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Atak niemiecki sie rozpoczął. 
Posiedzenie Rady Ligi Narodów 

GENEWA, 21.1. (Pat). Punktualnie 
o.godz. 11 m. 30, przy niebywałym na- 
pływić publiczności, rozpoczęło się po- 
siedzenie Rady Ligi Narodów. Wszyst- 
kie delegacje na Radę i Komitet Euro- 
pejski zjawiły się w komplecie, jak 

w dniu 21 stycznia. 

również cały wyższy personel sekretar- 
jatu generalnego. — Już rano rozeszła 
się wiadomość, że minister Curtius w 
mowie swej nie podniesie żądania po- 
wołania komisji ankietowej dla Gór- 
nego Śląska. 

Mowa ministra Curtiusa. 

Niemiecki minister spraw zagrani- 

cznych odczytał długą, bo 140 stron 

pisma maszynowego liczącą mowę; 

która zawiera znane lub podobne do 

podanych w notach niemieckich prze- 

sadne opisy incydentów na Górnym 

Śląsku z okresu wyborczego. Mowa, 

odczytana po niemiecku, według tu- 

tejszych kół zawiodła oczekiwania ze- 

branych, aczkołwiek wiadomo było, 

że konferencje odbyte w ciągu ostal- 

nich dni przez niemieckiego ministra 

spraw zagranicznych z głównymi człon 

kami Rady wykazały, że nie może on 

liczyć na poparcie w ataku, zapowia- 

danym przeciwko Polsce. — 

Na wstępie swej mowy min. Curti- 

us usprawiedliwia, dlaczego występuje 

w obronie mniejszości na Górnym Šlą- 

sku jako cztonek Rady. Twierdzi on, 

że szczególna waga wypadków z okre- 

su przedwyborcz. spowodowała to wy- 

stąpienie. Wiełką część swego prze- 

mówienia poświęca opisowi wydarzeń, 

przyczem powołuje się na prasę. Dalej 

minister atakuje szczególnie ostro Zw. 

b. Powstańców. Przypomina prokla- 

macje z okresu przedwyborczego i 

twierdzi, że Związek ten jest głównym 

czynnikiem incydentów, które się wy- 

darzyły. Pod koniec swego przemó- 

wienia Curtius nawiązuje do ustępu o- 

statniej noty polskiej, w którem przy- 

pisywane są w dużym stopniu incyden- 

ty na Górnym Śląsku ogólnej polityce 

Niemiec i wystąpieniom niemieckich 

mężów stanu. Mówca twierdzi, że argu 

ment ten zmusza do odpowiedzi. Sta- 

nowisko całego narodu, wszystkich rzą 

dów i wszystkich polityków niemiec- 

kich — mówi Curtius — w sprawie, 

do której rząd polski czyni aluzję, jest 
ciągle i niezmienne. On sam nie prag- 
nąlby, by sądzono, iž jest odmiennego 
zdania ćo do zasadniczych postulatów 
Niemiec, jednakże podkreśla, że ta 0- 
gólna polityka niemiecka osiągnięta 
ma być drogą, na którą pozwalają tra- 
ktaty i w sposób pokojowy. Następnie 
minister. Curtius wyjaśnia, że Połący 
na niemieckim Górnym Śląsku korzy- 
stają z pełni praw obywatelskich i cho 
ciaż nie wysłali ani jednego posła do 
parlamentu niemieckiego, to tłumaczyć 
należy tem, że z własnej woli głosowali 
na listy: niemieckie. W zakończeniu 
przemówienia Curtius przypomniał, że 
rząd połski w ostatniej swej nocie za- 
wiadomił Radę o podjętych przez siebie 
zarządzeniach w związku z wypadka- 
mi górnośląskiemi. Curtius odwołał się 
do Rady, aby ta orzekła, czy środki za- 
stosowane przez rząd polski wystar- 
czają i czy są gwarancją wykonania 
przyrzeczeń. Curtius odwołuje się do 
Rady. aby ta dała mniejszościom gwa- 
rancję w tej mierze. Pozatem, zdaniem 
Curtiusa, Rada winna się zająć wyszu- 

kaniem sposobów, któreby przeszkodzi 
ły powtórzeniu się podobnych wypad- 
ków. Dalej Curtius domaga się od Ra> 
dy, aby zajęła się ona zbadaniem zblis- 
ka działalności byłych powstańców, 
twierdząc, że jeżeli działalność tych 
związków nie usłanie, to mniejszość 
niemiecka na Górnym Śląsku będzie w 
dalszym ciągu bez praw i bez obrony. 

