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WOJEWODA WŁADYSŁAW RACZKIEWICZ 
A SPOŁECZEŃSTWO WILEŃSKIE 

Dwa tygodnie temu, gdy wojewo- 

da wileński opuszczał Wilno jako se- 

nator, żegnany serdecznie przez tłtm- 

nie zgromadzone na dworcu  społe- 

czeństwo, „Słowo** dało wyraz uczu- 

ciom ludności wileńskiej, pisząc, że 

wiadomość o wysunięciu kandydatury 

wojewody Wł. Raczkiewicza na mar- 

szałka Snatu została przyjęta przez 

Ziemię Wileńską z żalem i z duma: z 

żalem, że opuszcza nas Władysław 
Raczkiewicz, z dumą — że na tak wy- 

sokie stanowisko desygnowany  zo- 

stał nasz wojewoda. 

Zestawmy te dwa słowa: „ża! i 

„nasz“ zrozumiemy wojewoda — a 

  

istotę samego żalu. Wojewoda Wła- 
dysław Raczkiewicz był nietylko ad- 
ministratorem o wybitnych  zdolno- 

ściach organizacyjnych, ale i czło- 

wiekiem, który wyrósi z miejscowego 

społeczeństwa, był wśród niego jed- 

nostką najbardziej twórczą i czynną, 

dla którego potrzeby tego społeczeń- 

stwa kojarzyły się zawsze z pojęciem 

najwyższego obowiązku. 

W ciągu  sześcioletniego okresu 

sprawowania rządów w Ziemi Wileń- 

skiej, wojewoda Wł. Raczkiewicz czy- 

ni wszystko, by sprostać tym obo- 

wiązkom. Dziś, gdy jest żegnany przez 
całe społeczeństwo wileńskie, bez 

różnicy stanu, narodowości, wyznań i 

"poglądów politycznych —- tylko na- 
turalnym jest odruchem, że chcemy 

iakby podsumować wyniki jego dzia- 
łalności administracyjnej na naszyin 

terenie, dla której największa wdzięcz 
ność jeszcze jest mała. 

Musimy bowiem zdać sobie spra- 

wę z tego, w jakiej sytuacji pod 
względem stosunków prawnych, ad- 

ministracyjnych, politycznych, ekono- 
micznych i t. p. znajdowała się Zie- 

mia Wileńska w roku 1924, kiedy po 

3-letniej przerwie Wł. Raczkiewicz zo- 

staje ponownie powołany na delega- 

ta Rządu w Wilnie. Wileńszczyzna 

traktowana była raczej jako uciążliwa 

kolonja, niż równorzędna wobec in- 
nych, część państwa. Moment zainte- 
iesowania czynników rządzących ogra 

niczał się do uzyskiwania określonej 
sumy podatków i świadczeń i do od- 

prężenia sytuacji wewnątrz państwa, 

kosztem  północno-wschodniego od- 
cinka. Potrzeba było zaprawdę kolo- 

salnej, niczem nie zrażającej się ener- 
gji, by z jednej strony wyżłobić w 
rządowej polityce, stosowanej wobec 

i. zw. kresów, inny kierunek, bardziej 
przychylny i odznaczający się więk- 
szem zrozumieniem znaczenia okręgu 
wileńskiego, z drugiej zaś strony — 
na samym terenie wyplenić chwasty. 

panoszącego się biurokratyzmu, wpoić 

władzom miejscowym poczucie 0bo- 

wiązku społecznego, złagodzić  anta- 

gonizmy socjalne, jątrzone przez włas 

nych i cbcych „obrońców ludu*, tem 

większe, że wyrosłe na tle ogólnej 

pauperyzacji, rozbudzić inicjatywę spo 

łeczną, która zanikała pod presją roz- 

paczliwych warunków, ustępując miej- 

sce zniechęceniu i bezradności, wresz- 

cie zgłębiwszy istotę. potrzeb  kultu- 

ralnych i gospodarczych, bronić je 

wytrwale i na każdym kroku. 
Nie sposób w krótkim artykule 

'dzinnikarskim wymienić wielkie za- 

sługi b. wojewody ćła społeczeństwa 

wileńskiego — chociażby dlatego, że 

siłą rzeczy działalneść jego, jako ad- 

ministratora zazębiać się musiała o 

„niezliczone przejawy życia, tak pań- 

stwowego, jak społeczno-kulturalne- 

go i gospodarczego, poczynając od 

momentu bezpieczeństwa publicznego, 

a kończąc na troskach « codziennego 

życia. 

Nię chodzi nam zresztą o proste 

wyliczanie ich, lub  rozsegregowanie 

według dziedzin i ważkości. Nie cytia 

globalna tych zagadnień, dla których 

wojewoda Wł. Raczkiewicz  znajdo- 

wał należyte rozwiązanie, lub którym 

nadawał właściwy bieg, świadczy o 

istocie jego zasług przed społeczeń- 

stwem wileńskiem, lecz to, że do 

wszystkich zagadnień podchodził i ja- 

ko mąż stanu, świadomy potrzeb i in- 

teresów państwa i jako społecznik w 

najszlachetniejszem znaczeniu tego 

słowa. I jeszcze jedno: że działalnośc 

b. wojewody wileńskiego nie ogra- 

niczała się do reagowania na przeja- 

wy życia społecznego, lecz często te 

przejawy wyprzedzała, nadając im 

ostatecznie inne cechy, niż te, które- 

by miały, będąc w swej genezie i na- 

rodzinach, pozostawione same sobie. 

-— Bowiem Wł. Raczkiewicz był czło- 

wiekiem inicjatywy. 

*Studja matematyczne, jakkolwiek 
krótko one trwały, pogłębiły wrodzo- 
ną zdolność do analizy i syntezy. Za- 

wód prawniczy obostrzył wrażliwość 

na potrzebę i mus społeczny zgod- 

ności postępowania z obowiązującen: 

prawem. Praca społeczna, datująca 

się od młodzieńczych lat, uczyła roz- 

różniać potrzeby istotne od potrzeb 

urojonych. I dlatego wojewoda wileń- 

ski Wł. Raczkiewicz miał, jak niektó- 

rzy mówią „lekką i szczęśliwą rękę", 

rządząc terenem doszczętnie zniszczo- 

nym przez wojnę, którego aspiracje 

brutalnie przecięte zostały linją trak- 

tatu ryskiego. 
Charakterystyczną cechą b. woje- 

wody było nastawienie gospodarcze 

większości jego poczynań. Z zawodn 

prawnik, miał całkowite zrozumienie 

znaczenia czynnika gospodarczego w 

życiu państwowem i społecznem. Od 
podległych władz wymagał nietylko 

pieczy, by działo się zadość wymogom 

obowiązujących przepisów, ale i ini- 
cjatywy i zabiegów w kierunku pod- 

niesienia stanu poszczególnych  Gzie- 
dzin gospodarczych. Zdawał sobie 
znakomicie sprawę z tego, gdzie się 

kończą własne możliwości społeczeń- 
stwa i władz miejscowych, a gdzie 

się zaczyna obowiązek Panstwa. By! 

wrogiem etatyzmu, ale doceniał nale- 
życie potrzebę ingerencii państwowej 

i nawet sposobom ingerowania umiał 

nadawać specyficzny charakter, któ- 

ry pobudzał społeczeństwo do tem 

większej inicjatywy. 

Jego nieustannej interwencji zaw- 

dzięczamy coraz większe  zainieresn- 

wanie się naszym terenem władz cen - 

tralnych, jego zabiegom — konieren- 

cję gospodarczą na Zamku, wraz z 

którą datuje się bardziej przychylny 

stosunek czynników miarodajnych do 

„kresów * północno-wschodnich | ich 
potrzeb gospodarczych. ; 

Społeczeństwo wileńskie zawsze 

umiało należycie ocenić działalność b. 
wojewody w zakresie rozbudowy kui- 

turalnej i gospodarczej Wilna i przy- 
gotąwania Ziemi Wileńskiej do tej 

Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. © 
cja nie uwzględnia zastrzežeii co do rozmieszczenia ogłoszeń. 
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PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 
BIENIAKONIE — bufet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia 
DUKSZTY — Balet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smiarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy 5. Zwierzyński. 
KLECK — Sklep „Jedność”. 
LIDA — ul. Suwalska 13 — $. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

    

   
  

Posiedzenie komisji regulaminowej 
WARSZAWA. PAT. W dniu 19 b. m. o 

godz. 11 przed południem rozpoczęła swe 

obrady sejmowa komisja regulaminowa. Na 

przewodn czącego komisji obrano posła 

Podoskicgo z B. B, ponieważ dotychczaso- 

wy przewodniczący pos. Car zrzekł się tej 

funkcji, obejmując przewodnictwo komisji 

prawniczej Referat w sprawie wniosku o za- 

wieszenie postępowania sądowego przeciwko 

posłom Dubois,  Ciołkoszowi, Dobrochowi, 

Mochniejowi i innym przedzielono poslowi 

Pużakowi (PPS). Przewodniczący komisji 

przyrzekł porozumieć się jak najrychlej z 

ministrem sprawiedliwości, aby dostarczyć 

materjału referentowi. Następnie wywiązała 

się obszerna dyskusja w sprawie odwołania 

pos. Żuławskiego z P. P. S., który został 
przez marszałka Sejmu przywołany do po- 
rządku wraz z zapisaniem do protokułu. W, 
dyskusji, która trwała przeszło 2 godziny 

interpretowano odnośne postanowienia regu- 

laminu. W wyniku dyskusji komisja postano- 

wiła większością głosów odwołania posła 

Żuławskiego nie uwzględnić. Następne po- 
siedzenie komisji odbędzie się po świętach 

Przyjęcie u p. ministra Zaleskiego 
WARSZAWA. PAT. Dnia 18 b. m. 

minister spraw zagranicznych Zaleski 
wydał na cześć bawiącego w Polsce 
metropolity Germanesa, legata patrjar- 
chy konstantynopolskiego obiad, w 
którym wzięli udział dostojnicy 
kościoła prawosławnego w Polsce ks. 
arcybiskup Zotos 1 $утоп, — рго!о- 

presbiter Teodorowicz, archimandryta 
Sowietow, ks. pułk. Mertysz oraz p. 
Constantinides. Pozaiem w obiedzie 
uczestniczył — minister W. R. i O. P. 
dr. Czerwiński, dyrektor departamentu 
wyznań Potocki, minister Schaetzel, 
poseł Hołówko i inni. 

Skazanie b. posła ukraińskiego 
LWÓW. PAT. „Chwila* donosi, że wczoraj wieczorem zakończyła się 

przed sądem w Samborze rozprawa przeciwko byłemu posłowi ukraińskiemu 

dr. Błażkiewiczowi, adwokatowi z Drohobycza. 
zbrodnię zdrady stanu, popełnioną przez 

cach oraz występki z paragrafów 305 i 
czyli postawionym im pytaniom w kierunku $ 58, 

Akt oskarżenia zarzuca mu 
wygłaszanie przemówień na wie- 

312 K.K. Sędziowie przysięgii zaprze- 
zatwierdziii zaś pytania, 

dotyczące $ 305. Na tej podstawie trybunał wydał wyrok, skazujący dr. Błaż- 
kiewicza na 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem wykonania kary. 

Marszałek Piłsudski w Bordeaux 
BORDEAUX. PAT. — Marszałek Piłsudski odbył w dniu 18 b. m. pół- 

toragodzinną przejażdżkę autontobiiem, w czasie której zwiedził okolice 

Bordeaux. Marszałek powrócił koło godz. 2 po południu do swego wagonu 

i pozostał w nim do czasu przybycia ekspressu, de którego wagon został 

doczepiony. Przed nadejściem ekspressu na peronie zebrali się, celem po- 

żegrania Marszałka, przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych, oraz 

wiele-wybitaych osobistości. W zastępstwie Marszuika, który wypoczywał 

przyjął zebranych ambasador polski w Paryżu, Chłapowski. Na jego ręce 
konsul generalny hiszpański w imieniu ambasadora Hiszpanii w Paryżu 
Quinones de Leona, złożył wyrazy hołdu dla Marszałka. O godz. 18 z mi- 

mutami ekspress wyruszył z Bordeaux ku granicy hiszpańskiej. 

  

Premjer Francji zamknął posiedzenie Izby 
PARYŻ. PAT. — Premjer Steeg, odczytał na piątkowem posiedzenia 

Izby deputowanych dekret, zamykający sesję Izby. Deputowani z centrum i 
prawicy przyjęli dekret oznakami żywego niezadowolenia — natomiast le- 
wica frenetycznemi oklaskami. Pren:jer Steeg zszedi niezwłocznie z trybuny 
i udał się do kuluarów. Wobec trwania hałasu na sali przewodniczący Izby! 
zawiesił posiedzenie. Mimo to kilku deputowanych rzucało w dalszym ciągu 
napastliwe okrzyki, co spowodowało interwencję woźnych, 
wrócili spokój. 

którzy przy- 

PARYŻ. PAT. — Cheron odczytał na posiedzeniu Senatu dekret, za- 
mykający sesję Senatu, poczem o godz. 18 zamkną posiedzenie. ! 

PARYŽ. PAT. — Po wznowieniu posiedzenia łzby Deputowanycn 
wielu deputowanych w dalszym ciągu protestowało przeciw nagłemu zatn- 
knięciu sesji Izby. Wkońcu przewodniczący Izby poddał pod głosowanie 
protokół o zamknięciu łzby, który został przyjęty 278 głosami przeciwko 277 

  

Antypolska skarga Niemiec do Ligi Narodów 
BERLIN. PAT, — W dniu 19 b. m. przed południem, rząd Rzeszy za 

pośrednictwem niemieckiego konsula 
wie, przesłał zastępcy sekretarza generalnego Ligi 

generalnego dr. Voelkersa w Gene- 
markizowi  Paulucci, 

nową notę niemiecką przeciwko Polsce. Nota ta oskarża władze polskie o 
stosowanie teroru wyborczego przeciwko mniejszości niemieckiej na Po- 
morzu poiskiem i'w Poznańskiem. Według informacyj prasy niemieckiej, no 
ta składa się z trzech części: 1) krótkiego wstępu, 2) z właściwego wyli- 
czenia rzekomych wypadków ograniczenia praw wyborczych 
niemieckiej i 3) z wniosków. 

mniejszości 

zwolnienie Rykowa w Moskwie 
MOSKWA. PAT. — Centralny komitet wykonawczy Z.S.S.R. zwolnił 

z zajmowanego stanowiska na włastie żądanie przewodniczącego rady ko- 

misarzy ludowych Z.S.S.R. Rykowa i mianował na jego miejsce Wiacze- 

sława Mołotowa. 

  

nakreślor.a roli w przyszłości, która 

została ręką zawsze żywotnej 

historycznej. 

Stad ta rzeczywiście serdeczna 

wdzięczność za to, co dotąd uczynił. 

stąd ten Żal, że odszedł nasz woje- 

woda. 

O Wł. Raczkiewiczu 

na wczorajszem  pesiedzeniu 

Wojewódzkiej obecny wojewoda 
Kirtiklis: 

„Długoietni administrator tej ziemi, 
znakomity znawca spraw administra- 
cyjnych, człowiek o wielkiej ambicji 
pracy, który przemierzył wzdłuż i 
wszerz tereny swego województwa, 
wrażliwy na wszelkie troski zbioro- 
we a nawet osób pojedyńczych, wiel-. 
ki czarodziej serc ludzkich"... - 

Jest to, zdaniem mojem, jedna z lep- 

szych, jakie dotąd słyszałem, charak- 

misji 

powiedział 

Rady 
St. 

terystyka wojewody. Wł. Raczkiewi- 

cza. Wszak rzeczywiście przemierzył 

cn wzdłuż i wszerz powierzony mu 

teren, przemierzył nietylko w. dosłow- 

nem znaczeniu tego słowa, ale i w sen 

się dokładnego zaznajomienia się ze 

wszystkiemi potrzebami wszystkich od 

cinków społeczn,. wszystkich warstw, 

narodowości, wyznań, — zaznajomił 

się i zadość im czynił, pomimo ze 

wszechstron piętrzących się trudności. 

Stąd tęn okrzyk na dworcu wileń- 

skim. przed dwoma tygodniami, okrzyk 

podchwycony zgodnie przez wszyst- 

kich obecnych: „i niech wraca nasz 

wojewoda“, gdy ktoś krzyknął: „nieci: 

żyje wojewoda Raczkiewicz”. H. 

Tw" 

ь CIANY — 
K. Malinowskiego. 
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-we Księg. Kol. „Rnct 
Księgarnia f-wa „Rucn” 

Komunikaty oraz 
az z prowincji o 25 proc. drożej. 

Adaininistracja nie przyjmuje zastrzeżeń ce 

ieniane rokowania W Deinie 
Onegdaj zakończona została w 

Berlinie konferencja  polsko-litewska, 

która doszła do skutku w związku z 

rezolucją Rady Ligi Narodów z dnia 

18 września r. b. Konferencja ta nie 

wniosła absolutnie nic konkretnego 

do stosunków  polsko-litewskich, w 

najmniejszej nawet mierze nie przy- 
czyniła się do zmiany istniejącego sta- 

tus quo. Wprawdzie przewidziany 

zakres tej konierencji nie zapowiadał 

większych rezultatów, jako zbyt 

szczupły, wszelako i w sprawie, któ- 

rą rozstrząsano, a mianowicie usunię- 

cia incydentów granicznych i uzupeł- 

nia umowy berlińskiej o „Małym ru- 

chu granicznym nie osiągnięto żad- 

nych rezultatów. Debaty zakończyły 

się odłożeniem spraw do okresu po 

styczniowych obrad Rady Ligi, na 

których omawiane być ma  sprawoz- 

danie komisji tranzytowej. 

