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ROK X. X 6 (2514) 

SŁOWO 
WILNO, Piątek 9 stycznia 1931 r. 

BIENIAKONIE — Buiet Kolejowy. 

DUKSZTY -- Bujet Koiejowy. 

KLECK — Sklep „jedność*, 

Teietony: Кеччксй 1782, Administr. 228 cje 1 Xdmiaistracja, Wilno Zamkowa 2: 24 Kiki Mickiewicza 4. otwarta od g. $ do 4. 

BARANOWICZE --— ui. Szeptyckiego — A. Łaszuk. 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie! — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRÓDNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
HORODZIEJ — Dworzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
WIENIEC — Sklep Tyieniowy $. Zwierzyński. 

LIDA — uł. Suwalska 13 — 5. Maieski. 
MOŁODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch*. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
NIEŚWIEŻ — uł. Ratuszowa — Księgarnia jaźwińsiiego. 
NOWOGRUBEK — Kiosk St ałskiego 
N. ŚWIĘCIANY — Księgarma T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgatnia Społdz. Naucz. 5 
PIŃSK — księgarnia Fo! Si. Bednarski, 
POSTAWY — Księgarr: Macierzy Szkosnej, 
SŁONIM — Ksiegamia р kiego, uł. Mickłewicza t: 
STOŁPCE — Ksiegarnin T-wa „Ruch“. | 
ST. ŚWIĘCIANY — ał. Rynek $ — N. Ti ” 
WILEJKA POWIATUWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewe* 
WARSZAWA — T-we Księg. Kal. „Rach“, 
WOŁKOWYSK -— Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
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Opista pocztowa uiszczona ryczałtem. 
Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżen to du rozniieszczenit „jygłos/e! 

      
    

      
PRENUMERATA miesięczna z odniesieniem do domu lub z 
pi-<syłką pocztową $ zs., zagranicę ” zł Konto czekowe P.K,O. 
№у 50259. W sprzedaży detal. cena pojedyńczego numeru 20g 

'0 POCZUCIE PRAWA 
Prof. Marjan Zdziechowski w kra- 

kowskin: „Czasie“ ogłosił artykuł, któ 
cy tu pozwalamy sobie przedrukować, 
dodając do niego kilka luźnych zupeł- 
nie uwag. 

chwały, jakiej nie zaznały w owej epo- 

ce inne narody i państwa; choć zakoń- : ЮУЪ К(РАТ). _і‹ W dn. 8 bm. wieczor: a = o e 0- 
: i . giosii encyklikę papieską, zaczynającą się w „Casti connubi“, zapo- czona klęską, pa po wiedzianą w przemówieniu papieża w osżiwiedd na życzenia Świętego Ko- 

na I i polityka Bismarka w jej nie- zo; im Kardynałów z okazji Bożego Narodzenia. 
uniknionych następstwach, które klę- Encyklika nosi datę ostatniego grudnia zeszłego roku zgodnie z zapo- 
skę Niemiec w wojnie światowej spro- wiedzią papieża i obejmuje 54 strony pisma maszynowego. Całkowity tytuł 

wadziły, dała ona Francji 14 lat cawa- a, wa „O małżeństwie i As w M do warunków, 
; . ее jerwszego potrzeb i nieładu, panującego w rodzinie i społeczeństwie”. 

# poc", jak > оаНО ЕО Encyklika zaczyna = podkresienien, że małżeństwo jest instytucją 
cesalštwa "nie miala. |. boską, sakramentem ustanowionym przez Chrystusa. oraz konstatuje, że 

Mówiono również, że enuncjacje zbyt często ludzie poniżając małżeństwo, wyśmiewając je nietylko na scenie 

w rodzaju krakowskiej są na rękę na- i na „> w dziermikach i w PORE, Sz Ich życiu codziennem 
ie ma przez występne zapominanie o obowiązkach małżeńskich. 

Sn BOL "IS JEJEZEŻ: Wobec tego, że często nawet ludzie pseudouczeni prowadzą propagan- 
SĘ | dę poniżania instytucji małżeństwa i zaniedbywania obowiązków Ojciec Św. 

Najboleśniejszem zaś zjawiskiem, 550405 gijos, aby luczkości przypomnieć świętość małżeństwa, wypominając 
będącem w związku ze sprawą brze- błędy i wady, aby przywrócić właściwą godność małżeństwa, wskazać środ- 
ską, jest zachwianie się poczucia pra- ki uzdrawiające i uczynić małżeństwo to tem, czem jest w gruncie rzeczy, a 

jednych. wiary w- prawość i nie- więc największem dobrem rodziny, ludów i ludzkości. 
WIENYODWY WPA ‚ Encyklika dzieli się na 3 częsci. Pierwsza z nich obejmuje cele mał- 
zależność sądów u drugich. W poło- zesstwa, w drugiej części Papież rozważa poszczegolne wykroczenia prze- 
wie zeszłego stulecia przebywał w ciwko trzem kardynalnym zasadom, jakiemi sa: dzieci, wierność i nierozer - 
Moskwie człowiek z wiedzą i wyk- wałności niałżeństwa. Część trzecia encykliki poświęcona jest zagadnieniu 

ształceniem wszechstronnem, a umy- Propagandy neopoganizmu. 

* 

W epoce wyborów uwięziono kil- 

kunastu posłów pod zarzutem antypań 

stwowej działalności. Nie wchodzę 

w to, czy areszty miały dostateczną 

podstawę prawną. W każdym razie 

byli między uwięzionymi jawni szkod- 

nicy, których w jakikolwiek sposób w 
owej chwili dla dobra ogólnego, unie- 

szkodliwić należało — byli między 

nimi jeśli nie bolszewicy, to bolsze- 

wizanci, dążący do rozbicia i bolsze- 

wizacji Polski. | znowu przytoczę tu 

imiona Pragera i Kwapińskiego (choć 

Kwapińskiego osadzono nie w Brze- 

ściu i wypuszczono prędko). Wystę- 

py sejmowe obu tych panów najbar- 

   

dziej uikwiły mi w pamięci, szcze- słem potężnym, Czaadajew. Pisał ma- _ ы ЕНО 

gólny bud. stręt. Przypominam, ło, rzadko i nie do druku. I bez jego $ t įk p Bl Šš 
> e cj: i ias najazdu bol- adr Ozoóny - dA w jednym = ytuacja $ ra owa W iemczec 

z miesięczników moskiewskich w r. BERLIN. (PAT). W-g ostatnich informacyj prasy, w strajku na kopał- 
1836 jego „List filozoficzny", za któ- niach zagłębia węglowego bierze udział obecnie 3600 robotników. W okre- 

ZO yna KA) Mikoła- SU Gliwickim strajk nieco osłabł. Również w kopalniach, znajdujących się w 
ry uznano go, z rozkazu cara Mikoła- Okolicy Zabrza, górnicy zaczynają wracać do pracy. W kopalni Sośnica pra- 
ja, warjatem. Wrażenie listu było cowało przy rannej zmianie tylko 10 proc. górników, podczas gdy w dniu 
wstrząsające; spory, które wywołał, poprzednim jeszcze na zmianę nocną zjechało do szybów 40 proc. 

stały się początkiem podziału Rosji Kopalnia Abwehr strajkuje. Przed bramą kopalni odbywały się we śro- 
ślącej na dwa obozy: Słowianofi- dę po południu wielkie manifestacje bezrobotnych, przy udziale kobiet i dzie 

DAJE i liczyła S5 Komuniści obsadzili kopalnię, uniemożliwiając zjazd górników do szybów 
łów i Zachodowców. Rosja zaliczyła p. eq kopalnią „Krółowa Ludwika' tłum złożony z 80Q strajkujących zaata- 
go do najwybitniejszych umysłów, któ kował policję, która w obronie własnej użyła pałek gumowych. Na kopalni 
re wydała. Ostatni z jego biografów „iedwigwunsch* sirajkujący zasypali policję gradem kamieni. 

stawia jego List na jednym poziomie W kopalniach „Hohenzollern** w okregu bytomskim i „Castellonge* zgło 

szewickiego czytałem w „Czasie* ko- 

respondencję, piętnującą Kwapińskie- 

go, jako jednego z komisarzy, którzy 
torowali drogę sowieckim hordom. 

Gdy poczęły krążyć wieści o złem 

obchodzeniu się z uwięzionymi, nie 

dawałem temu wiary. Ale oto poja- 

wia się w Wileńskiem „Słowie* arty- 

kuł wstępny jego redaktora, którego 

do najgorętszych stronników dzisiej- 
szego rządu zaliczam, p. t. „Tajemni- 

R Е ‹ P ina. rieściami Siła się w dn. 8 bm. ranó do pracy tyłko połowa załogi, podczas gdy ubieg- 
ca Brześcia". Dziwny artykuł: na po- Šat MPS su L ZM tej nocy obsada było kompletna. W kopalni „Preussen“ strajkuje obecnie 

į czątku długi ustęp o wysokim pozio- Tołstoja! przeszło 200 górników na 1400. 

—za-szasów. carskich; potem o okru- 

: 

strony czynników, w 

. stwem. Wynika to z podpisanej psen- 
( donimem „Cat“ oceny w  „Slowie“ 

| 

Czemže list ten tak niesłychanie 

głęboko podziałał na Rosję? Charakte- 

rystyką narodu rosyjskiego, jaką dał 

Czaadajew, surową posępna, a genjal- 

mie sądownictwa w Rosji, dawniej, 

Trocki nie otrzymał wizy norweskiej 
STAMBUŁ (PAT) Syn Trockiego oświadczył przedstawicielom dzien 

Ё 3 i b ników, że nie ma żadnej nadziei, aby Trocki mógł jak projektował, undać się 
są. Streszcza się w tem, że idee Ob0- 40 Norwegji. Trocki zamierzał tam wygłosić wobec studentów norweskich 
wiązku, prawa, porządku, które na kilka odczytów , jednakże uzyskanie wizy okazało się niemożliwem gdyż 

Zachodzie „przenikają niemowlę je- tutejszy konsul norweski nie otrzymał żadnej instrukcji w tym względzie. 

szcze w kolebce, bo matka mu je wpa- 

List papieski do biskupów litewskich ja pieszczotami swemi*, są obce Ro- 

sjaninowi. Dlaczego obce? Bo nie szli 

Rosjanie w rozwoju dziejowym razein KOWNO. (PAT). — Biskupi litewscy otrzymali list papieski. Papież w 

z innemi narodami: wiarę i cywiliza- liście swoim wyraża ubolewanie z powodu powstałego zatargn pomiędzy 
je przyjęli ze źródła „skażonego na- rządem a klerem oraz przeszkód i trudności, które są czynione kierowi przez 

cię -przyję waże ierwała 7220. Nawotuje duchowieństwo do prowadzenia dalszej wałki na Litwie ce- 
mietnością ludzką”, która oderwala jem utrzymania swoich wpływów w życie wewnętrznem Litwy. Nie należy 
Bizancjum od powszechnej jedności. unądać ną duchu. Należy rozpoczętą akcję prowadzić nadał i prosić Boga, 
Wskutek tego „z obcych pomysłów ażeby trudności i przeszkody zostały usunięte. 

przyjmowaliśmy tylko ułudną po- | W czwartek w Kownie odbyła się konierencja duchowieństwa, na któ- 

wierzchowność”... występowaliśmy na Fel uchwalono cały szereg rezolucyj, które zostaną przedstawione wyższym 

widowni świata, jako nieślubne dzie- władzom kościelnym i przedstawicielom władz rządowych. 

ci, bez Ojcowizny, bez tradycji”. 2 

> Echa zajść pod Opaleniem 

cieństwach „Denikińców* w walkach 

z bolszewikanii, wreszcie coś o Brze- 

Ściu, niewyraźne jakieś ałuzje, nasu- 

wające domysł, że działy się tam rze- 

Czy brzydkie. Z tego zaś wszystkiego, 

niedopowiedziany przez autora wnio- 

sek, że sprawiedliwość w Rosji car- 

skiej stała wyżej. niż w _ dzisiejszej 

Polsce! — W kilka dni później nastę- 
pują interpelacje w Sejmie, potem list 

profesorów Uniwersytetu  [agielloń- 

skiego. 

Za przykładem Krakowa poszli 

profesorowie innych wyższych Uczel- 
ni. Nie wszyscy, enuncjacje zbiorowe 

miały licznych i stanowczych przeciw- 

ników. Głównym ich argumentem 
bylo to, że należy czekać na wyniki 

  

śledztwa. Niestety, mamy pod tym Jakież mogą być następstwa tego 
względem szereg smutnych preceden- braku głębszej raj R PROCES KOM. BIEDRZYŃSKIEGO W LIPSKU. 
sów. NIEWZCNSZEWE OCENA: BERLIN. (PAT). — Na środowej rozprawie przed senatem karnym try- 

wiązku i prawa? Tu Czaadajew rzu- pnału lipskiego w procesie przeciwko komisarzowi polskiej straży granicz- 
cał straszliwe i dziś się spełniające nej Biedrzyńskiemu była rozpatrywana kwestja, z czyjej winy kolega oskar- 
proroctwo: „Czy nie istniejemy poto żonego e polskiej wro granicznej Leśkiewicz został zabity pod- 
: i jącą prze- CZas incydentu granicznego w Opaleniu. © 
i = Baucsajacą P | /'W-g zeznań Biedrzyńskiego, niemieccy urzędnicy graniczni zwabili 
SROBE 2 ._ najpierw Polaków do mrocznej komórki na węgiel, gdzie urzędnik niemiecki 

Oby przestrogą taką nie stała się Sender zażądał od nich poddania się. Potem Niemcy przeprowadzili Polaków 
lekkomyślność polska, nie licząca się do pokoju, w którym odbywała. się kontrola paszportów. Tam Leškiewicz z0- 
z prawem i tem samem prowadząca stał zabity. Gdy 5 polskich urzędników granicznych, czuwających na poste- 
do zatraty poczucia prawa. runku, usłyszało strzały, odpowiedzieli oni również strzałami. Na pytanie 
& : RE Е przewodniczącego, dlaczego koledzy Biedrzyńskiego z polskiej straży grani- 

Marjan Zdziechowski. cznej oddali kilka strzałów, oskarżony odpowiedział, że polscy urzędnicy 
< 3 Е у „|; graniczni uważali widocznie, że grozi jakieś niebezpieczeństwo. 

aks Si Aa Pochylamy „, „.. W-$, zeznań inspektora więzienia w. Kwidzyniu, Biedrzyński miał mu 
głowę przed ideą prawa. Wytłomaczę oświadczyć = „dało mu się przy pomocy swego nieimieckiego współpraco- 

tu także siebie. Moja propaganda za wnika wydobyć plany modelu nowego systemu maszyn gazowych, za co Nie 
okżojowtnehi ksh bił propapań: TSIEP zażądał 2 i pół tysiąca marek. Biedrzyński miał przy sobie tylko 250 zł. 

dą za wyjściem ze = niepraworząd- gdyž kasy polskich posterunków granicznych są słabo zaopatrywane. ; 

mości, w Iddtej Sie hūlška*zrialasia" "przez Biedrzyński zaprzecza tego rodzaju przedstawieniu rzeczy przez in- 

sam fakt dnia 12 maja 1926 r. Uważałem, że spektora więzienia, który starał się w czasie rozmów z Biedrzyńskim przy 

byłaby to droga najkrótsza 1 ječynie skute. P9mocy sugestywnych pytań wmawiać mu taki stan rzeczy, jaki odpowiadał 
R: EZ K widzenia. O: RA minister- 
Prof. Zdziechowski zarzuca mi, że wy- STWA komunikacji Rzeszy znowu zarządzono tajność obrad. 

ss rosyjskie. Wiem, e = Dalszy ciąg rozprawy odbędzie się we czwartek. 

to powiem, odbiega nietylko od sądów i Mapai Rredkego cznie, e: - AMY Johnson jedzie do Moskwy 
oburzy tego przeciętnego czytelnika najdo- WIARSZAWA. W piątek o godz. 7.20 rano wyjeżdża pociągiem do Moskwy lot- 
Skonalej na mnie. Oto uważam, że prawdzi- niczka angielska Amy łohuteon iw: celu zbadania na miejscu warunków ewentualnego prze 
wie sprawiedliwe sądownictwo może istnieć lotu nad Rosją i Syberja do Pekinu. 

tylko w monarchii W Republice wszyst- 

ko jest płynne, to też każdy urząd rozpa- lityczna, aby zrobić przykrość jego ojcu— 
trywany jest pod kątem walk politycznych. nikt tego poważnie nie neguje. Zabójcy u- 
W republice walka polityczna rozlewa się karani nie zostali. 
tak szeroko, że płaszczyzna wód oblewa Prof. Zdziechowski pisząc taksamo, jak 

wszystko. Monarchja wraz z sobą na tej pisałem ja — o Brześciu i Napoleonie, pi- 
płaszczyżnie wód tworzy wyspy od wła- sze, że polityka tego cesarza nie była glu- 
dzy stałej i niezaieżnej pochodzące. To też pia, a raczej pożyteczna Francji, bo opro- 
sądownictwo wysoko stoi w Anglji, wyso- inieniała ją blaskiem cesarza tego ideołogji. 
to stało w monarchji niemieckiej i poza są- Co do tego to już przepraszam! — Ideolo- 

downictwem specjalnie dla walk  politycz- gja ces. Napoleona to właśnie ta ideologia, 
nych stworzonen:, stało wysoko w Rosji. Są- która doprowadziła do zjednoczenia  Nie- 
downictwo amerykańskie w porównaniu z miec, które Francję zwyciężyły i Włoch, któ 

sądami cesarsko - rosyjskiemi — to bagno. re jej dziś zagradzają drogę. Nie polityka 
We Francji w r. 1924 zabili młodego, czter- Bismarka, lecz jej zaprzepaszczenie było po- 
nastoletniego chłopca, zabiła go połicja po- wodem wojny Światowej. 