Po przetłumaczeniu przemówienia 
min. Curtiusa na język francuski i an- 

gielski zabrał głos minister Zaleski, 
którego przemówienie wysłuchane zo0- 
stało z wielką uwagą. 

Replika ministra Zaleskiego. 

Pawie przewodniczący, panowie! Zanim 

przystąpię do zbadania sprawy konkretnej, 

którą mam przedłożono, pozwolą panowie, 

że rozwinę kilka myśli o charakterze ogól- 

nym. i 

5 ta nie stanowi bo- 

SPE ama sa 6inego, nie možna- 

by zroznmieć jej znaczenia bez przypomnie- 

mia maszej poprzedniej wymiany E a 

zwłaszcza deklaracji zasadniczej naszych SZA- 

nownych kolegów, przedstawicieli Franeji, 

i Wielkiej Brytanji oraz państw zaintere- 

soewanych, to jest państ, związanych trakta- 

łami mniejszościowemi. Będę się możliwie 

streszezał, nie sięgając do szczegółowych cy- 
łat. Ograniezę się do wypowiedzenia myśli 

agólnych,a tego, €o nazwać możnaby właści- 
wie doktryną Łigi Narodów w dziedzinie 
obrony mniejszości. Kwinteseneją tej doktry- 
ny jest to, że w je środki, zastosowane 

w tej dziedzinie, dążą do zapewnienia och- 
romy słusznych interesów mniejszości, sta- 
zając się jednocześnie aoi a są 

ej pracy i stopiiiowego pejednania ь 

= kiss Pe a mniejszością. Innemi sto- 

wy, eetem zasadniczym, celem najwyższym 
ochrony mniejszości jest harmonijny roz- 
wój państwa w spokoju i w zgodnem współ- 

działaniu pomiędzy wszystkiemi czynnikami 

dudności. Wprowadzenie do aystema trakta- 
tów idei oheych wyłącza dobro mniejszości 
i państw, w których się znajduje i jest prze- 
«iwne inłenejom autorów trakłatów i syste- 
mu, który stworzyli. Jest to robienie polityki 

tam, gdzie należałoby myśleć jedynie o spra- 
wiedłtwości. 

Jeżeli uczyniłem tych kilka wystożeł 

uwag, to ynie dlatego, ażeby panowie mo- 

gl „z dlaczego, mając przed sobą 

noty rządu niemieckiego oraz memorjał skie- 

rowany do Rady przez organizację mniejszo- 
śei — Voiksbund — wolę przyjąć jako pod- 

stawę do dyskusji ten ostatni tekst. 

Memorjał Volksbundu jest obszerny i po- 
daje dużą ilość wypadków konkretnych cał- 
kowicie do dyspozycji Rady, aby odpowie- 
działa na nie szczegółowo, gdyby zaszła po- 
trzeba. Ograniczę się jednak dia Za0szczę- 
dzenia ezasi do omówienia wypadków że 

tak charakierystycznych, leez . prze- 
dew: dem chciałbym zwrócić uwagę pa- 
nów na fakt hardzo znamienny, W memorja- 
łe Volksbandu czytamy, Że w okresie od 
września 1928 roku do października 1930 ro- 
ku nastąpiła poprawa Sytuacji mniejszości 
niemieekiej na Śląska. Nagle po upływie te- 
go okresu czasu sytuacja się znowu naprę- 
Żyła. Czy uderza was, panowie, nagła zmia- 
ua? Dlaczego po tym okresie uspokojenia 
Słosunki między mniejszością polską a mniej- 
szością niemiecką megły pogorszeniu do tego 
stopnia, że wywołały dziś debatę? Ażeby od- 
powiedzieć na to pytanie, pozwolą panowie, 
że powołam się na tekst Volksbundu. 

