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(ty wojna angielsko -amerykańska 
| JEST MOŻLIWA? 

° — Już w 1879 r., Gladstone, wielki an 
gielski mąż stanu, pisał w swej książce 

/ „Kin Beyond Sea (Krewny z za morza): 
, „Stany Zjednoczone — to jedyny kraj, - 
_ który w przyszłości będzie mógł i za- 
pewne. chciał odebrać nam naszą han- 
dlową supremację. jeśli ją zdobędzie, 
uczyni to prawem silniejszego i lepsze- 
go. Nie mamy tytułu sprzeciwiać 
się temu, tak Wenecja,  Ge- 
nua lub Holandja nie miały ty- 

| tułu sprzeciwiać się na- 
szej supremacji...* Proroctwo Glad- 
stone'a staje się dziś faktem. Wielka 

_ Brytanja będzie naturalnie broniła swe- 
/ go stanu posiadania i swego handlu za 
granicznego: nie pozwoli ani się ogło- 
dzić, ani zepchnąć się do roli drugorzęd 
negc mocarstwa. To jest naturalne i 
słuszne. | gdyby Amerykanie politycz- 
nie lub ekonomicznie bytowi, Wielkiej 

/ Brytanji zagrażali, konilikt zbrojny był 
"by nieunikniony. Niebezpieczeństwo 
wojny powstałoby także wówczas, 

,gdyby Anglicy gospodarczemu rozro- 
stowi Stanów Zjednóczonych przeciw- 
stawiali sie zasadniczo, gdyby ekspan 
| Ameryki hamowali i podcinali. 

L „Nie dla sensacji wprowadzamy do 
naszych przewidywań hipotezę wojny 
„angielsko - amerykańskiej. Wybitny 
dzisiejszy mąż stanu Wielkiej Bryta- 

"ni, p. Winston Churchill, odbywszy 
świeżo podróż po Stanach Zjednoczo- 
nych, ogłosił w szeregu dzienników ser 
je ciekawych artykułów. W jednym z 
nich pisze: „Nigdy nie wdamy się w 
aden antagonizm gospodarczy czy woj 
kowy mogący skłócić z sobą konty- 
enty i półkule'* (Figaro, 16. II. 1930). 

|Zaś p. Edwin L. James, londyński ko- 
 Fespondent New York Times'ów, zapo- 
dlwiadając przyjazd do Ameryki p, Mac 
Donald'a, tak pisał (16 czerwca 1929): 

|„Historja nie zna przykładu, aby pomię 
dzy dwoma rywalizującemi z sobą go- 
spodarczo i finansowo narodami były 
tak małe szanse konfliktu zbrojnego, 
jak między W. Brytanją a Stanami 
Zjednoczonemi...* To prawda, ale z 
drugiej strony zarówno w Londynie, 
jak ; w New York'u ukazują się książ- 

jka, zapraszające nas do „myślenia 0 
„tem, co jest nie do pomyślenia* (to 
4think of the unthinkab!e). 

P. Nicholas Roosevelt, jeden z pub 
licystów amerykańskich, piszących z 

{ „ dużym umiarem, stara się w cytowanej 
wyżej książce — America and England 

wytłumaczyć opinjom obu krajów, 
że 

„dwa po angielsku mówiące narody 
powinny przystąpić do harmonijnej 
współpracy w celu praktycznegć za- 

" pewnienia pokoju światowego”. Jakie 
formy miałaby przybrać ta  współpra- 
ca? Pomny wskazań Jerzego Washing- 
ton'a (to steer ciear of permanent alli- 
unces with any portion oi the foreign 
world) i Tomasza Įefferson'a (never to 

„, tntangle ourselves in the broils of Eu- 
+ tope), autor  dobrze, wie, že sojusz 
j- angielsko - amerykański jest niemożli- 

wy”. 
i- |” Nietyłko dlatego, że tradycje polity 
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7 ki zagranicznej Stanów temu się sprze 
ła fiwiają, ale również przez wzgląd na 
а- ch polińfkę wewnętrzna; p. Roosevelt 
h dadzie Mianowicie nacisk na fakt, że 
sj |byt mało polityków amerykańskich 

`па jako tako świat, aby mieć jasny po- 
io fląd na rolę w nim Stanów Zjednoczo- 
a: łych. W 1914 r. np. Stany rządzone 
o--„yły przez ludzi. „niemających pojęcia 
-1 ) europejskich sprawach* i nie domy- 
— lających się nawet, jakie zaburzenia 
| polityce zagranicznej Ameryki mog- 

_ bby spowodować zwycięstwo „zaczep 
"vch,  militarystycznych i ambitnych 
liemiec". Dopiero w dwa lata później 

ilson zrozumiał, że „klęska Niemiec 
sy tżała w bezpośrednim interesie Sta- 
na łów*, bo gdyby Niemcy zastąpiły Wiel 
z ja Brytanję na oceanach i rynkach 
ny Wiata, to z takim „sąsiadem* Stany 
11 igdy nie mogłyby żyć w pokoju. 

i _ Współpraca angielsko - amerykań- 
„т Ka na zachodniej półkuli jest faktem 
za |trwa już wiek zgórą. Na przyszłość 
-© omaga się p. Roosevelt „istotnego 
” rozumienia współpracy” (effective 

.,„ Jorking agreenient) między dwoma 
: Ёд!ізп speaking nations. +“ ||| „y 

+- /ielka Brytanja „mają dziś możność 
ła- dłączenia swych sił przeciwko każde 
vŽ U państwu, ktoreby przedsię bra- 

| realizację nicbezpiecznego progra- 
го- U morskiego lub wojskowego”. Wy- 
tu- lodząc z założenia, iż równość mię- 
ra ły dwoma mocarstwami faktycznie 

ieje, stwierdza, że problem angie! 
yb- (0 - amerykański nie polega na tem, 
©- u się należy leadership, ale jak 
—° zeprowadzone zostaną adjustments 
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między dwoma mocarstwami. Taka 
jest jedyna, według autora, trwała pod 
stawa Pax Anglo - Americana. 

Inny zupełnie charakter nosi wspo 
mniana już przez nas książka typowe- 
go publicysty amerykańskiego, p. Lu- 
dwell'a Denny, zatytułowana wojowni 
czo: America Csnquers Britain. Autor 
wie, że ani rząd, ani naród Stanów Zje 
dnoczonych nie szykują się do wojny 
z Wielką Brytanią; podobnie rząd i na 
ród Wielkiej Brytanji; więc w obu kra 
jach panuje opinja, że „wojna między 
niemi jest nie do pomyślenia”. P. Den- 
ny protestuje jednak przeciw „myto- 
wi”, -że wojna wybuch a tylko wtedy, 
kiedy rządy i narody jej pragną, albo- 
wiem taki dogmatyzm „ignoruje go- 
spodarcze powody -wojen*. Radzi też 
autor nikomu nie deglamować zbytnio 
na temat rasowego „fb językowego po 
krewieństwa poypwędzy Anglją a Ame- 
ryką; twierdzi iż nastrój anty - angiel- 
ski w Stanach“— to „jeden z zasadni- 
czych objawów amerykańskiego życia 
politycznego. * 

Wiedzą o tem amerykańscy „,poli- 
tykierzy*, kiedy uprawiają politykę 
„pociągania za ogon Iwa brytyjskie- 
go“ (to twist the British lion's tail); 
taki William H. Thompson, mer m. 
Chicago, dobrze rozumie, iż naganka 
na Anglję — to najprostszt droga zdo 
bycia wiekszości głosów w drugiem 
co do wielkości mieście Stanów Zje- 
dnoczonych, Bardzo ciekawie oświetla 
p. Denny ostatnie wybory prezydenta 
w Stanach ;grupa rządząca, grupa an- 
glosasko - protestancka, dn. 6 listopa- 
da 1928 r. jeszcze raz zwyciężyła; Her 
berr C. Hoover pobił Alfreda E. 
Smith'a 21 miljonami głosów przeciw 
i5;. pomimo „rywalizacji. ekonomicznej, 
grupa anglosaska pragnie na terenie 
polityki międzynarodowej pewnego 
zbliżenia z Anglją; inaczej ma się 
rzecz z irłandzko - łacińsko - słowiań 
sko - żydowską grupą Smith'a: that 
group is anti - British. : 

Jeśli więc wśród elity amerykań- 
skiej spotyka się często ludzi zjedna- 
nych dla idei pax anglo-americana, to 
w [masach idea ta entuzjazmu nie bu= 
dzi. Wielki business amerykański ży- 
czy Wielkiej Brytanji jaknajlepiej, ale 
ze swych planów ekspansji nie rezyg 
nuje i tylko z trudem zrezygnować mo 
że. Amerykański imperjalizm ekonomi- 
czny nie jest wykonywaniem jakiegoś 
svstematycznego, zgóry uplanowane- 
go podboju świata: jest wynikiem 
szybkiego. wzrostu amerykańskiej po- 
myślności i funkcją amerykańskiego sy 
stemu „ekonomicznego, polegającego 
na. wysokich zarobkach, wysokiej sile 
nabywczej rynku wewnętrznego i wzra 
stającej ciągle masowej produkcji. Po- 
aieważ pojemność rynku wewnętrzne- 
go ma swoje granice, a w każdym ra- 
zie nie może wzrastać dość szybko, 
aby pochłaniać jeszcze szybciej wzra- 
stającą produkcję — przeto Stany mu- 
szą szukać poza granicami rynków 
zbytu dla swych produktów gotowych. 

W opinji angielskiej, kiedy mowa 
o Ameryce, przeważa nuta krytyki. 
niechęci i obawy. P. J. W. Brown, wi- 
ce - prezes National Federation oi 
Professional Workers, przemawiając 
24 listopada i627 r. w Londynie na 
otwarciu „konferencji niebezpieczeństw 
wojny”, oświadczył, że Stany Zjedno- 
czone są dziś „najbardziej zaczepnym 
:mperjalistycznym narodem świata” i 
że ich polityka to — .,największe dla 
pokoju niebezpieczeństwo*... 

Sir William Robertson, b. szef szta 
tu, zgadza się na tym punkcie z przed 
stawicielem związków zawodowych; 
w swej mowie z 5 grudnia 1928 r., wy 
głoszonej w Londynie na zebraniu Le- 
ague of Nations Union, sędziwy feld- 
marszałek powiedział, że pod wpły- 
wem imperialistic tendencies dają się 
w. Ameryce słyszeć głosy, do jakich 
przyzwyczaili uszy angielskie Niemcy 
„przed tragedją z 1914 roku"... Wiel- 
ka Brytanja pragnie z Ameryką poko- 
u i na ołtarzu tegoż poświęciła już za- 
sadę two powers standard godząc się 
na parity ze Stanami; na tym samym 
ołtarzu poświęca w 1922 r. aljans z 
Japonją. Wobec tego, że Stany Zjedno 
czone do Ligi Narodów nie należą, u- 
nika dyplomacja angielska wiązania 
się z innymi członkami tej organizacji 
zbyt sprecyzowanemi zobowiązaniami 
w zakresie sankcyj przeciw ewentual- 
nemu napastnikowi, a to głównie w ce 
lu zmniejszenia szans zaj ze Sta- 
nami o wolność mórz. nie może 
Wielka Brytanja iść kompromis, 
kiedy chodzi o iej życjE, o jej handel 
zagraniczny; bardziej ńiż Stany potrze 

          

   

Opista pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Reuakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BARANOWICZU 
BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 

DUKSZTY — Buiet Kciejowy. 

KLECK — Sklep „Jedność”. 

Administra- 

  

POLSKA i GRECJA 
WYNIKI ROZMÓW MIN. ZALESKIEGO Z PREMJEREM VENIZELOSEM. 

WARSZAWA. PAT. — W ciagu rozmów, które miały miejsce w 
warszawie pomiędzy premjerem greckim p. Venizelosem a polskim mini- 
strem spraw zagranicznych Zaleskim. rozmów nacechowanych serdecznością 
iem większą, że min. Zaleski akredytowany był przez kilka lat przy rządzie 
greckim, znał i współpracował już z p. Venizelosem, wówczas również prem- 
jcrem, obaj ci mężowie stanu rozpatrzyli wspólnie ogólną współczesną sy- 
tuację polityczną, stwierdzając z zadowoleniem wspólność co do niej swo- 
ich poglądów. Rozmowy te pozwoliły im również stwierdzić, że żadna roz- 
bieżność interesów nie rozdziela obu państw, które doprowadziły nawet już 
dawno do wydatnego wzajemnego zbliżenia się na polu ekonomicznem 
przez podpisanie umowy handlowej. Dzięki niej dla obu państw otwierają 
się perspektywy jeszcze większej współpracy w tej dziedzinie. Pozaten 
zostało ustalone, że przedstawiciele obu odnośnych rządów, dążąc wytrwale 
do utrzymania pokoju, wiele razy stwierdzili już zgodnie na terenie genew- 
skim swoje stałe postanowienie pozostania niezmiennie na stanowisku lojal 

obrony istniejących traktatów pokojowych i stanowisko to nadal utrzy- 
mują. Wreszcie, pomimo, że nie przewidywano jako celu wiadomych od- 
wiedzin żadnego aktu politycznego, zostało postanowione między obu mę- 
żami stanu, że Polska i Grecja podpiszą wkrótce wspólnie traktat arbitrażo 
wo-koncyljacyjny. - 

WARSZAWA. PAT. 2 stycznia o godz. 12 w południe grecki prezes rady 
ministrów p. Venizelos złozył wieniec na mogile Nieznanego Żołnierza. W uroczystości 

wzięli udział poseł grecki w Warszawie p. Lagudakis z członkami poselstwa, przedsta- 

wiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych z szełem protokułu dyplomatycznego p. Ro- 

merem i p. dyr. Przeździeckim, zastępca szefa sztabu głównego gen. Kwaśniewski, 

zastępca komisarza rządu na m. Warszawę p. Olpiński oraz liczna delegacja ofi- 

cerów sztabu głównego. 

   

WYJAZD Z WARSZAWY 

WARSZAWA. PAT. W dniu 2 stycznia o godz. 19.42 pociągiem wiedeńskim od- 

jechał z Warszawy prezes rady ministrów Grecji p. Venizelos wraz z małżonką i to- 

warzyszącemi mu osobami. Odjeżdżającego premjera greckiego żegnali p. premier Sła- 

wek, p. minister spraw zagranicznych Zaleski z małżcenką, szef protokółu dyplomatycz- 

nego p. Romer, szef kancelarji cywilnej p. Lisiewicz, szef gabinetu wcjskowego płk. 

Głogowski, wyżsi urzędnicy M. S. Z.., wicevsoj. Olpiński, poseł grecki w Warszawie 
p. Lagudakis z członkami poselstwa i oficerowie komendy garnizonu m: Warszawy. 

Venizelos jedzie do Rzymu 
RZYM. PAT. — Potwierdza się tu wiadomość o przyjeździe Venizelo- 

sa. Premier grecki przybędzie do Rzymu dnia 7 b. m. i zatrzyma się tylko na 
jeden dzień. poczem odjedzie do Aten. 

Posiedzenie Komisji Prawniczej Senatu 
WARSZAWA. PAT. — W dniu 3 b. m. odbędzie się o godz. 11 posie- 

dzenie komisji prawniczej Senatu. Na porządku dziennym znajduje się ukon- 
stytuowanie się komisji, oraz przydział referatów. 

WARZAWA. PĄT. — W daniu 2 stycznia w godzinach popołudniowych 
p. marszałek Sendui Władysław Raczkiewicz odwiedził p. marszałka Sejmu 
dr. Świtalskiego, z którym odbył dłuższą konterencję na temat uzgodnienia 
planu prac obu izb. 

Zdrowie Jofire'a bez zmian 
PARYŻ. PAT. Według biuletynu z godziny 20 min. 30, w sta- 

nie zdrowia marszałka Joffre'a nie zaszły żadne zmiany. 

Komunistyczne rozruchy w Zagłębiu Ruhry 
BERLIN. PAT. W ciągu ostatnich 24 godzin, sytuacja w zagłębiu Ruhry uległa 

uiczwykłemu zaostrzeniu z powodu agitacji komunistów. W szeregu kopalń okręgu 
reńsko-westialskiego wybuchł w piątek strajk, który objął dotychczas 22 szyby. Ilość 
strajkujących procentowo wynosi około 12 proc. ogółu załogi rannej zmiany. Strajkiera 
objęte zostały okręgi górnicze Hamborn, Gladbeck, Biir i Ham. Wejścia do szybów 
zostały obsadzone przez strajkujących, oraz bezrobotnych, którzy uniemożliwiają gór- 
nikom zgłaszanie się do pracy i wjeżdżanie do szybów. Na całym obszarze zagłębia 
wzmocnione posterunki policyjne obsadziły poszczególne kopalnie, Według doniesień 
prezydjum policji, w okręgu tym nie doszło dotychczas do żadnych starć pomiędzy 
policją a strajkujacymi. Sytuację ocenia się jako bardzo poważną. Akcja strajkowaj 
znalazia, według doniesień prasy berlińskiej, silny oddźwięk w szerokich masach ro- 
botniczych. Policja ma być w posiadaniu dokumenrów, stwierdzających, że chodzi tu 
o oddawna systematycznie przygotowywaną akcję partji komunistycznej, przewidują- 
cą szereg aktów sabotażowych. 

BERŁIN. PAT. — Donoszą z Essen, że w okręgu węglowym Hamborn, gdzie 
siły komunistów są przeważające, doszło naskutek gwałtownych wystąpień agitatorów 
komunistycznych na poszczególnych szybach do aktów teroru. Komuniści zorganizo- 
wali w kopalniach lotne sztafety bezrobotnych i strajkujących, które uniemożliwiły 
zgłaszającym się do pracy górnikom zjeżdżanie do szybów. Na jednym z szybów w 
Aliessen, tiurn, złożony z kilkudziesięciu bezrobetnych, usiłował przemoca obsadzić do- 
jazd do szybów. 

