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Rok Vili. 
  

BIEZALEŽNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

dgadnienie mniejszości Karado 
(Artykuł dyskusyjny). 

Tołerancja religijna jest jedną z 
podstaw współczesnego życia państ- 
wowego. Nie zawsze tak było. Jeszcze 
kilka wieków wstecz Europa zachod- 
nia i środkowa rozbrzmiewała gwa- 
rem wojennym na polach bitew, to- 
czonych pomiędzy wyznawcami róż- 
nych obrządków, a ponure lochy wię- 
zień tłumiły jęki dręczonych inowier- 
ców. Panowała zasada: do kogo na- 
leży kraj, do tego nałeży i religja. 
Powoli stan rzeczy uległ zmianie. 
Z nieskończonych sporów i niszczą- 
cych waśni wyłoniła się zasada tole- 
rancji, podług której każdemu wolno 
czcić Boga na swój sposób. Państwo 
zatraca stopniowo charakter konfesjo 
nałny i zadanie swe ogranicza do za- 
pewnienia swobody wszystkich wy- 
znań, zrzekając się ingerencji do we- 
wnętrznych spraw religijnych. 

Na tej drodze odczuwa się potrzeba 
dalszej ewolucji. 

Jeżeli dotychczas państwo załat- 
wiało wszystkie inne duchowe potrze- 
by jednostki — naukę, oświatę, sztu- 
kę — było to związane z historycz- 
nym rozwojem państwa, które w mia- 
rę wzrostu duchowo-kulturalnych po- 
trzeb ujmowało je pod swą kompeten- 
cję, albowiem te czynniki — klasztory 
i duchowieństwo — które w średnio- 
wiecznych układach społecznych były 
nosicielami wiedzy i oświaty, okazały 
się nieodpowiedniemi do wymogów 
kulturalnych rozwijającej się świado- 
mej jaźni człowieka. 

Jako odpowiedniki tej świadomo- 
ści powstają nowe formy społeczne na 
miejsce dotychczasowych, które pod- 
legają rozkładowi. 

Współczesne życie duchowe zaczy- 
na przerastać ramy państwowe, w któ- 
rych dotąd się obracało: wymaga ono 
usamodzielnienia i uniezależnienia od 
momentu państwowego. Państwo, bo- 
wiem, podporządkowuje swym cełom 
i interesom to, co z natury rzeczy win- 
no się rozwijać i czerpać siłę z włas- 
nej treści wewnętrznej i niezależnie 
od czynników zewnęirznych. Unieza- 
leżnienie życia duchowego nie jest 
przeciwstawieniem interesowi państ- 
wowemu, tak samo jak uniezależnie- 
nie życia religijnego nie przeciwstawi- 
ło go państwu. Przeciwieństwa życia 
społecznego, — gospodarcze, politycz- 
ne, duchowe — w których tak bezna- 
dziejnie tkwią współczesne państwa i 
narody, wymagają wychowania no- 
wego człowieka o innem, niż, dotąd, 
podłożu duchowem. Tego nie dokona 
państwo, obciążone bałastem przeszło- 
Ści i inercją utartych pogłądów, lecz 
wolne wspólnoty, zorganizowane na 
zasadzie swobodnego, nieprzymuso- 
wego doboru. 

W ramach utartych pogłądów pań- 
stwowych również nie znajduje ro. 

wiązania sprawa t. zw. mniejsz 
narodowych. Tymczasem w  państ- 
wach, gdzie zamieszkuje kilka naro- 
dowości, jest to zagadnienie pierwszo- 
rzędnej doniosłości, której postawie- 
nie na właściwym gruncie stanowić 
może o najbliższej przyszłości tych 
państw. 

Jakkolwiek ruch narodowościowy 
sięga wstecz do wieku ubiegłego, to 
jednak obęcnie ujęcie sprawy narodo- 
wościowej datuje się od kongresu pa- 
ryskiego, którym zakończyła się wiel- 
ka wojna. Przed wojną ruchy naro- 
dowościowe w Niemczech, Austrji, Ro- 
sh, jakkolwiek miepozbawione cha- 
rakteru politycznego, miały na cela 
przedewszystkiem obronę kultury na- 
rodowej od przemożnego wpływu pań- 
stwa, gwałtem narzucającego swą kul- 
turę. Obecnie zagadnienie to posiada 
charakter przeważnie polityczny. Ten 
charakter polityczny nadały mu zwy- 
cięskie państwa zachodnie, które dyk- 
towały warunki pokoju. Zagadnienie 
obcych narodowości wewnątrz państw 
zachodnich nie istniało —.ani we 
Francji, ani w Ameryce, ani we Wło- 
szech; w Anglji sprawa irlandzka by- 
ła sprawą terytorjalna. Tam państwo 
i naród są pojęciami identycznemi, 
ałbowiem granice państwa pokrywają 
się Z granicami narodowemi. Proces 
powstania i rozwoju państwa był tam 
jednocześnie procesem tworzenia się 
i rozwoju narodu. Dla Francuza, Wło- 

cha, Anglika całkowiecie obca jest 

myśl, że wewnątrz jego państwa może 
istnieć naród o innej kulturze i języku. 
Pojęcie identyczności państwa i naro- 
du zwycięski zachód przeniósł i za- 
stosował do t. zw. zagadnienia mniej- 
szości. Już w samej nazwie przebija 
się ta identyfikacja, albowiem nie po- 
winno wydzielać w osobną grupę, ani 
wyznaczać specjałnie prawa narodo- 
wi. od wieków zamieszkującemu swój 

      

  

      

kraj, który włączono do państwa, je- 
żeli nie wbrew jego woli, to zawsze 
bez pytania o zgodę. To samo pojęcie 
przeniesiono na Ligę Narodów, która 
bynajmniej nie jest ligą narodów, lecz 
związkiem państw. Z tegoż nastawie- 
nia wynikła zasada Wilsona politycz- 
nego samookreślenia narodów .na pod- 
stawie której stworzono szereg nowych 
państw i państewek. Jednak nie 
zmniejszyło to bynajmniej wałki na- 
rodowościowej. 

Zachodnia koncepcja identycznoś- 
ci narodu i państwa tem mniej odpo- 
wiadała rzeczywistości, gdy mowa o 
państwach, dalej na wschód położo 
nych. Jeżeli Niemcy posiadają w gra- 
nicach państwowych zwartą, lecz sto- 

sunkowo nieliczną, ludność obcople- 
mienną — Polaków i Duńczyków 
to w miarę posuwania się na wschód 
kalejdoskop narodowościowy staje się 
coraz bardziej urozmaicony, pomie- 
szanie narodowości, zamieszkujących 
jedno terytorjum tak znaczne, że jest 
niemożliwe ani geograficzne rozgrani- 
czenie, ani przeprowadzenie takiej po- 
litycznej granicy, któraby wyodręh- 
niała pojćdyńcze grupy narodowościo- 
we. Państwa środkowej i wschodniej 
Europy, w: przeciwieństwie do Zacho- 
du nie były wynikiem spojenia róż- 
nych narodowości w jeden naród po- 
lityczny i jedną wspólnotę państwową; 
tutaj narody są znacznie młodsze i nie 
zdąży. ły wypracować w sobie tych cech 
i zdolności, któreby im nadały wyraź- 
ne oblicze narodowe. 

W tych warunkach przeniesienie 
państwowych pojęć zachodnich do no- 
wopowstałych tworów politycznych 
musiało wywołać objawy chorobliwe. 
Każde państwo uważa się za „narodo- 
we“, w każdem jest pewna część 
obywateli, uważana jako  osóbna 
kategorja, jako t. zw. mniejszość na- 
rodowa, której wedle uznania udziela 
się mniej lub więcej praw i którą się 
uważa, jako mniej wartościową pod 

  

   

  

   

względem państwowym. Zasada sa- 
mostanowienia narodu  przeobraziła 
się w dawną zasadę, w zmienionej for- 
mie, że do kogo należy państwo, do 
tego i narodowość. 

Zamiast złagodzenia wałk narodo- 
wościowych, ogniska waśni roznieco- 
no we wszystkich państwach, rola u- 
ciemiężycieli przeniosła się na tych, 
którzy byli uciskani i odwrotnie. W 

płas źnie wyłącznie politycznej 
traktuje się sprawę w Lidze Narodów, 
gdzie każda z zainteresowanych stron 

stara się wyciągnąć dła siebie korz; 
polityczne. Dłatego odpowiednie de- 
baty w tem zgromadzeniu cechuje zu- 
pełna jałowość i bezpłodność. 

Zarówno wystąpienie Niemiec w 
charakterze rzecznika mniejszości na- 
rodowych, jak teza, wysunięta przez 
małą ententę i Polskę, o rozciągnięciu 
zobowiązań na Niemcy i państwa za- 
chodnie sprawy naprzód nie posunęły. 
Zagadnienie mniejszości nie może być 
rozwiązane na podstawie państwo- 
wych pojęć zachodnich i nie na zacho- 
dzie należy szukać rad i wskazówek. 
Tutaj potrzebna inna koncepcja pań- 
stwowa, taka, któraby ujmowała rze- 
czywisty układ stosunków narodowo- 
ściowych _ wewnętrzno-państwowych. 
W nowopowstałych państwach, do 
których należy Polska, pojęcie pań- 
stwa nie pokrywa się z pojęciem na- 
rodu; oba pojęcia są wzajem nieza- 
leżne. W przeciwieństwie do zasady. 

  

   
  

  

  

  

że państwo i naród stanowią jedność, 
tutaj winna być postawiona zasada, 
że przynależność państwowa określa 
stosunki prawne jednostki, przynależ- 
ność zaś do danej narodowości decy- 
duje o jej stosunkach duchowo-kultu- 
ralnych. Wykładnikiem tej zasady 

winno być oddzielenie spraw państwo- 
wo-politycznych od spraw narodowo- 
kulturalnych. Te ostatnie winny być 
zasadniczo załatwiane nie przez orga- 
ny państwowe, lecz przez zaintereso- 
wane grupy narodowościowe stosow- 
nie do swych zdolności i własnych 
twórczych sił tak; aby każda narodo- 
wość mogła rozwijać swe życie kul- 
turalne w zupełnej swobodzie i nie- 
zależnie od czynników państwowych, 
przy umożliwieniu posiadania Środ- 
ków materjalnych wedle swego stanu. 

Takie ujęcie sprawy usunęłoby za- 
gadnienie mniejszości z płaszczyzny 
politycznej w sferę dążeń kulturalnych 
i zamiast rywalizacji o zwierzchnie- 
two polityczne sprowadziłoby wzajem- 
ną tolerancję. 

Jeżeli takie rozwiązanie byłoby u- 
rzeczywistnieniem prawdziwie demo- 
kratyczńej zasady, wymagającej, aby 
w każdej jednostce ludzkiej było usza- 
nowane to, co pragniemy, aby w nas 

  

  

  

© obniżenie stawki ubezpie- 
czeniowej. 

Wniosek klubu posłów chłopskich. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Klub parlamentarny posłów chłop- 
skich zgłosił do Sejmu wniosek, do- 
magający się od rządu odpowiedniego 
zarządzenia, celem obniżenia na prze- 

ciąg dwóch lat o 30'/, stawki ubezpie- 
czeniow. we wszystkich instytucjach 
ubezpieczeń pracowników, a między 
innemi również, w Zakładzie Ubezpie- 
czeń Pracowników Umysłowych. 

Bochodzenie w sprawie 
rzekomych wykroczeń poli- 
cjantów w Łucku zostało już 

zakończone. 

Tel. od wł kor. z Warszawy). 

Dowiadujemy się, że komisja wy- 
słana przez min. spraw wewnętrznych 
do Łucka, celem zbadania na miejscu 
wykroczeń, jakich mieli się dopuścić 
urzędnicy połicyj jni podczas dochodzeń 
w sprawie aresztowanych komuni- 
stów, przeprowadziła w ciągu 4 dni 
szczegółowe dochodzenie i wczoraj ra- 
no wróciła do Warszawy. Po szczegó- 
łowem opracowaniu raportu wyników 
swej pracy, komisja przedstawi ten ra- 
port ministrowi spraw wewnętrznych, 
który zkolei zaznajomi z nim: Sejm, 
prawdopodobnie przy omawianiu bud- 
żetu Ministerstwa Spraw Wewnętrz- 
nych na plenum Sejmu. 

w sejmowej komisji spraw 
zagranicznych. 

WARSZAWA. 16.1. (Pat.) Na posie- 
dzeniu w dniu 16 b. m. sejmowej ko- 

isji spraw zagranicznych pod prze- 
wodnictwem pos. Hołówki (BB) po 
referacie pos. Jeszkiego (BB) przyjęto 
w drugiem i trzeciem czytaniu projekt 
ustawy w sprawie ratyfikacji polsko- 
niemieckiego układu waloryzacy jnego, 
układu o uregulowanie stosunków 
prawnych niemieckiego zakładu li- 
stów zastawnych w Poznaniu oraz u- 
kładu w sprawie kas oszczędności. 
Następnie po referacie pos. Hołówki 
przyjęto w drugiem i trzeciem czyta- 
niu projekt ustawy ratyfikującej trak- 
tat handlowy i nawigacyjny pomiędzy 
Polską a Łotwą oraz projekt ustawy 
w sprawie ratyfikacji protokółu do- 
datkowego do traktatu handlowego i 
nawigacyjnego między Polską a Esto- 
nją. 
TAS TASK TRSIISIASTOINS TS 

  

uszanowano, to wymaga ono również 
od mniejszości, aby swych zadań kul- 
turalnych nie używała do celów 'poli- 
tycznych. Jeżeli Szwajcarja pomyślnie 
rozwiązała problem współżycia kilku 
narodów w granicach jednego państ- 
wa, zawdzięcza to nie prawom, ochra- 
niającym mniejszości narodowe, lecz 
uczciwemu stosowaniu powyższej za- 
sady demokratycznej. którą społecz- 
ność szwajcarska 
Tyłko w tym kierunku 
narodowościowe może znaleźć rozwią- 
zanie. Jest to droga, wskazana dla Pol- 
ski, posiadającej znaczny odsetek nie- 
polskich narodowości. 

Przykład przedwojennych Austro- 

jest przesiąknięta. 
zagadnienie 

  

Węgier i Rosji daje dowód. jakiem 
niebezpieczeństwem grozi państwu 
traktowanie innych narodów przy nie- 
uwzględnianiu tych głębokich impul- 
sów, które poruszają współczesną 
ludzkość. Nie pomoga tutaj umowy i 
układy pomiędzy politykami obu 
strón, na nie się nie zdadzą większe 
lub mniejsze ustępstwa, niewiele po- 
żytku przyniosą projekty rozmaitych 
autonomij o większym lub mniejszym 
zakresie politycznym. tworżone przez 
bezinteresownych przyjaciół mniejszo- 
ści narodowych. Albowiem zagadnie 
nie polega nie na tem, aby polepszyć 
los tych mniejszości, lecz na szczerem 
i bezwarunkowem uznaniu, że każda 
narodowość zasadniczo i konkretnie 
posiada jednakowe i równe z innymi 
prawa do kształtowania swego życia 
kulturalno-duchowego według włas- 
nego uznania. 

Wcielenie w życie każdej zasady 
połączone jest z trudnościami i wy- 
wołuje opory, które muszą być prze- 
zwyciężone. Rzecz nie w tem, aby za- 
pomocą jednego aktu prawodawczego 
zmienić radykalnie istniejący stan 
rzeczy, lecz w tem, aby zasadę uznano 
za konieczność państwową i aby ją 
stosowano konsekwentnie bez wahań 
i nawrotów tak, aby przejście do no- 
wego porządku nie wywoływało 
wstrząsów w życiu państwowem. 

W zagadnieniu mniejszości naro- 
dowych, tak samo jak w każdem in- 
nem zagadnieniu społecznem, najlep- 
szą jest la polityka, która potrafi poza 
zagadnieniem dojrzeć żywą istotę ludz- 
ką z całym kompleksem jej ducho- 
wych potrzeb, a nie jedynie tę lub ową 
kategorję społeczną, gospodarczą lub 
polityczną. 

   

Władysław Adolph. 

    

Rada Nadzorcza i Zarząd Żydowskiej Spółdzielni 
Kredytowej dla Popierania Żydowskiego Rzemiosła 
i Spółdzielczości w Wilnie 

podaje do wiadomości, że subskrypcja udziałów rozpoczęła 
się dnia 15 b. m. Cena udziału 50 złotych. 

Zgłoszenia przyjmowane są codziennie od godziny 19—21.ej 
w lokalu Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej (Wielka 40). 

Rada Nadzorcza i Zarząd 
Spółdzielni Kredytowej. 

    

Sowiecko - włosko - niemiecki tajny układ 
zbrojeniowy. 

Sensacyjna wiadomość pisma emigrantów rosyjskich. 

WIEDEŃ, 16.1 (Pat). „Neue Freie 
Presse* donosi z Paryża: Wycho- 
dzący w Paryżu organ rosyjskich 
emigrantów „Renaissance* twierdzi, 
że między Niemcami, Włochami a 
Rosją zawarty został tajny układ w 
sprawie budowy rosyjskich łodzi 
podwodnych na morzu Czarnem. 
Plan budowy wypracowany został w 
Niemczech i wykonany we Wło- 
szech, Już teraz wysłane zostały do 

Nikołajewska części składowe dla 
100 — 120 łodzi pódwodnych. Ło- 
dzie te będą pod komendą niemiec- 
ką. Niemiecki admirał Kuhlmann 
obejmie później naczelną komendę 
nad całą rosyjską flotą podwodną. 
Podobny układ między wymienio- 
nemi państwami ma być zawarty 
także i w sprawie budowy sarmmolo- 
tów wodnych. 

