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Dwudziestopieciolecie pracy pisarskiej 

  

Niewdzięczny jest zawód dzien- 
nikarski. O zasługach literackich 
p. Heleny Romer-Ochenkowskiej 
będzie dzis dużo mówiono i pisa- 
no. O pracy dziennikarki publi- 
cystycznej |Jubilatki — znacznie 
mniej. Czy słusznie jednak? Czy 
nie pochodzi ta nierównomierna 
ocena z zakorzenionego głęboko 
wśród szerokiego ogółu respektu 
do ksiązki, a pewnego lekcewa- 

żenia zadrukowanej płachty pa- 
pieru, której żywot jest tak krót- 
kotrwały? 

A jednak gdyby zebrać wszyst- 
kie te artykuły, recenzje, feljeto- 
ny, które Helena Romer - Ochen- 
kowska zamieściła na szpaltach 
dzienników i tygodników, urósłby 
z tego nie jeden tom, a wśród 
całego tego obfitego materjału, 
znalazłoby się dużo rzeczy o nie- 
przemijającej wartości, iskrzących 
się dowcipem, nacechowanych 
głęboką myślą. owianych szcze- 
rym sentymentem. 

Czytelnik rzadko sobie zdaje 
sprawę z tego, ile twórczych 
zdolności wymaga praca dzien- 
nikarsko-publicystyczna, ile kosz- 
tuje ona nerwów ijaką ofiarę z 
siebie czyni człowiek, obdarzony 
talentem literackim, poświęcający 
go na pisanie utworów, z których 
śladu może nie zostanie? 

Śladu — w historji literatury, 

w wykazach  bibljograficznych, 
zapewniających _ nieśmiertelność 
autorowi. Pozostaje jednakże ślad 
inny, mniej widoczny, mniej efek- 
towny, może mniej zaspakający 

ambicję autorską, lecz również 
cenny i doniosły. Ślad w duszach 
czytelników, którzy niepostrzeże- 
nie wchłaniają w siebie myśli i 
wskazania publicysty, krytyka, 
feljetonisty. 
—. Nie darmo p. Helena Romer 
Ochenkowska związała swój ju- 
bileusz z datą ukazania się Jej 

pierwszego artykułu na szpaltach 
„Kurjera' Litewskiego", chociaż 
pierwszą Jej rzeczą drukowaną 
był utwór sceniczny. Świadczy 
to, że nasza Jubilatka do swej 
działalności publicystycznej przy- 
wiązuje wielką wagę, że traktuje 
ją jako swe prawdziwe powoła-. 
nie, jako główną treść swego ży-. 
cia. A jest to wynikiem Jej głę- 
bokiego uspołecznienia, przewagi 
w jej psychice pierwiastków spo- 
łecznych nad aspiracjami czysto 
artystycznemi. 

Plomienny patrjotyzm i mi- 
lošė bližniego stale przyświecały 
Jubilatce w Jej pracy dziennikar- 
skiej, nie przybierając jednak 
nigdy formy mdlej i plytkiej de- 
klamacji. Mocne, wyrażne prze- 
konanie, niezdolności do kom- 
promisów, wybitny indywidua- 
lizm powstrzymały p. Helenę od 
wkroczenia na tory partyjno-po- 
lityczne.  Zyskały na tem tylko 
Jej artykuły, tchnące zawsze ory- 
ginalnością i świeżością myśli, 
nieskrępowanej formułkami pro- 
gramowemi. 

Od kilku lat Jubilaika jest 
członkiem redakcji naszego pisma, 
prowadząc w nim dział recenzyj 
teatralnych i literackich, zasilając 
je również nieraz feljetonami i 
rozważaniami na tematy społecz- 
ne. Nie potrzebujemy podnosić 
wszystkich ich zalet. Możemy 
tylko wyrazić na tem miejscu 
dumę i zadowolenie, że „Kurje- 
rowi Wileńskiemu* przypadło w 
udziale pozyskać tak cenną ro- 
dzimą siłę pisarską. 

Składając naszej Jubilatce w 
dniu dzisiejszym gratulacje i ży- 
czenia, wśród tych ostatnich na 
pierwszem miejscu dajemy wyraz 
nadziei, że żadne przeciwności 
nie rozerwą więzów, łączących 

Ja z pismem. 
Redakcja. 

Obywatelka i literatka. 
Jubileusze się Święci po długiej 

pracy jubilata, dlatego uroczystsze by- 

wają zwykle pięćdziesięciolecia, ale 

jest prawo, które powiada, że w czasie 

wojny łata się liczą podwójnie. My tu 
nietyko' od początku Światowej 

wojowaliśmy. Znacznie wcześniej a 

nieustannie żyliśmy w stanie wojny. 

Tym wszystkim co stali już w szeregu 

przed wojną lata się liczyć muszą po- 

dwójnie. 

Helena Romer-Ochenkowska sta- 

nęła w szeregu w roku 1896 jeśli cho- 

dzi o pracę narodowo-społeczną, w 

1906 jeśli chodzi o pracę literacką 

i dziennikarską. Że kilkunastoletnie 

dziewczątko zakładało po miastecz- 

kach powiatu święciańskiego tajne, 

szkoły polskie — to było wówczas 

takie zwykłe, że dziwionoby się ra- 

czej, gdyby się działo przeciwnie. Że 

za takie rzeczy szło się wówczas na 

Sybir?... Mój Boże, no tak! To była 

także sprawa nieomal zwyczajna i na- 

turalna. Groźba, która w żadnym ra- 

zie nie mogła być przeszkodą działal- 

ności narodowej, czy społecznej. Ro- 
merowie mieli swoje tradycje. Edward 

Romer, ten co „siedział* u Bazylja- 
nów, a potem zwrarł na wygnaniu w 

Wołogdzie, „przychodził się”, mówiąc 

stylem Józefowoczki, rodzonym dzia- 

dem pani Helenie. Podobnych do nie: 

go Rómerów było więcej. Pani He- 

łena u kołyski miała aniołów stró- 

żów swojego rodu, którzy wiedzieli, 

co jej szeptać należy do ucha. Poto 

przecie wyrwała się do Krakowa, by 

się tam nachwytać, nadyszeć czystej 

polskości, by tę polskość, jak klejnot 

bezcenny, przewieźć w piersiach nad 

jeziora litewskie, w puszcze bezkreś- 

ne, na łąki zielone, szeroko nad błę- 

kitnym Niemnem rozciągnione. Pa- 

trjotyzm — to wibrująca striina w 

duszy Heleny Romer i jej qualitć mai- 
iresse. Miłość ojczyzny — przesłania 

jej cały Świat i nadaje ton wszyst- 

kim odczuciom i przeżyciom. Miłość 

ta, jest w niej, jak słońce najpiękniej- 

sze promienie na rodzinnej ziemi, któ- 

rej dziś nadajemy skromne imię Wi- 

leńszczyzny, a która nosiła dawniej 

wielkie imię Litwy, nierozłącznej sio- 

stry Korony. | 

Z tej też ziemi miłowanej zaczerp- 

nęła Helena Romer treści do swoich 

utworów literackich. One też są prze- 

świetlone miłością, jak serce autorki. 

Krwawe dzieje lat popowstaniowych 

kładą się na duszę młodej literatki 

posępnym cieniem, stają się jej tra- 

gedją osohistą. Helena Romer bierze 

w siebie srogi ból wszystkich matek, 

sióstr, żon i córek, pod ołowianem 

niebem, na rozłogach świetnych pól 

za swymi ukochanymi płaczących. 

Dzieje powstania zna dobrze z opo- 

wieści, żyć świadomie poczyna w 0- 

kresie bardzo ciężkim, choć może już 

nie najcięższym, w ostatniem dziesię- 

cioleciu przed wybuchem rewolucji 

1905 roku. Martyrologja unitów, Kro- 

że, Iwieniec... tajemnice stawianych 

po nocach Męk Pańskich u krzyżo- 
wych dróg, ciche, ukryte śluby i po- 

grzeby.. trudne jazdy do Krakowa 

nieraz jednocześnie po chrzciny, pier- 

wszą Komunję i ślub, pozorne śmierci 

i białe śluby dla zmylenia tropu i 

wprowadzenia w błąd czujne sfory 

żandarmskiej, te wszystkie kręte, nie- 

bezpieczne ścieżki, któremi przekra- 

dało się ówczesne życie polskie u nas, 

były Helenie Romer bliskie i poufałe. 

Jeśli los ustrzegł ją przed osobistą 

klęską — patrzyła na klęski cudze, 

a wbrew ich beznadziejności, wierzyła 

przeciw nadziei w bliskie wyzwolenie. 

Należała do nielicznej kategorji lu- 

dzi, którzy w prędkie już nadejście 

Niepodległości jeszcze na długo przed 

wojną wierzyli zupełnie realnie, jak 

w coś, co jest istotne, już dostrzegał- 

ne, nieodwołalne, coś, z czem zupeł- 

nie naprawdę liczyć się należy. w ży- 

  

Jelena Romer 
na początku „karjery* pisarskiej. 

ciu praktycznem. Ta wiara była wów- 

czas absolutnie sprzeczną z nastroja- 

mi całego społeczeństwa; uchodziła za 

dowód bujnej fantazji, niezdrowego 

marzycielstwa, gorzej, pewnej niedoj- 

rzałości intelektualnej, pewnego nie- 

dowarzenia, a już w każdym razie 

wielkiej naiwności. Tacy marzyciele 

nie byli dobrze widziani, łamać mu- 

sieli ciężkie na swej drodze przesz- 

kody, znieść wiele z zaciśniętemi zę- 

bami, ze swoją niezłomną pewnością 

lepszego jutra na pociechę. Hasłem 

społeczeństwa naszego było wówczas: 

trwać, nie dać się ruszyć z miejsca, 

głazami wrosnąć w rodzoną ziemię, 

choćby za cenę znieruchomienia głaź- 

nego, obszycia się w mchy i porosty, 

zamarcia, zakrzepnięcia. To był pro- 

gram maksymalny. Jakże straszne 

muszą być czasy, gdy taki program 

wystarcza steroryzowanemu życiu! 

Akcja oświatowa, ma się rozumieć 

tajna, w której Helena Romer bardzo 

żywy udział brała, akcja ta była już 

wyraźnym wyłomem w negatywnym 

programie trwania. Akcja ta, jakkol- 

wiek prowadzona żywo i sprawnie, 

nie była popierana przez ogół, w imię 

sprawiedliwości stwierdzić to należy. 

Jakość pracujących osób zastępowała 

ilość, dlatego zrobiło się niesłychanie 

dużo. Helena Romer rzuciła swój 

młody, budzący się do życia talent 

literacki na usługi pracy oświatowej. 

Zamiast myśleć o sobie, o własnym 

rozwoju, zamiast oddać się pociąga- 

jącym smak i potrzebę studjom, mło- 

da działaczka pisze skromne broszu- 

reczki o tem, „Co jest na niebie i na 

ziemi”, daje rady praktyczne dla na- 

uczycieli wiejskich, układa komedyjki 

dla miejskich dzieci, by miały co grać 

w tajnych szkołach, pod kierownie- 

twem zakonspirowanych nauczycie- 

lek. Więc: „Czary w lesie*, „Noc Ś-to- 

Jańska”, „Dwie Siostry, potem „Na- 

sza Szopka”... Wychodzą te rzeczy u 

Zawadzkiego i mają po kilka wydań, 

bo są potrzebne, bo są pożyteczne, 

ale młodej autorce zabierają czas i 

siły, wyczerpują dla niej samej zu- 

pełnie nieproduktywnie. 
I nietyłko to jedno, nietylko obo- 

wiązek narodowy ściśle dopełniany 

staje Helenie Romer na przeszkodzie, 

przegradza jej własną drogę, krępuje 

szeleszczące niecierpliwie skrzydła. 

Poza obowiązkiem naukowym jest 

jeszcze konwenans, nieubłagana po- 

tęga, której my dzisiaj niedoceniamy, 

bośmy z jej kleszczy wyzwoleni bo jest 

już dla nas mytem, bajką o przeszło- 

ści. Bo gdyby nam kto kazał pracować 

pod opieką konwenansu — już byśmy 

nie potrafili. To nie jest przesada. 

Konwenans ma na sumieniu niejedno 

wartościowe niewieście istnienie, nie- 

jeden temperament stłamszony, zgnie- 

ciony, wynaturzony... niejeden energi- 

czny, przedsiębiorczy charakter skie- 

rowany na złe drogi. 

Och, był czas, że - „kobiecie 

z  towarzystwa* wybaczano raczej 

zbyt daleko posunięty flirt, niż 

pracę społeczną lub umysłową. W 

imię wielkich słów 0 świętości domo- 

wego ogniska, o przeznaczeniu kobie- 

ty o „ewig weibliche*, skazywano 

niewiasty myślące i rwące się do nor- 

tus.lnego, użytecznego sobie i innym. 

życia, na bezmyślną nudę salonowej 

egzystencji, urozmaiconej jedynie do- 

broczynnością i lekturą modnych ro- 

mansów. Kształcić się? Czytać? Broń 

Boże pracować twórczo? A to poco? 

Wtrącać się do spraw żywotnych, pa- 

łących, obchodzących świat cały? Nie 

wypada! To ekscentryczność! Takie 

rzeczy należy pozostawić mężczyz- 

nom! Wyjechać na studja do innego 

miasta? Może jeszcze zagranicę? Za- 

mieszkać samodzielnie? Stykać się 

Bóg wie z kim? Przejąć się Bóg wie 

czem? O zgrozo! O okropieństwo! Toż 

tó prosta droga do przepaści. Toż to 

zguba dla przyzwoitej panienki z do- 

brego domu! 

„A jednak Helena Romer przełama- 

ła konwenans, stłamsić się nie dała. 

Pojechała w roku 1907 do Paryża i 

tam wstąpiła do Szkoły Wyszych Na- 

uk Społecznych (Hautes Etudes Sici- 

ales). Co ją to kosztowało — ona sa- 

ma mogłaby powiedzieć. Dość, że po- 

jechała i ukończyła dwuletni kurs 

Szkoły, zamykając go tezą o „„Imigra- 

cji niemieckiej do Polski i Rosji". 

Jest prawo, że dwie struny, na- 

pięte na ten sam ton, odpowiadają 

sobie wzajemnie nawet na odległość. 

Gdy jedna z nich zadzwoni — druga 

odźwięka jej cichuteńko... Kiedy, w 

Krakowie, ruch  niepodległościowy 

znałazł swój kształt widomy w siwym 

mundurze Strzelca—nad Wilją dźwię- 

knęło coś w nielicznych sercach i za- 

drgało gorącem pragnieniem do po- 

możenia skomunikowania się, zjed- 

noczenia wysiłków. Helena Romer, 

począwszy od roku 1912 staje się jed- 

nym z takich łączników i od tej pory 

zaprzęga się ostatecznie w służbę zisz- 

czającej się Niepodległości. Do chwili 

wybuchu wojny wozi rozkazy, listy, 

pieniądze, ze składek uzbierane, z 

Krakowa na Litwę i z Litwy do Kra- 

kowa. Rok 1916—17 spędza w War- 

szawie: w szpitału Legjonowym, w 

kantynie, w gospodzie Ligi Kobiet. 

Zimę z 1917 na 1918 w skoim Karoli- 

nowie, którego używa jako bazy ope- 

racyjnej dla szerokiej działalności 

oświatowo-uświadamiającej. Organi- 

zuje cztery szkoły połskie, urządza 

pogadanki dla dorosłych, a serdeczną 

opieką nad ludem. gnębionym przez 

okupantów, trafia do 'nieufnych dusz 

chłopskich, i może w nie siać żywe 

ziarno: nowinę o Polsce — wybawi- 

cielce z niedoli. 

Wyzwolenie Wilna ściąga Helenę 

Romer w mury tikochanej stolicy jej 

ukochanego kraju. Już teraz nic jej 

stąd nie wyrwie. Już teraz będzie tu 

żyć i pracować. Z początku, zanim 

wojna trwa, dla żołnierza polskiego, 

bo to najpilniejsze: więc dom nocle- 

gowy na stacji kolei, więc Koło Polek, 

więc P. Ż. P. Ale w miarę jak wojna 

przycicha, jak stosunki się normują, 

nawraca Helena Romer do swojej za- 

sadniczej pracy, do pióra. Już nie- 

potrzeba ofiary ze swoich tęsknot we- 

wnętrznych, już tamte rzeczy można 

oddać w ręce gromadzącej się coraz 

Hezniej rzeszy nowych pracowników, 

już teraz wolno dla siebie... dla swojej 

najwewnętrzaniejszej radości... I to nie- 

zupełnie. 
Dziennikarstwo dla Heleny Romer 

to jeszcze odchylenie z właściwej dro- 

gi, to konieczność życiowa, która nie 

pozwala jej skupić się w sobie, by    
e
 

elena Romer 
„zdjęcie współczesne. 

stworzyć tak, jakby tworzyć mogła, 

jakby tworzyć powinna. Praca dzien- 

nikarska pochłania i rozprasza, nada- 

je wewnętrznemu życiu tempo za 

szybkie, szkodliwe dla twórczości. 