To też owe zbiorowe enuncjacje 

profesorów, były odruchem sumienia, 

wywołanym troską o moralny byt na- 

lodu — i odruch ten powinien był 

być ujawniony. Sądzę, że należało ze 
ręku których 

spoczywa wychowanie młodzieży, 
spróbować wywrzeć, choćby bez na- 

dziei powodzenia, moralną presję na 
władze i na społeczeństwo. Redak- 
tor „Slowa“ w polemice ze miną przy- 

toczył słowa kard. Retz'a, że w dro- 

dze do celu, mąż stanu powinien: „sa- 

voir choisir entre de grands inconve- 
nients*. W danym wypadku tym ce- 
'«m jest rząd silny, nie waham się 
jednak stwierdzić, że z tych  dwócii 
„inconvćnients*, które w obecnej 

chwili znalazły się na drodze do nie- 
go: milczenie albo protest, mniejszym 

est protest. Nie wyobrażam sobie 

rządu silnego bez powagi moralnej. 
O moralna powagę polityki swojej 
dbał Napoleon III, co według redakto- 
ra „Słowa” było z jego strony głup- 

    

Protesty w sprawie Brześcia mają wszy- 
stkie wspólne cechy z „aferą"  Dreyfusa. 
'Гуо и nas niedawno endecy wytykali ka- 
żdemu najmniejsza współpracę z Żydami, 

czy też z ludźmi o famie (przeważnie przez 
nich stworzonej), przynależności do maso- 
nerji. Teraz Żyd, endek i mason idą razem. 

Robi się z tego akcję, mającą na celu walkę 

nie tylko z silnym rządem w Polsce, lecz 
jedynie możliwym. Żle prof. Zdziechowski 
zrozumiał moje „niedogodnošci“. Pierwsza 
„niedogodność" to rząd silny z plamą Brze- 

ską, druga „niedogodność* to anarchja | 
bezrząd. Ja w swoim sumieniu patrjotycz- 
лет wybrałem. Cat. 

mojej książki o Napoleonie Ili, którą 
autor w dziwny sposób powiązał z 
Brześciem. Ale ani Napoleon II nie 
był tak głupi i mały, jak się autorowi 
wydaje, ani też moja jego obrona. Po- 
lityka Napoleona natchniona wielkim, 
uniwersalnym ideałem wzniesionym po 
nad bezpośredni interes Francji, poli- 
tyka „nie francuska”, jak ją jej wro- 
gowie określali, opromieniała Francję 
i jej cesarza pięknem idei i blaskiem 

    

CENY OGŁOSZEŃ: wiersz milimetrowy jednoszpaltowy na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem i gr. 
nadesłane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 gr. W numerach świątecznych 
Zagraniczne 50 proc. drożej. Ggłoszenia cyfrowe i tabełaryczne o 50 proc. drożej. Adzninistracja nie przyjmuje zastrzeżeń ce 
io miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane 

tnyklika papieka 0 Włieństwie [brześcjjańskiem 

    
Komunikaty Grz2z 

Oraz z prowincji o 25 proc. drożej 

dowołnie. Za dostarczenie numeru dowodowego ) @# 
2) 

Lioyd George 
O PROGNOZIE WSPOLCZESNE- | 
60 KRYZYSU GOSPODARCZEGO 

WŁOCHY WOBEC ENCYKLIKI док 1930 był — jak wiadomo -- 
RZYM. (PAT). — Oczekiwana rokiein ciężkiego kryzysu, który rozpo | 

encyklika papieska o małżeństwie mo- czął się od października 1929 roku w | 
że spowodować pewne naprężenie kon Stanach Zjednoczonych i upowszech- 
Fordatowe między Watykanem i Wło- nił się po Europie. W Europie panuje 
chami. przeświadczenie, że kryzys ów mi.ie i 

Na podstawie konkordatu later- polepszenie stosunków nastąpi „ód A= 
nańskiego unieważnienie ślubów, za- meryki. Jednakże praktycy i teoretycy 
wartych po podpisaniu tego układu, kryzysu nie są dobrej nadziei. Sądzą, 
należy wyłącznie do kompetencji sądu że polepszenie nastąpi nieprędko, za © 
eklezjastycznego, a sądy włoskie reje- dwa lub trzy lata. | : ; 
struja jedynie decyzje, wydane. Ieżeli Lioyd George twierdzi, że polep- 
jednak chodzi o Śluby, zawarte przed Szenie może nastąpić nieprędko i £u- | 
układami laternańskiemi, to władze ropa może jeszcze przeżywać. giisze 
włoskie wychodżą z założenia, że jedy czasy. Francja jeszcze nie doznata kry 
nie pewna kategorja unieważnień mo- zysu współczesnego, ma nagromadzo 
że być potwierdzona przez sądowni- ne zapasy złota, lecz los Ameryki 
ctwa włoskie. Tylko ta kategorja ślu- dowodzi, że nawet wielkie nagromia- 
bów, w której motywy unieważniające dzone bogactwa nie mogą uchronić od | 
są identycznie oznaczone w prawie ka kryzysuł Odtworzenie handlu zależne 
nonicznem i włoskiem prawie cywil- jest od funkcjonowania międzynarodo © 
nem, jeżeli chodzi o śluby przedkon- wych stosunków kredytowych. Kredyt — 
kordatowe we Włoszech, może podle- zaś zależny jest od zaufania. Ameryka | 
gać rejestracji. Anglja i Francja nie chcą dziś swych | 

Q ile wiadomo, Watykan interpre- bogactw lokować zagranicą, gdyż - 
iuje nieco inaczej sprawę kompeten- stabilizacja stosunków innych krajów | 
cyj i wobec tego oczekuje wyjaśnień, nie budzi zaufania. 2 
jakie niezawodnie zawarte będą w en- Lloyd George twierdzi , iż trzeba | 
cyklice, zapowiedzianej przez Piusa przedewszystkiem otworzyć zauianie Ž 
XI-go. na kontynencie Europy. Od czasu pod | 

pisania traktatu pokojowego, sytuacja 
nie Lyła nigdy tak niepokojąca, jak 0- | 

NIE WOLNO JEŹDZIĆ  becvie. I przytacza opinję jednego ze 
DO POLSKI szerne znajomości w różnych krajach. _ 

NOWE OBOSTRZENIA KOWIENSKIE. Jeden francuski oficer rezerwy pisał 

„Ee я obawiam się, że nasze manewry 
„Polieja* z dn. 1 stycznia br. ukazał si ka Е zaa A : й Ъ’;іапу ów ži owak wkrótce przeobiażą się w prawdziwą 
$ Brojckfiprzewidaaję: kary. dła?066, Gbóce wojnę, że Włosi, Niemcy i Rosjanie | 

EM с . Nieszczęśliwa Francja O moje nieszcze odpowiednich zezwoleń lub paszportów jest zj; Sk i indzi wzbroniony. Za ujęcie Za e g śliwe dziecię !* Polak mu powiedział: 
: : „W każdej chwili Niemcy swe wojska 

a Pt ca Rosją a Niemcami rozduszeni”. Rosi 
sieć ' 3 = nin mniema: „W każdej chwili može- mienionej sumy. Powyższe zarządzenie ma my bvć napadnięci. 

6 mażabiej oezczył _ gotowują wojnę z nami. Polacy p 
e pis A o wykrycie podob- 5a Ukrainy i będą w tem przez Fran 

cuzów i Anglików podtrzymywany”. 

W : chętnieby umarł, żeby polski „kory- 
dzenie jest skierowane rzeciwko osobom : ? @ “4 4 
įeždžącym do Polski, 62 w litewskich pa- tarz* dla swego kraju odzyskać. Px 
szportach zagranicznych wyraźnie  powie- łożenie, które stało się naszym udzia 

jów z wyjątkiem Polski". е a: ż $ Aulas 
Zarządzenie takie byłoby całkowicie chy Л mówi: „Jest m boleśnie widzieć, 

bione pod względem życiowym. Olbrzymia 00 Się dzieje z mymi przyjaciółnu. , 
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* * * 

swych przyjaciół, posiadającego Ob“ 

7. Mowa -dondiząć / W dwutygodnika IU: „Wracam obecnie z manewrów, 

udają się do takich krajów, dokąd wjazd bez py ZygOtowują się do napaści na nas. Ą 

0 lena wyeraczaj, Zamilersa: się wyzisczyć tra: „CIGNA Na%) Będziemy. mię 

na celi zachęcić odpowiednie organy, aby Kapitaliści RZE 

Oczywistem jest, iż projektowane zarzą- boy WYJAWIŁ tąłe „BRA Niomige 

dziano, iż ważny jest „dla wszystkich kra- łem, jest nie do zniesienia.'* Ameryka= 

12
5 większość tych, co przekraczają zakazaną Oni porządnymi, pracowitymi ludźmi. 

granicę, naraża się na związane z tem ewen Dziś są przestraszeni i to przeszkadza. 
tualne szykany i przykrości, na wielkie ko- im w prac 
szta okrężnej drogi przez inne państwa, nie praojs A Ši 
dla rozrywki, tylka w koniecznej potrzebie Kontynent europejski jest kotłem, 
natury rodzinnej lib majątkowej. Ciekawem w którym kipią* wzajemna nieufrość 

jest A aż mak tai nienawiść i strach. Pertraktacje 102- 
» snie w "m i i i i i 2 

samym czasie bawił w Wilnie minister li- brojeniowe są wielkim szwindlem. > 
tewski, który udał się tu na pogrzeb swej „ Europa dzieli się na dwa obozy: ie | 
matki. Najlepszy dowód rozbieżności mię- wizjonistów i anti - rewizjonistów. 1! 
a tem, co SE paszport, a czego wy- pierwszego należą: Włochy, Austrja, | 
ESS Węgry i Bułgarja. Do drugiego: Fran. 

cja, Belgja, Czechosłowacja, Polska, 
ni konferencja litew- Jugosławia i Rumunja. Rosja skłania 

się ku rewizjonistom. Anglja i kraje 
skiej socj.-demokracji skandynawskie zachowują swobodę 

decyzji w każdym przypadku. jestem. 
ZAGRANICĄ przekonany, że Stany Zjednoczone 

IM konferencja litewskiej socjał - denio- gdy moment decydujący nastąpi, to | 
kracį: zagranicą odbyła się dn. 15 i 16 grud samo uczynią. Rewizja traktatów nie 
nia w Berlinie. W konferencji wzięło udział: jest nieodłącznie: związana z wojną. 
8 delegatów z Berlina, Wilna, Rygi, Królew ь 4 = 3 
ca, na Będzina, Łodzi 4 Grodna, Traktat wersalski zawiera niezbędny 
5-ciu członków V-go komitetu. jeden tówa- aparat dla pokojowych zmian jego po 
tą e SE a stanowień. Może być postawiony od- 
oraz jako goście: przedstawiciel Socjalistycz * ь + . Koj: 
nej ike edek Robotniczej, prezes powiedni wniosek. Niemcy KE izo 
niemieckiej partji socjal - demokratycznej '0Wane i zwycięzcy nie mogą deptać 

Krispiu. — oe Sai par- ich bezkarnie, Dziś nie można byłoby | 
ti socjał - deniokratyczne, ramowicz. 7^ aki Lil 

Na kons E postanowiono zwiększyć r + en? męża stanu, któ- 
liczbę członków V-go komitetu z 5-ciu do 7D) Poszedł na awarfturę  okupacj 
"-miu. W głosowaniu tajnem do komitetu * uhry. = 2 
wybrani zostali: Ancewicz, Buraczas, Ja- Rosja jest obecnie zajęta swym pi 
nuszkis, Kasperas, Kauneckas, Poplauskas, cioletnim planem, ma olbrzymie trud 
: Pumputis. Sekretarzem dla spraw emigra * я A > а.а 
cji litewskiej w Polsce WAG das n- nošci gospodarcze i jakkolwiek siły ej 
cewicz. Konferencja przyjęła następującą rę Wzrosły, lecz wzrosły też siły Polski 
zolucję i w sprawie walki z ustrojem faszy- stosunek pozostał taki sam, jak w ro- 
"pa RaZ ша *° kų 1920. = 

udzic świadomość robotniczych ^ A 
mas przeciwko dyktaturze, wciągać „je, o Wkońcu Lloyd George powstaje. walki rewolucyjnej dążyć do przywrócenia przeciwko nieuzasadnionej obecnie 0- 
na Litwie ustroju demokratycznego, oparte bawie wojny. i sądzi, że'w 1931 roku 
z0 A WO masach ludowo - robot o jle rozejdą się chmury na horyzon- 
NCZYCH. cie politycznym, które są właściwie 2) Walka rewolucyjna przeciwkociemię- |: ы 
życielom litewskich mas robotniczych wy- Miražem, zamrožony kredyt uzyska — 
maga nietylko poświęcenia, i aktywności, swe działanie. 
lecz ; całkowitej reorganizacji w. dziedzinie 
gospodarczej oraz ustroju państwowego (ra 
dykalna reforma rolna, kontrola handlu za strajków ekonomicznych i politycznych, pi 
granicznego i przemysłu, wcielenie w życie zotowanie gruntu do strajku powszechneg 
zasad kultury socjalistycznej) propaganda rewolucyjna w koszarach, pro- 

3) Najważniejszym środkiem tej walki paganda bojkotu dyktatury faszystowskiej, 
będzie stworzenie jednolitego frontu różno- przez niepłacenie podatków, opór у 
rakich mas robotniczych drogą tworzenia le sekwestrom, wypedzanie komornikėw, nie- 
galnych i nielegalnych organizacyj z tych branie udziału w publicznych przetargach, 
wszystkich, którzy zapomocą wałki rewolu- samoobrona przeciwko szpiegom i г 
cyjnej dążą do usunięcia panowania wy- iorom faszystowskim, tworzenie tajnych or 
zyskiwaczy faszystowskich. ganizacyj rewolucyjnych po wsiach i 

4) Należy prowadzić radykalną walkę steczkach. Rz 
ideową z litewską partja komunistyczną, Jak widzimy, jest to już trzeci kong 
która, spekulując na bankructwie demokra sccjal - demokracji litewskiej, który. 
cii burżuazyjnej i rzucając puste hasła, pro chwala bojowe hasła Przecdakć ustrojo: 
wadzi ruch robotniczy na manowce. na Litwie. Dotychczas pozostały one czcze 

5) Walczyć z terrorem faszystowskim mi frazesami. |ak się zdaje, уму $ i 
należy wszelkiemi metodami i środkami; w stów litewskich ceraz bardziej m. a: 
obecnym okręsie najbardziej celowemi mo- stanowią oni groźnych przeciwników. 

środki: propaganda obecnych władców Kowna. ||| 
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Józefa Tuhanowska 

jedna z największych działaczek 
dobv popowstaniowej. 

  

Do świetlanych postaci, pełnych 
niezrownanego zaparcia się siebie i 
poświęcenia dla dobra kraju, do uro- 
dzonych i twórczych  społeczniczek 
polskich, należała bezwarukowo Nes- 
torka ziemianek kresowych, ś. p. Jó- 
zefa Tuhanowska, zm. w dzień wigilij 
ny 24 grudnia 1930 roku, w skromnym 
folwarku, należącym do klucza tuha- 
nowickiego w, „Nowym Świecie*. 

Bezwarunkowo wśród ziemianek 
i działaczek doby  popowstaniowej 
nałeży się Jej pierwsze miejsce, nie- 
tyłko dla ogromu zdziałanej pracy i 
czynów niezwykłej zasługi, ile dla 
nadzwyczajnego polotu ducha i nie- 
spotykanej wprost ofiarności na cele 
natury publicznej. Wątłą fizycznie jej 
postać opromieniała tak potężna mi- 
leść Ojczyzny i wszystkiego, co dobr 
i szlachetne, tak wyjątkowo - wielkie 
serce, pełne  podniosłych ukochań,; że 
stała się niezwykłem zjawiskiem, god- 
nem obszerniejszej wzmiauki w dzie- 
jach kultury Kresów Wschodnich. | 

Urodzona w_ 1864 czy 1865 roku, 
pe upadku powstania w uroczych o- 
promienionych poezją Mickiewiczow- 
ską Tuhanowiczach, ostatnia krewna 
jego Maryli, i ostatnia latorośl histo- 
tycznego rodu ks. Tuhanów, wzrosia 
z jednej strony w umiłowaniu trady- 
cyj rodowych i historycznych, a w 
ciężkich nastrojach dławienia życia 
polskiego po upadku powstania przez 
zaborców, z drugiej. 

To rozbudziło w Niej ogromną mi 
łość Ojczyzny i zrozumienie potrzeby 
pracy społecznej dla Tej, „Uciśnio- 
jej”, oddała się też jej od lat najmłod 
szych. 

j "We wczesnej młodości została zu- 
pełną sierotą i jedyną dziedziczką ol- 
brzymiej fortuny, Którą uważała ra- 
czej za depozyt, niż za własność i 
ograniczywszy potrzeby osobiste do 
minimum, mimo praw, które daje mło 

dość, poświęciła swe znaczne dochody 
prawie całkowicie na cele natury spo 
iecznej i narodowej. 

Ci, którzy znali bliżej Orzeszkową, 
twierdzili, iż józefa Tuhanowska słu- 
żyła za wzór sędziwej autorce do po- 
staci Seweryny z „Dwóch biegunów”. 

Rzecz pewna, — iż pod względem 
zaparcia się siebie i poświęcenia dla 
spraw publicznych, stanowiła ona typ 
miespotykany w życiu realnem. 

tary nastrojowy dwór Tuhanowic 
cki promieniował na całą okolicę i 
ściągał pod swój dach całe rzesze 
szlachty zaściankowej, synów i córek 
właścicieli drobnych tołwarków, znaj- 
dujących się w trudnych warunkach 
finansowych, a którzy od Tuhanowic- 
*iej dziedziczki czerpali polską kulturę 
i pomoc materjalną. Gdyby zliczyć 
tych, którzy pannie Tuhanowskiej za- 
ydzięczają byt, stanowisko, lub po- 
wrócone. zdrowie, a przedewszystkiem 
wyrwanie z ciemnoty, można śmiało 
powiedzieć, że imię ich legion -— by 
ia bezsprzecznie dobrodzicjką potrze- 
bujących w całem tego słowa znacze- 
miu i nietylko w swojlej okolicy. 

Ś. p. Józefa Tuhanowska sprzeda- 
la prześliczne, wielkiej wartości sreb- 
ra i klejnoty rodzinne, sprzedała ma- 
jątki Swolczyce i Siołdę, oraz ogrom- 

„nei wartości las i zebrany w ten spo- 
sób kapitał rozdała cały na cele pub- 
liczne i fundacje, sama wiodąc życie 
więcej, niż skromne i żałując sobie na 
konieczne nawet kuracje. 2 

| Wyliczyč trudno wszystko, co po- 
_ wstało z Jej ofiarnych pieniędzy, gdyż 
_ ofiarodawczyni była nadzwyczaj skro- 
mna i unikała rozgłosu, wspomnę za- 

„tem tylko to, o czem coś wiem bez- 
- pośrednio. 
| "W. młodości ś. p. Józefa Tuhanow- 
; ska ukończyła w Warszawie kursa sa- 
— пИагпе 1 założyła w  Tuhanowiczach 
„siwa poradnię lekarską, oraz szpi 
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Pozostawmy teatr w spokoju i 
przejdźmy na chwilę do Betlejek Ro- 
 mer-Ochenkowskiej, które jak kwiat 
nają ten swój słupek pośrodku. fest 
zalążek, będzie więc owoc. 