Dowiadujemy się, że reakeję w Polsce 
spowodowało. osławione przemówienie wy- 
1 ministra Rzeszy Treviranusa z czer- 
wca 1930 r. ście, jest to sedno spra- 
wy. Górny Śląsk, który mimo kilkusetletnie- 
go odłączenia od Macierzy, zachował wiernie 
swój charakter etniezny, jest krajem nerwo- 
wym | niezwykle czałym na R 

groźby, skierowane przeciwko integralności 
terytorjalnej Polski. Tyle razy, kiedy po tam- 
tej stronie graniey zarysowuje się kampanja, 
zmierzająca do wykazania, że powrót Ślą- 
ska do macierzy mógłby być tylko ehwi- 
lowy, ludność Śląska jest poruszona, niepo- 
koi się i denerwuje, = 

Wynikają ineydenty, nad któremi rząd 
polski pierwszy ubolewa i które stara się za- 

łagodzić z własnej iniejatywy. Jest to pier- 
wsze stwierdzenie o eharakterze psycholo- 
gicznym, które muszę tutaj zrobić. Wobee te- 
go, jeśli chcemy bronić skutecznie interesów 
mniejszości, pierwszym naszym obowiązkiem 
jest podejście do sprawy wyłącznie z punktu 
widzenia mniejszości. Musimy uchronić przed 
nadużywaniem wszelkiego mieszania się czyn- 
ników zewnętrznych, musimy wytworzyć а- 
tmosferę powagi i trwałości stosunków mię- 
dzynarodowych, które przyczyniają się do 
współpracy z mniejszościami, a państwem do- 
którego one należą, Należy bronić mniejszoś- 
ti przed wszeikiemi niebezpieczeūstwami, a 
zwłaszcza temi, które grożą pogorszeniem 
się dobrych stosunków z większością; rów- 
nież przed kampanjami polityeznemi, w któ 
rych interes mniejszości nie stanowi momen- 
tu najważniejszego i które wreszeie nie mo- 
gą dać innych wyników, jak głębokie zamą- 
cenie ogónej sytuacji. Jednem słowem należy 
częste bronić mniejszości przed ieh cbroń- 

Minister Curtius powiedział nam, że nie 
są ohee przemówienia, skierowane przeciwko 
całości granie Polski. Nie mam potrzeby 
tutaj powtarzać, jak dalece sprawa integral- 
ności granie terytorjalnych Polski leży poza 
emawianą kwestją, Podobne deklaracje, jak 
i ta, którąśmy tu przed chwiłą usłyszeli, mo- 
gą tylko zaognić stosunki i wyświadczyć złą 
przysługę sprawie mniejszości. 

Chciałhym jeszcze wskazać mimochodem 
na inną okoliczność, Niema lepszego Środka 
dła ostatecznego rozwiązania sprawy mniej- 
вхобе!, jak wytworzenie stanu równości, mo- 

gącego dać ludności pogranicznej wrażenie że 
czynione są wysiłki dla ustalenia sprawie- 
dliwości, równej dła wszystkieh. Niedosta- 
tecznie poinfermowany słuchacz, obeeny 
przy dzisiejszej naszej dyskusji, mógłby od- 
nieść wrażenie, że mniejszość istnieje tylko 
po stronie polskiej, lub też, że ludność ta 
znajduje się w warunkach, nie pozostawia- 
jacych nie do życzenia. Tymezasem lud poł- 
ski ze Śląska doskonale wie, jak się ta spra- 
wa przedstawia. Wie on, że na 542.500 Po- 
laków na Śląsku niemieckim zarejestrowa- 

„ nych jako jedno lub dwujęzycznych, istnieje 
28 szkół polskich, zaś na 280 tysięcy Niem- 
eów na Śląsku polskim 84 szkoły niemieckie, 
że w Niemczech nie istnieje żadna średnia 
szkoła polska, wówczas gdy 13 tego rodzaju 
szkół niemieckich znajduje się ną Śląsku pol- 
skim; wie on również, żeęmniejszość pol- 
ska w Niemczech, z wyjątkiem mniejszośet 
na Górnym Śląsku, pozbawiona jest wszelkiej 
obrony międzynarodowej, wówezas gdy nad 
mniejszością niemiecką w Polsce czuwa Rada 
Ligi Narodów, która nie pozwołi na naru- 
szenie jej interesów. \ 

Poczucie tej nierówności nie przyczynia 
się do fenia ści, Jeżełi mó- 
„wię o tem, to nie dlatego, abym chciał spo- 
wodować dyskusję nad traktewaniem mniej- 

szości połskiej w Niemczech. Robię to jedynie 
dlatego, ażeby przedstawić panom pełny о- 
hraz sytuacji, ażeby pokazać wam ponad 
poszezególnemi faktami eałość sytuacji mo- 
rałnej i psychologicznej, która odegrywa о- 
gromną rolę w genezie wypadków, nad któ- 
remi należy się zastanowić. Jest to koniecz- 
ne, jeżeli chcemy ująć wszystkie strony za- 
gadnienia i pracowąć w kieranku zapobie- 
żemia nazawsze powtórzeniu się godnych п- 
polewania wypadków. 