4 ok 

Przed sesją Rady Ligi Narodów. 
Przyjazd Brianda i Hendersona. 

GENEWA. t6.I. (Pat.) W czwartek 
o godz. 22 min. 45 przybyli do Genewy 
Briand i Henderson. Na stacji spotkali 

ich liczni przedstawiciele świata poli- 
tycznego. 

« Kenferencja paneuropejska. 
GENEWA. 16.1. (Pat.) W dn. 16 

b. m. o godz. 1l-ej rano, w wielkiej 
oszklonej sali Ligi Narodów, przy 
szczególnie znacznym napływie pub- 
liczności i przedstawicieli prasy mię- 
dzynarodowej, zebrała się konferencja 
europejska na drugą swoją kolejną 
sesję. Zebranie otworzył przewodni- 
cząty Komisji Studjów nad Unją Eu- 
ropejską (oficjalna nazwa konferencji 
europejskiej) francuski minister spraw 
zagranicznych Briand przemówieniem, 
w którem wskazał na zadania i cele 

konferencji europejskiej. Konferencja 
do prac swych rozporządza materja- 
lami, przygotowanemi naskutek pole- 
cenia pierwszej sesji konfereneji przez 
sekretarza generalnego Ligi Narodów 
i dyrektora Międzynarodowego: Biura 
Pracy. Na konferencji m. in. Briand 
nakreślił pokrótce zadania konferen-' 
cji przyczem z pośród konkretnych za- 
dań, które stawia na pierwszy plan 
wysunęła się kwestja kredytów rol- 
nych dla państw centralnej i wschod- 
niej Europy. 

Taiemnicze złoto 
jedzie z Moskwy do Berlina. 

RYGA 16.1. Pat. — Wczoraj przy- 
był z Moskwy do Rygi wagon pierw- 
szej klasy, naładowany złotem. Wagon 
zawierał 116 pak, z których każda wa- 
żyła 2 pudy. W pakach znajdewało 
się złoto w sztahaeh oraz monety zło- 
te. 

Do graniey łotewskiej pociąg był 
eskortowany przez liczny oddział G. 
P. U. Qd granicy pozostało w wago- 
nie tylko trzech agentów G. P. U. 

Podczas przejazdu przez Łotwę wa- 
gon ochraniała polieja łotewska. W 
Rydze złoto przeładowano do wagonu 
trzeciej klasy pociągu niemieckiego. 

Na terytorjum Litwy wagon po- 
zostawał pod ochroną policji litew- 
skiej. 

Przenaczenie tego złota, wysyłane- 
go z Moskwy do Berłina, nie jest zna- 
ne. 

Letnicy polscy przed sądem niemieckim. 
BERLIN 16.1. Pat. — Władze niemieekie 

w Opołu zawiadomiły według doniesień pra- 
sy generalny konsulat Rzeczypospolitej Pol- 

skiej w Bytomiu, że aresztowani w Opolu 
polsey letnicy wojskowi Wołf i Jemieła prze- 
kazani zostałi sądowi w Opolu. 

O co oskarżeni są lotnicy. 
Wobec tego, że sprawą polskich lotników, 

aresztowanych w Opolu, skierowana została 
przez władze niemieckie na drogę sądową, 
zwrócił sie polski konsul generalny w Byto- 
miu, p. Leon Malhomme do prokuratora dr. 
Wolfa w Opołu o wyjaśnienie, o co lotnicy 
z ali oskarżeni. iadpro kurator Wolf wy- 
i že lotników os ża się o przekrocze- 
nie niemieckich prze w paszportowych i 
o naruszenie ustawy miemieckiej o lotnictwie. 

Włamanie do składu 

  

    

    

Tel. od wł. kor. 

Wezoraj do wielkiego składu towarów 
gumowych „Bracia Sergiu* dostal się przy 
ретосу podkopu złodzieje i po rozpruciu 
kasy zabrałi około 3 tys. zł. gotówką, 25 tys. 

Wobec wytoczenia lolnikom sprawy sądowej 
został wydany formalny nakaz aresztowania. 
Zastosowano do nich przepisy o areszcie za- 
pobiegawczym. Obronę lotników powierzył, 
połski konsul generalny w Bytomiu adwo- 
katowi Augustowi Simonowi z Wrocławia. 
zarówno nadprokurator Wolf, jak i adwokat 
Simon występowali w roku 1929 w procesie 
o pobicie artystów polskich w Opolu. 

towarów gumowych. 
z Warszawy. 

zł. wekslami, a ze sklepu wynieśli kilka 
worków naładowanych najcenniejszym to- 
warem. 

indjach znów niespokojnie. 
Strajk 100 tys. robotników. —Mobilizacja wszystkich 

oddziałów 

BOMBAJ 16.1. Pat. — Wszystkie oddziały 
polieyjne zostały zmobilizowane celem unie- 
meżliwienia zamieszek w związku z usiłowa- 
niami stronnietwa kengresu całkowitego 

wstrzymania pracy dla zaprotestowania prze- 

policyjnych. 

ciwko niedawnym egzekucjom w Poona. Na 
ogólną kiezbę 80 przędzalni bawełny pracuje 
tylko 12, gdyż około 100 tys. robotników 
rozpoczęło strajk. 

"e 

Przedwczesne wiadomości o locie dookoła 
Afryki. 

WARSZAWA. 16.1. (Pat.) Wobec 
ukazania się w porannej prasie wia- 
domości o zamierzonym locie lotników 
polskich dookoła Afryki na samołocie 
turystycznym, wyprodukowanym 
przez Państwowe Zakłady Lotnicze. 
dyrekcja tych Zakładów donosi, że 
wszelkie wiadomości o trasie lotu i 
terminie jego rozpoczęcia są grubo 
przedwczesne i wprowadzić mogą w 

Jeszcze jedna ofiara 
PARYŻ 16.1. Pat. — W Lyonie poszuki- 

wania, przeprowadzone na miejscu katastro- 
fy spowodowanej obsunięciem się terenu w 
dzielnicy Fourrier, doprowadziły do odnale- 

błąd opinję publiczną. Dyrekcja Pań- 
stwowych Zakładów Lotniczych za- 
znacza, że w tej chwili nie można mó- 
wić wogóle o zamierzeniach lotników 
naszych, a tem bardziej podawać ich 
nazwisk do wiadomości ogólnej, po- 
nieważ dotychczas nie zapadła jesz- 
cze ostateczna decyzja co-do samego 
przedsięwzięcia lotu. 

katastrofy. Iyoūskiej. 
ziemia jeszcze jedmych zwłok pod. zwałami 
gruzów i ziemi. Jest to czterdziesta pierwsza 
ofiara katastrofy i jak przpuszczają ostat- 
nia. 

r. 18 (1955) 
  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
PODPISANIE TRAKTATU LITEWSKO- 

ESTONSKIE60. 

Podpisany zostal uklad handlowy między 
Litwą a Estonją, oparty na klauzuli najwięk- 
szego uprzywilejowania, 

WSZEDŁ W ŻYCIE LITEWSKO-ŁOTEWSKI 
UKŁAD HANDLOWY. 

Po wymianie dokumentów ratyfikacyj- 
nych z dn. 15.b. m. nabył mocy prawnej li- 
tewsko-łotewski układ handlowy. 

KARY NA DUCHOWIEŃSTWO. 

„Paneverio Bałsas* pisze, że z rozporzą- 
dzenia komendanta wojskowego za podbu- 
rzanie społeczeństwa przeciw istniejącemu 

ustrojowi i rządowi ks. Lipnicki nie ma pra- 
wa opuścić granic parafji poniewieskiej. 

DOOKOŁA SPRAWY DR. KARWELISA. 

Policja kryminalna w Kownie przysłąpiła 
do śledztwa w sprawie pożegnania dr. Kar- 
nvelisa. W sparwie tej z li zbadani dr. 
Bistras członkowie redakcji „Rytasa” i stu- 
denci — atejtininey. 

KOLEJNE PODANIE OLSZEWSKIEGO 
O UŁASKAWIENIE. 

Pisma kowieńskie podają, że ex-prałat 
Olszewski znów wystosował do ministerstwa 
sprawiedliwości podanie o ułaskawienie, pro- 
sząc to. podanie skierować do prezydenta. 
Olszewski przyrzeka w wypadku ułaskawie- 
nia wyjechać zagranicę. 

HR. ZUBOW POWOŁANY NA STANOWISKO 
DYPLOMATYCZNE? 

„Liet. Żin.* podaje, iż obiegają pogłoski, 
że hr. powołany do służby 
dyplomatycznej i otrzyma jedno z wybit- 

niejszych stamowisk zagranicą. 

ÓSMA ROCZNICA ZAJĘCIA KŁAJPEDY. 

15 b. m. w Litwie uroczyście obchodzono 
ósmą rocznicę zajęcia Kłajpedy. Z tego w 
Kłajpedzie odbyła się rewja wojskowa, zaś 
w całej Litwie nabożeństwa. Pisma poświę- 
ciły rocznicy artykuły wstępne. 

JUBILEUSZ W. BICZIUNASA. 

W tych dniach znamy pisarz łitewski Bi- 
cziunas obchodził 20-tą rocznigę swej pracy 
literackiej i teatralnej. 

Jak wiadomo, W. Bicziunas niedawno ba- 
wit w Wilnie, gdzie zbierał materjały do 
swej nowej pracy o Napoleonie w Litwie. 

LITEWSKA WYSTAWA ŁUDOWA 
W SZTOKHOLMIE. 

„Elta” odnosi, iż onegdaj w Sadkdzkajo, 
uroczyście otwarto w Nordiske Musset Ка 
stawę ludowej sztuki litewskiej. Prasa szwe- 
dzka powitała wystawę przychylnie. 

  

    

    

Ordery 
Marszałka Piłsudskiego. 
Z okazji gościny na ziemi portu- 

galskiej Marszałek Piłsudski odzna- 
czony został najwyższym orderem 
portugalskim, mianowicie wielką wstę- 
gą „Torre e Espada“ („Wieży i Szpa- 
dy“). Order ten byl pierwotnie, jak 
zresztą wszystkie ordery portugalskie 
np. order „Chrystusa“, order „Šw. Ja- 
kóba od Miecza”, lub „Šw. Benedykta 
z Avis*, odznaką zakonów rycerskich; 
które miały za zadanie walkę z Mau- 
rami. Później, gdy Maurowie zostali 
pokonani, ordery te stały się odznaka-; 
mi honorowemi. 

Poza tym orderem Marszalek Pil-: 
sudski posiada nastepujące najwyższe: 
odznaczenia zagraniczne: Wielką wstę-i 
gę Legji Honorowej Francuskiej, wiel-i 
ką wstęgę orderu jugostowianskiego: 
„Gwiazda Karadżordżewiczów „wielką, 
wstęgę i łańcuch orderu bułgarskiego; 
„Św. Aleksandra“, wiełką wstęgę or- 
deru Ww łoskiego „Św. Maurycego i Ła- 
zarza”, wielką wstęgę z kwiatem pau- 
łowni orderu japońskiego „Wsehodzą- 

cego Słońca”, wielką wstęgę „Krzyża 
Maltańskiego", wielką wstęgę finlan- 
dzkiej „Białej Róży”, Łańcuch orderu 
Karola rumuńskiego, oraz wielką wstę- 
gę orderu rumuńskiego „Michała 
Chrobrego'', wielką wstęgę orderu bel- 
gijskiego „Króla Leopołda*, wielką 
wstęgę orderu afgańskiego .„El-Mer- 
Ali*, nadającego tytuł księcia, oraz 

le innych. 

  

Glełia warszawska z dn. 16.1. b.r. 
WALUTY I DEWIZY: 

Dolary . + . . . 8,98— 8,94 - 8,90 
Belgja . . . . . . . 124,30—124,61— 193,99 
Hołandja . . . . . . 358,90—359,80—358,00 
KORÓJN= += «2-6. 6 45,31—43,42—43,20 
Nowy York , - . . -. 3.915—8,085—16,608 
Nowy York kabel . . . 8,924—8,944—8,904 
Kopenhaga - . . - . 338 45 —239,05—237,85 
Paryż . . . + . . . , . 34,97—35,06— 34,89 
Praga. . « . . . « « „ 26,41—26,47— 26,85 
Szwajcarja . . . . . 172,76—173, „19—172,33 
WIsWŃ . . . « 72. 125,45 —125,70—125,14. 
Włochy. . -« . . . . . 46,71—46,83—48,59 
Berlin w obr.pryw. . . - . - „.. 812,— 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Pożyczka inwestye. . - « -. - . . - . 92,50 
5% Premjowa dolarowa . . . 46,00—45, so 
3% budowlana. . . . 
6% dolarowa 
10%, Kolejowa . . . . . 
8% L. Z. B. G. K. i B. R, obl. B. G, K. 94,00 
Po TWE ROPEK a analai is S 
8% оЪ. В. 6. К. . 93,00 
70/, ziemskie dolarowe 6030703 O 
417,% ziemskie „ . . . . . . 51,50—51,75 
5% warszawskie . . . . . . . 57,25—57,00 
8% warszawskie . „ . 71,25—71,00'/,—71,25 
8% Częstochowy . - . . .. .. .. 62,00 
8% Kalisza + w . © 6200 
8% Piotrkowa .. . . « « « « « . « 62,00 
8% Łodzi . 2:3 « « « « > 2 + « « + 67,75 
4:],0/, obl. poź. konw. m. Warsz. 5 em. . 43,56 

AKEJE: 
Bank Polski * .. 2 , < + 47-22 1509 
Bank Zachodni. . . . . . . . -« . - 70,00 

e Płewo 06008 90,00 
Bópóp « «22 500003410, 20 200 6 S 
OGAKROKOWIEB 0. - 0 T7az0 S 
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Walka rządu z klerem w Litwie. 
Od kiiku miesięcy dochodzą coraz 

to częściej z Litwy głosy, wskazujące 
na zaostrzanie się zatargu pomiędzy 
rządem litewskim a Watykanem, a 

nawet na możliwość zerwania stosun- 
ków pomiędzy Litwą a Stolicą Apo- 
stołską z powodu różnic w kwestji 
wykonania konkordatu. Formalnie za- 
targ ten tyczy dwu kwestyj: akcji ka- 
tolickiej i sprawy katolickiego fakul- 
tetu filozoficznego. Art. 25 konkorda- 
tu litewskiego mówi, iż: „Państwo za- 

pewni całkowitą swobodę organizacji 
i działalności stowarzyszeniom, które 
mają cele przedewszystkiem religijne, 
stanowią część akcji katolickiej i jako 
takie zależą od władzy ordynarjusza'. 
Pomimo to rząd. litewski zakazał or- 
ganizacji młodzieży katolickiej w 
szkołach, motywując swój krok tem, 
że wśród uczni szkół nie można stwa- 
rzać podziału na grupy i partje, po- 
nieważ szkoła, jak i nauczyciełstwo, 
muszą być dła wszystkich jednakowi. 
Jednocześnie również i poza szkołą , 
rząd przeszkadza tworzeniu stowarzy- 
szeń młodzieży, tak że praktycznie, 
organizacja młodzieży katolickiej sta- 
je się niemożliwą. Na usprawiedliwie- 
nie tego postępowania rząd twierdzi, 
iż organizacja akcji katolickiej pro- 
wadzona jest przez elementy politycz- 
ne opozycyjne wobec dzisiejszego rzą- 
du partji: demokratyczno-chrześcijań- 
skiej. Watykan odpowiada, że jeśli są 
wypadki przesączania polityki do 
tych organizacyj, to należy je wskazy- 
wać i zawiadamiać o nich stolicę A- 
postolską i władzę duchowną, która 
przedsięweźmie środki do ich usunię- 
cia, ponieważ Stolica święta pierwsza 

pragnie by akcja katolicka stała poza 
jakąkolwiek partją polityczną. 

Drugą kwestję sporną słanowi 
sprawa istnienia i działania katolic- 

kiego fakultetu filozoficznego na Uni- 
wersytecie kowieńskim. Unormowana 
jest ona art. 13 konkordatu, który 
przewiduje, że fakuliet ten, podobnie 
jak i fakuliet teologiczny, utrzymy- 
wane będą przez państwo. Założenie 
tego fakultetu przeprowadzone zostało 
kanonicznie ze strony Kongregacji se- 
minarjów i uniwersytetów podług pla- 
nu, przewidującego 15 katedr, przed- 
stawionego przez sam rząd. Plan ten 
jednakże nigdy faktycznie nie był wy- 
konany w całej rozciąg złości, gdyż nie 
było nigdy więcej, niż 8 katedr. Obec- 
mie rząd chciałby skasować parę ka- 
tedr z liczby i tak już mniejszej, od 
ustalonej za wspólną zgodą. Watykan 
oponuje przeciw tej redukcji i żąda 
nietylko stosunki stale się zaostrzają. 
cych, lecz zrealizowania całkowitej 
ich liczby, przewidzianej w pierwot- 
ńym planie. Prawdziwego powodu róż- 
nicy zdań szukać należy w fakcie, że 
fakultet fiłozofji katolickiej jest bar- 
dzo uczęszczany przez uczniów, przy: 
.gotowujących się do nauczania w 
szkołach elementarnych, natomiast 
rząd pragnąłby, aby uczęszczali oni 
do narodowego instytutu nauczyciel- 
skiego i próbuje zmniejszyć, o ile moż- 
ma, znaczenie fakultetu katolickiego. 