W wielkim sporze polsko-litew- 

skim, konferencja ostatnia w Berli- 

nie pozostała epizodem bez znacze- 

nia. Dla historji jednak stosunków 

polsko-litewskich sam fakt zasiadania 

delegatów Polski i Litwy, przy jed- 

nym konferencyjnym stole, stanowić 

może interes, jako wyraz wysiłków 

ku porozumieniu stron obu. Czy wy- 

siłki te są szczere, zadecyduje taż sa- 

ma historja. Narazie wobec samego 

faktu zaistnienia tej konferencji, posta 

ramy się pobieżnie przedstawić jej ge- 

nezę. AKA : 

Po znanym incydencie w Dmitrow 

ce, na granicy polsko-litewskiej, gdy 
dymisjonowany podoficer armji pol- 

skiej, rodem z Poznania, sprowoko- 

wał zajście z patrolem kopu, ofiarą 

którego padł włościanin narodowości 

litewskiej — minister spraw  zagra- 

nicznych Litwy, wystosował do Rady 

Ligi Narodów obszerną notę. Dyplo- 

macja litewska z drobnego incydentu 

wzięła asumpt do oskarżenia Polski 

o łamanie umów międzynarodowych i 

o złamanie umowy berlińskiej o „„Ma- 

łym ruchu granicznym*, wytykając 

jednocześnie inne incydenty, ktėryci 

stroną charakterystyczną na granicy 

polsko-litewskiej jest  notoryczność. 
Nota litewska prosiła Radę Ligi o po- 

czynienie odpowiednich kroków. — 
W odpowiedzi na to oświadczenie 

delegat Polski przy Lidze Narodów, 

minister Sokal złożył wyjaśnienie, w 

którem podkreśla, że wypadek za- 

szedł pomiędzy obywatelami polskimi 

na terytorjum Polski i že wszelka in- 

gerencja czynników postronnych  bę- 

dzie komentowana przez rząd polski, 

jako mieszanie się do wewnętrznych 

stosunków Polski. — W odpowiedzi 

na to minister Zaunius, wystosował 

drugą notę. Ta druga nota zredago- 

wana była śmiało. Minister litewski 

zbija dowodzenia delegata polskiego 
twierdząc, że Wileńszczyzna nie jest 
cześcią składową terytorjum Polski, 
a jest terytorjium spornem. Dla popar- 
cia swej tezy minister Zaunius powo- 
tuje się na szereg rezolucyj i decyzyj 
Rady Ligi Narodów z dnia 10 września 
1921 r., 13 stycznia 1922 r., z dnia 
3 lutego 1923 r. z dnia 21 kwietnia 
1923 r., Które to rezolucje świadczyć 
mają, że sama Rada Ligi uznała te- 
rytorjum Wileńszczyzny za terytorjum 

sporne. + 

Nota ministra Zauniusa jest słusz- 

na, ponieważ stosunek Ligi Narodów 
do sporu polsko-litewskiego cechuje 

notoryczna wykretnošč i daleko posu- 

nętą niejasność. Omawiając jednak 

sednocześnie tę notę w  „Słowie* z 

dnia 21 sierpnia r. b. nazwaliśmy ją 

śmiałą, a nawet ryzykowną, ponieważ 

minister Zaunins zgóry żąda.od Ra- 
dy Ligi jasnego, wyraźnego i zdecy- 

dowanego wypowiedzenia się w spra- 

wie przynależności / Wileńszczyzny, 

nie będąc przekonany, czy konjunktu- 

ra polityki międzynarodowej, znajdu- 

jącz swój wyraz w Genewie iest dla 

Litwy pomyślna i czy ewentualna de- 

cyzja w tak ważnej i zasadniczej dla 

Litwy sprawie, wypadnie na jej ko- 

rzyść. 

Niewątpliwie, dobrzeby się stało, 

gdyby Rada Ligi zechciała rozpatrzeć 

notę ministra Zauniusa i zająć się ca- 

łokształtem kwestji litewsko-polskieį, 

w cbliczu faktn, że słynna decyzja 

grudniowa Rady z r. 1927 zawiodła i 

nie zdołała w niczem zmienić istnieją- 

cego po dziś dzień status quo. — Stało 

się jednak inaczej. Rada Ligi uchyliła 
się od wypowiedzenia w tej sprawie 

„ostatniego słowa* i przechodząc do 

porządku nad całokształtem 

ków polsko-litewskich, skupiła jedy- 

nie swą uwagę na kwestji zarzutów 

litewskich, tyczących rzekomego na- 

ruszenia przez Polskę układu o „Ma- 

łym ruchu granicznym”. W tej spra- 

wie wzięła pod uwagę notę Polski z 

dnia 20 sierpnia r. b., która głosiła, 
ZE: 

„Rząd polski stwierdza  przedewszyst- 
kiem, ze wykazał już niejednokrotnie bez- 
podstawnośc zarzutów litewskich, oraz przy- 
pomina, że wszelkie skargi litewskie były 
szczegółowo badane w myśl procedury, 
ustalonej rezolucją Rady Ligi Narodów z 
dnia 10 grudnia 1927 roku, że jednakże w- 
żadnym wypadku przewodniczący, oraz spra 
wozdawca Rady nie uznali za potrzebne 
zastosowanie środków, przewidzianych tą 
procedurą, 

Rząd polski przypomina dalej, że pro- 
ponował już rządowi litewskiemu uregulo- 
wanie splawu drzewa na odcinkach gra- 
nicznych Niemna i Mereczanki w celu unik- 
nięcia wszelkich incydentów, że jednakże 
rząd litewski propozycji tej nie przyjął. 
Rząd polski zresztą wyraża nadał gotowość 
uzupełnienia układu o małym ruchu granicz- 
nvm w tym sensie. 

Odnośnie do propozycji Zauniusa utwo- 
rzenia specjalnej komisji, kontrolującej na 
pograniczu polsko-litewskiem, rząd polski 
stwierdza, że niema potrzeby zmiany ist- 
mijącej procedury, przewidzianej rezolucją 
z grudnia 1927 roku, oraz oświadcza, że 
ne może zgodzić się na utworzenie żadne- 
go organu w celach politycznych, nie ma- 
jacych nic wspólnego z istotnemi  potrze- 
bami sytuacji. 

Rząd polski zgłasza jaknajbardziej kate- 
goryczne zastrzeżenie przeciwko  usiłowa- 
niom Litwy naruszenia statutu  terytorjal- 
nego Polski*". 

Rada Ligi, po przyjęciu do wiado- 

rności noty polskiej, na posiedzeniu 

dnia 18 września r. b. powzięła rezo- 

lucję. w której oba państwa wezwane 

zostały do podjęcia bezpośrednich ro- 
kowań. 

Dnia 19 września r. b. minister 

Zaleski wystosował do ministra Zau- 

niusa notę treści następującej: 

„W związku z rezolucją Rady Ligi Na- - 
rodów z dnia 18 b. m., mam zaszczyt za- 
proponować rządowi litewskiemu rozpoczę- 
cie bezpośrednich rokowań z rządem pol- 
skim w celu uzupełnienia porozumienia, 
dotyczącego ruchu granicznego przez układ, 
któryby ustalał sposoby załatwiania na 
miejscu incydentów granicznych, jak rów- 
nież uregulowania ruchu na Odcinkach gra- 
niczących ze sobą dróg wodnych. Co się 
tyczy miejsca i daty rokowań, rząd polski 
oświadcza, że gotów jest wziąć pod uwagę 
wszelkie propozycje, któreby  dogadzaly 
rządowi litewskiemu". 

W odpowiedzi rząd litewski wy- 

znaczył miejsce i termin konferencji. 

W ten to sposób doszła do skutku 

konierencja polsko-litewska w Berli- 

nie, dnia 15 grudnia r. b. 

Jak już zaznaczyliśmy na począt- 

ku, nie wniosła ona: do sporu polsko- 

litewskiego nic nowego. Fakt ten 

utwierdza nas jeszcze bardziej w prze 

konaniu, iż mniej, lub więcej, formali- 

styczne próby porozumienia i dyplo- 
matyczne lokalizowanie sprawy, któ- 
iej powaga i wielkość sięga zamierzch 
łych wieków historji obojga naro- 
dów, nie dadzą nigdy pozytywnych 
rezultatów, dopóki z obydwu stron 
nie dojrzeje chęć zupełnie szczerego. 
objektywnego ujęcia całokształtu bo- 
lesnego zagadnienia. m. 

  

MARSZ. PIŁSUDSKA (W KRY- 
NICY 

KRYNICA. PAT. W dniu 19 b. m. 
przybyła do Krynicy pani marszałko - 
wa Piłsudska w towarzystwie por. 
Vaqreta. Panią marszałkową powitali 
na dworcu dyrektor Nowotarski i 
burmistrz Krynicy dr. Gorski. 

stosun- * 
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POSTAWY 
— Obywateiska praca kobiet. Musimy 

przyznać, że „staba połowa rodzaju ludzkie 
go” jest w rzeczywistości silniejsza od nas, 
gdy chodzi o wytrwałość w pracy, a szcze- 
gólnie w pracy społecznej. Nasze postaw- 
skie panie, zorganizowane w „kole pracy 0- 
bywetelskiej kobiet" pod przewodnictwein 
pami Sadowskiej, w krótkim czasie rozwi- 
nęły energiczną i szeroką działalność — $ро- 
łeczną: uruchomiły w  Posiawach „Stację 
opieki nad matką i dzieckiem”, objęły k 
rownictwo przedszkoła i otworzyły w powie 
cie dwie ochronki dla przychodzących dzie.- 
ci. 

W poszukiwaniu środków na prowadze- 
nie tych instytucyj „postawskie koło pracy 
obywatelskiej kobiet" w dniu 6 grudnia u- 
rządziło przedstawienie « amatorskie, wysta- 

wiajac sztukę Zapolskiej „Moralność pani 

Dulskiej". ! į 
Ponieważ sztuka ta prawie wyłącznie 

jest oparta na rolach kobiecych, stała się 

ona jakby próbą talentów scenicznych na- 

szych pan. : 
Doskonałe dekoracje wnętrza mieszkania 

pami Dulskiej i świetna gra aktorów złoży- 

ty się na całość tak artystyczną, że się Za- 

pomniano, iż się ma przed sobą amatorów a 

nie zawodowych aktorów. : 
Pani Karszniewiczowa w roli tytułowej 

stworzyła niezrównany typ pani Dulskiej . 

Doskonałe były panie Jankowska i La- 

zienczykówna w rolach młodziutkich córek 

Dulskiej. Świetne były panie: Erdmanowa, 
Kleczkowska i Fjołkowska. 

Rolę młodego  Dulskiego odegrał pan 

Karszniewicz. Grę jego cechowało świetne 

zrozumienie róli młodego człowieka, odcz!!- 

wającego cały wstręt pochłaniającego — 2 

błotka rodzinnego. 
Pan  Turczynowicz rolę  zahukanego 

„słowy domu”, polegająca na grze mimicz- 

nej, odegrał z umiarem artystycznym. 

Zachęceni  zasłużonem powodzeniem. 

amatorowie nasi na drugi dzień „pojechali 

do pobliskiego miasteczka Dunitowicze, aby 

i przed publicznością duniłowicką błysnąć 

swą świetną grą i zebrać trochę grosza na 

biedną dziatwę. W Duniłowiczach przedsta- 

wienie miało takie same, jak w Postawach, 

odzenie. 
PoSPodobno w ' nadchodzącym karnawale 

„koło pracy obywatelskiej kobiet w Posta- 

wach” ma zamiar zorganizować jeszcze kil 

ka przedstawień amatorskich i zabaw. Pro- 

simy. prosimy! . Postawianir. 

OSZMIANA 

— Czyn, godny naśladowania. 4 maja r. 

B edbyłc się w Holszanach organizacyjne 

' zebranie ! Spółki Drogowej na terenie pów. 

oszmiańskiego. Rok pierwszy założenia, jak 

zwykle, jest rokiem or! anizacyjnym. Przyj- 

mując pod uwagę te trudności, Spółka jed- 

nak może się poszczycić nielada dorobkiem. 

Otóż w pierwszym roku egzystencji zabru- 

kowano na trakcie, objętym przez Spółkę, 

Holszany — Narwialiszki — Dziewieniszki 

200 nak bieżących drogi, co stanowi 800 

m. kwadr. 
Wykopano rowów przydrożnych 600 m. 

beżścych i odpływowych 150 m. Ponadto 

przygotowano materjał na okres przyszły: 

400 m. sześć. brukowca. Powyższą robotę 

oszacować należy na mniej więcej zł. 3,315. 

Jak zaznaczyliśmy, tem większy jest. do- 

robek — jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 

dla wykonania tej pracy zarząd Spółki cał- 

kiem się nie wysilał na rozsyłanie „nakazów 

płatniczych”, „wezwań szarwarkowych“ i t. 
p., a członkowie Spółki fi tylko na skutek 

przez siebie powziętej uchwały, nie oczeku- 

jąc przynagleń, ochoczo, wykonali swój о- 

bowiązek obywatelski. Raj : 
Wydział powiatowy w  Oszmianie, wi- 

dząc to wszy stko, nie mógł pozostać rów- 
nież biernym i chętnie popart zapoczątko- 
wana pracę, asygnując na ten cel 3.000 zł 

tytułem dotacji as 
: : jak wiemy w dn. 17. !2. br, odbędzie się 

w Narwialiszkach doroczne walne zebranie 

Spółki w celu ułożenia budżetu na rok przy 
szły, wyborów nowego zarządu, i t p. 

Zycząc owocnej pracy nowej samorzą- 

dowej placówce gospodarczej, żywimy na- 
dzieję, że tak ludność gmin graużyskiej, 
dziewiniskiej, i holszańskiej, przyległa do 
tej drogi, jak i zainteresowana łudność gmi- 

ny trabskiej, dołożą swej pomocy do popra- 
wy stant dróg w powiecie, a szczególnie 

na poparcie samorządu gminy trabskiej i 
powiatu wołożyńskiego liczymy,. 

— Dzień oszczędności. O dniu oszczęd- 
ności, obchodzonym w roku bieżącym 7 -go 
grudnia, nie zapomniano również i w Osz- 

 miianie, poświęcając go idei oszczędności, 
" tak mało rozwiniętej wśród najszerszych = 

mas, zwłaszcza po wojnie. Pomimo, że już 
1 esięć lat minęło, od chwili zapanowania 
  

  

pokoju na ziemiach naszych i inne rany, za 
wojnę powoli zabliźniać się za- 

au —- jedno nie może jeszcze stanąć 
na właściwym poziomie — to właśnie, w 

jszerszem słowa tego znaczeniu,  poczu- 
szczędności, tak konieczne zwłaszcza 

w naszem odrodzonem Państwie, gdyż 
jak powiedział Pan Prezydent Rzeczypospo- 
1Не] — *: „Naród, w. którym oszczędzanie 

_ stalo się przyzwyczajeniem każdego oby- 
" watela, budije swe gospodarstwo na naj- 

trwalszym fundamencie". 
_ O godzinie l-szej po południu przeciąg- 
nał ulicami miasta pochód z orkiestrą i 
transparentami — udając się do teatru miej 
skiego na akademię. 

Przy wypełnionej sali otworzył zebranie 

ne przez 
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Z zainteresowaniem przeczytałem 
artykuł w „Słowie z dnia 6 XII o V 

_ wszechpolskim zjeździe historyków w 
-__ Warszawie. › 

Szanowny autor główną uwagę po 
święcił osobom, biorącym udział w 
zjeździe i trafnie nakreślił sylwetki 
naszych luminarzy w dziedzine histo- 
cj. Chciałbym kilka słów dorzucić o 
kwestjach, poruszanych na zjeździe, i 
o jego znaczeniu. \ 

Na wstępie należy podkreślić, że 
wiedza historyczną w Polsce dosyć 
pomyślnie się rozwija. Pomijając już 
profesorów historyków na uniwersyte- 
tach, którzy niejako ze swego ścisłe- 

go obowiązku wszechstronnie upra- 
wiają tę gałęź nauki, istnieje sporo in 
stytucyj naukowych, które kładą wiel 

° ki nacisk na rozszerzenie i pogłębie- 

- mie znajomości dziejów wśród szeró- 
| kich mas społeczeństwa. Wypadnie tu 

wspomnieć o różnorodnych towarzy- 
“ stwach naukowych na czele z Akade- 

mją Umiejętności, jak również o cza- 
sopismach, poświęconych _ historji: 
„Kwartalnik historyczny* we Lwowie, 
„Przegłąd historyczny* w. Warszawie 
i „Ateneum w Wilnie; ponadto na- 
leży nadmienić o: „Biurze historycz- 
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ECHA KRAJOWE. 
Niedziałkowski, _ udzielając 

głosu  dyrektórowi Kasy Komunalnej pow. 
„oszmiańskiego p. Zawistowskiemu, który w 
*sowach jasnych i przystępnych każdemu 
tlumaczy! o tem, jak można przez stopnio- 
we i nieznaczne eszczędzanie postawić na 
właściwej stopie swój warsztat pracy i dojśc 
do dobrobytu. Następnie p. W. Śtaniewi- 
czowa odczytała okolicznościowe opowiada 
sie '"„O flance". 