Jednak potrzeba twórczości jest nie- 

przeparta. Helena Romer wyrywa ze 

siebie i rzuca ludziom dwie książki, 

które są doprawdy kawałami żywego 
serca, ociekającemi bólem. tak, nie- 

dawnych wspomnień, krzykiem do 

dzisiejszego pokolenia o chwilę uwa- 

gi dla rzeczy już minionych, których 

niewolno zepchnąć w przeszłość, jak . 

się spycha tyle innych przebrzmia- 

łych spraw, nieaktualnych zagadnień. 

Te książki — to „Swoi Ludzie* 

i „Tutejsi*. W dotychczasowym do- 

robku literackim Heleny Romer te są 

książki najkapitalniejsze. Ze skarbni- 

cy wspomnień własnych i cudzych 

dobywa autorka i stawia czytelnikom 

przed oczy, galerję typów i serję wy- 

padków począwszy od roku63-go, aż 

do ostatnich dni. Te wszystkie wy- 

padki są prawdziwe, to się czuje z ka- 

żdego słowa. Są bezwzględnie praw- 

dziwe nawet wówczas, gdy autorka 

coś zmieni w układzie rzeczywistych 

zdarzeń, które się stały na naszej zie- 

mi w końcu XIX i początku XX stu- 

lecia. Nietylko stały się raz; stawały 

się niejednokrotnie. Były właśnie ta- 

kie, a nie inne, Autorka nie zgęściła 
kolorów, jak się to często literatom 

zdarza dla wywołania większych efek- 

tów grozy, przerażenia, łub zaskocze- 

nia czytelnika czemś niezwyklem, a 

frapującem, Istotnie: w  Krożach 

działy się takie dantejskie sceny i nie 

tylko w Krożach, w wielu innych 

miejscowościach także. Istotnie: nę- 

dza „Baby z Kozłów* nie jest ani 

przesadą, ani wypadkiem odosobnio- 

nym. Opisane tam, jakże plastycznie, 

wnętrze chłopskiej chaty białoruskiej 

tak wyglądało przed wojną, a w wielu 

miejscach tak samo zapewne wyglą- 

/ 

ni Heleny Romer -Ochenkowskiej. 
da i teraz, choć może... może szkoły, 

świetlice, organizacje coś tam nie coś 

zrobiły w dziedzinie czystości i hi- 

gjeny, nawet jeśli nic nie zrobiły dla 

nędzy; bowiem kropla wody, nieustan- 

nie w to samo miejsce spadająca, drą- 

ży skały. 

Jak bardzo przejmuje Helenę Ro- 

mer ludzka nędza i niedola — świad- 

czy fakt, że gdy o niej pisze, pióro 

jej nabiera rozpędu i mocy, słowa 

stają się przekonywujące, dreszcz bu- 

dzące, a obrazy dostają wyraźnych 

konturów, narzucają się oczom. Są 

nowele, w tym zbiorku ,„Tutejsi*, któ- 

re targają sumieniem. Myśli się sobie: 

Mój Boże! Tak przecież nie można! 

Trzeba na to coś poradzić, ale szyb- 

ko, ale zaraz, trzeba jakoś w to wgląd- 

nąć, wkroczyć, nie dać, nie pozwolić, 

by w dwudziestym wieku, o kilka- 

dziesiąt kilometrów od dużego mia- 

sta, ludzie się „kładli na śmierć" ca- 

łemi rodzinami, jak głodujący Indusi 

w olbrzymiej, sennej, na wszelkie 

cierpienie obojętnej Azji. 

„Kładzenie się na śmierć” 

wie, czy piecu, jako ostateczny prze- 

jaw rezygnacji z walki o byt, tak cha- 

rakterystyczne dla naszej duszy ludo- 

wej, biernej, bezradnej i znękanej bie- 

dą, powtarza się jako temat główny, 

lub uboczny w paru nowelach Heleny 

na ła- 

" Romer. Autorka mówi często o spa- 

kojnym, pozornie obojętnym, w isto- 

cie tylko głęboko zrezygnowanym sto- 

sunku ludu tutejszego do śmierci. O 

bezgranicznej cierpliwości w znosze- 

niu nędzy, o poddaniu się woli Bożej, 

temu, co jest od Boga „dadzione*. 

I rzadko się w tych nowelach przewi- 

nie motyw nienawiści społecznej, a 

jeśli wystąpi, to wkońcu zostanie 

przerażony motywem kary Bożej za 

tę nienawiść i za jej przejawy, jak 

w noweli „Śmierć Burżujom*, ze 

zbiorku „Swoi Ludzie". 

Helena Romer nie chce widzieć w 

swoich ludziach złych instynktów & 

czarnych mocy. Woli mówić o pięk- 

nych stronach ich smutnych, sponie- 

wieranych przez ciężkie życie dusż. 

Wynajduje te piękne strony, wydoby- 

wa je na wierzch, ku światłości dnia, 

jak kosztowne perły z brudnego sza- 

rego popiołu. Czasem ukaże coś po- 

sępniejszego 1 zaraz zatroska się ser- 

decznie, by to usprawiedliwić, wytło- 

maszyć. Czasem uśmiechnie się znich, 

raczej do nich, opromieni humorem 

szarą nędzę, humorem dobrym, nie 

natrząsającym się wcale, takim, co nie 

obrazi nigdy drażliwego, wrażliwego 

kresowego człowieka, sio mu na 

twarz rzuci odbłask swego śmiechu, 

Aż się kresowy człowiek roześmieje 

sam nad sobą i powie: Ci widziałesz? 

Ot kiedy jak!“ 

Pani Helena chce dač w swoich 

książkach prawdę o przedwojennem 

i wojennem trudnem życiu. Chce dać 

jej jaknajwięcej, chce jaknajściślej 

trzymać się rzeczywistości. To odbija 

się czasem ujemnie na konstrukcji jej 

nowel, na zwartości i ciągłości ich fa- 

buły, ale zato podnosi ich znaczenie 

społeczne i wagę ich, jako dokumen- 

tów, charakteryzujących epokę. Jeśli 

można do twórczości Heleny Romer 

"zastosować epitet: „tendencyjna“, to 

tylko w najszlachetniejszem, najpięk- 

niejszem znaczeniu tego słowa. 

Miłe są jubileusze, w którch się 

Święci rzetelną załugę. Niechże Bóg 

da Jubilatce długie jeszcze łata pra- 

cy na umiłowany polu, dła dobra 

ukochanego jej miasta i kraju. 

Wanda N. Dobaczewska. 

  

Popierajcie Ligę Morską 
 



Tutejsi swoi ludzie. 
„Tutejsi“ to druga serja nowel 

Heleny Romer-Ochenkowskiej, któ- 

rych pierwsza nosi tytuł „Swoi Lu- 

dzie. Tutejsi więc — to dła autorki 

swoi ludzie i w tem tkwi istota jej 

działalności pisarskiej. Stanowi to o 

stosunku do niej rzesz czytelników 

naszego kraju — dla których Ona 

i jej bohaterka są tacy przez to swoj- 

scy, bliscy, drodzy. 

Gdy u schyłku'i na przełomie XIX 

wieku Stan. Witkiewicz wystąpił z a- 

pologją Zakopiańszczyzny, a najpier- 

wszorzędniejsi poeci i pisarze zaczęli 

pisać gwarą góralską, gdy Tetmajer 

począł tworzyć przecudne swe cykle 

„Na skalnem Podhalu'* zdawało się, 

że moda podhalańska, czy zakopiań- 

ska obejmie całą Polskę. Doszły z cza- 

sem do głosu i mowa kaszubska i 

kujawska, mazurska i kurpiowska, 

lwowskie tajojowanie nawet znalazło 

prawo obywatelstwa w literaturze. 

Jedynie mowa „tutejsza, mowa poł- 

ska,, któż się kształtował pod więk- 

szemi czy mniejszemi wpływami bia- 

łoruskiemi i litewskiemi uważana na- 

dał była za skażony język polski, któ- 

rego wstydzić się należy. 

Pierwsza na szerszą skalę zaczęła 

go używać Helena Romer, obchodzą- 

ca dziś 25-lecie swej pracy pisarskiej 

—i w tem jej niespożyta zasługa. 

Ale nie tylko to śpiewne wysło- 

wienie wnosi ona do literatury, co się 

na pierwszy rzut oka wybija. Powie- 

dzenia i powiedzonka, obrazki z ży- 

cia, o charakterze folklorystycznym, 

czy jako próbki gwarowe bywały i 

dawniej — i nie stanowiłyby o trwa- 

łości dokumentalnej jej utworów. 

Drugą charakterystyczną cechą 

nowel Hel. Romer jest to, że tematy 

dla nich czerpie z naszej rzeczywi- 

stości codziennej. Jej szarzy swoi lu- 

dzie obracają się w kręgu między wio- 

ską, dworem i zaściankiem — prze- 

ważnie stosunki między dworem a 

chatą mając na widoku. W tem tkwi 

wartość społeczna tych utworów — 

gdyż stosunki są opisane wiernie, bez 

idealizacji, często nawet z pointą sa- 

tyryczną i krytycznem wejrzeniem na 

postępowanie dworu. 

A że pisane są z dużym talentem, 

że narracja utrzymuje czytelnika w 

napięciu, że niewymyślna fabuła jest 

zwykle ogromnie pochłaniająca—nic 

dziwnego, że przy spisie jej drukowa- 

nych utworów widnieje dopisek „wy- 

czerpane“. 

Dziwič się nieraz možna, že autor- 

ka nie jest u nas na rękach obno- 

szona. Działoby się może tak w bar- 

dziej impulsywnem środowisku, w 

różnych dzielnicach Polski. Dla nas 

jest ona za bliska. Wszędzie jej pełno. 

Jako dziennikarka, działaczka spo- 

łeczna i oświatowa wszystkim jest 

znana, codziennie w Wilnie można 

ją spotkać, codziennie utwory jej 

pióra przeczytać. A że Bóg nie poską- 

pił jej temperamentu, że dał wrażliwą 

duszę i ostry język — przeto nic dzi- 

wnego, że ten i ów, trzeci i dziesiąty 

miał już z nią niejeden zatarg, nieje- 

dno przemówienie się — a osoba sa- 

ma spowszedniała, stała się nieodzow- 

nym członem społeczności wileńskiej 

— imanentnie z nią związanej. 

Dla nabrania syntetycznego pog- 

lądu, dla spojrzenia nie na osobę co- 

dziennego kommilitona naszych co-. 

dziennych zabiegów a na postać 

pisarza — potrzebne pewne oddale- 

nie, pewien ogólny rzut oka — który 

może dać czy to chwila — jak dzisiej- 

szego jubileuszu — czy odczytanie pa- 

ru tomów jej utworów. Jeśli chodzi 

o muzę autochtoniczną — to najlepiej 

odczytać zbióry nowel: „Swoi Lu- 

dzie* (popularne wydanie Chomiń- 

skiego 1922 — Wilno) i „Tutejsi“ 

(„Rój* 1931 — Warszawa), oraz przy- 

pomnieć niezapomniany cykl ,Józe- 

fuowoczki* -z „Gazety "Krajowej. 

Wtedy wszystko, cośmy powyżej prze 

czytali stanie się jasne i potwierdzo- 

ne — a przytem pozostanie wrażenie 

nieodparte, że tej miary talent się 

marnuje w pracy dziennikarskiej. 

Takie utwory, jak „Jahadka*% czy 

„Łauruk Haściłło. w „Swoich Lu- 

dziach“ lub żałosna historja płomien- 

nej Anciutki w „Tutejszych“ pozosta- 

wiają niezatarte wraženie — nie ze 

względu tylko na bliskość dla nas po- 

staci opisywanych, lecz na pełne za- 

cięcia ujęcie bardziej czy mniej tragi- 

cznych losów bohaterów. 

  

A gdy wspomnimy niezwykły hu- 

mor i werwę humorystycznych opi- 

sów „Suczka Szczuczki* w „Swoich 

Ludziach“ — lub opisy zwyczajów, 

zabobonów i wrażeń ludowych, gdy 

uśmiejemy się do łez z powiedzonek 

stworzonego jako typ z commedia deł 

arte Józefuowoczki, spopularyzowa- 

nej zresztą, w tym charakterze przez 

Szopkę Akademicką — wtedy zrozu- 

miemy w jak wielkiej skali talent 

śród nas się rozwinął. 

Przejęci ukochaniem naszej ziemi 

i jej cudnych uroków natury, biją- 

cych z kart książek Hel. Romer oraz 

wzruszeni losami szarych jak ta zie- 

mia, a tak nam bliskich bohaterów 

przez nią opisywanych — z wdzięcz- 

nością zwrócimy serca do dzisiejszej 

ubilatki w dniu 25-lecia Jej pracy pi- 

sarskiej, wyrażając głębokie życzenie 

by przez długie lata obdarzała nas 

nadal płodami swego talentu i w wię- 

kszem może dziele zawrzeć chciała 

epopeę szarego bytowania naszych 

tutejszych, swoich ludzi, godnych u- 

wiecznienia, bo nieoderwalną cząstkę 

naszego ukochanego kraju stano- 

wiących. Vis. 

W kole redakcyjnem. 
- Wczoraj w godzinach wieczornych, w lo- 

kalu redakcyjnym odbyła się skromna, ale 

« bardzo serdeczna uroczystość, którą uczciło 

Jubiłatkę wydawnictwo i współpracownicy re- 

" fakcji i administracji „Kurjera Wileńskiego”. 
W imieniu Komitetu Wydawniczego przemó- 

wił-serdecznie p. Witold Abramowicz, podno- 

sząc zasługi p. Romer-Ochenkowskiej i wrę- 

<zając Solenizantce piękną, skórzaną, z wy- 

tłoczonemi artystycznie złoceniami teczkę. 

Następnie od okłegów redakcyjnych wrę- 

czono Jubiłatce kosz kwiatów z okazałą szar- 

fą, oraz artystycznie wypisany adres z podpi- 

sami, poczem zabrał głos najdawniej z obec- 

nych współpracujący z Jubilatką w dzienni- 

karstwie red. Batorowicz. p 

Wzruszona wielce Solenizantka odpowia- 

dała dziękując zebranym za okazywane Jej 

dowody uznania i życzliwości. W miłym bar- 

dzo nastroju gawędzono potem jeszcze czas 

dłuższy przy winie i słodyczach, poruszając 

oczywiście, jak zwykle w podobnych okaz- 

jach wspomnienia ! 

            
  

Wyprzedaż poświąteczna 
ogłasza SKŁAD KONFEKCJI, GALANTERII i TRYKOTAŻY 

| WACŁAWA NOWICKIEGO, Wilno, ul. Wielka Nr. 30. 
| Przy zakupach żądać od cen stałych powyższego таБабц, 

    

  

Silne lotnictwo to potęga Państwa! 

konfekcji, galanterii 0 
zeykakko rabatem 20 lo 
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Jak zostałam dziennikarką? 
(Feljetanik 

Urodziłam się w zeszłym wieku,” 
w Wilnie, na Bakszcie (tam gdzie Ba- 
zyliszek) zapewne dlatego złeciały się 
wszystkie boginki i wróżki starego 
grodu opartego na pogańskich rumo- 
wiskach i mającego dolinę Swentoro- 
ha w swym obrębie. Te urocze Dany, 
ubrane w tęczowe blaski bajecznych 
marzeń śpiewały nademną, w 
życzyły, a gdy wymiarkowa 
mam być jedynaczką, jeszcze ; 
mi ze swych koszów szczęścia zaczęły 
dorzucač. Ališci... jak to w baj 
bywa, do tych 99 rozkosznie uśmiech - 
niętych czarodziejek, włeciało przez 
kpmin' straszliwe babsko z jadowi- 
tym, wywieszonym ozorem, z krogul 
czemi pazurami (jakaś ciotka Bazy- 
liszka, oczywiście) i zawyło „Będzie 
dziennikarką..." 

Załamały białe ręce wróżki i pia- 
stunki, zaszumiały ze zgrozy stuletnię 
drzewa w dziedzińcu, stare mury 
dreszczem posypały tynk i cegły, a 
niebiosa spuściły kilka kropel łzawe- 

   

   

  

osobisty). 

go deszczu, litując się nad przeklętem 
w tak niegodziwy sposób dziecięciem. 
Czarownica z piekielnym chichotem 
uleciała, a wróżki oglądały się wkoło 
by czemś czar paskudny odczynić. Ale 
mocny był... bazyliszkowy... 