Jak dotąd sprawa nie wykracza 
poza ramy form dyplomatycznych, 
miimo, że osobisty stosunek nuncjusza 
msgra Bartoloniego i ministra spraw 
zagranicznych Zauniusa, Litwina z 
Prus i protestanta, nie jest najlepszy 

  

i porozumienia nie ułatwia. Niemniej 
w normalnych warunkach sprawa nie 
przedstawiałaby się groźnie. Jeżeli zaś 
nie tyłko stosunki stale się zaostrzają, 
ale i nie widać szans kompromisowe- 
go załatwienia sprawy, to dlatego, że 
poza tym formalnym sporem kryje się 
faktycznie sprawa o wiele donioślej- 
sza, t. j. walka rządu tautininków (na- 
rodowców) rządzących dziś Litwą z 
litewską chrześcijańską demokracją, 
czyli całym klerem tamtejszym, który 
nią rządzi i kieruje. 

Chrześcijańska demokracja liczy 
w swoich szeregach cały prawie kler 
litewski, nie wyłączając — jak twier- 
dzą — i episkopatu. — W kraju włoś- 
ciańskim o bardzo nielicznej i niewy- 
robionej świeckiej inteligencji. daje jej 
to ogromną siłę. Kierownicy dziesiej- 
szego rządu litewskiego zdają sobie 
dobrze sprawę z tego, iż na wypadek 
wyborów do sejmu, które przecież kie- 
dyś odbyć się muszą, nie osiągną więk- 
szości i że czynnikiem decydującym 
będzie wówczas w tej czy innej for- 
mie chrześcijańska demokracja. Spo- 
kojny, a nawet apatyczny politycznie 

* chłop litewski nie przysparza wpraw- 
dzie kłopotu rządowi Tubelisa i Sme- 
tony, ale jest rzeczą bardzo prawdo- 
podobną, że powołany do urny wy- 
borczej odda głos raczej za wskaza- 
niem kłeru, aniżeli rządowej partji na- 
rodowców (tautininków). Stąd też co- 
raz to ostrzejsze żądania chrześcijań- 
skiej demokracji w kierunku zwołania 
sejmu i stanowcza co do tego odmowa 
tautininków, którzy nie chcą się z nią 
dzielić władzą. O ten szkopuł rozbiły 
się też toczone w ostatnich miesiącach 
rokowania między rządem a chrześci- 
jańską demokracją o współpracę. 

Korzystając z odpowiednich posta- 
nowień konkordatu pragnie kler li- 
tewski wzmocnić i rozbudować swe 
wpływy w przekonaniu, że w danym 
momencie rzucić je będzie mógł na 
szalę. Rząd widząc w tem wzrost 
wpływów chrześcijańskiej demokracji, 
stara się wykonywanie konkordatu о- 
późnić lub ścieśnić, a tautininkowie 

- wysilają się na przekonanie dyploma- 
cji watykańskiej, że są równie dobry- 
mi katolikami, jak chadecja i że część 
kleru przez swą agitację polityczną 
podrywa. autorytet Kościoła. Coraz 
wyraźniej atakują oni nuncjusza Bar- 
toloniego twierdząc, że idzie on za ra- 
dami biskupów litewskich, wskazywa- 

nych jako przywódców chadecji i i nie 
kryją się z opinją, że uda się im Wa- . 
tykan przekonać o konieczności zmia- 
ny kursu. Jak z tego co wyżej powie- 
dzieliśmy wynika, zmiana taka musia- 
łaby mieć bardzo daleko idące kon- 
sekwencje, a sądząc po dotychczaso- 
wym przebiegu rzeczy, jest więcej, niż 
wątpliwa. Stąd też nie można zatar- 
gowi między Litwą a Watykanem 
przepowiadać łatwego ani prędkiego 
końca. Wchodzą tu prócz spraw za- 
sadniczych jeszcze w grę momenty 
wewnętrzno-polityczne, które bardzo 
komplikują sprawę, jeśli wogóle nie 
wykluczają jej załatwienia bez kapi- 
tulacji rządu, o której ten oczywiście 
słyszeć nie chce. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
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Zarząd Cukierni K. SZTRAL 
MICKIEWICZA 22, tel. 468 

Niniejszem ma zaszczyt podać do wiadomości, iż po rozszerzeniu 

i odpowiedniem odrestaurowaniu lokalu przy ulicy Mickiewicza Nr. 22 

(obok Hotelu Bristol) z dniem dzisiejszym codziennie od g. 6 wiecz. 
odbywać się będą koncerty kwartetu prof. Tchorza. 

W niedzieie I dnie świąteczne poranki muzyczne od g. 12—2- 
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Tajemnica rodziny carskiej. 
Od szeregu lat już kołacze się po 

pismach polskich i zagranicznych le- 
genda o losach ostatnich Romanowów. 
Legenda o rzekomo ocalonych niektó- 
rych członkach carskiej rodziny. Le- 
genda, skwapliwie podchwytywana 
przez łaknącą sensacji publiczno 
skwapłiwie lansowana przez pewne 
sfery emigracji 1 kiej i skwapli- 
wie dementowe ez bolszewików. 

Psycholłogicznie rzecz biorąc, fakt 
całkiem zrozumiały. Kogóż nie ude- 
rzy ogrom tragizmu ostatnich chwił 
Mikołaja Il-g0 i jego rodziny? Ze 
szczytu władzy nad ołbrzymiem im- 
perjum spaść do rzędu zwykłego wię- 
zmia, szykanowanego przez czerwo- 
mych dozorców! Jego Cesarska Mość 
— i obywatel Mikołaj Romanów, gi- 
mący w nędznej piwnicy od kul opraw 
ców! Kontrast zaisłe wstrząsający. 
Wręcz  nieprawdopodobny niemal. 
"Wyobraźnia, zwłaszcza wyobraźnia 
skłonnego do mistycyzmu łudu rosyj- 
skiego wzdryga się przed tak potwor- 
mem zestawieniem faktów 'i... zaczyna 

*" snuć legendę: córka cara Anastazja u- 
"szła cudem śmierci, przedostała się w 
chłopskiem przebraniu ma Syberję, a 
stamłąd, okólną drogą, do Europy. 
Albo: car nie został rozstrzelany, a u- 
krywa się wśród wiernego ludu i cze- 
ka, aż Rosja odpokutuje za swe grze- 
<hy: wtedy wróci na tron w całym 
«swym dawnym majestacie. Albo: cię- 
żko rannym, niedobitym carewiczem 

     

            

Aleksiejem zaopiekowali się odbrzy łu 
dzie, wyleczyli go i teraz carewicz 
nikrywa się zagranicą, pod przybra- 
mem nazwiskiem, w najgłębszej tajem 
nicy, z obawy przed „czerwonymi“. 
I tak ad infinitum. Snuje się smętna 
nić legendy, skądinąd riwzruszającej, 
tem miemniej opartej tylko na imagi- 
nacji ludu i bezkrytycznych rzesz e- 
migracji rosyjskiej. Podobnież nie wie 
rzył długi czas — si magna parvis com 
ponere licet! lud francuski w 
śmie poleona, a ludek wileński 
— w zgon Sierakowskiego. Legendy, 
na tych samych oparte prawach i z 
tych samych, psychologieznych pły- 
nące przesłanek. 

Tragiczny koniec Mikołaja II-go i 
jego rodziny nie ulega najmniejszej 
'wątpliwości. Znane są dokładnie na- 
wet szczegóły tego masowego morder- 
stwa. Szczegółów tych oczywiście już 
„powtarzać nie będziemy Przypomni- 
my tylko pośmiertne losy carskiej ro- 
dziny. 

Gdy pod kulami czerwonych ka- 
tów padli już wszyscy Romanowowie 
i parę osób z ich otoczenia, trupy za- 
ładowano na ciężarowe auto i wywie- 
ziono potajemnie za miasto, gdzie je 
spałono, zaś szczątki wrzucono do głę 
bokiego dołu i przysypano niegaszo- 
mem wapnem, w celu możliwie dokład 
mego ich zniszczenia. 

W jakiś czas potem bolszewicy Je- 
katerynburg ewakuowali. Do miasta 

    

  

КЦ В ЛЕ К 

Oszczędność — ogólnem hasłem 
w zubożałej Europie, 

W. broszurze swej o przyczynach 
bezrobocia w Anglji, ogłoszonej przed 
kilku tygodniami. Lloyd George pisze: 

„W dalszym ciągu podtrzymu jemy 
stopę życiową w kraju o wiełe wyższą. 
niż na to pozwalają nam nasze obecne 
rezerwy kapitału i wysiłki gospodar- 
CZE: 

„Wydajemy stanowczo za dużo 
pieniędzy w obecnych czasach, część 
płac zarobkowych w niektórych gałę- 
ziach: przemysłu przewyższa znacznie 
poziom tego, co mogłoby umożliwić 
połepszenie się naszego eksportu za- 
granicę“ — opinjuje p. M. A. Laweday 
w artykule swym w „Economist“, roz- 
patrując przyczyny kryzysu ekono- 
micznego w Anglji i zmniejszenia się 
eksportu. Hasło oszczędzania zostało 
więc w Anglji już rzucone, ale akcji 
szerszej w tym kierunku nie podjęto 
jeszcze. 

W słonecznej Italji, gdzie stopa ży- 
„ciowa była i jest niezbyt wysoka, a w 
pojęciu angielskiem nawet rażąco ni- 
ska, podjęto i wprowadzono w 
akcję oszczędnościową na wszy: stkich 
frontach. Kierującą siłą jest tu rząd, 
który dał pierwszy impuls, obniżając 
pensje urzędników państwowych. Pod 
presją rządu zainicjowano cały szereg 
posunięć zniżkowych w dziedzinie 
płac zarobkowych w przemyśle, han- 
dlu, czynszu mieszkaniowego, cen 
produktów tolnych w miastach, etc. 
etc. Wszystko ło w tym celu, aby u- 
możliwić potanienie produktów eks- 
portowych i rozszerzyć granice wy- 
wozu z miast. A także — eo najw; 
niejsze — zasypać głęboki rów defi- 
cytu budżetowego. 

Dzienniki włoskie, jak „Giornałe 
d'Italia", „Gazetia del Popolo“ i inne, 
stwierdzają jednak, że akcja zniżkowa 
nie daje jeszcze rezultatów wydat- 
nych. że np. obniżka komornego wy- 
niosła 107/, prawie we wszystkich mia- 
stach włoskich, ale obniżka cen odzie- 
ży np. i materjałów włókienniczych 
nie dała wyników. „Przeto, jak stwier- 
dza „Stampa“, oszczędność w dziedzi- 

nie kosztów utrzymania jest częściowa 
i korzyść z niej odnoszą pewne tylko 
sfery. 

„Należy zatem, ciągnie „Stampa”, 
pogłębić i rozszerzyć akcję, objąć nią 
głównie przemysł wytwórczy i prze- 

      

   

'twórczy, tak, aby koszty utrzymania 
i koszty produkcji po wydatnej zniż- 
ce pozwoliły nam konkurować sku- 
tecznie na rynkach zagranicznych z 
produkcją innych krajów”. 

W związku z tem pisma francuskie 
zwracają uwagę na konieczność za ję- 
cia stanowiska przez Francję wobec 
akcji zniżkowo-oszczędnościowćj pro- 
wadzonej usilnie i energicznie przez 
Włochy, Niemcy a w najbliższej przy- 
Szłości i przez Angiję. Eksport fran- 
cuski może być wkrótce dotknięty i 
zaatakowany przez konkurencję 
wspomnianych wyżej państw. „Czas 
zatem, konkluduje np. „Situation*, a- 
by i we Francji sfery rządowe i góspo- 
darcze wzięły pod uwagę kwestję ob- 
niżenia kosztów produkcji”. 

Oszczędność i zniżka kosztów pro- 
dukcji — oto hasła naczelne w całej 
Europie. ° Ww. W 

sA : 

Projekt zmiany ordynacji 
wyborczej. 

LONDYN. 16.1. (Pat.)) W dn. 16 
b. m. został ogłoszony tekst rządowego 
projektu ustawy o przedstawicielstwie 
narodowem. Zasadnicze postanowienia 
projektu obejmują głosowanie alter- 
natywne przy wyborach do parla- 
mentu, podział na 11 okręgów wybor- 
czych o podwójnej reprezentacji, da- 
lej zniesienie okręgów uniwersytec- 
kich, ograniczenia w posługiwaniu się 
pojazdami do przewożenia głosują- 
cych, wreszcie ustalenie maksymalnej 
skali kosztów wyborczych. 

wkroczyły oddziały admirała Kołcza- 
ka. Ten ostatni niezwłocznie delego- 
wał specjalną komisję, z sędzią śled- 
czym Sokołowem ma czele, w celu ze- 
brania na miejscu informacyj i prze- 
prowadzenia wyczerpującego śŚledz- 
stwa w sprawie łosu carskiej rodziny. 
W wyniku śledztwa, odnaleziono 
szczątki zwłok Romanowów, resztki 
ich odzieży, niedopałone przedmioty 
metalowe, jak guziki, klamry i t. p. 
Zmaleziono nawet podobno parę cęn- 
mych kamieni, które miały być zaszyte 
w bieliźnie carowej i jej córek. Zezna- 
nia różnych świadków, wraz ze zna- 
lezionym materjałem dowodowym, po 
zwołiły kołczakowskiej komisji śłed- 
ieczej na zupełnie dokładne i rzeczowe 
odbworzenie jekaterynburskiej trage- 
dji. Spisano odpowiedni protokół i 
stwierdzono go podpisami. Niezadłu- 
go potem nastąpił odwrót armji Kot- 
czaka. Jekaterynbyrg zajęli znów bol 
szewicy. Pierwszy akt dramatu ostat- 
niego cara Wszechnosji się zakończył. 

Nastąpił akt drugi, mmiej ścisły i 
rzeczowy. Zaczęła się już legenda. Co 
się stało ze szczątkami Romanowów? 
Czy wszyscy zginęli? Czy mikt mie oca- 
łał? A jeżeli ocalał, to gdzie się ukry- 
wa? 

Wypływać zaczęli ma widownię sa 
mozwańcy i samozwańczynie. W zwią- 
zku z uporczywie powtarzaną legen- 
dą o rzekomem ocałeniu wielkiej ks. 
Anastazji, pojawiły się na horyzoncie 
zachodnio-europejskim różne „auten- 
tycme“ Anastazje. Za każdym razem 
było w prasie wiele hałasu, zarządza- 
mo różne konfrontacje, ankiety, śledz- 

  

   

   

W_I L E_N 3. Eil 

Budžet Ministerstwa Sprawiedliwošci. 
WARSZAWA. 16.1. (Pat.) Sejmowa 

komisja budżetowa pod przewodnic- 
twem posła Byrki przystąpiła na po- 
siedzeniu w dniu 16 b. m., w obecno- 
ści ministra Sprawiedliwości Micha- 
łowskiego, podsekretarza stanu Świąt- 
kowskiego oraz wyższych urzędników 
Ministerstwa do preliminarza budżeto- 
wego Ministerstwa Sprawiedliwości na 
rok 1931/32. 

wnioski referenta. 

Na wstępie posiedzenia zabrał głos 
referent poseł Seidler z B. B., który 
omówił prace legislatywne Ministerst- 
wa, zaznaczając, że prace te siłą faktu 

postępują powoli. Dlatego też dzielni- 
cowość występuje jeszcze u nas naj- 
silniej w ustawodawstwie, gdy prze- 
ciwnie, prawie wszystkie inne prze- 
jawy życia państwowego zostały w u- 
biegłym okresie dwunastolecia wcale 
szczęśliwie zunifikowane. Zkolei refe- 
rent przeszedł do omówienia prac Mi- 
nisterstwa w dziedzinie wymiaru spra- 
wiedliwości. Obecny etat sędziów i 
prokuratorów wynosi 3.812. aplikan- 
tów 1003. Etat ten jest niewystarcza- 
jacy, czego dowodem stałe wzmaganie 
się ilości spraw w sądach grodzkich 
i okręgowych. Powiększenie etatu jed- 
nak w obecnych warunkach budżeto- 
wych jest niewykonalne. Referent za- 
znacza, że wobec wygaśnięcia mocy 
art. 284 ustawy organizacyjnej obo- 
wiązuje w pełni sędziowska niezależ- 
ność i nieusuwalność odnośnie do 
wszystkich kategoryj sędziów, przy- 
czem podkreśla, że przenoszenie i pen- 
sjonowanie na mocy art. 284 w łatach 
1929/30 było stosowane z wielkiem 
umiarkowaniem. Mówca porusza da- 
lej sprawę uzdrowienia adwokatury, 
wskazując, że jest zupełnie zrozumia- 
łe, że przepełnione szeregi adwokatu- 
ry w Małopolsce domagają się prawa 
wolnego przesiedlania, ale referent 
zdaje sobie sprawę, że prawo wolnego 
przesiedłania nie uzdrowi stosunków, 
panujących w adwokaturze. Następnie 
pos. Seidler przedstawił stan więzien- 
mictwa. Zaludnienie więzień zwiększy- 
ło się w porównaniu z rokiem ubi 
łym. Jednak nie należy tego identyfi- 
kować ze wzrostem przestępczości. 
Z uwagi na obecną ciężką. sytuację 
gospodarczą "w pewnym stopniu 
wzrost przestępczości tłumaczyć nale- 
ży ciężkiemi warunkami ekonomicz- 
memi. Wkońcu referent omawia szcze- 
gółowo preliminarz budżetowy Mini- 
sterstwa, wskazując, że wydatki rze- 
czowe w bieżącym okresie niezwykle 
ograniczono, co odbiło się przedewszy- 
stkiem na budżecie nadzwyczajnym, 
który w porównaniu z rokiem poprze- 
dnim jest mniejszy o 1.050 tys. zł. 
Dalsze ograniczenie w tym dziale, jak 
i wogóle w dziale rzeczowych wydat- 
ków jest nie do pomyślenia. Wreszcie 
sprawozdawca proponuje w porozu- 
mieniu z rządem szereg redukcyj w* 
przedstawionym  preliminarzu na O- 
gólną sumę 1500 tys. zł. 