Tegoż dnia wieczorem: zespół „Sokoła 
odegrał 5-aktową krotochwile  Zwilkonskie 
go p. t. ista na prowincji“. Na spec- 
jalne wyróżnienie zasługuje p. Narkiewiczo- 
wa, która pominio chwilowej — jak słysze- 
liśmy — niedyspozycji, wywiązała się ze 
swego zadania znakomicie. Bardzo dobrą 
była, jak zwykle, zresztą, w rolach charak- 
terystycznych, —- p. Bielska — jednak wole- 
libyśmy, żeby akrorka tak się zwykle cz:- 
ła na scenie, jak to mieliśmy sposobność 

   

przekonać się w poprzednio granej przez 
„Sokół”* sztuce. 

Co do reszty zespołu, tc w miarę 
sił dostrajał się do głównych wykonawców 

zresztą o tej „reszcie zespołu” przy innej spo 

sobności. 
W aktach II i Ill wadliwie oświetlona 

scena niemiłe robiła wrażenie — ale, oczy- 

wiście, to już nie wina zespołu. Jak sły- 

szelismy — niedokładności te, zawdzięcza- 

jąc Magistratowi, zostaną usunięte, gdyż 

nowe raiipy, a może nawet i reflektor 
oświetlą naszą scenę należycie. 

Na akademii, jak też i na przedstawieniu 

w. przerwach przygrywała orkiestra osz- 

miarskiej ochotniczej Straży OBRAD i 
ek. 

KOBYLNIK 
(p. Postawskiego) 

— Szczęść Boże. W dniu 30 listopada b. 

r. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej w Ko- 

bylniku obchodziło świeto swego patrona 

św. Stanisława Kostki. Prz j okazji licz- 

nie zgromadzony lud szcze vypełnił sa- 

ię gmachu nowozbudowanego. domu parai“ 

jalnego, który może pomieścić do 1000 о- 

sób. Jest to budvnek jeszcze niewykończa- 

nv, który w najbliższym czasie stanie się 

terenem zbożnej pracy społecznej dla ludzi 

dobrej woli. Mieścić w. sobie będzie poza 

ogromna salą ze sceną jeszcze czytelnię i 

parę pokoi — świetlic dła stowarzyszenia 

młostzieży męskiej * żeńskiej. 

Uroczystość zagaił ojciec zakonu karme- 

litów bosych ks. Jeremeusz, który w pod- 

niosiem przemówieniu  zaakcentował ko- 

nieczność przywrócenia zachwianej w czasie 

cwojennym wiary i moralności chrześci- 

jańskiej w życiu publicznem, które to czyn- 

niki są podstawą i źródłem mocy narodu. 

„Polska jeśli istnieć chce, musi być tylko 

katolicką, albo też Polski nie będzie wcale 

Ponieważ przyszłość narodu jest w młodzie 

ży, wychowanie tedy jej w duchu katolic- 

kim musi budzić w społeczeństwie jaknaj- 

więszą troskę". Zwracając się do zebr a- 

nych, ojciec Jeremeusz wezwał, aby nie 

szczędzili swej pomocy materjalnej i zachęty 

moralnej dla młodzieży. Młodzież, która je - 

szcze pozostaje niezrzeszona, ks |eremeusz 

wzywał do wstępowania w szeregi bojowni- 

ków o wiarę i moralność katolicką w życiu 

publicznem i prywatnem. Po tem przemówie 

niu chór stowarzyszeniowy odśpiewał pieśń 
„My chcemy Boga", zaś p. Michał Grecza- 

nik w sposób obrazowy i bardżo przystępny 
streścił życiorys św.. Stanisława Kostki. Da- 
lej wygłoszono kilka deklamacyj, kilka žy- 
wych obrazów, uosabiających fragmenty z 

życia św. Stanisława i Polske, skarżącą 
swój naród, i wreszcie akademję zakończo 

uo przeźroczami, przedstawiającemi widoki 
stolicy polskiej Warszawy, oraz widoki rodzi 

mych ' stron tutejszych woj. Wileńskiego, 
Poleskiego i Nowogródzkiego. Skromna ta 
uroczystość przekonywuje  dowodnie, jak 
wielkie zainteresowanie wzbudziła w  naj- 
Szerszych warstwach ludności i jak wiełki 
pożytek można wyciągnąć dla społeczeń- 
stwa i Państwa z nowopowstałego gmachu. 
Tu właśnie jest teren, gdzie naprawde pra- 
cuje się dla ludu, a nietylko dla mieszkań- 
ców miasta Kobylnika. Trzeba tvlko, aby 
cenv wstępu na odczyty i widowiska stały 
sie dostępne dla szerszego ludu. Tu wreszcie 
inteligencja kobvinicka, mająca szczere chę- 
ci pracy społecznej, nie dla krzyża zasługi, 
a naprawdę dła samej pracy społecznej i 
dia Połski, może znałeźć prawdziwe ujście 
dla swego zapału. ! 

Tu nie będzie niezdrowego współzawod- 
nictwa, opartego na dążeniach osobistych, 
a włożona praca bezinteresowna z miłości 
bliźniego i Ojczyzny, praca, płynąca ze 
szlachetnych pobudek zrobienia choć o dro- 
binę dla tych „małuczkich*, którzy są ciem 
ni, bo są zabici praca, bo mieszkają daleko 
ed ośrodka kulturalnego, którzy czasem piją 
lub pędzą samohonkę, bo nie mają wyrobio 
nych uczuć estetycznych, tu praca włożona 
przez ludzi dobrej woli przyniesie obfity 

   

   

  

plon dla kraju, a sięgnie po nagrodę przed 
Szczęśćże Boże! 

P. Jocz. 
Krzyż Zbawiciela. 

  

Kapelusze Czapki 

E. MIESZKOWSK 
MICKIEWICZA, 22. 

KILKA UWAG O PIĄTYM ZJEŹDZIE 
HISTORYKÓW w WARSZAWIE 

no - wojskowem'', które opracowuje 
najbardziej M nas zaniedbaną gałęź 
historji, a obecnie pod wzgłędem swo 
ich wydawnictw wyprzedziło nawet 
Zacbodnią Europę. 

Wojsko może chlubić się: „Zary- 
sem historji wojennej pułków polskich 
1918 — 1920 r.*. Imponuje on roz- 
miarami. „Zarys obejmuje w 158 ze- 
szytach ponad 5200 stron iormatu 
ósemki. 

Nakład poszczególnych zarysów hi 
storyj pułkowych, wahający się od 
3000. do 14000 wyniósł ogólnie 
827350 egzemplarzy, koszta wydawni- 
cze stanowią ćwierć miljona złotych. 

" Myśl zwoływania zjażdów history- 
ków ma gruncie polskim jest stosunko- 
wo młoda, bo sięgająca zaledwie pię- 
ciodziesięciu lat od pierwszego zjazdu 
Długoszowego w Krakowie w r 1880. 

Pierwsze trzy zjazdy odbyły się w 
niecó szczuplejszym rozmiarze z powo 
du nieodpowiednich warunków  poli- 
tycznych. dopiero dwa ostatnie na- 
bierają szerokiego rozmachu i stają 

się jakby ogólnemi parlamentami mi- 
łośników historji. I nic dziwnego. 
"*Histbrj w dobie obecnej nie jest po 
karmem rozpróżniaczałych jednostek 

wewnętrznych Laiminsza na 

э L Kł Wy © 

Kryzys rządowy w Łotwie 
RYGA. PAT. — Frakcja socjaldemokratyczna uznała odpowiedź ministra spraw 

we terpelację za niewystarczającą i zgłosiła votum nieuinoj 
ści pod adresem rządu. Głosowanie nad wnioskiera odbędzie się w poniedziałek o 

godz. 10. W tej sprawie korespondent P.A.T. zwrócił się do premjera Celminsza z za- 
pytaniem, jak p. premjer zapatruje się na wytworzoną sytuację. Premier odpowiedział: 
„Tarcia w łonie koalicji, od dłuższego czasu zwiastowały zbliżanie się kryzysu. Obec- 
nie sytuacja jest zupełnie wyraźna. Ratunku dla obecnego rządu niema. Kinby, która 
dotychczas popierały rząd, odmówiły współpracy”. Czy kryzys potrwa dłuższy czas? 
— zapytał korespondent. „Prawdopodobnie w końcu grudnia lub na początkach stycz- 
nia da się stworzyć nowy rząd”. Parlanient zbierze się na nadzwyczajną sesję i rzad 
po uzyskaniu votum zaufania rozpocznie pracę — zakończył premier. 

Jeszcze ofiary katastrofy w Alsdorfie 
BERLIN. PAT. — Z kopalni „Anna Il* w Alsdorfie w piątek po południu wy- 

dobyto jeszcze trzy ofiary katastrofy z przed kilku tygodni. Ciała dwóch ofiar zdołano niem podstaw nowoodbudowanego państwa, 
zidentyfikować. Należy się liczyć z odnalezieniem dalszych oiiar katastrofy. 

Zamarznęli na wysokości 7 tys. metrów 
BERLIN. PAT. 

lotniska królewieckiego dla dokonania 
sokości 7 tys. metrów. Mimo że stery 
posłuszeństwa somolot zdołał obniżyć swój 
dopiero z tej wysokości runął na ziemię. Pilot Schwabe 

Samolot meteoroiogiczny, który wzniósł się w piątek z 
obserwacyj, uległ zamarznięciu na wy- 
szmolotu fpobkryte lodem odmówiły 

lot po wysokości 700 metrów I 
| meteorolog Steiner 

ponieśli śmierć pod szczątkami zdruzgotanego samolotu. 

Straszliwa zemsta włościanin 
LWÓW. PAT. — W piątek przed południem wydarzyła się w Komarnie w po- nych dążeń. Wystawa obrazowo wykazuje 

wiecie Rudki wstrząsający wypadek. Do miejscowego lekarza dr. Blauera zgłosił się 
wieśniak ze wsi Ciszewicze niejaki Bunasz, prosząc go © poradę. W chwili, gdy lekarz 

IDEA PRZEWODNIA 
WYSTAWY PARYSKIEJ 
„LA POLOGNE EN 1830 — 1920 — 1930* 

Paryż, w grudniu. 
Wystawa polska w Paryżu p.t. „La Po- 

logne en 1830 — 1920 — 1930“, ma za cel 
wykazanie zagranicy roli twórczej, jaką kraj 
nasz -odegrał na terenie międzynarodowym 
w ciągu ubiegłego stulecia. Ten okres dziel: 
się na dwie częsci: 

Pierwsza — 1830 — 1920, to bezustanna 
walka orężna lub morałna o wolność i ide- 
ały, w czasie której cały wysiłek skierowa- 
ny był ku utrzymaniu wiary w rychłe zniar- 
twychwstanie ojczyzny. 

Druga —- 19200 — 1930 — to troska i 
mrówcza praca nad utwierdzeniem i utrzy- 
maniem zniszczonych ideałów nad umocnie- 

które pomimo trudności wynikających je- 
szcze z powojennego zniszczenia, zdołało 
zdobyć się na niezwykle potężny wysiłek 
twórczy i zdrowa myśl państwową. > 

Organizatorom tej Wystawy chodziło o 
pokazanie zagranicy, drogą argumentów po- 
lądowych, nowego sposobu patrzenia na 
olskę i wyrugowanie tak rozpowszechnio- 

nego, niestety, zagranicą mniemania, że kraj 
nasz w tym okresie był zdolny jedynie do 
rozpaczliwych czynów, bezcelowego  boha- 
terstwa, co tak dobrze ilustruje utarty fra- 
zes: „la noble et malheureuse Pologne". Na 
"nieisce tej zaprawionej romantyczną łezką, 
litości, należało narzucić cbcym inny pogląd 
na Polskę, w ktorym sympatja dla sprawy 
polskiej byłaby połączona z prawdziwym 
zrozumieniem naszych wysiłków _ niepodle- 
głościowych i słuszną oceną naszych obec- 

doniosłość dwóch dat. polskich w dziejach 
Europy, dwóch czynów zbrojnych. dec' di- 
jacych o jej losach. Powstanie 1830 roku u- 

wypisywał receptę dla pacjenta, Bunasz wyjął z przyniesionej z sobą torby ostrą sie- dąremniło interwencję Mikoła I w rewolu- 
kierę i ugddził nią dwukrotnie lekarza w tył głowy, zabijając go na miejscu. Areszto- cii belgijskiej, a tem samem ocaliło losy de- 

wany w czasie zeznań przed policją symulował obłąkanie. Mimo to jednak w pewnej mokracyj zachodnich i ich dążności do wol- 
chwil jako przyczynę zbrodni podał, że dr. Biauer spowodował swego czasu Śmierć " о 
jego żony przez nieumiejętne leczenie, za co Bunasz postanowił zemścić się. Dotych- wickiej przez armję polską, niweczy plany 
czasowe dochodzenia stwierdzają ponad wszełką wątpliwość, że morderstwo dokonane dvktatorów mos"iew. 
zostało z premadytacją. 

| Pijcie „PIW 
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Dostawa w kazdej ilości na telefoniczne zamówienie. 
Reprezentacja na Województwo Wileńskie 

WILNO, PIŁSUDSKIEGO 26. 
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Co się dzieje w Hiszpanii? 
POWSTANIE W JACA. — STRAJKGENERALNY—BUNT AEROPLANÓW 

Hiszpanja jest obecnie odcięta od świa 
ta, a bezpośrednie z nią połączenie 
się jest niemożliwe. Wprawdzie nieda- 
wne doświadczenie z Moskwą, którą 
wypadki atmosteryczne odcięły od 
świata, pryczem prasa przyniosła sen 
sacyjne wiadomości o rewolucji i o za 
biciu Stalina, powinne być przestrogą 
w stawianiu przedwczesnych prognoz, 
ale żadnej chyba nie ulega wątpliwoś- 
ci, że sytuacja w Hiszpanji stała się 
nad wyraz krytyczną. 

Wypadki następują w błyskawicz= - 
nem tempie. Naprzód wybucha powsta 
nie wojskowe w miejscowości jaca, 
które zostało krwawo stłumione, a 
dwaj przywódcy tego powstania, ka- 
pitanowie Firmin Galan i Gascia Her- 
nandez, zostali w niedzielę rozstrzela- 
ni. Inni zaś przywódcy (t.j. trzech Ofi- 
cerów i dwóch sierżantów) zostali ska 
zani na więzienie dożywotnie. W całej 
Hiszpanji krążą rozmaite legendy o bo 
haterstwie kapitana, który przed są- 
dem wział całą winę na siebie. Wyrok 
śmierci na tych dwóch oficerach po- 
wierzono oddziałowi gwardji cywilnej, 
która wśród armji nie cieszy się żad- 
ną sympatją. Naczelny wódz sił zbroj 
nych w Saragossie, który miał potwier 
dzić wyrok Śmierci, kilkakrotnie telefo 
nował do premjera generała Berengu- 
era, prosząc o wstrzymanie egzekucji, 
ale Berenguer był nieubłagalny. Oka- 
zuje się teraz, że w puczu, w miejsco- 
wości Jaca wzięło też udział przeszło 
200 studentów, którzy przybyli z Ma- 
drytu, Hueski, Saragossy i Bilbao. Do 
studentów przyłączyły się stacjonowa- 
ne w Jaca oddziały wojskowe, które 
obsadziły wszystkie budynki w mieś- 
cie. Powstańcy mieli  pomaszerowač 
do miejscowości Hueska, by potem u- 
derzyć na Saragosse, gdzie w między 
czasie miał wybuchnąć strajk general 
ity. Równocześnie i w innych punktach 
kraju miały wybuchnąć pucze. Rząd o 
tym planie nie posiadał żadnych wia- 

Atoli powstanie nie udało się, ponie- 
waż armja rewolucyjna zatrzymała się 
w nocy z piątku na sobotę koło miej- 
scowości Ayerbe o 30 km. od Hueski, 
zamiast po uwięzieniu wojskowego gu 
bernatora wymaszerować do Hueski. 
Dano w ten sposób czas rządowi do 
skoncentrowania wiernych sobie wojsk 
i w ten sposób doszło do klęski puczu. 

Drugim etapem jest proklamowanie 
strajku generalnego w całym kraju. Z 
powodu odcięcia Hiszpanji od reszty 
świata nie można stwierdzić, czy rze- 
czywiście w całym. kraju strajk wy- < 
buchł i jaki charakter ma ten strajk 
generalny. Rząd ogłasza wciąż komu- 
nikaty o załamaniu się powstania. 
Tymczasem nadchodzą inne wiadomoś 
ci, a mianowicie w San Sebastian wy- 
buchnąć miały rozruchy, których nie 
zdołano dotychczas stłumić. W ponie 
działek rano przełeciały nad Madrytein 
aeroplany wojskowe, które rozrzuciły 
ponad koszarami proklamacje rewolu- 
cyjne wzywające żołnierzy w imieniu 
jakiegoś prowizorycznego rządu do po 
wstania przeciwko monarchji. Wynika 
z tego, że do powstania przyłączyła 
się załoga lotniska Quarto Ventos 9- 
obok Madrytu i że major Franco, któ- 
ry niedawno uciekł z więzienia był jed 
nym z głównych organizatorów tego 
puczu. Lotnisko zostało  zbombardo- 
wane ogniem dział armatnich i wzięte 
przez wierny monarchji oddział woj- 
skowy. Franco i inni przywódcy tego 
puczu uciekli aeroplanami do  Liz- 
bony. 

Wreszcie warto zanotować jeszcze 
ostatnią wiadomość, którą przynosi 
„Daily Telegranh*, a mianowicie o 
ściągnięciu z Afryki do Hiszpanji wier 
nych krółowi wojsk, a nawet oddzia- 
łów lgji cudzoziemskiej, ponieważ sy- 
tuacja stała się tak dalece groźna, że 
bez pomocy tych wiernych rządowi 
kontyngentów marokańskich oddzia- 
łów wojskowych nie można stłumić po 

domości, policja zupełnie nie dopisała. wstania. 

gwoli zaspokojenia ich ciekawości, ale 
jednym z najpoważniejszych  czynni- 
ków wychowawczych. Jak to słusznie 
stwierdzono na piątym międzynarodo- 
wym kongresie wychowania moralne- 
go w Paryżu, odbytym we wrześniu r. 
1930, na którym były reprezentowane 
35 narodowości. 