Krwawy Sylwester w Berlinie 
BERLIN. PAT. — Prezydjum policji berlińskiej komunikuje: W ciągu nocy sył- 

westrowej przed jednym z domów północno-zachodniej dzielnicy miasta (doszło do 
krwawego starcia pomiędzy grupą hitlerowców i członkami Reichsbannerów, 'przyczem, 
padło kilka strzałów rewolwerowych, od których dwóch reichsbannerowców zostało za- 
bitych. Kroniki policyjne notują pozatem cały szereg starć i krwawych bójek ulicznych 
w rożnych dzielnicach miasta. Kilka osób popełniło samobójstwo. Niezwykły wypadek: 
wydarzyi się przed katedrą berlińska w godzinach wieczornych. Mianowicie, wśród! 
opuszczającego katedrę po nabożeństwie tłumu zjawił się rozebrany do naga mężczyz- 

na, który wznosząc nieartykułowane okrzyki, zaczął na schodach, prowadzących do 

wnętrza kościoła tańczyć. Policja zaopiekowała Się nim. Osobnik ten okazał się artystą 
cyrkowym © nazwisku Chiel Rachel. |Jak stwierdzono, Chiel Rache! jest obiakany. 

Zamordowanie arystokraty niemieckiego 
BERLIN. PAT. — Właściciel dóbr rycerskich, baron vcn Malzahn został wczoraj 

zasztyletowany na zamku Griibenhagen wi Meklemburgji przez pracującego w jego 
dobrach owczarza. Owczarz zadał von Malzahnowi uderzenia sztyletem w szyję i w 
plecy podczas sprzeczki. Przy aresztowaniu owczarz ostrzeliwał się z rewotweru. 

EOTEREENOW SP V TTK TTT PTI SE TTESTINTSKINYTYS 
buje zamorskich odbiorców na swe tizymywać nadal przyjazne stosunki 
fabrykaty. ze Stanami Zjednoczonemi, ale musi 

Współpraca angielsko - amerykań- iakże prowadzić politykę imperjalną i 
ska byłaby niewątpliwie najpotężniej nie może odwracać się od Europy. 
szą gwarancją pokoju świata, a tylko W ciągu najbliższych dziesiątków 
w atmosferze pokoju może wzrastać iat, pomimo dobrej woli kierowni- 
pomyślność Azji, Ameryki Południo- czych mężów stanu obu krajów, kon-. 
wej i Europy, tych głównych dla obu kurencja ekonomiczna między Stana- 
mocarstw dostawców surowców, ryn- mi Zjednoczonemi a Wielką Brytanją 
ków zbytu i pół ekspansji ich kapita- įst nięynikniona. 

° — 5 Kazimierz Smogorzewski. % ( 

  

tów. 
Wielka Brytanja musi ; pragnie u- A 

ny A2941 pa i 

-— ul. Szeptyckiego — A. Łaszuh. 

BRASŁAW — księgarnia T-wa „Lot*. 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
IWIENIEC — Sklep Tytoniowy S. Zwierzyński. 

LIDA — ul. Suwalska 13 — 5. Mateski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch”. 

świta z sali audjencjonalnej 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIESWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia laźwińskiego. 
NOWOGRÓDEK — Kiosk St. Michatskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarnia T-wa „Ruch”, 
OSZMIANA — Księga:nia Społdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Poiska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Połskiej Macierzy Szkolnej. 
SŁONIM — księgarnia D. Lubowskiego, ul. Mickiewicza 14. 
STOŁPCE — Księgarni 
ST. ŚWIĘCIANY 

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-€j gr. 40. Ła iestem i» gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 
źagraniczne 50 proc. drożej. Ugłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Adzninistracja nie przyjmuje zastrzeżeń co 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 gr. 

  

Recepcja Noworoczna 
NA ZAMKU 

Zgodnie z przyjętym zwyczajem, 
Prezydent Rzeczypospolitej przyjmo- 
wał w dniu ł stycznia na Zamku Kró- 
iewskim życzenia noworoczne. 

O godz. 10.25 złożyła Prezydento- 
wi życzenia Kancelarja Cywilna, Ga- 
binet Wojskowy i Protokół Dyploma- 
tyczny. 

O godz. 10.40 złożył życzenia Rząd 
z premjerem Walerym Sławkiem na 
czele. 

O gdoz. 11.20 Prezydent przyjął 
życzenia od ks. kardynała Kakowskie- 
go, a następnie od p.p. marszałków 
Sejmu i Senatu. Prezesa N. I. K., p. 
piezesa Sądu Najwyższego. 

O godz. 11.30 zgromadził się w 
sali Rycerskiej Korpus Dyplomatycz- 
ny. Prezydent Rzeczypospolitej po- 
przedzony przez Dyrektora Protokółu 
Dyplomatycznego przeszedł z sali Mar 
inurowej w towarzystwie Prezesa Ra- 
dy Ministrów i ministra spraw zagra- 
nicznych, szefów kancelarji cywilnej i 
gabinetu wojskowego, oraz  adjutan- 
tów do Sali Rycerskiej, gdzie Nun- 
cjusz Papieski wygłosił mowę. 

PRZEMÓWIENIE MGR. MARMAG- 
GI'EGO. 

Niechaj mi będzie wolno dać nowy wy- 
raz życzeniu, które jest nam _ najdroższe. 
Oby rok, który otwiera się przed nami, 
inógł powitać skuteczniejszy wysiłek w kie- 
iunku braterstwa narodów i ujrzeć uwień- 
czoną powodzeniem chociażby część, kon- 
kretną jednak i trwałą, tego trudu, który 

"tylu sławnych mężów i instytucyj bierze 
ua swe barki dła pojednania i ostatecznej 
współpracy ludzkości. Uczucie znużenia i 
przepojone tęsknotą pragnienie spokoju, nie- 
zbędnego dla dokonania godnej i twórczej 
pracy, mającej na celu istotny postęp mo- 
rałny, stają się na szczęście z dnia na dzień 
coraz bardziej pawszechne- i opanowują 
przedewszystkiem szczerą i prostą duszę lu- 
dów. 

Oby bezpieczeństwo i zauianie powróci- 
łv możliwie najrychłej: bez tego, napróżno 
usiłowanoby uzdrowić podwójny kryzys; ii- 
nansowy i bezrobocia, które tak paważnie 
nękają prawie świat cały! Niechaj zapanu- 
ie wszechwladny pokój 1 niechaj panowa- 
nie jego będzie zapewnione wyłącznie na- 
rzędziami i środkami pokojowemi! 

— W tej właśnie myśli — a wierzymy, 
że jest ona szczególnie miła Panu, Panie 
Prezydencie — powtarzamy nasze życze- 
nia pomyślności, obejmujące zarówno zna 
komity rząd Pana, jak i godny podziwu 
Pański naród, zarówno wszystkie rodziny, 
jak i wszystkie warstwy społeczne Pańskie- 
go kraju. życzenia nasze biegna do tych, 
którzy żyja w Polsce, jak również do tei 

"dalekiej emigracji, która wzdycha za ma- 
cierzą, Ofczyzną, a która z godnością przy- 
nosi wszedzie wraz ze sobą pracę swą i 
zdrowe zalety swej rasy 

ODPOWIEDŹ PANA PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ. 

W odpowiedzi na mowę Nuncju- 
sza Apostolskiego, Pan Prezydent Rze 
czypospolitej,j wygłosił następujące 
przemówienie: 

Pragnę za Panów pośrednictwem prze- 
kazać najlepsze życzenia Nowego Roku 
Panom Władcom i Szefom Państw i życzę 
Panom osobiście szczęśliwego i pomyślnego 
roku. To szczęście indywidualne nie mogło- 
by jednak być całkowite, ani też doskona- 
łe, o ileby nie cieszyły się niem wszystkie 
norcdy — a znaleźć je mogą jedynie w po- 
koju, który rodzi wszelką pomyślność. I 
dlatego ze szczerą radością słucham pięk- 
nych słów, które Pan przed chwilą wypo- 
wiecział, księże Nuncjuszu, tego szłachetne- 
go apelu do pokoju pomiędzy ludźmi „do- 
brej weli* wystosowanego w obecności i w 
imieniu przedstawicieli tylu narodów, z któ- 
rych wszystkie, jestem tego pewien, prag- 
są jednakowo pracować nad utrzymaniem 
i utrwaleniem tego pokojn. Polska przywia- 
zuje iaknajwiększą cene do tej współpracy, 
w której zawsze gotowa jest uczestniczyć, 
która jednak nie mogłaby być skuteczna 
bez tego szacunku i wzaiemnego miłosier- 
dzia, które Pan tak słusznie podnióst, a w 
następstwie również bez poszanowania trak- 
tatów i konwencyj. regulujących stosunki 
między narodami, będacych gwarancją ich 
bezpieczeństwa i zapewniających trwanie i 
trwałość pokoju. 

Oby nie było jedynie symbolem to ze- 
branie i ta wymiana tradycyjnych życzeń, 
symbolizujacych te idealne braterstwo, do 
którego instynktownie daży sumienie ludów, 
mimo wszelkie przeszkody  stające na 
drodze do jego urzeczywistnienia. 

Przyłączam się więc, Księże Nuncjuszu, 
do inwokacji Pana, skierowanej do Boskiej 
Opatrzności, ufając, że z Jej pomocą Rok 
Nowy bedzie szcześliwym etapem na dro- 
dze, którą ludzkość dąży do tego ideału 
trwałości, bezpieczeństwa i pokoju". 

Po skończonych przemówieniach, 
Prezydent przywitał: się z nuncjuszem, 
poczem kolejno witał się ze wszystki- 
mi szefami misyj. Następnie Prezydent 
przeszedł do sali tronowej, a stamtąd 
do sal następnych, ażeby przyjąć ży- 
czenia: duchowieństwa. prezesa Sądu 
Najwyższego, oraz sądownictwa, pod- 
sekretarzy stanii, prezesa Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego, prezesa 
Bukowieckiego, kanclerza Kochanow- 
skiego, prezesów: / Wróblewskiego, 
Goreckiego Ludkiewicza i Grubera, 
rektorów i senatorów, przedstawicieli 
wojska. 
Zkolei ze 

sali 
przeszedł Prezydent 

do 

arasieįski. 
WILEĮKA POWIATUWA — ul, Miekiewicza 24, F. Juczoweks. 
WARSZAWA — T-wo Księg. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“, 

a T-ws „Roch“, 
— ul. Rynek 9 — N. Ti 

m Kol.   
komunikaty — ога 

  

   

   

celna niemiecko-_ 
austrjacka 

W Austrajckim Parlamencie został 
postawiony w niosek © wytworzenie 
komisji parlamentarnej dla przygotowa 
nia niemiecko - austrjackiego związ- 
hu celnego. Wniosek był. postawiony 
przez chrześcijańsko - socjalnych i bę 
dzie przyjęty. Partja wielkoniemiecka 
oświadczyła, że będzie go popierać. 
Socjaliści z natury rzeczy nie wystąpią 
przeciwko niemu. Nie ul ega wątpli- 
wości jednak, że wprowadzenie unji 
celnej wymaga przezwyciężenia wieł- 
kich trudności. Trudności te znajdują 
się nietylko w dziedzinie prawodaw- 
stwa obu państw lecz w dziedzinie 
międzynarodowej. Austrjacka pożycz- 
ka sanacyjna 1022 r. jest związana 
bardziej z politycznemi niż z prawnemi 
pierwiastkami « przeciwko unji celnej 
Austrji z Niemcami. i 

Partja niemiecko - nacjonalna par- 
lamentu austrjackiego żąda powołania 
do życia komisji składającej się z urzęd 
ników państwa i krajów austrjackich 
oraz przedstawicieli sfer gospodar- 
czych dla opracowania sprawy unji 
celnej z Niemcami. „Der Deutsche 
Volkswirt* wychodzący od pięciu lat 
w Berlinie pod redakcją wybitnego pu- . 
blicysty (ustawa Stolpera jest orga- 
nem grupy propagującej połączenie Au 
strji z Niemcami; organem w Austrii 
tej grupy jest ,„Der Ostereichische Vol- 
kswirt', uprzednio redagowany przez 
Stolpera. 

„Der Deutsche Volkswirt“ wyraž; 
nadzieję, że wobec spółczesnego k 
tycznego stanu Europy Środkowej 
szą ustąpić międzynarodowe p 
dy połączenia Austrji z Nei 
Nićmcy uzyskają nakoniec p 
wane prawo stanowienia o sob, 

Unia 

POSIEDZENIE KLUBÓW. SEJ 
WYCH. 

W dniu 10 stycznia odbyć się ma 
posiedzenie klubu posłów Chłopskich. 
Na posiedzeniu tem ontówiony ma być 
między innemi stosunek do pozosta-- 
iych klubów opozyźji. Przewidziane 
są również posiedzenia innych ugrupo 
wań dla udzielenia wskazówek swym 
przedstawicielom. w komisji, budżeto- 
wej w związku z rozpoczynającą się w 
dniu 9 stycznia dyskusją szczegółowa 
nad nowemi preliminarzami. 

PROTESTY WYBORCZE. 

Okręgowe komisje wyborcze, do , 
których wpłynęły skargi ' na wybory 
da Seimu i Senatu, mają przesłać te 
skargi wraz z wszelkiemi aktami Izbie - 
dla Spraw Wyborczych Sądu Najwyż- 
szego, najdalej do dnia 10 stycznia. 

„KURJER POLSKI* NABYTY PRZEZ 

LIEWIATAN. 

„Kur jer Pulski', wychodzący w 
Waiszawie, nabyty. został przez Lewia 
tana. czyli Centralny Związek Przeny- 
słu, Górnictwa, Handlu i Finansów. 
Ogólne kierownictwo oraz dział poli- 
tyczny zatrzymał nadal prof. Zygmunt 
łempicki, kier. działu gospodarczego 
objął b. wiceprezes Banku Polskiego 
p. Feliks Młynarski. й 

ZWOLNIENIE B. POSŁÓW. 

B. poseł na Sejm, Feliks Kotarski 
(P.P.S. C.K.W.), po  trzechmiesięcz- 
rym pobycie w więzieniu został wypu- 
szczony na wolność za kaucją 1.300 
złotych. 

W ubiegłą środę sędzia  Demant 
udzielił pozwolenia na zwolnienie z 
więzienia mokotowskiego b. posła 
Str. Chł. Adolfa Sawickiego za kau- 
cją 5000 zł. 

Pos. Sawicki po zwolnieniu odje- 
chał do swego mieszkania. 

BEREZYDTE FUZREREE T IESKO NES 

Canolotta, gdzie przyjął życzenia po- 
słów i senatorów. Następnie przeszedł 
Prezydent do sali Batorego, gdzie 
przyjął życzenia od urzędników pań- 
stwowych, poczem w sali Assemblo- 
wej przyjął życzenia od przedstawi- 
cieli społeczeństwa. 

ŻYCZENIA NOWOROCZNE WOJSKA | 
DLA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 

Gen Konarzewski, kierownik Mi- 
nisterstwa spraw wojskowych, oraz 
gen. Sosnkowski, inspektor armji prze- 
słali do Marszałka Piłsudskiego depe- 
szę z życzeniami noworocznemi, naste- 
pującej treści: ; 

. »Wojsko polskie w dniu rozpoczę- 
cia nowego 1931 roku, łącząc się z 
całem sercem i myślą z Tobą, Ukocha- 
ny Wodzu, przesyła Ci, Panie Marszał- 
ku najlepsze i najserdeczniejsze życze- ||| 
nia”. 
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ECHA KRAJOWE 
  

PRZEZ MAŁĄ SZYBKĘ 
Ostatnia moja „szybka”* nie znalazłszy 

aprobaty, wzięta została w krzyżowy ogień 
przez p. St. Wańkowicza i p. Kamińskiego 
Władysława prezesa osadników. Rodzaj bru- 
n: obu moich oponentów pochodzi z tak 
różnych arsenatów, że nielada trzeba odwa- 
gi bv wałkę przyjąć. Ale ponieważ fugas - 
chrustas nie łeży w mojej naturze więc suh- 

mitowač się muszę, a to tem usilniej, by nie 

stwor”vć wrazie złożenia broni prejudikatu 

dla sprawv, którą głęboko czuję i z przeko- 
nania bronię. 

Zacznę odp. Wańkowicza który w po- 
glądzie swym na „afekt młodszej  białoru- 
skiej braci* do ziemian, trzyma się zasady: 

smaruj chłopa iniodem —- a on ci zawsze... 

dziegciem. Došwiadczyt też tej odwiecznej 

prawdy śp. Edward Wovniłłowicz, który, 

podług słów p. Wańkowicza, musiał się ty- 
dzień cały tułać zuną po lesie, bo chłopi - 

koliczni splądrowali majątek jego Sawicze. 

Przyznaję, że od p. Wańkowicza nie 0- 

czekiwałem takiego ujęcit sprawy państwo- 

wej. Boć przecie Chodkiewicz, Żółkiewski, 
Czarniecki, Kościuszko i Traugutt też się 

za swoje czyny państwowe nie doczekali 

wdzięczności. ja zaś popieraiac teze p. 4). 

leleńskiego o obowiązku posła Polaka wy- 

branego z naszego kraju do izb prawodaw- 

czych bronienia jednoczenia interesów chło- 

pa białoruskiego, nie miałem na myśli „Zi 

" skarbiania" wdzięczności „białoruskiej bra- 

ci“, lecz dobrze pojęty interes państwa, „dla 

ztórego samo spełnienie . obowiązku 

najwyższą nagrodą. To też odpowiedź й 

Woyniłłowicza: „nie wiedzą, co czynią” — 

nie — pochodziła 7 „wyroznmiałości”, jak 

sądzi p. Wańkowicz lecz z racji stanu, któ- 
rą ten najwiekszy przewódca popowstanio- 

wego ziemiaństwa, jako prawd śwy mąż sta 

nu w kraju naszym reprezentował. : 

I nie będzie przezemnie przemawiał 
antecesoryzm  xdy stwierdzę że najwięk- 

szem nieszczęściem obecnej Polski to brak 

wśród współczesnych ziemian męża stanu 
tej miary co Woyniłłowicz, — gdy aż się 

roi od ziemian o małym ekstrakcie państwo- 

   

m. 
Odpowiedź p. Kamińskiego cechuje im- 

promt. г 3 / k 

Robi p. Kamiński mnie zarzut, że nie 
znam sprawy, a zięciom, że mnie źle poin- 
formowali o bursi czy jak ją nazywa 

i . Wymawia sobie wtrącanie się 

idei osadniczej, gdzie ojciec brał czynny 
udział 'w walce o wolność naszego naro- 

du : państwa, a matka została wychowana 

w atmosferze codziennej upartej walki z 

najeźdźcą”. Dlatego też twierdzi p. K. „or- 
ganizuja” „Ognisko” w Wilnie, nie mieli za- 
miaru wyrywać dzieci z ich rodzimego ŚCO- 

dowiska i otoczenia, lecz ma owe „ognisko 
służyć dla dzieci osadników i drobnych rol- 
ników, które pragną się kształcić w szko- 
łach zawodowych, a te ostatecznie znajdu 
ją sie tylko w Wilnie". 