W wileńskiem powietrzu, dokoła, 
jest snać jakaś prawda nierozegrana, 
skoro dla siebie szuka tak wciąż for- 

“my. Raz, wraz na Boże Narodzenie 
E“ tych Betlejkach, Jasełkach, Be- 
lećmach rozlega się krzyk duszy 0 
ziemię tutejszą. 

W Betleįkach  Romer-Ochenkow- 
skiej pojawia się patron Litwy. Idzie 
przed się jak pielgrzym, czy  tułacz, 
z tą swoją różdźgą czy lilją, płaszczem 

_' szkarłatnym i tą swoją koroną nie- 
ziemską. „Stoi na trzech koronach, a 
sam bez korony** Że przychodzą kró- 
lowie do stajenki z Dzieciątkiem, lub 
chłopcy z pastwiska, to są rzeczy roz- 
robione, przyjęte i zasymilowane. Że 
ednak przychodzi Święty Kazimierz 
sam, nawet bez Aniołów, to jest już 
nowe narostanie i mocno symptoma- 
tyczne. ` : 

° Есба \М!еЧево Księstwa Litew- 
skiego są w naszych sercach obecne 
zamiłknąć nie chcą. Tęsknota Wilna 

  

   
    

   

      

     

   

  

   
   

    

ną ludność z całej okolicy i wkrótce 
doszła do takiej wprawy, że — jak 
twierdzili sami lekarze — niejeden u- 
czyć się mógł od niej, praktycznych 
wiadomości lekarskich. 

Zatem zwykle jakiś młody lekarz 
spędzał wczasy wakacyjne w Tuhano 
wiczach do współki z dziedziczką u- 
dzielał porad, a nawet niektórych le- 
czył na miejscu w szpitaliku. Prócz le 
karzy, stary dwór gościł u siebie wy- 
bitne umysły polskie, uczonych i ma- 
larzy. Spotykałem tam Korzona, proi. 
Dyboskiego, prof. Massoniusa i wiejn 
ianych. 

Panna Tuhanowska z funduszów, 
otrzymanych ze sprzedaży swych dóbr 
zasilała Akademię Krakowską, subsyd 
iowała wiele dzienników w kraju, Ło 
żyła spore sumy na oświatę i od roku 
1905-go utrzymywała własnym kosz- 
tem trzy szkoły w  Tuhanowiczach, 
Dołmatowszczyźnie i Sargowiczach. 

Kształciła również cały zastęp nau- 
czycieli ludowych. 

Założyła Instytut Geologiczny, ma- 
jący na celu sporządzenie  wzorowej 
mapy geologicznej całej Polski. Zało- 
żyła wspólnie z panną Witkowską ln 
stytut Położniczy w Warszawie i o- 
siem szpitalików dziecięcych, które 
czesto odwiedzała. Urządziła przy ui. 
Pięknei - stację doświadczalną neuro- 
iogiczną; i fizyko - došwiadczalną, 0- 
raz subsydjowała pocichu wiele poży 
tecznych instytucyj. 

Każda myśl szlachetna znajdowała 
w jej sercu gorący oddźwięk, natura 
wyjątkowo prawa, nie znosiła żad- 
nych koinpromisów z etyką i śmia- 
ło i bezwzględnie piętnowała każdy 
czyn ujemny, chociażby pochodził od 
osób. Jej bliskich. 

Urocze swe Tuhanowicze, nie- 
zrównane pod względem nastroju, po- 
darowała Mińskiemu Tow. Roluicze- 
mu, stojącemu wówczas bardzo wy- 
soko pod mądrą prezesurą ś. p. Edwar 
da Woyniłłowicza, a które w folwarku 
Nowym - Świecie założyło stację do- 
świadczalną. Niestety, w czasie wojny 
światowej Tuhanowicze (dziwnym tra 
*em, czy  złośliwością) stanowiły o- 
statnią pozycję niemieckich okopów i 
dosłownie z prastarej siedziby nie zo 
stało nic — prócz Mickiewiczowskiej 
altany, części parku i kaplicy grobo- 
wej Tuhanowskich. Pozatem nawet 
śładu dawnych budynków, zgliszcza 
—- okopy i sciskająca za serce, 
stka rzeczy żmarnowanych. 

Dziś Tuhanowicze są własnością 
rządu, gdyż wskutek Traktatu Ryskie 
go siedziba Towarzystwa pozostała za 
kordonem i -— wstyd przyznać..... cho 
ciaż prywatne majątki dawno się ja 
ko - tako odbudowały, a Tuhanowicze 
rozporządzają lasem dużym i stanowią 
gospodarczo piękny objekt do- 
tąd zgliszcza i pustka. — Ani jednego 
budynku, ani śladu ścieżek w parku, 
który po dawnemu zwiedzają wyciecz 
ki z całego kraju. Ma się wrażenie, 
że dopiero skończyła się wojna. 

Panna Tuhanowska mieszkała w 
paru nędznych pokoikach w folwarku 
Nowym - Świecie, zadowalała się 
skromną rentą 200 -— 300 zł. miesięcz 
nie, bez żadnej ordynarji, i cierpiała 
prawie niedostatek, gdyż przy tych 
skromnych środkach, gościła po daw- 
nemu zwiedzających Tuhanowicze i 
kształciła parę wychowanic. Dla sie- 
bie nie żądała niczego, byle nie oL- 

żać budżetu ukochanych Tunano- 
wiez i doczekać się rozpoczęcia choć 
by częściowej odbudowy. 

Mawiała zawsze, że panicznym 
strachem ją przejmuje myśl, że może 
kiedyś pójdą Tuhanowicze na parce- 
lację. 

Nękała ją troską, że nawet parku 
się nie porządkuje i myśl, co będzie 
dalej? ; 

Kto wie, czy ta ciągła troska w 
połączeniu z cierpianym niedostatkiem 
nie przerwała przedwcześnie wątłej ni 
ci życia kobiety, u której zawsze do- 
tąd duch zwyciężał!. 

Czy jako zadośćuczynienie, tej 
świetlanej postaci, która zdrowie, siły 
i całe mienie poświęciła na ołtarzu Oj 
czyzny i jaśniałą tak wiełkiem ukocha 

  

     

o     

ścią, kiedy wileńskiemu centrum dano 
być gwiazdą jarzącą się. Problem Wil- 
na, jest w nas żywy i niepokojący. 
Ciemności wcałe nie są odparte i świat 
łości nie są jeszcze ostatecznie zwy- 
cięskie. Program jest wykonany w 
połowie. W  iundamentach naszych 
serc wre dalej wałka, ona 'to pyta co 
robić, nie wiedząc co robić, ściąga z 
nieba Świętych. Królewicz Wileński 
jest symbolem tei sprawy. 

Jak rozwiązać rzecz politycznie, 
aby nie być jedynie na ziemiach naj- 
gorszych i jałowych w ślepym kory- 
tarzu, odgradzającym Niemcy od Ro- 
sji? Iść z Polską, jest dogmatem wi- 
leńskiego serca, które stoi na Unii i 
nie jest zdolne zdradzić Horodle. Ale 
jak iść z Polską i przy tej Polsce cał-. 
kować się, aby rozbiór tu na wscho- 
dzie W. Ks. Litewskiego w miniaturze 
przestał być powtórzeniem rozbioru 
całej Rzeczypospolitej jak przed woj- 
na? Jak dojść aby być w braterstwie 
i z Kownem i z Minskiem i przez to 
to swoje na tych ziemiach móc speł- 
niać w zgodzie z glebą, powietrzem, 
florą, rasą ludzi mówiących rozmaicie 
na coraz innym pniu i podłożu? Spra- 
wa między Bogiem Czarnym, a Во- 

upu- 
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ZA PRZYKŁADEM BERLINA 
DEMONSTRACJE HEIMWEHRY PRZECIWKO FILMOWI REMARQUE'A. 

WIEDEŃ. (PAT). — We środę rozpoczęło się w kinie pierwsze publiczne przed-: 
stawienie filmu Remarque-a pod tyt. „Na zachodzie nic nowego”. Na Franz Joseph Quai 
zebrał się wieczorem tłum narodowych secjalistów, wznosząc okrzyki na cześć Hitlera, 
śpiewając pieśni narodowe niemieckie i gwiżdżąc. Po rozproszeniu tłum z jednego miej- 
sca przechodził gdzieindziej, Przy tych zajściacii doszło kilkakrotnie do starć. Policja 
szarżowała konno, a manitestanci rzucali petardy ekspladujące, ażeby spłoszyć konie 
PA 

IEDEŃ. (PAT) — Prasa stwierdza, że demonstracje przeciwko filmowi Remar- 
quea miały charakter antysemicki, Demonstranci usiłowali wtargnąć kilkakrotnie do 
dzieinicy Leopołdstadt, czemu przeszkodziła policja. W wielu kawiarniach i sklepach 
ma śródmieściu i nad kanałem Dunajskim wybito szyby wystawowe. Policja aresztowała 
44 osby. Przy starciu kilkadziesiąt osób odniosło rany. Niektóre dzienniki twierdzą, że 
demonstranci strzeiali pustemi nabojami. Wyświetlanie filmu Remargue“a odbyło się 
spokojnie. Widownia zapełniła się szczelnie członkami Stronnictwa socjal - demokraty- 
cznego. O ile nie ukaże się zakaz, wyświetlanie filmu Remarqnea odbywać się będzie 
w dalszym ciągu. 

CZY ZOSTANIE FILM REUMARQUE'A ZAKAZANY? 

WEDEŃ. (PAT). — Pierwsze przedstawienie filmu „Na zachodzie nic 
uowego“ w dniu 8 bm. rozpoczęło się po południu o godzinie 5 i miało prze- 
bieg spokojny. Przedstawienia następne, mające się odbyć o godzinie 7 i 9 
wieczorem zostały niespodziewanie zakazane przez policję wiedeńską. 

Naczelnik Dolnej Austrji wydał dziś po południu zakaz wyświetlania 
ulmu Remarque'a w Dolnej Austrji. W czwartek wieczorem panował w Wied- 
niu spokój. Zakaz dwóch przedstawień wieczornych filmu Remarque'a do- 
tyczy tylko dnia 3 bm. Decyzja co do 
tek. Minister spraw wewnętrznych 
Seitza pismo, w którem ze względu na 

dalszych losów filmu zapadnie w pią- 
Winckler wystosował do burmistrza 
wielkie koszty, spowodowane pogoto- 

wiem policyjnem i ze wzgłędu na to, że wartość kulturalna nie pozostaje w 
żadnym stosunku do szkód natury gospodarczej, uprasza usilnie burmistrza 
veitza, by poczynił bezwzłoczne zarządzenia, aby dalsze przedstawienia fil- 
mu zostały zaniechane. 

Radio w królestwie Hedżasu 
UMOWA IBN - SAUDA Z MARCONIM 

LONDYN. (PAT). — Król Hedżasu i Nedżidu zawarł umowę z towarzystwem 
Marconi w sprawie przeprowadzenia na terytorjum Arabji komunikacji radjotelegraficz- 
nej. Ma wzniesionych 15 adi radjowych 
testwa. 4 aparaty Marconiego 
ko ruchome stacje dla umożliwienia krółowi 

w większych miastach zjednoczonego kró- 
ędą zainstałowane specjalnie w wagonach i używane ja- 

Ibn - Saudowi pozostawania w stałym kon- 
takcie z dwiema stolicami Mekką 1 Riyach w czasie odbywanych podróży. 

W Mecce i Riyach zbudowane zostaną stacje nadawcze i odbiorcze o zasięgu 400 
mil, które umożliwią królowi porozumiewanie się z jednego pałacu do drugiego zapo- 
mocą specjalnych megafonów. Nad budową stacyj radjowych poza Marconim czuwać 
będą inżynierowie angielscy. W celu zapewnienia obsługi nowozbudowanych stacyj król 
Ibn - Saud wysłał 4 stypendystów na studja do szkoły Marconiego. 

Odważne konkurentki miss Amy Johnson 
69 GODZIN W POWIETRZU. 

LOS ANGELES. (PAT) — Łotniczki miss Bobby Trout i miss Spoqher przeby- 
wają już w powietrzu 60 godzin. Miss Bobby Trout obchodziła w dniu 7 bm. 25-tą ro- 
cznicę swych urodzin. 

  

Proces © mord w Golasowicach 
RYBNIK. (PAT). — O godz. 9.30 гох- 

roczął się dalszy ciąg rozprawy sądowej 
przeciwko sprawcom morderstwa, dokona- 
ego na osobie przodownika policji Sznapkd. 
Przystąpiono do postępowania dowodowe- 

0. 
Pierwszy przesłuchany był śwładek Bi- 

galke, organista parafji niemieckiej w Go- 
iasowicach. Świadek zeznaje po niemiecku. 
Opowiada przebieg wypadków przed zamor 
dowaniem Sznapki i zauważa, że grupa po- 
wstańców przybyła do domu związkowego 
i przeszukała kilka pokoi w tym domu. je- 
den z powstańców oświadczył, — że w 
tym domu uprawiana jest propaganda w. 
duchu antypaństwowym, że „jedzą” tu poi- 
skiego chłopa i pracują przeciwko państwu 
polskiemu. Świadek nie może wyjawić, w 
jaki sposób się stało, że ludzie zgromadzili 
się w owym czasie w domu związkowym, 
ydyż zwykle o tej porze żadne zebranie się 
nie odbywało. Również na pytanie, czy mo 
że wyjawić, że e alarmie zapomocą trgby 
Ras B poinformowani, nie umie dač od- 

wiedzi. 
e Następny świadek Fuchsówna, nauczy- 
cieika szkoły mniejszościowej, opowiada, że 
grupa powstańców przybyła do szkoły, je- 
dnakże potwierdza, że powstańcy dzieci nie 
bili, nie grozili im niczem, oraz nie wyrzą 
dzili żadnej krzywdy. Co do samego p 
biegu mordu zauważa, że widziała, kiedy 
nagle z domu związkowego wybiegło kil- 
ku ludzi, którzy po pewnym czasie wrócili, 
rozpowiadając, że kogoś pobili. i 

o krótkiej p: zabrał głos proku- 
rator, który wskazując na artykuł  „Katto- 
wizer Ztg.“, w którym mowa jest, że proku 
rator i przewodniczący odbyli przed rozpra 
wą konierencję z przedstawicielami prasy 
polskiej, oświadczył, że żadnej konierencji 
z przedstawicielami prasy nie odbywał, Ró- 
wnież i przewodniczący na takiej prokura- 
tora stwierdza, że z. przedstawicielami prasy 
konierencji nie 

O godz. 13.10) przewodniczący zarządził 
przerwę. Po przerwie w dałszym ciągu ba: 
dano świadka  Fuchsównę. — Pytano ją, 
czy bandażowała rękę rannego Swierzego. 
Fuchsówna zaprzecza temu kategorycznie, 
po skonirontowaniu jednak ze Świerzym, 
który stanowczo potwierdzii ten cofa 
poprzednie zeznanie i oświadcza, że istotnie 
bandażowała Swierzemu rękę. 

Następny świadek Rajwa, robotnik z Go 
lusowic, zamieszkały wpobliżu domu związ 
kowego, zeznaje, że w krytyczny wieczór 
"widział światło w domu związkowym i na 
płebanji. Później zauważył, że światło w obu 
domach zgasło i zaraz usłyszał 
dźwięk rozbijanych szyb. Słyszał też głos: 
„Jeżeli to wszystko będzie zniszczone, wte- 
dy, Polska wszystko będzie musiała zapia- 
cić". — Wkrótce potem zaczęto trąbić na 
alanu od strony domu związkowego. Na- 
stępnie usłyszał głos Wacławika, jednego z 
oskarżonych, ktory kizycza: „Alarm!“ 

Świadek zauważył koło domu związko- 
wego zaraz po alarmie kilka grup ludzi i 
po dłuższej ciszy usłyszał głos: „Chwytaj- 
cie got“ Co się działo dalej, nie wie. —- 

kolei przesłuchano świadka Lukse, rad 
nego gminy  Gotasowice.  usposobionego 
przychylnie dła Niemców. Lukse był w do- 
mu związkowym krytycznego dnia, wezwa- 
ny przez pastora ; 

ozmawial on z pastorem wkrótce po wy 
biciu szyb w domu związkowymi, Pastor 
powiedział, że przyjedzie Calonder i że to 
wszystko mttsi być zapłacone. Lukse był je- 
dnym z tych, którzy przenieśli zwłoki zabi- 
tego komendanta Sznapki do domu związ- 
kowego. Na tem obrady PO, 

RYBNIK. (PAT). o krótkiej przer- 
wie w dałszym ciagu zeznawał Jan Luksa. 
Opowiada on, że po przeniesieniu do domu 
związkowego ciała Sznapki, rany jeszcze 
krwawiły, co znaczy, według opinji lekarza- 
POZ że Sznapka jeszcze wówczas 
żył. 

W dniu 9 Stycznia r. b. odbędzie się w salonach „GEORGE'A" 

DOROCZNY BA b. wychowanków Ros. Korpusu 

Kadetów 

Początek o g. 22-ej. — Wstęp za zaproszeniami. — Czysty dochód na cele dobroczynne. 

niem, nie należałoby się rychłe przy- 
stąpienie do stworzenia w Tuhanowi- 
czach tej szkoły gospodarczej, 0 ja- 
kiej zawsze ofiarodawczyni marzyła, i 
według pozostawionych przez nią ży- 
czeń i wskazówek. 

giem Białym, jak mówił Mickiewicz, 
nie jest rozegrana. Rosja jest dalej i 
Polska wróciła, 
przed Rosją. Puszkinowska pogróżka 
o morzu słowiańskiem wraca jak amen 
w pacierzu i będziemy musieli swoje 
miljony przeciwstawiać olbrzymiej ilo- 
ści rosyjskich miljonów. 

Na Wilję, kiedy „Bóg się rodzi' i 
kiedy serce rozwiera się mistycznie, 
jest znać potrzeba, aby to najtajniej- 
sze i najbardziej ukryte w sobie wy- 
dobyć na wierzch i iść z tem, jak owi 
królowie za gwiazdą do Jasełek. 