Bez znajomości historji trudno na- 
wet sobie wyobrazić, aby praca peda- 
goga, duchownego, prawnika, poli- 
tyka, ludzi, stojących na czele admi- 
nistracji państwowej i samorządowej, 
była owocną. I dlatego poszczególne 
jednostki administracyjne dążą o mo- 
nografje powiatów, gmin, parafij w 
celu ułatwienia działalności na wyzna 
czonym terenie. 

W  przepełnionej po brzegi sali 
uniwersyteckiej przedstawiciele władz, 
i nauki w swoich powitalnych  prze- 
mówieniach jakby nakreślają zasadni- 
czy program, obejmujący główne za- 
dania historji w Polsce Niepodległej. 
Pracę nad historją przyrównano do 
pracy górnika, wydobywającego z pod 
ziemia cenny produkt, od którego w 
znacznej mierze załeży życie gospo- 
darcze nowoczesnego państwa. Tak 
samo i historyk z cienia archiwów wy 
dobywa na światło dzienne prawde, , 
która służy ku pokrzepieniu i prze- 
strodze teraźniejszych i przyszłych po- 
koleń. Historyk ma wyzbyć się sub- 

  

jektywnego zapatrywania na prze- 
szłość, nikomu nie schłebiać, ałbo- 
wiem minęły już czasy  nadwornychn 
dziejopisarzy, co godne pochwały u- 
wielbiać, co należy potępić, trzeba po- 
tępić, choćby to było z ujmą dla dumy 
narodu, którego autor jest współoby- 
watelem. rašai 

Jeżeli do chwili odzyskania  nie- 
podległości historja polska była tęskno 
tą za przeszłością, albowiem naród pa- 
trząc na koronę i purpurę królew- 
ską nie mógł  przeboleć utraty 
wolności, to i  historja jakby 
s; ulegając powszechnemu nastroje- 
wi, była pobłażliwa dla dziejowych 
postaci, których działalność schodziła 
się z walką orężną o utrzymanie nie- 
podłegłości Rzeczypospolitej. Nato- 
miast dziś zmieniła się rola historji i 
dlatego należy zmienić sąd o niektó- 
rych jednostkach i wypadnie krytycz- 
nie ustosunkować się do wielu postaci. 
Niema w tem winy historyków, lecz 
raczej łatwy dostęp do źródeł history- 
cznych, które nieraz były na kilka 
spustów zamknięte. 

Czas już zaprzestać głoryfikować 
miernoty. Opinja publiczna powinna 
je postawić pod pręgierz. 

„Słyszałem. jak na jednym z obcho- 
dów poczciwy mówca porównał kon- 
federatów barskich do braci Macha- 
bejskich. Czy nie za wiele? Byli mo- 

W roku 1920 odparcie nawały bolsze- 

wenierenia rewalnrij 
światowej do zrealizowania której jedynie Poł 
ska bvłabv przeszkodą. Polska raz jeszcze 
odegrała rolę przedmurza cywilizacji zachod 
niej przed imperializmem  aziatvckim, o 
czem się tak mało mówi na Zachodzie. 

W roku 1830 Polska zapewniła Europie 
18 lat pokoiowego rozwoju form demokracji. 
W roku 1920 daliśmy innym kraiom europej- 
skim możność dźwiznięcia się z klęsk, zada- 
nych przez wojnę iatowa. lednakże nie 
na wielkich czynach woiennvch kończy sie 
działalność polska z tego okresu. W kształ- 
towaniu się i rozwoju wszelkich dążności 
emancypacyjnych, w ich promieniowaniu i 
wpływie na cywilizacje i kulturę , ogólno- 
lndzka, biorą Polacy niemniej wydatny, czę 
sto nawet przodujacy udział. Mickiewicz, 
Szopen, Grotteer. Lelewel, Klaczko i cały 
szereg uczonych, artystów, poetów, muzv- 
ków wzbocaciło swym talentem kulturalne 
życie Europy. 

Polska wieku XIX odegrała role mocar- 
stwowa, twórczą, a często nawet zbawienną 
dla Europv. : й 

Rok 1920 jest poczatkiem nowego okre- 
su w dzeiach Polski. Te dziesięć lat nasze- 
go bvtu niepodleyłościowego sa poświęcone 
džwiganiu kraju z ruin po sześcioletniej za- 
wierusze woiennei, odbudowie gospodarczej, 
której wynikiem iest stale wzrastająca eks- 
ploatacja bogactw naturalnych, rozwój już 
istniejących i powstanie nowvch. ośrodków 
przemysłowych, powiększenie sieci komuni- 
kacyinej, ladowei i wodnej, słowem wszel- 
kie przejawy twórczej żywotności zarówno- 
narodu, jak i państwa Polskiego. 

Znaczenie dziejowe Polski, nawet w 
X w. pozbawionej niezależnego bvtu pań 

stwowego, było cgromne. Dziś po chlubnyia 
wyniku naszej pracy państwowa - twórczej 
w ciągu pierwszego dziesięciolecia niepodie- 
glošci, mamy prawo do tego, by czuć się 
mocarstwem równem innvm. lecz nam nie 
o chlubę imienia polskiego, choć zasłużone, 
tu idzie, lecz o zwałenie gmachu obłudy i 
fałszu politycznego, jaki budowała ideologja 
wrogów, aby Polske przedstawić Europie w 
świetle zastoju i słabości. 

Idzie o ustalenie punktu wyjścia w słusz 
nej ocenie naszej roli politycznej na przysz- 
łość, o nadanie opinii nowego tonu o Pol- 
sce, która może i powinna przeciwstawić 
się zgubnemu dla Zachodu knowaniu polity- 
ki nowych zaborów. Chodzi o wykazanie, 
że Polska broniac własnych interesów naro- 
dowych iest jednocześnie probierzem stosun 
ków ogólno - eurnpejskich. — „Si la Polo- 
gne a bcsoin de la paix, la paix a besoin 
de la Polngne*. W. Z. 
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że i poczciwi, ale nie świadomi szer- 
szych celów politycznych. W dodat- 
ku smutnie ich charakteryzuje  Du- 
mourier. Ten zdolny oficer, przysłany 
przez Ludwika XV, nie.mógł luzem cho 
dzących kup szlacheckich przekształcić 
w regularne wojska wskutek wybujałej 
ambicji i zaniku poczucia subordynacji 
wojskowej wśród konfederatów. 

. Jakże natomiast krzywdząco od- 
niosła się historja do nieszczęśliwego 
Stanisława Poniatowskiego? Ten krol 
widział całą słabość Polski w stosun- 
ku do jej sąsiadów, przez reformy dą- 
żył do odrodzenia narodu, a przez to 
samo i do wyzwolenia z pod przewa- 
gi Risji Ówczesne społeczeństwo nie 
„doe eniało zamierzeń _ królewskich, 
przeciwnie przypisywało mu wszelkie 
nieszczęścia, spadające na Polskę. 

W innych warunkach działalność 
ostatniego króla byłaby podobna pod 
wielu względami do rządów Kazimie- 
rza Wielkiego. 

: A więc głównym celem zjazdów 
historyków jest jakby naszkicowaniem 
programu'do przyszłych prac nad wy- 
świetleniem najbardziej obchodzących 
naród zagadnień. 

Tegoroczny zjazd historyków 
oprócz kwestyj, które „pozostają. w 
związku ż nauczaniem historji w szkó- 
łach, to jest sprawy czysto metodycz- 
no - wychowawcze, głównie zajął się   

Najpotężniejsza 

radjostacja świata 

została zbudowana pod War- 

szawą przez Zakłady 

MARCONI 
Czy może być lepsze świa- 

deciwo dla stwierdzenia jako- 

ści radjosprzętu Marconiego? 

Pomimo swej niezrównanej įa- 

kości radjosprzęt Marconiego 

jest tani. Już za zł. 18.60 mož- 

na otrzymać odbiornik detek- 
torowy Marconiego odbierają- 
cy nową stację w Worszawie 

na prawie całym terenie Rzecz- 

pospolitej. W ciągu dwuch lat 

Marconi przyjmuje do zamiany 

odbiornik detektorowy na cpa- 
rat lampowy. 

MARCONI 
Warszawa, Marszałkowska 142 

Lwów, Akademicka 14 

Łódź, Piotrkowska 84 
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których skuteczność potwierdziło re- 

jentalnie przeszło 6,000 lekarzy. 
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INKLUZ — PIENIĄDZ 
CZARODZIEJSKI 

W fantazji ludowej istnieje, obok innych 
zabobonów, wiara w pieniądz zaczarowany, 
djabelski — t.zw. inkluz. 

Ma ów pieniądz czarodziejską właści- 
wość: raz wydany — wraca do swego @а- 
wneyo właściciela i to nie sam, ale sprowa 
dza ze sobą jeszcze inne pieniądze. Wraca 
wciąż i pomnaża bogactwo szczęśliwego .po- 
siadacza. 

Ten starv zabobon przetrwał do 
szych czasów. 

Zdarza się widzieć czasem na bankno- 
cie jakieś tajemnicze znaki lub cyfry, dopi- 
sane atramentent, — w ten sposób ciwilowi 
posiadacze banknotu, wierzący w zabobon 
o inklłuzie, chcą sprawdzić czy banknot 
przez nich wydany — znowu do ich portfe- 
lu powróci... 

Naiwne wierzenie, nie pozbawione zresz- 
tą ciekawego pierwiastka tajemniczego, 
czarodziejskiego!... 
W starych receptach magji ludowej znaj- 

dujemy różne przepisy czarowania pienię- 
dzy — wie będziemy tu ich przytaczali, bo 
a nuż ktoś chciałby wypróbować i np. no- 
sić przez dziewięć dni pod lewą pachą ku- 
rze jajo, z którego wylęgnie się inkluz? 

Natomiast znamy rzeczywiście skuteczną 
metodę pomnażania pieniędzy — bez zabie- 
gów magicznych. 

Nawet jesteśmy skłonni wierzyć, że pie- 
niądz przyciąga pieniądz, ale dzieje się to 
raczej w naszej psychice — potęguje się w 
nas ciążenie ku pieniądzom, zmysł oszczęd- 
ności, a czasem nawet brzydka chciwość. 

Spróbujcie jednak tej niezawodnej meto- 
dy — zacznijcie oszczędzać, zbierzcie pierw- 
szą, zawiązkową sumkę i oddajcie ją do 
PKO. Nie zapominajcie o niej, ale zawsze, 
kiedy jakiekolwiek pieniądze będziecie mie- 
li w ręku — myślcie o pormznożeniu sumki 
złożonej. Dołóżcie do niej cokolwiek. Po- 
stęnujcie tak systematycznie i wytrwale. Po- 
mnażajcie, dokładaicie, oszczędzajcie.  Zo- 
baczycie, jak za kilka miesięcy, za kilka łat, 
sumka wzrośnie. jak będzie sama przys ią- 
gała do siebie peniądze. Bedzie rosła jak 
kula śniegowa toczona pa lepkim śniegu. 

Formuła magiczna brzmi: 

Oszczędzajcie w PKO.... Pamiętajcie! 
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trzema zagadnieniami, ściśle łączącemi 
z trzema dziejowemi wypadkami 0 do- 
niosłem znaczeniu w dziejach narodu 

polskiego. i 
Upłynęło 700 lat od czynnego wy- 

stąpienia krzyżaków na ziemiach pru 
skich. 

Przez nieoględną politykę polską 
pozwolono Krzyżakom stworzyć о- 
gromną potęgę, od której Polska w 
swoim bycie państwowym tyle dozna- 
ła wstrząsów.  Kwestja krzyżacko - 
polska to wiekowe współzawodnictwo 
o wybrzeża bałtyckie uprawiane tylko 
z tą różnicą, że Polakom chodzi o po- 
siadanie wolnego dóstępi do morza 
Bałtyckiego, Niemcom zaś o wyłącz- 
ne i niepodzielne posiadanie wybrzeży 
bałtyckich od ujścia Odry do ujścia 
Niemna. A więc ze sprawa pruską ści 
śle łączy się sprawa przynależności 
Pomorza kaszubskiego. — 

Drugie ważne zagadnienie porusza- 
ne na zjeździe to dziejowy stosunek 
Polski do Litwy w związku z pięciu- 
sttną rocznicą Śmierci Wielkiego Księ 
cia Witolda. Postać Witolda ściśle 
biorąc nietylko obchodzi Litwinów, 
którzy uważają go za bohatera naro- 
dowego, ale Białorusinów i Polaków. 
Sa postzcie historyczne, które są ce- 
nione przez narody o wręcz rozbież- 
nych tendencjacn politycznych. Weżź- 
my choć dla przykładu Karola Wiel- 
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|. W dniu 19 grudnia o' godz. 10 w 
wielkiej sali konferencyjnej urzędu 
wojewódzkiego odbyło się doroczne 

| posiedzenie wileńskiej Rady Woje- 
 wódzkiej, któremu przewodniczył p. 

— о. wojewody p. Stefan Kirtiklis. 
ъ Pierwsza część posiedzenia prze- 
 mieniłą się w manifestację na cześć 
b. wojewody wileńskiego, marszałka 
Senatu p. Raczkiewicza, który  za- 
szczycił posiedzenie swą obecnością. 

i Posiedzenie zagaił programowem 
| przemówieniem woj. Kirtiklis — (ргге- 
"mówienie podane osobno). 

Z kolei, imieniem Rady Wojewódz 
kiej przemawiał reprezentant powiam 

| Święciańskiego p. Zygmunt  Bortki2- 
wicz. 

 « Odpowiadając na skierowane do 
jebie słowa woj. Kirtiklisa i członka 
Rady Wojewódzkiej Bortkiewicza, za- 

| brał głos marszałek Senatu „p. Wł. 
| Paczkiewicz. 

: Rada Wojewódzka, powstawszy z 
miejsc, wśród gromkich okrzyków, 

| dała wyraz swym uczuciom dla ustę- 

] pującego swego przewodniczącego. 

4 Wczoraj wieczorem Wil. Związek 

| Ziemian żegnał marszałka Raczkiewi- 

cza bankietem, urządzonym w salo- 

nach klubu szlacheckiego, w czasie 

którego p. prezes Gieczewicz wygło- 
sił następujące przemówienie: 

Panie Marszałku! : 

: Nie po raz pierwszy Wilno Cię že- 

| gna. zawsze ze smutkiem, .że nas opu- 

_szczasz, ałe i z dumą zarazem, że nasz 

kresowiec na najwyższe stanowisko w 
Państwie został powołany. 

Bziś, gdy oto zebraliśmy się my, 
_ ziemianie i grono współpracowników 

Twoich by raz jeszcze mieć zaszczyt 
spędzenia wiczoru wspólnie z Tobą, 
naszym długoletnim Wojewodą, smiu- 

| tek nasz jest tem większy, że opusz- 
czasz nas na długie pięć lat conaj- 
mniej. —- l.ecz tam gdzie idzie o dobro 
Polski prywatne nasze uczucia muszą 

| ustąpić miejsca głębokiemu przeświad 
czeniu, że nikogo bardziej godnego nie 

można było na wysokie miejsce Mar- 

| szałka Senatu powołać, niż naszego 

| wielkiego przyjaciela obrony kresów. 

|. Driękuję Ci, Panie Marszałku, za 

  

FT Panie Marszałku Senatu, Panowie Radni, 
anowie! А 

» Dzisiejsze postedzenie Rady Wojewódz- 
kiej odbywa się w okolicznościach zgoła nie 

codziennych, zarówno ze ec na wa- 
runki ogólno - państwowe, jak i nasze ści- 

śle je, wojewódzkie. 

Kilka tygodni temu byliśmy Świadkami 
_ wielkiego zmagania się sił wewnątrz nasze- 

| go Państwa przy wyborach do Sejmu i Se- 
matu z jednej Strony Marszałek Piłsudski z 
obozem prorządowym, z drugiej strony te 
lub inne partje mierzyły swoje siły, wpły- 
wy, a przez to i słuszność swoich założeń 

politycznych. Wynik nam wszystkim wiado- 

ny. Poraz pierwszy w dziejach odrodzone- 
go Państwa decydująca większość w Sej- 
mie i w Senacie, jedna zwarta organizacja 
Sejmowa i senacka, mogąca stworzyć rząd 
parlamentarny, poraz pierwszy Ciała usta- 
wodawcze, mające możność naprawy газа- 
dniczego ustroju Państwa. 

__ Ale to wielkie zw: SER dające wido- 
ki na normalny rozwój Państwa i jego mo- 
carstwową potęgę, zostało okupione na te- 
renie Województwa Wileńskiego, które, na- 

_ wiasem mówiąc, sumiennie i rzetelnie speł- 
"nilo swój obowiazek, bolesną stratą dotych 
 czasnwego wojewody, który został powoła- 
my na stanowisko Marszałka Senatu, a za- 

я szczyt czasowego rządzenia Ziemią Wileń- 
S a co zatem idzie przewodniczenia na 

ы ady Wojewódzkiej _ Hzisiejszem posiedzeniu 
_— spadł na mnic. 

|. Szczęśliwie wytworzona przez te wy- 
bory do Sejmu i Senatu sytuacja ogólna 
Państwa pozwala oczekiwać nowej ery w 

życiu saniorządu wojewódzkiego. Rady Wo 
‚ ie jako surogat przyszłych samorzą- 

iw terytorjalnych, w swojej owocnej pra- 
jbr napotykały na szereg trudności z powo- 
fdu wadliwości lub niedostatecznošci odpo- 

| wiedniego ustawodawstwa. Z tego punktu 
widzenia od nowych Izb Ustawodawczych 
Banie wojewódzki oczekiwać będzie za- 

  

        

     
   

12 iczej ustawy ustrojowej samorządu, u- 
rruowanie finansów komunalnych i zno- 
izowania szeregu ustaw, mających na ce- 

Jn racjonalny podział obowiązków pomię- 

kiego, zarówno uwielbianego tak przez 
rancuzów, jak i przez Niemców. 