Więc się jeno użaliły nad niemow- 
lęciem, zbadały czy ma mocne ner- 
wy, kości i twardą głowę, i westchną- 
wszy jak zefiry wiosenne, frunęły 
przez okno, ponad topole, zostawując 
niebogie stworzenie ludzkiej opiece. 

Ale zagłądały do swej chrześniacz- 
ki dość często, umilając jej wszystkie 
chwile, które jej ludzie zatruwali w 
najlepszej intencji. One to właściwie 
uczyły ją wszystkiego, ciesząc się nie- 
pomiernie gdy słyszały o swej pu- 
pilce że ma przewrócone w głowie. 
Ile razy znalazły tę głowę odwróconą 
na ludzki manier, zaraz przewracały 
na swój, bajkowy. Dużo z tego było 
kłopotu w kraju i zagranicą... 

Z niebokojem przypatrywały się 
czy zły czar się sprawdza, i usilnie 

   

K URJIER 

Pismo gratulacyjne 
p. wojewody Kirtikiisa. 
W związku z jubileuszem p. He- 

leny Romer Ochenkowskiej, p. wo- 
jewoda wileński Stefan Kirtiklis wy- 
stosował do jubilatki następujące 
pismo gratulacyjne: 

„Wielce Szanowna Pani! Z okazji 
przypadającego na dzień 21 stycz- 
nia 1931 r. jubileuszu 25 lecia za- 
szczytnie znanej pracy literacko- 
publicystycznej i społecznej Sza- 
nownej Pani, przesyłam Jej moje 
serdeczne powinszowania i najlepsze 
życzenia dalszej owocnej działal- 
ności na niwie piśmiennictwa i kul- 
tury krajowej. 

Łączę wyrazy prawdziwego sza- 
cunku i poważania 

Stefan Kirtiklis. 

"Dorobek iubilatki. 
Jubilatka rozpoczęła pracę pubłicysty- 

czną 'w 1906 roku 21 stycznia artykułem 

„Wierni tradycji" w „Kurjerze Litewskim*, 
redagowanym przez Czesława Jaukowskiego. 
Od tego czasu pisywała w „Kurjerze” arty- 
kuły z dziedziny społeczno:oświątowej: Skoń 
czyła Szkołę Wyższą Nauk Społecznych 
(Wydz. dziennikarstwa) w Paryżu, skąd wy- 
syłała swe „Listy*. W następnych latach pi- 
suje w „Kurjerze Litewskim", w „Gazecie 
Codziennej* (powieść „Dwa Światy”), w 

* „Przyjacielu Ludu", w anies, „Litwa .i Ruś*, 
  

w „Bibłjotece Warszawskiej” (o szkole Ba- 
ftignolskiej) oraz przygodnie w pismach war 
szawskich: „Świat*, „Tyg. Hlustrowany“, 
„Bluszcz“ d t. d. 

W roku 1919 jest sekretarzem od spraw 
aniejscowych 'w gaz. „Nasz Kraj". W 1820 r., 
zaraz po wyjściu bolszewików, współpracu- 
je stale w „Gazecie Krajowej” do 1923 roku. 
Potem pisze recenzje teatralne w „Stowie“, 
od 192% r. współredaguje „Kurjer Wileński 
do 1927 r., ma następnie dział teljetonu i re- 
cenzji. 

Wydane przez jubilatkę książki „Karyła* 
(wierszem, rzecz z 1829 roku); „Majaki”, po- 
wieść, 2 wyd., „Dwa. Światy”, powieść popu- 
darna, „Swoi Ludzie“ mowele, „Tutejsi“, mo- 
wele, „Ksiąžka o mich“, romans. 

Obrazki soaniczne: „Czary w lesie“, „Sio- 
stry“, „Rorbity garmek“, „Przygoda Miyna- 
mza”, „Szopka (wszystkie po dwa wydania); 

„Rezurekcja Wiieńska* (scena Wilenska. 
Obrazy wierszem); „Wlija u państwa Mic- 
kiewiczów*. 

iKsiążki popułarme: „Co jest na niebie 

& ma ziemi* (8 wydań); „Jak zdebylišmy 
miepodległość?* Wilno (broszura), „Dwa 0- 
brazy (Ostrobramski i . Częstochowski) *, 
„Krótka Historja Oświały na Litwie i Bia- 
tej Rusi", „Praktyczne rady dla nauczycieli 
"wiejskich, 
Prócz tego mowsłe w „Kobiecie Współ- 

czesnej”, „Tygodniku Hustrowanym*, „Tę- 

25-lecie 
pracy p. Hel. Romer. 

118 Środa Literacka odbędzie się 
w dniu dzisiejszym i poświęcona bę- 
dzie uczczeniu 25-lecia pracy społecz- 
nej i publicystyczn.-literackiej p. He- 
leny Romer, znan. wileńskiej pisarki. 
Jako gospodarze występują Związek 
Literatów i Syndykat Dziennikarzy. 
Zagai zebranie prezes prof. M. Zdzie- 
chowski, referat o twórczości Jubilat- 
ki wygłosi p. W. Dobaczewska, utwo- 
ry p. Romer czytać będą uproszeni ar- 
tyści oraz autorka. 

Wstęp mają członkowie Zw. Lite- 
ratów i Syndykatu, oraz sympatycy 
i wprowadzeni goście. Początek punk- 
tualnie o godz. 8 wiecz. 

Następna, 119-ta Środa poświęco- 
na będzie twórczości najmłodszego 
Wilna poetyckiego. : 

ELEGANCKI ŚWIAT 46 
nosi KOŁNIERZYK 
z czerwoną nitką, która 
zapobiega niszczeniu 

3010 krawatów. 99 

Rocznica śmierci papieża Be- 
nedykta XV. 

CITTA DEL VATICANO, 20.L. (Patj 
Dnia 22 b. m. w 9-tą rocznicę śmierci 
papieża Benedykta XV, będzie miała 
miejsce w kaplicy Sykstyńskiej pon- 
tyfikalna msza żałobna z uczestnict- 
wem przedstawicieli korpusu dypło- 
matycznego, akredytowanego. przy 
Watykanie. Msza będzie odprawiona 
przez kardynała Boggianiego, który 
był kreowany kardynałem przez Be- 
nedykta XV. Wykonane zostaną pie- 
nia religijne przez chór i orkiestrę pa- 
pieską, przyczem wykonane będą ut- 
wory religijne klasyczne. 

odsuwały odemnie słowo drukowane 
i pisane, tak iż od elementarza ucie- 
kałam na najwyższe drzewa 1 na 
grzbiety dzikich koni, na rojsty i do 
lasów... Ale czyż kto się od przekleń- 
stwa czarownicy bazyliszkowej obro- 
ni?... 

Zaledwie uporali się z nauką czy- 
tania, która wtedy odbywała się o- 
sobno i przed sztuką pisania, gdy 
chwyciwszy ołówki zaczęłam pisać 
swoistemi kulfonami, własnego wyna- 
lazku... pierwszą kronikę wypadków... 
korespondencję... i tam dalej... Stało 
się.. od tego czasu pisałam... Grzech 
już był we mnie i ten jad prze- 
kłeństwa, tyłko niewidzialny ponie- 
kąd. Ale niebawem, zaczęły się gor- 
sze objawy. Mając lat 7—8 ilustrowa- 
łam przygody psotnej Jułci'... (felje- 
ton sensacyjny), mając łat 10 pisy- 
wałam dziennik i fantastyczne opo- 
wieści, przewyższające wszystko co 
dotąd w tym wieku było napisane... 
W 12 roku życia redagowałam for- 
malną, prawdziwą gazetę, z wszyst- 
kiemi artykułami jakie były potrzeb- 
ne, aż do kroniki kryminalnej włącz- 
nie, co się zresztą przeważnie do za- 
rżniętego drobiu odnosiło. Boże, miej 

WI LE Ń S R I 

Sprawa Brześcia w sejmowej 
_ komisji prawniczej. 

Oświetlenie sprawy przez referenta posła Paschalskiego. 

Odrzucenie wniosku klubu N. D. 
WARSZAWA 2C€.I. Pat. — Na wtorkowem 

posiedzenia sejmowej komisji prawniczej 

pos. Paschałski z B. B. referował wniosek 

Klubu Narodowego w sprawie brzeskiej. 

Pos. Pasehalski oświadczył, że wniosek 

Klubu Narodowego w uzasadnieniu swojem 

został podzielony na 4 punkty. Stosownie 

tedy do tego podziału referent zajmuje się 

poszczególnemi punktami uzasadnienia tego 

wniosku. 

Punkt pierwszy uzasadnienia zarzuca „a- 

resztoewanie szeregu osób hez nakazu sądów, 

w porze nocnej, we własnych mieszkaniach 

oraz wywiezienie poza stałe miejsce zamiesz- 

kania do twierdzy brzeskiej”. 

Zarzut powyższy — oświadeza referent — 

jest bezzasadny. Art. 167 K. P. K. brzmi: 

„Prokuratorowi, polieji stužy každeį ehwili 

prawo zatrzymania podejrzanego gdy zacho- 

dzą warunki nezbędne do wydania postano- 

wienia o aresztowania, a zwłoka mogłaby 

spowodować ucieczkę podjerzanego lub zatar- 

cie śladów przestępstwa”. Art. 169 tegoż K.P. 
IK. orzeka, że „jeżeli w ciągu 48 godz. od chwi 

Ji zatrzymania przez władze nie doręczono 

podejrzanemu odpisu postanowienia sądu o 

aresztowaniu należy zatrzymanego wypuścić 

na wołność*, Skoro tedy w sprawie brzeskiej 

art. 167 i 169 zachowane zostały wniosek 

Klubu Narodowego w przedmiocie bezpraw- 

nego aresztowania uznać należy za bezza- 

sadny, byłoby bowiem niemożliwe, ażeby ko- 

misja prawnicza rozstrzygać miała, czy w 

stosunku do osób aresztowanych, podów- 

€zas podejrzanych, dzisiaj zaś już oskarżo- 

nych, zachodziły warunki, uprawniające bądź 

to władzę administracyjną w okresie weześ- 
niejszym, bądź to sędziego Śledczego póź- 

miej do zastosowania art. 167 K.P.K., zwła- 

szcza skore skargi na aresztowanie jako 

Środek zapobiegawezy zostały przez Sąd O- 

kręgowy odrzucone. 

Przechodząc do punktu drugiego, dotyczą- 

cego rzekomo nieprawnego osadzenia aresz- 

towanych w więzieniu wojskowem, w twier- 

dzy brzeskiej, referent uważa, że punkt ten, 

który częściowo łączy się z zarzutem, zawar- 

tym w punkeie pierwszym, gdyż i tam jest 

mowa o wywiezieniu podejrzanych poza sta- 

łe miejsce zamieszkania, nie może ulegać 
rozpatrzeniu przez komisję. Powyższy punkt 
uzasadnienia został przez wnioskodawców 
niewątpliwie zaczerpnięty z zażałeń, wnie- 
dotyczące zastosowania środków zapobiegaw- 
sionych na postanowienie sędziów śledczych, 

Naskutek zażaleń powyższych  za- 

padły postanowienia na posiedzeniach Sądu 
Okręgowego w Wazrszawie. W postanowie- 

niach tych Sąd stwierdza, że uwięzieni pozo- 
stają w rozporządzeniu władz wymiaru spra- 
wiedliwości, które w wykonaniu stosownych 

przepisów K. P. K. niczem nie są ograniczone, 

że w dotychczasowej praktyce sądowej mia- 

ło miejsce osadzanie osób cywilnych w wię- 

zieniach wojskowych, bądź ze względu na 
bezpieczeństwo publiczne, bądź z uwagi na 
szczególne okoliczności sprawy. W konsek- 
wencji więc wszystkie skargi obrońców о- 
skarżonych na osadzenie oskarżonych w twier 
dzy wojskowej w Brześciu sąd pozostawił 
bez uwzgłędnienia. Postanowienia Sądu O- 
kręgowego w tym przedmiocie są ostateczne, 
a to w myśl art. 286, 19, a nawet 276 K.P. K. 
W tych warunkach rozpatrywanie wniosku 

Klubu Narodowego w przedmiocie objętym 

przez punkt drugi uzasadnienia byłoby po- 
średniem wypowiadaniem się komisji praw- 
niczej o słuszności decyzji Sądu Okręgowce- 
go w Warszawie, powziętej w granieach u- 
stawowych Sądu tego kompeteneyj. Komisja 
prawnicza miałaby uzurpować sobie prawa, 

których nie posiada nietylko ona, lecz nawet 

wyłaniający się Sejm. Musiałoby wówczas 

znaleźć się w kolizji z art. 77 obowiązującej 

konstytucji. Dłatego też referent uważa, że 

rozpatrywanie poszczególnych wywodów, ob- 

jętych punktem drugim, z punktu widzenia 

ich słuszności czy też niesłuszności, w świet- 

le powyżej podanych przesłanek jest niedo- 

puszezalne. 

Przechodząc do punktu trzeciego uzasad- 
nienia wniosku Klubu Narodowego, który to 
punkt mówi o „izołacji więźniów od świata 
zewnętrznego w formie nigdzie i nigdy w in- 
nych wypadkach mie stosowanej”, referent, 
nie wchodząc w samą treść zarzutu, z pun- 

ktu widzenia formalnego zauważa, że zarzut 

ten jest również zarzutem na terenie komisji 

prawniezej Sejmu niedopuszezalnym. Jak wy- 

nika z ogólnego regulaminu więziennego, w 

szezególności z art. 34.1 35 tegoż regułaminu, 

z art. 94 K. P. K., prawo zastosowania do 0S- 

karżonego takiej ezy innej formy izolacji, 

stanowi wyłączną i dyskrecjonalną władzę 

sędziego Śledczego. Ograniczenie jest jedno 

tylko — zgodność z przepisem ogólnym art. 

276 K. P. K. Jest rzeczą w sprawie niniejszej 

wielee znamienną, że żaden z oskarżonych, 

wśród któryeh znajdowało się paru wybli- 

nych prawników-praktyków, mając prawo do 

skargi na czynności sędziego śledczego do 

Sądu Okręgowego, w tym zakresie nie uczynił 

żadnych przedstawień. Poruszenie obecnie 

kwestji tej wobee tego uznać należy za sprze- 

ezne z art. 77 konstytucji, skoro komisja pra- 

wnieza ma wypowiadać się w materji, za- 

strzeżonej do decyzji sędziego Śledczego, eo 

najwyżej Sądu Okręgowego, gdy decyzje te 

w trybie właściwym zaskarżane nie były. Re- 

asumując powyższą część uzasadnienia wnio- 

sku Kłubn Narodowego, obejmującą trzy pier- 

wsze punkty tego uzasadnienia referent wska- 

zuje na jedną okoliczność. Wniosek Klubu 

Narodowego w żadnym punkcie — nawet w 

instytulacji — nie wzmiankuje, o co osoby, 

esxdzone w Brześciu oskarżone zostały, a o 

tem należy pamiętać. Rozważając zagadnie- 

nie konieczności aresztu czy też izolaeji, nie 

można zapominać, że byłi więźniowie brze- 

sey są przeważnie oskarżeni z art. 100 i 101 

K.K., to jest z artykułów, które jako sweją 

sankcję karną przewidują zamknięcie w cię- 

żkiem więzieniu na czas od 10 do 15 lat, 

ew. karę śmierci. W świetle takiego oskarże- 

nia ezynności sędziego śledczego nabierają 

właściwego znaczenia. 

Przechodząc wreszcie do ostatniego pun- 

ktu wniosku Klubu Narodowego, referent 

oświadcza, że w punkcie tym wniosek był, 

historycznie rzecz biorąc, prekursorem .in- 

terpelaeji klubu PPS, zgłoszonej do rządu 

w przedmiocie postępowania władz więzien- 

nych w Brześciu. O iłe interpelacja klubu 

PPS zawiera już konkretne, podlegające u- 

staleniu takty, wniosek Klubu Narodowego 

faktów ściśle sprecyzowanych nie podaje, 

operująe li tylko zarzntami sumarycznemi. 

Czwarty punkt wniosku niewątpliwie raczej 

nadawałby się do interpełneji, gdyż na tej 
drodze wnioskodawey mogliby prędzej u- 

zuskać oświadczenie rządu. Wnioskodawcy 

musieli sobie zdawać sprawę, że skoro wnio- 

sek został złożony do komisji prawniezej, 

działającej na mecy ar. 69 i 70 regulaminu 

obrad Sejmu w związku z art. 29 konsty- 

tueji, to włożyli oni na komisję prawniczą, 

w szezególności zaś na jej referenta, zadanie 

nie do wykonania. Musiałby on bowiem przy- 

właszezyć sobie atrybucje, których nie posia- 

da, objąć ezynności, do których jako refe- 

rent komisji prawniczej nie ma żadnych u- 

prawnień. Gdy komisji prawniczej dostar- 

ezono tylko nieskonkretyzowane dane, gdy 

nie ma ona możności sama poszukać danych 

bardziej konkretnych, gdy każdemu z by- 
łych więźniów brzeskich przysługuje droga, 

wskazana przez K. P. K. każdemu obywate- 

lowi Rzeczypospolitej dla dochodzenia swo- 

ich pogwałconych praw, gdy wreszcie rząd o 

zarzutach podniesionych przeciwko poszcze- 

gólnym oficerom armji polskiej drogą inter- 

pelacji klubu PPS zawiadomiony został, ko- 

misja prawnicza w ramach regulaminowo о- 

kreślonych musi stwierdzić, że oskarżeń, za- 

wartych w punkcie ostatnim wniosku Klubu 

Narodowego, rozpatrzyć nie jest w stanie, 

rozpatrzyć nie może. 