Analiza konkretnych zarzutów 

Wybaczcie panowie, że poświęci- 
łem tyle czasu tej części mojego expo- 
sć, lecz jestem głęboko przekonany, że 
nie podobna mieć słusznego poglądu 
na sprawę, jeżeli pozostawi się w cie- 
niu podłoże psychologiczne i moralne. 

Przejdę obecnie, jeżeli panowie po- 
zwoółą, do zbadania konkretnych wy- 
padków, podanych w memorjale Volks 
bundu. W skardze, sformułowanej 
przez tę organizację, znajduję dwoja- 
kiego rodzaju wypadki. Jedne odnoszą 
się do przestępstw, których miały rze- 
komo dopuszczać się władze admini- 
stracy jne przy wykonywaniu praw wy 
borczych przez mniejszość niemiecką. 
W wyniku tego mniejszość ta miała 
zostać jakoby pozbawioną wielkiej li- 
czby głosów. Inne wypadki odnoszą się 
do t. zw. aktów teroru, dokonywanych 
przez organizacje połskie na członkach 
mniejszości niemieckiej. Zanim pod- 
dam te dane praktycznemu badaniu, 
chciałbym złożyć na wstępie oświad- 
czenie: 

Rząd polski nie zaprzecza, że pe- 
wna iłość ubolewania godnych wypad- 

    

ków miała miejsca i nie czekając na - 
dyskusję na Radzie przedsięwziął na- 
leżyte kroki. W ten sposób we wszy- 
stkich wypadkach, z wyjątkiem 6 — 
a jest cytowanych tych wypadków 255 

wdrożone zostały dochodzenia, któ- 
re częściowo są już ukończone, częścio- 
wo jeszcze trwają. W 125 wypadkach 
sprawcy incydentów zostali wykryci, 
oddani lub wskazani organom sprawie- 
dliwości. Pozatem w 83 wypadkach, 
przeważnie mniejszego znaczenia, śle- 
dztwo nie zostało jeszcze ukończone. 
W 41 wypadkach władze musiały za- 
niechać sprawy, czy to ponieważ na- 
dużycia, o które chodzi, nie mogą być 
uznane jako czyny. występne, czy też 
ponieważ zainteresowani wyraźnie о$- 
wiadczyli, że rezygnują z dochodzenia 
przeciwko sprawcom. Prokurator Rze- 
czypospolitej Polskiej wystąpił z urzę- 
du w 28 wypadkach, z których 10 zna- 
lazło już swój epilog w wyrokach kom- 
petentnych sądów, a w innych wypad- 
kach prokurator wystąpi natychmiast 
gdy zgłoszone zostaną, zgodnie z obo- 
wiązującą procedurą, skargi prywatne. 
Charakterystyczne jest jednak, że oso- 
by zainteresowane złożyli skargę jedy- 
nie w 6 wypadkach, Niemniej surowe 
sankcje zastosowano w słosunku do 
urzędników, którym mógłby być uczy- 
niony choć najmniejszy zarzut. 17 z 
nich musiało stanąć przed komisjami 
dyscyplinarnemi, a 9 otrzymało suro- 
wą naganę. Oto jakie środki zastosowa 
ne zostały samorzutnie przez rząd pol- 
ski. 

Wyjątkowe warunki w okresie 
wyborczym. 