£ Należy jednak podkreślić, że ani 
_ lagiełło, ani Witold nie wykonali mą- 

| drego planu wielkich rodziców Kiej- 
Stuta i Olgierda, już nakreślónego w 
- 1356, że Prusy jako dziedziczne 

| Ziemie litewskie należy przyłączyć do 
* Litwy, a krzyżaków, jako przybłędów 
„rzenieść nad Don i Dniepr. Zamiast 

| zdruzgotać krzyżaków, osłabionych 
 pogromem grundwaldzkim, zadowala 
ją się dożywociem Żmudzi, która 
uprzednio była objektem hańbiacych 

| targów pomiędzy Litwą a Zakonem. 

_ Nieco było szczęśliwsze załatwie- 
[ula spraw rusko - tatarskich, ale ta- 
ikowe pomijamy, jako nie wchodzące 
W zakres tegorocznego zjazdu, nato- 
miast przechodzimy do genezy: unii 
 Bolsko - litewskiej. 

„ Dotychczas w historji utarło się 
przekonanie, że twórcami unji polsko- 

. litewskiej byli panowie krakówscy Oni 
*© namówili, a raczej zmusili, Jadwigę 

„80 zamążpójścia za Jagiełłę. Ten po- 
glad w świetie nowszych badań nale- 

| żałoby nieco skorygować. Rola pa- 
‚ łów krakowskich może raczej była bier 

ua iąko następstwo długoletnich zabie 
| gów dworu wileńskiego i budapesztań 

skiego. Z jednej strony chodziło Litwie 
© pozyskanie potężnego sprzymierzeń- 
©а па zachodzie i mieć dyplomatyczne 
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Po przerwie nastąpiły merytoryczne 
obrady. 

W posiedzeniu Rady Wojewódzkiej 
wziął udział, jako delegat p. ministra 
spraw wewnętrznych, radca minister- 
jalny p. Typiak z departamentu samo- 
rządowego Ministerstwa Spraw Wew- 
nętrznych. 

Obszerne sprawozdanie wojewody 
wileńskiego z działalności administra- 
cii państwowej, zarazem 0 ważniej- 
szych zamierzeniach na przyszłość, 
rozesłane było już uprzednio czton- 
kom Rady Wojewódzkiej, nie było 
przeto odczytywane, lecz było przed- 
miotem dyskusji. Porządek obrad wy- 
pełnił szereg referatów  informacyj- 
nych z działalności wileńskiego To- 
warzystwa Organizacyj i Kółek Rolni- 
czych, wileńskiej Izby Przemysłowo- 
handlowej, Izby Rzemieślniczej, dalej 
referaty o rozbudowie szpitalnictwa i 
inne. 

Posiedzenie Rady Wojewódzkiej 
zakończyło się o godz. 3 po południu 
po powzięciu szeregu uchwał. 

Pożegnanie marsz. Raczkiewicza 
_ przez ziemiaństwo wileńskie 

rządy Twe u nas rozumne i sprawiedi 
we, a tak dla ludności zawsze życzli- 
we, życzę w imieniu wszystkich zie- 
miar, jak również w imieniu całej lu- 
dności naszej, Polskę w sercu noszą= 
cej, byś pracował na nowem tak wa- 
żnem stanowisku z pożytkiem dla oj- 
czyzny, a 0 nas nie zapominał. 

Od przebiegu prac czwartego Sejmu 
: Senatu zależy być może cała nasza 
przyszłość, tem więc donioślejsze jest 
powołanie Pańskie na jedno z naj- 
poważniejszych kierowniczych stano- 
wisk w Państwie. 

Niech Cię Bóg prowadzi po trud- 
nej drodze ku szłachetnemu celowi, któ 
rym, jak Sam to powiedziałeś przy ot- 
warciu Senatu. „Salus Republicae su- 
prema lex". 

Pan Marszałek Władysław 
czkiewicz — niech żyje! 

Z kolei przemawiał marsz. Racz- 
kiewicz dziękujac p. prez. Gieczewi- 
czowi za wyrażone uczucia. 

Przyjęcie w miłym nastroju prze- 
ciągnęło się daleko po północy. 

Ra- 

Przemówienie p. wojewody Stefana Kirtiklisa 
dzy samorządami a instytucjami państwowe- 
mi lub samorządami gospodarczemi. 

Wśród różnych dziedzin życia  gospo- 
darczego, którego przejawy czy to na tle 
rozwoju, czy też depresji, często tak ściśle 
uzależnione są od postępowania władz ad- 
ministracji ogólnej, — rolnictwo stanowić 
powinno przedmiot szczególnego zaintereso- 
wania z trzech powodów: 1) udziału jego w 
ogólnej produkcji kraju, 2) zatrudnienia w 
nim przeważającej liczby ludności, miano- 
wicie 82 proc. i 3) konieczności stosowania 
takiei polityki, by często urojona przeciw- go 
stawitość interesów poszczególnych stanów 
posiadania, t.j. mniejszej a większej własnoś 
Ci rolnej nie przyczyniała się do obniżenia 
produkcji względnie do podporządkowania 
interesów rolnictwa interesom stanów. 

By umożliwić proces podniesienia stanu 
rolnictwa konieczne było w tych warun- 
kach zainicjowanie i konsekwentne przepro 
wadzenie zasady współpracy trzech czyn- 
ników: samorządu terytorjalnego, dobrowol- 
nych organizacyj rolniczych i władz admi- 
nistracji ogólnej. Niewątpliwie z zaistnieniem 
na nowym terenie samorządu rolniczego w 
postaci izby rolniczej te formy pracy orga- 
nizacyjnej ulegną zmianie — narazie je- 
dnak, jak stwierdza dotychczasowa prakty- 
ka, obrana droga okazała się najwłaściw- 
szą i najmniej odległą od upragnionego ce- 
lu. Dlatego w swojej dalszej działalności bę- 
dę wytrwale dążył do pogłębienia współpra- 
cy trzech wymienionych czynników 1 wzmo 
żenie czynnika wzajemnego zauiania. 

Zatrzymałem się na odcinku rolniczym ze 
względu na jego doniosłe znaczenie w pro- 
dukcji a brak samorządu gospodarczego. 
Nie znaczy to, bym nie doceniał innych dzie 
dzin gospodarczych. Sfery gospodarcze mo 
ga być pewne mego poparcia we* wszyst- 
kich swych słusznych żądaniach, do których 
skonkretyzowania tem łatwiejszą mają dro- 
gę, ze posiadają samorząd gospodarczy w 
postaci Izby Przemysłowo - Handlowej i 
Izby Rzeunieślniczej. 

Z poszczególnych zagadnień, których 
właściwa realizacja w doniosły sposób mo- 
że wpłynąć na treść i kierunek rozwoju go- 
spodarczego, a które stale stanowić będą 

  

poparcie przeciwko krzyżakom. Z dru 
giej strony Elżbieta Bośniaczką razem 
ze swoim doradcą Mikołajem Garą dą 
żą do obalenia ślubów heimburskicn, 
a przez to samo zadają cios polityce 
niemieckiej i uniemożliwiają osadzenie 
dynastji rakuskiej na tronach polskim 
i węgierskim. 

Pomimo strasznej katastrofy w Kre ; 
wie, jaka zaszła w rodzinie Giedymi- 
nowiczów z powodu tragicznej śmierci 
Kiejstuta, to jednak obydwaj książę- 
ta Witold i Jagiełło przez zauianego 
kupca ryskiego Hanullona, który był 
sekretarzem Jagiełv utrzymuja żywy 
stosunek ze stronnictwem antyniemiec 
kiem „ta Węgrzech. 

A więc przybycie polskiego  po- 
selstwa, które zastało Jagiełłę na polo 
waniu na korestejskich błotach i pod- 
pisanie aktu krewskiego w r. 1385 na- 
leży uważać za wynik kilkuletnich dy- 
plomatycznych zabiegów litewsko - wę 
gierskich, zapoczątkowanych może 
już od poselstwa Skirgiełły w r. 1379 
na Węgrzech. 

__ Dałej V Zjazd Historyków polskich 
wypadł w stuletnią rocznicę powsta- 
nia listopadowego. Lecz takowe pomi- 
jam, ponieważ nowsza literatura hi- 
storyczna jest: bardzo bogata w opra- 
cowania, rzucające wiele Światła na 
ten bolesny fakt dziejowy. 

Ks. M. Žetudziewicz. 
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Posiedzenie Rady Wojewódzkiej Niezwykły wypadek w Kasie Chorych 
PACJENT RZUCIŁ SIĘ Z BRZYTWĄ NA LEKARZA. 

M-c Iwacewicz 21-letni Mińczuk 
Aleksander będąc w miejscowej Kasie 
Chorych rzucił się na lekarzą z 
brzytwą w ręku, usiłując go zamordo- 
wać. Znajdujący się wówczas w 
lokalu posterunkowy Owczarek 
Antoni usiłował obezwładnić Mińczuka 
iecz został przez niego raniony w le- 

wą rękę. Policjant nie mając wyjścia w 
odebraniu szaleńcowi brzytwy, użył 
przeciw niemu broni palnej raniąc go 
z karabinu w udo prawej nogi, Mińczu 
ka w stanie bardzo ciężkim umieszczo- 
mo w szpitalu miejskim w Brześciu 
n. B. Powodu targnięcia się na życie 
lekarza ustalić nie zdołano. 

Pociągi motorowe na linjach Nowogródczyzny 
Władze kolejowe noszą się z zamia 

rem uruchomienia na poszczególnych 
odcinkach t.z. pociągów motorowych. 
Pociąg taki składałby się z 1 wa- 
gonu (najwyżej 2) zaopatrzonego w 
silnik motorowy. Pociągi te mają być 

wprowadzone na linji Wołkowysk —- 
Słonim — Baranowicze, Wołkowysk 
—Lida i in. Inicjatywa władz przyczy 
ni się do usprawnienia ruchu osobo- 
wego na kol., który będzie dostosowa- 
ny do potrzeb miejscowej ludności, 

Kradzież Kasy w pociągu 
Z kasy ambulansowej, znajdującej się 

w wagonie pociągu nr. 4121, pomiędzy sta- 
cją towarową a osobową Baranowicz , nie- 

wykryci narazie sprawcy skradli gotówkę 
w sumie 2130 zł. 

Masówka komunistyczna w Iwieńcu 
W lesie, koło wsi Suchodowszczyzna 

pod Iwieńcem, policja aresztowała masówkę 
komunistyczną, w której brało udział kilka- 
naście osób. Organizatorem zebrania był 
niejaki Abram Jaukis z Warszawy (ul. Na- 

lewki 48), który przed czterema miesiącami 
uciekł do Rosji, skąd onegdaj wrócił nieie- 
galnie w celu ponownego zorganizowania 
rozbitych niedawno jaczejek komunistycz- 
nych. 
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   SOBOTA 
20 Das Į V 

atwo” Z słońca o godz. 3 m. 26 

Tomasza 
IRL LA 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOGIJI U. $. B. W WIŁNIE. 

z dnia 19. XII. 30 r. 

Ciśnienie Średnie w mm, 775 

Temperatura średnia — 11 

Temperatura najwyższa — 8 

   
słońca © & 7 т 42 

  

Temperatura najniższa — 12 

Opad w mm. 4 
Wiatr: zachodni 

Tendencja: wzrost 

Uwagi: pochmurno, 

URZĘDOWA 
-— Posiedzenie komisji zdrowia. W dniu 

1S grudnia w małej sali konferencyjnej U- 
rzędu Wojewódzkiego odbyio się posiedze- 
nie Komisji Zdrowia Publicznego przy Wi- 
leńskiej Radzie Wojewódzkiej. W posie- 
dzeniu uczestniczyli naczelnik wydziału 
zdrowia dr. Rudziński, jako przewodniczący 
komisji, pp. Zygmunt Bortkiewicz i Piotr 
ózefowicz, członkowie Konisji z ramienia 
lady Wojewódzkiej, oraz rzeczoznawcy: na- 

przedmiot mojej troski wymienię tu rozbu- 
dowę dróg komunikacyjnych, przeprowadze- 
vie meljoracji, przebudowę ustroju agrarne- 

Wymieniłem tu zagadnienia tylko naj- 
ważniejsze, a raczej niektóre z pośród nich. 
Nie chcę być źle zrozumiany, że tylko one 
mają przykuwać moją uwagę. Całkowicie 8 
doceniam znaczenie niemniej zdawało się, 
wpływowych czynników, które .w zbioro- 
wem oddziaływaniu nieraz jednak stanowią 
o skuteczności podjętej, w tym lub innym 
kierunku, akcji i zapewniam panów, że w 
swoich poczynaniach nie mam zamiaru ba- 
gatelizowania żadnego z przejawów życia 
gospodarczego. BE 
Słów kilka chciałbym jeszcze poświęcić 

zagadnieniom bezpieczeństwa i mniejszoś- 
ciowvm. Daleki jestem od szowinizmu czy 
nacjonalizmu wojującego. Dzielę obywateli 
na łojalnych w stosunku do Państwa i na 
wrogich Państwu Obywatele lojalni popar- 
cie moje w swoich poczynaniach zbiorowych 
mają zgóry zapewnione. Obywatele niełojał- 
ni, ogłądajacy się na wrogie nam państwa 
ośęienne, znajdą we mnie zdecydowanego 
przeciwnika. A rajmniejsze próby zmierza- 
jące do osłahienia autorytetu Państwa spot- 
kaja z mojej strony z bezwzględną reak- 
cia. Na ziemi bewiem rodzinnej Marszałka 
Piłsudskiego panować musi spokój, a oby 
watel powinien czuć bezpieczeństwo. 

Pozwoliłem sobie przykładowo Panom 
przytoczyć te myśli i stosunek mój do po- 
szczególnych zagadnień naszego terenu dla 
podkreślenia, że dotvchczasowa linia usta- 
Iona przez ustepuiacego pana wojewodę 
n'e tlegnie zmianie i że dominować w niej 
będzie chęć współpracy ze wszystkiemi ludź 
ni dobrej woli. 

Proszę Panów, zdaję sobie sprawę jasno 
z tvch trudności, które mnie czekają. Prze- 
dewszvstkiem nie jest rzecza łatwą pełnić 
obowiazki Wojewódv Wileńskiego po Panu 
Marszałku Raczkiewiczu. 

Długoletni administrator tej ziemi, znako 
mity znawca spraw administracyjnych, czło 
wiek o wielkiej ambicji pracy, przemierzył 
wzdłuż 1 wszerz tereny swego Wojewó- 
dztwa, wrażliwy na wszelkie troski zbioro- 
we, a nawet osób pojedyńczych, wielki cza 
rodziej serc ludzkich —- Pan Wojewoda P» 
Raczkiewicz niełatwo może być zastąpiony. 

To jest ta moja trudność zasadnicza, ale 
jest jeszcze inna: staję przed Panami nie 
jako wojewoda, lecz jako pełniący obowiąz- 
ki wcjewody. Ta okoliczność jest podrzęd- 
na dlatego, że dla mnie rzeczą jest obojętną 
czy moje władze przełożone każą mi trwać 
na tem stanowisku dzień, miesiąc, czy rok. 
Wykonywać swoje zadania muszę i będę. 
Panów zaś chcę prosić o współpracę, opar- 
tą na wzajemnem zaufaniu. 

W żadnym wypadku nie chciałbym tych 
Roza DOZ współpracy być 
aruszycii KAŻE moi ienie: že G je zapewnienie, że 

w miarę moich 
nuowana. 
‚ A teraz jako przewodniczący Rady Wo- 
jewodzkiej będę wyrazicielem* ii tu 
obecnych, kiedy w imieniu Rady podziekuję 
jaknajserdeczniej Panu Marszałkowi Racz- 
kiewiczowi za wszystkie trudy i prace poło 
żone dla tej ziemi na stanowisku wojewody 
Wileńskiego. Chciałbym zapewnieć Pana 
Marszałka, że jako dotychcza gospo- 
darz Ziemi Wilenskiej pozostawił na długo 
niezapomniane pó sobie nazwisko, i że myśl 
rasza i nasze wdzięczne serca będą bar- 
dzo często towarzyszyć Panu w nowych 
jego ogólnopaństwowych pracach. I jestem 
przekonany, że Ziemia Wileńska zyskała w 
osobie Pana Marszałka nowego Obrońcę w 
stolicy Państwa i proszę nam nie brać za 
złe, Panie Marszałku, jeżeli w swoich tros- 
kach do Pann zwracać się będziemy. 

polityka na każdym odcinku 
sił i możności będzie konty- 

czelnik wydziału samorządowego józef Ra- 
kowski, szef sekcji zdrowia Magistratu dr. 
Maleszewski, delegat wydziału lekarskieg o 
USP_prot. Jasiński, delegat Izhy Lekarskiej 
dr. Czarnecki, naczelny lekarz Wileńskiego 
Towarzystwa Przeciwgruźliczego dr. Borow 
ski oraz starosta wileńsko - trocki Jan Ra- 
dwański. 