W tych warunkach referent proponuje, 

ażeby komisja przyjęła wniosek następujący: 

„Odrzuca się wniosek Klubu Narodowego w 

sprawie uwięzienia byłych posłów i postępo- 

wania wobee nich twierdzy brzeskiej, czę- 

ściowo jako hezzasadny, częściowo zaś jako 

niedopuszezalny, a to ze względu na kołizję 

z art. 77 konstyteji“, 

Po referacie posła Paschaiskiego zabrał 

głos poseł Stanisław Stroński (Klub Narodo- 

wy). Następnie przemawiali posłowie Tem- 

pke (Ch. D) i Czern*tki (Ki. Nar.), poczem 

minister sprawiedliwości Michałowski złożył 

następujące oświadezenie: 

Oświadczenie ministra sprawiedliwości Michałowskiego. 
Wniosek Klubu Narodowego o pociągnię- 

cie do odpowiedzialnošci przedstawicieli 

władz administracyjnych, prkuratorskich, о- 

ficerów i podofieerów, którzy uczestniczyti 

litość nad moją, tak wcześnie zdepra- 
wowaną duszą! 

Pisałam wstępny. i koresponden- 
cje, i feljeton o poccie zakochanym 
w nadmorskiej kasztełance. Oboje się 
topili wkońcu, co było tak rzewnie 

opisane, że moje cioteczne rodzeń- 
stwo, (członkowie Redakcji), drżało 
z wrażenia. 

Ostro trzymałam to bractwo, ale 
się mie targowałam o honorarjum, 
które wypłacałam własnemi cukier- 
kami... Powodzenie, złudne powodze- 
nie, do reszty zgubiło mię i obłąkało 
na tych manowcach. 

Zacni ludzie, którzy na te spra- 
wy patrzyli obcierałi łzy współczucia 
i zapowiadali że „miłe złego początki” 
i tam dalej... gorsi mówili bez ogró- 
dek, że jestem wyrodek. Dalej było 
tak, że mając 15 lat posłałam do „Ku- 
rjera Warszawskiego” nowelę o dwoj- 
gu kochankach, zapomniałam o tem, 
bo coś innego nadleciało (dobre wróż- 
ki odsuwały niebezpieczeństwo), aż 
zawijając trzewiki ciotki „w gości 
nie”, zobaczyłam nagle w jakimś po- 
gniecionym numerze swoją prozę... 
Wydrukowali! No... już byłam zgubio- 
na, ale jeszcze czas jakiś broniły mię 

w aresztowainu, umieszczeniu i rzekomo nie- 

właściwem obchodzeciu się z osobami, osa- 
dzonemi w swoim czasie w więzieniu w Brze- 
ściu nad Bugiem, zawiera w swem uzasadnie- 

  

   

dobre wróżki. Jak zobaczyły jednak, 
że piszę wiersze, machnęły ręką i tyl- 
ko zagłądały mi przez ramię naszep- 
tując na pociechę wiele cudnych rze- 
czy, których nigdy nie ośmieliłam się 
ujawnić ludziom... 

Czarownicy nie dość tego było. 
Siadąła na Bazyliszka, pognala do re- 
dakcji ,Kurjera Litewskiego* i stojąc 
iewidzialnie za plecami Red. Cz. Jan- 

  

„kowskiego zaczęła snuć swoje zamy- 
sły,a pchnęła mnie swemi czarami 
do biurka, wbiła pióro w rękę i za- 
syczała: „Pisz...* I ja nieszczęsna... 
dnia 21 stycznia 1906 roku napisałam 
swój pierwszy artykuł „Wierni trady- 
cji* pod przygnębiającem wrażeniem 
narad ziemiańskich nad rozruchami, 

bardzo wtedy nieznacznemi na wsi. 
Oni się bali, ja nie, i nie mogłam się 
z tem pogodzić, że ci potomkowie po- 
wstańców, sami w młodości „skom- 
promitowani'* wobec rządu rosyjskie- 
go teraz boją się każdego ruchu... rzą- 
du... policji... chłopów... Zabolało mię, 
napisałam, Pan Czesław umieścił... 
Nawymyślał mi jakiś ziemianin Mir- 
ski w innej gazecie, a wziął w obronę 
nie znający mię wówczas p. L. Abra- 
mowicz, pisujący w „Gazecie Wiłeń- 
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nia zarzuty niesłuszne i whtera do ich wyjaś- 

nienia drogę zupełnie niewłaściwą, a załano- 

wicie: ad 1) Aresztowanie osób, podąjrzanych 

© przestępstwo jest wyraźnem, w art. 167 K. 

P. K. przewidzianem, uprawnieniem polieji, 

przyczem żadne ograniczenia eo do pory za- 

aresztowania przewidziane nie są. Przeciwnie 

powołany artykuł mówi o prawie aresztowa- 

uia „każdej ehwii*. Ad. 2) Osadzenie aresz- 

towanych w więzienin w Brześciu nad Bu- 

giem było przedmiotem zażaleń ze strony 

obrońców oskarżonych, naskutek których, 

zapadły prawomocne uchwały Sądu Okręgo- 

wego w Warszawie, powaięłe w różazch wy- 

działach 1 w różnych kompletach sędziow- 

skich, mocą których zażalenia te zostały od- 

dałone. W myśł więe art. 77 usł. 2 konsty- 

tucji Rzeczypespolitej Połskiej zarznt tem 

nie może już być przedmiotem jakiegokol- 

wiek rozważania lub uchwał sejmowych. 

Ad. 3) Punkt ten nie podaje żadnych faktów, 
kolidujących z obowiąsującemi przepisami. 

Zaznaczyć jednak muszę, że stopień izoło- 

wania aresztowanych od świała zewnętrzne- 

go w toku Śledztwa należy do zakresu dy- 

skrecjonałnej władzy sędziego Sledezego, 

prowadzącego śledztwo, kłóry mające na 

względzie charakter popełnionego przestę- 

pstwa osób aresztowanych oraz rodzaj po- 

szlak i dowodów, dopuszcza do porszamienia 

się z aresztowanymi lub też nie, praktyka 

sądowa zaś zna wypadki ścisłej izołacji w to- 

ku śledztwa na przeciąg 5 — 6 miesięcy. 

Ad. 4) Zarzuty tego rodzaju są zawsze przed- 

miotem skarg i zażaleń ze strony esób po- 

szkodowanych. Skargi takie winny być kie- 

rowane do władz właśeiwych, powołanych 

do ieh bndania i Ścigania. Stwierdzić należy, 

że w czasie, gdy osoby rzekomo poszkodowa- 

ne znajdowały się w więzienia w Brueściu, 

prokurator udawał się tam kilkakrośnie, róż- 

ni zaś sędziowie śledezy wiełokrotnie i to na 
dłuższe ckresy czasu. Mimo to do Żadnege 

z nich żadne zażalenie w przedmiocie zarzą” 

tów wnioskiem objętych nie wpłynęło. Obec- 
nie, gdy wszyscy, którzy byli w Brześciu 0- 

sadzeni, znajdują się ed dłuższego czasu na 

* wolności, mieli możność oni, niezem nie skrę- 

powaną, zgłaszania swych skarg w drodze 

właściwej, łecz tego nie uezyniłi. Droga zgła- 

szania zażałeń na działałność włada za po- 

Średnictwem Sejmu i w formie wałosków da 

miego, nie jest drogą właściwą 1 mie może 

ona się przyczynić do szybszego załatwienia, 

ani do nałeżytego wyjaśnienia sprawy. Wo- 
bee tego, uważająe, że zgłoszony wniosek nie 

jest uzasadniony, minister wnosi o odrzues- 

nie go. 

Dalsza dyskusja. 
Po oświadezenia ministra dałszą dyskus- 

je przerwano od popołudnia. 

Na popołudniowem posiedzenia konisji. 

prawniczej, w dalszym ciągu dyskusji, prze- 

mawiali posłowie: Żaławski (PPS)), Trąm- 

pezyński (KŁ Nar.), Zahajkiewicz (Ukr.), Ва- 
bski (Kl. Chł.), Stypułkowski (KL Nar.), Sei- 
dler (BB) oraz powtórnie pos. Stroński z Klu- 

bu Narodowego. Po wyczerpaniu listy mów- 

eów przewodniczący udzielił głosu referen- 

towi posłowi Paschałskiemu, który repliko- 
wał na przemówienia posłów. 

Odrzucenie wniosku. 
W rezultacie głosowania wniosek Klubu 

Narodowego odrzucono 17 głosami przeciw 

13. Tą samą większością głósów odrzucone 

następnie wniosek Klubu Ukraińskiego rów- 

nież w sprawie brzeskiej. 

UPI INN SIT SN A 

Wyjazd P. Prezydenta 
Rzplitej na odpoczynek. 
WARSZAWA, 20.1. (Pat). W dniu 

20 b. m. o godz. 22 m. 10 pociągiem 
specjalnym opuścił Warszawę, uda- 
jąc się na kilkudniowy wypoczynek 
do Wisły Pan Prezydent Rzeczypos- 
politej z małżonką. - 

Na dworcu Głównym Pana Prezy- 
„denta żegnali prezes Rady Ministrów 
Sławek, marszałek Sejmu Świtalski, 
ministrowie spraw wewnętrznych 
Składkowski, przemysłu i handlu 
.Prystor, poczt i telegrafów Boerner, 
kierownik M-stwa Spr. Wojsk. gen. 
Konarzewski oraz szereg wyższych 
urzędników i wojskowych. 

Likwidacja rządów dyktator- 
skich w Hiszpanii. 

MADRYT, 20.1. (Pat). Król podpi- 
sał dekret, przywracający sądy znie- 
Sione przez rząd dyktatury. Obiega 
tu pogłoska, że termin wyborów zo- 
stanie przesunięty o tydzień, ponie- 
waż dzień 11-g0 lutego zbiega się z 
jedną z rocznie ruchu republikańskie- 
go; uważają też, że byłoby niewska- 
zanem zniesienie przed 11 lutego sta- 
nu oblężenia oraz przywrócenie gwa- 
rancyj konstytucyjnych. 

skiej'* pod red. mego krewnego Micha- 
ła Romera. 

Ponieważ się podpisałam Widz, 
więc grasowałam bezkarnie czas ja- 
kiś na łamach Kurjera, potem nie po- 
dobało mi się nie odpowiadać za swe 
pogłądy i ujawniłam się. No i od tego 
czasu mili czytełnicy, nie miałam ani 
ja spokoju, ani nikt ze mną... Pisałam 
Listy z Paryża, zaraz potem pisałam 
powieść, nowełe wstępne i kroniki, 
recenzje i korespondencje... 
‚ Pisałam dużo, rozpaczliwie dużo, 
Ra cO z tego? Tyle co z liści opadłych 
drzew... Nie, nie, miewałam dużo, du- 
żo dobrych chwil: uznania, skutku 
tego o co się domagałam. Nikt mię nie 
zmusił bym napisała kłamstwo lub nie 
z przekonania. I dlatego dziś, po 25 
latach, ogłądając się, (nie wesoło), 
za siebie, patrzę jednak śmiało w o- 
czy temu niegodziwemu babsku, (to 
była Prasa, oczywiście,) (co mię od 
kolebki uwjodio i mėwię/može mie 
nie zgnębi;! choćby nawet" odleciały 
wszystkie czarowne wróżki, ratujące | 
złudą od potwornego widoku rzeczy 
wistości... 

, Hel. Romer. 

"
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WIEŚCI |! OBRAZKI z KRAJU 
Wykrycie sztabu organizacyj-komunistycznych. 

- W wyniku dłuższych obserwaeyj 
4 wywiadów, władze bezpieczeństwa 
pabłieznego wpadły ostatnio na ślad 
szeroko rozgałęzionej organizacji ko- 

munistycznej, której centrala według 
mzyskanych informaeyj, mieściła się 

miasteczku Łyntupy. Sztab tej or- 

ganizacji, która miała zresztą agen- 
tów i w innych miastach, jak Wiłno, 
Warszawa itd., mieścił się w jednym 
z domów położonym na krańcu mia- 
steczka. 

W miedzielę wieczorem polieja 
miespodzianie wkroczyła do podejrza- 
mego domu, w którym akurat odby- 

"wała stę jakaś poufna narada. 
Zjawienie isę polieji było taką nie- 

spodzianką dła zebranych, że ci, nie 
zdążyłi nawet stawiać oporu i ukryć 

ierów. 
Wszystkich obeenych natychmiast 

arcsztowano, poczem policja przystą- 
piła do przeprowadzenia jak najściś- 

dejszej rewizji. 
Rewizja dała nadspodziewane wy- 

miki. Znałeziono bowiem nader eenne 

okčiniki centralnego komitetu K. P. 
©. B., dotyczące prowadzenia agitacji, 

Plaga samobójstw 
W dniu 16 stycznia w godzinach popo- 

dadniowyeh popełnił samobójstwo przez po- 

wieszemie się mieszkaniec miasta Lidy Mi- 

<ehał Mikołajezyk z zawodu szewe. Jak rdo- 

łano ustalić Mikołajezyk targnał się na ży- 

| «die z powodn bardzo złych stosunków jakie 

panowały pomiędzy nim a jego żoną, któ- 
ri od pewnęgo ezasu zdradzała swego męża. 

Tegoż wieczoru niejaki Mikołaj Mozołew- 
ski zamożny gospodarz we wsi Dudary, gm. 
turnowskiej popełnił samobójstwo przez u- 
stopienie się w studni. Przyczyną samobój- 

som. 

("IBA 
+ Pobyt prezesa Okręgowego Zarządu 

Fanduszu Bezrobocia w Lidzie. Dnia 19-g0 

stycznia przybył do Lidy prezes Okręgowe- 

20 Zarządu Funduszu Bezrobocia z Wilna, 

-eslem poczynienia przygotowań dla urucho- 

mienia w Lidzie Komisji Odwoławczej dla 

spraw Punduszu Bezrobocia. 

- Złodzieje zaopatrują się w prowiant. 

W mocy z 16 ma 17 stycznia nieznani sprawcy 

włamali się do domu mieszkalnego w Doku- 

<dowia, nałężącego do Biełuńdzia Wiacen- 

mego i skradli na szkodę tegoż 4 szynki i 20 

ikig. słoniny. Po dokonaniu kradzieży złodzie- 
je zbiegli w niewiadomym kierunku zaciera- 
jąc poprzedmio wszelkie ślady, któreby mo- 

gły przyczynić się do wykrycia sprawców. 

'SZEMIETOWSZCZYZNA 
+ Sprostowanie. Uprzejmie prosze Pa- 

ma Redaktora o zamieszczenie w swem pi- 
śmię następującego sprostowania: 

W numerze 9 ..Kurjera Wileńskiego" z dn. 
13 stycznóa 1931 r. wydrukowaną została 

Korespondencja z Szemetowszczyzny. podpi- 
«ama przer „Obecnego”. W korespondencji 
ftej korespomdent tendeńcy jnie fałszywie im- 

opinję publiczną, podając w spra- 

wozdaniu z walnego zebrania członków Fe- 

deracji P. Z. O. O., iž, dzięki staraniom Za- 
rządu wspomnianej organizacji, ufundowaną ‚ 

i wmurowaną została tablica pamiątkowa ku” 

czci poległych w Obronie Ojczyzny, oraz 
została zebrana kwota 65 24. 55 gr. ua bu- 

sdowę łodzi podwodnej „Odpowiedź Trevi- 
ranusowi“. 

Jako sekretarz Komitetu Org. Obch. 10- 
fecia Odzyskania Niepodległości stwierdzam, 
de fundusz na sporządzenie tablicy zebrany 
został nie staraniem Zarządu P. Z. O. O. 
ale staraniem Kom. Org. Obch. 10-lecia, a: 

pozostałość z tego fundusźu przeznaczoną 
została na budowę łodzi podwodnej „Odpo- 
"wiedź Treviranusowi“. 