Łopalewski w Betieem Ostrobram- 
skiem kazał Witoldowi klęknąć przed 
Cudownym Obrazem. Do Witolda 
podchodzi Św. Kazimierz, potem Mic- 
kiewicz. Wszyscy trzej, serce to swo- 
ie ofiarowują klęcząc wspólnie, mo- 
dląc się wspólnie. Nabożeństwo dziw- 
ne, niepojęte, inistyczne, spełnia się 
tu w Ostrobramie wiążąc w Jedno to, 
co jest wrogie dla siebie, dalekie, 
zda się skazane być rozdzielone prze- 
paścią. Potrzeba jedności i Mocy znaj- 
duje w sercu poety zaklęcia, każe mu 
pisać Betleemki. Teraz znowu Betłej- 
ki Romer-Ochenkowskiej  wschodzą 
jak inny kwiat. Patron Litwy idzie 
samotny. Na ziemię umiłowaną i mę- 
czeńską, politycznie rozdartą, schodzi 
z nieba, wykrada się z raju. 

aby się cała bronić. 

Czy nie byłby to najwłaściwszy 
pomnik dla Tej, która od wczesnej 
młodości życie złożyła e” ołtarm: о- 

fiarnej pracy społecznej 
er че Wanda Kotwiciza. 

— 

I on ma ten w sobie krzyk ziemi, 
która chce byč Jednošcią, całością. 
Studzienka z klarowną wodą jest na 
początku tych Betlejek. Nad źródłem 
czystem świeci gwiazda. Wszystko 
rozpięte jest mistycznie między tą 
Wodą Klarowną, niby  księżycową 
poświatą na dole a słonecznym bla- 
skiem gwiazdy w górze. 

Więc jest jakaś esencja, która de- 
styluje w naszych sercach i zmusza 
nas pisać te Betlejki, jasełka, Be- 
tleemy i co rok wyprowadzać te utwo- 
:y na deski teatralne? Jakżeż możemy, 
tego nie czynić, skoro słyszymy gło” 
sy w sobie, jakieś mistyczne, niemal 
polityczne enuncjacje, które zaraz 
oblekamy w poezję. Przed nami jest 
tajemnica naszej Przyszłości. Korzy- 
stamy więc ze sposobności, że jest 
Noc Święta, Pasterka, że Światło No- 
we się rodzi, aby się poskarżyć, w 
«duszy wypłakać. fak w Dziadach Mic- 
kiewicza fundujemy wszystko na Anio 
łach i Archaniołach, na Chrystusie, 
na Ewangelji. Czyż może być inaczej, 
skoro niema na ziemi formuły, która- 
by mogła sprawę zawiłą pchnąć o 
krok naprzód. Instynkt nam poddaje, 
że walić głową o mur, jest to nie 
uwzględnić praw' serca. Jakże znaleźć 
rozwiązanie, jak nie na podstawie 
Komunji serc, skoro serca  przejrzą, 

DYKTATURA W PAŃSTWIE RULETKI 
Księstwo Monaco znane jest w ca- 

!ym świecie, jako siedziba przybytku 
hazardu — kasina w Monte Carło. W 
tem państwie, gdzie złoto spływa z 
tarczy ruletki i z wiecznie roześmia- 
nej tarczy słońca, w tej krainie stałej 
pogody, rządzi książę Ludwik II. 

Książę był dotychczas monarchą u- 
dzielnym, a jego poddani byli donie- 
dawna tak uczciwi, że w całem księ- 
stwie nie było więzienia. 

Książę Monaca interesuje się ocea- 
nografją i ufundował w swoim kraju 
i w Paryżu potężne muzea i pracownie 
naukowe. 

Książę Ludwik II jest trzykrotnym 
seigneurem,  sześciokrotnym djukiem 
wielokrotnym hrabią i markizem. 

Monarcha był ograniczony w swej 
władzy przez radę stanu i radę muni- 
cypalną. Bezpośrednio przed świętami 
książę rozwiązał radę stanu, przestał 
się liczyć z radą miejską i wybrał 
kilkunastu panów, których nazwał de- 
iegacją specjalną. 

Gdy się dziennikarze  dopytywali 
księcia, jak długo ma zamiar być dyk- 
tatorem, książę odpowiedział w gię 
bokiem zamyśleniu: 

— To czas pokaże. 
Ludzie Światli i znający się w Mo 

naco nietylko na ruletce, ale i na poli 
tyce, wywnioskowali, że w tem wszy- 
stkiem jest zamieszany książę Piotr. 

Rojaliści w Monaco chcieliby wi- 
dzieć na tronie tego księstwa, zamiast 
księcia Ludwika, księcia Piotra. Nie- 
wiadomo, co powoduje rojalistami z 
Monaco. Może to, że tak dzielny i 
przystojny „człowiek, jak książę Piotr, 
zamiast mieć kiedykolwiek nadzieję 
na berło królewskie, musi poprzestać 
na roli małżonka następczyni tronu.... 
Może są inne względy... Nikt nie zba- 
da tajników polityki W każdym razie, 
książę Ludwik I wyczuł coś i czemprę 
dzej ogłosił dyktaturę. 

, O owym księciu Piotrze godziłoby 
się, ze względu na wielką rolę, jaką 
odegrał w życiu domu panującego w 
Monaco, powiedzieć nieco więcej. 

Trzeba w tym celu zacząć od po- 
czątku, t. j. od niefortunnego malžeii- 

RZS ZAREOZTAKE PRDIT RU ROI O 

Tajemnica śmierci kompozyto- 
tora czeskiego Oscara Nedbala 

„ Tragiczna śmierć jednego z najwybit- 
niejszych czeskich kompozytorów i dyrygen 
tów Oskara Nedbała, który zabił się pod- 
czas świąt Bożego Narodzenia w Zagizė- 
biu, gdzie przebywał na tournee artystycz- 
пеш, jest szeroko omawiana przez prasę 
czeską i zagraniczną. Zmarły był osobisto- 
ścią popułarną nie tylko w kołach artystycz- 
*-nych, ale i wśród szerokich warstw społe- 
czeństwa, znany był jako człowiek żywego 
temperamentu, który zawsze  objawiał się 
w grze i utworach, To też samobójcza jego 
śinierć wywołała szczery żal w narodzie 
czeskim. 

W ostatnich czasach był Nedbal dyrek- 
toren: słowackiego teatru narodowego — м 
Bratisławie. Teatr ten powstał dopiero po 
wojnie, a nie posiadając tradycji muzycz- 
nej :« trwałych podstaw, walczyć musiał z 
ficznemi trudnościami, przeważnie na tury ii 
nansowej, * S : 

Jedno z pism praskich podaje sensacyj- 
ną wiadomość, że z Bratislowy do Ža- 
grzebia wysłano anonim, zawiadaniiający 
Nedbala, że w związku z deficytem teatru 
słowackiego w Bratisławie wytoczony 20- 
stanie jego dyrcktorowi "proces sądowy. 
Inne pogłoski mówią, jakobv sławny kom- 
pozytor przeżywał już od dłuższego czasu 
kryzys duchowy, spowodowany jego przej- 
ściami artystycznemi. Z powodu trudności 
*inansowych Oskar Nedbal porzucił poważ- 
ną muzykę i zwrócił się do eperetek i bale- 
tów, które przyniosły mu wieikie powodze 
nie, ale jego samege nie zadowoliły. Inni 
tiumaczą jego śmierć nieprzychylną kryty- 
ką i obojętnością publiczności, z jakiemi 
spotykał się muzyk podczas ostatnich poby- 
tów_w Pradze. 

Oskar Nedbal był muzykem o bogatej 
twórczości artystycznej, człowiekiem,- pet- 
pym sił i energji. W związku z tragicznym 
jego zgonem szereg pism we wspomnie- 
niach pośmiertnych przytacza epizody z 
życia zmarłego artysty. | ^ 

Podczas prób jednej z najpopularniej- 
szych sztuk Nedbała p. t. „Bajka““, ktėra 
miała być wystawiona na scenie teatru nad 
wornego w Wiedniu („Valse triste" jest 
jedną z cześci baletu O. Nedbała p. t. „Baj 
ka 9 Honzie") — dyrektor tegoż prosił au- 
tora o skomponowanie dodatkowej pieśni 
do trzeciego obrazu. Długi czas nie mógł 
Nedbal  znałeźć odpowiedniego tematu, 
wreszcie zmęczony udał se do jednej z ka 
wiarń, pełnej rozbawionych gości. W cza- 
sie hucznej zabawy weszła do kawiarni 
dama w żałobie, żywy ten kontrast poddał 
Nedbalowi temat do pieśni, szybko zano- 
tował mełodję i po powrocie do domu skom 
poncwał całą pieśń, która była najpiękniej- 
szą z całej sztuki. Był to „Valse triste“. 

  

ockną się do siebie, garnąć się pocz- 
ną. Skoro nam prawa ziemi wciąż 
kładą belki pod nogę, jakzeż nie ape- 
lować do Nieba, skąd cuda płynęły i 
płyną? 

Flora teatru religijnego daje znać 
o sobie w Wilnie (dziś jeszcze Iękli- 
wie, jutro głośniej) w noc wigilijną, 
rok w rok rozwiera te swoje kielichy 
i korony. Na deskach teatru jest nie- 
docenioną, blaknie i więdnie, dusi się 
z braku powietrza. Potem niby ginie, 
a przecież znajduje drogę, aby sie 
krzewić. Rośnie dalej, przygotowuje 
nowe soki. W dniu przesilenia Nocy i 
Dnia wychyla się z ogrodów, o któ- 
rych zapomnieliśmy, że  istnieją. 
Krytyka literacka w wielkim stylu nie 
istnieje u nas. Dla problemów niema 
miejsca, o ile te problemy zaledwie 
pierwszą zieleń pokazują. Mało jest 
ludzi widocznie, których oczy są wra- 
żliwe na pierwszy róż, skoro się zja- 
wi wśród błękitu poranku. Nie mamy 
dotąd swego Sainte-Benve, któryby 
pod urodzajny zasiew przygotował 
ugor. Nie jest to zresztą czemš dziw- 
nem, skoro wszędzie prawie świecą 
kamieniste poła. Śledzić poetycką 
twórczość delikatnie i  trwożliwie 
otwierającą się, czyż 'to nie znaczy 
samemu iść w jakieś Nieznane i brać 
na siebie rzeczy odpowiedzialne? Nie 

stwa księcia Ludwika. Małżeństwo to 
było niefortunne: młody podówczas 
książę ożenił się nie z osobą pełne; 
krwi panującei, tylko ze zwykłą an- 
gielską lady i o nazwisku Douglas Ha 
milton. Nic dziwnego, że gdy z tego 
małżeństwa miała urodzić się córka, 
to rozwiązanie nastąpiło nie gdziein- 
dziej, jak w Constantynie, w Afryce 
Północnej. W Europie nie było miejsca 
dla niemowlęcia, pochodzącego z „ta- 
kiego małżeństwa”. Lady Douglas - 
Hamlton zmarła w Budapeszcie, jako 
rozwiedziona żona księcia Ludwika. 
Mała Charlotta Louisa Julietta uznana 
została za nasiępczynię tronu — ksią- 
że nie miał innego wyjścia, gdyż nie 
miał więcej dzieci. 

Charlotta ujrzała któregoś dnia 
księcia Pierre - Marie - Xaver - Ra- 
phael - Antoine - Melchior z rodu Po- 
lignac. Książę Piotr stał się mężem 
Charlotty. Książę Piotr był dystyngo- 
wany, miły i układny, jak Maurice 
Chevalier. Nie utracił tych cech nawet 
wtedy, gdy jego teść mianował go 0- 
bywatelem wo!nego księstwa Mona- 
Co. 

W domu królewskim zapanowały 
jednakże niesnaski. Książę Piotr  tłu-- 
maczył się, że nie jest temu winien, 
że ma u ludzi powodzenie. 

— Tem gorzej dla ciebie, - — rzekł 
któregoś dnia książę Ludwik. 

Jak rzekł, tak uczynił: małżeństwo 
z Charlottą zostało rozwiązane; ksią- 
żę powrócił do Paryża. Ale jako adop 
iowany  nionegaskijczyk nie zapom- 
niai książę Piotr o swej drugiej oj- 
czyźnie. 

Prędko wrócił nad Morze Sród- 
ziemne, zamieszkał na  terytorjum 
irancuskiem w Canne, w zamku St. 
Michel. 

Jeżeli kiedyś teść, ałbo żona, ałbo 
obywatele księstwa zjawią się do ks. 
Piotra i powiedzą mu: 

— Wróć, bowiem tego wymaga 
dobro twego kraju, — wtedy książę 
Piotr przebiegnie szybko granicę i 
stanie u boku Charlotty i nie odmó- 
wi nawet przyjęcia korony władców 
monegaskijskich. 

Nie jest wykluczone, że do tego 
dojdzie. Trzeba bowiem wiedzieć, że 
partja demokratyczna bierze w Mona- 
co stanowczo górę. 

  

DO PANA PROFESORĄ 
LIMAGOWSKIEGO 

Szanowny Panie Profesorze! 

Niema -- zdaje się — zwyczaju, zeby 
autor coś recenzentowi tłumaczył, bo i tak 
się to na nic nie zda, ale chodzi mi o jedno 
inałe sprostowanie. Ja nie chodziłam na Po 
hulankę i „Detlejek”* nie nosiłam Dyrekcji, 
tylko odwrotnie: p. dyr. Zełwerowicz do 
mnie się zgłosił o widowisko Świąteczne 
dla młodzieży. 

Że z powodu grypy i innych niesprzyja- 
jących okoliczności, widowisko miało. .Łeaki, 
prawda, ale niektórzy) artyści robili, co mog- 
li, i umieli, i nie wszystko byto tak žie, jak 
Pan pisze. Być może, że tych rzeczy już 
dorośli grać nie są w stanie, a dzieci nie- 
zawsze potrafią, bo — proszę mi wierzyć, 
że mocno szpetne bywają te przedstawie- 
nia 7 dzieci, jakie widywałam w Wilnie po 
szkołach i ochronach. Jądro moich „Betic- 
jek" sięga... początku tego wieku... kiedy 
w Karolinowie wiejskie dzieci, chodzące do 
naszej szkółki (tajnej, oczywiście), „przed 
stawiały" szopkę. Była to tak oszałamiająca 
nowość w owym czasie tak jedyna, że 
trzeba było na żądanie publiczności powta- 
тга ją trzy — cztery razy. A zjeżdżano sie 
o kilka mił, by ujrzeć „te dziwy, te dziwy* 
Myślę, że nigdy ładniejszej od tej „Betlejki” 
nie zobaczę, jak wtedy, mimo, że rozporzą 
dzałam prymitywnemi Środkami reżyserskie- 
mi 

Większy jeszcze triumf osiągnęła ta pro- 
stota za okupacji niemieckiej, kiedy w Ko- 
bylniku o 4 km. od frontu, zobaczywszy ją 
w szkółce, Niemcy poprosili, by dzieci gra- 
ły w wielkiem kinie wojskowem. Sam gene 
rał dywizji, n jakże i cały sztab, zaszczycił... 

Żołnierze obcierali oczy... kindery im się 
przypomniały i matki.. tak mowili, a dzieci 
EF prow jant... to też było niezwykle lad 

. Potem tę szopeczkę grano i grano po 
wioskach i szkołach, (drugie wydanie p. 
Zawadzkiegc już się wyczerpuje), a te- 
rez, na prośbę p. Zelwerowicza, dorobiłam 
dwie trzecie, (całą I-szą odsłonę, i wiełe fi- 
gur aktualnych), no i oto co wynikło... 
Mniejsza z tem, co w tym utworze było, ? 
co w nim teraz jest, swoje zrobi w swojem 
miejscu i w swoim czasie. Tylko nie trzeba 

! 

  

  

  
  

od tvch rzeczv ludzi odstraszać. I jeszcze== * 
jedno dla scisłości: sam wie z jakim z- 
mem i starannością wystawiła Reduta Be- 
tlejki p. Lopalewskiego, że moje nie otrzy- 
maly tak efektownej oprawy, to nie znaczy 
že „padaja“. 

Łączę uszanowania H Romer. 

Betlejki, Jasełka, Betleemki wileńskie 
wystarczy konstatować, trzeba dać 
co więcej... 

W Wilnie Mickiewicza i Filoma- 
tów przed stu laty była bujna flora. 
Zanim przyszły róże pachnące, już 
były jaskry, lub stokrótki Czeęczota, 
lub Zana. Pasjami lubię czytywać 
poezję Filomatów, którą wydał Jan 
Czubek z Archiwum Filomatów w 
Krakowie. Mickiewicz z tej poezji wy- 
rósł, jest jej właściwą całką, najwyż- 
szą formułą. Liście jednak są te same, 
barwy te same i soki te same. Czyż 
mamy deptać stokrótki dlatego, że 
mogą być róże i lilje? Pietraszkiewi- 
cza Dumanie u rozwalin Zamku Gie- 
dymina nie jest znowu tak bardzo od- 
dalone od tego co w nas dziś żyje. 
Te same etapy, głosy, sygnalizacje na 
oceanie, po którym się płynie. 

Aura, zdradzająca filomacki po- 
wrót z przed stu lat, jest dziś w Wil- 
nie. Już wróble śpiewają o tym rene- 
sansie. Nie może być inaczej, skoro 
miasto ma swoje dynamiczne potencje 
nierozegrane i niewyczerpane. Olbrzy- 
mie zapasy czuć, bogactwa niezrów- 
'nane afektywnych wspomnień, powin- 
ny Polsce uświadomić, że tu przyjść 
musi z kolei jakiś nowy Wyspiański. 
Tylko czekać, aż zjawi się, bo jest 
wśród najmłodszych. Ma bowiem Wil- 
no tę nierozegraną sytuację w kory- 

/



Kurjer Gospodarczy Ziem Wschodnich. 
  

Potrzeby młynarstwa a interesy rolnictwa 
į aprowizacįi na 

2. Interesy rolnictwa. 

Memorjał Izby Przemysłowo-Hau- 
dłowej w Wilnie, którego treść omó- 
wiłiśmy pokrótce we wtorkowym nu- 
merze „Słowa”, zawiera między inne- 
mi uzasadnione potrzeby i kónieczność 
rekonstrukcji taryf kołejowych na mią- 
kę i zboże z punktu widzenia potrzeb 
„miejscowego rolnictwa. 5 

! Uzasadnienie to jest następujące: 
„Powodzenie przemysłu  miynarskie- 
go niewątpliwie jest uzależnione od 

- rozwoju miejscowego rolnictwa, jako 
_ dostawcy surowca, — jednocześnie 
'jednak zachodzi też związek odwrot- 
(*ny, mianowicie: rozwój na miejscu 
| przemysłu młynarskiego, jako najod- 

powiedniejszego odbiorcy miejscowe- 
/ go ziarna jest niezbędnym warunkiem 

postępu rolnictwa; w szczególności 
rozwijająca się produkcja pszenicy 
niewątpliwie zalamałaby się, co po- 
ciągnęłoby za sobą obniżenie pozio- 
mu kultury rolnej w tym okręgu, gdy- 
by została unieruchomiona tu pro- 
dukcja mąki pszennej. Upadek młynar 
stwa, który dostarcza rolnictwu ta- 
nich otrębów, utrudniłby rozwój go- 
spodarki hodowlanej. 