Lecz w tem miejscu muszę zwrócić 
jeszcze uwagę panów na okoliczności 
charakteru ogólnego, w których te wy- 
padki rozegrały się. Górny Śląsk, za- 
równo jak cała Polska, przeżywał ok- 
res wyborczy wyjątkowo ważny. Czę- 
sto, zwłaszcza w pewnych krajach, są- 
siadujących z Polską, okres wyborczy 
obfituje w incydenty a nawet walki. 
Kampanja wyborcza, która odbywała 
się w Polsce, nie była w tej mierze wy- 
jatkiem. To odwołanie się do ludności, 
ze względu na specjalnie ważny, a na- 
wet decydujący dła przyszłości polity- 
cznej kraju przedmiot — myślę tu o re 
wizji konstytucji — przybrało charak- 
ter bardziej namiętny, niż w poprzed- 
nich okresach wyborczych. Wałka po- 
między partjami była gorąca. Czyż 
można w tem dopatrywać się jednoli- 
tego frontu przeciwko mniejszości nie- 
mieckiej? Walki wyłącznie polskości 
przeciwko germanizmowi? Bynajmniej 
Moment polityczny przeważał w tej 
walce nad momentem narodowym. 

Wybory te nie były wyłącznie te- 
renem walki pomiędzy większością a 
mniejszością, były głównie pojedyn- 
kiem pomiędzy zwolennikami i przeci- 
wnikami reformy konstytucji. Istotnie, 
wydarzyły się bójki. Nie zaprzeczam 
i rozumiem wreszcie, że wywołały one 
pewne wzburzenie. Lecz stronicze i 
przesadne informacje prasowe nie po- 
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zostały tu bez wpływu. — Odwołuję 
się jednak do poczucia sprawiedliwoś- 
ci i przenikliwości mych kolegów, te- 
raz gdy mają oni w ręku wszystkie e- 
łementy i wszystkie informacje. Czy 
mogą oni istotnie uważać tych kilka 
bójek za wojnę przeciwko mniejszości 
niemieckiej w Połsce? Przeszło 300 ze- 
brań, zwołanych przez tę mniejszość 
niemiecką odbyło się w okresie wy- 
borczym w całkowitym spokoju. Czyż 
tak wygląda system teroru? Czyż sy- 
tuacja w pewnych innych krajach jest 
pod tym względem o wiele lepsza? 

A wobec tego, że mowa jest o 
mniejszości niemieckiej, weźmy na- 
przykład wybory w Niemczech. Czy 
wybory te miały przebieg spokojny i 
łagodny? Czy tam przeciwnicy wy- 
mieniali tylko wyrazy przyjaźni i sło- 
wa kurtuazji? Jeśli moje informacje 
są ścisłe, to wiełka ilość trupów okupi- 
ła wybory niemieckie. Czyż więc dys- 
proporcja pomiędzy wypadkami, które 
istotnie miały miejsce na Śląsku z in- 
terpretacją, jaką usiłowano im nadać, 
nie wydaje się panom jaskrawą? Og- 
romna większość dokumentów przesła 
nych Radzie podlega kompetencji są- 
dów pokoju. Poważniejsze wypadki 
również miały miejsce. Byli i zabici, 
łecz zabitymi byli nie członkowie 
mniejszości, lecz członkowie większo- 
ści. Osoby winne pobicia zostały ska- 
zane na 6 miesięcy więzienia, nato- 
miast zabójcy urzędnika polskiej poli- 
cji Sznapki skazani zostali na 18 mie- 
sięcy więzienia. Widzą panowie, że at- 
mosfera wyborów nie jest obea uwa- 
dze sędziów Rzeczypospolitej Polskiej. 
Powiedziano tutaj, że zabójcy Sznapki 
są Połakami. Stwierdzić mogę, że wszy 
scy winni zabójstwa należą do mniej- 
szości na Górnym Śląsku, jak to wy- 
nika z deklaracyj szkolnych. Dopiero 
w czasie procesu niektórzy z nich po- 
dali się za Połaków, przypuszcza jąc, 
że w ten sposób przyczynią się do zła- 
godzenia wyroku, lecz ta ich spóźniona 
ckikłaracja nie przekonała nikogo. 