Pozatem twierdzi p. „Obecny“, iž dopie- 
ro zorgamizowanie P. Z. O. O. iko spo- 
łeczeństwo gminy Szemetowszczyzna z. dzie- 
sięciołetniej, bo od- czasu odzyskania mie- 

działalności Mopru, sposobu obchodu 
święta komunistyczn. 3 L. itd. Pod- 
ezas rewizji znaleziono również więk- 
szą ilość agitacyjnej bibuły komuni- 
stycznej przeznaczonej do kolporto- 
wania po wsiach i miasteczkach. Naj- 
większą jednak niespodzianką było 
znalezienie składu broni, w którym 
ukrytych było 20 granatów ręcznych, 
kilka rewołwerów i większa ilość а- 

municji. 
Jeśli sądzić z odnałezionyeh do- 

kumentów, wykryta organizacja wy- 
wrotowa działała na szerszą skałę i 
oprócz stałego kontaktu z Mińskiem 
i eentralnym komitetem K. P. Z. B., 
była również w ścisłym kontakcie z 
klubem poselskim „Zmahanje*, a fakt 
wykrycia broni wskazuje na to, że 
organizacja ta planowała urządzenie 
napadów dywersyjnych. ' 

Wszystkich aresztowanych prze- 
wieziono do Święcian i osadzono w 
więzieniu powiatowem. 

Dalsze szczegóły, jak również na- 
zwiska aresztowanych nie mogą być 
narazie ujawnione wobec trwającego 
nadal śledztwa. (e) 

w powiecie lidzkim. 
stwa prawdopodobnie był silny rozstrój ner- 
wowy, spowodowany cherobą, która od dłuż- 
szego ezasu trawiła denata. 
Wreszcie w noey z 17 na 18 stycznia 

popełniła samobójstwo przez powieszenie się 
uczeniea 4 kl. gimn. lidzkiego Miciukiewi- 
czówna, zamieszkała w Lidzie przy ul. Ma- 
ekiewicza. Powodem samobójstwa młodej u- 
ezenicy była ostra nagana udzielona jej przez 
wychowawezynię, za dopuszezenie się nieroz 

sądnego żartu względem swojej koleżanki. 

  

podłegłości — trwającej martwoty kułtural- 
mo-oświatowej. Nie jest to prawdą, bo na te- 
renie gminy Szemetowszczyzna istnieje już 
oddawna kilka organizacyj społecznych. 

Ludwik Suhyeki. 
sekretanz Kom. Org. Obch. 10-lecia 

Odzysk. Niepodległości. 

MICKUNY 
+ Podziękowanie. Parafjanie gminy Mi- 

ckuńskiej tą drogą składają podziękowanie 
dla Pani Mimistrowej Prystorowej, za о- 
grodzenie cmentarza w Mickunach. Wspom- 
miany cmentarz od: szeregu lat był bez ogro- 
dzenia z powodu niezamożności parafjan lub 
też z innych przyczyn. W końcu roku ubie- 
głego Pani Ministrowa Prystorowa osobiś- 

cie zajęła się tą sprawą, przyjmując na sie- 
bie wszystkie koszta z tem związane. 

Obecnie cmentarz jest ogrodzony, dzięki 
czemu przestały plądrować po grobach na- 
szych przodków krowy i trzoda chlewna. 

Zazanaczyć należy, iż Pani Ministrowa. 
swą ofiarność okazała już nie poraz pierwszy. 
Wystarczy wspomnieć o uruchomieniu Świe- 
ftłicy, z której ludność z pożytkiem dla sie- 
bie ikonzysta, zamiast przesiadywać w knaj- 
pach. Wieczory spędza, słuchając ciekawych 
odczytów radjowych, czytając gazety, ksią- 
žki oraz korzysta z bezpłatnych porad pra- 
wnych. 

A więc jeszcze raz składamy swe serde- 
czne podziękowanie i jesteśmy dumni, że 
mamy tak czułe i ofiarne serce na troski 
i miedole ludzkie. Parafjanie. 

RUDOMINO 
+ Wypadek na šlizgawee. Tragiczny wy- 

padek miał wczoraj miejsce we wsi Kostki 
gm. Rudomińskiej. 

9-letni synek mieszkańca tejże wsi Sun- 
dnikowicz Antoni, ślizgając się na sankach 
wjechał na rozpięty drut, który przeciął mu 
gardło. 

Ciężko zranionego chłopca przewieziono 
do Wiłna do pogotowia ratunkowego, skąd 
po nałożeniu opatrunku, przesłano do szpita 
da dziecinnego na Antokolu. (<) 

  

ZMU ZYKL 
M deczór Konserwatorjum, — Koncerty: Ignacego Dygasa 

i Aleksandra 

W okresie przed i poświątecznym 

mieliśmy trzy audycje muzyczne: wie- 

czór szkołny słuchaczy Konserwator- 

jum, oraz koncerty Dygasa i pianisty 

Braiłowskiego. 
Nasza czołowa uczelnia muzyczna 

i tym razem wystąpiła z pokazem pra- 
cy swoich uczniów różnych klas i róż- 

«ych kursów. Uwydatniło się tu przy- 

gotowanie gruntowne i studja prowa- 

dzone z rozwagą i fachową umiejęt- 

nością. Słyszeliśtny dość licznych a- 

deptów klasy śpiewu solowego; oraz 

pożądaną inowację w postaci wystę- 

pu chóru Konserwatorjum, zespołu 
już watrościowego i uprawiającego— 

jak widać — repertuar podstawowy. 
Z klas fortepianowych najbardziej 
artystycznie posuniętem wykonaniem 

odznaczyła się utalentowana wyko- 
nmawczyni utworów Debussy, Pou- 

ienc'a i Liszta. Klasy innych kłas in- 

strumentalnych (obój, klarnety, flet, 

— skrzypce) miały przedstawicieli uzdol- 
nionych i sumiennych. Bałoby się tyl- 

ko zrobić tu zastrzeżenie niemałej 

wagi: mianowicie repertuar instru- 
mentów dętych do celów pedagogicz- 
mych przeznaczony, odznacza się zbyt- 
nią już banalnością; wybór dzieł cen- 
niejszych jest trudny ze względu na 
ubóstwo kompozycji odpowiedniej, 
mależałoby-tu oczekiwać od kompozy- 
torów zwrócenia uwagi na dziedzinę, 
zbyt upośledzoną w tym zakresie; pe- 

dagogom zaś polecić odwrócenie się 
„od wielu autorów niemieckich (Popp, 

Hoch i t. p.) na korzyść autorów fran- 
cuskich i włoskich, którzy na instru- 
mmenty dęte posiadają w swym dorob- 
ku utwory, niejednokrotnie zdradza- 
jące wartościową inwencję twórczą. 
№ ogólnem wrażeniu z ostatniego 
wieczoru Konserwatorjum otrzymali- 
śmy obraz bardzo przekonywującej 
ntensywności i celowości pracy kie- 

Braiłowskiego. 

rownictwa i 
skiego naszego Konserwatorjum. 

Koncert. znanego śpiewaka opero- 
wego, Ignacego Dygasa, sprawił słu- 
chaczom wielką niespodziankę. Oto 
artysta ten, podobnie do większości 
innych kolegów, obok wysokich walo- 
rów czysto wokalnych swego talentu, 
nie zdradzał dotychczas zbytniej dba- 
łości o specyficzne właściwości pro- 
dukcji estradowej, obniżaną zazwy- 
czaj nienaturalną, przesadną manierą 
operową  (nieopanowanie ruchów, 
brak subtelności we frazowaniu i t.d.). 
Tym razem śpiew Dygasa wzbudzić 
musiał podziw prawdziwie szczery i 
uzasadniony: tyle w nim było mocy 
wyrazu, ekspresji wdzięku świeżego 
i świetnie modulowanego, tyle muzy- 
kalnego gustu i wyrafinowania w pro- 
wadzeniu frazy. Bez żadnych hyper- 
boli można było po tym koncercie 
powiedzieć o Dygasie: wielki śpiewak. 

Występ Aleksandra Braiłowskiego 
na koncercie Wil. Tow. Filharmonicz- , 
nego zapoznał nas po raz pierwszy 
z tym pianistą, nie od dziś znanym 
zagranicą. Wielka jego sława pobu- 
dziła nasze oczekiwania do stopnia: 
wymagań najwyższych. Zapoznaliśmy 
się też z artystą niewątpliwie wybit- 
nym,  rozporządzającym środkami 
technicznymi wirtuozostwo fortepia- 
nowego ogromnej miary: niezwykle 
silnym tonem, wspaniałą sprawnością 
palców, urozmaiconą dynamiką. Stro- 
na interpretacyjna u tego pianisty 
również stoi w doskonałej proporcji 
ze stroną techniczną. A jednak—jed- 
nak wykonanie to (Scarlatti, Schu- 
mann, Chopin, Debussy, Ravel, Liszt) 
nie miało tego potrzebnego czynnika 
bezpośredniego poruszenia współwib- 
racji słuchacza, bez którego misterjum 
muzyki staje się tylko fantazją przy- 

Zastępca. | jemnego słuchania. 

personelu nauczyciel- 

KU BJ EB 

Wyjaśnienie Zarządu Bratniej Po- 
mocy P. MA. U.S. B. wsprawie 

nadnżyć. 
Zarząd Stowarzyszenia Bratnia 

Pomoc Polskiej Młodzieży Akademic- 
kiej Uniwersytetu Stefana Batorego w 
Wilnie, wyjaśniając przebieg nadużyć 
popełnionych w Bratniej Pomocy, 
przedewszystkiem kategorycznie za- 
strzega się przed zarzutem „tuszowa- 
nia i przemilczenie całej sprawy”, 
gdyż jeszcze przed pojawieniem się 
wzmianek w prasie Zarząd Stowarzy- 
szenia Bratnia Pomoc zawiadomił o 
powyższem odpowiednie władze t. j. 
Jego Magnificencję Rektora i Pana 
Kuratora Bratniej Pomocy. Naduży- 
cia zostały popełnione przez b. preze- 
sa Bratniej Pomocy p. R. Puchalskie- 
go i jednego z członków Zarządu p. 
Michała Czerewkę. 

Wiadomem jest, że: 
1. Pan Czerewko Michał nie wyli- 

czył się z awansów Bratniej Pomocy 
na sumę zł. 1172 gr. 66. 

2. Że p. Czerewko Michał pobrał z 
Banku Towarzystw Spółdzielczych na 
weksle sumę 2500 zł. oraz z Kasy Ko- 
munalnej sumę 2500 zł., które to we- 
ksle bez wiedzy Zarządu b. prezes p. 
R. Puchalski żyrował jako prezes Bra- 
tniej Pomocy i kwota ta została przez 
tych dwóch zużyta na cele prywatne. 
Obecnie według oświadczeń pp. Pu- 
chalskiego Ryszarda i Czerewki Mi- 
chała weksle zostały wykupione. 

3. Że p. Ryszard Puchalski otrzy- 
mał od rodziny p. Czerewki Michała 
2600 zł. na pokrycie zobowiązań tego 
ostatniego w Bratniej Pomocy, lecz 
sumy tej nie wpłacił do kasy Bratniej 
Pomocy, używając ją na wykupienie 
weksła w Kasie Komunalnej. 

4. Że p. Czerewko Michał pobrał 
z Kwestury U. S. B. za upoważnie- 
niem p. Ryszarda Puchalskiego 2001 
zł. która to suma nie wpłynęła do ka- 
sy Bratniej Pomocy. 

5. Według oświadczenia p. Ry- 
szarda Puchalskiego na nadzwyczaj- 
nem zebraniu Zarządu odbytem dnia 
10 stycznia r. b. wszystkie zaległości: 
a) Kwestura, b) długi, c) awanse i dłu- 
gi p. Michała Czerewki zostaną w naj 
krótszym czasie przez p. Puchalskie- 
go uregulowane. 

6. Reasumując powyższe stwier- 
dzamy, iż należności wobec Stowa- 
rzyszenia Bratniej Pomocy wynoszą 
łącznie 3173 zł. 66 gr. słownie (trzy ty- 
siące sto siedemdziesiąt trzy zł. 66 gr) 
Wobec powyższego Zarząd Stowarzy- 
szenia Bratnia Pomoc Młodzieży Aka 
demickiej 0. 5. В. м Wilnie na posie- 
dzeniu odbytem dnio 16 stycznia r. b. 
jednomyślną uchwałą postanowił się 
zwrócić do Jego Magnificencji Rekto- 
ra o wydelegowanie specjalnego eks- 
perta celem zbadania ksiąg kasowych 
Na tymże zebraniu Zarządu Pan Ku- 
rator nie przyjął do wiadomości dy- 
misji eałego Zarządu, złożonej przez 
Kol. wiceprezesa Jerzego Dietricha. 

Dnia zaś 17 stycznia r. b. przez Je- 
go Magnificencję Rektora Zarząd Sto- 
warzyszenia został zawieszony w 
czynnościach, przyczem Pan Kurator 
mianował komisarzem Tymczasowego 
Zarządu Stowarzyszenia Bratnia Po- 
moc Pol. Młodz. Akadem. U. S. B. w 
Wilnie Koł. Jerzego Dietricha. 

ZARZĄD BRATNIEJ POMOCY: 

Dietrich Jerzy, Fundowicz Stefan, Kos- 

sakowska Wincenta, Kuncewicz Ed- 

mund, Radziwon Władysław, Janicki 

Stanisław, Swieżyński Zdzisław, Hała- 

burda Kazimierz, Bohatyrewiczówna 

Helena, Krupowicz Jan, Jurewicz Apo- 

linary, Albrecht Wilhelm. 

  

+ Be 

Szanowny Panie Redaktorze! 

W Nr. 15 „Kurjera Wileńskiego" z dnia 
20 b. m. ukazała się wzmianka p. t. „Nadu- 
życia w Bratniej Pomocy U. S. B, w któ- 
rej m. in. znajduje się ustęp treści następują- 
cej: „dalej, celem pokrycia zadłużenia, ci 
dwaj panowie przy pomocy żyrantów, jed- 
nym z których był p. Kownacki, czy aby nie 
autor artykułu w „Dzienniku. Wileńskim", 
podpisanego literami „P. K.", wystawiają we- 

ksle, dyskontowane w Banku Spółek Zarob- 
kowych. 

(Ponieważ tak zredagowane zdanie mo- 

że wywołać mniemanie, iż dawałem swój pod 

pis na wekslach, wystawianych celem po- 

krycia nadużyć, uprzejmie proszę: Szanowne- 
go Pana Redaktora o zamieszczenie mastępu- 

jącego wyjaśnienia. 
Weksel na prośbę p Puchalskiego żyro- 

wałem w lecie 1930 roku, gdy jeszcze żad- 
nych nadużyć nie było. 

Czy był to weksel pana  Puchal- 
skiego, czy też Bratniej Pomocy, dokładnie 
nie przypominam sobie, lecz stwierdzam, że 

nie odmówiłbym podpisu na wekslu dła Bra- 

tniej Pomocy tak, jak mie odmówił go dr. Ja 

błonowski oraz niektórzy z pośród profeso- 
rów U. S. B. 

W sierpniu 1930 r. ostatni raz dałem swój 
podpis celem sprolongowania uprzednio za- 
ciągniętej pożyczki. Weksel ten został w ter- 
minie przez p. Puchalskiego wykupiony. 

Proszę przyjąć wyrazy szacunku i powa- 

‚ ! 

Piotr Kownacki 
Wilno, dn. 20 stycznia 1931 r. 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną!! = 

    

  
  

  

      

Statystyka samobójstw. 
Według statystycznych danych w ciągu u- 

biegłego roku na terenie poszczególnych po- 

wiatów województwa Wiłeńskiego i m. Wil- 
jo 382 zamachów samobójczych, . 

zażycie trucizny w posta 
mału, asensji octowej i t. p. 

Samobójców kobiet zanotowano 242 i mę- 

W_1 LE Ń S_K I 

Trup bez głowy na torze kolejowym. 
Tragiczny wypadek wydarzył się 

wezoraj na przejeździe kolejowym u 
wylotu ul. Bobrujskiej. W parę ehwil 
po przejściu pociągu podmiejskiego 
zdążającego z Wilna do Nowej-Wilej- 
ki, przechodząea wzdłuż toru kolejo- 
wego Sara Łobowska zauważyła wpo- 
bliżu toru kolejowego odciętą głowę 
ludzką. Przestraszona wszczęła alarm, 
na który zjawił się poliejant. 

W świetle latarni elektrycznej za- 
uważono iż głowa była odcięta od tu- 

łowia leżącego o kilka kroków dalej. 
Przeprowadzone natychmiast do- 

chodzenie ust., iż są to zwłoki Pilisa 
Bolesława (Legjonowa 8), który pod 
koła pociągu podmiejskiego rzucił się 
w zamiarze samobójczym. Denat miał 
łat 17-cie. 

Trupa przeniesiono do kostnicy 
szpitała św. Jakóba. 