Organizacje. reprezentujące  inte- 
iesy rolników ziemi Wileńskiej i No- 
wogródzkiej, miały już możność spre- 
cyzowania swego stanowiska, co do 
zależności rozwoju rolnictwa Od roz- 
woji: miejscowego przemysłu młynar- 
skiego. Przytaczamy tu w  streszcze- 
niu ustęp z wygłoszonego przez p. 
prezesa K. Wagnera na październiko- 
wej konierencji w Zamku referatu o 
potrzebach rolnictwa ziem  północio- 
wschednich, dotyczący taryf kolejo- 
wych w odniesieniu do mąki i zboża: 

Zasady obowiązującej taryfy przewozo- 
wej юа mąkę i zboże stoją w sprzeczności 

  

naszym terenie 
z interesami rolnictwa ziem  pėlnocno- 
wschodnich, a zwłaszcza Wileńszczyzny. 
Żyto odegrywa w naszem rolnictwie wy- 

bitną rolę jako produkt spieniężany w więk- 

szych ilościach na ryńku miejscowym. jest 

rzeczą ważną, by zboże to osiągało cenę 

możliwie pomyślną, gdyż w wielu wypad- 
kach cena jego będzie stanowić o opłacal- 

ności gospodarstwa. Z tego względu nasze 

7boże musi mieć jakiś stabilizowany rynek 

ztytu. któryby na miejscu regulował ceny. 
Žakim stałym i pojemnym rynkiem zbytu 
są duże miejscowe młyny. Te znów nie 
mogą obecnie poprzestać na życie miejsco- 
wem i musza sprowadzać je z dalszych te- 
renów państwa. Obowiązujące stawki sta- 
wiają nasze młyny w położeniu  fatalnem. 
Rolnictwo utraciwszy ten dogodny dła nie- 
go a stabilizowany rynek zbytu, będzie mu- 

Siało szukać innych rynków zbytu w wa- 

runkach dlań bardzo niepomyślnych, powo 

dujących obezcenienie zboża na miejscu. 

Wileńskie Towarzystwo Organiza- 

cyj i Kółek Rolniczych, jak zresztą 

wszystkie inne zrzeszenia rolnicze na 
naszym terenie, ustosunkowało się cał 
kiem życzliwie do postulatów, wysu- 

niętych przez miejscowy przemysł mły 

narski. Jak wynika z odnośnego me- 
morjału T-wa, stoi ono na następują- 
cem stanowisku: : 

1. Warunki taryfowo-kolejowe są 
szkodliwe dla  młynarstwa  wileń- 
skiego. 

2. Stan rzeczy spowodowany obec 
ną budową taryf jest sprzeczny z inte- 
resami miejscowego rolnictwa, ponie- 
waż rozwój miejscowego przemysłu 
młynarskiego, jako  najodpowiedniej- 
szego odbiorcy miejscowego zboża, 
jest niezbędnym warunkiem prospero- 
wania rolnictwa. Szczególnie zagrożo- 
na jest produkcja pszenicy, którą rol- 
nicy wileńscy zaczęli uprawiać na szer 
szą skalę dopiero od roku, a która 
przy wyższej cenie w porównaniu z 
innemi zbożami, zapewnia jeszcze rol- = 2 = 
nikom jaką taką opłacalność. Upadek 

PROTESTY WEKSLOWE 
terenie izby Przemysłowo-Handiowej w Wilnie w listopadzie 

1830 r.w porównaniu z listopadem 1925 r. i październikiem 1930 r. 

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Listopad Październik Listopad 
1929 r. 1930 r. 1950 r. 

WOJEWÓDZTWA 
Iość Suma Ilość Suma Mość Suma 

o$E. „| w tys: zł. 8 w tys. zł. w tys. zł. 

CAE 

Wileńskie 14.029 2.596 14.109 2.856 14.664 3.374 

tockie 18.741 2.973 24.354 4.719 22.662 4.168 

ogródzkie 7.359 1.362 8.252 1.613 8.113 1.555 

1 Poleskie X. | 11.749 | 1.909 | 15073 | 2775 | 18996 | 2534 

Razem Okręg, Izby PH. Е 
w Wilnie ak 51.878 8.810 | 61.788 | 11.968 | 59.435 | 11.681 

Cała Polska 477.238 |1'7.983 ;j 418.896 | 11484) |399.489 | 106.159 

Siosanek procentowy Okręgu 
izby „> całej Polski © 10,9 proc.| 7,5 proc.| 13,8 proc. 10,4 proc.|14,9 proc.| 1,0 proc.     
  

PROTESTY WEKSLOWE W WIĘKSZYCH MIASTACH OKRĘGU IZBY 
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W WILNIE. 

са PKZ II 

  

                
    

   
Okęg, eb" o 3,8 

Isilniejs 

kiem w, 

proc., suma o 2,8 proc. 

u w porównaniu z październikiem tegoż 

tarzy czy worku ślepym, podobnym do 
SZYI, na którym ściąga się pętla, czy pę- 
tlica. Przeczucia i trwoga, jasnowidze 
Ma i tęsknoty, wszystko to się kłębi 
i mie może nie urodzić tej wigilijnej 
©oezji, z którą nie wie co począć Te- 
jatr. Nie wie bowiem Teatr, jak się do 
nie] dobrać, jakim kluczem ją roztwo- 
rzyć. jakim pendziem, potem dobytą 
a w_ wielkie malowidło obrócić. 
GR opalewskiego Betleem jest wy- 

sz W książce. życzę Romer-Ochen- 
> Šel, aby jej Betlejki znalazły się 
Oko wszybiso “| w ksiąžce. Ale i te   
       

     

   
    

© EE Jasełka wileńskie na 
ABK cała ta powódź nie powinna zniknąć bez śladu. RE Wszędzie w nich 4 ia inwencje, krzyki samej 

d i błędem byłoby my- 
Ro ŻE w WSZySikę- nie rozrasta się iorąc jedno od drugiego życie. Co 

est godne uwagi, to to, że trzyma się až - Najbliżej Mickiewi ajbliżej Dziadów. Mal BK 
Dziady są nierozegrane i że ten tytuł 

tóry jest na czele trzeciej części (czę- *to opuszczony!) wiele więcej znaczy, 
‘# przypuszczamy. Mickiewicz bo em_dał na czele scen, tytuł LITWA emi literami, symbol strzelisty, omny, zaznaczając wyrazem tym 
awę wielką, już nie samą ziemię ograficzne pojęcie. Mickiewicza 

4 

ręgu lzby Przem. Handlowej w porównaniu 

  
Listopad Październik Listopad 

1929 r. 1930 r. 1930 r. 
MIASTA 

Iłość o Ilość ui _ Ilość Ano 

Biatystok 6.087 856 7.680 1.619 6.450 1.070 

Brześć n|Bugiem 3.912 643 4.238 679 4.094 733 

Nowogródek 878 196 | 1023 239 902 243 
Wilno 9.586 1.951 9.478 2.125 10.199 2.670 

Baranowicze brak danych | 2.010 449 2.043 356 

Grodno : 2 4.019 731 3.776 640 
„ję: $ > 1.573 287 1.553 308 

e а 5 » 1.429 314 1.288 287 

W listopadzie 1930 roku zarówno ilość jakoteż suma protestowanych weksli w 
do miesiąca poprzedniego tegoż roku 

Jednak spadek protestów w tym okresie w 
izby jest mniejszy niż w całej Połsce (o 11,0 proc. —- ilość, o 7,6 proc. — snma) 

w Okręgu Izby spadek protestów w listopadzie w porównaniu z październi- 
uje woj. Białostockie (ilość o 7,0 proc, suma o 1i,7 proc.). Również w m, 

я toku notujemy Zaaczny spadek protestów bo až o 16,6 
ilości weksli i o 33,9 proc. w odniesieniu do aumy. Wśród miast w listopadzie 1930 ro- 
k ! roku największy wzrost protestów mamy do 
zanotowania w Wilnie—mianowicle o 7,6 proc. ilość weksli i aż o 25,0 proc suma. Zno- 

Przy porównaniu listopapa 1930 roku z listopadem roku 

proc. w odniesieniu do 

1929 notujemy w Okręgu 
izby wzrost protestów (o 14,6 proc. ilość, o 31,6 i ° proc. Suma), gdy jednocześnie w całemi 
Palstwie obserwujemy spadek, mianowicie o 16,3 proc. ilość i o 10,0 oroc.—suma. 

T OZ TSO TT ATR ORO ETY OREW WRO ZOEOROCEOREORZSA, 
= 

Litwa jest czemś więcej, niż Letuva 
etnograficznych Litwinów w Kownie. 
Jest więcej też, niż dawne wielkie Księ 
stwo na białoruskim pniu i z fermen- 
tem, katalizatorem polskim. Jest ona 
owocem tego, co serce dopiero w peł- 
ni ogarnia kiedy jest na wysokości. 
Jak u Św. Augustyna jest ów ogród 
Boży, tak u Mickiewicza jest ta Litwa, 
której nasiona są złożone w naszych 
sercach. Tę to Łitwę ujawniają nasi 
poeci, nasze |asełka, Betlejki, Be- 
tleemy. Dziś wszystko jeszcze to ma- 
le stokrótki i jaskry. Czyż nie warte 
są naszego spojrzenia? 

Do gotowego przyjść nie jest trud- 
no. Delektować się skończoną rzeczą, 
rezultatem wielkim, nie į żadną 
sztuką. Pamiętaj j cki mó- 
wit, że najpierw s szą być 

rozegrane w duchu, : nim się 
walka toczyć pocznie na ziemi o zrea- 
lizowanie rzeczy, rzeczy ie muszą być 
już w duchu roztrzygnięte. 

Flora naszych Betlejek, Jasetek, 
i Betleemów nie wydaje się rzeczą 
wartą zachodu dla naszych Augurów 
i Teatru. Pod tym względem myślimy 
inaczej i dlatego pragnęlibyśmy, aby 
wiatr wreszcie zerwał się bardziej 
przyjazny dla tych wszystkich rzeczy, 
sygnalizujących wielkie Jutro. 

Mieczysław Limanowski. 

   

     

  

     
  

- kładowca djetyki na kursach 

st 

młynarstwa pszennego spowodowałbv 
spadek cen pszenicy miejscowej, skut- 
kiem czego produkcja pszenicy stra- 
ciłaby na zyskowności i jeszcze bar- 
dziej pogłębiła delicytowość gospo- 
darstw rolnych. Również sprawa otrzy 
mywania na miejscu tańszych otrę- 
bów, przy rozwijającej się hodowli 
bydia, mia tu pierwszorzędne znacze- 
nie. 

Mając powyższe na względzie T-wo 
O. i K. R. całkowicie poparło memo- 
rjał Izby Przem.-Handl. w Wilnie, z 
tem tylko odchyleniem, że zmniejsza 
zastosowanie żądanej wyjątkowej ta- 
ryfy na przewóz zboża do Wilna i No- 
wo-Wilejki na odległość do 250 klm. 
(zamiast 300 klm.), oraz na przewóz 
mąki od tych stacyj na odległośći 
do 200 kim. (zamiast 300), — a to 
na tej słusznej podstawie, że odleg- 
łość od Wilna do poważniejszych 
punktów załadowczych zboża w No- 
wogródczyźnie wynosi około 250 klm., 
zaś co do mąki — to 200 klm. stano- 
wią najdalszą odległość od Wilna do 
punktów odbiorczych na Wileńszczyź- 
nie. 

A zatem, według oświetlenia i zro- 
zumienia miarodajnych i bezpośrednio 
zainteresowanych czynników, repre- 
zerntujących rolnictwo, niema jakiego- 
kolwiek momentu rozbieżności, lub 
kolizji żądań miejscowego przemysłu 
młynarskiego a interesów miejscowe- 
go rolnictwa. Harski. 

Cenna książka 
DR. MED. EUGENJUSZ ISZORA 
„Praktyczny podręcznik odżywiania 

dzieci“. 
Wyd. rocznych kursów pielęgnowania 
i wychowania dzieci w Wilnie — pod 
red. prof. dr. W. Jasińskiego 1931, 

str. 184. 

Przed paru tygodniami ukazała się 
na półkach księgarskich książka pod 
powyższym tytułem, o ile oddawna 
odczuwano brak podobnego podręcz- 
nika i nietyłko w Polsce, lecz i wogó- 
le Europie, to właśnie na terenie Wil- 
na, nie kto inny, lecz dr. lszora był 
powołany do napisania jej. Jako po- 
pularny w Wilnie pedjatra, oraz wy- 

pielęg- 
niarskich, dr. Iszora swą bogatą wie- 
dzę i doświadczenie praktyczne umiał 
na sposób ścisły zmieścić na 184-ch 
stronach. Śmiało rzec można, że książ- 
ka ta jest podręczną skarbnicą, z kt 
rej nietylko matki i pielęgniarki będą 
czerpać niezbędne wskazówki. Nie 
jest to popularna książka, przeznaczo- 
na dla szerokich mas, wymaga ona 
pewnych podstaw, najelementarniej- 
szych co prawda, lecz bez których 
szereg taktów i zjawisk będzie nie 
zrozumiałych. W dalszem zaś, autor w 
bardzo przystępnej formie zapoznaje 
czytelnika z zaradami nowoczesnego 
racjonalnego odżywiania niemowlą:. 
Książka ta powinna się znaleźć nie- 
tylko w rękach każdej inteligentnej 
matki; dbającej o zdrowie swego 
dziecka, nie tylko w rękach fachowej 
pielęgniarki, lecz jest to wprost pod- 
ręczna encyklopedja, w której zwykiy 
lekarz praktyk, nie pedjatra, znajdzie 
moc wiadomości praktycznych, moc 
odpowiedzi na szereg pytań ze swej 
praktyki codziennej. 

Książka ta powinna się znaleźć w 
rękach, studjujących medycynę, wpro- 
wadzając ich przystępnie, lecz bardzo 
dokładnie w teorję i praktykę odży- 
wiania niemowląt. 

We wstępie autor zapoznaje czy- 
tełnika z celami odżywiania oraz skład 
nikami pożywienia; z tego rozdziału 
dowiadujemy się bardzo ciekawych 
wiadomości, o tak popularnych dzi- 
Siaj witaminach, więc dowie się mat- 
ka jakie witaminy, w jakich pokar- 
mach ich jest mniej, w jakich więcej 
i dlaczego szkodliwem jest dla jed- 
nych ciepło a dla drugich soda. Ob- 
szeinie potraktowane są rozdziały 
ważenia dzieci i obliczania pożywie- 
nia według sposobu kalorymetryczne- 
go, oraz według nowoczesnego sy- 
stemu Pirqveta, są to kwestje naogół 
dość trudne, lecz przez dr-a  Iszorę 
zostały tak potraktowane praktycznie 
i życiowo, że stają się jasne i zrozu- 
miałe. 

W rozdziale o odżywianiu piersią, 
(jest bodajże najlepiej napisany roz- 
dział, z niego można wyczuć, że dr. 
Iszora jest gorącym propagatorem na- 
turalnego karmienia), znajdujemy o0d- 
powiedzi na wszelkie możliwe w tych 
przypadkach pytania. Wystarczy przy 
toczyć parę z nich, dla ilustracji: 
Czy należy karmić z jednej  piers:, 
czy też z obu podczas każdego: posił- 
ku? — Czy budzić dziecko, gdy prze- 
Sypia godziny karmienia? i t. p., sło- 
wem uwzględnione zostały wszelkie 
wypadki, z któremi codziennie spoty- 
kają się lekarze praktycy. 

Dowiadujemy się w dałszem, o 
odżywianiu sztucznem, gdzie znowuż 
zostały przystępnie rozwiązane naj- 
drobniejsze szczegóły. W ten sam 
sposób zostały potraktowane rozdzia- 
ły o karmieniu mieszanem, oraz odży- 
wianie niemowląt w Il-gim półroczu, 
w końcu każdego rozdziału podany 
jest plan karmienia, ułatwiający zor- 
įentowanie się w ilości i jakości po- 
siłków na każdy miesiąc życia. 

Na zakończenie, na trzydziestu 
paru stronach, autor podaje kuchnię 
niemowlęcia w oryginalnem  opraco- 
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B. POSŁOWIE BIAŁORUSCY PRZED SĄDEM 
OKRĘGOWYM 

DRUGI DZIEŃ. 

Po wznowieniu posiedzenia Sąd wysłu- 
chuje wyjaśnień oskarżonych. 

Czynią oni wrażenie ludzi, wybitnie przy- 
Wach do obrony, niektórzy robią no- 

tatki. 
Wszyscy zachowują się swobodnie, nie 

odczuwa się między nimi, tak bardzo cha- 
rakterystycznego dla ławy podsądnych, skrę 
powania czy przygnębienia --- nie — prz2- 
ciwnie, rozmawiają cicho między sobą i wy 
mieniają uśmiechy ze znajomymi i rodzina- 
imi na audytorjum siedzącymi. 

Odpowiadają i udzielają wyjaśnień prze- 
wodniczącemu w języku białoruskim (kale- 
cząc go niemiłosiernie rusycyzmami). 

Bardzo znamiennem, butnem, a niekie- 
dy i w momenty wesołe, obfitującem jest 
przemówienie oskarżonego Wołyńca. 

Przemawia On tak, jakby w dawnych 
dobrych czasach mówił z przygodnej try- 
buny do tłumu. 

Czego tam niema w tem przemówieniu: 
jest i obowiązek poselski względem „cie-= 
miężonych* i mas ludu pracującego i 
wyzysk „panów” i bankierów, następnie Wo 
łyniec analizuje ten moment, gdy prokurator 

oskarżał go o przebywanie w W. M. Gdań- 
sku i nawiązywanie tam kontaktu z wrogimi 
Państwu elementami. Przebywał w Zoppo- 
tach, dla kąpieli morskich i odpoczynku i 
twierdzi, że przecież nie może być karanym 
za przebywanie na plaży w kąpielowym 
kostjumie. 