Sprawy oursy wileńskiej poznałem do- 

e i repliką swoją p. K. na mój pogląd 
ynąt. Nie chcę i nie chciałem odma- 

nikom i ch rodzinom patrjotyzmu, 
ego udziału w walce o wolność. 

sie od lat siedmiu pomiędzy 
ini, dostatecznie się orjentuję we 

ich tajnikach i duchowych i ma- 

h społeczności osadniczej.  Dzieląc 
ojemi spostrzeżeniami z czytelnikami 
a”, nie mam zamiaru pochlebiać, lub 

niač której bądź stronie, a zawsze 
się ze wszystkiego, co się u nas 

MC wyłuskać jądro państwowe. 3 

Rolą osadnictwa polskiego na ziemiac! 

wiałoruskich jest twotzenie „spoistości pań- 

stwowej. O tej spoistości bardzo mądrze 

przed wyborami mówił p. Hotówko w af- 

żykułach „Życia Nowogródzkiego". Oto 
jedna z tez p. Hołówki: „Zgodne współży- 

cie młodzieży lej i bi skiej na ła- 
wie szkolnej ny przyczynić się do wza- 

jemnego zbliżenia”. A potem „Istota zagad 
nienia białoruskiego sę) za óe PER 
na tem, aby doprowadzić do prawdziweg: 

Rodaka i współpracy  społeczeń- 
stwa polskiego i białoruskiego". в 

jeżeli osadnicy będą zaktadač dla dzieci 

swoich osobne bursy, to tem samem zmu- 
szą Białorusinów do zakładania „takich sa- 

mych osobnych burs dla dzieci białoruskich. 
A gdzie się w takim razie pódzieje równo- 
uprawnienie i współpraca — społeczeństwa 
polskiego i białoruskiego, za które odpowia- 
daja osadnicy? | CZAD 

Na ziemiach białoruskich mamy bardzo 

szerokie pole do stworzenia spoistości pań- 
stwowej, a wszelkie separatystyczne wystą- 

pienia, w rodzaju bursy osadniczej w Wil- 

me, wymaga potępienia. || o 

Musi mi p. prėzes Kamiūski przyznač ra- 

cję. Jeżeli zaś będzie trwać w swoim upo- 
rze, spaczy linję, którą państwowość połska 

wytknęta w naszym kraju osadnictwu. 

‚ Strukczaszy. 

      

    

    
   

  

    

  

    
    
   

       
     

  

     

  

   

  

    

    

   

     
   

        

       
  

  

      

    

  

   

      

„Nie wiedzą, co czynią” 

W 290 N-rze „Słowa* p. St. Wańkowicz 

krytykuje afekt do młodszej braci białoruskiej 
ze strony ziemiaństwa. k 

Czyżby cała ta ogromna ewolucja, j*ka 

w psychice łudu białoruskiego w Polsce na- 
stąpiła, uszła jego uwagi? Czyżby „chciał, 

żeby ziemiania kresowy pozostał biernym 

obserwatorem i nie dołożył swojej cegiełki 
w tej tak  doniosłej  państwowotwórczej 

pracy? 
Wszak teżeli co można ziemiaństwu na- 

szemu zarzucić to głównie zaniedbanie pra- 
cy społecznej. Czyż jest do pomyślania, by 
ziemiaństwo, które tyle zasług z okresu 
walk powstaniowych słusznie sobie  przypi- 
suje, dzisiaj kiedy niema agitacji wrogiej 
bądź to rządu zaborczego, bądź też ducho- 
wieństwa prawosławnego, czy nauczycielstwa 
rosyjskiego, kiedy otworem stoi dziedzina 

zbierania owoców pracy ojców naszych; 

ziemiaństwo, któ e najwięcej powinno  inieć 

głosu w sprawach  doty.ząceich Kresów 

wschodnich, jako najlepiej z terenem i sto- 

sunkami obeznane; ziemiaństwo kresowe, któ- 

re największego w Polsce Człowieka wydało, 

które tem chlubić się powinno i z tego po- 

wodu o większe wpływy się upomnieć, by 
ziemiaństwo to miało gnuśnieć w  bezczyn- 
ności, narzekać na nadmierne ciężary po- 
datkowe 1 inne, przeciwdziałać raczej, niż 
tworzyć Polskę diutaj, gdzie ojcowie, a i 
oni sami krew przelewali, gdzie życie swoje 
i prochy od tylu dziesiątków pokoleń  skła- 
dają? 

Wszak chętnie słuchamy i powtarzamy 
że na Kresach wschodnich niema mo. arstwo 
wej Polski, wszak nazywamy _— Traktat 
Ryski czwartym rozbiorem Polski, wszak 
wierzymy w to, że Marszałek czyha na.spo- 
sobność by resztę Kresów z pod jarzma 
azjatyckiego uwolnić, a czyżbyśmy nie rozu- 
mieli tego, że aby na Kresach Polskę stwo- 
rzyć, musimy z tych biatorusin6w  šwiado- 
mych obywateli polskich  urobić. A jakże 
oni, ci młodsi bracia nasi Białorusini Polskę 
za matkę swoją uznają, jeżeli my ziemianie 
nie będziemy czuli dla nich  afektu, jeżeli 
nie zechcemy ich za braci naszych uznać. 

Przypomnijmy sobie przepiękny wiersz 
Konopnickiej: : 

„Temu tylko pług da socha, 
„Kto tę czarną ziemię kocha, 

„Kto uk chał lud w siermiędze 

„Kto wyciągn ł j ko brat 
„Dwoje ram on do tych chat 

„Kto w przyszłości wierzy żniwa, 
„Kto po noiach cichych słucha 
„Przyjścia zorzy, tchnienia ducha, 
„Komu lemiesz, to /ziś miecz, 
„A wy żimni z pól tysh—prec !* 

Wszak tę czarną ziemię sw ją kochamy 
zarówno my i oni, i miłość do tej ziemi bia- 
łoruskiej jest tem wiązadłem mocem, a 
trwałem, jest tym nakazem dziejowym, który 
każe nam ch kochać, a ir gdy „rozumieją 
w nas starszych braci swoich uznać. 

Nie wart jest /as czytnego miana  zie- 
mianina kresowego, ktoby szukał / wdzięcz- 
ności za swoją pracę obywatelską wśrod lu- 
du—cwoce tej pracy Polska zbierze, - my 
zejdziemy do grobu z tem pokolen em, które 
wojnę światową pam'ęta, które wzrosło w 

Szkole rosyjskiej, któremu państwowość ro- 
syjską narzucowo,—a jednak i to pokolenie 
jakże się zmien ło! 

Wolny lud dzisiaj dop ero zaczyna uc yć 
się być wolnym, zac yna rozumieć, że wol- 
ność tę Polsce zawdzię. za, że wolnym tylko 
w wolnej'Polsce być może. Niech rozumie 
nasze Ziemianstwo, że pr ed nim odł giem 
leży wielka zaszczytna praca wolnych oby- 
wateli Polski z Biało usinów urobić; niech 
nie podejrzewa iemiaństwo nasze, że ten 
ziemianin,który dla t go ludu afekt czuje, 
który w nim braci młodszych widzi, działa 
pod wpływem strachu czy innych  nizkich 
pobudek osobistych; niech uwierzy ziemiań 
Stwo nasze, że jeżeli nie wszyscy z powodu 
nastawienia psychiki, a moze szkodliwych 
wpływów prasy czy p rtji potrafiny współ- 
pracować z lud m, to tych ziemian, którzy 
pracować potrafią, powinien ogół ziemiań- 
s wa zachęcać i szanować, a nie za wyrod- 
ków uznawać 

Woyniłłowicz i  Montwiłł _ wieloletni 
leaierzy ziemiaństwa kresowego nie mogli 
być nniwersaini; mo na im zarzucić, że nie 
czuli oni pochodu Polski, że szli na  kom- 
promisy, aie w one c'asy jeden tylko Piłsud- 
ski ze nawał, że Polska idzie, a  Pilsudskie- 
mu niema równego nietylko w Polsce, ale 
na świecie całym! ° 

Zarówno  W.yniłłowicz i  Montwilt 
Polskę mieli w duszy swojej, Polakami bvli 
zkiwi ikośc, i nikt ne śmie im braku 
polskości za'zncić; dla Polski żyli, dla Polski 
pracowali według najlepszego rozumienia 
swojego i ze ws/ystkich sit swoich, dia 
Polski ścieżki prostowali na Kresach w dobie 
czarnej nocy popowstaniowej. 

Ludzie bogaci mogliby wyprzeć się 
obowią.ku pracy społecznej, a jednak życie 
swoje całe tej pracy poświęcili i z tem umi- 
łowaniem do grobu zeszli. 

U schyłku żywota, gly nie mógł oso- 
biście brać się,do pracy dalszej, a wojna i 
1ewolucja. bolszewicka zahamowała n rmalny 
rozwój psych ki ludu, gdy mu zarzucono 
baukiuctwo ideowe całego życia, gdy mu 
wysunięto zmarnowanie dor bku całej pracy, 
jakże wielk em jest to powiedzenie Woyniłł- 
wicza „nie wiedzą co czynią*, świ dczy ono, 
jak wielką była dusza tego człowieka. 

Gdyby Woyuiłłowiczowi dauem było żyć 
i pracować dzisiaj lyłsy on nie »ątpliwie 
leaderem tych ziemi.n, którzy z ludem; wśród 
ludu biał ruskiego piacując, Polskę — то- 
tarstwową tworzą. 

O. Jeleński. 

  

Sprawozdanie z prac w Kołach 
Gospodyń Wiejskich pow. Wil.- 

„Trockiego za rok 1930 
W dniu 18. XIi 30 r. odbyło się doroczne 

zebranie Sekcji «Kół Gosp. (Wiejskich. Do- 
niosłą sprawą posiedzenia było złożenie spra 
wozdania z dotychczasowej działalności, 0- 
raz ułożenia płanu na rok następny. 

Praca wśród kobiet wiejskich na terenie 
powiatu Wil. Trockiego została zapocząt- 
kowana w r. 1920 przez Wileńskie Towa- 
rzystwo Rołnicze. Wspólnie z kołem Zjedno- 
czonych Ziemianek w roku 1930 powstała 
na terenie powiatu Sekcja Kół Gospodyń 
Wiejsk., iącząca w 10 Kółach 220 człon- 
kiń. — Do zarządu Sekcji weszły: p. Marja 
Przewłocka jako przewodnicząca, p. Janina 
Hajnoszówna jako sekretarka, oraz panie 
Józefowa Hr. Tyszkiewiczowa, Marja Rusz- 
czycowa, Eugenja Fiedorowiczowa i p. Za- 
wiszyna. я 

„Sekcja stara się pracą swą wśród kobiet 
objąć wszystkie dziedziny dotyczące kobiety 
wiejskiej, a więc: gospodarstwo domowe, 
podwórzowe, hodowlę trzody chlewnej i 
drobiu, warzywnictwo, wychowanie i hi- 
gjenę. Odpowiednio do potrzeb stara się u- 
rządzać kursy, konkursy, ogrodki pokazowe. 
W roku bieżącymi przeprowadzone były dwa 
3 miesięczne kursy szycia, trzy 6-ciodniowe 
kursy gotowania, z których korzystało 40 
osób, zaznajamiając się z higieną odżywia- 
nia oraz używaniem jarzyn w ku- 
chni, jeden | trzydniowy kurs  wyro- 
bu wędlin, przeprowadzcny przez panią 
Ruszczycową w Kole Gospodyń w Rzeszy 
(z Kursu tego, korzystało ogółem 10 osób) 
jeden kurs przetworów owocowych, oraz 
cztery 3-dniowe kursv gospodarstwa domo- 
wego, przyczem słuchaczki kursu zakupiły 
różne rzeczy i narzędzia ułatwiające pracę, 
za sumę 140 zł. Zorganizowano i przepro- 
wadzono dwa zespoły konkursów zdrowia 
w chacie wiejskiej. Dwa dwumiesięczne kur- 
sy wikliniarstwa 1 wyrobów z rafji w kołach 
Bezdany i Niem enczyn, po ukończeniu tych 
że zasadzono u słichaczy kursu 10.000 sztuk 
wikliny w celu rozpowszechnienia i dania 
możności zarobku biedniejszym  gospoda- 
rzom przez wypiatanie mebelków, koszyków 
o t.p. W kole Kezdany przeprowadzono kurs 
pszczelarski i zorganizowano punkt czyszcze 
nia miodu oraz postawiono wzorowy ul 

W kole gospodyń w Liczunach zostaio 
zorgańizowane przedszkole przy finansowej 
pomocy Koła Zjednoczonych Ziemianek oraz 
21 Baonu KOP*u. Do przedszkola uczęsz- 
cza 30-ro' dzie wioski leżącej na pogra- 
niczu litewskim, dzieci w przedszkolu mają 
całodzienną opiekę i dożywianie. 

Dla dwóch kał, odległych od miasta za- 
kupiono apteczki domowe. — Członkinie 
Kół brały udział w wycieczkach do Szko- 
ły Rolniczei Żeńskiej w Antowilu i na Tar- 
gi Północne. 

We wszystkich Kołach odbywaja się co 
miesiąc zebrania na których są wvyłasza- 
ne pogadanki i omawiane sprawy bieżące. 

Po dłuższem należeniu gospodyń do ko- 
la, staje się ono ,dła niej nietylko poradnia 

jest dla niej ostoją w wielu 
innych kwestjach życiowych.  Omawianie 
swoich -bied i trosk, szukanie środków za- 
pobieżenia im wspólne. wycieczki, zabawy, 
a nawet wspólne wysłuchiwanie pogadanek 
łączv gospodynie węzłem serdeczności, co 
ma duży wpływ na rozwinięcie kulturalnego 
życia wsi. ESR? 

Praca w .kołach,. jest „bardzo ograniczona 
z powodu braku środków finansowych, „a 
temsamem i sił fachowych oraz pomocy na- 
ukowych. ZYSK ż 

W planie pracy na rok 1931 jest dalszč 
organizowanie i przeprowadzanie kursów 
szycia, gotowania prąnia i prasowania, go0- 
spodarstwa domowego i higjeńy, które ma- 
ja służyć jako przygotowawcze do organi: 
zowania konkursów zdrowia w chacie wiej- 
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ZNIESIENIE STANU WOJENNEGO na LITWIE Życzenia noworoczne Frzed rec enzją 
RYGA. PAT. — „Jaunakas Zinas* podaje, że w styczniu ma być znie- 

siony stan wojenny i cenzura na całem terytorjum Litwy wobec wprowadze- 

nia nowej ustawy o specjalnej ochronie państwa. W związku z powyższem, 

w kołach politycznych mówi się o możliwości utworzenia rządu koalicyjne- 

go. Rzekomo narodowcy również dążą do tego. Według krążących pogłosek, 

na czele rządu stanąłby p. Merkis, względnie p. Gałwanauskas. 

Niedoszła ratyfikacja traktatu 
litewsko-łotewskiego 

RYGA. Pat. Wymiana dokum ntów ratyfikacyjnych traktatu łotewsko-li- 
tewskiego nie nastąpiła w oznaczonym terminie wobec sprzeciwu rządu litew- 
skłego, który motywuje swą decyzję tem, że Łotwa nie zakupiła na Litwie 
ustalonego w myśl traktatu kontyngentu zboża. Litwa w czasie pertraktacyj 
wysunęła zbyt wygórowane ceny, na które delegacja łotewska nie mogła się 

zgodzić. 

  

Ryzykowny lot kobiety 
LONDYN. PAT. Prasa londyńska wyraża za iepokojnie z racji ryzykownego lotu 

do Chin, podjętego przez słynną lotniczkę Amy Johnson, która, lecąc w piątek z Leodjum 
wśród mgłv i šniež cy, musiała lądować na 
botę rano dals y lot do Warszawy W Waisz'wie miss Johnson przenocuje. 
się ona otrzymać t przyrzeczone jej 

lotnisku pod Kolonją, skąd podejmie w so» 
Spodziewa 

p zw v'enie przelotu ponad terytorjum Z.S.R.R, 
Dienniki angielskie przytaczają opinję sow ecki. h 
szefa awiacji sowieckiej Kiryłłowa, który twierdzi, 
czasie ponad Syberją jest welką lekkomyślnością, zaś 

rzeczoznawców lotniczych, m in. 
że usiłowanie przelotu w obecnym 

lądowanie na nartach, któremi 
miss Johnson ma zastąpić koła, należy do rzeczy niezmiernie niebezpiecznych. 

Ostatnia poczta zatopionej „,Lusitanji:' 
BERLIN. Pat. Donoszą z Hamburga, że w pobliżu jednej z wysepek Ha- 

lligen na morzu Północnem wyłowiono zamkniętą blaszankę, pokrytą wodoro- 
stami I muszlami, która zawierała ostatnią pocztę p;rowca angielskiego „Lusi 
tanja*, zstopionego w 1915 ra<u przez niemiecką łódź podwodną. Na kartce 
papieru jeden z pasażerów donosi, że okręt tonie i podaje jednocześnie naz- 
wiska innych pasażerów, znajdujących się n: parowcu oraz numery kabin. 
Odnale:iony list uważany jest za autentyczny. 

Krwawa walka z bandytami 
WASZYNGTON. PAT. Uzupełniając wiadomość © walce strzelców morskich Sta- 

nów Zjednoczonych z bandytami nicaraguańskimi, donoszą, że strzelcy zostali zaatakowani 

podczas naprawiania połączeń telefoni. znych. Strzelcy odparli 

dzinnej walce, prizyczem po stronie bandytów padło 11 zabitych i 

bandytów po dwugo- 
wielu raunych. 

  

Ogromny pożar w Grodnie 
GRODNO. Pat. Na przedmieściu Zaniemeńskiem w Grodzie wybuchł po- 

żar na tartaku „Las*. Na ratunek przybyły dwie straże cywilna i wojskowa. 

Akcja była utrudniona, gdyż z powodu 20 st. mrozu rury na przedmieściu za- 
marzły | wodę trzeba było dowozić prymitywnemi sposobami. Pożar zosteł 
zilkwidowany dopiero po upływie T-miu godzin. W czasie akcji ratunkowej 

jeden ze strażaków uległ ogólnemu potłuczeniu. Straty wynoszą 200 tys. 