Szczegóły samobójstwa narazie są 
nieznane. (e) 

Pożar w radjostacji wileńskiej. 
Wezoraj w godzinach przedpołud- 

niowych straż ogniowa zaałarmowa- 
ną została wiadomością, iż w gmachu 
radjostacji wileńskiej wybuchł pożar. 

Na miejsce wypadku natychmiast 
wyjechało kilka automobili straży 
ogniowej. 

Jak się okazało pożar wybuchł w 
lokalu studjo radjostacji. Od zbytnio 
napalonego pieeyka żelaznego zapa- 
liła się Ściana przyczem ogień szerzył 

się z niezm. szybkością, grożąc prze- 
rzueeniem się na eały gmach, dzięki 
jednak wysiłkom przybyłych straża- 
ków pożar udało się szybko zlokali- 

zować. 
Jak się dowiadujemy, straty wy- 

rządzone przez pożar nie są znaczne. 
Zaznaczyć należy, że wypadek ten 

nie spowodował przerwy w ezynno- 
ści radjostaeji. (e) 

Oferta na budowę hydroelektrowni w Wilnie. 
Jak się dowiadujemy, pewne kon- 

sorcjum amerykańskie złożyło Magi- 
stratowi m. Wilna ofertę budowy 
hydroelektrowni na rzece Wilji. Kon- 
sorcjum to proponuje miastu wspólne 
założenie towarzystwa Akcyjnego, ja- 
ko udział swój miasto wniosłoby o- 

becnie istniejącą elektrownię, zaś su- 
my wkładów firmy amerykańskiej 
zużyte zostaną na budowę hydroelek- 
trowni. Sprawa ta będzie przedmio- 
tem obrad miejskiej komisji technicz- 
nej w najbliższy czwartek 22 b. m. 

  

RONIKA 
  

Dziś: Agnieszki i Marceli. 

Środa 
21 Jutro: Wincentego. 

Sty ń Wschód ełońca—g. 7 m. 32. 

Zachód „  —g. 16m.02 

Spostrzeżenio Zakładu Meteorotogii U. 5. В. 

w Wilnis 2 dnia 20 1—1931 roku, 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

Temperatura średnia — 8” € 

  

= najwyższa: — 40 C 

= najniższa: — 117 C. 

Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: północny. 

Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: zachmurzenie zmienne. 

KOŚCIELNA. 

— Nabożeństwo w rocznieę powstania sty 

cznionego. Dorocznym zwyczajem odbędzie 

się we czwartek 22 b. m. o godz. 10 w koś- 

ciele garnizonowym pod wezwaniem św. Igna 

cego, staraniem władz wojskowych, uroczyste 

nabożeństwo z okazji rocznicy wybuchu po- 

wstania styczniowego. Na nabożeństwie! tem 

obecni bedą przedstawiciele władz jpaństwo- 

wych z p. wojewodą Kirtiktisem na czele, 

przedstawiciele władz. wojskowych, samorzą- 

dowych, organizacyj i społeczeństwa. 

OSOBISTE. 

— P. wojewoda Kirtiklis przyjął w dniu 

wczorajszym panią Wandą Niedziałkówską - 

Dobaczewską, jako przedstawicielkę Zwią- 

zku Zawodowego Literatów Wileńskich, i 

prezesa Syndykatu Dziennikarzy Walenskich 

M. Szydłowskiego, którzy przybyli, ażeby za 

prosić p. Wojewodę na obchód jubileuszo- 

wy 25-łecia pracy Heleny Romer-Ochenkow- 

skiej, organizowany przez wspomniane wy- 

żej stowarzyszenia. 
Również w sprawie jubileuszu tego przy- 

jęte były przez p. Wojewodę reprezentantki 

iKomitetu Obywatelskiego p. Falewicz-Nie- 

wodniczańska i p. prof. Zdziechowska. © 

MIEJSKA 

—- Budżet wodociągów i kanalizacyj. 

Wydział kanalizacyj i wodociągów Magistra- 

tu opracował już projekt preliminarza bud- 

żetowego na rok 1931-32. Budżet zwyczajny 

wodociągów i kanalizacyj zamknięty został 

po stronie wydatków sumą 1.122.480 zło- 

tych (w roku ubiegłym 932.968 zł.). 

W dochodach. budżet wynosi 1.762.628 

złotych (w roku ubiegłym 1.555.852 zł.). 

Nadwyżka dochodów 'w myśl tego zesta- 
wienia wynosi 640.168 zł. 

— Naprawa chodników i bruków w roku 

przyszłym. Jak się dowiadujemy, sekcja tech 

miczna Magistratu w budżecie zwyczajnym 

wydziału komunikacy jn. preliminowała na nie 

rok 1931-32 sumę 385.773 zł. na doprowadze 

do porządku bruków i przejazdów (na ten 

sam cel w r. ub. zużyto 348.134 zł.). Na na- 

prawę chodników projektuje się wydać 124 

tys. 966 zł. 
Ogółem budżet zwyczajny wydziału ko- 

mun;kacyjnego wynosi 731.623 zł. 
Budżet zaś nadzwyczajny przewiduje su- 

mę 516.845 zł. 

— Kanalizacja na Sofjanikach. Sekcja 

techniczna Magistratu projektuje przystąpić 

do budowy kanału na ul. Sofjaniki w cełu 

skanalizowania tej dzielnicy. 

— Sporządzanie planu regulacyjnego m. 
Wilna. Magistrat m. Wilna zadeklarował w 
mowym preliminarzu budżetowym na rok 
1931-32 sumę 165 tysięcy zł. na sporządzenie 
planu regulacyjnego miasta, który obejmie: 
Gaj Amtokolski, śródmieście (pomiędzy rze- 
ką Wilją a koleją) Nowe Zabudowania, Za- 
ikret, iPomary, Burbiszki i część majątku 
miejskiego: Kuprjaniszki. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Z Chóru Akademiekiego. Człowieku! 
Jeżeli chcesz się setnie ubawić, а рггуфет 200 
być na cały tydzień złoty humor, przyjdź na 

maszą potanculkę do „Ogniska“, Wielka 24, 
'w najbliższą niedzielę, to znaczy 25 sty- 
cznia r. b. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Sporządzanie wykazu dzieci w wieku 

szkolnym. Inspektor szkołny m. Wilna wy- 
stosował do kierowników powszechnych 
szkół prywatnych i publicznych okóbiik, 
w którym polecił opracować wykazy dzieci 
w wieku szkolnym, jak również uchylających 
się od uczęszczania do szkół. Obowiązek 
przestrzegania wykonywania obowiązku szkoł 
mego ip. inspektor włożył na kierowników 
szkół, iktórzy powinni wymagać od rodzi- 
ców aby posyłali swe dzieci do szkoły. . 

SANITARNA, 

— Ochrona klijentów w zakładach fry- 

zjerskich przed jaglicą. W celu zabezpiecze- 
mia osób korzystających z zakładów fryzjer- 
skich przed możliwością zakażenia jaglicą, 

co łatwo może zdanzyć się przy goleniu, na 

podstawie rozporządzenia o pnzepisach ва- 

mitarnych dła zakładów fryzjerskich i go- 

larskich, Starostwo Grodzkie wydało pole- 

cenie komisjom sanitarnym przy sprawowa 

niu nadzoru nad zakładami fryzjerskimi 

przestrzegać aby osoby cierpiące па jaglicę- 

oczną jako chorobę zakaźną nie były do- 

puszczane do pracy w zakładach fryzjer- 

skich; aby każdy klijent dla obmycia i wytar 
cia twarzy, a w szczególności powiek otrzy- 

mał czystą nieużywaną serwetę lub ręcznik. 

* Nie stosujące się do tego zarządzenia za- 

kłady fryzjerskie będą pociągane do odpowie 

dżiainości administracy jno-karnej. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 

— Powstanie Oddziału Wileńskiego Zwią- 

zku Senjorów Organizacji Młodzieży Naro- 

dowej i Związku Polskiej Młodzieży Demo- 

kratycznej Szkół wyższych Rzecz. Poiskiej. 

W ostatnich dniach grudnia r. ub. odbyło 

się w lokalu „Wilbi“ zebranie organizacyjne 

oddziału wileńskiego Związku Senjorów O. 

M: N. i Z. P. M. D. 
- Zebrani w liczbie 12 osób, dawni członko 

wie O. M. N. z czasów przedniepodłegłościo- 

wych i ostatnich, przyjąwszy jednogłośnie sta 

łut istniejącej jaż w Warszawie podobnej 

organizacji, wybrali Zarząd, makreślńi pro- 

gram prac na najbliższą przyszłość, Związek 

ma za zadanie przedewszystkiem wspieranie 

moralne i materjalne obecnie istniejącego na 

terenie Uniwersytetu St. Batorego Zw. Pol. 

Mł. Demokratycznej, oraz niektóre samodziel 

me prace, między innemi opracowywanie ma 

terjałów historycznych dziejów O. M. N. 

która ma za sobą tak wspaniałą przeszłość 

walk o miepodległość Rzeczypospolitej. 

Przed paru dniami odbyło się zebranie 

Zarządu Związku, który ukonstytuował się na 

stępująco: Prezes — p. prof. W. Jasiński, 

V-prezes — p. St. Świętorzecki i sekretarz— 

p. Henryk Zabielski. Najbliższe zebranie im- 

formacyjne Związku wyznaczone zostało na 

dzień 29 b. m. (czwartek) o godz. 19 i pół. 

Miejsce zebrania będzie wskazane w zawiado 

mieniach. Obecny adres Sekretarjatu Zwią- 

zku — ul. Tartaki 34 a m. 11. Osoby zain- 

teresowane pragnące otrzymać informacje © 

Związku zechcą pod powyższym adresem kie 

rować swe zapytania względnie telefonicz- 

nie w godzinach od 9 do 15-ej Nr. 359. 

— Z rohotniczych związków gospodar- 

czych. W dniu 18 stycznia r. b. w lokalu 

przy ul. Zawalnej 1 odbyła się konferencja 

mastępujących Gospodarczych Zw. Zawodo- 

«wych: 1) Budowlanego, 2) Cegielników, 3) 

Hutników, 4) Brukarzy, 5) Malarzy i 6) Do- 

zorców domowych, na której została wybra- 

ma Rada Wojewódzka Gospodarczych Zw. 

Zawadowych. 
Na Prezesa Rady obrano obyw. Szczukie- 

wicza Romana, na zastępców ob. Ostaniewi- 

cza Piotra i Michałowskiego Pawła, na se- 

kretarza. Mackiewicza Stanisława. 

RÓŻNE. 
— Dar J. E. Ks. Bisk. Metr. Jałbrzykow- 

skiego na sprzęt dla Drużyny Ratowniczej 

P. C. K. Jak nas informują J. E. Ks. Bisk. 

Metrop. Jałbrzykowski, w poniedziałek 12 
stycznia przesłał do Zarządu Okr. Wiłeńskie 

ko P. C. K. zł. 300 na poczet należności za 

sprzęt dla drużyny ratowniczej. 
Przedstawiciele Zarządu Okr. Wileńskiego 

P. C. K. złożyli Jego Ekscelencji osobiście 
podziękowanie za okazane poparcie 

ZABAWY. 

— Bal urzędników administracji wojsko- 

wej. Pod Protektoratem Pana generała Bry- 

gady Inż. Aleksandra Litwinowicza Dowód- 

cy Okręgu Korpusu Nr. III odbędzie się w sa. 

lonach Klubu Przemysłowców ul. Mickiewi- 

cza 33-a dnia 1 lutego 1931 r. Doroczny Bal 

z kotyljonem, urzędników Administracji Woj 

skowej, na który ma zaszczyt prosić J. W. P. 

Zarząd Koła Wileńskiego Związku Urzęd. 
Adm. Wojsk. Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dochód na cele kulturalno-oświatowe. 
Strój wieczorowy. Początek o godz. 22-ej. 

NADESŁANE 

Upraszam wszystkich moich dłużników o 

niezwłoczne wpłacenie do kasy mojej całej 

zaległości wraz z procentami i kosztami, lub 

gdyby to przekraczało narazie możliwości 

płatnika, wejście ze mną w porozumienie 

co do pewnego rozterminowania części na- 

leżności. sock 
Uprzedzam, że zmuszony przez sytuację, 

(patrz ogłoszenie Sądu Okręgowego z dn. 

16 b. m. i moje komunikaty z dn. 18 b. m.) 

od tych wszystkich, którzy mie pośpieszą z 

załatwieniem ze mną spraw swojej należno- 

ści, takowa wraz z kosztami egzekucyjnemi, 

ściągnięta będzie przy udziale władz sądo- 
wych lub administracyjnych z całą bezwzglę- 

dnością. 
Pozostawienie minieszego wezwania mego 

do dnia 10 Lutego r. b. bez skutku, będę u- 

ważał za chęć uchylenia się od dobrowol- 

nego załatwienia sprawy i po tym terminie 

przystąpię do przymusowego ściągania ma- 
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TEATR ! MUZYKA 
— Teatr Miejski na' Połtułanee. Dziś ukaże 

się po raz ostatni po cenach zniżonych, gło- 

śna sztuka z powieści Haseka „Dzielny wojak 

Szwejk”, z udziałem dyr. A. Zelwerowicza 

«w roli d-ra Gruensztejna, oraz L. Żurowskie- 
go w roli tytułowej. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś gra 

na będzie po raz ostatni — po cenach zniżo- 

mych, wytworna sztuka Verneuila „Egzoty- 

czna ikuzynka”, 7 Eichlerowną, Lewicką, 

Balcerzakiem i Wyrwicz-Wichrowskim. 
— Najbliższe premjery. Jutro wchodzi 

ma repertuar Teatru na Pohulance imtersująca 

sztuka Carpentiera „Papa-kawaler", która 

cieszyła się w Warszawie nadzwyczajnem po 

wodzeniem. Sztuka. otrzymała pierwszorząd- 

mą ohsadę i nową malowniczą wystawę wed- 

ług projektów J.. Hawryłkiewicza. 
Režyserję tej sztuki prowadzi K. Wyrwicz 

Wichrowski. 
W piątek wystawioną zostanie w Teatrze 

„Lutnia* niegrana dotychczas w Polsce, wy- 

tworna komedja Francka i Hirszfelda „In- 

teres z Ameryką", w reżyserji R.Wasiłewskie 

go i artystycznem obramowaniu dekoracyj- 
nem J. Hawryłkiewicza. 

— „Betlejka Wleńska*. Ku uczczeniu 25- 

lecia pracy literacko-dzienikarskiej Heleny 

Romer-Ochenkowskiej. Dyrekcja Teatrów wy 

stawia w sobotę najbliższą o godz. 4.30 po 

poł. w Teatrze na Pohulance „Betlejkę Wileń 

ską”. 
Przed rozpoczęciem widowiska wręczo- 

ny zostamie Jubilatce adres. 
Czysty dochód z przedstawienia przezna- 

cza się na cele społeczne według uznania Ju 

bilatki. 
Ceny miejsc zniżone. 
— Występy Luey Messał w „Lutni*. 

Zmakomita artystka Lucy Messał zawita do 

(Wilna w miedzielę nadchodzącą. Ujrzymy ją 

w rewji karnawałowej „Pod Messalką”, w 

otoczeniu wybitnych sił artystycznych stolicy: 

K. Szerszyńskiego (pieśni), S. Dzaięciołow - 

skiej: (piosenki), E. i H. Wżenzyńskich (bałet) 

i A. Piotrowskiego (kierownietwo muzyczne). 

Bilety już są do nabycia w Kasie „Lułni* od 

11—49 wiecz. 

RABJO 
ŚRODA, dnia 21 stycznia 1930 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popułarny 

(płyty). 1310: Kom. meteor. 15.50: „Zawody 

bokserskie w Krynicy* odczyt. 16.10: Progr- 

dzienny. 16.15: Audycja dla dzieci. 16.45: 

Koncert dla młodzieży (płyty). 17.15: Z dzie- 

jów walki o polskość Pomorza* odczyt. 

17.45: Koncert. 18.45: Chwilka strzełecka. 

19.00: Kwadrans akademicki. 19.15: „Szkoła 

historyzna prawa” odczyt. 19.35: Progr. na 

czwartek. 19.40: Pras dzien. radj. 20.00: Te- 

lefonem od naszego genewskiego korespon- 

denta. 20.16: Muzyka lekka. 20.40: Kwadrans 

literacki. 21.00: Tr. z Londynu koncertu sym- 

fonicznego. 23.00: Muzyka taneczna i komu- 

nikaty. 

CZWARTEK, dnia 22 stycznia 1931 r. 

1158: Czas. 12.35: Koncert szkolny z Filhm. 

warsz. 14.30: Kącik dla Pań. 1550: „Najszy- 

Ibsze pociągi na świecie" — odczyt. 16.2: 

(Progr. dzienny. 16.30: Koncert symfoniczny 

(płyty). 17.15 „W styczniową rocznicę" — 

odczyt. 17.45: Koncert muzyki popularnej. 