Z zakresu zdrowia publicznego rozpa- 
trzono następujące sprawy: 1) plan finan- 
sowy likwidacji zaległych kosztów leczenia 
na terenie wojew. wileńskiego (referował 
p. Józef Rakowski). 2) Program rozbudowv 
szpitalnictwa na terenie wojew. wileńskie- 
go (referował dr. H. Rudziński), 3) Koniecz 
ność przyjęcia udziału ze strony samorzą- 
dów powiatowych w budowie wojewódzkie 
go sanatorjum dla chorych na gruźlicę (re 
ferował dr. Borowski). 

Opracowane wnioski w poruszonych 
sprawach przedłożone zostały do aproba- 
ty Rady Woiewódzkiej. Co się tvczy planu 
hkwidacji zaległych kosztów leczenia w 
szpitalnictwie na terenie wojew. wileńskiego, 
plan ten przewidujący  likwidacię około 
1.000.000 złotych na rzecz szpitali publicz- 
nych zostanie przedłożony do ostatecznej a- 
probaty Wydziałowi Wojewódzkiemu 

MIEJSKA 
-— Ceny na ryby w okresie świątecznym. 

Wileńskie Starostwo Grodzkie podaje do 0- 
gólnej wiadomości następujące ceny maksy 
malne ria ryby, obowiązujące w okresie 
świątecznym w Wilnie, których przekrocze- 
nie będzie karane w myśl przepisów o zwał 
czamu lichwy: 

Sczupak żywy ponad kilo wagi — kilo- 
gram 6 zł, szczupak żywy mniej niż kilo 
wagi — kilogram Szł. 70 gr., szczupak šnie- 
ty ponad 1 kilo wagi — kilogram 4zł. 20 
gr, szczupak śnięty mniej niż kilo wagi -— 
kilogram 3 zł. 50 gr., karp żywy ponad 1 
kilo wagi — kilogram 5 zł., karp żywy 
mniej niż kilo wagi — kilogram 4 zł. 
gr., karp śnięty ponad 1 kilo wagi — kilo- 
gram 4'zł., karp śnięty mniej niż 1 kilo wa- 
gi — kilogram 3 zł. 50 gr., rvba średnia 
różnych gatunków nie mniej niż 100 gram 
sztuka — kilogram 2 zł. 70 gr., ryba drob- 
na różnych gatunków do 100 gram sztuka 
— kilogram 1 zł. 20 gr., sandacz mrożony 
— kilogram 5 zł. 

— Badanie cen mięsa. Wice - starosta wil. 
pułk. Giżycki zwrócił specjalną uwagę na 
należyte unormowanie cennika artykułów 
pierwszej potrzeby i w tym celu zarządził 
dostarczenie danych  kalkulujących doty 
CRA tych artykułów. 

pierwszym rzędzie badane są ceny 
na mięso w celu zmniejszenia takowych w 
handlu detalicznym. 

— ślizgawka w parku im. gen. Želi- 
gowskiego. Dziś, w parku im. gen. Żeligow- 
skiego nastąpi otwarcie sezonu ślizgawko- 

wego. . 
-— Chrześcijańskie Towarzystwo Glu- 

choniemych w Wilnie, urządza dn. 28 gru- 
dnia br. w szkole dla głuchoniemych przy ul. 
Witeldowej 37 „wieczór towarzyski”, na któ 
ry zaprasza wszystkich głuchoniemych ka- 
tolików i sympatyków. 

Początek o godz. 5 wieczorem. 

SKARBOWA 
— Podatek majątkowy. Celem częścio- 

'wego osiągnięcia preliminowanych wpływów 
budżetowych z tytułu podatku majątkowego, 
Ministerjum Skarbu — uwzględniając jedno- 
cześnie obecne położenie gospodarcze i zdol 
ność płatniczą płatników poszczególnych ka 
tegoryj majątku — zarządziło dalsze, częś- 
ciowe ściąpanie zaległości podatku mająt- 
kowego. Dla płatników II i III grupy kon- 
tyngentowej od V stopnia wzwyż skali po- 
datkowej — wyznaczono nową ratę w wy 
sokości 0.3. proc. od wartości majątku, przy- 
jętej prawomocnie za podstawę wymiaru po 
datku majątkowego. 

Rata ta płatna będzie w terminie do dn. 
28 lutego 1931 r. W wypadkach sprostowa- 
nia wartości majątku na skutek odwołań, 
względnie w drodze nadzoru, należy za pod 
stawę obliczenia nowej raty przyjąć sprosto 
waną wartość majątku. Płatnikom, którzy 

uiścili EAS Sumy ponad platny dotychczas 
podat. majątkowy, nadwyżkę tę zaliczy się 
na pokrycie należności przypadających do 
zapłaty w myśl okólnika Ministerjum Skarbu 

Powyższe zarządzenie zakomunikowane 
zostało wszystkim izbom skarbowym oraz 
urzędom podatkowym. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Kownian. Zarząd Akadem. Ko 

ła. Kownian prosi wszystkich swych człon- 
ków o przybycie na „Wilje kowienską“ 
która się odbędzie 21 grudnia rb. o godz. 
7 wiecz. przy ul. Zamkowej 3 m. 3. 

— Echa aresztowania studentów — ży- 
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50 talem. Pragnąlbym aby podpis mój, 
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WINCENTY ŻYLIŃSKI 

na cmentarz św. Piotra i Pawła, 

o czem zawiadamiają 

  

  

APOLONIA z 

sf. 

EMERYTOWANY LEKARZ WETERYNARJI 
po krótkich cierpieniach zmarł dnia 18—XII 1930 roku 

Eksportacja z domu żałoby przy ul. Piłsud;kiego 16 odbędzie się dn. 21—XII o 
godz. 5-ej ppoł. do Kościoła Ws ystkich Świętych; Msza żałobna odprawiona 
zostanie du. 22 b. m. o godz. 9-ej rano, poczem nastąpi odprowadzenie zwłok 

ŻONA, CÓRKA i SYN 
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MIŃKOWSKICH 

HORODNICZYNA 
opatrzona Św. Sakrzmentami, po długich i ciężki.h cierpieniach zasnęła w 
Bogu dn. 19 grudnia 1930 r. w kościeniewic.ach pow. Wilejskiego. 

Pogrzeb od ędzie się tamże dnia 
o czem zawiadamiają 
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22- XII 930 r., 

MĄŻ, SYN, CÓRKI I RODZINA    

  

Spłonęło 59 gospodarstw 
We wsi Olszany pow. Stolińskiego, pa- 

stwa pożaru padło 59 gospodarstw. Straty 
spowodowane pożarem wynoszą 154.973 zł. 
Ustaliono, że pożar powstał wskutek nie 

Bel žiea obchodzenia się z ogniem przez 
Szlomę Rajchmana, który za pół godz. przed 

pożarem wychodził do swego chlewa i tam 
roszyi ogień. Wypadku z ludźmi mie 

było, było Rajchman doznał w czasie akcji 
ratunkowej parzenia rąk. Pociągnięte go 
do odpowiedzialności sądowej. 
ргге!атапа, 

Wściekły wilk pokąsał kilka osób 
Koło wsi Gierwidziele (gm. Ostro- 

wiecka pow. Mołodeczański), poka- 

zał się wściekły wilk, wywołując pa- 

nike wśród tamtejszego chłopstwa. 

Wściekłe zwierzę pogryzło 5 osób, w 

tem b. ciężko 80-letniego starca. 

Pościg za wilkiem narazie nie dał 

rezultatów, bowiem ukrył się on w 

gąszczach leśnych trudnych do prze- 
bycia. 

A IAE NTA EN T ST II SK EN O I A TN ON 

dów. J. M. rektor Januszkiewicz, przyjął 
delegację stow. Pomocy Studentom — Ży- 
dom, w rozmowie z którymi stanowczo za- 
strzegł się przeciwko 'wyzyskiwaniu stowa- 
rzyszenia dla celów antypaństwowych, jak 
to miało miejsce podczas zebrania w sali 
Krengla, gdzie Po anij komuniści. 

Notujemy pogłoski, że obecny zarząd 
stow pomocy studentom — Żydom ma być 
w niedalekiej przyszłości rozwiązany . 

POCZTOWA 
— PKO w dniu wigilijnym. W dniu 24 

bm. za PKO, Oddziału w Wilnie czynne 
będą tylko od godziny 9 do 11-tej r. 

ACE PEAT NARAZ 7 WLADCA ZADKO ŁADNIE 

Już się ukazał 

WILEŃSKI KALENDARZ 
INFORMACYJNY 1931 

KSIĘGA ADRESOWA M WILNA 

„Cena 2 zt. 

RÓŻNE 
— Prof. M. Zdziechowski wysłał depeszę 

do prof. Jana Dąhrowskiego w Krakowie b. 
profesora Uniwersytetu Stefana Batorego: 

„Z serdecznem uznaniem pismo profeso- 
rów Uniwersytetu Jagielońskiego RS 

jako 
bvłego waszego kolegi, został do niego do- 
łączony." 

-— Z lzby Przemysłowo - Handlowej w 
Wilnie. Izba Przemysłowo-Handlowa w Wil- 
nie podaje do wiadomości "sób zaintereso- 
wanych, że z dniem 31 grudnia 1930 r, wy 
gasają dotychczasowe kontyngenty niemiec- 
kie 1 w związku z tem należy kwity z wnie- 
tionych opłat manipulacyjnych od przydzia 
łów uzyskanych z tych kontyngentów, prze 
słać do Ministerstwa Przemysłu i Handlu 
do dn. 29 grudnia rb. gdyż po tvm termi- 
nie pozwolenia na przywóz nie będą wysta- 
wiane, ani też prolongowane dawne. 

Pozwolenia, których ważność  wygasla 
obecnie sa prolongowane do dn. 31 grudnia 
1930 roku. 

— Zarząd Okregowy Zrzeszenia Zawo- 
dowego .Pracowników Technicznych Tele- 

gratów i Telefontów w Wilnie składa — ро- 
dziekowanie za łaskawe wzięcie udziału w 
części koncertowej akademii, urządzonej sta- 
raniem techników Zrzeszenia z okazji po- 
święcenia sztandaru Związkowego P.P. Bro- 
nisławie Korwin - Krukowskiej, E Olszew- 
skiemu i M. Wyrzykowskiemu oraz zespo- 
łom: chóru pocztowego pod dyrekcją p. 
prof. Leśniewskiego i pocztowej orkiestry 
symfonicznej pod kier. P. Hermana 

— Liczba nauczycieli w okr. wi- 
leńskim. Według ostatnich zestawień 
zatrudnionych w publicznych szkołach 
powszechnych na terenie okr. wileń- 
skiego — jest 4.593 nauczycieli. 

  

—Dalszy spadek czerwońcą. W 0- Ai 
brotach pozagiełdowych zaznacza się 
dalsze obniżenie kursu waluty sowiec- 
kiej. 3 

Kurs czerwońca spadł do 4.20 za 
jednego czerw ońca (parytet = 45 zł.) 

—- Podziękowanie. Wszystkim, którzy 
wespół z nami w imieniu miasta wzięli u- 
dział w oddaniu hołdu i czci pamięci cnót, 
czynów i zasług Henryka Sienkiewicza, a 
przedewszystkiem ks. Kretowiczowi za na- 
bożeństwo, a ks. prof. Hlebowiczowi za ka 
zanie w 14 rocznicę śmierci Henryka Sien- 
kiewicza, zaś p dyr. A Zelwerowiczowi, 
P. prof. A Ludwigowi i p. prof. T. Turkow 
skiemu, p. Z. Niwińskiej, p. St. Jaśkiewi- 
czowi, p. K Hendrichównie, p. prof. M. Dzi- 
wiłłowi oraz prof. ] Żebrowskiemu i całemu 
-espolowi śpiew. „Hasło” za stworzenie 
wspólnie prześlicznej, ducha krzepiącej ca- 
łości Poranka Sienkiewiczowskiego w dniu 
7. 12. 1930 r, a tym którzy biorąc udział w 
Poranku równocześnie przyczynili się do 
zwiększetnia funduszu stypendjalnego dla 
uczniów Szkoły Powsz im. Henryka Sien- 
kiewicza o 180.30 zł, składa serdeczne „Bóg 
zapłać” — jako inicjatorka obchodu -— Publ. 

  

  

/PILZNEŃSKIE. 
MARCOWE 
GABINETOWE WA 

Zamówienia na dostawę przyjmuje biuro browaru 
Popławska 31, tel. 16-19. 

(i i   

FILM i KINO 
Hollywood: Generał Crack. W roli 

"m e ore. 
tekście angielskim czytamy: 

generał Crack. W afiszach natomiast 
i ogłoszeniach w dziennikach: gene- 
rał Grack. Jakieś nieporozumienie. A 
film najwyraźniej historyczny, w kost- 
jumiach z początku wieku XVH. Trze- 
ba przeto zajrzeć do encyklopedji. Szu 
kam... Craig Edward, ur. 1872, aktor 
i pisarz angielski... To nie to. Tamto 
przecie generał i wiek XVIII. Craik 
Gecrge, zmarły 1866 r., historyk lite- 
ratury... Również nie to. Grakch.... 
wiek I przed Chrystusem... 

Grecque.... C'est du grecque: zna- 
czy — rzecz nięzrozumiała, nie do po- 
wę. Może to? 

A może program coś jaśni? 
Czytamy dosłownie: "Geieód Gd 
książę Kurlandji, awanturniczy rycerz 
fortuny, za pemoc, udzieloną cesarzo- 
wi, żąda ręki jego siostry, a później 
odrzuca rękę księżniczki i poślubia 
piekną cygankę. sam bowiem jest na- 
Pół cyganem przez matkę. Gdy gene- 
rał Grack wyjeżdża w pole, cesarz u- 
wodzi mu żonę. Przekonywuje się jed 
nak, że kocha księżniczkę i uwalnia 
swych jeńców, a sam udaje się do 
Kurlandji. Tam przybywa doń księż- 
niczka, aby poślubić człowieka, które- 
30 kocha“. 

„Program nic nie wyjašnia: intry- 
guje jeszcze bardziej. Cesarz uwodzi 
żonę, a przekonywuje się, że kocha 
księżniczkę? Ktoś udaje się do Kurłan- 
dji, i przybywa doń księżniczka, aby 
poślubić człowieka, którego kocha? 

_ Chodźmy do kina, może film wyjaś 
ni wszystko. Na sali porządek, publicz 
ności akurat tyle, ile potrzeba: grypa 
wyręczyła dyrekcję. 

Na filmie John Barrymore śpiewa, 
cyganka tańczy. Leopold II, cesarz 
„Austrji, zagarnia Kurlandję, (gdzie to 
leży?); na Kurlandję napadają Czer- 
kiesi, Kozacy i Polacy w rogatyw- 
kach; w wieku XVIII spuszczają most 
zwodzony; malarz robi portret cygan- 
ki na sposób impresjonistyczny.... 

Czyni się straszno. Na dobitek da- 
lą jeszcze dodatek rysunkowy 
wspaniały, ale jakże makabryczny: 
Taniec szkieletów! Kościotrupy tań- 
czą i walą do taktu własnemi pi- 
szczelami.... 

Okropne. 40 stopni temperatury. 
Grypa. «Er. ° 

Szkoła Powszech i ių ei w A ia nr 11 im. Henryka Sien- 

lan Popowicz kier. szk 
Aleksander о 
prezes Km. Rodzicielskiego. — Bank Związku Spółek Zarobkowych podaje do wiadomości zainteresowanych, że kasa Banku w. wigilię Boże: Narodzenia, a więc w dniach 131 A czynną bę- dzie tyłko do godziny 11 rano. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr_ miejski na Pohulance. Dziś po 

raz drugi „Dzielny wojak. Szwejk”, według 
powieści |. Haseka. Całość ujęta w 9 obra- 
zów i 6 intermedjów ukaże się w 'insceniza- 
cji i reżyserji dyr. Zelwerowicza, który je- 
dnocześnie Odtwarza niezrównanie postać 
dr. Gruensztejna. Utwór ten na  premjerze 
odniósł wielki sukces artystyczny i ma za- 
pewnione długotwarłe powodzenie. s 

Bilety zniżkowe i kredytowane ważne. 
Teatr miejski w Łutni. Dziś w dal- 

Szyf ciągu ostatnia nowość scen zagranicz- 
(dalszy ciąg kroniki na stronie 4-ej)  



  

Sensacyjne porwanie neofitki 
Przed trzema miesiącami podawaliśmy w dziale wypadków 0 ucieczce z Jaszun 

ed rodziny 19-letniej Anny Kowieńskiej, która przyjechała do Wilna, gdzie po pew- 
mym czasie przyjęła katolicyzm. Pozostawała ona pod opieka p. Zawadzkiej, zamiesz- 
kującej w pobliżu szpitala na Wilczej Łapie, uczeszczając jednocześnie na kursy kraju 
przy zaułku Bernardyńskim 8. 

Zaraz po ucieczce Kowieńskiej, rodzina jej i krewni czynili wszelkie starania, 
by ją odwieść od zamiaru przejścia na katolicyzm, a gdy perswazje nie pomogły, 
zwrócono się do policji z żądaniem przymusowego odesłania opornej do domu. Po 
te, by spowodować interwencję policji w sprawy osobiste, dziewczynę oskarżono o wte 

LACZ. 