Straszliwy wybuch w łaźni żydowskiej 
STANISŁAWÓW. PAT. Dnia 1 b. m. około godz. 17 nastąpił wybuch kotła ką- 

pielowego w łaźni rytualnej, stanowiące; własność izraelickiej gminy wyznaniowej w 
Horodence, w następstwie którego ponłosły śmierć 4 osoby, 10 zostało ciężko kilka zaś 
*żej poranionych. W czasie eksplozji znajdowało się w łaźni około 20 kobiet. Jedna ko- 
bieta poniosia śmierć na miejscu, dwie zaś inne, oraz trzyletnie dziecko zmarły w chwilę 
później. 10 kobiet przewieziono do szpitala w stanie bardzo groźnym. Miejsce wy- 
padku zabezpieczono do czasu przybycia komisji sądowo-lekarskiej, która ustali powód 

ekslozji. 

Cc. z. 211 
Dzieje kobiety angielskiego szpiega 

W podmiejskiem letnisku, położenem w 
pobliżu Londynu, wznosi się biała willa, spo 
wita w glicynje i ozdobiona czarnym #- 
pisem „Mov rest* („Odpoczynek*). Na te- 
mat włascicielki owej willi krążą w Angiji 
niesamowite anegdoty. Niedawno odwiedził 
ja pewien dziennikarz i uzyskał od pustel- 
nicy „My rest* ciekawy wywiad. 

Szczupła dama o młodej lecz zniszczonej 
twarzy i przedwcześnie osiwiałych włosach, 
przechadzająca się po alejach cienistego о- 
grodu, odegrała podczas wielkiej wojny, 
wcale wybitną rolę. |Jest to bowiem siaw- 
na kobieta szpieg. zapisana w archiwach an- 
gielskiego Secret service, jako „C.Z. 211“. 
Dokonała ona niebylejakiego wyczynu, gdyż 
przyczyniła się do zdemaskowania legendar 
nej Mata Hari. 

„CZ 211% odznacza się nie kobiecą ma- 
łomównością, to też dzennikarz francuski 
sporo miał kłopotu, zanim *naklonił angiel- 
ską dziwożone do zwierzeń. Ciekawe sa 
zwłaszcza początk: jej karjery. 

W roku 1913 przybywa do Paryża miło 
da dziewczyna nieco ekscentryczna, szuka- 
iąca wrażeń i rozporządzająca małym kapi- 
talikiem, pozwalającym jej na zaspokajanie 
turystycznej żyłki. Widywano ją w teat- 
rach i kabaraetach Montmartre-u zwracała 
powszechną uwage urodą i elegancją.Brano 
ją za awanturnicę — nie byla nią jednak, o 
czem przekonano się niebawem. Gdy ją 
częli napastowac paryscy lowelasi, uciekła 
na jasny Przeg i zamieszkała w ustronnym 
pensjonacie. 

Tntaj poznaje kapitana armji angielskiej 
Reginalda Feltona. Odgrywa on na terenie 
Nicei rolę bezrobotnego paniczyka, który 
przepuszcza schedę ojcowską — w rzeczy- 
wisti jednak byt įednym z wybitnych a- 
gentów wywiadu angielskiego. Jął on obser 
wować osobliwą dzierłatkę, włóczącą się sa- 

        

    

motuie po świecie — zapoznał się z nią, a 
przekonawszy się, że jest inteligentna i ener 
giczna, zaproponował jej wstąpienie do or- 
ganizacji wywiadowczej. Warto zaznaczyć, 
Że „CZ. 211" mie wiele «xiała już do stra- 
cenia, znajdowała się bowiem w okresie de- 
presji po jakichś rozczarowaniach —- nosił. 
się nawet z myślą o s .mobojstwie. Przyję- 
ła więc skwapliwie pr pozycję Anglika. 

Uprzednio musiała 1/* ważyć kilka punk- 
tów programu nowej zystencji, które 
brzmią niezbyt zachęctją: 

1) Musisz być ciągle 
niebezpieczeństwo. 2) Prze tałaś być panią 
swego losu. 3) zyć musisz tyłko na sa- 
mą siebie. 4) O iie wpadnicsz w ręce wro- 
ga, nie możesz spodziewać ię znikąd po- 
mocy. 5) Zwierzchnicy twoi wyrzekną się 
ciebie «dla dobra sprawy. 6) Jeśli będziesz 
ztęczna — czeka cię fortuna. 7) Za niezręcz 
ność i tchórzostwo zapłacisz więzieniem i 
niełaską. 

Szatański cyrograf nie odstraszył szukają 
cej silnych wrażeń chłopczycy.  Podpisaia 
go. 

Chcąc wydobyć od nowei, niewypróbo- 
wane jeszcze adeptki maximum wysiłku i 
zachęcić ją do pracy — powierzono jej na- 
przóć szpiegowanie w Konstantynopolu jej 
własnej rywalki, wywiadowczyni niemieckiej 
Darbay, która — jak zdołali wszystko wie- 
dzący agenci Secret Service —- dała się we 

rzygotowana na 

   
    

  

znaki pannie „CZ. 211" gdyż odbiła jej 
narzeczonego. 

10 zdecydowalc o mojej „karjerze“ — 
zwierza się „C.Z.*211" — Gdyby mi po- 
wierzono inne zadanie, kto wie — może со- 
inęłabym się, może usiłowałabym wyrwać 
się z niebezpiecznej matni — ale myśl, że 
jako agentka Secret Service będę mogła wy 
wrzeć zemste na znienawidzonej przeze- 
mnie kobiecie dodała mi siły i zapału. 

skiej. Akcja konkursów zdrowia w chacie 
wiejskiej była zapoczątkowana już w zesz- 
tym roku i jako  najwłaściwszy motyw, 
wprowadzający higjenę i pewne ulepszenia 
w. gospodarstwie domowem, dały bardzo: do- 
datnie wyniki, wobec czego w roku 1931 
Sekcja Kół Gosp. projektuje akcję tę rozsze 
rzyć, obejmując niemi także i gospodarstwa 
przykładowe, istniejące na terenie pow. Wil 
Trockiego. Akcja konkursów będzie prowa- 
dzona przy współpracy ośmiu higjenistek, 
pracujących na powiecie z ramienia Sejmi- 
ku. 

W okresie wiosennym i letnim projektuje 
się zorganizowanie i przeprowadzenie w 
Kołach konkursów ogródków warzywnych i 
kursów przetworów owocowych. W. celu 
przygotowania sie do zakładania ogródków 
warzywnych oraz zaznajomienia gospodyń z 
racjonalnem żywieniem inwentarza, mają 
być zorganizowane i przeprowadzone we 
wszystkich Kołach kursy hodowiano - wa- 
rzywne. Projektowane jest również przepro- 
wadzenie we wszystkich. „Kołach kursów 
przeciwgruźliczych, przy czynnej współpra- 
cy Poradni Przeciwgruźliczej w Wilnie, za 
pomocą pogadanek z przezroczami i rozda- 
waniem fproszurek z tej dziedziny. 

1 s 

  

Sekcja Kół Gosp. projektuje również u- 
rządzanie wycieczek gospodyń do innych 
sąsiednich Kół celem zwiedzania lepszych 
gospodarstw, oraz wzbudzenia szlachetnej 
rywalizacji pracy, jak również do Szkoły 
Rolniczej Żeńskiej w Antowilu. 

W jesieni 1931 r. projektuje się zorgani- 
zowanie powiatowego zjazdu Kół Gosp. 
Wiejsk. w Wilnie, który będzie wyrazem ru 
chu oświatowego wśród kobiet na wsi. 

Prócz tego wyłoniła się kwestja utworze 
nia miejscowego pisemka dla kobiet wiej- 
skich. Dotychczas Koła Gospodyń posługu- 
ją pismem redagowanem w Warszawie 
które jednak nie odpowiada potrzebom kre- 
sowci włościanki, pozatem pismo takie win- 
no być łącznikieni między Kołami i Wydzia- 
łem, co ułatwiłoby w znacznej mierze pra- 

cę w kołach. W celu stworzenia takiego pi- 
sma przewodnicząca Sekcii p. M. Przewloc- 
ka zwróciła się do Wileńskiego Tow. Ort. 
i Kół. Rol. z projektem utworzenia komite- 
tu redakcyjnego. $ 

Wreszcie Sekcja Kól Gospodyń Wiejskie! 
nawiązała kontakt z organizacjami młodzie- 
ży oraz ż Tow. Popierania Przemysłu Lu- 
dowego. 

  

     

Rok 1930 by! rokiem obchodów i 
rocznic. Trudno jest człowiekowi wy- 
puszczonemu z więzienia zabronić cie- 
szyć się lub świętować rocznicę wol- 
ności. Eksplozja twórcza przed laty 
10-ciu zasadziła wiele drzewek, kto 
re dziś wyrosły i cieszą się z wtasne 
go istnienia. 

Istnieje jednak i druga steona me- 
dalu, Człowiek, który nie pracuje, mo- 
że uafić do węzienia powtórne a 
drzewka pousychać. i dlatego pozwo- 
lę sobie złożyć Polsce takie oto życze- 
nie noworoczne: „Daj Boże, ażeby w 
тоКи 1931 nie było wcale obchodow!“. 

Qbchód w życiu społecznem jest 
czemś w rodzaju czarnej kawy. Tru- 
dno jest dziennikarzowi potępić tak mi 
ly j2go sercu trunek. Trzeba jednak 
zmienić się niekiedy w lekarza i zgro- 
mić społeczeństwo za nadimar używa- 
nia tego szlachetnego płynu. 

Główną wadą inflacji obchodów i 
rocziiic w których tak uaiiętuie Iunuje 
się społeczeństwo polskie jest ogolna 
cecha inflacji: spowszechnienie tego 
co powinno byc Świętem. uuylys sy 
Boże Narodzenie powtórzy tizy razy 
do roku, to tak miła wzruszająca i czą 
rowi.a uroczystość zmiciżany SY Ww 
zwykłą niedziele To też obca ly i ro- 
cznice, 6 ile mają wychowywać pewne 
pożyteczne sentymenty muszą być prze 
dewszystkiem rzadkie. 

Drugą wadą inflacji oochodowej 
jest strata czasu u osób. ktory. n czas 
jest właśnie najbardzie: drogi. (Gdyby 
nasza rodzima obchodomauja odrywa- 
ła jakichś speców «dobrze do fraka do- 
pasowanych — szkody czasowe były 
hy mniejsze. Ale <ažda 'nstv:uc'4 swię 
tująca swoje urodziny, rada by wi- 
dzieć przy ołtarzu j za stołem prezyden 
ta miasta, zasiępcę wojewody, staro- 
stę, dyrektorów bra. czyli osoby właś 
nie najbardziej zajęte. 

Każda przesada wywołuje przesyt. 
Społeczeństwu, zwłaszcza w jego młod 
szej i żywszej części przejadły się mo- 
wy i akademje do granic ostatecznych. 
Najlepszy mówca zużywa się, jeżeli 
musi powtarzać wytarte komunały. 
Najlepsza publiczność demoralizuje się 
jeżeli musi słuchać wytartych mów. 

Postanówmy więc uczynić rok 1931 
rokiem wyścigu szarej pracy, ale nie 
karmazynowych popisów. Zaraz zoba 
czymy jak się od tego odzwyczaić. 

Podzielmy w pierwszym roku no- 
wej ery obchody na naturalne i sztucz 
ne. Naturalną była (za mało, może na 
skutek właśnie infla cji obchodowej) 
100-letnia rocznica Powstania Listo- 
padowego, będzie nią 500-letnia roczni 
ca zgonu Witolda, 10-cio-lecia zwią- 
zane z naszą Niepodległością i t.d. Ale 
dajmy sobie słowo, że żadnych 13-1eć( 
15-1eć i innych 20-sto pięciówek, cho- 
ciażby najbardziej szanownych urzą- 
dzać nie będziemy. Ustalmy sobie ta- 
kie moratorjum «do roku 1940-g0. je- 
steśmy rywałami politycznymi od 'le- 
wego boku sekciarzy, od prawego lu- 
dzi bardzo rzeczowych i pracowitych. 
Obyśmy za messy przeszłości nie za- 
płacili przyszłością. 

6-5 
')rugą inflacją, której należy wypo- 

wiedzieć wojnę w roku 1931 jest in- 
flacia stowarzyszeń społecznych. .O- 
powiadał mi jeden z naszych staro- 
stów kresowych, że w iego miasteczku 
sesje społeczne zabieraja mu połowę 
czasu urzędowania, nie mówiąc już o 
wieczorach. Każde bowiem ze stowa- 
rżyszeń społecznych, duże i małe po- 
żyteczne i zbędne uważa za punkt ho- 
joru mieć jaknajwiększą ilość filij. 
*lo, a każda filja uważa za swój pier- 
vszy obowiązek zatruć swoim szacitn 
kiem i przyjaźnią życie panu staroście. 
Dobrze jeszcze, jeżeli to jest stowarzy 
szenie żywotne. Zazwyczaj jednak jest 
to tilja papierowa „składająca się z 
wiecznie tych samych ludzi, przepraco 
wanych i przegadanych nie przymie- 
rzając jak mówcy na akademjach. 

Infla cja stowarzyszeń społecznych 
podcina byt instytucyj naprawdę ży- 
wotnych, demoralizuje młodzież i od- 
stręcza masy zamiast je uspołeczniać. 
Złóżmy tedy młodzikowi 31-emu zno 
wu kilka pobożnych życzeń. 

Przedewszystkiem należy Sko- 
inasować Polskę, wydzielając 
dła pewnych stowarzyszeń pewne 
okręgi. Morze będzie zawsze najbar- 
dziej popułarne na Pomorzu, kółko rol 
nicze na wsi, a LOPP i Macierz w mia 
stach. Trzeba subsydjować i kontro- 
lować towarzystwa. Potrzeba je ame- 
iykanizować t.i. tworzyć sekretarjaty 
płatne. Niema większej plagi dla rozwo 
ju prawdziwego społeczeństwa, jak 
izw. praca bezinteresowna. 

B 

Trzeciem moiem życzeniem (zwłasz 
cza dla Wilna) jest śmierć stękajłolo- 
gji. Jest to neologizm, pochodzący od 
czasownika „stękać”. Kiedyś w podrę 
czniku historji polskiej uczyliśmy się 
„o szlachcie, która narzekała”. Ręcze, 
że przyszłe pokolenia będą uczyły się 
G inteligencji polskiej. która stękała. 
Prawdopodobnie zresztą szłachta pol- 
ska miała taksamo rację, jak i my, ale 
to nie racja, żeby stękać. Życiu po- 
trzebnz jest inicjatywa reformatora, ale 
nie pro.esja płaczki. Więc jakkolwiek 
czasy, naogół biorąc nie usposabiają 
do nadmiernego optymizmu, zakończ - 

   

  

my nasz artykuł takim oto okrzy- 
kiem: nie „ppamzazte“ i lamentėow nie 
tombakov patrjotyzmu obchodzi- 
ków; nie pajNgrowych „„zabrałczasów* 
ale owoców cy. twórczej daj nam 
Panie w roku Fańskim 1931. - 

; K. Lecz. 

W Polsce grywano wciąz piękne 
Betlejem Rydla, ale było ono napisa- 
ne w czasach niewoli, zwięc jakby 
przezyte. W Wilnie widzielśiny je ty- 
le razy, że szczęśliwą ;uiała myśl, 
Dyrekcja Teatrów, pragnąc j. kiegoś 
odświeżenia i nowego ujęcia rzeczy. 

Trzera przyznać, że pod tym 
względem udaio się p. Rome w zu- 
pełnosci. Pomyśł ślepej jako duszy 
błądzącej 1 szukającej, żyjącej prze- 
czuciem, że przyjuzie w drogę jej 
ciemnicy „Rodzina jedyna na całym 
świecie, Józef, Panna Marja i boże 
cudowiie Uziecię“, a potem pomysł 
zaczerpnięty z misterjów _ Średnio- 
wieczi ych, przeciwstawienia Grzechów 
głównych świętości Rodziny 1 bo- 
Sniej pracy nad ludźnii oraz wstawie- 
nie, (według mistyków pisarzy ko- 
Ścielnych), Cnót teologicznych jako 
córek Mauji, jest pomysłem ładnym i 
pełnym głębokich myśli. 

Efektowną też jest wałka Aniołów 
z Szatanami, przy muzyce nastiojo- 
wej p. Dziwulskiego, przybiera to ce- 
chy jakby opery, bo i obraz malow- 
niczy i ruchy plastyczne. „Regjonał- 
ną*, zabawną bardzo jest stena pa- 
stuszków, Bałtruki i Antuki po swo- 
jemu pojmują Narodzenie Boże. i 

Wesołe Śmiechy 1 oklaski wywo- 
łali p. Wyrwicz i p. Malinowska jako 
za rystjan i Józefowa, w dwugłosie, 
pysznie scharakteryzowani. й 

Część w. Szopce, „Kukły* poka- 
zuje cały szereg postaci barwnych i 
wesołych, każde zajęci, fach znalazł 
swoją postać. Najładniejsze jest prze- 
mówienie miarynarza, wprost bardzo 
ładne, a również rolnika, Skauta, ro- 
botnika, urzędnik wywołał wiele śmie- 
chu: „dola urzędnika zła gorzej psa, 
każdy gna* i t. d. 

Smorgończyk z niedźwiedziem i 
Anton z kozą przypomniały wszystkie 
tradycyjne nasze wiejskie zabawy 
odwieczne, charakterystyczne, huzary 
też były dobre. 

Ostatnia część, przyjście Królów, 
bardzo efektownie wypadła, a ich 
rozmowa z pastuszkami jest 
wyrazem przekonań de...0kratycznych 
autorki, ale i zasad _chrystusuwej 
równości także Prorocze przemiowie- 
nie Starca o Polsce: „będzie kiedyś 
trzech władców, trzy korony 1 męzuy 
ciemiężony lud*, zrobiło ua  wszy- 
stkich słuchaczach głębokie wrazenie. 

Wszystkim, kto zna wartką, ostrą 
prozę p. Romer, niespodziaukę spra- 
wi! jej miękki, miejscami aż zbyt 
sentymentalny wiersz, gładki jeunak 
i potoczysty. Autorka nie używa гу- 
mów bardzo nowych albo wyimyslitych, 
prostota jej łatwego wiersza jest na- 
Auralna i;zrozumiata dla każdego. | 

To też widowisko to nadajė się 
dla młodzieży i dla dorosłycu, o mi- 
łości ziemi ojczystej, 0  mituwaniu 
społecznem postyszą, a nie często 
Się to zdarza. Staiannie przytem wy- 
stawiona betlejka, ciekawe ujęcie po- 
winno zachęcić  jaknajwiększą ilość 
osób do zobaczenia tego Oryginalne- 
go widowiska. 