Czy w tych warunkach nie wydaje 
się panom, że twierdzenie o istnieniu 
teroru na Górnym Śląsku jest nieco 
przesadzone i czy nie należałoby, cho- 
ciaż przez szacunek dla mowy, uży- 
wać określeń mniej ostrych i mniej 
zabarwionych? Ž 

Iošč i jakość. 
Petycja Volksbundu zawiera w swych załącznikach opis 255 poszcze- 

gólmych wypadków. Jest to poważna liczba i gdyby się dało ograniczyć do strony ilościowej tej sprawy, niewąt- pliwie byłoby się wzruszonym. Lecz 
przyjrzyjmy się tym sprawom trochę 
bliżej. Nie mogę rozpatrywać wypad- ków jednego za drugim, jakkolwiek je- stem do dyspozycji panów to uczynić, jeżeli wyrazicie tego rodzaju życzenie, 
Nie robię tego przedewszystkiem dla- tego, poniewaž szanuję czas Rady, na- 
stępnie ponieważ uważam, że Liga Na- 
rodów powołana jest do szerzenia po- 
koju świałowego i nie może bądź co bądź zmieniać się w izbę gminnego są- dziego pokoju. Tymczasem większość 
podanych wypadków, jak to poprzed- 
nio powiedziałem, podlegałaby temu 
skromnemu , trybunałowi. Nie zamie- 
rzam bynajmniej dawać do zrozumie- 
nia, że wszystkie incydenty mogą być podciągnięte pod tę kategorje o zna- czeniu bardzo wzglednem, Jakkolwiek 
imcydenty nie miały charakteru dra- matycznego, niektórzy chcieliby im te- 
go rodzaju charakter nadać, byłoby to 
godne ubolewania i ukarania. W ten sposób 28 z nich uznanych być mogło za poważne nadużycia i dochodzonych 
z urzędu przez oskarżyciela publiczne- 
go. Wszystkie inne, t. zn. 227,swcho- 
dzą do kategorji wykroczeń, zakwali- 
fikowanych jako obrazy, groźby, usz- kodzenie wiasności prywatnej, pogwał- 
cenie spoko, ju domowego i wykroczenie 
o mniejszem znaczeniu. Pozatem na- 
leży jeszcze zaznaczyć, że w wielkiej ilości tych wypadków, mianowicie w 
81 chodzi o wybicie szyb. Wydaje mi 
się, że sprowadzone do właściwych 
rozmiarów incydenty te nie wykracza- 
Ją ani co do znaczenia, ani co do ilości 
Spraw oraz poza kategorję konfliktów 
lokalnych, zdarzą jących się tak często 
w czasie kampanji wyborczej, nietylko 
w Polsce, lecz również i gdzieindziej. 

Wybaczcie mi panowie, że popro- 
szę was jeszcze o kiłka minut uwagi w . 
celu zbadania przy poparciu cyfr 2-ch+ 
ściśle określonych spraw, a mianowi- 
cie zarzutu, że mniejszość niemiecka 
pozbawiona. została poważnej części 
swych głosów oraz sprawy specjalnej 
roli, przypisywanej w całej tej sprawie 
Związkowi Powstańców. W pierwszej 
z tych kwestyj oto jak przedstawiają 
się fakty na podstawie cyfr. Szczegó- 
łowa odpowiedź w tej sprawie została 
już udzielona w memorjale, skierowa- 
nym przez mój rząd do Rady w dniu 
7-go stycznia 1931 roku. Nie chcę po- 
wtarzać całej argumentacji, zawartej 

Cena 20 groszy. 

  

  

w tym memorjale. Pozwolą panowie, 
że zatrzymam się na jednym punkcie, 
posiadającym zresztą specjalne znacze 
nie. Nota niemiecka oświadcza, że w 0- 
wych wyborach w Katowicach i Kró- 
lewskiej Hucie około 30 tys. wyborców 
mniejszości zostało pozbawionych pra 
wa głosowania skutkiem systematycz- 
nego przeciwstawiania się wpisywaniu 
ich na listy wyborcze. Dodam zresztą, 
że memorjał Volksbundu nie objął 
sam ze swej strony tego oskarżenia. 
Z radością wysłuchałem w przemó- 
wieniu min. Curtiusa, że liczba ta 
zmniejszyła się do 6 tys. Pozwolą pa- 
nowie, że przeciwstawię tej cyfrze 30 
tys. oficjalne sprostowanie. Ogólna i- 
lość unieważnionych biuletynów wy- 
borczych do Sejmu Rzeczypospolitej 
wynosi3.017, natomiast przy wybo- 
rach do Sejmu Śląskiego ilość uniewa- 
żniona wynosiła 4.570. Obie te cyfry 
odnoszą się do powiatu katowickiego i 
Królewskiej Huty, o których mówi 
memorjał z 7 stycznia 1931 roku. Wi- 
dzą panowie, jak dalecy jesteśmy od 
imponującej cyfry 30 tys., podanej dla 
tych samych powiatów w powyższym 
memorjale, 