Rezultat tych interwencyj był ten, że Kowieńska na pismie stwierdziła 
nieprzymuszoną wolę zostania chrześcijanką, co zaś dotyczy oskarżeń o przywłaszcze- 

nie, rodzinie zaskarżyć ją do Sądu. 
Pierwsze kilka tygodni Kowieńska miała się na baczności i bez opieki nie wy- 

chodziła z domu, bowiem zauważono, że specjalnie wynajęci 

2 

„Idomu gdzie mieszka, w dzień i w noc. 

dezo 

swoją 

obserwatorzy pilnują 

Ostatnio jednak, oswoiwszy się z nową sytuacją i widząc, że śledzenia zanie- 
ge bez obaw udawała się na lekcje na zaułek Bernardyński. 
rzed trzema dniami nie wróciła jednak do domu i opiekunka zaniepokojona jej 

losem wszczęła poszukiwania, które jednak nie dały żadnych rezultatów. 
Dziewczyna zginęła w drodze na Wilczą Łapę i ślad po niej zaginął. 

Na drugi dzień po zniknięciu, o zagadkowym tyn: wypadku dowiedziała 

jeja. Wszczęto jaknajenergiczniejsze śledztwo i dokonanó kilka rewizyj domowych. 

Mie przeszukano gruntownie mieszkanie cukiernika, Jankla Borowskiego przy 

się 

Rudnickiej 8, posiadającego sklep w tym domu. 
ia jest Roy neglitki i najwięcej czynił prób zmuszenia jej do powro- 

tu do domu. Zachodzi przypuszczenie, że Kowieńska została 1 
uśpieniu wywieziona gdzieś poza miasto, gdzie 
iespokojna jest o los porwanej jej opiekunka, 
ie, jak się to ź4darzyło z innemi 

beziudziu, w pobliżu Wilczej Łapy i po 
trzymana jest w ukryciu. Najbardziej 
która obawia się, że dziewczynę, po: 

   
napadnieta gdzieś na 

neofitkami, 

podcano wyrafinowanym męczarniom, by w ten sposob zmusić ją do uległości. 

DETALI PA NATO TN TIESTO RE DA TDS NIKE A 

nych, doskonala komedja Verneuila „Egzo- 

tyczna kuzynka”. Wytworna gra zespołu z 

Fichlerówną, Lewicką, Wyrwiczem -  Wi- 

chrowskim i Balcerzakiem na czele, oraz ma 

lownicza wystawa — tworzą całość  nie- 

zmiernie ujmującą. 

Bilety kredytowane i zniżkowe ważne. 

— Jutrzejsze przedstawienia popołudnio- 
we. Jutro w obu teatrach Miejskich odbędą 

się przedstawienia popołudniowe po cenach 

zniżonych. W teatrze na Pohulance wyjąt- 
kowo o godz. 3 pp. nieśmiertelne dzieło S. 
Wyspiańskiego „Noc listopadowa". r 

W teatrze Lutnia doskonała  komedja 
włoska R. Bracco „Cierpki owoc" z dyr. Zel 
werowiczem w roli głównej. 

— Na patronat więzienny. W ponie- 
działek nadchodzący odbędzie się w teatrze 
miejskim na Pohulance przedstawienie na 
rzecz patronatu" więziennego. 

Wysławiony zostanie interesujący utwór 
z powieści Haseka „Dzielny wojak Swejk” 
Część dochodu z tego widowiska Dyrek- 
cja Teatrów przeznacza na patronat więzien 
ny. Ceny miejsc specjalne. Bilety już są 
do nabycia w kasie zamawiań od 11 — 9 

wieczór. ь 
— „Bet lejka wileiska“. Wielkie Zainte- 

resowanie wywołała zapowiedź widowiska 
@а dziect i młodzieży „Betlejka Wileńska" 
H. Romer Ochenkowskiej. 
Barwne to widowisko ukaże się po raz pier 
wszy w piątek 26 bm. o godz. 12 Ceny 
miejsc specjałnie zniżone. 

— Wieczór szkolny w Konserwatorjum 
Muz W sobotę dn. 20 bm. o godz. 7 w. 
"w siedzibie Konserwatorjum Muz. w Wilnie 
(Dominikańska 5) odbędzie się terciałowy 
wieczór uczniów i uczenic Konserwatorjum. 
Występować będą uczn. z klasy fortepia- 
nu, skrzypiec, śpiewu  sołowego i instru- 
mentów dętych. 

Karty wstępu otrzymać można w Sekre- 
tarjacie konserwatorjum od g. 4 — 7 w. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 18 do 

19 bm. zanotowano w Wilnie wypadków 31, 
«g tem kradzieży 5, opilstwa 6, przekroczeń 

„ administracyjnych 13. 
— Pożar w Baranowiczach. W ko- 

tłowni garnizonowej w Baranowiczach 
powstał. pożar, wskutek czego spaliła 
się pralnia, kotłownia z całkowitem u- 
rządzeniem, 2.0000 sztuk bielizny, 100 
ubrań drelichowych, 451 zł. gotówką, 
oraz wszystkie akta. Ogólne straty wy 

jest wedle zdania znakomitych le- 

karzy najlepszem dotychczas 
nem nacieraniem przeciw nerwobó 

lom, reumatyzmowi, gośćcowi i t.p. 

dolegliwościom. 

starczy, aby się przekonać o war- 

tości tego środka 

ICHTIOMENTOL 
JEST WSZĘDZIE DO NABYCIA 

po 5 zł. za flakon lylko, 

kiiliomentol 
LABORATORJUM CHEM. APTEKARZA 

M-ra SZYMONA EDELMANA 
we LWOWIE, Teatyńska 

POPIERAJCIE 

Główny skład wysyłkowy 

na Polskę i Gdańsk: 

  

noszą okoo 40.000 zł. Pryczyny pożaru 
narazie nie ustalono. 

— Zabiła dziecko. Anna Matuiis, 
m-ka m. Hancewicze pow. Pińskiego powiła 
dziecko płci męskiej poczem udusiła nowo- 
rodka i pogrzebała w ogrodzie. Policja po 
otrzymaniu pouinego powiadomienia zwłoki 
odnalazła i zabezpieczyła do dyspozycji 
władz sądowo - lekarskich, zaś morderczy- 
nię aresztowano i osadzono w więzieniu w 
Pińsku. 

— Wypadek na ulicy. W dniu 18 bni. 
Anusewicz Paweł, Sierakowskiego 23 wy- 
siadając z dorożki potknął się i złamał so- 
bie nogę w kostce. Pogotowie Ratunkowe 
po ckazaniu pomocy odwiozło go do mie- 
szkania. р 

— Zabójstwo gajowego. 
Wczoraj o godz. 18 wystrzałem z kara 
binu przez okno, został zabity Grze- 
gorz Wieczerko, gajowy majątku Rze- 
czyca pow. Pińskiego. Sprawcy do- 
tychczas nie ujawnieni, zachodzi podej 
rzenie, iż morderstwa dokonali kłuso- 
wnicy. % 

— Samobójstwo nerwowo - 
chorego. W miasteczku Dewinie, pow. 
Kobryńskiego na strychu we własnem domu 
popelnił samobójstwo przez powieszenie się 
26-letni Paweł Michalewski, będący od 3-ch 
lat nerwowo - chory. Winy osób trzecich 
nie stwierdzono. 

— Kradzieże mieszkaniowe. W dniu 18 
bm. Salaman Salomonowi,  Sierakowskie- 
go nr. 24 skradziono z mieszkania płaszcz 
zimowy z szalowym kołnierzem fokowym 
wartości 800 zł. 

Trzeciakowi Józefowi Kasztanowa nr. 2 
skradziono z mieszkania czarny męski ko- 
stjum wartości 500 zł. 

Lew Chaim Zawalna 31, zameldował po 
licji o systematycznej kradzieży płytek gla- 
zurowych na sumę 1000 zł. z lokalu szpitala 
wojskowego na Antokolu, w którym meldu- 
jący prowadzi roboty budowlane. Kradzie- 
ży tej dokonała Licht Genia, Nowogródzka 
25, u której płytki w czasie rewizji odnale- 
ziono. Licht zatrzymano. 

-- Kradzież w kąpieli. Kieliczównie Al- 
donie, Stefańska 27 skradziono w łaźni Ty- 
szkiewicza 25zł. Kradzieży tej dokonała Afa 
nasjewa Katarzyna, którą zatrzymano. Go- 
tówkę oddano właścicielce. 

— Samobójstwa. Makowski Aleksander, 
Cmentarna 12 wypił spirytusu skażonego. 
Pogotowie Ratunkowe okazało mu pomoc 
na miejscu. 

Peliwo Antoni, Lwowska 57 zażył nie- 

zna- 

Jedna próba wy- 

  

16. 

LOPP, 
kokosowe. Rzeczy 

   

   

K. DĄBROWSKA 
SPRZEDAŻ 1 WYNAJĘCIE. 

D.-H. K. RYMKIE WICZ 
Ul. Mickiewicza 9, tel. 15-80 

Poleca w wielkim wyborze kalosze i śniegowce 
fasonów z fabryk krajowych i zagranicznych pocensch najniż- 
szych. Cerata stołowa i Meblowa. Linoleum zagraniczne i kra- 
jowe. Chodniki i dywany z linoleum. Chodniki materjałowe i 

Specjalny rabat gwiazdkowy 

22 Państw. Loterja Klasowa 
2-GA KLASA, 2-GI DZIEŃ CIĄGNIENIA 

Tabela nieurzędowa 

100,000 zł. wygrał nr.: 190890. 
2,000 zi. wygrał nr: 160045. 
1,000 zł. wygrały n-ry: 78910 171956 
500 zł. wygrały n-ry: 7926 8141 8416 

9274 15327 31737 173827. 
400 zł. wygrały n-ry: 28813 32005 82003 

110847 129989 189415 196026, 
300 zł. wygrały n-ry: 51036 54710 

74300 111258 112572 114206 116851 124196 
136043 154659 156085 162194 179660 182255 
182977 187775 187916 199577 205405 
209520. 

200 zł. wygrały n-ry: 4557 6607 8376 
180 10647 14021 16371 16850 17349 18631 
20148 20996 21721 28686 28900 31891 
34885 36274 36900 39053 30821 40797 
40986 45045 48015 49653 49947 53695 
58029 60620 61348 61861 62629 69872 
13770 17093 79869 88577 91896 99473 
101458 102141 105491 107203 107625 108866 
115941 117760 117858 122722 123783 127497 
128295 129338 136034 137809 138781 139282 
139402 139457 139632 144610 148663 151809 
152356 156702 163720 168795 169884 172167 
175045 180173 184339 188954 192835 195245 
205252 207276 207456 208154 209310. 

RST SA ROE TNTLESSES 

wiadomego narkotyku. Pogotowie Ratunko- 
we odwiozło go w stanie ciężkim do szpita- 
а žydowskiego. 

--Duży pożar pod  Žodziszkami. 
We wsi Ponižany, gm. żodziskiej wsku 
tek wadliwej konstrukcji komina w de 
mu mieszkalnym Gryszkiewicza Piotra 
wybuchł pożar. Pożar wskutek silnego 
wichru przeniósł się na zabudowania 
inne. Pastwą ognia padły 2 domy mie- 
szkalne, 6 stodół ze zbożem i inwenta- 
rzem martwym i 2 chlewy z inwen- 
tarzem żywym. Wypadków z ludźmi 
nie było. Straty wynoszą 2.500 zł. 

— Trup wisielca w 'cs.epod 
Lida. Przy szosie Lida - Nowogródek na 5 
kilorietrze za Lida odnaie*. 19 trupa wisiel- 
ca. Bliżej przeprowadzone dochadzenie usta 
liło, iż jest to trup 40-ietueo Ju!jana Ro- 
pelewskiego, pochodzacego z gminy sucho - 
citskiej, pow. płońskiego. Ropelewski przy- 
był w te strony w poszukiwoniu za pracą i 
ciężkie warunki życiowe pchnęty go do po- 
pełnienia samobójstwa. 

— Oszustwo. Firma rowerów Lackiego 
(Wielka 5) sprzedała na raty przed parn 
miesiącami rower osobnikowi, podającemu 
się za gajowego z pod Niemenczyna. 

Obecnie okazało się, że zaszedł tu wy- 
padek oszustwa, bowiem nabywca roweru 
wcale we wskazanej miejscowości nie 
mieszka. 

— Znalezienie podrzutka. W dniu 17 b. 
m. Mickiewiczowa Antonina (Majowa 65) 
przechodząc ulicą Zawalną, w bramie domu 
Nr. 8 znalazła podrzutka płci żeńskiej w 
wieku około 3 miesięcy. Przy podrzutku zna 
leziono kartkę z napisem: „Ochrzczona, na 
imię Marja“. Podrzutka umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

Dziwny karabin w stogu siana. We 
wsi Buśni, pow. Kobryńskiego, Michał Szył- 
giejko, przenosząc wraz ze swym bratem 
Ignacym siano ze stogu, znajdującego się 
na podwórzu, do stodoły, znałazł w sianie 
karabin rosyjski obcięty bez kolby. Karabin 
był naładowany, czego jednak Michał Szył- 
giejko nie spostrzegł, a otworzywszy zamek 
i widząc, że zamek naboju nie wyciągnął, 
zamknął jego, oraz spuścił kurek. W tym 
momencie nastąpił wystrzał i kula trafiła je 
go brata Ignacego, przechodząc przez lewy 
rękaw ubrania i koszuli nie wyrządzając 
mu żadnej krzywdy. Przeprowadzone do- 
chodzenie, sprawcy ukrycia karabinu w 
sianie ujawnić nie zdołało. $ 

OFIARY 
Bezimiennie dla inteligentnej rodziny — 

złotych 10, dwie osoby po zł. 1. 

  

Pianina i Fortepiany 
o światowej sławie Pleyel, Bechstein etc., 
takoż Arnold Fibigier, Kerniopł i Syn, 
uznane rzeczywiście za najlepsze 
w. kraju przez najwybitniejszych fachow= 
ców na Pow. Wystawie Kraj. w Pozna- 
niu w 19291. iw Wilnie w r. 1930 
(Grand Prix i Wielkie Medale Złote). 

WILNO, 
ul. Niemiecka 3, m, 6. 

CFNY FARPYCZNE 

     

     

  

        

       
    najnowszych 

  

    
    
     podróżne. Zabawki dziecinne w wielkim 

wyborze. 

    

    

sc u w “› 

  

KINO 
MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 

ul. Osirobramska 3. 
Kasa czynna od g. 3 m. 30. 

©а ама 19 do 23 grudnia 1950 r. włącz, « nie będą wyświetlane filmy: 

„NIE WINS Ą T 9 Gee ia džiaus AS ios 
i Helena Manning. 

Nad program: „Służąca do wszystkiego Komedja w 2 aktach. 
Рос; Ir“ seanso d 2 4-ej. Następny program: „Ksiąžę student“. 
  

  

KINO-TEATR 
„KELIOS“ 

ul. WILENSKA 38. 
Tel. 926. 

Dziś! Sensacyjny Przebój Dźwiękowy! 
Bożyszcze kobiet, ulubieniec publiczności 

WESOŁY AABRYT . 
prędzej, a szešč piosenek Ramona, to s 
dźwiękowe. Ceny zniżone tylko na |-szy seans. Pocz. seansów o godz. 4, 6, 8i 10.15 

znów zaśpiewa przebojowe piosenki w swoim 

   

RAMON NOVARRO 
najnowszym sukcesie 

upajający dramat miłosny w głównej roli kobiezej 
OROTHY JORDAN. To film który każe sercu bić 

ć melodyj, które śpiewać będzie cały kraj. Nad program: Rewel. dedatki 
Sała dobrze egrzana 

  

  

Dźwiękowe kino 

„HOLLYWOOD: 
Mickiewicza 22. 

GENERAŁ GREGIĘ 
Dziś! Promienny, pełen uroku wiosny i miłości dramat dźwiękowo špiewny 

W roli głównej największy artysta śwata, uwo- 
dziciel kobiet JOHN BARRYMORE ) 

Sceny w naturalnych kolorach. Nad program: dodatek dźwiękowo-śpiewny. Mimo wielkich kosztów filme <eny 
miejsc normalne. Na I seans ceny zniżone: Balkon 8) gr. Parter 1 zł. 
  

  

  

  

Dziś! sensacja doby obecnej! Bogini ekranów! Wszechświatowej sławy rodaczka nasza 

KINO-TEATR iw pierwszym przebojowym Brieje 
P A N= Pola Negri filmie europejskiej produkcji ULICA POTĘPIONYCH DUSZ Kebiety 

„ Wybitnie sensac. współczesny drainat wielkomiejski z udziałem popularnego amanta Warwcka Warda. 
Niebywały sukces na całym świecie! 

KINO-TEATR Dziš premjera! Po raz pierwszy w Wilnie!  Wzruszający film o miłości pierwszej i ostatniej p. £. 

„ммога" | „WCEECZKA OD Ą4IŁOŚCIE 
ul, Wielka 25 W roli głównej JENNY J U GO, najpiękniejsza kobieta Świata, której czar, rasa, temperament podbijający cerca   

SOBOTA DNIA 20 GRUDNIA 

11.58 — Czas. 
12.05 — 12.50 Koncert popularny (płyty) 
13.10 — Kom. meteor. 

71550 — 16.10 Odczyt z Warszawy. 

16.10 — 16.15 Program dzienny. 
16.15 — 1645 Koncert życzeń (płyty) 

16.45 — 17.40 „Z krainy czarnych dja- 
mentów" odczyt z Katowic wygł. Wł. Dzię- 
gsiel. 

1745 -— 18.15 Audycja dla dzieci, „Kło- 
poty wigilijne" — pióra Cioci Hali. 

15.15 — 18.45 Koncert dla dzieci z War 
szawy 

18.45 — 1900 Kom. Wil. Tow. Org. i 
Kół Roln. 