A  przedewszystkiem młodzież, 
chociaż i inteligencja mie znudzi się 
bynajmniej, wiele ze swego wrouzo- 
nego dowcipu włożyła tam autorka, 
zwłaszcza w miejscowe .typy, w opi- 
sywaniu których tak celuje. 

Kończąc, zaznaczam, że kreślę te | 
wyrazy w nadziei, że .0 ile znajdą 
się one na łamach „Słowa*, to mie 
sforsują jednak ręki prof. Limanow- 
Skiemu, którego zawsze tak ciekawe 
uwagi nie pominą zapewne obrazków 
wystawionych przez leatr nasz pud- 
czas owiąt. „Wiąz z krzeseł. 

Grypę, kaszei i bronchit se 
czysz piciem Szczawnickiej wody 
Kruszcowej „Jozetiny“. Do nabycia 
w aptekach i składach aptecznych 

—3 
ARRAS RAK CZT SURE NTA, J 

SPRAWA 0 ZAMORDOWANIE 
INSPEKTORA STADNIKA 

Sąd Najwyższy rozważał wgppraj spra 
wę tajemniczego morderstwa, ktlgego ofiara 
padi inspektor szkolny na powiat  nowo- 
gródzki śp. Piotra Stadnika. Zwłoki ofiary 
znaleziono w | o dwa kilometry od No- 
wogródka. Śmierć śp. Stadnika nastąpiła 
wskutek poderżnięcia gardła jakiemś - 
strem narzędziem oraz pięciu ciężkich po- 
strzałów rewolwerowych w piersi i płecy- 

Dochodzenie skierowano przeciw  na- 
uczycielowi Kazimierzowi Trybusiewiczowi 
który pałał do zmarłego nienawiścią za U- 
wodzicielskie zakusy w stosunku do p. Try- 
busiewiczowej w czasie gdy nauczyciel byt 
na kursach w instytucie pedagogicznym w 
Warszawie. 

    

  

  

Ustałono że w krytycznym czasie Trybu- 
siewiczowie przejeżdżali drogą, przy której 
znaleziono zwłoki. Wprawdzie iurman brycZ 
ki zeznai kategorycznie przed sądem, — #© 
Trybusiewicz z niej nie schodził i z nikim 
Się nie oddałał, ale sąd nie dał mu wiary ! 
wydał wyrok skazujący óskarżonego na pod 
stawie szeregu poszlak. Między innemi przy- 
jęto za ustałone, że znaleziona przy zwło- 
kach rękawiczka wełniana z zieloną obwód- 
ką stanowi własność Trybusewicza. Drus4 
taką rękawiczkę (zresztą z tej samej ręki! 
znaleziono w Warszawie za piecem w p 
koju, gdzie rezydował oskarżony podczasy 
kursu pedagogicznego. Sąd przeszedł do po- 
rządku dziennego nad ekspertyzą stwierdza- 
jącą brak cech podobieństwa między wto- 
sami oskarżonegc a znalezionym w ręku 

zmatłego włosem, i skazał Trybusiewicza na 

E lat ciężkiego więzienia. В 

Sad apelacyjny, do którego obrońca w 
osobach adw. Śmiarowskiego i Ujazdowskie 
go odwołali się, wyrok ten uchylił i Trybu- 
siewicza uniewinnił. 

Urząd prokuratorski odwołał się do sądui 
najwyższego, wnosząc o skasowanie wyro- 
ku i przekazanie IE do ponownego roz- 

patrzenia sądowi apelacyjnemu. 
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*elozo i stal w obrocie handlowym 

w-wa Wileńskiego 
metalurgiczny na terenie 

wschodnich niema na- 

oków rozwoju. Może tu 
ej o zakładach rzemieś- 

osowanych do potrzeb 

niż o wielkich fabry- 

'zerpniete z „Rocznika 

> przewozu towarów na 

ach państwowych* wy- 

1929 bardzo nieznacz- 

wiezionego żelaza i sta- 
lzi o źelazo i stal suro- 

5z miał miejsce niemal 

»- Landwarowa — 1048 
ina—431 tonn. Łącznie 

1i stacjami odbiorczemi 

przekroczył 2000  tonn. 

ia przytaczamy, że Lida 

на м tymże 1929 roku 

3iałystok 1682 tonny. 
za i stali handlowych 

nieco większe. Stacje, do 

ry wieziono ponad 50 tonn, 

® e: Wilno... 4667 tonn, 

296, Głębokie 282. Łącz- 

żelaza i stali handłowych 

dstwa Wileńskiego wyra- 

sk 1929 cyfrą około 5500 

:nie województwa Nowo- 

rox łównym ośrodkiem kon- 

та + Lida г 2000 tonn, na- 

nowicze (646), Horodziej 

145 91m (307), Nowogródek (237), 
Pog 166),—przy ogólnej kon- 

50 ok 2200 tonn. 

o pozostało na terenie ziem 
ół schodnich starego żelaza 

sów wojny światowej i 

mieckiej. Zasoby te nie 
'ystywane na miejscu z bra- 

popytu, zresztą i braku 

-h zakładów, —łecz w. dz- 
} «ch rok rocznie zostają 

va ło ośrodków przymysto- 
wy zachodnich i centralnych 

"eh państwa. Wywóz w roku 
o żełaża i stali z woje- 

©: Wileńskiego przedstawił się 

  

  

  

6 audania. Tonn. 

hej 1550 ka 5 
Popradzie 77 

więciany 228 
кзабу 1619 
nont 280 
niana 15 
rgonie 1093 

“sie 344 
iy 15 
odeczno 51 
2 69 
*hnowicze 15 
+dn a 41 
tupy 1171 
uciszki 796 

awy 762 
Jokie 9) 
Ука 30 
ywicze 68 
iwarów 38 

Razem 8272 
z należy zaokręglić do co- 
100 tonn, a to biorąc pod 

ponadto pewną jlość z0- 
sziona do „różnych stacyj“ 

o Ua Zana y: 
"ma $tatystyczny m. Wilna 

са Kata 1921 —1928 
z w druku Rocznik Statystyczny 
1 za łata 1921 —1928, Rocznik 
Ykoło 400 stronach dużego for- 
iblic, zgrupowanych w 22 dzia- 
latkach. Tekst literowy Roczni- 
my w językach polskim i fran- 
mik zawiera bardzo cenne daty, 
szystkich dziedzin życia nasze- terenów do nich ciążących. Sto- 
jobszerniej zostały pofraktowa- irowia t oświaty. Bardzo cenne a dział kultury, szczególnie w lo bibljotek. Do aktualjów nale- 
dodatki I i II. Pierwszy zawie- 
: wyborów do 2-ch poprzednich 
sh. zaś drugi statystykę gospo- 
ajewództw północno -. wschod- 
riacych teren ekspansji Фа па- 
a. Wobec tego, że powszechny 
1 nie cbjął terenów Litwy Środ 
£ją luki w statystyce ludności 
ia. Również w niektórych in- 
h brak danych za lata od 1921 
to z powodu niemożności uzy- 
we lata. dostatecznie pewnych 
Mictwo Centralnego Biura Sta- 
Wychodziło z założenia, by w niedostatecznej pewności cyfr 
ich wcale. 

jest To pątrzony uwagami wstęp 
e. górskiego, Kierownika 
Biura Statystycznego, Autorem 
p. lan Kruszyński Drukówano 

1. graficznych "„Znicz”. 

odkreślić, że Rocznik jest: pier- 
rodzaju wydawnictwem w Wil- 

Ł pochodzą wyjatkowe trudnoś- 
»óżniły jego wyjście. Następny 
imie już tylko 2 lata: 1929, 1030 
w połowie 1931, roku. 

dyrekcji wileńskiej, a więc niewątpli- 

wie i poza obręb województwa wi- 
leńskiego. 

Z terenu województwa  Nowo- 

gródzkiego w tym roku wywieziono 

również około 8500 tonn, przyczem 

jeżeli chodzi o największe nadania— 

ze stacji Bohdanów— 1430 ton, Ho- 

rodźki—885, Juraciszki—610, Lacho- 

wicze—1051, Nowojelnia—554, Horo- 

dziej—1737, Baranowicze-—-1620, Li- 

da—214. h. 

ULGI DLA ROLNIKÓW 
Mając na względzie ciężką sytu- 

ację gospodarczą, przeżywaną przez 
właścicieli gospodarstw rolnych w 
województwie  wilenskiem, Minister- 
stwo Skarbu upoważniło prezesa Izby 
Skarbowej w Wilnie do rozkładania 
na raty, względnie ograniczania rol- 
nikom wszelkich zaległości z tytułu 
podatków: gruntowego, dochodowego 
i majątkowego, bez ograniczenia sum 
- jednak na czas nie dłuższy, jak do 
końca roku 1931 i pod / warunkiem 
wpłacania przez właścicieli gospo- 
darstw rolnych w terminach ustawo- 
wych należności podatkowych za rok 
1931. Za zaległości uważane są na- 
leżności w powyższych podatkach, 
dotyczące roku 1930 i lat poprzed- 
nich bez względu na to, kiedy zosta- 
ły wymierzone! Wymienione ulgi mo- 
gą być przyznawane właścicielom 
większych majątków na indywidualne, 
należycie uzasadnione podania, drob- 
nym zaś rolnikom również na wnio- 
sek zwierzchności gminnych, tylko po 
uprzedniem ustaleniu w każdym 
poszczególnym wypadku zdolności 
płatniczej podatnika, tudzież innych 
okoliczności, uzasadniających potrze- 
bę przyznania ulg. 

Od rozłożonych na raty, lub odru- 
czonych należności podatkowych po- 
bierane będą ulgowe odsetki za odro- 
czenie od ustawowych terminów 
płatności. 

Ulgi podatkowe poprzednio przy- 
znane rolnikom województwa wilen- 
skiego na podstawię zarządzenia Mi- 
nisterstwa Skarbu z dnia 1l grudnia 
1929 roku pozostają nadal w mocy. 

  

Wileńskieg 

wo 

Polsko - łotewsko - estońska 
konferencja kolejowa 

W dniu 3 b. m. spotkają się w 
Dyneburgu komisje kclejowe Polski, 
Lotwy i Estonii, w związku z otwar- 
ciem urządzeń bezprzeładunkowej ko- 
nuinikacji ze zmianą zestawów  koło- 
wych, na podstawie zawartej umowy 
o wzajemnem używaniu wagonów to- 
warowych w komunikacji bezprzeła- 
dunkowej pomiędzy kolejami państwo- 
wemi Polski, Łotwy i Estonii. 

W komisji polskie; pod przewod- 
nictwem inspektora inż. Gustawa Ejs- 
monta z ramienia Ministerstwa komu- 
nikacji przyjmują udział insp. p. Gros- 
ser, naczelnik wydziału taborowego 
Min. Komunikacji Robert Ceceniowski, 
-— radca ministerjalny inž. Tadeusz 
Tymowski, radca ministerjalny inż. 
Adam Kmita i naczelnik wydziału Wi- 
«tor Miller. 

Imieniem Dyrekcji P.K.P. w Wilnie 
uczestniczą w komisji: naczelnik wy- 

działu ruchu inż. Stefan Walicki, — 
zastępca naczclnika wydziału mecha- 
nicznego inż. Stanisław Sipayłło i kie 
townik działu Włodzimierz Slinko. 

W komisji łotewskiej uczestniczą: 
naczelnik wydziału mechanicznego 
inż. Bejkman, zastępca naczelnika wy- 
działu ruchu inż. Klawin. 

Koleje estońskie reprezentować bę 
dzie w komisji naczelnik wydziału 
richu p. Rywies. 

W dniu 3 stycznia pociągiem Nr. 
708 przybędą obie delegacje do Wil- 
na, gdzie w dniu 5 stycznia odbędzie 
się w gmachu Dyrekcji kolei państwo- 
wych, konferencja pod przewodni- 
ctwem dyrektora P. K. P. inż. Kazimie 
rza Falkowskiego. 

Dnia poprzedzającego konferencję 
t. j. 4 b. m. delegacje Łotwy i Estonji 
zwiedzać będą miasto. 

Opuszczą Wilno w dniu 6 stycznia. 

  

Opuszczanie szeregów partii 
przez komunistów 

W kwietniu 1930 roku została aresztowana techniczka K. P. Z. B., studentka 
Chans Rudeńska, którą jednak w toku śledztwa wypuszczono z więzienia na wolność. 
Ostatnio Rudeńska zdecydowała wyiechać na studja do Belgii i dlatego zwróciła się 
do odnośnych władz o 
cję, iż 

uzyskanie dokumentów na wyjazd, przyczem złożyła deklara- 
nie będzie prowadziła roboty komunistycznej, że zrywa z part 

rzonemi przez nią, uważając z doświadczenia, że komuniści 
i ideałami sze- 

mie dają obiecywanej 
wolności masom, a naodwrót, dążą do pognębienia tych mas. Najjaskrawszym dowa- 
dem tego jest obecny sta n pracujących w Rosji sowieckiej. Z tego nieznacznego wła- 
ściwie wypadku, widzimy, że komuriści posiadający jakie takie poczucie sprawiedli- 
wości i uczciwości, porzucają szeregi partji widząc, iż hasła kominternu nie dążą ku 
tym celom, o kórych się tak szeroko mówi w kołach sprzyjających komunizmowi i że 
pod płaszczykiem haseł występuje najordynarniejsze oszustv.0 i zwykła partyjna obłuda. 

Pożar w klasztorze 5. 5. Niepokalanek 
Cnegdaj w gmachu klasztomym S. S$. Niepokalanek w Słonimie powstał pożar, 

który b. szybko ogarną: cały pawilon mieszczący w sobie orenżerję. W ogniu zginęły 
b. cenne palmy, rzadkie okazy kwiatów co spowodowało kilkanaście tysięcy złotych 
straty. 

Co było przyczyną pożaru narazie niewiadomo i jedynie zachodzi przypuszcze- 
nie, że powstał od nieostrożnego obchodzenia się z ogniem. 

Noc trwogi w 
Wczoraj w nocy, w pobliskiej Mejszago- 

łe zapaliła się z niewiadomych yczyn 
dre' szopa, znajdująca się tuż przy 
budvnkach, gdzie mieści się urząd gminny, 
poczta i policji. 

W chwił, gdy pożar zauważono,” na- 
tychmiast o do akcji ratunkowej, 

Mejszagole 
począł zagraża mienion: 

aig B rowniež oledain pay 
prywatnym. 

Mieszkańcy Mejszagoły strawili więk- 
szość nocy na pomaganiu straży ogniowej, 
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E | WYPRZEDAŻ POŚWIĄTECZNĄ 
konfekcji, galanterji i trykotaży z 20) 
ogłasza Skład kontekcji gałanterji I trykotaży 

W. Nowickiego 
Przy zakupach żądać od cen stałych powyższego rabatu 

WILNO, 
ul. Wielka 30 

obawiając się o swój dobytek. 

M   

  

Fe, 

KRONIK 
SOBOTA 

3 Dziś \*. og. 7 m 42. słonca 

Daniela 
jutro 

Tytusa$ 

SPOSTRZEŻENIA ZAKŁADU METEOR 
LOGJI U. S. B. W WILNIE. 

2 dniai2. XII. 31 r. 

Cišrienie šrednie w mm. 756 
Temperatura średnia — 9 
Temperatura najwyższa — 8 
Temperatura najniższa — 13 

ad w mm. — 
Wiatr: południowy 
Tendencja: spadek 
Uwagi: pochmurno. śnieg 

Z. Słonia u godż 3 m 36 

  

  

UNIWERSYT 
— Dyrekėja Uniwersyteckieį 

Publ'czneį w Wiinie komunikuje 
ża godziry otwascia swoich czy 
nowicie od 2 stycznia 193 
iesorska i Publiczna funkcjone 
dwie wieczorne godziny dłużej 
no do 8 w. bez przerwy. Cz 
pism otwarta od godz. 9 do * 
zbiowów specjalnych (starodruk 
kopisów, rycin) «d godz. © ‹ 
pożyczalnia jest czynna w 
po poł. W związku z nią 
bibliotecznych dostępne s 
żej, tj. od 9 do 4 po pot 
miesiącu, w soboty od © i 
będzie cała Bibljoteka z - 
manie wewnętrznego I r 
dla publiczności. 

  

B/ ZAWY 
—- Bal Podoficeró: wej 

Wilejce. Powszechn aka na biedę i bezroboc sdnax 
ludziska bawią się. ‚ М 
łejce urządza się w je Sze- 
teg imprez rozryy <tórych 
atrakcję stanowie 1930 r. bal kostjumowy Związek 
Podoficerów Rezx atem Pa- na Pułkownika arniżoni "N. gałeji. ' 

otychczasc jai ść Związku Podo po 
renie N. Wilc ač že im- preza da świe „łdziej, że do 
chody są pr : kulturalno - 
oświatowe. 

A więc ' dniu 3-ga sty 
cznia 1931 Rezerwy: 

—- Zab Al; aniem „Rodzi- ny Wojsk 1. Alefdla Amianas -5_ 
cerów i [ a 
syna Ga +: 6 
godz. 16 JE ec 

gdałowy"”. Na pr.gram zabawy złożą się po- 
nisy taneczne dzieci szkół, przedszkoli „Ro- 

В Wojskowej”, obiór i koronacja Króla i 
Miodało: sej oraz szereg niespo- 

€ 
izyą + 50 groszy, dla osób do 

R 60 Ž NE 
""'eizczonej z dnia 31 grudnia 

© gospodarzy Balu Wil. T-wa 
opuszczone zostały nazwi- 

wnikostwa Filipowiczów Jano- 
*trallowej Bolesławowej. 

3 Pizemysłowo - Handlowej w 
„dług informacji zaczerpniętej z 
industriel“ zwołała grupa francu- 
atu dla obrony włókiennictwa na- 
(Gruppede Defense des Textiles 

‹) na dzień 1l-go grudnia zebranie 
iwców Iniarskich z dziedzin: rolni- 

iędłarskiej, prędzalniczej i tkackiej 
ówienia krytycznego położenia pro- 
włókna Inianego we Francji. Chodziło 

«wnie o zajęcie stanowiska względem 
alnych żądań francuskich sfer rolni 
* w kierunku ograniczenia przywozu Inu 
jskiego. Wszystkie zainteresowane czyn- 
doszły do porozumienia,  wysuwajac 

vólne żądanie nałożenia na wszystkie su- 
wce włókiennicze cła wwzowego w wy- 
kości 2 proc. wartości, którego wpływy 

asilałyby wspólną kasę (Caisse de Protec- 
ion) mającą stanowić źródło pomocy dła 
zagrożonej uprawy lnu i konopi, 

.__ Wiadomo, że rząd francuski tradycyjnie 
prowadzi polityke bezwzględnej protekcji 
w stosunku do produkcji krajowej, czego 
wyrazem było dotychczasowe mierne cło 
na surowiec bawełniany, przeznaczane na 
popieranie płantacyj bawełny w koloniach. 