Stanowisko opozycji. 

W dyskusji pos. Wyrzykowski skła- 
da oświadczenie w imieniu klubu pos- 
łów i senatorów chłopskich, zazna- 
czając między innemi, że wobec tego, 
że nad interpelacją klubu, zgłoszoną 
łącznie z innemi klubami, w sprawie 
brzeskiej, ani na wnioski innych klu- 
bów nie otrzymali dotychczas posło- 
wie odpowiedzi i ponieważ kluby czy- 
nią odpowiedzialnym m. in. zarówno 
poprzedniego, jak i obecnego ministra 
sprawiedliwości jako ówczesnego pro- 
kuratora, klub wypowiada się prze- 
ciwko przyjęciu budżetu Ministerstwa 

5-te posiedzenie 
WARSZAWA 16.1. Pat. — 5-te po- 

siedzenie Sejmu z dnia 16 stycznia 
b.r. otworzył marszałek Sejmu o godz. 
16 min. 15. Przed przystąpieniem Iz- 

    

   

  

twa. Wygłaszano pro i contra. Two- 
nzyły się całe partje stronników i opo- 
mentów. A w rezultacie znów się uci- 
szało... do czasu. 

Z samozwanczych „Amastazyj“ naj 
głośniejszą była — jak wiemy nie- 
jaka Anastazja Czajkowska, której rze 
kome perypetje i niezwykłe opo- 
wiadania długi czas zapełniały szpal- 
ty poważnych nawet pism naszych i 
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leńki eo się „za dawnych, dobrych cza 

  

   

sów* przy dworze petersburskim wie- 
szały. Kiwali głowami nad „Anasta- 

, kłóciły się ze sobą, zlądały 

  

*zajkowskiej w zęby, szukając cha- 
rakterystycznych dla autentycznej Ana 
stazji plomb złotych czy piatynowych. 
Wkońcu orzekły babuleńki i „byw- 
szije kamergiery“, že to „nie ta“ . Į 
znów się uciszało... do czasu. 

Przed paru tygodniami ukazał się 
na łamach prasy urywek z książki 
francuskiego generała Janin'a, który 
'przynosi pewne ciekawe szczegóły co 
do łosów szczątków rodziny Romano- 
"wów. Generał opowiada, że podczas 
jego pobytu w 1918 roku we Włady- 
'wostoku, zgłosiło się doń kilku „bia- 
łych* oficerów rosyjskich z prośbą 
o przewiezienie paru opieczętowa- 
mych skrzyń, mających zawierać ja- 
kiś nieźwykle cenny ładunek. Po prze- 
wiezieniu tajemniczych skrzyń do 
Francji, oficerowie rosyjscy zakomu- 
nikowali mroczyście generałowi Ja- 
nin, że chodziło w tym wypadku ni 
mmiej ni więcej jak o transport po- 
piołów i kości carskiej rodziny. Go się 

  

   

  

Sprawiedliwości. Poglądom swoim na 
całokształt tej sprawy klub da wyraz 
przy rozpatrywaniu wniosków i in- 
terpelacyj w komisji prawniczej i ma 
plenum Sejmu i wyciąg nie odpowied- 
nie wnioski. 

Pos. Niedziałkowski przyłącza się 
do oświadczenia, złożonego przez pos. 
Wyrzykowskiego. Dalej występuje 
przeciwko temu, że prokurator w 
sprawie brzeskiej ujął w swe ręce kie- 
rownictwo Ministerstwa Sprawiedli- 
wości. W dałszym ciągu w dłuższym 
wywodzie mówca atakuje ministra 
Michałowskiego jako ówczesnego pro- 
kuratora i sędziego Dementa, oraz ko- 

mendanta twierdzy brzeskiej płk. Ko- 
stka-Biernackiego. W zakończeniu 
mówca zobrazował w jaskrawych 
barwach traktowanie więźniów brze- 
skich, dalej domagał się odpowiedzi 
na interpelacje posełskie, wreszcie żą- 
da wykrycia winnych i surowego ich 
ukarania. 

Oświadczenie ministra. 

Po tych przemówieniach zabrał 
głos minister sprawiedliwości Micha- 
łowski, oświadczając co następuje: 

Wysoka Komisjo! Przybyłem tu, aby wraz 
z Panami omówić przedstawiony Sejmowi 
budżet w atmosferze spokojnej i niezmąco- 
nej żadnemi wysłąpieniami, wnoszącemi do 
debat rzeczowych roznamiętniające i draż- 
niące momenty. W sprawach tu poruszanych 
zostały zgłoszone w Sejmie trzy wnioski i 
jedna interpelacja. Będą one przedmiotem 
rozważań we właściwych komisjach i we 
właściwym czasie. Wysuwanie spraw tych 
przey dehatach rzeczowych zaciemnić może 
perspektywę przy ocenie cyfr i faktów, do- 

tyczących budżetu Ministerstwa Sprawiedli- 
a cyfry i fakty w ebecnem ciężkiem 

położeniu gospodarczem wymagają precyzji 
i najbardziej ich objektywnych ujmowań. 
Z tych przyczyn oświadczam, że na żadne 
wystąpienia polityczne, jak również ataki о- 
sobiste w czasie rozpraw nad budżetem 0d- 
powiadać nie zamierzam. Tej samej wytycz- 
mej trzymać się będą przedstawieicle Mini- 
sterstwa Sprawiedliwości". 

Demonstracja lewicy. 
Przemówienie p. ministra wywołało 

wrzawę na lewicy, podczas której po- 
słowie opozycji opuścili salę obrad. 
Posłowie Klubu Narodowego wogóle 
w obradach piątkowych komisji bud- 
żewej udziału nie wzieli. 

    

Przemówienie 
posła Pifsudskiego. 

Pos. Piłsudski przyznaje na wstę- 
pie słuszność posłowi Wyrzykowskie- 
mu, który zaznacza, że sprawa brze- 

ska ma swoje postępowanie w innej 
komisji i nie należy jej omawiać na 
dzisiejszem posiedzeniu. Dalej poseł 
zarzuca pos. Niedziałkowskiemu nie- 
poważny sposób sformułowania zarzu- 
tów, a następnie występuje: jako- są- 
downik zdecydowanie przeciwko: 0s- 
karżeniu, rzuconemu przez posła Nie- 
działkowskiego na sądownictwo. Nig- 
dzie niema artykułu — mówił pos. Pił 
sudski — ani też nie można tego wy- 
interpretować, ażeby rząd mógł wpły- 
wać na decyzje sądu i sądownictwa. 
Jest autonomja. Ta autonomja sądow- 
nictwa znajduje się pod dozorem swo- 
ich władz autonomicznych, które je- 
dynie mają prawo decydować o ho- 
norze sądownictwa. W zakończeniu 
przemówienia poseł Piłsudski prze- 
szedł do omówienia preliminarza bud- 
żetowego Ministerstwa Sprawiedliwo- 
ści. 

Na tem zakończono dyskusję. Wnio- 
ski referenta i przedłożenia, reduku- 
jące budżet o łączną kwotę półtora mi- 
ljona złotych przyjęto. Następne po- 
siedzenie komisji odbędzie się w so- 
botę. 

plenarne Sejmu. 
by do obrad ślubowanie poselskie zło- 
żyłi pp. Szulik i Brodacki. Marszałek 
oznajmił, iż pos. Roman Abraham 
zrzekł się mandatu. 

  

następnie z tym makabrycznym ładun- 
kiem stało, gen. Janin mie wie. 

„Vossische Zeitung* zamieściła 
przed paru dniami następujące rewe- 
lacje, wzbogacające legendę carską o 
jeszcze jeden motyw. Rewełacje te 
brzmią jak następuje: 

Pewien obywatel fiński, nazwi- 
skiem Hodpberg, zapoznał się nieda- 
wno z treścią seusacyjnej książki nie- 

jakiego Rathlefa Ceilmana p. t. „Ana- 
Książka ta opisuje przygody 

05 ej Anastazji Cz ajkowskiej, poda- 
jącej się w swoim czasie jak wia- 
domo — za córkę Mikołaja II-go. O- 
16ż Holpberg, dotknięty widocznie sce 
ptycyzmem Ceiłana uznał za sto- 
sowne udać się do sądu pokoju w Hel 

singforsie i złożyć tam potwierdzone 
przysięgą zeznanie, które poniżej po- 
dajemy: 

Holpberg, mieszkając w okresie re 
wolucji rosyjskiej w Jekaterynburgu, 
poznał tam jednego ze swych roda- 
ków, niejakiego Svedberga, który 
wchadził w skład wyłonionej przez 
Kołczaka komisji śledczej, prowadzą- 
cej dochodzenia w sprawie wymordo 
wania carskiej rodziny. Svedberg wy- 
znał Hołlpbergowi — zgodnie zresztą 
z wynikami przeprowadzonego 'przez 
komisję śledztwa — że carewicz Ale- 
ksy zmarł jeszcze przed masakrą car- 
skiej rodziny, a to wskutek przestra- 
chu, spowodowanego rzuceniem wpo- 
bliżu zamieszkałego przez cara domu 
"ręcznego granatu. Pozatem Svedberg 
«wyznał, że komisja śledcza znalazła 
podczas oględzin . zamieszkiwanych 
przez dostojnych więźniów pokojów, 

    

  

Nr. 13 (4955) 

Następnie pos. Burzyński (Fr. 
Kom.) zainierpełlował marszałka w 
sprawie wniosku frakcji komunistycz- 
mej, który nie został postawiony ma 
porządku. Marszałek zwrócił posłowi 
Burzyńskiemu uwagę na niekultural- 
ny sposób zwracania się, poczem o0Ś- 
wiadczył, że wniosek nie miał dosta- 
tecznej liczby podpisów. Ponieważ 
pos. Burzyński nie uspokoił się, mar- 
szałek <luczyl go majpierw na je- 
«no, później na trzy posiedzenia, wre- 
szcie odwołał się do Izby, która wy- 
kluczyła posła Burzyńskiego na mie- 
siąc. 

Przystąpiono do porządku dzien- 
nego. Pos, Gliński (BB), przedstawia- 
jąc sprawozadnie komisji o projekcie 
ustawy © monopolu zapałczanym i 
o zaciągmięciu 6 i pół procentowej po- 
życzki zagranicznej, oświadcza, że w 
dn. 17 listopada 1930 minister skarbu 
podpisał wiaowę, której termin zosta- 
je przedłużony do roku 1965, co było 
związane z uzyskaniem pożyczki. U- 
mowa rozciąga się także i na inne pół- 
fabrykaty. Monopolem objęte są rów 
ni zapalniezki i ich części zamien- 
ne. Postanowienie to zmierza do 0- 
graniczenia używania zapalniczek. U- 
mowa zwalmia spółkę od obowiązku 
eksportu. Cena zapałek podniesiona 
zostaje o 3 grosze na pudełku, co sta- 
mowi tę różnicę, jaka jest potrzebna 
na całkowitą obsługę pożyczki w wy- 
sokości 32.400 tysięcy dołarów, to jest 
ma spłatę kapitału i odsetek. Z tej ce- 
ny zapałek 75'/, idzie na rzecz skarbu. 
a reszta na rzecz spółki. Pożyczka ta 

ze wszystkich poprze- 
d z monopolu zapałcza- 

mego, który dotychczas stanowił za- 
staw dla starej pożyczki, pozostanie 
nim także dla nowej. Wobec złej kon- 
junktury gospodarczej na całym świe- 
cie, a także i u nas i odpływu wałuty 
z kraju, dodatni wpływ uzyskania tej 
pożyczki niewątpliwie da się odczuć. 

Po przemówieniach pp. Langera 
(Str. Cht.), Stahla (Kl. Nar.), Fausty- 
niaka (NPR). Połońskiego (Kl. Ukr.) 
i innych zabrał głos kierownik Mini- 
sterstwa Skarbu Matuszewski, który, 
opdierając zarzuty, wysunięte pod- 
czas dyskusji, oświadczył wkońcu, iż 
bierze na siebie całkowitą odpowie- 
dzialność za tę umowę w tem przeko- 
naniu, że jest znacznie lepsza od po- 
przedniej. Kończąc mówca oświadcza, 

że jeśli mogliśmy na drugi dzień po 
wyborach podpisać umowę, to nie za- 
sługa ani ministra ani nawet zasłaga 
rządu, lecz wyborcy, który przełożył 
spokój nad demagogją, rację stanu 
mad więzienie partyjne. 

W głosowaniu Izba przyjęła w dru- 
giem czytaniu projekt ustawy o mo- 
mopolu zapałczanym. Również przy- 
jęto w drugiem czytaniu projekt usta- 
wy o pożyczce. Następnie w pierw- 
szem czytaniu odesłano do komisji 
szereg projektów ustaw, m. in. pro- 
jekt ustawy, zmieniającej rozporzą- 
dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o 
monopolu spirytusowym. Na tem po- 
siedzenie zamknięto. Następne posie- 
dzenie marszałek wyznaczył tegoż sa- 
mego dnia na godz. 22.30. 

Punktualnie o godz. 22.30 marsza- 
łek otworzył nowe szóste kolejne po- 
siedzenie Sejmu, oświadczając, iż na 
porządku dziennym znajduje się trze- 
cie czytanie projektów ustaw o mono- 
polu zapałczanym i o zaciągnięciu 
6'/.'/, pożyczki zagranicznej. Sprawo- 
zdawca pos. Gliński (BB) prosi o przy- 
jęcie projektów bez zmian w brzmie- 
niu, uchwalonem w drugiem czytaniu. 

W głosowaniu Izba przyjęła w trze 
ciem czytaniu oba projekty ustaw bez 
zmian. 

Zamykając posiedzenie, marsza- 
łek oświadczył, iż o terminie nowego 
posiedzenia posłowie zostaną zawia- 
domieni. Termin ten zależny jest od 
A ZĘ 7 NPR: 

    

   

   

    

   

    

A przemysł obj 

jakiś tajemniczy znak w postaci pe- 
dwójnie załamanego krzyża z poprze- 
cznemi linjami. Znak ten byt wydra- 
pany na šcianie. Carowa, jak wiado- 
mo, bardzo zabobonna i przesądna, 
uważała ten znak za talizman rodziny 
Romanowów. Znak identyczny wydra 
pany był również na przedmiotach 
codziennego użytku, a m. in. też na 
samochodach, używanych przed uwię 
zieniem przez cara i członków jego 
rodziny. 

Gdy konfrontowano samozwańczą 
Amastazję Czajkowską z osobami zna- 
jącemi osobiście Romanowów, poka- 
zano jej m. in. fotogratję jednego z 
carskich samochodów. Czajkowska 
miała wtedy wskazać miejsce, na któ- 
rem powinien był znajdować się ta- 
jemniczy i znany tylko członkom car 
skiej rodziny znak. Powiększenie fo- 
tografji i przyjrzenie się powiększo- 
nej odbitce przez lupę miało (istotnie 
krzyż załamany w danem miejscu) wy- 
kazać, a tem samem — jak chce Holp- 
berg — stwierdzić autentyczność Ana- 
staz ji. 

Pozatem Holpberg miał się rów- 
mież z innych źródeł, za czasów swe- 
go pobytu w Jekaterynburgu dowie- 
dzieć, że jeden z członków carskiej ro 
dziny uszedł cudem krwawej kaźni. 

Jeżeli się więc przychyłić do zda- 
nia Holpberga, wychodzi na to, że 
Anastazja żyje. Jak to jednak pogo- 
dzić z negatywnym wynikiem długo- 
trwałych badań i konferencyj Czaj- 
kowskiej, która okazała się zwykłą, 
zręczną hochsztaplerką? 

'Wreszcie na łamach poczytnej ga-
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Park im. Prezydenta prof. I. Mościckiego 

w. Brasławiu. 
Zgoda P. Prezydenta. 

Kancelarja Cywiłna Prezydenta 

Rzeczypospolitej powiadomiła Urząd 

Wojewódzki, że Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej wyraził zgodę na 

madanie Swego Imienia parkowi i 

boisku na Górze Zamkowej w Bra- 

sławiu. 
Nałeży przypomnieć, że_ park i 

boisko powstały na Górze Zamko- 

wej w Rarasławiu dzęki ofiarności 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, 

który podczas swego pobytu w Bra- 

sławiu w roku 1930 interesował się 

urządzeniem tam terenu sportowe- 

go oraz udzielił ne ten cel subwencji. 

Rada Gminna w Brasławiu w dn. 

2.XII 1930 r. uchwaliła prosić Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej o wy- 

rażenie zgody na nadanie Górze 

Zamkowej w Brasławiu nazwy „Park 

imienia Przezydenta Rrzeczypospo-* 

litej profesora Ignacego Mościckiego" 

Tajemnicze zabójstwo w Grodnie. 
(Tel. od własnego koresp.). 

Wezeroj w Grodnie na sałi daneingowej 

= jeńmym x barów podezas zabawy został 

zastrzełony w zagadkowy sposób urzędnik 

backowy Borowski Aleksander. 

Sprawea, który oddał do Borowskiego 

dwa strzały w głowę, zbiegł wykorzystując za 

mieszanie wywołane strzałami. 

Władze śledcze wszezęły w tej sprawie ener 

giezne dochodzenie, które nie dało narazie 

pozytywnych wyników. 