18.45: (Kom. Akad. Koła Misyjnego. 19.00: 

„Skrzynka pocztowa Nr. 141". 19.20: Pro- 

gram na piątek i rozm. 19.30: Rezerwa. 19.40: 

(Pras. dzienn. radį. 20.00: OC s m: 

szego genewskiego korespondenta. 20.13: „ 

świata radjowego“ — pogad. 20.30:Muzyka. 

lekka. 22.15: Koncert. 2250: Kom. i muzyka 

taneczna. 

Listy do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z aresztowaniem buchaltera 

I-go Urzędu Skarbowego w Wilnie, Witko, 

w prasie wileńskiej wymieniono moje NnAa- 

zwisko wraz z: podaniem szczegółów niezu- 

pełnie zgodnych z rzeczywistością, proszę 

więc Szanowną Redakcję o pnzyjęcie do wia- 

domościi , następującego anego oświadczenóa : 

„Buchalter Witko sporządził i zapropono- 

wał mi podpisać protokuł, ustałający zysk 

firmy mojej za 1929 rok na sumę zł. 333 ty- 

siące, co w stosunku do obrotu wynosi po- 

wyżej 5 procent, a podatek. dochodowy od 

której to sumy miałby wynosić około zł. 

108 tysięcy, to znaczy ikwotę znacznie prze- 

wyższającą cały mzeczywisty zysk. — 

W wypadku oddania sprawy wymiaru po- 

datku dochodowego do decyzji Komisji Sza- 

cunkowej podatek dochodowy wynieść może, 

według maszych obliczeń, przy decyzji naj- 

bardziej dla firmy niekorzystnej, sumę oko- 

ło zł. 8 tysięcy, uważając więc sporządzenie 

przez Witko protokółu na zych w sumie gł. 

333 tysięcy za niewątpliwą próbę szantażu, 

prosiłem o przekazanie sprawy do Komisji 

Szacunkowej. 

W odpowiedzi na to stanowisko nasze 

Witko zaproponował mi, ażebym ja sam okre 

Ślił sumę, jaką mógłbym wyasygnować na 

„załatwienie podatku dochodowego. Ponie- 

waż ja tej sumy nie wymieniłem, Witko sam 

zaproponował kwotę zł. 25 tysięcy, którą na- 

stępnie zredukował do zł. 10.200 z tem, że 

do skarbu Państwa wpłaci się zł. 6.200, resztę 

zaś, znaczy zł. 4 tysiące otrzyma Wińko zgó- 

ry, pfzed podpisaniem mowego protokółu. 

W końcu pozwolę sobie stwierdzić, że 

firma masza w żadnym stopniu nie usiłowa- 

ła uchylić się od słusznego wymiaru podatku, 

ani też ja mie skłaniałem Witko do popełnie- 

mia zbrodni, jak również nie byłem poinfor- 

mowany © zamierzeniach czynników mia- 

rodajnych. 

  

   

   

Inż J. Gumowski. 

Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z „oświadczemem”* p. Jerze- 

go Świętochowskiego, które zostało zamie - 

szczone w „Kurjerze Wiłeńskim* z dnia 18 

stycznia 1931 r. Nr. 14, Prezydjum Konwentu 

„Batoria“ zwrąca się z uprzejmą prośbą do 

Szanownego Pana Redaktora 0 umieszczenie 

w Jego poczytnem piśmie niniejszego wy- 

jaśnienia: 

1. Konwent „Batoria' żadnych zarzutów 

. Świętochowskiemu nie stawiał, gdyż p. 

więtochowski z Konwentem jako takim ni- 

gdy nic nie miał wspólnego. 

2. Władze Konwentu ustosunkowują się do 

wszystkich konwentowiczów jednakowo a 

"więc i tak samo do Komilitona Frąckiewicza 

Aleksandra, co zaś do znieważenia czynnego 

komilitona Frąckiewicza Aleksandra przez p. 

Świętochowskiego Jerzego, wiadomem jest 

iKonwentowi, że rzecz miała się wprost prze- 

ciwnie, gdyż znieważonym czynniė został p. 

Świętochowski Jerzy. р 

Z głębokiem szacumkiem 

Za prezydjum Jerzy Dietrich. 
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„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 

  

“ 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. Il-ej do 16-6j. :- 

KAUCJA 5 Zł ABONAMENT 2 Zł 

            

  
 



Z OSTATNIEJ CHWILI 
Wyjaz nuncjusza Bartoloniego do Rzymu. 
Dnia 19 b. m. wyjechał z Kowna 

do Rzymu nuncjusz papieski msgr. 
Bartoloni. Przed wyjazdem zako- 
munikował on premjerowi Tubeli- 
sowi, że wyjeżdża na kilka dni, 
wszelako w kołach politycznych 
mówi się, że powrót msgr. Barto- 
oniego do Kowna jest bardzo wąt- 
pliwy. 

Na pożegnanie nuncjusza władze 

zarządziły otwarcie sal reprentacyj- 
nych na dworcu, wszelako nuncjusz 
nie skorzystał z nich. 

Wyjeżdżając, nuncjusz Bartoloni 
zabrał dużo bagażu, przed wyjaz- 
dem zaś rozesłał bilety wizytowe 
Wszystkim litewskim dyplotom i 
i przedstawicielom zagranicznego 
korpusu dyplomatycznego. 

Styczniowa sesja Rady Ligi Narodów. 
Sprawa rozbrojeniowa. 

GENEWA, 20 I (Pat). Na wtorko- 
wem posiedzeniu Rady Ligi Naro- 
dów, które rozpoczęło się o godz. 
Il rano, znajdowała się na porząd- 
ku dzieńnym jedyna sprawa, a mia- 
Uowicie sprawa zwołania konferencji 
rozbrojeniowej. Hiszpański ambasa- 
dor w Paryżu Quinones de Leon 
przedstawił sprawozdanie w tej 
sprawie, w którem zobrazował ca- 

łokształt trwających od roku 1925 
prac, dokonanych przez przygoto- 
wawczą komisję konferencji rozbro- 
jeniowej, które to prace zostały u- 
kończone opracowaniem przedwstęp- 
nego projektu konwencji rozbroje- 
niowej tak, że obecnie zwołanie 
światowej konferencji rozbrojenio- 
wej stało się już możliwe. 

Deklaracje kierujących mężów stanu. 
GENEWA 20.1. Pat. — Na posiedzeniu 

Rady Ligi Narodów, na którem omawiano 
wewnętrzne sprawy koferencji rozbrojenio- 
wej, kierujący mężowie stanu wygłosili do- 
niosłe deklaracje. 

Niemiecki minister spraw zagranieznych 
Curtius wskazał na niezadowolenie, panujące 
w Niemeżech z powodu projektu konwencji, 
który nie rozbrojenia, lecz stabi- 
lizuje dotychczasowe zbrojenia. Niemey do- 
miagają się parytetu bezpieczeństwa, wów- 
ezas bowiem wszyscy członkowie Rady Ligi 
posiadaliby te same prawa. Nikt chętniej nie 
pragnie pracy nad rozbrojeniem, jak naród 
niemiecki. 

Przed ministrem Curtiusem przemawiał 
Henderson, który zwrócił się do wszystkich: 
rządów z gorącym apelem, aby poczyniły naj- 
większe wysiłki celem zapewnienia planowa- 
nej konfereneji pełnego sukcesu. Zaniepoko- 
enie, które w ostatnich miesiącach ujaw- 
niło się w Earopie, nie może być w żadnym 
wypadku powodem do odroczenia konferen- 
eji. Przeciwnie, może to być tyłko motywem 
do jej szybkiego zwołania. Wyolbrzymianie 
zbrojeń jest jedną z głównych przyczyn, któ- 
re, w łączności z przesileniem gospodarczem, 
powiększają zniechęcenie, panujące w szero- 
kieh masach. 

Delegat włoski Grandi podkreślił, że naro- 
dy cierpiące z powodu miljardowych dłu- 

gów, nie mogłyby zrozumieć dalszego od- 
raczania konferencji. Konfereneja ta jednak 
wymaga dalszego troskliwego przygotowania 
dyplomatycznego, między innemi także i dła- 
tego , ponieważ niektóre rezultaty praey 
przygotowawczej komisji rozbrojeniowej nie 
przyniosły ogólnego zadowolenia. 

Briand wyraża pełne zaufanie co do wy- 
ników zamierzonej konferencji. Wiełkie dzie- 
ło może być dokonane tylko wtedy, jeżeli 
przystępuje się do niego z zaufaniem i opty- 
mizmem. Obecnie chodzi o przebycie pierw- 
szego etapu na drodze do ograniczenia zbro- 
jeń. Zastrzeżenia podniesione z pewnej stro- 
ny zdaniem Brianda nie będą w stanie prze- 
szkodzić temu, aby konfereneja doprowa- 
dziła do rezultatów. 

W dalszej dyskusji zakomunikował połski 
minister spraw zagranicznych Zaleski, że 
rząd polski podpisze klauzulę fakultatywną 
o obowiazkowem rozjemstwie, dając tem 
najlepszy dowód hezwzględnego umiłowania 
pokoju przez Polskę. Zdaniem p. ministra 
Zaleskiego, projekt konwencji stanowi sołi- 
dną podstawę prac konferencji rozbrojenio- 
wej. Przedstawiciele Japonji i Irlandji wy- 
razili rėwniež nadzieję že konfereneja przy- 
niesie rezultaty. 

Po zamknięciu dyskusji sprawozdanie z0- 
stało przyjęte. Dalsze rokowania prowadzone 
będą we środę. 

Z komisji studjów nad unją europejską. 
GENEWA, 20.1. Zamykając wtor- 

kowe posiedzenie komisji studjów 
nad unją europejską, Briand oświad- 
czył, że osiągnięto porozumienie tyl- 
ko co do jedynej sprawy politycznej, 
poruszonej w ciągu sesji, to jest spra- 
wy. zaproszenia Sowietów i Turcji do 
współudziału w komisji. Pozostaje 
tylko do załatwienia sprawa zaprosze- 
nia Gdańska, ćo, zdaniem Brianda, 
jest zagadnieniem, posiadającem cha- 
rakter wyłącznie prawny. 

Minister Curtius oświadcza, że we- 
dług niego zagadnienie to ma charak- 
ter polityczny. Minister Załeski w tej 

sprawie oświadczył; 
tant. polityki 

Jako reprezen- 
zagranicznej w. m. 

Gdańska, wobec oświadczenia mini- 
stra Curtiusa, że sprawa dopuszczenia 
Gdańska jest polityczna, a nie praw- 
na, stwierdzam, że niema żadnej kwe-. 
stji politycznej. Podałem już dla in- 
formacji prezesa komisji europejskiej 
dziś o życzeniu Gdańska przystąpie- 
nia do komisji. 

W' końcu posiedzenia powołano 
komisję redakcyjną, która zajmie się 
sformułowaniem wyników obecnej se- 
sji komitetu studjów. 

UAI о., 

Napad bandycki na kasjera kolejowego. 
LUBLIN, 20.I. (Pat). Ostatnio w Lublinie 

nieznani sprawcy dokonali napadu na kasjera 

kolejowego. Dobrowolskiego w chwili gdy ten 

z pieniędzmi powierzonemi jego pieczy szedł 

nej Napastnicy strzelali do Dobrowolskiego, 

chybiając. Jednak następnie zdołali skorzys: 

tać z tego, że Dobrowolski, liczący lat 60, 

uciekając potknął się i upadł i odebrali mu 

E..U. R. J. E R 

W sejmowej komisji 
spraw zagranicznych. 
0 oświadczenie p. Radziwiłła 
w sprewie listu Paul Boncoura 

i Locquina. 

WARSZAWA, 20.I. (Pat). Na wstę- 
pie wtorkowego posiedzenia komisji 
spraw zagranicznych Sejmu przewod- 
niczący pos. Radziwiłł złożył następu- 
jące oświadczenie: „Gazeta Warszaw- 
ska“ z dnia dzisiejszego podaje tekst 
listu, który przewodniczący komisji 
spraw zagranicznych parlamentu fran 
cuskiego p. Paul Boncour i przewod- 
niczący grupy parlamentarnej polsko- 
francuskiej Jean Locquin wystosowa- 
li w dniu 10 października 1930 roku 
do ówczesnego polskiego premjera 
Marszałka Piłsudskiego. Nie wątpię w 
szlachetne pobudki, któremi posłowie 
obecnego parlamentu niewątpliwie 
się kierowali. Nie wchodząc również 
w merytoryczną ocenę zarzutów, któ- 
re rządowi polskiemu stawiają, nie 
dochodząc źródeł, skąd ci panowie 
swoje informacje czerpali,. stwier- 
dzam jako przewodniczący komisji 
spraw zagranicznych Sejmu Rzeczypo 
spolitej Polskiej, mieszanie się ob- 
cych czynników i polityków do spraw 
wewnętrznych naszego państwa jest 
aktem nie praktykowanym w stosun- 
kach międzynarodowych, przeciwko 
któremu z całą stanowczością się za-' 
strzegam. 

Wreszcie komisja przystąpiła do 
merytorycznych obrad nad projekta- 
mi ustaw w sprawie ratyfikacji sze- 
regu umów międzynarodowych. W wy 
niku tych obrad komisja przyjęła w 
drugiem i trzeciem czytaniu projekty 
wiełu ustaw. 

Zapytanie posła Radziwiłła 
w Sprawie lotników, uwięzio- 

nych przez Niemców. 

WARSZAWA, 20.I. (Pat). Na po: 
siedzeniu sejmowej komisji spraw za- 
granicznych w dniu 20 b. m. przewod- 
niczący komisji pos. Janusz Radziwiłł 
zwrócił się pod adresem przedstawi- 
cieli rządu z zapytaniem, co rząd pol- 
ski uczynił w sprawie uwięzienia 
przez władze niemieckie polskich lot- 
ników wojskowych, którzy z powo- 
dów atmosferycznych zmuszeni byli 
wylądować na terytorjum niemiec- 
kiem. Przewodniczący poseł Radziwiłł 
prosił o dostarczenie informacyj w tej 
sprawie na następne posiedzenie ko- 
misji spraw zagranicznych w dniu 23 
b. m. Przewodniczący powołał się 
przytem na wypadek opuszczenia się 
na terytorjum Polski niemieckiego 
wojskowego balonu na uwięzi pod- 
czas manewrów Reichswehry oraz na 
wypadki przelotu lotników niemiec- 
kich przez terytorjum polskie w dro- 
dze do Gdańska. Lotnik niemiecki, 
który opuścił się na terytorjum pols- 
kie podczas wspomnianych manew- 
rów, był niezwłocznie przez władze 
polskie odstawiony do granicy i przez 
cały czas swego pobytu na terytorjum 
Polski traktowany z wielką kurtuazją 

—00— 

Amy Johnson odleciała. 
BERLIN, 20.1. (Pat). Amy John- 

son wystartowała we wtorek wkrótce 
po godzinie 10 rano z lotniska berliń: 

  

wzdłuż toru kolejowego w stronę kasy głów- teczkę, zawierającą 5231 złoty: | w Tempelhofie. 

Qd dnia 16 do 21 stycznia 

1931 roku włącznie będzie 

wyświetlany najpotężniej- 

Kim Miejskie 
Gitrobramska 5. 

szy film polski NA SYBIR 
W rolach głównych: JADWIGA SMOSARSKA, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, Frenkel, Bodo i in. 

W: czasie wyświetlania filmu p. Z, Plejewska wykona pieśń „Płomienne serca". 
pod bat. p. W. MOŁODECKIEGO wykona: „Warszawiankę", „O gwiaz- 

Wielki dram. mił: i pośw. 

Według scenarjusza 
W. Sieroszewskiego. 

Realizacja H. Szaro. 
Aktów 10. 

CHÓR mati DRUKARZY 
ZWIĘKSZONY ZESPÓŁ ORKIESTRY. 
Następny program: „Sokół prerji". 

deczko”, „Kolendę'”', „Skruszcie kajdany", „Pieśni syberyjskie". 
Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Poczętek seansów od godz. 4-ej. 

Ceny zwykłe: Parter 80 gr., Balkon 40 gr. 

    

Dźwię 
KANO-TBATR 

kówy 

„ЫОУ 
Wileńska 33, tal. 9-26 

DŹWIĘKOWE KINO 

„ULLYWO“ 
uł, A. Mickiewicza 22. 