Zanim skończę z tym punktem, 
chciałbym zwrócić uwagę panów na 
fakt, który wydaje się mi bardzo ude- 
rzający. Chcianoby nam wmówić, że 
zmniejszenie się ilości głosów niemiec- 
kich należy przypisać aktom teroru 
przećiw wyborcom mniejszościówym. 
Jeżeliby tak było, to jak wytłumaczyć 
fakt, że w powiecie lublinieckim, gdzie 
zmniejszenie to było najbardizej wi- 
doczne, panował najzupełniejszy spo- 
kój podczas wyborów i nie zanotowano 
żadnej bójki, ani żadnego gwałtu. Sam 
fakt wystarczy dła wykazania, że nie- 
ma stosunku przyczynowego pomię- 
dzy, incydentami, o których mowa, a 
utratą ilości głosów niemieckich. Zre- 
szłą ustawodawstwo polskie przewidu- 
je apelację we wszystkiem, co dotyczy 
sporów wyborczych. Sąd Najwyższy 
kompetentny jest w tej sprawie i wy- 
borcy, którzy uważają się za pokrzyw- 
dzonych, mogą wnosić odpowiednie za- 
żalenia. Sąd Najwyższy może uniewa- 
żnić odnośne decyzje i zarządzić no 
we wybory. Możliwość ta nie jest teore- 
tyczna, gdyż wiele podobnych wypad- 
ków miało miejsce w ciągu ubiegłych 
kadencyj. Właśnie ta wyłączna kompe 
tencja Sądu Najwyższego nie pozwala 
mi przeprowadzić mi szczegółowej a- 
nalizy kwestyj, poruszonych w nocie 
rządu niemieckiego z 13 grudnia 1930 
roku. Tem bardziej uważam, że powi- 
hienem powstrzymać się od wszelkich 
polemik w tej sprawie, że sima mniej- 
szość, zwraca jąc się do kompetentnych 
sądów, wybrała właściwą drogę roz- 
wiązania tych spraw w zakresie wy- 
borczym, podniesionych przez notę 
niemiecką. 

Zastrzeżenia. 
Jest jednak jeden punkt, który 

zmusza mnie do uczynienia kiłku za- 
strzeżeń. W nocie swej z 17 gnudnia 
rząd niemiecki mazywa jedną z list 
niemieckich, przedstawionych w okrę- 
gu bydgoskim, dysydencką, używa jąc 
surowych wyrażeń celem podkreśle- 
nia dezaprobaty dla tej łisty. Myślę, 
proszę panów, że byłoby lepiej, aby 
przedstawiciele mocarstwa zagranicz- 
nego powstrzymali się od wydawania 
sądów od tej czy innej liście mniej- 
szości hub większości. 

Zamykając ten nawias, proszę pa- 
nów o pozwolenie powrócenia do te- 
matu zasadniczego naszej debaty, t. j. 
do Górnego Śląska, a specjalnie do 
Związku Powstańców, którym przy- 
pisuje się kierującą rolę we wszyst- 
kich incydentach na Górnym Śląsku. 
Organizacja ta, utworzona przez ślą- 
zaków, którzy walczyli o niepodleg- 
łość i integralność Polski, jest przy- 
równana do organizacji byłych kom- 
batantów, przeto jako związek byłych 
kombatantów nie stanowi grupy po- 
litycznej. Nie przeczę, że patrjotyzm 
ich jest specjalnie wrażliwy i — że 
tak powiem — wybuchowy. Ich pre- 
zes honorowy kilkakrotnie wzywał 
ich do umiarkowania. Związek ten, 
złożony z ludzi, którzy przelewali 
krew za Ojczyznę, jest z pewnością 
bardzo gorliwy, być może nawet cza- 
sem zbyt gorliwy. Czy jest on w tym 
względzie wyjątkiem wśród związków 
byłych kombatantów, nie śmiałbym 
tego twierdzić, Mój kolega niemiecki 
mógłby wiele powiedzieć na ten temat, 
gdyby chciał oprzeć się na własnych 
swoich doświadczeniach ze Stahlhel- 
mem. Istotnie, członkowie Związku 
Powstańców bardzo liczny w kraju. 
wzięli udział w walce wyborczej dw 
wielu wypadkach mogli być wmiesza- 
ni w bójki, lecz od tego do wskazy- 
wania na mich wszędzie i od przypisy- 
wanią im roli głównej we wszystkich 
wypadkach, zanotowanych na Śląsku, 
jest bardzo daleko. ją 