19.00 — 19.25 Progr. na tydzień nast. 

  

19.25 — 19.35 Rezerwa 
19.35 — 19.55  Pras. dziennik radj. z 

Warszawy. 

20.00 — 20.15 „Dzisiejszy teatr niemiecki” 
— felj. z Warszawy. 

20.15 -— 20.30 „Kult św Mikołaja w Wil- 
nie“ — odcz. wygl. Jerzy Orda 

20.30 — 21.20 Recitał fortep. Mikołaja 
Orłowa z Warszawy 

21.30 — 22.00) Koncert muzyki lekkiej. 
Wykonawcy Witold Jodka (cytra) i Sergjusz 
Kontar (piosenkarz) z Wilna i orkiestra z 

Warszawy. " 
22.00 — Felj. z Warszawy 
22.15 Koncert z Warszawy. 

22.50 — 24.00 Kom. i muzyka taneczna 
z Warszawy 

gronowe od zł. 3.70 

krajowe od zł. 2.— 

M i 0 dy od zł. 2.50 

Porter i piwo 
poleca 

о.н. РСЕН 
ul. Mickiewicza 7, tel, 10-62 

Film! 
Każdy — kto się interesuje filmem bez 
względu na wiek i zawód niech poda 

Wina 

  

adres i znaczek na odpowiedź. 
„Empofilm*, Kraków. Poszukujemy 
zdolaych odpowiedzialnych osób celem 
uruchomienia oddział 'w w całej Polsce! 

PRZECIW GRYPIE 
Wino gronowe oryginalne 

Vermout Baiior % Co 
Dostawców Dworu Jego Cesarskiej 

Mości Króla Włoskiego, 

poleca 

Skład A. JANUSZEWICZA 
Zamkowa, 20-a 

    

Zarząd Konkursowy Masy Upad 
skiego Banku Rolniczo - Przemysłowego S. A. niniej- 
szem podaje do wiadomości, że dnia 
1931 r. o godz. 6-ej wiecz. 

dziennym: 

1) Odczytanie ogólnego sprawozdania 
ności Zarządu Masy Upadłościowej Wileńskiego Ban- 
ku Rolniczo-Przemysłowego. 

2) Odczytanie sprawozdania kasowego 
od 1 paźdz. 1929 r. do 1 stycznia 1 

3) Projekt 
sum między wierzycieli. 

4) Wolne wnioski. 

  

  

DOKTOR 

LEKARZE Blumowicz 
iš choroby weneryczne 

skórne į moczoplciowe 

  

wi Dr. Bolesław ,., Šarkos 3, "k 

Hanusowicz W Z. P_ 2%, 
Zamkowa 7—1 TI 

Choroby skė: 
z 

1 weneryczne kusze rki| 

Z ia AKUSZERKA 
DOKTÓR ŚMIAŁOWSKA 

Zeldowicz Se: Kosme 
tyczny, nsnwa zmarszcz 

wene- Ki, piegi, wągry, łupież, 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów. Mic- 

* kiewicza 46. 

GABINET 

chor. skórne, 
ryczne, narządów mo- 
czowych, od 9—do 1 

5—8 wiecz. 

DOKTÓR 
ZELDOWICZ OWA 
KOBIECE, WENE- 

KC po" Racjonalnej Ko - 
od 12—2i od 4—64 UK Linas 
ul. Mickiewicza 24. Wiino, Micz ewicza 3! 

tel. 277.* m 4, 
kobiec; 

Dr. madycyny Urodę Bie 
je, doskonali, odświe- 

A. Cymbler ; asnwa jej zkszy Choroby weneryczne, , akt 
skórne i narządu mo- aki, Masa 

czowego. Mickiewicza a Spale 
12, róg Tatarskiej przyj- : 

muje 9—2 i 5—7 i pół Y* Wypadanie włosów 

  

„ tnpieź, Najnowsze 
wiecz. Tel. 15-64, Gobycze kosmetyki ra- 

cjonałnej. 
Codzieanie od g, 10—8, 

w. Z. P. 43 Dr. Wolfson 
choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe širo dę tobłecą 
Wileńska 7, od 9—1 ч Aonser- 
4—8 w. tel. 10-67. wuje, doskonali, odswie: 

m ZG WSUWA braki i skaZY. 
Gabinet . Dr. Kenigsberg wwa © e di6 

choroby 3 WENE- ( pezniczej 
ryczne i moczopłciowe ia di а . Hryniewiczowej. 
Mickiewicza 4, , wgizLKA J6 18 m3. 

tel. 1.90. ; 40-14 4- 
Od 3-12 i 4—8 BE ы „AS 
  

odbędzie się w Sądzie 
Okręgowym w Wilnie zebranie wierzycieli b. Banku 
Rolniczo-Przemysłowego z następującym porządkiem 

tymczasowego podziału uzyskanych 
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| 4 POSADY i 

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

  

Szkło 
Fajans 

Porcelana| 
Serwisy 
Najtaniej 
wD.Handl. 

T.ODYNIEC) 
i 5-ka 
Wilno, 

łościowej Wileń- 

12-go stycznia 

z działal- 

za okres 
931 r. 

    hał ul. Wielka 
ucharkKi 

do miana de «| Nr. 19. 
Sołtańska 52 — Inter- 

    

|   

Й 
| 
| | 

  

L 

nat przy P. Śr. Szk. "_ 
Ogr. Miłosierdziu 

naszych czytelników 

| HE polecamy wyjątkowo 
bieduą inteligentną re- | 

z 6 osób, w temį 
czworga dzieci w wie.4 
ku od 3-ch do 7-mi 

  

|| 
M 
* 

lat. Ojciec rodziny 
MiuD chory. Giną z głodu. 

MAK Ostatnio — wyeksmito- | 
IGRZYBY wani zostali z miesz- 

polecają kania. Pomoc doraźna 
niezbędna. Datki па 

= i 1 | ę || į 0 [ У е па]э::\ошпіеі\и‚ 
przyjmuje ;Administra- | 

Trocka 3, tel. 157 (ją aa dla „łnte- 
ligentnej rodziny* 

Fortepian 
do sprzedania. Mickie- Zegarek 
wicza 33 m. 4, gdzie znaleziony w dniu z18 
apteka Jundziła. b. m.,' 

  

Fortepian „Schródera* Ścioła O. O. Bonifrat- 
800 zł,  pianiorów znajduje się w 

„Kolera“ — 1100 zł., Administracji „Słowa* | 
różne elektryczne ży-i jest do odebrania 
randole, samochód — przez właściciela c0- 
karetka prawie nowadziennie od 9 de 4-е] 
firmy „Paige*, różne po poł. 
opony samochodowe 
oraz pozostałe fantyz  Zgubiony 
licytacji — tanio _dopaspot — zagraniczny 
sprzedania w Lombar- emigracyjny na wyjazd 
  

  

w godzinach | 
rannych w pobliżu Ko- | 

  

  

L
 
na
 

  

4 

  

dzie, Biskupia 12. 0 Amerykt Pėtnocnejį + 

wydany przez Staro“| | 
DOMY  Istwo Powiatowe w Li-| 

dochodowe, kamie- | dzie w dniu 28 fisto- 
nice bez dekretu | pada 1930 r. na imię 
najkorzystniej do | Wincentego | Mielko, 
kupna przy małej 

gotówce poleca 
Dom H.K. „Za- 
chęta'* Mickiewl- 
cza i, tel. 9-05. 

zamieszkałego we wsi 
Parubiszki, gminy W: 
renowskiej, powiatu | 
Lidzkiego unieważnia 
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W. "WILLIAMS. 

* Mortimer 
— Nie jestem detektywem, ani 

lokajem, rozumiem panią doskonale. 

Uważam siebie za oficera, walczącego 
na jednym z frontów.. A frontów tych 

Niemcy mają tak dużo! — oświadczył 
spokojnie Ocwood. 
— Och, dzięki Bogu! — zawołała 

młoda kobieta, wyciągając do niego 

ręce. — Widzę, że się rozumiemy! 

Chciałabym zaufać panu moją tajen- 

nicę! 
Ocwood nie odpowiedział. Wie- 

dział, że milczenie było w obecnej sy- 
tuacji jego najlepszym sojusznikiem. 
Usiłując skupić myśl i wolę na jednej 
idei, — idei wykonania swego obo- 
wiązku, obawia się spojrzeć na młodą 
kobietę, która zaglądała w jego oczy 
łbłagalnie i gorąco., 

-— Ale pan musi mi przysiąc, — 
mówiła szybko, -— że pan nie powie o 

tem nikomu ani słowa, że mnie nie 

zdradzi, obroni mnie pan... 

Ale, gdy Desmond milczał uparcie, 
dodała: : 

— Nie žądam ой pana nic takie- 
go, coby się sprzeciwiało pańskim 0- 

- bowiązkom. Pan zapewne sądzi mnie 

mylnie. Los połączył mnie z organiza- 

cją, której członkiem pan jest również, 

ale proszę mi wierzyć, że ja nie biorę 

udziału w pracy panów i nie pomagam 

Mortimerowi! 

Wydawca Stanieław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witoki Woydyiło 

Mówiła z takim smutkiem w gło- 
sie, z taką rozpaczą, że Desmond byi 
szczerze zwzruszony. „Gdybym mógł 
być pewnym, że to nie jest gra!* — 
myślał, usiłując nie poddać się uroko- 
wi jej postaci. 

— Niech mnie pan obieca, że pan 
mnie nie zdradzi i dopomoże mi, 
zee. wyciągając do niego 
е 
Ocwood ujął jej rękę i podniósi do 

ust., prosząc Boga, by danem mu było 
nie złamać słowa. 

rę- 

-— Obiecuję. " 
— Proszę pamiętać! — uśmiechnę 

ła się blado Noor - el - Dine. — Mo- 
że będę potzebuwała pańskiej poniocy 
wcześniej, niż się panu wydaje. 
— Obiecuję dopomóc pani, — po- 

wtórzył major. 
— Dobrze, -- zawołała drżącym 

głosem, — któż więc — zdaniem 
pana — wykradł z rozkazu kronprin- 
tza „Gwiazdę Polską*, nie wahając 
się przed morderstwem, by ją odzy- 
skać? 

— „Gwiazdę Polską*? — powtó- 
rzył Desmond, — Co to jest?. 

— Jestem Polką. Dla mnie gwiaz- 
zda ta była symbolem odrodzenia Poi 
ski... Jest to jedna z części insygniów 
królewskich. Stanowiła ona ozdobę 
starego miecza królewskiego. Znajdo- 
wała się wśród pamiątek narodowych 
w pałacu Jana Sobieskiego w Wila- 
nowie. 
— Bardzo wcześnie przestałam wie 

rzyć w Boga, -— mówiła dalej, — ale 
kiedy myślę o okolieznościach, w ja- 
kich ta gwiazda wpadła w moje ręce, 
czuję, że to sam Bóg wybrał mnie za 
narzędzie. by uratować ten skarb i 
oddać go w ręce przyszłego króla nic- 
podległej Polski. Przed czterema laty 
byłam nieznaną tancerką w Stanach 
Zjednoczonych, gdy nagle spotkałan: 
oficera pruskiego, kóry dla niewia- 
domych mi przyczyn musiał uciec z 
kraju... Nazywał się Hans von Schorn- 
beck. Podobnie, jak wielu innych emig 
rantów, zmuszony był pędzić życie w 
nędzy i ciężkiej pracy: był roznosicie 
lem gazet, posłańcem, szoferem, me- 
chanikiem, kiedy ' poznałam go, był 
najzupełniej zadowolony ze swego lo- 
su i wcale nie.uskarżał się na ciężkie 
życie. 

Dopiero o wiele później dowiedzia 
łam się, że to wszystko było tylko 
maskaradą, a w rzeczywistości był on 
niemieckim szpiegiem w Ameryce... 
Gdy poznał mnie, zachwycony moim 
talentem, zaproponował mi swą po- 
moc materjalną dla wybicia się na sta 
nowisko ' pierwszorzędnej gwiazdy, 
Wzamian za to żądał drobnej usiu- 
gi i po półrocznem tournee po Kana- 
dzie miałam pojechać do Brukseli i 
zamieszkać tam w domu, który on 0- 
biecał mi darować. 

— Drogi przyjacielu, pan rozumie 
że polityka była wówczas dla mnie 
zamkniętą księgą. Wiedziałam tyiko, 
że jestem wiecznie głódna i że mam 

dosyć wielki talent, by móc zaćmić 
swe rywalki, jeśli los uśmiechnie się 
do mnie. 
— Hans von Schornbeck dotrzymał 

słowa. Dzięki temu mogłam założyć 
własną trupę i objechać z nią Stany 
Zjednoczone i Kanadę. Los uśmiechnął 
się do mnie. Miałam ogromne powo- 
dzenie i do Europy przyjechałam, po- 
przedzona dużą sławą. Pierwsze więc 
występy w Europie odbyły się w Bruk 
seli. 

— Znałam już dawniej to miasto. 
Gdy będąc jeszcze dzieckiem, wystę- 
powałam w wędrownym cyrku, by- 
łam kilka razy w Belgji. Ale tym ra- 
zem  zjawiłam się do Brukseli jako 

zwycięstwa W teatrze oczekiwało mnie 

przyjęcie owacyjne, za miastem 
rozkoszna willa, a w banku — znacz- 
na suma, dzięki której mogłam utrzy- 
mać wspaniale dom i pędzić życie, o 
jakiem oddawna marzyłam. 

— Nie podejrzewałam nawet, że 
wpadłam w sieci niemieckiego wy- 
wiadu. Całe moje dotychczasowe ży- 
cie było pełne niepowodzeń, walczy- 
łam beznadziejnie z nędzą, nie miałam 
ładnych sukien, samochodów, klejno- 
tów, służby... 

Noor - el - Dine obejrzała się z 
roztargnieniem po mrocznym pokoju 
i poprosiła: 

— Proszę zapalić lampę, 
nie lubię ciemności! 

Major spełnił jej prośbę i posta- 
wił lampę na stole: 

ja tak 

— Byłam zachwycona nowem ży- 
ciem, -— ciągnęła dalej tancerka. -— 

Było to w roku 1913, teraz rozumiem, 
że ułatwiłam bardzo robotę szpiegoni 
niemieckim w Belgji. Miałam rozkaz 
zapraszać  jaknajwięcej Belgów i 
Francuzów, gdzie pańscy rodacy za- 
wierali z nimi znajomość i wykorzy- 
stywali je znakomicie. 

— Moja piękna willa stała się mię 
dzynarodowym salonem. Kto tam u 
mnie nie bywał! Zdarzało się. że przy 
jęcia kończyły się skandalem. Raz w 
gabinecie znaleziono trupa belgijskie- 
go pułkownika, zatuszowano tę spra- 

wę, wmawiając, że popełnił on samo- 
bójstwo, ale — vóźniej domyśliłam się, 
co to było! Wkońcu, gdy zrozumia- 
łam, co się dzieje, nie miałam innego 
wyjścia, jak zamknąć oczy na wszy- 
stko. Udawałam. że mnie to nie doty- 
czy i byłam szczęśliwa, że mogę uży- 
wać bogactw, a siły swe całkowicie 
oddawać sztuce. 

— W lipcu 1914 roku, po wystę- 
pach w Rzymie, wyjechałam na odpo- 
czynek do Interlaken. Moi liczni zna- 
jomi mówili bardzo dużo o wojnie, 
ale ja nie czytałam gazet i nie intere- 
sowałam się wcałe polityką. Sprowa- 
dzono mnie jednak wkrótce do Bruk- 
seli i zabroniono wyjeżdżać, zapowia- 
dając, że wkrótce Belgję zajmą wojska 
niemieckie, którym będę musiała słu- 
żyć informacjami Istotnie w kilka ty- 
godni później, Niemcy zjawili się w 
Belgji 1 w mojej willi zamieszkał ge- 

nerał brygady. To on właśnie przy 
prowadził do mego domu kronprin- 
za. 

— Pan słyszał niezawodnie, 
ką ma reputację kronprin z? Ja zaś b 
łam głupią, naiwną dziewczyną, kt 
rej całe dzieciństwo upłynęło w nędzy 

wśród prostych, 
Czyż mogłam się 

przyszłego cesarza? 

JB 

oprzeć 

się. i 

  

С 

ordynarnych ludzi-j 
względoińtj - 

— Jednem słowem, kronprintz za”| > 
brał mnie do Metzu, gdzie była glow | 
na kwatera. 
mną zajęty, ale pan wie, że tego czło 
wieka nie moóże zatrzymać przy so 
bie żadna kobieta. 

jest to człowiek, pozbawiony cha: 
rakteru i siły woli! Ach! Proszę mi wyj 
baczyć, zapomniałam, że mówię do r0 
dowitego Niemca i może zrobiłam pa) | 
nu przykrość!.? ° ' 

Desmond roześmiał się sucho: 

— Zachowałem jednak dosyć kry: 
tycyzmu, aby pozwolić sobie na posiść * 
danie własnego zdania o naszym p: 
szłym monarchu. A przytem, wielu 
mych kompatrjotów...- 

— A więc pan sam wie, jaki 
łotr. jaka w nim podła, niska dusza!) 
— przerwała mu wzburzona  tancer 
ka. 

— Okropna wojna ogarnęła świa 
ludzie ginęli tysiącami, krew płynęta,-- 
a on za frontem, pił, kochał się w co/| 
raz to innej kobiecie! Nie mogłam pa 
trzeć na niego! Ach, jaki mi był 
wstrętny! : 

  

Drukarnia wydawnictwa „Słowo Zamkowa 2. 

Początkowo był bardzej 
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