Dziśl Na pierwszy seans ceny zniżone od 60 gr. Pierwszy mówiony po polsku, film wszechświatowej 
wytwórni amerykańskaj „Paramount” z udziałem najlepszych artyst. scen warszawskich Marji Gorczyńskiej, Ka- 
zimierza Junoszy-Stępowskiego, ET AJ EM N Į C A LE K ARZ Dramat milosny wika Solskiego i Zbyszko Sawana 4 z życia współcz. 
NAD PROGRAM: ы т Przepych. Wystawa. Przepiekne kobiety. Rekordowy 
Szampanska komedja Kobieta na Marsie sukces. — Początek seansėw o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

r 

dźwiękowo-spiewny K Į J Anderson i wiele in. gwiazd „Uniwesral-Hollywood“ 
przebój sezonu. ro azzu Rekordowa wystawa w naturalnych kolorach. 

NAD PROGRAM: REWELACYJNE DODATKI DŹWIĘKOWE. Dla młodzieży dozwolone: Dla: uniknięcia natło- ku prosimy Sz. Publiczność o przybywanie na początek seansów. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 
Ceny miejsc popularne. Na pierwszy seans ceny miejsc zniżone od 60 gr. 

Bo godziny ej Harold Lloyd zostaw ROZKOSZE niebezpieczeństwa 
Od godz. 7-ej Czarna gwardja Premjera! 

Dziś! Niebywały W rolach głównych: Paul Whiterman, John Murray   
  

Dźwiękowe Kino 

C6/INe 
uł. Wielka Nr. 47 

  

  

В Dziś i dni następnych! i m = m 

ONI RO | ez 2522 zz: GOIgota uczciwej kobiet 0GNIS KO Dwie serje w jednym programie. 

к Przeróbka znakomitej powieści Juljusza Mary. Wspaniały 14-toaktowy dramat sensacyjno-salonowy. 
shakds kol W rolach głównych: IWAN MOŻŻUCHIN, Helena Darly, Mikołaj Kolin i Simona Genovois. 

( POYKKOletGw,) Pocz. seans. o g. 5, wżniedz.i św, o g. 4. Nast. progr.: Królewa półświatka (Dama kameljowa) z Normą Talmadge. 

M Rewelacyjny program! Super-sensacja erotyczna. Najpiękniejszy i najbardziej wzruszający film doby obecnej 

DA Niej "ci Greta Garbo = sp L Ta boska u į й 
PA i subtelny CONRAD NAGEL ‚ й 

» w potężnem arcydziele ‚ 
WIELKA 42 Film o niezwykłej wartości artystycznej reż. Freda Niblo, twórey „Ben Hura“. Fiłm, dla którego każdy będzie 

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

1 | W tych dniach tylko u nas Harry 
Nidns! Liedtke i Marja Jacobini w fil- 

mie egzotycznego wschodu p. t. Dziewica z Kairu   

W. IL B Ń- 5- KF 

Nowa fala aresztowań w Rosji sowieckiej. 
BERLIN. (CEPS.) Ostatni numer 

„Socjalisticzeskij Westnik* donosi, że 
w związku z procesem rolniczej partji, 
który ma się odbyć niebawem, aresz- 
towano w Moskwie kilku pracowni- 
ków publicznych, uważanych powsze- 
chnie za lojalnych obywateli sowiec- 
kich. Pomiędzy aresztowanymi znaj- 
duje się Paweł Mikołajewicz Maljan- 
towicz, były adwokat, który w rzą- 
dzie tymczasowym piastował jako 
socjalny demokrata tekę ministra 
sprawiedliwości. Aresztowano również 
Kuźmę Gwoździewa, jednego z naj- 

ruchliwszych pracowników robotni- 
czych za czasów staregi reżimu, rów- 
nież byłego członka rządu tymcza- 
sowego. Poza tem na czarnej liście a- 
resztowanych znajduje się Sergjusz 
Satłykow były socjal-demokrata, czło- 
nek II Dumy, wysłany za czasów ca- 
ratu na Sybir, dalej Marja Spirydo- 
nowna, Irena Kachowska i Aleksan- 

der Izmaiłowicz. W Astrachanie a- 
resztowano starego socjal-demokratę 
i b. członka I Dumy Izydora Ramisz- 
wiliego. 

Aresztowanie fałszerza pieniędzy. 
KATOWICE 20.1. Pat. — Polieja przytrzy- 

mała w Załężu 25-letniego robotnika Swobo- 

dę, podejrzanego o podrabianie pieniędzy. 
W ezasie rewizji znaleziono u niego kilka 

tałszywych monet oraz narzędzia i formy z 

gipsu craz kilka kilo metalu białego. W 

związku z tem zatrzymano też wspólnika 

jego niejakiego Osieekiego, który dostarczał 

Swobedzie materjałów. Obu aresztowanych 

przekazano do dyspozycji władz śledczych. 

Śledztwo trwa. 
MENEMEN. Pat. — Sąd wojenny prowa- 

dzi w dalszym ciągu śledztwo w sprawie zajść 
które niedawno miały tu miejsee. Wielu os- 
karżonych przyznało się do winy. 

Bomby na stacji Kolejowej. 
BUENOS-AIRES, 20.I. (Pat). Na miejsco- 

wej stacji kolejowej West Raiłway w chwili 

nadejścia pociągu ekspłodowaia bomba. Trzy 

osoby zostały zabite. W tymże czasie nastąpi- 

ła eksplozja na krańcowej stacji kolei pod- 

ziemnej. Jedna osoba odniosła rany. 

Nieprawdopodobny wypadek w powietrzu. 
LAHORE, 20.1. (Pat). Podczas ćwiczeń lot- 

niczych eskadry samolotów wojskowych koło 
Bisalpur jeden z samolotów uległ niezwykłe- 
mu wypadkowi mianowicie na wysokości 800 

stóp natknął się na szybującego w powietrzu 

orła, posiadającego skrzydła o rozpiętości 8 

stóp. Skrzydło samołotu zostało przez olbrzy- 

miego ptaka złamane. Samolot spadł. Dwaj 

piloci ponieśli śmierć. 

Skutki strajku w Angiji. 
TOKJO, 20.1 (Pat) Strajk w przemyśle 

bawełnianym w Lancahire w Anglji odbił 
się już echem na tutejszym rynku. Wpłynęła 

mianowicie znaczna ilość zamówień na ja- 
pońskie towary bawełniane. 

Pożar w gmachu przedsiębiorstwa filmowego. 
STAMBUŁ, 20.1 (Pat). Wskutek krótkie- 

go spięcia powstał pożar w gmachu, w któ- 
rym mieściły się składy i biura wielkiego 

przedsiębiorstwa filmowego. 7 osób poniosło 
śmierć w płomieniach, 8 jest ciężko rannych, 

PRETEC TRES ZR WATT YCIA RY S S РОЖлЕТОЛОЦЫ аТОЙ 

  

  
w roli tytułowej filmu „Przewodnik z Zakopanego”. 
Dominico Gambino reżyserował również ten film. 

KINO -TEATR 

STYLOWY 
ENOTEKTA 

Światowid 
Mickiewicza 9. 

Dziśl 

Potężny przebój 

erotyczny p. t. 

wynalazki zastosują! 
Ujrzymy w najnow- 
szem arcydziele p. t. 

NAD PROGRAM: Humor! Satyra! Śmiech! 

Nr. 16 (1958) 

W sejmowej komisji 
budżetowej. 

WARSZAWA, 20.I. (Pat). Sejmo- 
wa komisja budżetowa przystąpiła ną 
wtorkowem posiedzeniu do głosowa= 
nia nad poprawkami do budżetu Mi- 
nisterstwa W .R. i O. P. Komisja przy- 
jęła wszystkie poprawki sprawozda* 
wcy posła Zdzisława Strońskiego z Bs 
B. odrzuciła natomiast wszystkie inne 

Następnie komisja przystąpiła do 
budżetu Ministerstwa Przemysłu i 
Handlu. Sprawozdanie złożył pos. 
Minkowski, proponując w porozumie- 
niu z Ministerstwem szereg zmian. — 
Po południu komisja kontynuowała 
obrady nad tym budżetem. W dysku- 
sji zabierał również głos p. minister 
Prystor. 

RAF R 

Stan zdrowia Poincarego. 
PARYŻ, 20.1 (Pat). jak się do- 

wiaduje „Le Matin", Peincare, któ- 
rego stan zdrowia stopniowo popra” 
wił się, mógł wczoraj wstać z łóżka 
na kilka chwil. Wszelako i nadal 
wskazane jest przestrzeganie wszel- 

kich niezbędnych ostrożności. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
SAMOBÓJSTWA. 

— 19 b. m. Krapiński Wiktor (Maho- 
metańska 12) wypił esencji octowej. Pogo- 
towie ratunkowe odwiozło desperata do szpi- 
tala św. Jakóba gdzie nie odzyskując przy- 
tomności zmarł. 

— 19 b. m. na szlaku kolejowym Wiłuo— 
Nowa Wilejka u wylotu ulicy Bóbrujskiej 
rzucił się pod pociąg Pilis Bołesław lat 17 
(Listopadowa 8) ponosząc śmierć ma miej- 
scu. 

  

ZAMACH SAMOBOJCZY. 

— 19 b. m. Wolkėwma Genowefa (Jagie- 
tlońska. 5) wypiła esensji octowej. Pogotowię 
ratunkowe odwiozło ją do szpitala żydow- 
skiego 'w stanie b. ciężkim. 

PODRZUTEK. 

— 19 b. m. w kościele Misjonarzy znate- 
ziono podrzutka płci żeńskiej w wieku oko». 
ło 1 miesiąca, którego umieszczono w przy= 
tułku Dzieciątka Jezus. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 

— 19 Ъ. m. do 20 b. m. zanotowano wy- 
padków 70. W tem kradzieży 8, opiłstwa 7, 
przekroczeń administracyjnych 30. 

Gistaa warszawska ż du. 204. B. r, 
WALUTY i DEWIZY: 

Dolary. . . . « . . 8,921/,—8,84! „— 8,80%, 

  

   Beigja 24,30 — 1 24,67 — 134,0 
LiBOÓPN=""5 5 «aś o 45,31 — 43,42 — 43,20: 
Nowy York . - - «: 8016—5.436—8,596- 
Now York telegr. „ - . 8,925—8,945—8.905- 
PCIE "= FEolUGKŻY 34,961/,—35,05 — 34,89% 
PASA оер A 26,401/, —46,47— 25,34 
Szwajearja . . . . . 172,64—173,05—172,19 
Włochy... 554 © «12 46,72 —46 ,84— 4666 
Berlin w obr.pryw. . . - . - . - . 212,95 

PAPIERY PROCENTOWE: 
Peżyczka inwestye. . . . . .. ž 22.06 
5% Premjowa dolarowa .. .. . . 4800 
3% budowłane. . . . . . о оо .. MAD 
5% Konwersyjna .. .. .. 0750 
6% dolarowa ..... . « . - . . ‚ 4860 
74, Stabilizacyjna . . -. 77,09—38,00 
107780PEJOWE - 2.000 000 2 4 93,80 
8% L. Z. 8. G. K. i B. R., obl. B. 6, K. 94.i 
Te same 7 83 ® 

    

    

84 0 B BK. 0, -. 960 
8% Tow. Kred. Przem. Pol. .. . . 83,50 
47,0 ziemskie 51,00—50,75- 
5% warszawskie ‚ .. .. .. .. 100 
8% warszawskie . . . . 70,50—71,90—7@,25- 

AKCJE: 
BANK POEM 0 604.2 2 150,08— 149.005 
Bank Żachodni. . . . . . . . . 1880 
Bolo -HOUKBOMS' eb an a 20,00 
КОВа a 36,09) 
NOO + ori wait ECU 29,00 
Ostrowiec serja B. - - .. .. .. - 38,00 
StarachoWios: + © « «00.4 ae 11,50 — 11,25 
Spirytus. .. ,. a ZA . . 80,00 

  

Dziś! Monumentalny epokowy arcylilm po raz pierwėzy w Wilnie. Wszyscy do kima „Stylowego“ oglądač- 
i podziwiać co grozi każdemu z nas przyszła wojna, do której Szykują się nasi wrogowie. Jakie piekielne 

iebezpieczeńsiwo przysałości (fniate ga) 
WSI SPOKOJNA, WS! WESOŁA! Komedja w 2 aktach. 

Arcypotęžny dram. w 10 akt, 
W rolach glėwnyehb: Hans: 
Stueve i Any Ondra, 

Wielkie 

arcydzieło 

  

Zioła lecznicze różne 
kupuję w małych i większych ilościach. 

Oferty osobiste i pisemne: 

Kpteczny Dom Handl. Michał Sternberg 
Wiino, ui. Magdaleny Nr. 4, tel. 465. 

  

[3032 "NA WILNO 

bezalkoholowych z kwasem mlekowym 

„CHABESO“ 

| na produkcję i wyłączną sprzedaż napoi 

rom i wytwórniom wód sodowych. Służę p 
kami jakoteż udzielam wszelkich   

UDZIELAM REJENTALNĄ BEZPŁATNĄ KONCESJĘ 

| 
| 

i to osobom prywatnym, składom piwa, browa- | 
rób- 

informacyj : 

Pierwsza Polska Fabr. Napojów „Chabeso'* 
właściciel JAN BILIŃSKI, Łódź, Przejazd 91. | 0 

   były majster firmy 

„PAWEŁ BURE" 
poleea najlepsze zegarki, sztućce, 

rzeczy. obrąęzki ślubne i inne 
Gwarantowana naprawa zegark 

W. JUREWICZ 

i biżuterji po cenie przystępnej. 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

WILNO,Żul. Adama Mickiewicza 4. 
2125—0    ów 

  

, skiej oraz ekonomii.   

W noc po zdradzie 
W roli głównej, jako córka generała resyjskiego, prześliczna LYA DE PUTTY, w pozostałych rolach: ulubieniec 

kobiet Lars Hansen i Warwick Ward. 

  

  

PRZYJMUJĘ 
do roboty 
SUKNIE, 

KOSTJUMY, 
PŁASZCZE 
it p. 

Wykonanie eleganckie i 
akuratne według ostatniej 
mody. Ceny przystępne. 

Proszę się przekonać. 

Ul. Wileńska 29—9, 

M. Sienkiewicz. 
3038—2 

Chcesz zu 
Musisz ukończyć kursy fa- 

KAWIARNIA 
I JADŁODAJNIA 

„МР аоа 
ul. Królewska 9. 

Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — zdrowe, tanio 
i obficie. Obiad 1 złoty. 
Abonament miesięcznie za 
30 obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski. 

Piwo. Gabinety. 

Pokój 
do wynajęcia 
ul. Bankowa 1-11 

  

  

chowe, korespondencyjne Ra Makowej 3037 
im. prof. Sekułowicza, Е 7 
Warszawa, Žėrawia 42. 
Kursy wyuczają listownie; RUTYNOWANY 
buchalterji, rachunkowoś- 
ci kupieckiej, korespon* 
dencji handlowej, steno- 
grafji, nauki handłu, pra- 
wa, kaligrafji, pieania na 
maszynach, towaroznaw- 
stwa, angielskiego, fran- 
cuskiego, niemieckiego, 
pisowni, gramatyki pol- 

Po 
ukończeniu świadectwa. 

Żądajcie prospektów. 
2816—4   

buchalter -bilansista 
poszukuje pracy 

chociażby dorywczej 
(bilansy kontrolait.p.) 
Zwracač się: Pań- 
stwowa Szkoła Te- 
chniczna (ul; Holen- 
dernia) do wice-dy- 
rektora inż. Mersona.   

dramatyczne. 

I sa Gi 
Sprzedajesię DOM 
z powodu wyjazdu na. 
Zwierzyńcu przy uliey- 
Dzielnej 40, Rardzo tanio. 
O warunkach dowiedzieć: 
się: uł. Lwowska 12—4 

UDZIELAM 
korepetycyį 

Specjalnošė matematyka.. 
Zgłoszenia do administr.. 

dła W. K. 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w” 

zakresie 6-ciu klas Gimn. 

WIŁKOMIERSKA 3—29.. 

  

  

  

SZ: książ. wojskową. 
wyd. przez P. K. U. 

Łida na imię Stefanewi- 
cza Józefa, rocznik 1899,. 
unieważnia się. 

Potrzebna 

służąca 
do wszystkiego z dobrem 
gotowaniem, w średnim 

wieku, z referencjami. 
Zgłaszać się do Kurator. 
Okręgu Szkolnego — ulica. 
Wolana Nr. 10, wiado-- 

mość u wożnego. 
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; эЕфоо przyjmuje ed gria iS py Ggiansauia pezyjmują stę eń gnu. $—3 1 PG 

: Ц-_-_…‚_…в-_ Ba tycz 
kapas —- 29 arai). B. grer Cr B 

4. Blydavmidwo „Kurjer Wileūiki“ S-ka 7 ogr. adp. 

    
   

  

   

   
    

  

   

«m diem c > egiamonis 

      

Westa ezekowa P. K. O, Mr. B0J00 Buukumnia — mł dażzka 1, Teluien 3-40. 

Druk. „Znicz”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, telefon 3-40 
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