Aresztowanie sprytnego mistyfikanta. 

Przed ldlku dniami niełegainie przekro- 

ezył granieę z Rosji do Polski niejaki Wła- 

dysław Juszkiewiez. Zatrzymany przez pa- 

trol KO.P-u i wypytywany o powód uciecz 

Ki Juszkiewiez podał, iż w swoim czasie za 

daiatutność kontrewolucyjuų skazany został 

wyrokiem G. P. U. w Jarosławiu na karę 

śmierci przez rostrzelanie, którą zamieniono 

mu na dziesięć lat ciężkiego więzienia. 

Pomieważ fakty podane przez zbiega na- 

amnęły władzom pewne wątpilwości, przepro 

wadzono szezegółowe dochodzenie,które po- 

awoliłe ustalić, iż rzekomy Juszkiewicz prze 

Kroczył granicę pod pseudonimem i że w 

rzeczywistości nazywa się Kazimierz Bara- 

nowski, oraz, że jest stałym mieszkańcem 

pow. oszmiańskiego. 

Wymieniony był karany przez Sąd Okrę- 

gowy za fałszerstwo. W dalszym ciągu usta- 

łono, że jako władający językiem Htewskim, 

Baranowski został specjalnie dełegowany 

przez „kompartję* na teren województwa wi- 

leńskiego dla prowadzenia pracy wywroto- 

wej wśród Litwinów. 

Baranowskiego aresztowano w czasie po 

wrotu z podróży zakordonowej odbytej @а 

otrzymania instrukeyj. 

Sołtys defraudantem. 
Z powiatu mołodeczańskiego donoszą, że 

zostało wytoczone dochodzenie przeciwko 

<oitysowi Emiljanowi Soroko, ze wsi Jano- 

wicze, gm. bieniekiej za przywłaszczenie 788 

złotych pobranych przez niego od włościan 

tytułem należności podatkowych. 

Dwa duże pożary. 

    I
Nocy ubiegłej w zaścianku Gruszowo gm. 

ckiej wskutek nieostrożnego obchodze- 

mia się z ogniem podczas wypieku chleba 

w domu F. Martyńskiego wybuchł pożar. 

Ogień przerzucił się na sąsiednie zabudo 

wania. Po 5 godzinnej akcji przeciwpożaro- 

wej ogień zdołano zlokalizować. Pastwą pło 

anieni padły zabudowania gospodarskie Igna- 

  

  

  

cego Szymki, Izydora Hałyszyna, Marjana 

Bobeckiego i Marji Daneckiej. Straty wyno- 

szą 30 tysięcy złotych. 

We wsi Zanielewo gm. szydłowskiej w 

domu Andrzeja Wirkowicza wybuchł pożar, 

który strawił dom Wirkowicza i 4 zabudowa- 

mia gospodarskie sąsiadów. 

Straty wynoszą około 18 tys. zł. 

BARANOWICZE 
+ „Kara Boska“ w Radoszkowiczach. Jed 

sym z przystanków dla zespołu teatralnego 

Związku Strzeleckiego w Mołodecznie, w о- 

kresie jego objazdu z dramatem „Kara Bos- 

ka” — były w dniu 1 stycznia r. b. m. Ra- 

  

   

  

Społeczeństwo nadgranicznej mieściny, 

specjalnie przyzwyczajone do odwiedzin trup 

abjazdowych słabszego autorytetu, mie dopi- 

sało frankwencją w sali miejscowego „Domu 

Ilardowego", może i dlatego jeszcze, że lokal- 

wem przyzwyczajeniem mieszkańców jest u- 
<zęszezamie do teatru w dni świąteczne. Jed- 
mak entuzjazm widzów zastąpił ich liczeb- 
mość. Dowodem tego była specjalna delega- 
cja, wysłana do kierownictwa zespołu, z proś 
bą o powtórzenie sztuki w dniu następnym. 
(Ze względu jednak na trudne i skompliko- 
wane warumki podróży powrotnej, kierowni- 
ctwo mie mogło uczynić zadość prośbie de- 
tegowamych. 

Po skończeniu sztuki kierownictwo zespo 
mł zainicjowało zabawę taneczną, w której 
wzięli również żywy udział członkowie ze- 
społa. Uczestnicy zabawy, jakby pod działa- 
miem siły przeciwreakcji ciężkich przeżyć 
moralnych w czasie przedstawienia, dali spon 

  

    

  

Należy podkre: że wielce pomocnym 
przy onganizacji tawienia omawianej 
sztuki w m. Radoszkowiczach, był miejscowy 
anagistrat. 

Pomijając stronę materjalną. należy 
zwrócić specjalną uwagę na silne wrażenia 
i przyjemne wspomnie jakie pozostawił 
zespół u mieszkańców miasteczka. Pro-Pras. 

  

  

   

  

- ŚWIĘCIANY 
+- Dziesięciolecie praey. 1) b. m. inspek- 

tor samonządowy na pow. święciański p. Jan 

kowski obchodził dziesięciolecie: swej pracy 
© nmyłodej dziedzinie samorządu połskiego. 

Z tej okazji pp. burmistrzowie, wójtowie i 
sekretarze gmin wiejskich i magistratu pow. 
Gwięciańskiego samorzutnie złożyli jubila- 

towi życzenia dalszej owocnej pracy. Wie- 

czorem w sali „Ogniska“ odbył się we wta- 

snem gronie samorządowców obiad, na któ- 

ry zostali zaproszeni p. starosta powiatu, 

jego zatsępca, kier. sejmiku p. Goślinowski; 

zast. inspektora samorządowego p. Jodko i 

pp. referenci działu samorządowego sejmiku 

powiatowego. W czasie obiadu p. starosta wy 

głosił okolicznościowe przemówienie, poczem 

w imieniu burmistrzów, wójtów i sekretarzy 

  

ałożyli życzenia jubilatowi p. Adamowicz — ' 

wójt gminy daugieliskiej i p. Rożnowski— 

burmistrz m. Podbrodzia; wkońcu p. Jan- 

kowski w gorących słowach dziękował ze- 

branym za życzenia. Późnym wieczorem ze- 

prani rozjechali się do domów. (t) 

+ Grypa w pow. święciańskim. Z powia- 

tu donoszą o „panującej nagminnie grypie. 

IPrzebieg tej choroby mie jest długi chociaż 

ciężki. Zazwyczaj choroba trwa kilka dni 

przy 4 st. gorączki, silnym bólu głowy, łama- 

miu w starwach, a mieraz cierpieniach żołąd- 

ika. Wypadki śmiertelne są bardzo rzadkie 

i zazwyczaj są następstwem nieoględności w 

czasie trwania choroby. (j. ) 

DZIEWIENISZKI 
+ Po 5-ciu latach zmarł od pokąsań 

wściekłego wilka. Onegdaj w gminie dzie- 
wieniskiej zmarł po kilkudniowej chorobie 

Juljan Sinkiewicz. Ponieważ lekarz nie mógł 

stwierdzić przyczyny śmierci, wice-prokura- 

tor. zarządził sekcję zwłok. Sekcja i jedno- 

cześnie prowadzone dochodzenie ustaliło, iż 

zmarły był pokąsany przed 5-ciu laty przez 
wściekłego wilka, co: obecnie stało się powo- 
dem jego śmierci. 

AUTOŁKSNA. 
+ Koło Młodzieży Wiejskiej w Pobirż 

w dniu 4 stycznia r. b. pod kierownictwem p. 
W. iR. urządziło przedstawienie, a w dniu 6 
stycznia Koło Młodzieży Wiejskiej w Autołk- 
snie pod kierownictwem p. W. R. urządziło 
choinkę ii wspólną kolację, po której na dłu- 
gie lata pozostaną miłe wspomnienia. 

Koła oba są położone mad samą granicą 
polsko-litewską. Karp. 

zety franeuskiej „Petit Journal* za- 

«nieszcza dziennikarz de Hautecłocue 

swój fnteresujący, gdyż pełny niedo- 

samówień wywiad z byłym posłem car- 
skim w Rzymie baronem Girsem 
wykonawcą testamentu wielkiego ks. 
Mikołaja Mikołajewicza 

Baron Girs potwierdził, że objął 

pieczę nad przechowywanemi w ja- 
kiemś tajemniczem miejscu (podob- 
mo w safesie jednego z banków fran- 
cuskich) szczątkami carskiej rodziny. 
B. poseł carski zaznaczył, że opiekuje 

się tym, powierzonym! mu przez zmar- 
tego Mikołaja Mikołajewicza, cennym 
dła całego narodu rosyjskiego depo- 

zytem, do którego oprócz kości i po- 
piołów carskiej rodziny, należą też 

zamalezione w miejscu śledztwa w Je- 
katerynburgu przez sędziego Sokoło- 
'wa przedmioty oraz spisane przezeń 
protokóły.. Pozatem oświadczył Girs, 
że opiekę nad szczątkami carskiej ro- 
dziny sprawują także inne godne za- 
ufania osoby. których nazwisk ze 
względów zrozumiałych ujawnić nie 
'można. Baron Girs dodał prytem, 

że gdyby jego rosyjscy rodacy zażąda- 
M sprawozdania, to złożyłby je w da- 
teko obszerniejszej formie, niż dzienni- 
karzowi francuskiemu, powodowane- 
mm jedynie przez próżną ciekawość 

i żądzę sensacji 

Najciekawszą jednak częścią udzie 
tonego przez osiemdziesięcioletniego 
starca wywiadu jest niewątpliwie wy- 
wmijająca odpowiedź ma zapytanie 
Francuza, czy przechowywane z ta- 
ką pieczołowitością szczątki są istotnie 
szczątkami Romanowów, „Są to jedy- 

nie, jak się wyraził stary monarchista 
rosyjski, przedmioty, tworzące nieroz- 
dziełną część materjału śledczego, zeb- 
ranego przez sędziego Sokołowa”. Sta- 
ry baron „nie przyjąłby odpowiedzial- 
ności za ich prawdziwość”. Biedny, sta 
ry, łudzący siebie i innych ramoł! 
Więc według niego książka Sokołowa 

wydana przed kilku laty, a oparta na 
rzeczowym materjałe jest tylko „przy 
puszczeniem* i „mic konkretnego о 
pochodzeniu zwłok powiedzieć nie 
można”? Więc „wszelki materjał mu- 

si być ponownie przestudjowany, zaś 

śledztwo przerwane w 1919 roku zo- 

stanie wznowione w wolnem państwie 

rosyjskiem*? Wątpić trzeba, czy ba- 

ron tej chwili doczeka 
Zapewne długo jeszcze tułać się bę 

dzie po świecie legenda o carskiej ro- 
dzinie Niech się też tuła. Każda le- 
genda ma w sobie coś z poezji, coś z 
romantyzmu, coś z zaczarowanego 
świata baśni. Jako taka, jest elemen- 
tem pożądanym w powszedniej co- 
dzienności naszego życia, zwłaszeza, 
jeżeli tym i. owym rozbitkom nie- 
szczęsnego narodu rosyjskiego ma 
przynieść iskierkę nadziei ma lepszą 
przyszłość bądźmy humanitarni i nie 
odmawiajmy sobie dreszczyku roman 
tycznej sensacji a emigrantom rosyj- 
skim — ostatniej bodaj pociechy. J. | 
(CS EITI STONE 
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Podziekowanie P. Prezydenta 
za nadesłone życzenia. 

Kancelarja Cywilna Prezydenta 

Rzeczypospolitej nadesłała na imię 

p. wojewody Stefana Kirtiklisa pismo 

treści następującej: 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej 

polecił mi wyrazić podziękowanie za 

nadesłane w imieniu własnem i ze- 

branych w dniu Nowego Roku przed- 

stawicieli duchowieństwa wszystkich 

wyznań, władz cywilnych, wojsko- 

wych, sądownictwa, samorządu, na- 

uki, organizacyj i stowarzyszeń spo- 

łecznych i młodzieży akademickiej— 

życzenia noworoczne. й 

Szef Kancelarji Cywilnej 
(—) Listewicz. 

Niefortunae zarządzenie. 

W grudniu 1930 roku ukazało się 

rozporządzenie P. Prezydenta, mocą 

którego od dnia 1 kwietnia b. r. na- 

uczycielstwo nie będzie pobierało do- 

datku mieszkaniowego ze Skarbu 

państwa, a ciężar ten ma spaść na sa- 

morządy. › 

Należałoby się zastanowić mad tem 

— jakie skutki pociągnie wspomania- 

ne rozporządzenie. 

Nie mówmy już o samej pracy na- 

uczyciela, zwłaszcza na tutejszym te- 

renie;nie mówmy o potrzebie powsze- 

chnego nauczania, gdyż każdy z nas 

rozumie doskonale konieczność pod- 

niesienia kultury wśród ludności wiej- 

skiej. Ziemie litewsko-białoruskie tra 

iktowane po macoszemu przez rząd za 

borczy, Śmiało rzec można, najdot- 

kliwiej odczuły plagę ciemnoty, a co 

za tem idzie i upośledzenie kulturalne. 

Ostatnie czasy przyniosły pod tym 

względem znaczną poprawę. Poczu- 

cie obywatelskie wśród ludności wiej- 

skiej znacznie wzrosło. 

W pracy nad wsią naszą, wielką, 

a bodajże największą zasługę ma na- 

uczyciel. Nauczyciel, z nielicznemi wy 

jątkami, przez swą ofiarną, wytężoną 

pracę potrafił pozyskać zaufanie lud- 

mości wiejskiej i dzięki temu osiągnął 

wpływ niemały na podniesienie jej po- 

ziomu kultuartnego. 

Rezultatowi osiągniętemu grozi o- 

becnie „poważne niebezpieczeństwo. 

Ostatnie rozporządzenie P. Prezyden- 

ta w sprawie mieszkań nauczyciel- 

skich postawiło nauczyciela w trudnej 

sytuacji, wskutek nieuniknionego roz 

dźwięku między szkołą a wsią. Prze- 

cież już obecnie gminy nie mogą wy- 

wiązać się z poruczonych im obowią- 

zków względem szkolnictwa. Zajrzyj- 

my tylko do wiejskiej izby szkolnej, 

a przekonamy się, że tam brakuje naj- 

niezbędniejszych sprzętów, a jeżeli 

one są, to bardzo prymitywne, nie od- 

powiadające ani wymaganiom higje- 

ny, ani pedagogiki. Wstawienie do 

budżetu gminnego nowych sum spo- 

tka się z niechęcią, nawet oporem 

miejscowej ludności, która może się 

przerodzić we wrogi stosunek do szko 

Któż potrafi przekonać 1 wytłu- 

maczyć, że to nie jest jakiś „dodatek*, 

lecz zwyczajna „należność*, przesu- 

mięta z jednego działu do drugiego? 

I na tem tle powstaną spory i waśnie 

między nauczycielem a samorządem. 

Te walki już są dobrze znane na- 
uczycielowi z akcji dostarczania in- 

wentarza szkolnego i wynajmowania 

izb pod szkołę przez gmińy. Gdy zaś 

do tych zaognionych stosunków doj- 

dą jeszcze sprawy osobiste łokalowe 
—nie może tu być mowy o współpra- 

cy szkoły z domem rodzicielskim, ani 
też z czynnikami samąrządowemi. 

I tam, gdzie majwięcej. potrzeba 
spokoju, by w skupieniu sił pracować 
nad rozbudową i umocnieniem Ojczy- 
zny — nastąpi wybuch i obustronne 
rozgoryczenie 

Kiedy funkcjonarjusze państwowi 
w dalszym ciągu będą spokojnie po- 
bierać „dodatek mieszkaniowy — na 
uczyciel będzie walczył z trudnościa- 
mi, nieraz bez widoków zwycięstwa. 

Z pewnością wszystkie te trudności 
i walki nie wpłyną dodatnio na spra- 
wę szkolnictwa, a za niepomyślne wy- 
miki pracy swej, nikt inny, tylko na- 
uczyciel będzie zdawał rachunek 

przed społeczeństwem. Nikt zaś go 
nie pytał o zdanie w sprawie bezpo- 

średnio go obchodzącej. 

J.—Dowiez. 

Surowe kary czekają 
radjopajęczarzy. 

W związku z rozporządzeniem R. P., prze: 
kazującem rozpoznanie spraw o nielegalne 
posiadanie radjoinstalacji organom admini- 
stracji ogólnej, zwołana została konferencja, 
w której udział wzięli przedstawiciele Po!- 
skiego Radja i Dyrekcji Poczt i Telegrafów. 
W toku konferencji starosta grodzki poinfor- 
mował zebranych, że będzie z całą surowością 
w trybie przyśpieszonym pociągał do odpo- 
wiedzialności karno-administracyjnej osoby 
obwinione o nielegalne posiadanie radjoin- 
stalacji, stosując kary grzywny w wysokości 
3000 zł. wzgłędnie aresztu bezwzględnego do 
3 miesięcy i konfiskaty sprzętów radjowych. 

  

Wspaniały gmach gimnazjum. 

ŁUCK. 15.1. (Pat.) Ukończono tutaj 

budowę wspaniałego gmachu nowego 
gimnazjum państwowego im. Tadeusza 
Kościuszki, wzniesionego kosztem 
przeszło jednego miljona złotych. 
Gmach tego gimnazjum, wyśmienicie 
wyposażony we wszelkie najbardziej 
nowoczesne urządzenia higjeniczne, 
jest po gimnazjum Stefana Batorego 
w Warszawie drugim z rzędu gma- 
chem szkolnym najlepiej przystosowa- 
nym do nauczania młodzieży. W dniu 
15 b. m. rozpoczyna się nauka szkol- 
na już w nowym gmachu. 