Rzecz jasna, że jest to tylko  wykręt, 
gdyż wiadomem jest władzom, że plaża 
była miejscem konspiracyjnych zebrań. 

Oskarżony Ostapczuk przemawia zwiężłe 
i krótko. Robi on wrażenie chorobliwego fa 
natyka, do winy się nie przyznaje. 

W sekretarjacie pracował, o odezwach i 
bibule komunistycznej nic nie wie, choć był 
szefem _ kancelarji i cała korespondencja 
przez jego ręce przechodziła. 

Wszyscy oskarżeni, winy się wypierają 
i nic o działalności wrogiej Państwu nie 
wiedzą. 

Sąd po zapoznaniu się z wywodami о- 
skarżonych zamknął posiedzenie odraczając 
je do dnia dzisiejszego. 

Na widowni daje się odczuć większe za- 
interesowanie się procesem. 

  

Nieporozumienie wśród b. człon- 
ków „Brudervereinu” 

Aktywn, y w swoim czasie członek osławionego „Bruderierejnu* Zelik Lewinson 
obecnie właściciei restauracji przy ul. Zawalnej czemś się naraził swym byłym towarzy- 
szos, bowiem ci postanowili rozprawić się z nim jak się patrzy. Właśnie w środę wie- 
czorem do Lewinsona wszedł jakiś osobnik i wezwał go na zauł. Lidzki, gdzie oczekiwać 
go ma pewien handlarz z drobiem. 

Lewinson udał się na wskazane miejsce lecz miast handlarza 
z kilku drabami, uzbrojonymi w kastety i 
mžosiernie „ 

tkał się oko w oko 
noże. Ci rzucili się na Lewinsona bijąc nie- 

Lewinson cudem wyszedł z życiem i to tylko że napastnicy ztękli się przechodniów. 
Obecnie za pośrednictwem rodziny złożył on skargę do władz, podając nazwiska spraw- 
cow pobicia. Wiedząc, co mu grozi, Lewinson przedsięwziął jaknajdałej idące Środki 
zabezpieczające go przed „wizytą* swych b. kon:panów i gdy zapada zmierzch, nie wy- 
chodzi wcale na ulicę. 
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SPORBIRZEZENIA ZAKŁADU  METEORO- 
оОН U. 5. B. W WIŁNIE. 

z dnia8, I. 31 r. 

Ciśnienie średnie w min. 761 
Temperatura Średnia — 2 
Temperatura najwyższa —4 
Temperalura najniższa — 5,9 
Opad w uim. 5,0 
Wiatr: zachodni 
Tendencja: wzrost 
Uwagi: peehmurno,drobny Śnieg 

ZEBRANIA 1 ODCZYTY 
— Klub Włóczęgów Senjorów. Pierwsze 

poświąteczne zebranie Klubu Włóczęgów 
Senjorów odbedzie się w dniu 9 m. b. (pią 
tek) w lokału Akademickiego Klubu Włó 
częgów przy ul. Bakszta 11 (gmach bursy 
akademickiej). Początek o godz 19. Goście 
mile widziani. Na porządku dziennym mię- 
dzy innemi dalszy ciąg dyskusji w sprawach 
miejskich. 

— Związek Hodowców Drobiu z. Wileń 
skiej przy Wileńskiem Towarzystwie Orga 
rizacyj i Kółek Rolniczych podaje do wia- 
domości członków i sympatyków Związku 
o mającem się odbyć zebraniu w dniu 20. 
-— | b. r. o godz. 17-tej, w lokału Wileńskie 
yo Towarzystwa Organizacyj i Kółek Rol- 
niczych, Wilno, Sierakowskiego 4. Wobec 
konieczności omówienia pilnych spraw orga 
nizacyjnych, przybycie wszystkich człon- 
«ów i sympatyków pożądane. 

— Zjazd T-wa ugeuzacyj i Kółek Rol 
niczych. Dnia 24 stycznia 1931 r. odbędzie 
się w Wilnie w lokalu Związku Ziemian, 
(Zawalna 9) doroczny walny zjazd OTO. i 
KR. na pow. Wil. - Trocki z następujacym 
porządkiem dziennym.: 1) zagajenie, 2) wy 
bór prezydjum zjazdu, 3) sprawozdanie z 
działalności OTC i K.Rol. za rok -1930 i 
płan pracy na rok 1931. 4) przyjęcie budże 
tu i OTO i K. Rol. na rok 1931 (32,5) wy 
bory: a) rady OTO i KR. b) komisji rewi- 
gdnej, c) delegatów na zjazd wojewódzki 
6) wolne wnioski. 

'Prawo wstępu na zjazd mają delegaci od 
Kółek i Kół Rolniczych, od sekcyj Kół Kont 
roli Obór, od sekcyj Kół Gospodyń Wiej- 
skich, oraz delegaci wszystkich innych or- 
ganizacyj, które przystąpiły do OTO i KR, 
w charakterze członka i opłaciły składkę 
członkowską, przewidzianą statutem, bądź 
też wniosły zaliczkę a conto składki człon- 
kowskiej. 

AKADEMICKA 
, „= Otwarcie Ogniska akademickiego. W 
dniu 10 stycznia rb. odbędzie się otwarcie 
sezonu zimowego w Ognisku Akademickim. 
W gustownie ubranych salach i przy dzwię 
kach doborowej ork: iestry, S będą ba- 
wić się ochoczo do Świtu. Bufet obficie za- 
opatrzony. Wstęp wyłącznie za okazaniem 
legitymacyj lub karty wstępu, które można 

waniu, oraz mieszanki lecznicze przy 
współudziale d-ra B. Żabko-Potopo- 
wicza. W kuchni matka znajduje sze- 
reg wiadomości praktycznych, jak go- 
tować, lub przygotowywać 38 rozma- 
itych potraw dla niemowlęcia z 
uwzględnieniem ostatnich zdobyczy 
nietylko medycyny, lecz i kulinarji, kdż 
da z matek, wdzięczną będzie autoro- 
wi za podanie tak obfitej ilości po- 
traw. Rozdział mieszanek leczniczych 
pozwala w sposób łatwy przygotowy- 
wać w domu potrawy dla chorych 
dzieci. Niestety brak miejsca, zmusza 
nas do streszczania się, lecz książka 
d-ra Iszory nie wymaga reklamy, sa- 
ma treść jej, ujęcie przedmiotu, oraz 
nadwyraz przystępny styl, są najlep- 
szą oceną wartości jej. 

Należy z niecierpliwością oczeki- 
wać ukazania się zapowiedzianej Ii-ej 
części podręcznika, a d-rowi iszorze, 
powinszować dokonanego dzieła. Tru- 
dy jego nie pójdą na marne, a spotka- 
ją się z żywem uznaniem i wdzięcz- 
nością tysięcy dbałych matek. 

Docent dr. S. Bagiński. 

TONIKA 
otrzymać powołując się na 2 członków Za- 
rządu. Bilety w cenie 1,50 i 3 zł. Początek 
o godz. 9. 

— Z chóru akademickiego. Zarząd chó- 
ru podaje do wiadomości swych członków, 
że pierwsza, poswiąteczna próba odbędzie 
się w piątek dnia 3 — i. Początek, jak zwyk 
le, o godz. 20 m. 15. Przyjmuje się zapisy 
nowych członków. 

SZKOLNA 

— Poświęcenie szkoły powszechnej im. 
A. Syrokomli. W sobotę, dnia 10 bm. o go- 
dzinie 17 odbędzie się poświęcenie gmachu. 
szkół powszechnych im. Syrokomli zbudo- 
wanego przez Magistrat m. Wilna kosztem 
1.206.000 zł. 
„Gmach zbudowany został na Antokolu u 

zbiegu ulic Jasnej i Trynitarskiej. Pošwię- 
cenia dokona ks. Biskup Bandurski. Wilno 
zaprosiło na tę uroczystość pp. ministrów 
Czerwińskiego i Prystora. P. wojewodę Kir- 
tiklisa zaprosili dzisiaj osobiście prezydent 
miasta Folejewski w towarzystwie p. wice 
prezydenta Czyża. 

RÓŻNE 
— Skasowanie wagonu sypiałnego na 

trasie Szepietówka — Baku. Za pośrednict- 
wem Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwo- 
wych w Wilnie zarząd kolei sowieckich po- 
daje do wiadomości, że z dniem 1 stycznia 
rb. wagon sypialny bezpośredniej komuni- 
xacji Szepietówka -— Baku został skasowa- 
ny. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na  Pohułance, Dziś 

„Dzielny wojak Szwejk" Haseka. 
„— Teatr miejski w „Lutni*. Dziś o go- 

dzinie 9 w Rewja karnawałowa w reżyse- 
r; i z konferansjerką Karola Wyrwicza - 
Wichrowskiego. 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Pan — Miłośny nocy. 
Światowid — Put i Pałachoa i Zaczaro- 

- Hollywood —. Koniec Chaney. 
Ciao Orkan. > x 

SPORTOWA 
— Kalendarzyk sportowy Wileńskiego 

okręgowego Związku Bokserskiega na se- 
zon sportowy 1931 roku. Dnia il stycznia 
1931 roku odbędą się w Wilnie zawody 

międzyklubowe między Warszawskim Klu- 
bem „Makabi* a Wileńskim klubem bokser 
skim. 

Dnia 18 stycznia -193ł roku odbędą się 
w*Wilnie zawody między okręgowe Lwów 

— Wilno. 
Dnia 15 lutego 1934 r. Odbędą się w 

Wilnie zawody między okręgowe Poznań — 
Wilno. 

Dnia 15 łutego 1931 r. odbęda się 

Lwowie zawody  rewanżowe Wilno 

Lwów. 
Dnia i4-go i 15-g0 marca 1931 r. od- 

będą się w Wilnie zawody o mistrzostwo 
okręgu wileńskiego. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
‚ — Wypadki w ciągu doby. Od 7 do 8 
bm. zanotowano wypadków 51: w tem kra- 
dzieży 6, opilstwa 15, przekroczeń admini- 
stracyjnych — 18. 

— Požar w folwarku. No- 
‹у onegdajszej w folwarku  Jaśniewo 
gm. polańskiej pow. oszmiańskiego 
wybuchł z nieznanych przyczyn pożar, 
który zniszczył dom mieszkałny i za- 
budowania gospodarskie powodując 
tem okoła 20 tys. zł. strat. 

. — Tragiczna śmierć na środku je- 
ziora. Mieszkaniec wsi Trakańce gm. 
niemenczyńskiei Józef Hajdamowicz 
idąc z kolegą przez jezioro Dubińskie 
wpadł pod lód i utonął. Szedł on do 
sąsiedniej wsi w odwiedziny do narze 

we 

  

Przeciwko grypie i przeziębieniom  nic- 
zwykle skutecznym środkiem jest Togal. Po 
zażyciu  Togału w stadjum początkowem 
znikają natychmiast chorobliwe objawy. 
Przeszło 6060 lėkarzy potwierdzają dobit 
rie skuteczność działania Togalu. Spróbujcie 
dziś jeszcze — lecz żądajcie zawsze tylko 
Togal. Do nabycia we wszystkich apte- 
kach . (Togal jest preparatem szwajcar- 
Tb zarejstrowanym w Polsce pod Niż. 
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JUBILEUSZ 70-LECIA 
zasłużonego muzyka 

W tych dniach ukończył 70 łat 
życia, znany kompozytor, historyk i 

krytyk muzyczny prof. Michał Józefowicz. 
Z okazji tej składam wizytę w cichym 

milutkim dworku przy ul. św. Jakóba. 
— I cóż mam Panu o sobie powiedzieć, 

by zainteresowało moje wynurzenie  czy- 
telników „Słowa”? 

— Przypuszczam, że każdy szczegół z 
życia i działalności muzycznej, pana Profe- 
sora, jest nader ciekawym, słucham więc i 
notuję!... 

— A więc dobrze. Urodziłem się w 
rodzinnym naszym majątku na Żmudzi Do- 

  

wgirdonie nad Dubissą. Matka obu marta 
sanie wcześnie, ojciec jako wojskowy, prze- 

bywający stale w pułku nie mógł się zająć 
mtojem wychowaniem. Wychowawcami mo- 

jemi byli dziadkowie moi. 

Już w najwcześniejszej mojej młodości, 
babka zaobserwowała moje zainteresowanie 
się muzyką i ku mej wielkiej radości ob- 
darowuje mnie w dzień imienin — dziecię- 
cmi skrzypcami. 

Długie godziny spędzałem na wypróbo 
waniu cennego dla mnie daru i doszedłem 
do zdumiewających rezultatów... bo oto na- 
stroiwszy skrzypce, zacząłem na nich grać. 

W czasie późniejszych mych studjów w 
Petersburgu, poświęciłem się pracy muzy- 
cznej z całym zapałem. Prorokowano mi 
wielką przyszłośc, blizka jednak rodzina 
odradzała wstąpienie na ścieżkę ku sławie 
muzycznej, gdyż jak Ran wie, muzyk uwa- 
żanym był wówczas za coś nitołerowanego, 
w sferach towarzyskich. 

Mimo sprzeciwu bliskich _ postanowiłem 
udać się do prof. van Arca i Wólfela, zaczą- 
łem poważnie nad sobą pracować. 

Postanowiłem poświęcić się pracy. teo- 
retycznej i historji muzyki. 

W Petersburgu spotykam się z ilją Nie- 
kiasowym, korzystam z długich z nim de- | 
bat . uwag jego o nowoczesnej muzyce. 

1 tak od lat 35 pracuję jaka krytyk, hi- 
storyk i sprawozdawca muzyczny. 

W czasie wojażów po Europie spotykam 
Paderewskiego, v. Bańssena, Stałkowskiego, 
rozumie Pan, że każde takie spotkanie i roz 
mowy wzbegącają mą wiedze i dodają bodź 
ca do dałszej pracy. 

Ulatwiam wyrobienie się na niewdzięcz- 
nej niwie artystycznej młodym podówczas 
siłom polskim i zdobycie pierwszych szcze- 
tli drabiny karjery artystycznej, jak Mły- 
narskiemu i Kochańskiemu, uważając ich za 
członków jednej wielkiej rodziny artystycz- 

nej. ; 
Napisałem również operetkę p.t. „Księż- 

niczka lotnictwa”, która niebawem będzie 
transmitowana przez rozgłośnię Polskiego 
Radja w Warszawie. 

Obecnie od lat wielu, pracuję w Wilnie. 
Tu stawiałem przecież pierwsze kroki jako 
malec gimnazjalny, tu zawinąłem na sta- 
rość. 

Zmrok już zapada —. miła pogawędka 
nia się ku końcowi, żegnam zasłużonego ju- 
Dilata na dowizdenia dowiadujemy się je- 
szcze, że w dniu dzisiejszym usłyszymy 
przez radjo jedną ż wielu ciekawych kompo- 
zycyj p. Józefowicza a mianowicie „SOna- 
tę skrzypcową”. Deł. 

MASTER DTS SET DREDTSUETISA 
<zonej i jedynie dla skrócenia sobie 
drogi wszedł ną jezioro. 

— Bójki „Wśród „królów. Na. ul. Subecz w środę w nocy wynikła bółka pomiedzy dwiema partjami „krółów”. | W wynik iścia jeden z uczestników 0 zc Poboży (Kałwaryjska 127) został поо- 
dzon; nożem w piecy. Р 
. — Złodziej na dworcu kole- 
10 wym. Chajkowskiemu Antoniemu, Horo- 
delska 4 га dworer osobowym st. Wilno 
nieznany osobnik usdował dokonać kradzie- 
ży portielu. Sprawcą okazał się Szmitowski 
Jan, Połocka 4, kłorego zatrzymano, 
„ — Podrzutek w kościele. W kościele 
Serca Jezusowego znałeziono podrzutka płci 
męskiej w wieku około 3 miesięcy. Podrzut 
ka ulokowane w przytułku Dzieciątka Jezus. 

— Ujęcie poszukiwanych. W dniu 7 bm. 
został zatrzymany Rynkiewicz Andrzej, po- 
AE przez Sąd Powiatowy w  Li- 

zie. 
Również w tym dniu zatrzymano: Toma 

czewską Emilję bez stałego miejsca zamie- 
szkania, poszukiwaną przez sąd powiatowy 
w Wilnie i Łukjanowa Aleksego, lat 23, de- 
zertera 4] pp. w Suwałkach. 

— Duża kradzież mieszkaniowa. 
W. dniu 7 bm. Milerowej Helenie (Za- 
tzecze 14) skradziono garderobę mę- 
ską, damską oraz srebra stołowego 0- 
gólnej wartości 2.305 zł. : 

„ Rowniež Kaganowi Hirszowi (Nie 
miecka nr. 1) skradziono z mieszkania 
zarderobę wartości 1500 zł. 

— śmierć od alkoholu. 
Zinarła Uscinewicz Tekla, (Filarecka 
46) wskutek nadmiernego spożycia a!- 
kohclu. Zwłoki przewieziono do kest- 
itcy szpitala Św. łakóba. 

— Usiłowanie samobójstwa. 
Jetejko Aleksander, Piaski 21 wypił esencji 
octowej. Pogotowie Ratunkowe odwiezło go 
do szpitaia żydowskiego w stanie niezagra- 
żajacym życiu. 

   

   

  

  

 



Sprytai hochsztaplerzy pod kluczem 
ECHA AFERY BANKOWEJ W N. WILEJCE 

Przed kilku tygodniami donosiliśmy pokrótce o ujawnieniu ałery bankowej w N. 
Wilejce, polegającej na fikcyjnem nabywaniu towarów w różnych fabrykach w Polsce. 

Latem r. ub. powstał w N. Wilejce „Bank Ludowy", mający na celu ułatwienie 
kupcom nabywanie towarów bezpośrednio w fabrykach po cenach bardzo przystęp- 
nych. Założycielami banku byli trzej handlarze wileńscy Sznajderowicz, Żytkowicz i 
Benges, którzy ponadto zdołali wciągnąć do tej oszukańczej afery kilkunastu łatwowier- 
aych kupców z Wilna. 

Aferzyści za pośrednictwem swych ajentów poczynili liczne zakupy w Warszawie, 
Łodzi, Białymstoku i Lublinie, wystawiając weksle które miały być wykupione przez 
„Bank Ludowy* w N. Wilejce w jednym i tym samym dniu o czem fabrykanci natu- 
ralnie nie wiedzieli. W chwili gdy nadszedł termin płatności Żytkowicz i kompanja zwi- 
nęli swe agendy, i mając po kilkadziesiat tysięcy złotych w kieszeni utotnili się nara- 
zając swych wierzycieli na znączne straty. 