— Protesty wekslowe. Według oficjal- 
nych zestawień suma zaprotestowanych w 
ub. mies. w Wilnie weksli wzrosła 0 18 
proc. w stosunku do listopada. 

— mina żydowska dla biednych. Na 
ostatniem posiedzeniu zarządu gminy žydow- 
skiej postanowiono wyasygnować 20 tysię- 
cv zł. na pomoc dła biednych Żydów w 
Wilnie. 
„7 Zjazd nauczycieli litewskich. W dniach 
30 i 31 grudnia odbywał się w Wilnie, w 
lokalu tow. „Rytas” zjazd nauczycieli litew- 
skich, poświęcony sprawom zawodowym. 

TEATR I MUZYKA 
— Teztr miejski na Pohulance. Dziś w 

dalszym .ciągu „Dzielny wojak Szwejk* Ha- 
seka. 

— Teatr miejski w LŁutni. Dziś o godz. 
$ w. ukaże się w Lutni Rewja w niezmienio- 
nym programie. 

— Popołudniówki niedzielne. W nadcho- 
dząca niedzielę dnia 4-go bm. w obu teat- 
rach miejskich odhęda się widowiska po- 
południowe po cenach zniżonych. 

„Betiejka Wileńska" H. Romer - Ochenkow 
skiej. 

Čeny miejsc specjalnie zniżone. ‹ 
W teatrze Lutnia ukaże się po cenach 

zniżcnych „Egzotyczna kuzynka” Verneuila. 

Co GRAJĄ W KINACH? 
Heljos — Raj zakochanych. 
Hollywood — Janko muzykant. 
Pan — 11- 
Casino — Śpiewak Montparnasu. 
Stylowy — Halka. 
Wandz -— Ostatnie dni Pompei. 
Mimoza — Orzeł z Texasu. 
Kino Miejskie --- Brygada śmierci. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 

-- Wypadki w cyfrach. Od 31 grudnia 
1930 r do 2 stycznia r. b. zanotowano wy- 
padków 43, w tem kradzieży 4, opilstwa 15, 
przekroczeń administracyjnych 8. 

— Praktyki przemytników. Dwaj 
mieszkańcy Opsy zawodowi przemyt- 
nicy zaofiarowali dwóm żołnierzom 
jednego z pułków wileńskich, bawią- 
cych w Opsie na urlopie, kilkadzie- 
siąt złotych za przewiezienie do Wil- 
na 105 klg. rodzynek. 

Rodzynki przyszły do Wilna, lecz 
żołnierze powiadomili natychmiast o 
tem policję i cały transport znalazł się 
w urzędzie celnym. 

— Poranienie na zaba- 
wie-:sylwestrowej. W nocy z 
31 na 1 stycznia w nowej Sali Miej- 
skiej przy tl. Końskiej nieznani spraw 
cy poważnie zranili w głowę funkcjo- 
nariusza policji śledczej ]. Swierkua. 

— Zabici na drodze. W 
odłegłości 3 kim. od Głębokiego zna- 
leziono na drodze zwłoki Wigdergausa 
Fajtela, mieszkańca m. Głębokiego. 
Ustałono, iż Wigdergaus wskutek 
przewrócenia się sań został przygnie- 
ciony ciężkim ładunkiem, oraz uderzo- 
ny w głowę saniami. Wigdergaus 
zmarł na miejscu. 

Również pod ciężarem przewróco- 
nych sań, naładowanych zbożem zo- 
stał zgnieciony na śmierć Jakson Da- 
wid, mieszkaniec m. Dzisny. Wypa- 
dey zaszedł na drodze Soczywki — 
Wotkowo. 

— Okoliczności postrze 
łenia w Brasławiu. Donosi- 
liśmy już, że w Brasławiu kierownik 
sejmikowej cegielni Jan Jankowski 
ciężko się postrzelił manipulując re- 
wolwerem, obecnie się wyjaśniło, że 
pokazywał on żonie widzianą w kine- 

Na Pohulance ukaże sie o godz. 3.30 pp. matografie scenę samobójstwa. W pew 
| 

  

3 stycznia 1931 r. Pod łaskawym protektoratem Pana Marszałka Senatu Władysława Raczkiewicza w Salonach Kasyna 
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Recepcja noworoczna u p. Wojewody 
W dniu i stycznia p. wojewoda 

Stefan Kirtiklis przyjmował w  gór- 
nych salonach Pałacu życzenia Nowo- 
roczne dla Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, Pierwszego Marszałka Pol- 
ski Jozefa Piłsudskiego i Rządu 
Rzeczypospolitej. 

O godz. 2.30 wielką salę Pałacu 
wypełniło kilkaset osób z pośród o- 
sób urzędowych i społeczeństwa. 
Przybyli przedstawiciele wszystkich 
wyznań wśród nich J. E. ks. Biskup 
Wł. Bandurski, J. E. Arcybiskup pra- 
w-sławny Teodozjusz, superintendent 
generalny ks. Jastrzębski, ks. pastor 
Loppe, mufti muzułmański Szynkie- 
wicz, hachan  karaimski  Szapszał, 
przedstawiciele prezydjum Rady Na- 
czelnej staroobrzędowców p. p. Borys 
i Jerzy Pimon wowie, rabini wileńscy 
Rubinsztejn i Fryd, dalej szefowie 
wszystkich władz i urzędów państwo- 
wych, wśród nich prezes Sądu Apela- 
cyjnego p. Bzowski, prezes Sądu O- 
kręgowego p. Wyszyński, dowódcy 
wszystkich samodzielnych jednostek 
wojskowych garnizonu wileńskiego z 
inspektorem armji gen. dyw. Stefa- 
nem Dąb-Biernackim na czele, rektor 
Uniwersytetu S. B. J. M. prof. Ja- 
nuszkiewicz, prezydent miasta p. Fo- 
lejewski, posłowie i senatorowie, bar- 
dzo liczni przedstawiciele wszystkich 
organizacyj społecznych i towarzystw 
naukowych, artystycznych, Świata lite- 
rackiego i dziennikarskiego, młodzie- 
ży akademickiej i korporacyj, repre- 
zentancr Federacyj Posskich Związków 
Obrońców Ojczyzny i t.d. 

Po złożeniu przez zebranych na 
ręce wojewody życzeń noworocznych 
dla Pana Prezydenta Rzeczypospoli- 
tej, Marszałka Piłsudskiego i Rządu 
przemówił do zebranych p. wojewoda 
Kirtiklis. Nawiązując do wyników i 
przeżyć minionego roku p. wojewoda 
powiedział w końcu: „W chwili, kie- 
dy rozpoczynamy Nowy Rok, nasze 
myśli i uczucia serdeczne zwracają 
się do reprezentującego Majestat 
Rzeczypospolitej, pierwszego jej oby: 
watela, Pana Prezydenta Ignacego 
Mościckiego i do pierwszego Najjaś. 
niejszej Rzeczypospolitej Żołnierza, 
budowniczego niepodległości Państwa 
Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Wznieśmy więć na ich cześć ten to- 
ast, dokumentując, że ziemia Wileń- 
ska daje im swe serca, swe umysły i 
swą pracę”. › 

Okrzyk p, wojewody „Niech ży- 
ją” trzykrctnie został powtórzony 
przez zebranych. Orkiestra odegrała 
hymn państwowy. 

Następny toast również  trzykrot- 
nie przez zebranych _ powtórzony 
wzniósł "p. wojewoda na cześć 
Rządu Rzeczypospolitej, z życzenia- 
mi powodzenia w trudnej i odpowie- 
dzialnej pracy, skierowanej ku pod 
niesieniu Państwa i wzmocnieniu go 
pod względem gospodarczym i kultu- 
ralnym. 

Wreszcie złożył p. wojewoda ży- 
czenia noworoczne zebranym  przed- 
stawicielom władz i społeczeństwa, a 
za ich pośrednictwem całej ludności 
województwa wileńskiego. , Przemó- 
wienie swe p. Wojewoda zakończył 
toastem na cześć Wilna i ziemi Wi- 
leńskiej. 

Przemówił w końcu prezydent m. 
Wilna p. Folejewski w krótkich i ser- 
decznych słowach, składając  imie- 
niem wszystkich zebranych najlepsze 
życzenia p. wojewodzie  Kirtiklisowi. 
Zebrani powtórzyli wzniesiony przez 
prezydenta okrzyk na cześć p. wo- 
jewody. > 

* 

J. E. ks. Arcybiskup Metropolita 
Ron uald Jałbrzykowski i ks. Biskup 
Sufragan Kazimierz _ Michalkiewicz 
złożyli w wigilją Nowego Roku na 
ręce p. wojewody Kirtiklisa życzenia 
noworoczne dla Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej i Rządu, zaś p. wo- 
jewoda w dniu I stycznia złożył ży- 
czenia noworoczne  J. E. ks. Arcy- 
biskupowi Jałbrzykowskiemu i na je- 
go ręce całemu duchowieństwu kato- 
lickiemu. 4 

* 

P. wojewoda Kirtiklis wysłał do stolicy aa- 
stępujące depesze: do Pana Prezydenta, 
Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, preze- 
sa Rady Ministrów Walerego Sławka, mar- 
szałka Senatu Władysława Raczkiewicza. 

Marszałek Senatu Władysław  Raczkie- 
wicz nadesłał na ręce p. wojewody Kirti- 
kłisa następujący telegram z Warszawy. 

„Zechciej Panie Wojewodo przyjąć ode- 
mnie najszczersze życzenia na Rok Nowy 
powodzenia w Twej odpowiedzialnej pracy, 
oraz racz być wyrazicielem moich najser- 
deczniejszych życzeń, które za Twojem po 
średnictwem składam ludności dropicj mi. 
Ziemi Wileńskiej, oraz  wsżystki* moim 
byłym współpracownikom. Wł. Raczkiewi” 
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nej chwili padł strzał, trafiając Jan- 
kowskiego w pierś. 

-— Kradzieże. Na szkodę Beńskie- 
go Abrama, Stefańska Nr. 38 skradzio 
uo z fabryki wód gazowych przy. ul. 
Ponarskiej Nr. 9 11 bałonów miedzia- 
nych, 18 syfonów dużych i 164 syfony 
małe, ogólnej wartości 2300 zł. 

— Furmanka pociągiem. Na szlaku 
Baranowicze — Domanowo koło przystan- 
ku Blok-Byteń, pod przejeżdżający pociąg 
wpadła fura chłooska, naładowana sianem. 

Powożący furmanką zdołał w czas ze- 
skoczyć na tor, natomiast wóz został cał- 
kowicie rozbity, a koń ranny. 

— śmierć, od zamarżnięcia. 
W nocy z 31 ma 1 stycznia na drodze koło 
Nadzieże, gm. Rohoteńskiej zmarzł od zim- 
na Konstanty Szafarewicz, К szedł do 
wsi, by u krewnych spotkać wy Rok. 

— Spaliło się 8 A 
We wsi Ponižany. gm. Żodziskiej wybuchł 
pożar, w czasie którego spłonęło 8 gospo- 
darstw, przyczyniając właścicielom _ strat 
powyżej 30.000 zł. 

— Zgon niemowlęcia. Soroczyńska Anna 
zam. we wsi Bołtupie, zameldowała policji 
o nagłej śmierci córki swej w wieku około 
2 miesięcy. Trupa zabezpieczono. 

— Wypadki samochodowe w 
dzień noworoczny. Na trakcie Ba- 
torego szofer Możejko |Jan, zam. przy ul. 
Pnłockiej Nr. 9 prowadzący autobus Nr. 
38264 wskutek nieostrożnej jazdy naiechał 
na cyklistę Szymonowicza Wacława, Nadieś 
na Nr. 1. Szymonowicz doznał złamania że- 
ber i ogólnego potłuczenia ciała. Szymono-, 
wicza w stanie ciężkim, lecz niezagrażają- 
cvm życiu, Pogotowie Ratunkowe przewio- 
zło do szpitala żydowskiego. i 

Również, szofer Cyrycki Stanisław, An- 
tokolska Nr. 35, prowadzący autobus Na. 
38167 wskutek nieostrożnej jazdy najechał 
na ul. Zamkowej na dorożkę, należącą do 
Gleiby Bolesława, Nadleśna 79, Wskutek 
wypadku został ciężko pokaleczony koń, 
którego dostarczono do kliniki zwierząt. Wia 
nych zatrzymano. ! 

— Pożary na Zarzeczu i Portowej. W 
dniu I b. m. w domu Nr. 28, przy ul. Za- 
rzecze, w mieszkaniu krawca  Ziemieniec- 
kiego Stanisława, wskutek nieostróżnego 
obchodzenia się z ogniem, wvbuchł pożar. 
Ogień objął całe mieszkanie. Straż pożarna 
ogień stłumiła. Wysokość strat: narazie hie- 
vstałona. аЗ, 

Nieco potem, w domu Nr. 5 przy uł. Por 
towej w mieszkaniu Kacenelenbogena Leo 
na, wskutek wadliwej budowy przewodów 
kominowych powstał pożar, który  obiął 
całe mieszkanie. Straż pożarna ogień stlu- 
miła. Straty wynosza 11.000 zł. 

Fatalny umadek.  Buszkiewiczówna 
Apolonia, lat 67, Młynowa Nr.-2 wychodzac 
z lokalu 6 komisariatu na dziedzińcu po- 
ślizgneła się i padaiac złamała lewą nogę 
w okolicy stawu. Pogotowie Ratunkowe od- 
wiozło Buszkiewiczównć wstanie ciężkim 
do szpitala św. lakóba. > 

OFIARY 
Zamiast wizyt noworocznych  dr-stwo 

Bagińscy 6 zł. na kołonie letnie dla dzieci 
gruźliczych. 

A. Z. dlą inteligentnej rodziny zł. 5 
1. B. dla inteligentnej rodziny zł. 1. 
Zamiast wieńca na grób  Śp., Czesława 

Bogackiego Banku Polskiego zł. 50 składają 
na budowę sanatorium dla gruźlicznych pod 
Wilnem. 

    

+ bry 
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12.05 — 12.50 Koncert południowy Gry) 
1) Cherubini — Anakreont — uwert. 2) De- 

ska“ (M. Fleta) 4. Martini 
(skrz. M. Elman) 5) Massenet — z 
ep. 
Fant z op „Tosca“ 7) Verdi — Kwintet 7 
op. „Bal maskowv“ (Coruso i inni) 8) Verdi 

13.10 Kom. meteor. 
14,30 — 14.50 „Co nas boli?" 

15.50 — 16.10 „Kryzys w żegludze pasa- 
P Atlantyku — odczyt z Krakowa. 

1635 — 17.00 „Ó mistrzach szabli i 
zzpady w Polsce" — odczyt ze Lwowa, wy- 

17.00 --- 18.00 Tr nabożeństwa z Ostrej 
Bramy w Wilnie, na całą Polskę. 

dzieży z Krakowa. 
18.00 — 19.15 Kom. Wił. Tow. Org. i 

19.15 — 19.40 Progr. na tydzień nast. 

2000 — 20.45 „Na ustach grzechu” (pa 
rodja romansu popularnego) groteska Ma- 

Żysetja Witolda Hulewicza. Wykonawcy: ar- 
tyści dramatyczni. Tr. na całą Polskę. 

„2115 —21.30 „W słońcu i kwiatach —- ieli. z Warszawy. wygł. Jan Mar. 

22.00 — „М budzie na Szczepańskim 
Placu" — felj. z Warszawy, wygł. M. Gru- 

11.58 — Czas. 

bussy — Nokturny 3) „Tęsknota andaluzyj 
i — Menuet 

„Don Quixot" (Szałapin) 6) Puccini — 

—A Marsz z op. „Aida”. 

we ® 
chadzki Mika po mieście. 

16.30 — 16.35 Progr. dzienny. 

głosi Wł. Mańkowski. Tr. ze Lwowa. 

18.00 — 19.00 Audycja i koncert dla mło- 

Kół Roln. 

19.40 20.00 Pras dzien. radj z Warsz 

gdaleny Samozwaniec. Radjofonizacja i re- 

20.45 —- 21.15 Muzyka lekka z Warsz. 

21.30 — 22.00 D.c. koncertu z Warszawy 

szczyński. 
22.15 -- Koncert pośw. Chopinowi ze 

Lwowa. 
22.50 — 24.00 Kom. i muzyka tan. z War 

szawv. 

NIEDZIELA, DNIA 4 STYCZNIA 1931 R. 

1015: Transm. nabożeństwa z Poznania. 
11.58: Sygnał cząsu i hejnał krakowski. 

  

12.15: Poranek z Filharmonji warsz. 
13.20 — 14: Transm. meczu bokserskie- 80 „Czechoslowacia — Polska“ z Warsz. „ 14 — 14.20: „Uprawa sałat zielonych | zimą” — odczyt wygłosi Irena Łubiakow- 

ska. Transm. na całą Polskę. 
14.20 — 15.46: Odczyty rolnicze i muży- ka z Warszawy. : 
15.40 16: Audycja dla młodzieży z 

Warszawy. > 2 
16.46 —- 16.55: „Czy car Aleksander 

l-szy był katolikiem" — odczyt z Warszawy 
wygłosi prof. ]. Iwaszkiewicz. 

1715 — 17.30: Wiadomości 
ne i pożyteczne" z Warszawy. 

17.30 -— 17.40: Rezerwa. 
17.40 — 10. Koncert z Warszawy. 

. 1903 — 19.25: „Co się dzieje w Wil- 
nie“ — pogadanka wygłosi M. Limanow- 
ski, prof. U.S.B. 

19.25 --— 19.40: „Maszyna rusza” — teljeton z Warszawy wygłosi J. Berson. ||| 19.40 — 20: Program na poniedziałek i 
rozmaitości й : 

20— 20.30: Audycja literacka z War-_ 
szawy). „Ładna historja de-Flers"a i Cail- 
laveta). 2 

26.30 — 21.10: Koncert z Warszawy. 