-może 

МОО ТОНА I 

Pošcig za ztodziejami 
na dachu czteropietroweį kamienicy. 

Zamieszkały w domu Nr. 4 przy ul. 
Słowackiego kupiec Izaak Girszowski, 
wracając do domu posłyszał na stry- 
chu, gdzie suszyła się jego bielizna, 
jakieś podejrzane szmery. Podejrze- 
wając iż na strychu są złodzieje, Gir- 
szowski cicho zbliżył się do otwartych 
drzwi prowadzących na strych i wy- 
raźnie usłyszał cichy szept, dwóch о- 
sób. Natychmiast więc zamknął drzwi 
strychu i zaałarmował sąsiadów, któ- 
rzy pomogli mu  zabarykadować 
drzwi, telefonicznie zaś powiadomio- 
no o zajściu 5-ty komisarjat P. P., 
skąd natychmiast wysłane dwóch po- 

licjantów. ` 
Gdy jednak policjanci, z rewolwe- 

rami w rękach, zachowując wymaga- 
ną ostrożność weszli na strych, na 
strychu nikogo nie było. 

Po przeszukaniu całego: strychu, 
a raczej wszystkiech jego zakamarków, 
nasunęło się przypuszczenie, że zło- 
dzieje widzące co się Święci, a nie mo- 
gąc wyjść przez drzwi, przedostali się 
ze strychu na dach, skąd uciekli, lub 

próbują uciec z potrzasku. Nie tracąc 
więc czasu poliejanci również wydo- 
stali się na dach. Jakoż przypuszcze- 
nie okazało się słuszne, bowiem za 
jednym z kominów zauważono dwóch 
ukrywających się osobników. 

I oto na śliskim dachu 4-piętrowej 
kamienicy rozpoczął się ryzykowny 
pościg. Ggy uchodzącym przed po- 
ścigiem złodziejom udało się wresz- 
cie ukryć za ostatnim kominem, jeden 
z nich zaczął szybko przywiązywać de 
dachu grubą linę, przy pomocy której 
zamierzali przedostać się na dach 
sąsiedniej niskiej kamienicy, by w 
ten sposób już łatwiej umknąć. Aby 
zamiar ten sparaližowač, poliejanei 
użyli broni, oddając w ich kierunku 
kilka strzałów rewolwerowych. 

To poskutkowało. Nie mogąc wy- 
sunąć się poza komin złodzieje pe- 
zostali na miejscu, pozwałająe się tem 
samem aresztować. 

Jak się okazało, byli to oddawna 
poszukiwani niebezpieczni złodzieje 
strychowi, bracia Stankiewiczowie. (e) 

  

Sensacyjne aresztowanie buchaltera 1-g0 
Urzędu Skarbowego w Wiinie. 

Wczoraj wśród urzędników I-go urzędu 
Skarbowego, wywołało wielką sensację are- 
sztowanie kontraktowego buchaltera tegoż 
urzędu Aleksego Witko. 

Jak się wkrótce wyjaśniło został on are- 
sztowany za pobranie od pewnej miejscowej 
firmy budowlanej łapówki w postaci 400 zł. 
gołówką i 3 tys. zł. wekslami za obietnicę 

sporządzenie fałszywego protokółu do wy- 
miaru podatku dochodowego przez co suma 
podatkowa zostałaby znacznie obniżona. 

Podczas aresztowania znaleziono przy 
nim otrzymaną przez niego łapówkę w po- 
staci czterech 100 złotowych banknotów i 

weksli na 3 tysiące złotych. 

SAS TGINOKKOY K 

Ministerstwo Skarbu odmėwito požyczki 

W dniu wczorajszym Magistrat m. 
Wilna otrzymał z Ministerstwa Skar- 
bu definitywną odpowiedź w sprawie 
rewizji staniwiska zajętego przez Wi- 
leński Oddział Banku Gospodarstwa 
Krajowego, który, jak wiadomo, od- 
mówił dalszych finansowań budowy 
szkoły powszechnej na Antokolu. 

Odpowiedź ta jest negatywna. W 
związku z tem wytworzyła się sytu- 
acja tego rodzaju, że gmach szkoły 
powszechnej jest wykończony i odda- 
ny do użytku, Magistrat jednak nie 

uregulować przedsiębiorcom 
ybowiązań na ogólną sumę 

  

swoich     

na dokończenie budowy szkoły powszechnej na Antokolu. 

150.000 zł. 
Sprawa ta była w dniu wczoraj- 

szym szeroko oamwiana, na posiedze- 
niu Prezydjum Magistratu. Wynik jed 
nak dyskusji nie doprowadził do żad- 
nych pozytywnych rezultatów. 

Obecnie ma być wkrótce w tej 
sprawie zwołane posiedzenie Komite- 
tu Rozbudowy m. Wiłna, który, nie 
jest wykluczone, wyciągnie z tego od- 
powiednie konsekwencje, wynosząc 
uchwałę rozwiązania się w drodze 
zrzeczenia się mandatów przez człon- 
ków Komitetu. 

    

Dziś: Antoniego op. 

| 
Styczeń | 

Jutro: Katedry św. Piotra. 

  

Wschód słońca—g. 7 m. 36. 

Zachód . —g. 15 m.55. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. 5. В. 

w Wilnie z dnia 16/1—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 745 

Temperatura średnia — 1° С 

» najwyžsza: - 1° С 

5 najniższa: — 5° С. 

Opad w milimetrach: 3,3 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom.: silny spadek. 

Uwagi: pochmurno, śnieg z deszczem. 

KOŚCIELNA. 

— Nabożeństwa dla Białorusinów w koś- 

ciele św. Mikołaja. Po przenwie świątecz- 

nej rozpoczęły się nabożeństwa dla Białoru- 

sinów — katolików w kościele św. Mikołaja. 

O godz. 10 co niedziela i święto bywa odpra- 

i Msza św., w czasie której śpiewane są 

religijne pieśni białoruskie, po mszy zaś by- 

wa wygłaszane kazanie w języku białoruskim 

URZĘDOWA. 

— Komisja kwalifikacyjna przy Wil. Urz. 

Wojewódzkim. P. minister pracy i opieki 

społecznej mianował naczelnika wydziału pra- 

cy i opieki społecznej w Wileńskim Urzędzie 

Wojewódzkim p. Konrada Jocza członkiem 

komisji kwalifikacyjnej przy Urzędzie Woje- 

wódzkim w Wiłnie na okres dwuletni 1931— 

1932 r. zaś pp. radcę wojewódzkiego Al. Troc- 

kiego i kierownika P. U. P. P. w Wilnie 

J. Baranowskiego zastępcami. © 

  

MIEJSKA 

— Posypywanie ulie piaskiem. Jak się do- 

wiądujemy, starosta grodzki wydał katego- 

'ryczne zarządzenie policji m. Wilna dopilno- 

wania posypywania chodników piaskiem mi- 

nimałnie trzy razy dziennie: o godz. 7, 13 

i 19, w razie zaś zachodzących potrzeb i czę- 

ściej. Przed kilku dniami za niestosowanie sie 

do tych zarządzeń ukarano 6 dozorców. Sta- 

rosta ukarał ich bezwzględnym aresztem każ- 

dego na przeciąg 3 dni. Jednocześnie starost- 

wo grodzkie zamierza stosować najostrzejsze 

represje w stosunku do właścicieli domów, od 

mawiających dozorcom piasku. 

— Kłopoty finansowe Magistratu. Ę 

Wzoraj powrócił z Warszawy szef sekcji 

finansowej Magistratu ławnik Żejmo, który 

wobec krytycznej sytuacji samorządu wileń- 

skiego, interwenjował u odnośnych czynni- 

ków w sprawie zrealizowania pożyczki @- 

westacyjnej. Rozchodzi się tu o sumę 500 

tysięcy zł., które dotychczas nie zostały wy- 

płacone. Obecnie jednak Ministerstwo Skar- 

(bu, jak również i Bank Gospodarstwa Kra- 

jowego stanowczo sprzeciwiły się udziele- 

niu omawianej pożyczki, wysuwając jako 

motyw brak odpowiednich funduszów. 
"Ten. stan rzeczy stawia samorząd wiłeń- 

ski w sytuacji bardzo trudnej do wybrnięcia, 

ze względu na rozpoczęte i kontynuowane 

obecnie roboty. 

— Lombard miejski. W pierwszych 

dniach lutego r. b. urucitomiony zostanie w 

murach Po-Franciszkańskich lombard miej- 

ski, którego celem będzie w pierwszym rzę- 

dzie udzielanie taniego kredytu pod zastaw 

rzeczy. Ma to przędewszystkiem na celu u- 

chronienie ubogiej ludności przed lichwiar- 

skiemi procentami i wyzyskiem różnych nie- 

sumiennych pożyczkodawców. 

Uruchomienie lombardu natrafiało dotych- 

czas jedynie na pewne trudności w uzyska- 

niu koncesji z Ministerstwa Skarbu. Trudno- 

Ści te były natury wyłącznie formalnej i o- 

becnie zostaly usunięte. 

Lokal pod pomieszczenie lombardu jest 

już całkowicie odremontowany i przystoso- 

wany do potrzeb tej placówki. 

   

NIKA 
SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Koła Połonistów Sł. U. S. B. W nie- 
dzielę dnia 18 b. m. o godz. 11 odbędzie się 

w lokalu seminarjum polonistycznego zebra- 
nie ogólne-naukowe. Dyskusję ma temat 
„Nasz stosunek do romantyzmu zagai kol. 
M. Rzeuska. Goście miie widziani. 

— Z Koła Historyków. 'W poniedziałek 
dnia 19 stycznia 1931 roku o godz. 5 po poł. 
W Sali Wykładowej Seminarjum Historycz- 
mego (Zamikowa 11) odbędzie się zebramie 
naukowe, na którem wygłoszony zostanie re- 
ferat p. 4. „Problem heltycki“. 

Goście mile widziani. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— [Posiedzenie Komitetu Okręg. Р. С. K. 

Jak już donosiliśmy, w ubiegłą niedzielę o 
gocz. 13-ej w dużej sali Urzędu Wojewódz- 
kiego odbyło się posiedzenie, poświęcone 
sprawom Polskiego Czerwonego Krzyża. Ze- 
branie to zgromadziło najpoważniejszych 
przedstawicieli wszystkich sfer naszego mia- 
sta, oraz dostojników Kościołów. 

Zebranie zagaił prezes Komit. Okreg. p. 
Ratyński. Na przewodniczącego zebrania u- 
proszono p. wojewodę Kirtiklisa, który ze 
swej strony zaprosił do stołu prezydjalnego 
Ich Eksc. Arcybisk. Metrop. Jałbrzykowskie- 
go i biskupa Bandurskiego, J.M. Rektora U. 
$. B. prof. Januszkiewicza, dowódcę O. W. 

płk. Pakosza, prezyd. Folejewskiego, prezesa 
Zw. Ziemian p. Giecewicza, Delegata Rząda 
do spraw P. C. K., oraz przedstawicieli Za- 
rządu Gł. P. C. K. / 

Sprawozdanie z działalności Okręgu Wi- 
leńskiego P. C. K. złożył prezes Zarządu 
Okręgowego p. L. Uniechowski. Dowiedzieli- 
śmy się, że Okręg Wileński dostosowuje dzia - 

łalność swą do potrzeb chwili bieżącej, a 
więc między innemi w okresie letnim pro- 

wadzi akcję zwalczania jaglicy w powiatach 
najbardziej zagrożonych, niesie doraźną po- 
moc ludności dotkniętej klęską pożaru, pro- 
wadzi schronisko dla uchodźców z za kordo- 
nu, drogą odczytów zapoznaje społeczeństwo 
z zasadami higjeny, rozwija działalność wśród 
młodzieży w myśl zasady „Miłuj bliźnigo*, 
urządza kursy sanitarne, organizuje drużyny 
ratownicze, mające na celu obronę ludności 
cywilnej na wypadek ataku gazowego, na wy- 
padek pożaru, klęski żywiołowej i t. d i t. d. 

Zkolei zabrał głos prezes Zarządu Gł. P. 
C. K. p. min. Ludwik Darowski, który w 
obszernem przemówieniu odmalował ogólną 
sytuację polityczną i wskazał na prace Czer- 
wonych Krzyży wszystkich narodów kuli 
ziemskiej, ściśle związane i uzależnione od 
takich lub innych posunięć na szachownicy 
polityki ogólno-światowej. 

Płk. dr. Rudzki, delegat rządu dla spraw 
Polskiego Czerwonego Krzyża, zapoznał ze- 
branych ze stanowiskiem rządu wobec poczy- 
nań Polskiego Czerwonego Krzyża, oraz pod- 
kreślił rolę tej instytucji, jaką odgrywa przy 
realizowaniu dążności pokojowych. 

Niejako w odpowiedzi na poprzednie prze- 
mówienia, zabrał głos J. E. Metrop. Jałbrzy- 
kowski komunikując, że akcja P. C. K. w 
Wilnie znajdzie zawsze poparcie władz du- 
chownych i całego duchowieństwa, a: wyra- 
żając uczueia. jakiemi jest ożywiony dla ak- 

zerwonego Krzyża, J. E. Ks. Arcyb. Metr. 

w imieniu swojem, oraz obecnego na zebraniu 
J. E. Ks. Biskupa Michalkiewicza, zadekla- 
rował nabycie sprzętu dła 1 drużyny ratow- 
niczej (1.500 zł.). 

    

Pan wojewoda Kirtiklis w przemówieniu | 

swem, zapewnił, że P. C. K. może zawsze 
liczyć na jego życzliwe poparcie, oraz tych 
wszystkich czynników, które Urzędowi Wo- 
jewódzkiemu w Wilnie podlegają. 

Po odczytaniu uchwały zebrania, wyraża- 

jącej gorącą życzliwość i zapewnienie popar- 

cia dla poczynań Okręgu Wil. P. C. K., p. wo- 

jewoda posiedzenie zamknął. 

— Podziękowanie. Sekcji Miłosierdzia So 
dalicji Marjańskiej Pań z czcigodną Prezy- 

dentką Zofją Meysztowiczową na czele skła- 

dam gorące podziękowanie za ofiarowane na 

gwiazdkę wyprawki dla dziatwy Żłobka im. 
Maryi. ° 

3 

Jednocześnie serdecznie dziękuję Pp. me- 
cenasostwu Ludwice i Walentemu Parczew- 
skim za dar 300 zł. na rzecz tegoż Żłobka. 

Jadwiga Brensztejnowa 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
‚ — Zarząd Związku absołwentów Gimn. 

Jezuitów w Wiłnie podaje do wiadomości. 
że dnia 18 stycznia 1931 roku o godzinie 
11 (punktualnie) odbędzie się zebranie Zwią- 
zku w lokalu przy uł. Wielkiej 58. 

— Zebranie T-wa H. G. P. Zarząd T-wa. 
Gołębi Pocztowych - „Czuwaj 

‚ zwołuje na dzień 18 stycznia 
r. b. Ogólne Walne Zebramie członków T-wa, 
na które zaprz nietylko pp. członków, 
lecz i wszystkich tych kto interesuje się ho- 
dowlą gołębi pocztowych. 

Zebranie odbędzie się o godz 5-—ej wieczo- 
rem w lokalu Prezesa T-wa p. Chojnickiego 
Władysława „przy ul. Kopanica 12. 

— Posiedzenie naukowe Wydz. I Tow. 
P. N. W sobotę dnia 17 stycznia 1931 roku 
o godz. 8 wieczór w sali Dziekanatu Sztuki 
odbędzie się p enie naukowe Wydziału 
I-go Tow. Przyjaciół Nauk, z natsępującym 
porządkiem: 

1) Referat prof. M. Morelowskiego: Za- 
gadnienie baroku ńskiego i koordynacja 
badań w tym zakre 

2) Sprawa utworzenia w Wydziale I sekcji 
historji sztuki. 

Odczyt pułk. Osmólskiego. W _ soboię 
dnia 17 b. m. o godz. 19-ej w Auli Kolum- 

  

    

   

   

    

     

      

    

nowej Uniwersytetu odbędzie się: staraniem 

iKomisji Wychowania Fizycznego U. S. B: od- 
czyt puł -ra Władysława Osmólskiego, Dy 
rektora Centralnego Instytutu, Wychowania: 

i . * „Wiedza i sztuka wycho- 
Wstęp wolny. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
- Jubileusz Księgarni. Dnia 19 stycznia 

księgarnia M. Szłapelisowej obchodzi 25-łetni 
jubileusz swego istnienia. Księgarnia zosta- 
ła otwarta dnia 6 stycznia st. st. 1906. r. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Sekcja dramatyczna w Białoruskim 

Związku Akademickim. Istniejąca przy Biało- 
ruskim Związku Akademickim w Wilnie sek 
cja dramatyczna przystąpiła obecnie do dzia- 
łalności, zakreślonej na szeroką skalę. Sekcja, 

obok drobnych przedstawień, przygotowuje 
obecnie ik: 'wielkich i słynnych utworów 
z białoruskiego repertuaru dramatycznego 
między innemi „Raskidanaje Hniazdo* . 4 
Kupały i „Dźwie duszy* M. Hareckiego. O- 
prócz przedstawień dawanych w Wilnie a- 
matorski zespół artystyczny zamierza w cza- 
sie następnych wakacyj wyjechać ma prowim 
cję. it. 

ROŽNE. 
— Zmiana trasy linji autobusowej Nr. 3. 