Poszkodowani zwrócili się ze skargą do połicji i wówczas cała afera wyszła na 

jaw. Kilku agentów zdołano wówczas zatrzymać lecz główni oszuści opuścili Wilno. 
Dopiero prze dwczoraj udało się władzom bezpieczeństwa na podstawie otrzyn:a- 

nych informacyj ująć wymienionych wyżej 

Stało się to w chwili gdy zwiedziwszy 
_ heząc, że tu o nich zapomniano. 

Usiłowanie samobójstwa w areszcie polic, 

czerpią. F. Łopalewski stwierdził, u 

" Wezora 
kiej pijaną 

turę, kopiąc 
kę schodową i bez 
me 

trzech „założycieli* oszukańczego Banku. 

Warszawę i Gdańsk wrócii oni do Wilna 

w 8; do a ze ignacego sprowadzono z ulicy Wiel- 

E w chwili OSC do lokatu aresztu wywołała nieopisaną awan- 
i gryząc obecnych na służbie policjantów, a następnie wydostała się na klat 

namysłu, nim ktoś z obecnych zdarzył przeszkodzić, rzuciła się w dół 
ę z wysokości drugiego 

Emiijanowa doznała ciężkich obrażeń podstawy czaszki i nóg, wobec czego о- 
kowano ją w szpitału żydowskim. 

  

ŚRODA LITERACKA 
Zapowiedź, że poświąteczne zebranie li- 

ieratów poświęcone będzie pamięci słonecz- 
nego poety, Ejsmonda, zgromadziła w mu 
mach azyljańskich do stu osób. Prócz zwyk 
iych sympatyków, zauważyliśmy nowych, a 
także gościa z Kowna, p. Witolda Wizu- 
nasa, krytyka i literata, który przybył vw 
towarzystwie wileńskich rodaków, by się z 
zapoznać z ruchem polskich literatów. > 

P. Hulewicz powiadomił 0 tym fakcie 
zebranych którzy powitali gościa oklaska- 
mi, oraz zapowiedział następną Środę, z 
p. Sztromengerem (muzyka i literatura), i 
późniejsza, „jubilevszową”, p. H. Romer - 
Ochenkowskiej 

Poczem p. Łopałewski wygłosił krótką, 
ale bardzo odczutą i trafną charakterystykę 
zmarłego poety. Wspomniał o Jego bytno- 
ści w Wilnie i o tem, jak cieszyliśmy się 
Jego niefrasobliwa radością dziecka. Bo w 

im był czar dziecka, świeżość i wdzięk 
bez pozy, pełen prostoty, bezpośredni, czer 
piący 2 natury, jak kwiaty pokarm z niej 

ś. p. 
Eįsmonda brak głehszych tonów w poezji, 
gdyż zbyt go ponosił pęd Życia, ale zapo- 
wiedź tych głębszych odczuć daje się za- 
uważyć w poezjach lirycznych zmarłego pi- 
sarza. Tam maluje się zaduma nad tajemni- 
cą życia, które tak kochał. * 

Kochał zwierzęta i świetnie je opisywał. 
ale chyba najbardziej kochał dzieci, ten u- 
śmiech natury, rozumiał je, jak nikt doros- 
ły, „dzieci są najradośniejszą rzeczą Świa- 
ta" — pisał. i musiał odejść od swych ma 
łych, ślicznych synków.... 

Szeroki zakres twórczości Ejsmonda  o0- 
bęjmuje również „Bajki“ i „Satvry”, któ- 
rych pierwszy zbiorek wydał w 20-ym roku 
Życia. Niezrównasa w mich zdolność syn- 
tetyzowania życie, a w pierwszych latach 
Niepodległości, wszystko, co się działo, by- 
io kopałnią dla  bajkopisarza i satyryka. 
Ale On, wznosząc się ponad aktualność, po- 
nad w: ie partje i svmpatje, śmiechem 
obrzucał wszystko, z czego Śmiać się moż- 
na było. I to bez żółci, bez zjadliwej nie- 
nawiści, wesoło wydrwiwał głupotę i ma- 
łość ludzką, nie jak żólciowy śledziennik, 
ałe jak „największy łobuz z nas trzech”, 
jak ka v sobie i swych synkach. 

ążył do pełni życia... zostawił dzieła 
radosne... i oto po Jego śmierci to, co zo- 
stawi, budzić bedzie wesoły śmiech, mimo, 
że Go niema i żal ściska serca 

W zastępstwie artystów Teatru, obcią 
żonych pracą, p. Bohdziewicz odczytał kilk: 
tłumaczeń z Kochanowskiego, z literatury 
klasycznej, bajki, które wywołały salwy 
śmiechu, oraz nowelę „Akademik Smorgon 
ski“ o niedzwiedziu. 
„Poczem nastąpiła zwykła herbata z 

pączkami przy ożywionych  pogawędkach, 
zaś po przerwie p Wizunas udzielił zebra- 
nym wiadomości o ruchu literackim w Kow 
ne, przemawiając po litewsku i po polsku, 
dziękując za przyjemność, jakiej doznaje, 
będąc w Klubie. Ze słów R Wizunasa oka- 
zuje się, że ruch literacki litewski jest dość 
ożywiony (w ubiegłym roku wyd. w Kow- 
nie 1000 dzieł), kierunki takie, jak wszędzie, 

" powodzenie zdobywają młodzi w typie na 

- rów, 
szej „Kwadrygi”. W teatrze wyliczył auto- 

mających rzetelne powodzenie: Krewe- 
Mickiewicz z dram. „Szarunas* i „Skirgaj- 

  

"W, WILLIAMS. 

"Mortimer 
— Noor-el-Dine — powtórzył tri- 

umfująco Mathius, — musimy ją za- 
iaz wybadać. 

Tancerka cofnęła się przerażona, 
ale sierżant chwycił ją za rękę i 
ciągnął do domu. 

-— Nie, nie, tylko nie tam! — 
krzyczała rozpaczliwie młoda kobieta. 

— Na miłość boską, nie prowadźcie 
mnie tam, do tej sali! Ach, mój Boże,,, 
Lepiej wywieżcie mnie stąd do wię- 

  

zienia. Do więzienia, do więzienia, by- 
'e nie tutaj! 

Padła na kołana, nie zwracając 
uwagi na zaśniieconą podłogę i wy- 
ciągnęła błagalnie ręce: 

Ale Garrison porwał ją na ręce, 
jak piórko, uniósł z ziemi i wszedł do 

4 

  

   

    

Ę sciany. Sierżant rzucił się ku 

karczmy. Noor-el-Dine broniła się ze 
wszystkich sił, drapała i gryzła, jak 
zwierzątko. Mathius wszedł wślad za 
nimi. 

Okiennice w sali były pozamyka- 
ne. Na stole migotała cienka świecz- 
ka. W słabem świetle, które roztacza- 
ia dokoła siebie, leżał trup człowieka 
z żółtą twarzą; miał postrzeloną gło- 

Garrison postawił iancerkę, która 
skoczyła jak dzikie, przerażone zwie- 
rzątko, w najdalszy kąt, tuląc się do 

niej, a 
Mathius powstrzymał go: : 

— Nie trzeba! Ona boi się trupa : 
nic w tem niema dziwnego. Chodź tu 
i powiedz, czy znasz tego człowieka? 

___ Sierżant podszedł i pochylił się nad 
trupem: 

ZE ŚWIATA 
SEJM ZŁODZIEJSKI OBRADUJE W 

CHICAGO. 

W tych dniach „król złodziei" a- 
merykańskich —- Henry Mayhew zwo- 
łał wszystkich swych kolegów „po ia 
čhu“ do Chicago celem odbycia wspól 
nej konferencji. Na złodziejski ten sej 
mik przybyło 150 przedstawicieli 
świata kryminalnego, w tem wszyscy, 
w wieku od lat 16 do 20. jeden nawet 
z delegatów, jakkolwiek liczył dopiero 
lat 15, był już 29 razy karany za kra 
dzież. Konferencja, która odbyła się w 
Americ Unioj Scool, zajmowała się po 
no sprawą ubezpieczenia złodziei na 
starość i na wypadek niezdolności do 
pracy... 

GIEŁDA WARSZAWSKA 
z da. S. I. 1930 r. 

WALUTY I DEWIZY. 
Dolary 8,89 i cwierć — 8,91 i ćwierć — 

8,87 i ćwierć. Belgja 124,50 — 12481 — 
124,19. Hołandja 359,20 — 360,10 — 258,30. 
Kopenhaga 238,45 — 239,05 — 237. Londyn 
43,31 i trzy czwarte — 43,42 i pół — 43,21. 
Nowy York 8,915 — 8,935 — 8,895. Nowy 
York kabel 8,024 -= 8,944 — 8,904. Paryż 
25,02 — 25,01 — 34,93. Prega 2644 — 
25,50 — 26,38. Stokholm 238,85 — 239,45 
— 238,25. Szwajcarja 172,94 — 173,37 — 
172,51. Wiedeń 125,50 —- 125,81 — 125,19. 
"Włochy 46,72 -— 46,84 — 46,60. Berlin w 
obrotach pryw. 212,34. 

PAPIERY PROCENTOWE. 

Pożyczka inwestycyjna 93,50 — 93,25. 
Premjowa dolarowa 46,50 — 47,25 — 47. 
6 proc. dolarowa 68. 7 proc. stabilizacyjna 
71 — 79,50. 10 proc. kolejowa 102,50. 3 
proc. ŁZ BGK i BR, obligacje BGK 94. Te 
same 7 proc. 83,25. 8 proc. TK Przem. Pol- 
skiego 85. 4,5 ziemskie 53. 4,5 proc. war- 
szawskie 53,25. 8 proc. warszawskie 72,25. 
8 proc. Łodzi 67,25. 6 proc obligacje poż. 
konw. m. Warszawy 7-ma em. 51,75 
51,50. 8-ma i ©-ta em. 50,40. 3 proc. budo- 
włana 50. 

AKCJE: 

B. Połski 158,50. B. Zachodni 70. Sole 
Potasowe 92. Cukier 34 Modrzejów 10,50. 
Starachowice 13,50. 

PRO IEIIPEIRTE ARM LO TKPNTS ISK 

Wo“, Wajczunas z dram. - satyrą „Patrjoci“ 
Putinas — „Syncwie wladzy“. 

Czurlonieni (wdowa po małarzu  Czur- 
lonisie) napisała grywane stale „Synowie 
Jutrzenki” i „Pieaiążki”, na wsi grywają ze 
społy sztuki obyczajowe i patrjotyczne. Z 
śłumaczeń z literatury połskiej (prócz kla- 
svków, w czem Kraszewski 1 Orzeszkowa) 
„Tredowata“ Mniszkówny... cieszy się po- 
wodzeniem. Na takie dictum goście się śmie 
Ч, ale literaci zgrzytali zębami... Poczem w 
zwykłym gwarze rozchodzono się do  do- 
mów. iępca. 

  

— Hm, dobrze mu dali! —- To Ri- 
ce, właściciel tej karczmy, poczciwi- 
na... jak pan myśli, sir, kto mógł go 
rak uraczyć? 

Mathius w milczeniu 
«ieszenie zabitego. 

— Niema nic ciekawego... Musimy 
odnaleźć mordercę! Ej, a tam kto? 

"Z trzaskiem otworzyły się drzwi i 
do sali wszedł Gordon. 

— Zostawiiem Betsa na dziedziń- 
cu a sam zrewidowałem cały dom pra- 
wie. Niema tu żywej duszy. 

Nagle dostrzegł kryjącą się w ką- 
cię kobietę. 

— Nie może być! — krzyknął, 
podchodząc do niej. — więc to ona, 
naprawdę ona! Więc to tutaj się scho- 
wała po ucieczce od nas, kiedy śle- 
dziliśmy ją w Londynie! Oho, mieliś- 
my z nią roboty dosyć! ale teraz na- 
ieszcie mamy ią! 

Mathius uśmiechnął się z dumą i 
rzekł: 

— Dyrektor będzie bardzo zado- 
wolony, chociaż pozostali, zdaje się 
zdążyli  zwiać.  Obejrzcie dobrze 
wszystkie pokoje na piętrze, a ja tyni- 
czasem zatelefonuję do Ocwooda, mu- 
szę go poinformować o tem, co za- 
szło. Garrison niech przypilnuje tej 
kobiety. 

Podszedł do telefonu, który znaj- 
dował się w sali i rozmówił się z Oc- 
woodem; potem przykrył 'trupa ser- 
wetą ze stołu. : 

— Proszę wstač! — rozkaza! su- 
10w0 Noor-el-Dine, wciąż jeszcze klę- 
czącej w kącie — Muszę rozmówić 
się z panią. 

Tancerka rzuciła pełne przerażenia 
spojrzenie na przykryty serwetą trup 

przeszukai 

Wydawca Stanisław Mackiewicz. Redaktor odpowiedzialny Witold Woydylło 

°° Ву! taki czas, kiedy na tym 

SŁO w © 

CHODZĘ PO MIEŚCIE. 

ZNOWU O AUTOBUSACH 
W ciągu dwóch zgórą miesięcy o wi- 

ieńskiej komunikacji autobusowej słówka 
nie pisnąłem, literki jednej nie postawiłem. 
Powiedziałem sobie: „Skoro moje pisanie 
niewiele pożytku przynosi, może milczenie, 
iub raczej  niepisanie będzie skuteczniej- sze" 

I wytrwałes: | Korcilo 
nie dwa, ale wytrwałem. 

Zresztą, przyznam się szczerze, do uszu 
mych doszła wieść, że ma być zwołana 
wielka konferencja w sprawie komunikacji 
miejskiej. że ma ona rozważyć całokształt 
tej sprawy i wnioski konkretne wysnuć. 

Powiedziałem sobie: „Zaczekaj troszkę, 
posłuchaj, o czem ludziska pogadają, co 
postanowią, wtedy jeszcze będziesz - miał 
c7as pisač.““ 

l czekałem, czekałem 
siące. I nic. 

Konferencji ani śladu, a nawet pogłoski 
ucichły, nawet się o nich nie mówi, a z au- 
tobusami jest źle. Komunikacja miejska Wil 
ma coraz rozpaczliwiej się przedstawia. 

., Cóż mam robić Rękawy zakasuję, za 
pióro się imam i piszę. 

Więc przedewszystkiem sprawa „regu- 
larności kursowania autobusów. 

mnie _ nieraz, 

zgórą dwa mie- 

odcinku 
dobrze się działo. Było to wtedy, kiedy „cza 
su* jazdy autobusów  doglądała policja. 
Spóźniła się jedynka, dwójka, czy czwórka, 
zaraz podchodził pan w granatowym  stro- 
ju i kropił protokuł.. Potem przychodziło 
zaproszenie dla pana konduktora de Staro- 
stwa Grodzkiego, potem parę złociszów 
poco do kasy państwowej i był porzą- 
ek, 

Teraz jest coraz gorzej, bo teraz Świę- 
tości rozkładów jazdy pilnuje sama „Spół- 
dziełnia”, | najważniejsze, że w tej nowej 
sytuacji inaczej być nie może. Zaraz to wy- 
jašnię: 

Więc jest tak: Spółdzielnia rozrachowu- 
je swych członków. między sobą co 10 dni. 
Każdy zosobna właściciel autobusu jest za- 
interesowany w tem, żeby w tym okresie 
rozrachunkowym miożliwie dużo gotówki 
połknąć, —- ma np. płatność raty za autobns 
— rzecz łudzka. —- Stąd się bierze tak zwa 
ne  ciągnięcie rozkładu, które oznacza 
długie postoje, autobusów, przy, pozatem 
spoźnionej jeździe. Spekulacja polega na 
chęci odehrania „temu ztyłu* możliwie du- 
żej liczby pasażerów. 

Gdy przed spekulującego  autobusiarza, 
kichającego na  rczkłąd, trafi taki, który 
rozkład szanuje, wtedy długo czekamy na 
przystanku 

Istnieje jednak instytucja p. p. kontrole 
rów, cóż z tego, kiedy są oni urzędnikami 
Spółdzielni, czyli pozostają w zależności 
od tych, których mają kontrolować, 

Jeżeli się teraz zważy, że kontroler stric- 
ie wypełniający swe obowiązki, t. zn. strze- 
сасу, jak oka w głowie, rozkładu jazdy, 
popadłby w sprzeczność z interesami „spe- 
kulujących* na sobie wzajemnie i na roz- 

kładzie jazdy i właścicielami autobusów, to 
zrozumiałem się stanie, że taki kontroler po 
miesiącu, a najwyżej po dwuch musiałby 
się pożegnać, ze swą, że nie lukratywną — 
to pewnc, alę, w każdym razie, posadą. 

Że ta perspektywa miłą nie jest — zgo- 
dzi się każdy to też p.p. kontrolerzy wo- 
ią na brewerje rozkładowe przez palce pa- 
trzeć i swój gorzki chleb zajadać. 

‚ Dłatego to oddawna twierdze, że znie- 
sienie niezależnej od przedsiębiorców kontro 
li policyjnej nad kursowaniem autobusów 
jest posunięciem do niczego, a temu, kto 
z urzędowej strony całej tej sprawie pat- 
ronuje, winszuję zdania, jak się patrzy, 
gzaminu niezdarności i ślamazarstwa. Mik. 

   

RADJO WILENSKIE 

PIATEK, DN. 9 STYCZNIA. 

11.58 — Czas. 
12.05 — 12.50: Koncert pop. ularmny ty97 - 
13.10 Kom. meteor. 

13.50 — 16.10 Lekcja francuskiego 
Warszawy. 

1625 — 16.30 Program dzienny. 
16.30 — 17.15 Koncert życzeń (płyty) 
17.15 — 17.40 „Komendant podziemnej 

Warszawy w 1914 — 15 r.* — odczyt ze 
Lwowa wygł. płk. Z. Zygmuntowicz. 

17.45 — 1845 Muzyka lekka z Warszawy 
18.45 — 19.00 Kom. LOPP. т 
19.00 — 19.10 Progr na sobotę i rozm. 
19.10 — 19.25 Kom. rolniczy z Warsz 
19.25 — 19.30 Rezerwa. 

AŻ Koncert międzynarodowy z Wie- 
ia. 
21.45 Pras. dzien. radj z Warszawy. 
22.00 Kom. z Warsz. 
22.15 Skrzynka techniczna z Warszawy. 
22.50 — 24.00 „Spacer detektorowy po 

Europie" — z salonu Philipsa w Wilnie Mi- 
ckiewicza 23. 