(dalszy ciąg na stronie 4-ej) 

przyjeni- 

   

   



2 
  

21.10: Kwadrans 
(Villiers de I Isle). 

2125: Malszv ciag koncertu z Warszawy. 
22: „Obrazki uhczne w Tokio* — felj. z 

Wai.cawy wygłosi Z. Okecki. 

22.15: Koncert z Krakowa. 
82.50 -- 23: Komuikaty z Warszawy. 
23: Transm. z teatrus „Morskie Oko“ 

z Warszawy. 

i A M AAAA 
OBWIESZCZENIE 
Aukcjonista Wileńskiej Izby Skarbowej 

Ch. Smajkiewicz na zasadzie par. 33 Instruk- 
cji o przymusowem Ściąganiu podatków 1 о- 
płat z dn. 17. V. 26 r. (Dz Urz. Min. Skar- 

„bu nr. 15) podaie do wiadomošci publicz- 
nej, że w dniu S-go stycznia 1931 r o go- 
Gzinis 10-ej rano w sali licytacyjnej Wileń- 
skie; Izby Skarbowej, przy ul. Wielkiej nr. 
66 udbędzie się sprzedaż z licytacji 22 
skrzyń o zawartości 2.672 tuzinów pudełek 
pasty do obuwia, oszacowanej na sumę 
2.672 zł. należących do Mrozowicza Moj- 
żesza, Zwierzyniecka nr. 6 na pokrycie za- 
ległości podatkowych. 

łicytacja rozpocznie się od ceny zaofia- 
rowanej, jako w terminie drugim. 

Ch. Smajkiewicz 

Aukcjonista Izby Skarbowej w Wilnie 

ai J 

literacki z Warszawy. 

OGŁOSZENIE. 
Wydział Powiatowy w Sieradzu rozpi- 

suje konkurs na posadę drogomistrza - tech- 
rika dla dróg gminnych. Do stanowiska te- 
go przywiązana jest X-ta kategorja płac z 
15 proc. dodatkiem komunalnym i ryczał- 
tem na objazdy. 

Zgłaszający winni się wykazać świadect- 
wem ukcńczenia kursów drogowych oraz do 
wodem posiadania praktyki w zakresie ro- 
nót na drogach gruntowych. 

Termin składania podań do 20 stycznia 
1931 roku, 

Przewodniczący Wydziału Pow. 
Starosta ( Bukowski. 

  

  

NAIR AMALIA 
CZYTAJCIE 

„ŻYCIE POLSKIE" 
Tygodnik Po ityczny, Społeczny i Lite- 

racki pod redakcją Ludwika Everta, 

senatora 

ukazały się Nry 1 i 2 

żądać w kioskach i koszykach 

Konto P. K. O. 24712 

prenumerata miesięczna zł. 2.50 

  

     

     

воососовсосоес 
Baczność!!! | 

Nekrologi i wszelkie ogłoszenia do 

„SŁOWA: Gaz do ws ystkich 

ianych pism BEZWARUNKOWO 

najian'ej załatwia Biuro Reklamowe 

$ (m Grabowskiego 
| w Wilnie GARBARSKA 1 tel. 82 | 

ee 3088080888 3%% Dźwiękowe kino 
  

gonowe od zł. 3.7) 

W in a kraj we od zł. 2.— 

M į 0 dy od zł. 2.50 

Porter i piwo 
poleca 

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

  

  

SŁOWO 

KINO Od dnia 3 do dnia 6 stycznia 1951 r wtącznie będzie wyšwietlauy £ jm: 

MIEJŚSK RE 
Arcypotężny sensacy ny dramat. Aktów 10. BRYGADA ŚMIERCI 

  

  

  

SALA КА W roli głównej: Król sensa.ji — H rry Piet 
r u у па (g 3 m. 30 "oczatek seansów od g 4-ej Następny program: „Żyd wieczny tutacz* 

Dźwięko wy ! R.wełacyjny przebój dźwiękowo-śpiewny! 
KINO-TEATR| Najwspanialszy film świata! Bajeczne wid+wisko, które kosztowało miljon Rio RITA 
„H E L 10 $° Cudowna pieśń miłości i poświęcenia. W „roli głównej przykuje oczy wszystkich cz'rująca kochanka BEBE 
ul. Wileńska 38 DANIELS « słynny amant, za którym szaleją kobiety JOHN BOLES Udział biorą t siące pierwszorzędnych artys- 

tel. 9-26. | tów i ś iewskow. Melodje z RIO RITY b dzieśpiewało całe Wilno. RIO RITĘ musi zobaczyć każdy. Nad progr. Jewel, dodatki dźwiękowe. Ceny zn'żone tvlko na pie'wszy seans Seansy o godz. 4, 6, 8 i 19,15 
  

Dziś wszyscy śpieszą obejrzeć największy dźwiękowo-śpiewny przebój polski 
B 4% R 56 © A iš z 9 i A 3 T Wspaniały wzruszający do łez dra- 

mat na ile z«nej noweli Henryka 

W rolach grównych, pękna i Witold Contti i królowie Śmi Sienkiewicza 

gwiazda ekranu polskiego Marja Malicka, ontti i królowie śmiechu Kazimierz Krukow- 
ski, Adolf Dymsza którzy odśpiewają cały szereg piosenek w języku polskim. Nad progiam d a rewela- 

Początek seansów o godz. 1, 6, , 1030 w dnie świąt. o gudz. 2-ej 

„HOLLYWOOD: 

Mickiewicza 22. 2 
cyjne odatki dž viękowe, Ceny zniżone tylko na 1-szy seans. 

DŹWIĘKOWE KINO 

CEIJING 
Premjera! Monumentalny przebój dźwiękowo - śpiewns i mówiony w ku francuskim 

> „lew — Balet — Chóry onery paryskiej! pa: > 

ŚPIEWAK KMOKTPARNASU 
Wielka opera filmowa. W roli głównej zn'ny śpiew.k opery parys. ANDRE BAUGE.P zepiękna 

  

  

  

Rejestr Handlowy 
DQ REJESTRU HANDLOWEGO SĄDU OKRĘGOWE 
GO W WILNIE WCIĄGNIĘTO NASTĘPUJ. WPISY: 

103. XH. B. Firma: „Nowo Wilejska Fabryka Masy Drze- 
wmej i Papieru Spółka Akcyjna". Przedmiot: Prowadzenie fa- 
bryki masy drzewnej i papieru oraz handel temi towarami. 
Kapitał zakładowy 102000 złotych podzielonych na 1000 akcyj 
imiennych po 102 złote nominainej wartości każda całkowicie 
wpłaconych. Wszelką korespondencję w imieniu spółki podpi- 

_ suje jeden członek zarządu, względnie prokurent. Do odbięra- 
nia wszelkiej korespondencji, zarównó zwykłej jak i wartościo 
wej i przesyłek z poczty, kolei etc. wystarczy podpis jednego 
członka zarządu, wzylędnie upoważnionego do tego prokuren- 
ta. Czeki i weksle podpisuje dwóch członków zarządu, względ 
nię jeden członek zarządu z upoważnionym prokurentem. Peł- 
nomocnictwa, umowy, kontrakty, akty hipoteczne i notarjalne 
i tp. podpisuje trzech członków zarządu łącznie względnie 
dwóch członków z przepisami Prawa 0 spółkach akcyjnych z 
dn. 22. Ill. 1928 r. (Dz. Ust. nr 30 poz 383), przyjęty został 
na Walnem Zgromadzeniu akcjonarjuszów w dniu 27 września 
1930 r. zaprotokułowanem w formie aktu przez Jana Buyko No- 
tarjusza w Wilnie dn. 27. IX 1930 r. pod nr. 3896 

2663—VI 

484. 1. B. Firma: „Zakłady Stolarsko Mechaniczne — $ро!- 
ka z ograniczoną a.lpowiedzialnością*. Eksploatacja i zakłada- 
nie zakładów przemysłowych, nabywanie i sprzedawanie domów 
i placów, budowanie domów mieszkal. i przemysłowych na tere 
mie całej -Rzeczypospol. Polskiej. Siedziba w Wilnie przy ul. Wiel 
kiej 44. Kapitał zakladowy spółki 6000 zł. podzielony na 120 
udziałów po 50 zł. każdy całkowicie wpłacony. — Zarząd sta- 
nowią zam. w Wilnie: lobjasz Bunimowicz przy ul. W. Pohu- 
lanka 5, Kiwel Gerszater przy ul. Piłsudskiego 23 i Rachmiel 
Fisztel przy ul. Węglowej 12. Wszelkiego rodzaju zobowiąza- 

„mia, weksle, czeki, żyro na wekslach, akty notarjalne i hipo- 
teczne, jakoteż wszelkiego rodzaju listy zawierające zobowiąza- 
nia pieniężne, towarowe lub inne i wogóle wszelkie dokumenty, 
z tytułu których mogą powstać dla spółki jakiekolwiek bądź 
zobowiązania, wiany być podpisywane w imieniu spółki przy 
rajmniej przez dwóch członków zarządu pod stemplem firmo- 
wym spółki. Korespondencja zwykła, polecona i wartościowa 

„me zawierająca w sobie żadnych zobowiązań, jakoteż pokwi 
towania z odbioru z poczty, kolei i instytucyj przewozowych 

, przekazów i przesyłek, mogą być podpisywane w imie- 
spółki przez jednego członka zarządu. — Spółka z ograni- 

czoną odpowiedzialnością zawarta na mocy aktu zeznanego 
z Seweryrćtu' Bohuszewiczem Notarjuszem w Wilnie w dn. 

6 listopada 1930 r. za nr. 6030 na czas nieograniczony. 
` 2 666—VI. 

   

485. I. B. Firma: „Łukiszski Młyn Parowy Spółka z ograni- 
czoną odpowiedzialnościa". Zakładanie i eksploatacja zakładow 
przemysłowych, nabywanie i sprzedawanie domów i placów, 

/ budowanie domów micszkalnych i przemysłowych na terenie 

  

J sak olitej Polskiej. Siedziba spółki w Wilnie przy 
_ ml. Wielkiej 44. Kapitał zakładowy spółki 6000. złotych podzie- 

7 lony na 120 udziałów po 50 złotych każdy całkowicie wpla- 
° — eony.. Zarząd stanowia zam. w Wilnie: Tobjasz Bunimowicz 

przy ul. W. Pohulanka 5, Kiwel Gerszater przy ul. Piłsudskiego 
"23 i Judko Daszewski przy ul Zarzecze 19. Wszelkiego rodzaju 
zobowiązania, weksle, czeki, żyro na wekslach, akty notarjalne 
i hipoteczne, jako też wszelkiego rodzaju listy, zawierające 

_ zobowiązania pieniężne, towarowe lub iihe i wogóle wszelkie 
sdokumenta, z tytułu których mogą powstać dla spółki jakie- 
kolwiek bądź zobowiązanie winny być podpisywane w imie- 
niu spółki przynajmniej przez dwóch członków zarządu pod 
stemplem firmowym spółki. Korespondencja zwyl polecona 
i wartościowa nie zawierająca w sobie żadnych zobowiązań, 
jakoteż pokwitcwania z odbioru z poczty, kolei i instytucyj 
przewozowych listów, przekazów i przesyłek, moga być pod- 
pisywane w imieniu spółki przez jednego Człońka zarządu. 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarta na mocy ak- 
tu zeznanego przed Sewerynem Bohuszewiczem Notarjuszem 
w Wilnie w dniu 6 listopada 1930 r. za nr. 6028 na czas nie- 

    

w driu 13 — XI. -1930 r. 
486. |. B. Firma: „Przemysł Drzewny T r emula Spół 

ka z ograniczoną odpowiedzialnością*. Prowadzenie przedsię- 
biorstwa przetworów drzewa liściastego. Siedziba w Wilnie 
przy ul. Dąbrowskiego 7. Kapitał zakładowy spółki 4.000 zło 
tych, podzielony na 100 udziałów, każdy 
... całkowice wpłacony. Zarządcą spółki jest Bronisław Ku- 

nicki, zam. w Wilnie przy ul. Dąbrowskiego 7. który podpi- 
suje w imieniu spółki pod stemplem firmowym wszelkie wek- 
sle, czeki, zobowiązania, umowy, plenipotencje, akta notarjal- 
ne i hipoteczne, wszlekie pokwitowania i korespondencję. Spół 
ka z-ograniczoną odpewiedzialnością, zawarta na mocy aktu, 
zeznanego przed Steianem Przewłockim, pełniącym obowiązki 
Juljana AO ORA Korsaka, Notarjusza przy Kancelarji Hipo- 
tecznej Sądu Okręgowego w Wilnie w dn. 16 kwietnia 1930 
r. za Nr. 1197 na czas nieograniczony. 2668 

w dniu 12 —- XII -1930 r. 
487. 1. B. Firma: „Detaliczny Handel Towarami Biawatne 

mi A. Draznin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*. De- 
taliczny handel towarami bławatnemi. Siedziba w Wilnie, ul. 
Niemiecka 13. Przedsiębiorstwo istnieje od dnia 26 czerwca 
1930 r. Kapitał zakładowy spółki 2000 zł. podzielony na 100 
udziałów po 20 złotych każdy. 1200 zł. wpłacone w gotowiż- 
nie, zaś 800 złotych w postaci prawa do lokalu mieszczącego 
się przy ul. Niemieckiej 13 (siedziba spółki) oraz urządzenia 
sklepowego. Zarząd spółki stapowią, zam. w Wilnie: Aron 
Draznin przy ul. Szopena 10 i Rachela Łapinowa przy ul. Ma- 
jakowej 6. Zarząd reprezentuje spółkę nazewnątrz i nawewnątrz 
Podpisywanie umów, aktów, weksli, indosów, czeków plenipo 
tencyj i innych dokumentów winne być dokonywane przez obn - 
członków zarządu łącznie pod sterplem firmowym spółki. Pro 
wadzenie korespondencji, jak również i odbiór korespondencji 
adresowanej na imię spółki, zwykłej poleconej, wartościowej, 
przekazów pieniężnych, pieniędzy oraz towarów ze stacji kolei 
żelaznych i przystani wodnych, może być dokonywane przez 
każdego z zarządców pod stemplem firmowym spółki. Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarta na mocy aktu, ze 
znanego przed Władysławem ; Strzałko Notarjuszem w Wilnie 
w dn. 26 czerwca 1930 r. za Nr. 2061 na czas IS 

LEJ 2-2 bn — up m a EK 9 

w dniu 24 — X 1930 r. 

12463. I. Firma: „M. Abramowicz, Ch. Alperowicz i R. 
Mejerowicz Bor żom S-ka“. Wytwornia cukierków. Siedzi- 
ba w (iłębokiem ul. Zamkowa 21, Spółka istnieje 'od 1 -stycz- 
nia 1930 r. . Wspólnicy zam. w Głębokiem: Mowsza Abramo 
wicz, Chana Alperowicz i Rvwa Mejerowicz. Spółka firmowa, 
zawarta na mocy umowy z dn. 10 kwietnia 1930 r. na czas-- 
nieokreślony. Zarząd nałeży do wszystkich wspólników. Wszel 
kiego rodzaju umowy, weksie i zobowiązania podpisują wszy 
scy wspólnicy łącznie. 2670 

w dniu 24 — 
12464. I. Firma: „Aron Josiel* w Duksztach, pow. Świe- 

ciańskiego. Sklep mięsa. Właściciel — Aron Josiel, Sis 
žė. 

12466. 1. Firma: „Jarost Szloma Moszek“ w Wilnie ul. 
Sawicz 12. Sklep spožywczy Firma istnieje od 1928 r. Wlašci 
cie! — Jarost Szloma Moszek zam. tamże. 2673 

12467. |. Firma: „Zankowicz Pelagja* we wsi Tałuć, gm. 
Iżańskiej pow. Wilejskiego Sklep drcbnych i spożywczych to 
warów. Firma istnieje od 1928 r. Właścicielka Zankowicz Pe- 
legia, zam. we wsi Siwce, gm. lżańskiej pow. Wilejskiego. 

i 2674 

w dniu 30 — X 1930 r. 
12468: I Firma:„Sklep towarów łokciowych Sonia Ber 

choń* w Szarkowszczyżnie pow. Dziśnieńskiego. Sklep towa- 
rów łokciowych. Właścicielka —— Sonia Berchoń zam. tam- 
żę. © 

  

  

  

WIELKA 47. „muzyka. Wspaniała wystawa. Melodyjne przebojowe piosenki. Nad program: Atrak je dźwiękowe. 
Ceny miejsc od 40 gr. — Seansy o godz. 4. 6, 8 i 1v.15. Ceny zniżone tylko ua 1-szy seans 

Ostatnie 2 dni! Wznowienie 
KINO-TEATR wszechświatowego filmu P „CAR A LEKŠSAK D SIR ii R: 
„PAN“ (z tajemnic Pietro-Pawłowskiej twierdzy). Wielki wzrus ający dramat, osnuty na tle hystorycznych doktesestėw 
WIELKA 42 z czasów panowania Aleksandra II i hr. Murawjewa „Wieszatela“. W rol. gł L. Dobrowolski, E. Borouichin, 

2 H. Chmielewska i inni. — Początek o godz. 3-ej. — Ceny od 40 gr. 

KINO-TEATR Dziś sensacyjny film amerykański! Po raz pierwszy w Wilnie! 

Niezwykłe przygody cowbegów 
„MIMOZA“ „D R z E Ł T E x A $ U: na tle prerji Ameryki. 

ul. Wielka 25 Wzruszające sceny z bohaterskiego życia wś ód tysiąca niebezpieczeństw. *W rolach głównych: erygimałni 
cowboye. Nad program: arcywesola komedja.   
  

©©0000060000000600: 
Przetarg 

Zarząd Związku Międzykomunalnego dla budowy i utrzy- 
mania Wojewódzkich Zakładów Opieki Społecznej ogłasza prze 
targ publiczny ofertowy na następujące roboty instalacyjne w 
„Domu Dziecka im. Marszałka ]. Piłsudskiego" w Wilnie przy 
ul. Antokolskiej nr. 143* 

1) Wodociągi i kanalizacja, 
2) Ogrzewanie centralne 
3) Oświetlenie e!ektryczne. 

Na poszczególne rodzaje robót należy oferować oddziel 
nie, jakkolwiek nie wyklucza się powierzchnia dwóch  pierw- 
yu kategoryj robót jednej firmie o odpowiednich kwalifika- 
cjach. 