Z powodu przeprowadzanych na ul. Pilsud? 
skiego rohót kanalizacyjnych, nastąpi czę- 
ściowa zmina trasy autobusowej linji Nr, 8. 
Autobusy tej linji kursować będą od teatru 
ma Pohulance po ul. Słowackiego do Nowo- 
gródzkiej i Nowogródzką przez uł. Piłsudskie 
go aż do dworca. 

'Następnie linja Nr. 6 zostanie przedłużo- 
na do ul. Słowackiego. Zmiana ta trwać bę- 
dzie do czasu zakończenia robót kanałizacyj 
nych ma ul. Piłsudskiego, 

  

    

  

ZABAWY. 
— Dziś zabawa taneczna w Kasynie pod- 

oficerów P. P. m. Wilna, przy ul. Żeligow- 
skiego 4. Początek o godzinie 21. 

Zaproszenia na miejscu. Stroje wieczoro- 
we. Obfity i tami bufet. i a 

— Teatr Miejski na Pohulanee, Dziś o 
godz. 8 wiecz. ukaże się po: cenach zniżonych 
„Dzielny wojak Szwejk” Haseką, po raz 24 
w tym sezonie. 

Rolę d-ra Gruensztejna obejmuje znów 
dyr. Zetwerowicz, który z powodu choroby 
przez dłuższy czas nie brał udziału w przed- 
stawiemiach, 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś po raz 
15-ty ukaże po cenach zniżonych „Rewja 
karnawałowa”, która osiągnęła rekordowe po 
wodzenie, dzięki urozmaiconemu programo- 
wi, oraz koncertowemu wykonaniu. 

— Niedzielne przedstawienie popołudnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę dnia 18 b. m. 
odbędzie się w Teatrze na Pohulance punktu 
alnie o godz. 3 po poł. przedstawienie po ce- 
nach zniżonych. Wypełni je „Noc listopado- 
wa S. Wyspiańskiego, która ukaże się nie- 
odwołalnie ostatmi raz w tym sezonie. 

— Najbliższe premiery. W nadchodzący 
czwartek 22 b. m. odbędzie się w Teatrze na 
Pohulance 'premjera uroczej komedji Car- 
pentiera „Papa-kawaler*, oczekiwanej ze zro 
zumiałem zainteresowaniem przez publicz- 
ność wileńską. 

Nowość tę wprowadza ma maszę scenę 
reżyser Wyrwicz-Wichrowski, który jedno- 
cześnie odtwarza rolę tytułową. 

Dekorator J. Hawryłkiewicz projektuje 
pomysłowe dekoracje, pozwalające na błyska 
wiczną zmianę miejsca akcji. 

Na piątek 23-go b. m. zapowiedziana jest 
w „Lutni“ przemjera oryginałnej komedji 
Framcka i Hirszfelda „Interes z Ameryką*, 
w opracowaniu reżyserskiem R. Wasjłew- 

RABJO 
SOBOTA, dnia 17 stycznia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.05: 
Koncert popularny (płyty). 13.10: Komunikat 
meteorologiczny. 15.25: Program dzienny. 
15.30: Co nas boli. 15.50: Pogadanka radjote- 
chniczna. 16.15: Koncert życzeń (płyty). 16.45: 
Koncert. 17.15: „Wpływ psychiki narodu na 
naukę i filozofję* odczyt. 17.45: Audycja dla 
młodzieży. 18.15: Koncert dla młodzieży. 18.45 
Kom. Wil. Tow. Org i Kół Roln. 19.00: Pro- 
gram na tydzień następny. 19.25: Rozmaitości. 
19.40: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Ko- 
munikat z Genewy. 20.15: „Kobieta pracująca 
w Wilnie“ odczyt. 20.30: Muzyka lekka. 22.00: 
Ciotka Albinowa mówi. 22.15: Koncert chopi- - 
nowski. 22.50: Komunikaty i muz. tan. 

INIEDZIELA, 18 stycznia 1931 r. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Poznania. 11.58: 
Sygnał czasu. 12.15: Poranek z Filharm. War- 
szaws. 14.00: „W jakich wypadkach 
się sosowamie nawozów sztucznych* 14.20: 
Odczyty rolmicze i muzyka. 1540: Audycja 
dla dzieci. 16.40: „Z życia roślin w morzu'— 
odczyt. 17.00: „Otwarcie Wileńskiego Związ- 
ku Pań Domu*. 19.05: „Kukułka wileńska'*. 
19.05: „U progu Sahary* +— ffelj. 19.40: 
Progr. ma poniedziałek i rozm. 19.50: Tele- 
fonem od naszega genewskiego ikorespon- 
denta. 20.00: Słuchowisko. 20.50: Recital T. 
„Bay. 21.10: Kiwadr. literacki. 21.30: Koncert 
popularny. 22.00: „Poniżej zera* — felj. 
22.15: Koncert. 22.30. Kom. i muzyka tanecz. 

    

220000000040 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
R PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 
Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

  

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. 1l-ej do IB-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 ZŁ   
         



Z OSTATNIEJ CHWILI 
  

Kolektywny odpoczynek. 
Nowy rodzaj kolektywu w fabrykach leningradzkich. 

MOSKWA 16.1. Pat. — W Leningradzie w 
niektórych fabrykach wprowadzono kołek- 
tywne dni adpeczynku, polegające na tem, że 
robotników, na których przypada dzień wol- 
my od pracy grupuje się w oddziały po sto 
6sób i oddaje pod opiekę spcejalnych in- 

struktorów, którzy winni dbać o zapełnie- 
nie powierzonej sobie grupie całego dnia. 
Do programu wchodzi normalnie zwiedza- 
mie muzeów lub miasta, wspólny obiad w 
kuchni fabrycznej i rozrywki w klubie, 
wzgłędnie w kinie albo w teatrze. 

Antypoiskie demonstracje w Mińsku. 
W związku ze skazaniem w Wilnie b. 

posłów Białoruskiego Kłubu poselskiego 
„Zmahanje*, odbyła się w Mińsku na szero- 
ką skałę zainiejowana demonstracja uliczna, 
e«strzem swym skierowana przeciwko „fa- 
szystowskiej* Polsce. 

Dedonstranci w liczbie 1500 osób przeeią- 
gnęli głównemi ulicami miasta, wznosząc €o 

ehwila wrogie okrzyki pod adresem sądów 
polskich i rządu. Uezestniey pochodu nieśił 
kilkanaście transparentów również o treści 
antypolskiej. 

Na fabrykach odbyły się demonstraeyjne 
mityngi, ma których powzięto szereg, zgóry 
ułożonych, rezołucyj protestacyjnych. 

3 wyroki śmierci w Mińsku. 
Z pagraniecza donoszą, iż w Mińsku zo- 

stali skazani na karę Śmierci przez rozstrze- 
lanie b. pułk. carskiej armji Michał Dawydo- 
wicz, Jan Siemaszko i Marjusz Pawlak. 

Wymienieni prowadzili rzekomo antyre- 

wołucyjną działalność w szeregach armji so- 
wieekiej garnizonu mińskiego i połockiego. 

Miehała Dawydowieza rozstrzelano 14 b. 
m. Siemaszko i Pawłak znajdują się jeszeze 
w. więzieniu. 

  

Sline lotnictwo to potęga Państwal 

mA a a K a 8 R e 

Specjalna misja. 
MOSKWA. 16.I. (Pat.) Do Moskwy 

przybył techniczny dyrektor Zeppelin- 
Werke inż. Wilke. Oficjalnie inż. Wil- 
ke przybył dla wygłoszenia w Mosk- 
wie i Leningradzie odczytów o kon- 
strukcji i znaczeniu sterowców. Nie u- 
lega jednak wątpliwości, że przyjazd 
jego pozostaje w związku z szerokiemi 
planami sowieckiemi budowy sterow- 
ców. ° 

Niezła gratyfikacja. 

WIEDEŃ. t5.1. (Pat.) United Press 
donosi z Newark, że akcjonarjusze to- 
warzystwa Betleem Steel Corporation 
wnieśli przeciwko dyrektorom towa- 
rzystwa skargę, w której zarzucają im, 
że kazali sobie wypłacić od roku 1911 
gratyfikacje w wysokości 36 miljonów 
dolarów. Akcjonarjusze proszą sąd a- 
żeby zarządził wstrzymanie wypłace- 
nia dalszych gratyfikacyj. W moty- 
wach skargi przytoczono, że dyrektor 
towarzystwa, niejaki Grace, w roku 
1929 oprócz swej pensji pobrał 
1.623.753 dolarów tytułem gratytika- 
cji. Świat przemysłowy Ameryki ocze- 
kuje wyroku z wielkiem zainteresowa- 
niem. ; 

wa: pom 

Komuniści z PPS-lewicy przed sądem. 
Dalsza rozprawa stron. — Wyrok. 

Wczoraj w trzecim dniu rozprawy prze- 
ciwko członkom P. P. S.-lewicy, oskarżonym 
o działalność antypaństwową w dalszym cią- 
gu odbywała się rozprawa stron. 

Kolejno obronę wygłaszałi: 
Apl. adw. Karol Winawer z Warszawy. 

działający z plenipotencji adw. Duracza wy- 
stąpił w imieniu podsądnych: Aleksandra 
Dzidziula, Wieroniki Busiówny, Stanisławy 
Turkiewiczówny, Bronisława Hismana iSer- 
gjusza Skórki; 

Apl. adw. Gordon bronił osk. Lejbę Ła- 
pidusa, Lejbę Banka i Fanę Zoniównę. 

Apl. adw. Stempelberg bronił z urzędu 
osk. Nachamę Żukównę; 

Apl. adw. Drejer bronił osk. Benjamina 
Gurwicza i Zundeła Etkina; 

Apl adw. Kapłan — osk. Grzegorza Pi- 
leckiego; 

Zaś adw. Czernichow z apl. adw. Barań 
czukiem bronili osk.: Ałeksandra i Jana Po 
topowiczów Aleksandra Ihnatowicza, Hirsza 
Fejgiełmana i Szmula Maszelnika. 

Inni podsądni sami się bronili. 

Oskaržyciel, wiceprokurator p. Al. Zda- 
nowicz w krótkich słowach replikował, na co 
mu odpowiedziek obrońcy Winawer i Czerni. 
chow. 

W ostatniem słowie osk. Dzidziul wystąpił 
z dłuższem demagogicznem przemówieniem. 
Niemal wszyscy pozostali podsądni nie sko- 
rzystali z udzielonego im głosu. 

Po naradzie trwającej ponad dwie godzi- 

            

ny, przewodniczący p. sędzia Czesław Sien- 
kiewicz wygłosił 'sentencję wyfoku. 

Sąd uznał, iż nikomu z podsądnych wina 
z art. 102 cz. I K. K. nie została udowodnio- 
ma, natomiast w czynach ich Sąd dopatrzył 
się winy udziału w zbiegowisku publicznem, 
zorganizowanem w dniu 7 grudnia 1929 r., 
celem zganienia ustalonej w Rzplitej Polskiej 
formy rządu, a wobec tego skazał: Aleksan- 
dra Dzidziuła, Lejbę Łapidusa, Hirsza Gurwi- 
cza i Hirsza Fejgielman: na osadzenie w 
twierdzy przez 1 rok i 6 miesięcy każdego 
z zaliczeniem 14 miesięcy aresztu zapobiegaw - 
czego. 

Wszystkich innych podsądnych za to prze- 
stępstwo skazał na 6 miesięcy twierdzy, zali 
czając im tyleż aresztu prewencyjnego. 

Za usiłowanie rozpowszechnienia odezw 
komunistycznych, podburzających do obale- 
nia istniejącego w Polsce ustroju społe 
go i politycznego s ał na osadzenie w . 
kiem więzieniu oskarżonych: Lejbę Lapidusa, 
Hirsza Fejgielnana i Hirsza Gurwicza przez 
półtora roku, zaś Elkę Derczańską, Benjami- 
na Gurwicza, Chackieła Futermana, Zelika 

    

    

  

Arona, Henocha Кпе1а & Szumia Maszelnika 
przez 1 rok. 

(Małoletnią Henochę Żukównę Sąd uznał 
za winną obu przestępstw, lecz stosując da 
niej specjalnie łagodzące okoliczności (mło- 
dy wiek, niski poziom umysłowy) skazał ją 
na 2 miesiące więzienia, zaliczając na poczet 

  

Nr. 13 (1955) 

Do skazanych Dzidziuła, Hermana, Łapi- 
dusa, Fejgielmana i Hirsza Gurwicza Sąd 
zastosował jako środek zapobiegawczy kaneję 
w wysokości 300 zł. 

Braci Potapowiczów i Ihnałowicza Sąd 
oddał pod dozór policji. 

Skazani przyjęli wyrok spokojnie i aie 
usiłowali wywoływać: demonstracji. 

Ka-er. 

Losowanie książeczek P.K.O. 
W dniu 15 b. m. odbyło się w Po- 

cztowej Kasie Oszczędności XIX z rzę- 
du losowanie książeczek na premjo- 
wane wkłady oszczędnościowe P.K.O. 
Serji I-szej. 

Premje po 1.000 złotych padły na 
następujące N-ry książeczek: 

287, 1.801, 4.680, 6.796, 
10.209, 11.762, 12.446, 
14.006, 17.323, 18.618, 
20.889, 21.218, 23.719, 
27.288, 27.980, 28.172, 
30.141, 30.598, 31.003, : 
32.449, 32.455, 32.796, : 
36.567, 37.691. 37.956, « 
40.419, 40.677, 42.069, 
42.978, 43.007, 43.644, 43. 
44.965, 45.959, 45.968, 47.178. 

opierajeie przemysł krajowy 

7.999. 
13.037, 13.597, 
19.963, 
24.031, 

20.288, 
24.314. 
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Ki Miejskie 
BALA MIEJSKA 

Gńróbrzmska 5. 

Dźwiękowy 
KINO-TEATR 

„AELIÓS* 
Wiłeńska 38, tel. 9-26 

DŹWIĘKOWE KINO 

„BOLO 
el. A. Mickiewicza 22. 

Od dnia 16 do 21 stycznia 

1931 roku włącznie będzie 

Wielki dram. mił i pośw. 

Według scenarjusza 

w. Sieroszewskiego. 

Realizacja H. Szaro. NA SYBIR <== 
W rolach głównych: JADWIGA SMOSARSKA, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, Frankel, Bodo i in. 

W czasie wyświetlania filmu p. Z. PIEjewSKa wykona pieóx „Płomienne serca”. 
pod bat. p. W. MOŁODECKIEGO wykon»: ,„Warszawiankę'', „O gwiaz- 

CHÓR męski DRUKARZY deczko”, „Kolendę”, „Skruszcie kajdany", „Pieśni syberyjskie". 
ZWIĘKSZONY ZESPÓŁ ORKIESTRY. Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Początek seansów od godz. 4-ej. 
Następny program: „Sokół prerji**. Ceny zwykłe: Parter 80 gr., Balkon 40 gr. 

wyświetlany najpotężniej- 
szy film polski 

  

  

Dziśl 

bożyszcza 

Największy sukces bieżącego sezonu! Najnowsze i najgłośniejsze arcydzieło, atrakcyjna śpiewna kreacja 

Porucznik Armand 
Nad program: Atrakcyjne dodatki dźwiękowe. Ceny na |-szy seans zniżone. Początek seans. o g. 4,6,8i 10.15 

Buster Keaton Impresarjo 

tłumów Śpiewno-dźwiękowy 

Ramona Novarro dramat miłosny. 

Dziś! Ulubie- 
niec publiczności 
i uro- w arcywesołej ko- «. Mnite Page nati и 

NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 
Początek seansów o godz. 4, 6, Bi 10.15 — — — — — — — — Ceny zniżone tylko na |-szy seans. 
  

Dźwiękowe Kino 

CGIJING 
ul. Wielka Nr. 47 

Sensacja dla Wilna! 
Niezrównany król 

humoru i śmiechu Harold Lloyd iz. 
sę. R 0 Zk 0SZE ni eb в zpi 60 eń stw Szalone przygody ulub. publiczności. 

Ceny zniżone tylko na |-szy seans. 
Pocz. seans. o g. Ż, 4, 6, Bi 10.15. 

  

Wielka sensacja! Nowość! 

  

  

® 

Kino Kolejowe | Film z życia apaszėw u l h ( i Lk ica grzecnu (Tragedja przestępcy 
0GNI$ KO 8 aktowy dramat sensacyjno-życiowy o silnem napięciu. W rolach ggłównych: Genjalny tragik Emil Jannings, 

oraz pełna temperamentu Fay Wray i uwodzicielsko kusząca Olga Bakłanowa. 
(obok dworem kolejow.) | Pocz. seans. o g.5. w niedz. i św.og.4. Nast. progr.: Golgota uczciwej kobiety z |. Możżuchinem i L. Dagower. 

ny na wszystkie miejsca od dnia dzisiejszego znacznie zniżone. 

Rewelacyjny program! Super-sensacja erotyczna. Najpiękniejszy i najbardziej wzruszający film doby obecnej. 
KINO-TEATR Płomi A я 2 ‚ «| toi. Greta Garbo 
p Ą N i subtelny CONRAD NAGEL 

” w potężnem arcydziele 
WIELKA 42 Film o niezwykłej wartości artystycznej reż. Freda Niblo, twórey „Ben Hura". Film, dla którego każdy będzie 

ELKA miał jedynie słowa zachwytu. Początek o godz. 3-ej, w dnie swiąteczne o godz. l-ej. Cena od 40 gr. 

KINO -TEATR Największy superszlagier 1931 r. 

STYLOWY 
ulica Wielka 36. 

CUDZA NARZECZONA 
Potężny dramat obyczajowo-erotyczny w 10 aktach. W rolach głównych: Eliza Tamara i Willi Fritsz. 