  

  

z 

gospodarza i nieco uspokojona tem, 
że ciało zostało osłonięte, cała drżąca 
podeszła do Mathiusa. 

—. Jest pani aresztowana pod za- 
izutem szpiegostwa — oznajmił uro- 
czyście sekretarz. — Uprzedzam, że 
wszystko, co od tej chwili pani po- 
wie, będzie zapisane i może się zwró- 
cić przeciw pani. 

Dał znak sierżantowi i na szczup- 
iych kiściach tancerki z suchyn: trza- 
skiem, zamknęły się ręczne kajdanki. 

— Teraz odprowadzisz ją tani, -— 
wskazał głową sąsiedni pokój. —- Jest 
tam tylko jedno wyjście — do tej sali, 
pilnuj więc dobrze tych drzwi i: nie 
spuszczaj oczu z niej. Rozumiesz? Za- 
1az przyjedzie tu Ocwood z kobietą, 
która zrobi osobistą rewizję... 

-— Rozkaz, sir. 
'Pancerka bez najmniejszego oporu 

przeszła, do sąsiedniego pokoju. 
Jednocześnie wszedł Gordon, meidu- 
jąc: 

as Chciałbym, żeby pan sam z0- 
baczył, co się dzieje na górze, sir Nie- 
ma tam nikogo, ale są ślady, że w 
jednym z pokoi więziono kogoś: drzwi 
są zamknięte, a połowa ich zestała 
wyłamana. Proszę zobaczyć. 

Mathius szybko wszedł na schody. 
W górnym korytarzu zatrzymał się na 
chwilę przed okienkiem i wyjrzał, na 
widok ponurych moczar, drgnął: 

— Brr.. ależ zakątek! Tu chyba 
tylko djabli żyć mogą! 

Gordon przyprowadził go do wy- 
»amanych drzwi. Był to ten san: po- 
kój, w którym poprzedniego dnia Des- 
mond rozmawiał z Noor-el-Dine. 

W pokoju panował nieład nie do 
opisania. Wszystkie szuilady w ko- 
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SAL» i 
ai. Osirobramske 3. 

  

Od dnia 7 do dnia 12 stycznia 1931 r włącznie będzie wyświetlany iilm: 

„AWD WIECZNY TUŁACZ 
W rolach głównych: Gabriei Gabrio, 

Ке52 ступпа od g. 

Anons Wsrótce będzie wyświetlany w Kinie Miejskiem najpotężniejszy film polski „Na Sybir" 

m JU OC: ACA s€AU5. W sd 2 4-0; 
Claude Mereile i Silvio de Pedrelit. 

Według powiešci Eugenjusas 
Suego. Akt.10. Dwie serje razem, + 

Następny program: „Zioto pustyni" 

  

Premiera! 

Dźwiękowy 

    

Najnowszy przebój dźwiękowy! 
publiczności MADY CHRISTIANS aa 

słynny 
Gustaw Frūnhlich 

  

  

! 
KINO-TEATR | Przepiękna ulubienica 

„HELIOS" | rur „PR ORĄCE SERCA: uw, а > swe! krescji p. t. wrażeń i mi i 
Ul. Wileńska 36 z życia współczesn. Nadzwyc ajna ilustr cia muzyczna. Pełny efektów wokalnych śpiew troczej Mady ae Tel. 226. Fascyn sceny. Koncertewa gra. Rewcłatyjna treść. Nad progrem „Nocłeg* wytw. wileńskiej z udz. p. Markowi- czówny i p. Nowisk ego! Na l-szy seans ceny Zzniżone. Seausy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

AS Dziś! Największa i 
Dźwiękowe kino najlepsza kreacja czarująca piękna NORMY CHEARER w obrazie 

4 4 „KOLLYWOOD: KORBES BAB CMARNCY według sztuki teatralnej Fryderyka Lomdale, 

Mickiewicza 77 w Polsce, Nad program: Rewelac. dodatki dźwiękowe. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i I „15 

która się cieszyła wieikiem powodzesiem | 
  

DŹWIĘKOWE KIRO 

CGIING 
Dziś! Wielki Dźwię- 
kowiec Sensacyjny 

Lupe Veiez 

© R K A Ę Monument. dramat miłośny z udziałem czaru- 
s ącej meksykanki, rywalki  OOZIRTYKODORARDETORE 

Cudowne widoki. Pojedynek nerwów i siły. Nadzwyczajne mosgenty 
sensac, Mistrzowska reżyserja | 

Doiores dei Rło 

  

  

  
  

  

WIELKA 47. Poczętek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15 

ja DAGOVER I niezrównany amant JAM STUWĖ zachwyca, Wzedst | czarje w duma oc ks 
A |RIŁOSNY $ZEPY NOCY c wos e mia 

Quido Kreutzera. Ceny od 40 gr. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Kino-Teatr Dziś! Najpiękniejsza gwiazda ekranu BILLE DOVE w obrazie p. t. 

„STYLOWY“ NAJWIĘKSZA OFIARA KOBIETY 
WIELKA. 36. 

RAR ARARAT 
OBWIESZCZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
3-g0 rewiru, Wacław Łeśniewski, zam. przy 
ul. 3 Maja 13 na zasadzie art. 1030 U.P.C. 
ohwieszcza, iż w dniu 16 stycznia 1931 r. 
6 godz. 10-tej rana w Wilnie przy ul. Troc 
kiej Nr. 19 odbędzie sie sprzedaż z licytacji 
publicznej majątku ruchomego należącego 
do Biura Techn. - Handl. Wł. Nieciengie- 
wicz i s-ka w Wilnie, składającego się z 
materjałów technicznych, maszyn 1 inn. ©- 
szącowanego na sumę 1255 zł. na zaspoko- 
ienie pretensji Domu Bank. T_ Bunimowicz 
w Wilnie w sunie 1200 zł. z procentanu i 
kosztami. 

Komornik sądowy 
(—) W. Leśniewski. 

HERRERA AF 

ARKA ONA 
KONKURS 

Rektorat Uniwersytetu Stefana Batore- 
go w Wilnie ogłasza nieniejszem konkurs 
na stanowisko skarbnika Il-ej kategorii VIII 
stopnia służbowego do objęcia od: 1 lutego 
1931 roku. Podania do Rektoratu Uniwersy 
tetu Stefana Batorego w Wilnie nadesłać 
rależy w terminie dwutygodniowym od dnia 
ogłoszenia konkursu w prasie. Do podania 
dołączyć należy: 1) metrykę, 2) świade? 
ctwo dojrzałości, 3) dowód obywatelstwa 
polskiego,4) świadectwo zdrowia, 5) šwia- 
dectwo moralności, 6) krótk* życiorys, 7) 
ewentualne świadectwa z dotychczas zajmo 
wanych stanowisk, nadto pożadane jest wy- 8—7 
kazanie się bądź praktyką rachunkowo -ka 
sową. bądź fachewem wykształceniem bu- 
chalteryjnem . Aczkolwiek stanowisko skarb 
nika jest w VIII st. służbowym, to jednak 
kandydaci , którzy jeszcze nie byli na służ 
bžie państwowej, zgodnie z przepisami, mog 
łiby otrzymać początkowo tylko X st. sł. 

A. |anaszkiewicz. 
Rektor. 

A ATA AAA AAA A K MAN E 

R EEEEESPBT. 
OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
'"V-go rewiru, zamieszkały w Wilnie, przy 
ulicy Piłsudskiego nr. 6 m. 5, zgodnie z art. 
1030 UPC ogłasza, że w dniu 9 stycznia 
1931 roku, o godzinie CE rano w Wilnie, 
przy ul. Bazyljańskiej nr. 7 m. 3, odbędzie 
się powtórna sprzedaż z licytacji publicz- 
nej majątku ruchomego, należącego do fir- 
my „A. Kopilow i S-ka", składającego się z 
towarów galanteryjnych, oszacowanego na 
sume 1205 zł. 

Komornik sądowy (—) A Maciejowski. 

modzie i stoliku były powyjmowane, 
poprzewracane na podłodze, a za- 
wartość ich rozrzucona była wszędzie. 

Drzwi do sąsiedniego pokoju były 

ctwarte i widać było, że i tam doko- 

nane równie ścisłą rewizję. Był to 
nieduży pokój, źle umeblowany i na- 
prędce zamieniony na sypialnię. Na 
podłodze leżała waliza i mnóstwo roz 
rzuconych przedmiotów , które za- 
zwyczaj kobiety biorą ze sobą w pod 
róży: nocne koszule, pantofle, 
ganckie srebrne przybory na tualetę i 
wiele innych rzeczy. Mathius zrozu- 
miał. że była to sypialnia tancerki. 

Długo przeglądali wszystkie rze- 
czy, szukając jakichś śladów morder- 
cy. 

„ Ale wszystkie wysiłki spełzły na 
niczem. Nie dała też żadnych rezulta- 
iów rewizja w pozostałych pokojach. 

Zniechęceni wracali na dół. Gdy 
Mathius dostrzegł na stole w sieni ja 
kiś ciemny przedmiot. Dotknął go las- 
ka, potem przyjrzał się uważniej: był 
to damski kapelusz aksamitny, przy- 
brany białemi kwiatami, Kwiaty były 
pokryte ciemnemi plamami. 

Sekretarz zmarszczył brwi, obej- 
rzał kapelusz i zapytał Gordona: 

— Czy znasz ten kapelusz? 
Sierżant wzruszył ramionami: 
— Mogłem go widzieć naturalnie 

gdziekolwiek, ale nie zwracam uwagi 
na takie rzeczy: jestem żonaty, sir. 

-- Ale jestem pewien, że znam ien 
kapelusz. Przypomnij sobie kogoś u 
nas... w kancelarji.. 

— W kancelarji! -— krzyknął Gor 
don, z nagłem zainteresowaniem, 
Miss Macwayt!.. 

ele- 

Dramat w IQ akt. osnuty na tle głośnej i sensacyłnej aferv 
lat b ła głośna na całym świecie. Partnerami Bile Dowe 

            

   

е 3 Mieszkania 

Ichtiomentai | 5, manea kuchnią poszukuję od 
„0Ф 15 stycznia. Oferty de 

ч e usuwa bowiem wszelkie bóle |] „Słowa* pod „W. P*: 
^ ji mięśniowe. postrzał, łamania, "328 

je gościec, bóle reumatyczne szyb- sobny dom 
ZE ko i pewnie. POK и с ze-. 4 Wszędzie do nabycia żna 15. naprzeciw koi 

po 3 zł. za flakon. ścioła vw. Piot a. 

Echtiocaentol „ fyrób i 

Laboratorjum chem. aptekarza Mra, Szymona Edelmana 

WE LWOWIE, Teaty 

KERS 

Lexaszej 
AKUSZERKA 

Dr Ginsberg ŚMIAŁOWSKA 
Choroby skórne, We- šias 

& -— 114 — 8. Tel, brodawki, kurzajki, wy 
367. 
  

  

  

  

  

gubernatora Francji w Indochinach, która w przeci 2 
są: piękny Antonio Moreno i brutalny Noan aaa 

    

Osbiuei Kosme- ы = 

neryczne i moczopłcio- tfyczny, u5Bwa £marzzCZ Wilao, Micu ewicza 31 

we, Wileńska 3 odai, pieg!, wagry, łupież, 

gadanie włosów. Mic- 

  

    

  

Mieszkanie 
do wynajęcia, 3 pokoje 
z kuchnią, balkonem i 
elektrycznością. Che- 
cimska Nr. 14—4, 

POSADY 

  

skład wysyłkowy: ą 

ńska 16. 

GABINET Pomocnik < 
Racjonalnej Kssme- rządcy 

tyki Leczniczej. oraz felczer /wetery- 
narji, młody, energicz- 
ty, kawaler z wielciet- 
nią praktyką i dobremi 
referencjami poszukuje 

m 4. 

Uroda оа, 

  

         

  

-— kiewicza 45. ij", doskonał posady od zarar. Ła- 

DOKTOR — — ża, į skate propozycje pad | 
Е a 4 braki, Mass adresem: Leon Somciń- 

szyrwindt — \Ччпг.у i ciała (panie) = DA Kurzeniec, 
choroby weneryczne, ———— Š5 nozue GPAlENIE ce maj. Lubań, 
skórne | moczopłciowe Samotny, 7” Wypadanie poc осс 

Šileika 19, od $ do 1 i pozbawiony _ Środków pdojycze kośmelski + „zł OŻĘ kaucję 17 _ |do” zycta prost osoby donetnej.- 7 RA Syarancję” kipole- й 
dobrej woli o jakąkol- Cogziennie odg. 10—8. СЕ0а рггу” остужннии 

Dr. wiek pracę. Łaskawe . 7 Р, 8 В dy biurowej; ewen- 

Adm. „Słowa*. 

Potrzebna zaraz 
na wieś 

ochmistrzyni 
umiejąca gotować. 

Łukiewicz 
choroby skórne i we- 
neryczne ul. Mickie- 

wicza 9 wejście z ul. 
Śniadeckich 1. Przyjm. Zgłoszenia Zakretowa Kosmetyki 

7-1 1—2 i 5—7. mies:kania I7 
—J. Hryniewiczawėj. — 

     
OGLOSZENIE 

Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 
Antoni Maciejowski, zamieszkały w Wilnie, 
przy ul. Piłsudskiego Nr. 6, na zasadzie art 
1030 U.P.C. ogłasza iż w dniu 10 stycznia 
1931 roku o godz. 10 rano w Wilnie, przy 
ul. Niemieckiej Nr. 5 m. 20 odbedžie się 
sprzedaż z przetargu publicznego ruchoma 
ści, należących do Mozesa Golanda, składa 
jących sie z umeblowania mieszkania, о- 
szącowanych na sumę 1545 zł. 

Komornik Sądowy 
(©) Maciejowski. 

— Właśnie, - — potwierdził Mat- 
hius, — to jej kapelusz. Pamiętam 
go doskonale. 
g0 doskonale. Patrz, to są plamy 
krwi... 

Zaniepokojony w _ najwyższym 
stopniu, wbiegr do sali i zatelefono- 
wał do Franciszka Ocwooda do „Do 
mu Miynarza“. Tancerka słyszała po 
przez otwarte drzwi całą rozmowę i 
gdy Mathius mówił o plamach krwi 
na kapeluszu, wzdrygnęła się, zakry- 
ła twarz skutemi rękami i rozpłakała 
się cicho. 

Mathius i Gordon bezskutecznie 
szukali w kuchni i pokoju dla służby. 
Nigdzie nie było żadnych  śladów.! 
Żadnych śladów pobytu miss  Mac- 

Tymczasem pod 
jechał drugi samochód i do karczmy 
wpadli Franciszek i Desmond, w to- 
warzystwie kobiety, przysłanej przez 
urząd policyjny dla dokonania rewi- 
zji osobistej u tancerki. 

Mathius spotkał ich z kapeluszem 
w ręku: zt 

Franciszk obejrzał zakrwawiony 
przedmiot i odłożył na miejsce, wska- 
zane mu przez sekretarza. 

— Pan znalazł to tutaj? 

Mathius opowiedział _ wszystko. 
Tymczasem _ kobieta, przywieziona 
przez braci Ocwoodów, poszła do a- 
'esztowanej. 

Franciszek nachylił się nad 
pem: у 

— Przedewszystkiem musimy 
nim zająć, -— rzekł. 

Zdjęli więc serwetę i długo wpa- 
trywali się w twarz zamordowanego. 
człowieka. Kula przeszyła prawą skroń 

tru- 

się 

Drukamia wydawnictwa „Stowo“ Zamkowa 2, 

zgłoszenra sub. „Praca“ 

  

tualnie przystąpię do 
p spółki handloweż. — 
(> ye go Tajbarėzis Ukonczylem  Šr. Szk. 
ме & zaniedkeną Handlową. _ Posiadam 
uprawia, pielęgnujekilkuletnią _ praktykę 
SZAN biurową. Świadectwo, 

oraz usuwa wady skóry. (raz chlubne referen- Gabinet YMM 
cje przedstawię na żą- 

Ce didis? M. M. mai 
Leczniczej ка 6—19, 

  

ul. WIELKA 4 18 m3, 
Przyj. wg. (021087 

w. Z. P. A8 8, 

    

  FGLWARK | 
obszaru koło 25 ha 
odległy od stacji 
kol. 3 klm. gieba | 
dobra, rzeka, zabu- 
dowania kompletne 
uowe, sprzedamy 
przy gotówce 12.000 
złotych. 
Dom H.-K. „Za- 
chęta“ Mickiawi- 
cza 1, tel. 9-05. NO Z 

  

   
   

LOKALE 

Do odnajecia 
3—4 pokoje z kuchnią 
i wygodami. Zamkowa 
18—19. 

  

i śmierc musiała nastąpić momental- 
nie. Sekretarz podał papiery, znale- 
zione w kieszeniach Rice'a. 

Tymczasem rewizja osobigta 797 
stała ukończona j kobieta „ 1052 
ła znalezione przy tancerce przedmio 
ty: małą złotą portmonetkę, parę rę 
kawiczek, papierośnicę, koronkową 
chusteczkę i długa niebieską koper-. 
tę. й 

— To, — pokazała kopertę, - 
znalazłam pod podszewką jej pałta. 

Ocwood schwycił kopertę, rozdarł 
14 zaczął chciwie czytać zapisane 
drobnem pismem kartki. 

Desmond czytał je przez ramie 
brata, ale niedużo mógł z tego zro- 
zumieć: były tam szeregi cyfr i liter; 
niepowiązanych ze sobą. Jasne było, 
że był to list szyfrowany. 

Drzwi w głębi sali otworzyły się 
nagle. Wpadł przez nie policjant, p< 
zostawiony na dziedzińcu, — widzące 
iyle osób w pokoju, zatrzymał sie, 
niepewny. 

— (0 co chodzi? — zapytał Mat 
hius. 

— W piwnicy leży zabita kobieta 
-— zameldował, dysząc ciężko. 

— W piwnicy! 

—. Tak, sir. Znalazłem ją tam przeć 

chwilą. 

Franciszek, Desmond i Matkiu 
spojrzeli na siebie z przerażeniem v 
w ich oczach malowała się jedna 
ta sama myśl, ale nie mieli odwag 
wypowiedzieć ją. Pozostawiając N 
or - el - Dine pod opieką Garrisonas. 
pobiegli wślad za policjantem do piw | 

nicy. s 

  

  

    
    

    

   
   

    

   
   

  

  