Formularze ofertowe (ślepe kosztorysy w cenie 5 zł. za 
egzemplarz) i hliższe wyjaśnienia otrzymać można w godzi- 
nach od 10 do 2 po poł. w Magistracie, pokój nr. 14 (Referat 
szkolny). 

Wadjum w wysokości: 
ad 1) 4.0U0 zł. 
ad 2) 4.000 zł. 
ad 3) 500 z:. 

w gotówce lub papierach wartościowych państwowych według 
kursu giełdy warszawskiej z dnia poprzedzającego przetarg 
należy składać w Komunalnej Kasie Miejskiej na rachunek Za- 
rządu Związku, w zapisach hipotecznych lub listach gwaran- 
cyjnych przy ofercie. 

„ Listy arancyjne dopuszcza się tylko z klauzulą upra- 
wnionego 
Zarządu wymienione na gotówkę. 

Ostateczny termin wnoszenia ofert (Magistrat pokój nr. 14 
Referat Szkołny) w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach 
z dowodem uiszczenia En mija 19 stycznia 1931 roku 

„i oczem nastąpi ich otwarcie. 
AR iš ZARZĄD. 
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Znakomite © świato- 

  

przeciw; reumatyzmow , gośćcowi, 

     

        
    

     

  

jest wsżędzie do nabycia 
po cenie 3 zł. za flakon 

w których inne środki „ICHTIOMENT bezskuteczne. 
Należy natychmiast spróbować. 

EF" Główny skład wysyłkowy na Polskę i Gdańsk: 

LWOWIE, Teatyńska- 16. 

Tj MMM 

anku stwierdzającą, że mogą być na każde żądanie ° 

TEZ 

         
      

    

wej sławie nacieranie 

nerwobėlom, wszelkiego rodzoju 

łamaniom, bólom głowy lub zębów 

działa nawe! w tych wypadkach, 
były 

PTE chem. aptekarza Mra. Sz im na Edelmana 
E 

  

Od zaraz poszukuję 

mieszkanie LEKARZE |. 
słoneczne, jasne, 

Dr. medycyny che. Zgł szenia 

A. Cymbier 
Choroby weneryczne, 
skórne i narządu mo- 
czowego. Mickiewicza 
12, róg Tatarskiej przyj- 
muje 9—2 i 5—7 i pół 
wiecz. Tel. 15-64. 

DOKTÓR 

Zeldowicz 
chor. wene- Dwa pokoje 

biamska 7. 

Dobrze 
pokój 

wany 

m. 3. 

skórne, 
ryczne, narządów mo- słoneczne, z kuchnią, 

kanalizacją, 
wodociągiem i elektry- 
cznością do wynajęcia. 

mieszka- 

czowych, od 9—do 1, tarasem, 

5—8 wiecz. 

DOKTÓR Spóldzielnia 

ZELDOWICZOWA Piotra "I Pawla wl iotra 1 awia 

KOBIECE, WENE- Przejazd Ne 9. 
RYCZNE NARZĄDÓW 

MOCZOWYCH 
od 12—2i od 4—6 
ul. Mickiewicza 24. 

tel. 277, 

Dr. Kenigsberg Za skromne 
choroby skórne, wene- wynagrodzenie 
ryczne i moczopłciowe ie- 2 przejmę posaię opie 
Mickiewicza Ą,kunki rodziny, lub 

tel. 1.90. starszei osoby. Samut- 
Od 9—12-1 4—8 na lat śaednich, ener- 

giczna gospoda'na. Po- 
siadam prawo jazdy sa- 

  

  

    
AKUSZERKA 

ŚMIAŁOWSKA 
erai Gabinet i(osme= 
yczny, usuwa zmarszcz 

ki, piegi, wągry, łapież 
brodawki, kurzajki, wy- 
padanie włosów, Mic- 
diewicza 46. 

m 

Urodę konserwn- 
je, doskonali, odświe- 

2 pokoje a usnwa jej skszy 

biowane z wygo braki. : Masa 
umel ъ 
dami.z oddzielnem wej- cy "3, i ciała (panie) 

GABINET 
Racjonalnej Kosme- 

tyki Leczniczej. 
Vilno, Mics ewicza 31 

4. 
kobiecą 

— 6 lub 7 pokojowe 
su- 

я 2 do 
Adjutantury rygady 
К O.P. Ulica Ostro- "cz 

  

z užywalnuš.ią salonu 
lub bez. Zakretowa 11, 

ul. 

"g mochodowej. REY 
nia do Biura Rekiamo- 

Akuszerki wego Garbarska 1. dla 
A. K. 

  

'esy 

długoarwa 
A$rwi 

«e przyciemnia heanę | 

reguluje. Maqudliege. 
<żabinet * 

» asmetyki Cedić 

1. Hryniewiczewej. 

ul, WIELKA AR 18 m3. 

umeblo- Przyj, w @. Ю-1 1 6-7 
w. Z. P. 342%. 

RÓŻNE 

Za 40% dolarów 
sprzedamy młyn 
wodny z 13 ha zie- 
mi. O iległy od sta- 
cji kolejo vej 5 klm. 
wąskotorówka na 
miejscu. Zabudowa- 
nia kompłetne. 
Dom H. K. „Za- 
chęta** Mickiewi- 
cza 1, tel. 9-05. 

UWAGA 
Akwizytorów 

do dobrze wprowadzo- 
nego artykułu, który 
cięszy się najlepszem 
powodzeniem, potrze- 
bni iuteligentni, wy- 
mowni i dobrze repre- 
zentujący się Panie i 
Panowie. Po próbaej 

pracy pensja stała. 
Małovolski Zakład Kre- 
dytowy, Lwów, Od- 

  

      

dział w Wilnie, ul. W. 
Pohulanka L. —0 

|2608‘!| 

Zgubiono 
weksel 

na imię | Kazimierza 
Śnieżko na sumę 59 
zł. unieważnia się. 

Zgubione 
pokwitowanie na imię 
Ch. Stejagolda N+9463 
z dnia 7-go paźdti r- 
nika 1926 r, na wpła- 
coną kaucję w sumie 

  

ograniczony. 

  

"W. WILLIAMS. 

"Mortimer 
Mortimer włożył rękę do wewnętrz 

nej kieszeni w marynarce i wyjął nie- 
dużą, płaską paczuszkę, owiniętą w 
biały pap:ier. 
Desmond zamarł w oczekiwaniu: pa 

czuszka ta przypomniała mu tą, któ- 
*ą opisywała Barbara. 

— Niech pan się dobrze przyjrzy, 
Berencie, za ten drobiazg musiałem za 
płacić życiem ludzkiem, ale nie zawa- 
hałbym się poświęcić życie dwudzie- 
stu ludzi, gdyby to było potrzebne, dla 
+dobycia tej brylantowej gwiazdy. 
M-me Malplaguet zaklaskała w ręce 

'ze śmieche m: — Brawo! Brawo! Da- 
wno już czekamy tych słów, panie Mor 
mer! 

-—Ale dosyć tych rozmów, — mruk 
nął Berent. —- Niech pan pokaże tę 

gwiazdę! ) 
Wszyscy spiskowscy zerwali się ze 

swych miejsc 1 otoczyli Mortimera, 
który rozwijał wolno papier. 

Papier opadł i ukazało się... 
czajne pudełko papierosów. 

Mortimer patrzał ze zdumieniem na 
zielone litery reklamy i szybkim ru- 
chem przecinając paznogciem opaskę, 
ctworzył pudełeczko. Posypały się na 
podłogę papierosy. 

—] to ma być gwiazda brylantowa? 
-— zadrwił Berent. 

--A gdzież się podziały klejnoty? 
-— krzyknął Max, ściskając rękę Morti 
mera. 

zwy- 

7 Zdumiony i przygnębiony  Morti- 
mer potrząsł pudełkiem. jakby sie 

wydzwca Stanisław Mackiewicz. Kedź 

2667—VI. 

chciał przekonać, że istotnie jest pu- 
ste. Berent'ukląkł i zaczął zbierać pa- 
pierosy, przyglądając się im bacznie. 

-— Niema śladu tej gwiazdy, — o- 
znajmił z rodrażnieniem. —To wszy- 
stko jest czcza gadanina, która ma na 
celu uśpienie naszej czujności. Patrz- 
cie, on nawet nie szuka, tak jest pe- 
wien, że nic znałeźć nie może! 

le Mortimer nie słuchał go. Bez- 
myślnie patrzał przed siebie, dysząc 
ciężko i bezdżwięcznie poruszając war 
gami. Nagle pudełeczko wypadło z je 
go rak i bezsilnie opadł na fotel. 

— Barbara Macwayt! — szepnął. 
Więc to chciała powiedzieć Noor - el- 
Dine! 

Desmond stał koło Mortimera i sły 
szał jego słowa. Na dźwięk imienia Bar 
bary drgnął mimowoli, w dziwnem 
przeczuciu, że zaraz wykryje się jego 
podstęp. Mortimer spojrzał na niego, 
ale w oczach jego nie było podejrze 
nia, tylko głęboka rozpacz i zmęcze- 
nie. 

Major wpatrywał się w zmienioną 
twarz wroga ale nie mógł przeniknąć 
oczyma niemej maski. Nagle jakiś drob 
ny rys koło ust zerwał zasłonę. Ma- 
jor zrozumiał nagle kim był Mortimer. 

Przed nim siedział sprzebrany i ucha 
rakteryzowany Maurycy Strangwayse 
—. jego kolega z frontu francuskiego. 

W tej chwili gwałtowny przeciąg 
wstrząsnął atmosferą pokoju. Niby 
duch niewidzialny, wiatr zgasił nafto- 
wą lampe i gabinet pogrążył się w 
ciemności, tylko płomień na kominku 
rzucał czerwone blaski na przestra- 
szone twarze, które zwróciły się, jak 
na komendę, w jedną stronę. 

; Witeta Woydyłło ktor odpowie 

  

—-Czy moge zapytać, co państwo 
robia w moim domu? — rozległ si 
nagle głos w ciemności. 

Ukryte drzwi były otwarte a na pro 
gu stał człowiek, którego sylwetka ry 
sowała się niepewnie w ciemnościach. 

ROZDZIAŁ XIX. 

Nieproszony gość. 

Bywają w życiu chwile, kiedy ko- 
niecznem jest działać prędko ,a sytu- 
acja jest tak poważna i niebezpiecz- 
na, że wszystkie siły człowieka, jego 
myśl, uczucia i wola, skupiają się i 1ą 
czą w jedną zgodną całość. Ogólne 
zdumienie i konsternacja, które wywo 
zało nagłe ukazanie się gościa dało De 
smondowi możność obmyśleć sytuację 

; powziąć szybką decyzję. 
Uciekać, czy zostać?... 
Bez wahania prawie postanowił zo- 

stać. Sytuacja była tak rozpaczliwa, 
że nie zdążyłby dobiec do drzwi gabi 
netu Pozatem. gdyby zaczął uciekać, 
musiałby zrezygnować z nadziei are- 
sztowania szpiegów. Z chwilą, gdy zro 
zumieją oni że dałi się oszukać, znik- 
ną, ukryją się, bez śladu. 

Przytem nie wykluczone było że 
przybysz był przyjacielem. który przy 
bywał z pomocą majorowi, może wy- 
słańcem Dyrektora! Dziwne zachowa- 
nie głuchego ogrodnika, który podpa- 
trywał przez okno zebranych gości, do 
wodziło, że poza ścianami willi działo 
się coś, o czem nie domyślali się ze- 
brani szpiegowie. Nieproszony gość 
mógł przybyć w cełu dopomożenia De 
smondowi w trudnej i niebezpiecznej 
chwili. 

\ 

przytomniał Mortimer. Nie wyjmując 
ręki z kieszeni, wydał krótki rozkaz 
Numerowi Trzynastemu, by zamknął 
drzwi do przedpokoju. Desmond sły- 
szał „jak pocierano zapałkę o pudełko. 
Za chwilę lampa zostałą zapalona. 

Mortimer podniósł wysoko lampę, nad 
głową i krzyknał: 

— Czego pan chce? Co u djabła... 
Słowa zamarły mu na ustach. Zdzi- 

wiony cofnął się parę kroków. Lampa 
oświeciła blada, brodata twarz męż- 
czyzny w średnim wieku: była to 
twarz bliźniaczo podobna do twarzy 
człowieka stojącego za plecami Morti- 
mera. Były to dwa sobowtóry, podob- 
ne do siebie, jak dwie krople wody, 
tylko twarz gościa była ziemisto - sza- 
ia, jak u ludzi. którzy długi czas byli 
w wiezieniu. : 

Niespodziewany gość był jeszcze 
bardziej zdziwiony i wytrzeszczonemi 
oczyma patrzał na swego sobowtóra, 
nie ukrywając przerażenia. Reszta to- 
waizvstwa spogładała niepewnie to 
ia jednego, to na drugiego „Belforda*. 
W pokoju panowała taka cisza, że ty 
kanie zegara rozlegało się wyraźnie i 
Ocwoodowi zdawało się, że zegar wy- 
dzwania ostatnie minuty jego życia. 

Mme Malplaquet pierwsza przerwa 
ła milczenie. Nerwy jej odmówiły ро- 
siuszenstwa i okrzyk trwogi wyrwał 
się z jei ust: 

— Patrzcie! Jest ich dwóch!... Nie, 
nie, to niemożliwe. Tracąc przytom- 
ność, upadła na kanapę. -— Be rent 

W jednej chwili wszyscy obecni 
podnieśli rewolwery, grożąc nieznane- 
mu wrogowi. tylko Mme Malplaquet 
leżała nawpół martwa na kanapie. 
Max wystąpił na środek pokoju z dłu 
gim sztyletem w ręku. 
° --- Niech pan schowa rewolwer — 
rozkazał Mortimerowi, — i wytłoma- 
czy, co się dzieje. Prędko! 

Mortimer odzyskał już zimną kre” 
i wskazał na Desmonda: я 

— fa nie mem tu nic do tłumacze- 
nia, tylko ci bliźniacy, — rzekł zim- 
mo. Zdaje mi się, że tem pan, powi- 

rien pizedewszystkiem wytłomaczyć 
swoje nagłe ukazanie się z poza pó- 
lek. 

Nigdy Ocwood nie czuł takiego po- 
dziwu dla Maurycego, jak w tej chwi- 
li. Oczy obecnych zwróciły się pytają 
co ku nieznajomemu. Ocwood skorzy- 
stał z tego i cofnął się w ciemny kąt: 

Wiedział, jak wielkie niebezpieczeń- 
stwo zawisło nad nim, ale nie czuł str 
chu, ogarniała go tylko rozpacz na 
myśl, że ta banda złoczyńców skończy 
z nim porachunki i wymknie się z rak 
policji. 

Major domyślał się co się stać mo- 
gło: widocznie Belfordowi udało się u- 
ciec z więzienia i zjawił się więc do 
domu po motocykl, niezbędny mu w 
aalszej ucieczce. : 

Mimo, że sytuacja była beznadziej 
na, Desmond hie tracił otuchy: jeśli 
Belford rzeczywiście uciekł z więzie- 
nia, to musiano go poszukiwać i poli- 

3 r — т 
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Drukarnia wydawnictwa „Stowa“ Zamkowa 2. 

    

długą brodę. A więc mdSiał uciec przed 

paru godzinami! + 
Major czekał dalszego biegu wy- 

darzeń, mięśrie iego były natężone, jak 
by się wał do skoku na nieprzyja- 
ciół Nr€ wątpił, że podstęp jego wyj- 
dzię/Zaraz najaw. й 

/ Należało tylko odwlec w miarę mo 
źności stanowczą chwilę i nie dać szaj 
ce uciec, gk zjawieniem się policji! 

Głos Belforda — którego dźwięk 
wzbudził w Desmondzie szczery zach- 
wyt dla zdolności naśladowczych Cro- 
oksa, — przerwał milczenie. 

-— Nie mam nic do powiedzenia, 
-— rzekł po kilku zdaniach, zamienio- 
nych z przytomna już panią Malpła- 
аце!. — Jestem we własnym domu, a 
to wystarczy za wszelkie tłomaczenie. | 
Ale chciałbym wiedzieć, w jaki sposób 
ten pan, (tu wskazał na Desmonda) 
wcisnał się tutaj, nosi moje ubranie i 

zochowuje się tak, jakby był gospoda- 
1zem tego domu? 

Ocwood odważnie wystąpił © 
przód i rzekł stanowczo i spokojnie: 

-— Nie wiem, jakie jest zdanie pań 
„stwa o tem wszystkiem, ale uważam 
za niebezpieczne: przedłużać naszą roz 
mowę w obecności tego obcego pana. 
Nie mogę zrozumieć w jaki sposób i 
skąd wziął moje ubranie! Jestem tak 
zdziwiony, że nie chcę Wierzyć włas- 
nym oczom, ale zdaję Sobie sprawę, 
jak niebezpieczną jest obecność tego 
jegomościa wśród nas! 
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i В ° > Sr mezne opslenie ce- zł, 400 w Kasie Głó- 

ać Najtanie SHANG NEA Zgubiono Ek kę WEB cy. Wypadanie włosów wnej Dyrekcji Okręgo- 
SKIEGO. Polecamy wełny, jedwabie, | dokumenty Anny Ha- PSE i łapież, Najnowsze wej Kolei Państwo- 
tweedy,  "welwety, Fanciet (nipony) | ciskiej—proszę o zwrot <dobycze kosmetyki 'a- wych w Wilnie, tytu- 
deśen'owe oraz pończochy, pończoszki | lub zawiadomi*nie pod ————————— cjonalnej. łem zabezpieczenia wa- 
dziecinne i skarpetki. _ sf adresem: Antokol 49 F te ian Codziennie od g. 10—8 runków umowy ma | 
UWAGA —WILENSKA 27. dr. Czarnocki, telefon or p W. Z. P. 45 wydzierżawienie Bocz- w, | 

ннна №. 38 —o 2% 400 врглейат — — — — шсу kolėjowej „Ryb- W 
2 J M M Kijowska 4, m 10 nica', unieważnia się. 

Tymczasem nieznajomy wszedł do chwycił rewolwer i skierował lufę na cja powinna wkrótce zjawić sie w № 
się pokoju i zamknął ukryte drzwi. Stuk Mortimera: „Domu Młynarza + Czy tylko zdąży | 

zatrzaskujących się drzwi zbudził ze — Co to za nowy idjotyczny ka- przybyć. Belford nie zdążył się jeszcze | 

zdumienia obecnych. Najpierwszy o- wał? przebrać, ani nawet podstrzyc zbyt 5 

 