NAD PROGRAM: Wielki erotyczny film MIŁOŚĆ MURZYŃSKA (Sa0ra czarny bohater) 

Wielkie arcydz. erotyczne p. t. 

  

  

  

Kejostr ManlOWY. 
De Rejestru Handiowego Sądu Okrę- 
gowego w Wilnie wciągnięto na- 

stępujące wpisy pierwotne: 

W dniu 23.XII. 1939 r. 
12544. | Firma: „Dramowicz Bolesław* w Nowym 

Dworze, pow. Szczuczyńskiego. Restauracja Firma 
istnieje od 1929 r. Właściciel Dramowicz Bolesław 
zam. tamże. 2894/V1—2964 

12545. L Firma: „Sklep sukna i dodatków do cza- 
pek—Lides Jankiel* w Wilnie, ul. Niemiecka 29. Sklep 
sukna i dodatków do czapek. Firma istnieje od 1929 r. 
Właściciel - Lides Jankiel zam. w Wilnie przy ul. Su- 
bocz 5. 2895/\1—2965 

12546. I. Firma: „Kalinowski Józef” w Lidzie, ul. 
Koszarowa 4. Sklep spożywczy i piwa. Firma istn. 

  

od 1928 r. Właściciel—Kalinowski Józef zam. tamże. 

2896/V1—2966 

12547. |. Firma: „Technodostawa — inż. Samuel 
Ber Muler* w Wilnie, ul. Subocz 6a. Dostawa przed- 
miotów technicznych i elektrotechnicznych. Firma 
istnicje od 1930 roku. Wlašciciel-inž Ber-Samuel 
Muler zam. tamže. 2897/\1-=2967 

W dniu 23.XII. 1930 r. 
12548. I. Firma: „Pinczuk Abram“ w Wilnie, ul. 

Rudnicka 13. Sklep galanteryjay. Firma istnieje od 
1930 roku. Właściciel Pinczuk Abram zam tamże. 

2898/V1—2968 

12549, |. Firma: „Wiktorja Tkaczukowa* w Wil- 
nie, ul. Św. Jańs| Sklep spożywczy, tytoniowy    
i galanteryjny. Firma istnieje od 1930 roku. Właś 
cielka Tkaczukowa Wiktorja zam. w Wilnie, uł. 
kupia 12. 2899/V1-—2969 

   

12550. I. Firma: „Wasilska Szejna* w Wilnie, 
ul. Zawalna 40. Cukiernia. Firma istnieje od 1928 r. 
Właścicielka Wasilska Szejna zam. w Wilnie przy ul. 
Kalwaryjskiej 2 — 25. 2900/V1—2970/ 

12551. I. Firma: „Bersztel Mowsza* w Wilnie, ul. 
Klaczki 12. Sklep starego żelaza. Firma istnieje od 
1903 roku. Właściciel — Bersztel Mewsza zam. w Wil- 
nie, ul. Żydowska 9. 2901/V1—2971 

LICYTACJA. 
Komisarz Zarządzający Kasy Chorych m. Wilna 

podaje do wiadomości, że w dn. 29 stycznia r. b. 
(czwartek) o godz. I0-ej rano w lokalu Kasy Chorych 
przy ul. Dominikańskiej 15 odbędzie się sprzedaż z 
licytacji publicznej różnych sprzętów domowych, 
umeblowania domowego i biurowego, maszynki do 
pisania firmy „Szmidt Premier", różnych części do 
instalacji elektrycznej, cholewek, półbucików, mydła 
oraz przyrządy do golenia. 

Bliższe szczegóły dotyczące licytacji można ótrzy- 
mać w Wydz. Egzekucyjnym Kasy Chorych m. Wilna 

    
KAŻDY PRZEMYSŁOWIEC, Ę 
KUPIEC, FINANSISTA, ROLNIK it.p. | 

posiada na biurku 

„Przewodnik Przemysłu 
i Handlu Polskiego” 

ROCZNIK IV-ty 
do którego z prawdziwą przyjemnością zagłąda 

w celach informacyjnych. 

REDAKCJA: 

Warszawa, Św. Krzyska 15, tel. 637-98. 

Uwaga!  Akwizytorėw!| 
Do dobrze wprowadzonego artykułu, który cieszy 
się najlepszem powodzeniem, POTRZEBNI 
inteligentni, wymowni i dobrze reprezentujący się 

PANIE i PANOWIE. 
— Po próbnej pracy pensja stała — 

$ Małopolski Zakład Kredytowy, Lwów, 
Ś Biuro w Wilnie, ui, W. Pohułanka 1. 

Ogłoszenie. 
Maglstrat m. Wilna poszukuje KINQO- 

MECHANIKA do kinematografu miejskiego 
O warunkach pracy można się dowiedzieć 
w Wydziale Szkolnym Magistratu m. Wilna 
w godzinach urzędowych, dokąd również 
należy składać podania z życiorysem i świa- 
dectwami o poprzedniej pracy. 

J. Łokuciewski 
Ławnik Magistratu m. Wilna. 

OGŁOSZENIE. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnei 

wiadomości, że w dniu 20-go stycznia r. b. 

o godz. 10 rano w Sali licytacyjnej przy 

ul. Trockiej Nr. 14 odbędzie się licytacja 

różnego rodzaju sprzętów domowych, za- 

sekwestrowanych u poszczególnych płatni- 

ków w celu pokrycia zaległości podatko- 
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Jbte języki 
„ francuski, 
| angielski, 
į niemiecki 
teorja i praktyka 

ów. gnetego Ia. IO 
2990-—2 

Poszdkuję pagady 
i gospodyni 

w majątku, chętnie 
na wyjazd. Łaskawe 
oferty proszę skla- 
dać do Administracji 
„Kurjera Wileńskie- 
go“ pod Nr. 56478. 
  

ĮPoszukuje posady bony, 
posiadam dobre świad. 

Łaskawe oferty proszę 
nadsyłać do Adrinistracji 
„Kurį. Wil.- pod Nr 87987 

Miegzkanie 
orz gklepspeżywczy 

z mieszkaniem. › 
Ul. Lwowska Nr. 11 m. I 

2998 

Akuszerka 

Marja Brzedifa 
przyjmuje od 9 rano do” 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3092, 

  

3-chpokoj. 
z kuchnią 

    

Posiadamy 
do sprzedania 
duży wybór domów, 
dobrze rentujących 

Wiłeńskie Biaro 
Komisowo-Handlowe 

Mickiewicza 21, tel, 152 
2995 

UDZIELAM 
korepetycyj 

Specjalność matematyka. 
Zgłoszenia do administr. 

  

  
  

Kino - Teatr Dziś! Cudowna gwiazda ekranu © p iek Statek komedjantów ” : widzów w swej doskonałej kreacji 

Miekiewi. 11.6.15-62 Partnerem jej jest popularny amant ekranu i sceny JÓZEF SCHILDKRAUT. Całe rzeszy statystów białych, 
ооа 1, 74 czamych it. d. Wszędzie ten film odniósł kolos. powodzenie. Pocz. o g. 4 w dnie świąteczne o g. |. Ceny od 40 gr. 

KINO-TEATR FILM upajający jak wino, ® © 

Światowid |---.----. Rapsodja węgierska Światowid mienny jak krew cygańska! 

Miekiewicza 9 Dramat przeżyć, wrażeń i miłości. Wspaniała obsada: Piękna LIL DAGOVER, rozkoszny kwiat Dita Perlo 
ю i ulubieniec kobiet Willy Fritsch.  Wszechświatowy sukces rekordowy. 

MARJA MILKIEWICZOWA. ŚJ rzuciła nieznajomego zdumionem spoj- 

ZGUBIONY KORAL. 
Śliczna w swej dziewiczej nagości 

—Margaryta marzyła o sukienkach. 
Koło niej leżała zgrzebna koszula i 
perkalowa kiecuszka, wytarta długiem 
noszeniem. Chwyciła je ze złością, zwi- 
nęła w kłębek i podsunęła sobie pod 
głowę. Równocześnie złapała ustami 

mały koralik, wiszący na szyi, i targ- 
nęła nim ostrożnie. Lubiła ten taliz- 
man. Ze wszystkiego, co posiadała, to 
jedno. w jej pojęciu, było skończenie 
piękne. Tego jednego nie oddałaby, na- 
wet, gdyby, wzamian, dawano jej 
wszystko, .czego tylko zapragnie. 

   

Słońce zniżyło się. Od morza powia- 
ło przedwieczornym chłodem. Marga- 
ryta drgnęła — zrobiło się jej zimno. 
Ubrała się szybko, wstrząsnęła jasną 
kędzierzawą czuprynką, aby odpadły 
z niej ostatnie wodne kropelki, zlizała 
sół morską z warg, bardzo czerwo- 

nych, jakby słodyczą nabrzmiałych— 
pożegnała przyjaciółki i pobiegła w 
stronę domu. 

„ Gdy przechodziła koło kościoła — 
ostatnie słoneczne promienie pałały łu- 
ną nad czołem świętego Tropeza. Był 
to widok niesamowity, chociaż dobrze 
znamy. Małą jakby olśniło. Uklekta 
przed patronem, lecz mimo tej posta- 

  

      

żmquoiediwo 2 Taa PR. 

wy modlitewnej, patrzała prawie wy- 
zywająco. 

„Święty Tropezie — szeptała bez- 
słownie, zaciskając zęby — święty pat- 
ronie, Brawada za kilka dni, ja muszę, 

muszę mieć nową sukienkę. Wiesz któ- 
rą“ — dodała szybko i opuściła koś- 
ciół. 

   

„Dokąd mała?* — na wąskim 
trotuarze, zatrzymał się przed nią ja- 
kiś nieznajomy: otyły, starszy pan. 
w rogowych okularach. 

Spojrzała wyniośle i chciała przejść 
bez odpowiedzi. Wstrętny, a nade- 
wszystko: śmieszny wydał się jej ten 
podstarzały, łysawy jegomość, mówią- 
cy zabawnym, gardłowym akcentem. 

Widząc, że chee uciec — niezna- 
jomy złapał ją za obnażone ramię. 

— „Proszę mnie puścić!'* — szarp- 
nęła się ze złością. 

  

— „A nie puszczę. Odpowiedz do- 
kąd tak lecisz.'* 

— „No do domu — rzuciła mu 
wkońcu, na odczepne — śpieszę się, 
jeść mi się chce. 

— „Chodź ze mną — zniżył głos 
do chrapliwego szeptu — dam ci 
smacznych owoców, dobrego wina, 
dam ci wszystko, co zechcesz. 

— „Wszystko? — Margaryla ob- 

rzeniem. Czyżby to była już „odpo- 
wiedž“ świętego Tropeza? „Wszyst- 
ko? — powtórzyła z niedowierzaniem 
—naprzykład kupi mi pan sukienkę?* 

Gruby jegomość roześmiał się: 
„Kilka sukienek, wszystkie sukienki. 
jakie sobie tylko wybierzesz w porto- 
wym Bazarze.* 

Oczy Margaryty rozpromieniły się. 
Przecież to właśnie na wystawie tego 
eleganckiego sklepu tyle razy podzi- 
wiała na manekinie cudowny, latami 
upragniony, strój prowansalski. 

— „Pójdę z panem — powiedzia- 
ła bardzo cicho, prawie pokornie. A 
w myśli dodała: „Dziękuję ci, święty 

Tropezie, dziękuję. * 
! У. 

Hotel, w którym mieszkał gruby, 

   

  

łysawy cudzoziemiec. był starym hote- 
lem z wielu lat przed wojną. Ponie- 
waż i tak cieszył się liczną frekwencją, 
podwyższał nieustannie ceny, lecz nie 
obracał tych dochodów na unowocześ- 
nienie urządzeń. Tedy, pokoje napeł- 
niały ciężkie, pluszowe, zakurzone 
meble, wytwarzające atmosferę kos- 
mopolitycznego brudu i nierządu. 
Przytłaczające wrażenie potęgowały 
obfite portjery, przez które nie mogło 
się przedostać nawet słońce. 

Do takiego to pokoju weszła dziw- 
na para: łysawy, starszy pan, o po- 
liczkach lśniących od tłuszczu i potu 
i mala, wiotka, šliezniutka Margaryta. 

  
   

  

(pl. Magdaleny 4) od godz. 8 do 3 po pol. 

Komisarz zarządzający 
Inż. K. HERTEL. 

Gdy tylko cudzoziemiec zatrzasnąl 
drzwi — wziął dziewczynkę wpół, i 
pociągnął ją na pluszowy, kurzem 
pachnący fotel. Siedząc na rozstawio- 
nych kolanach jegomościa — Marga- 
ryta pomyślała, że byłoby obojgu 
znacznie wygodniej, by siedzieli 
na dwóch fotelach, a j już koniecz- 
nie trzeba tkwić na tych kolanach, to 
niechby przynajmniej stary jakoś ina- 
czej trzymał nogi. 

Na stole stały owoce, wino. Mała— 
głodna i spragniona—obrzuciła je po- 
żądliwym wzrokiem. Widząc to — je- 
gomość wyciągnął pulchną rękę o 
krótkich, grubych palcach, wziął win- 
ne grono i zaczął niem drażnić dziew- 
czynkę: „A złap, a złap” — powtarzał, 
śmiejąc się przy tem tak, że aż mu się 
zapociły okulary. Wówezas oddał o- 
woc małej i zaczął starannie przecie- 
rać grube szkła cieniutką chusteczką. 

Margaryta jadła łakomie, i coraz 
śmielej gnieździła sięna rozstawio- 
nych kolanach. Kiedy wypiła drugą 
szklankę mocnego, miejscowego wina, 
poczuła, że się jej dziwnie kręci w 
głowie. Równocześnie, jakiś łaskotli- 
wy, nieznany jej dotąd prąd, zaczął 
przebiegać po jej obnażonych udach. 
W chwilę potem — „nie bardzo sobie 
zdając sprawę”, jakim się to stało spo- 
sobem — Margaryta znałazła się naga 
na łóżku. 

Z pijanym uporem, resztkami świa- 
domości, uczepiła się wzorku, jaki 
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wych.   

zdobił spódnicę pięknego. upragnio- 
nego kostjumu. Tak, tak — pamiętała 
świetnie: były to drobne, czerwone ró- 
życzki na tle szafirowem. Nagłe, syk- 
nęła z bólu i ocknęła się niespodzianie. 
Usiłowała się unieść, lecz wilgotne, za- 
ślinione wargi przygwoždzily ją do 
pościeli. Poczuła, że zapada się w ja- 
kąś ciemną, bezdenną przepaść. Złu- 
dženie to bylo tak silne, że oburącz 
schwyciła się pościeli. Znów spojrzała 
i zobaczyła nad sobą okrągłe, obśliz- 
głe oczy, wstrętnie połyskujące w na- 
wale spoconego tłuszczu. Były to zu- 
pełnie oczy pewnej olbrzymiej, zdech- 
łej ryby, którą morze ze wstrętem wy- 
rzuciło na brzeg. Gniła sobie tam 
przez pół dnia, a dzieci bały się jej 
zdechłego wzroku. Margaryta poczuła 
w ustach przykry smak fermentują- 
cego wina. Otaczające ją przedmioty 
zaczęły wirować, wirować... Wreszcie 
—zapadła w sen twardy i bardzo głę- 
boki. 

Śniło się jej, że na latarni morskiej 
zawieszono ogromny dzwon, który ró- 
wnocześnie był w jej własnej głowie. 
Jakaś spocona dłoń uderzyła ją lekko 
w policzek. „Wstawaj mała. * — usły- 
szała nad sobą. Otworzyła oczy. Tłusty 
jegomość niecierpliwił się: „Wstawaj 
żeż. dzwonią na obiad — musisz stąd 
wyjść. No, ruszaj się!'* Posadził ją na 
łóżku i — zaczął ubierać tem niezdar- 
niej, że z dażym pośpiechem. Marga- 

  

, ryta zwolna wracała do przytomności. 
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Druk. „Znicz“, Wiłno, uł. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 

OT 

Magistrat. 

dla W. K. 

Popierajcie Ligę Morskat 

  

  
I nagle zdjął ją paniczny strach. 

czy, w międzyczasie, ktoś nie kupił 
cudownego kostjumu z wystawy ba- 
zarowej. „A moja suknia 
nęła prawie, wciąga į 
ją perkałową kiecu: я 

Gruby cudzoziemiec rozešmiai sie: 
„Będziesz ją miała jeszcze dziś. Zacze- 
kaj na mnie na molo. Przyjdę tam za 
godzinę, ale teraz musisz wynosić się 
natychmiast.“ Margaryta obrzucila je- 
gomościa nieufnem spojrzeniem, lecz 
nie powiedziała nic, obawiając się go 
zrazić w chwili decydującej. 

Kiedy wyszła z hotelu, owionęło ją 
słone powietrze, aż zatoczyła się lek- 
ko. Chwiejnym krokiem podeszła do 
beczek nadbrzeżnych i wdrapała się 
z trudem na jedną z nich. Stąd mogła 
obserwować równocześnie hotelowe 
drzwi i wysławę bazarową. na której 

pysznił się w powodzi świateł uprag- 
niony kostjum. 

O tej porze ogólnego posiłku, w 
porcie było pusto i bardzo cicho. Mar- 
garyta usłyszała ze zdumieniem lekki 
szmer zą rzędami beczek. Wychylila 
się i zobaczyła, że ukrył się tam jej 
własny ojciec. Cofnęła się gwałtownie, 
w obawie, by jej nie zobaczył, Tak 
więc grali oboje w ryzykowną ciuciu- 
babkę. 
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