Za każdym razem, kiedy winni 

Mir. 17 (1959) 
  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
AGITACJA ANTYPAŃSTWOWA 

DUCHOWIEŃSTWA. 
Prokurator Trybunału Najwyższego Kal- 

wajtis udzielił „łd. Stimme* wywiadu w spra- 
wie pociągnięcia do odpowiedzialności księży 
za agitację przeciwpaństwową. Władze рай- 
stwowe istotnie ustaliły, iż księża wygłaszają 
przeciwpaństwowe kazania. Część księży na- 
wołuje ludność, by mie słuchała rozporzą- 
dzeń władzy. Księża zostaną Pociągnięci do 
odpowiedzialności z art. 129 Kod. Karn. 

Na pytanie, czy wystąpienia księży mają 
związek z akcją katolicką, odpowiedział pro- 
kurator Kałwajtis przecząco. Księża ponoszą 
odpowiedzialność za swą działalność cywilną. 
O ile kazania księży mają charakter religijny, 
wówczas odpowiedzialni są za nie przed bi- 
skupem. O ile wygłaszają w kościołach mowy 
polityczne, wówczas odpowiedzialni są wobec 
włądzy i konkordat nie może stać na przesz- 
kodzie do pociągnięcia ich do odpowiedzial- 
ności cywiłnej. 

KSIĘŻA W SZKOLNICTWIE 
LITEWSKIEM. 

W związku z aktualną w Litwie sprawą 
księży „Liet. Żinios* podaje, że we wszyst- 
kich średnich szkołach i gimnazjach Litwy 
oprócz kapelanów jest 15 księży dyrektorów 
i 20 nauczycieli. 
AU VLN DES BYTE NY AE ROZRASTA 

bójki wyborczej nie zostali wykryci, 
uważano powstańców za jej iniejato- 
rów. 

_ Szanowny dr. Curtius wyraził tu 
opinję, że wojewoda śląski jest, jako 
prezes honorowy Związku Powstań- 
ców, odpowiedzialny za akcję tego 
związku. Muszę podkreślić, że woje- 
woda śląski jest prezesem różnych sto- 
warzyszen, tak samo jak prezydent 
Rzeszy Niemieckiej jest przewodni- 
czącym również wielu stowarzyszeń, 
a między imnemi Stahł helmu, przy- 
czem nikomu nie wpadnie na myśl 
czynić go odpowiedzialnym za postę- 
powanie Stahłhelmu. W każdym ra- 
zie sądzę, że niedługo nadarzy się spo- 
sobność pełnego wyświetlenia roli, — 
jaką powstańcy odegraił w incyden- 
tach na Śląsku. Zostałem właśnie za- 
wiądomiony, że Związek Powsłańców, 
poruszony oskarżeniami skierowane- 
mi przeciwko niemu przez przedsta- 
Wwicieli mniejszości, postanowił wnieść 
skargę o oszczerstwo już złożył w tym 
celu odnośne oskarżenie. W procesie 
który będzie miał miejsce naskutek 
dochodzenia, jakie napewno zostanie 
wdrożone, Volksbund będzie miał spo- 
sobność uzasadnić swoje twierdzenia. 
Sprawa zostanie przeto wyjaśniona. 

Proszę panów, wydaje mi się, że 
dowiodłem w ten sposób, iż incydem- 
ty śląskie, przedstawione w ich właś- 
ciwych ramach, nie miały ani roz- 
miarów, ani natężenia, jakie chciano. 
by im przypisać, jednakże incydenty 
te w wypadku, gdy ich istnienie zo- 
stało dowiedzione, są godne pożało- 
wania. Po przedstawieniu swego pun- 
ktu. widzenia  Vołksbund formułuje 
konkluzję w trzech punktach. Nie wa- 
ham się ośyiadczyć, że przyjmuję 
ich zasady. Ineydenty, co do których 
memorjał twierdzi, iż pogwałcony zó- 
stał art. 75 i 83 konwencji genewskiej, 
stanowią przeto występki, podlegają” 
ce usławodawstwu połskiemu. Ich 
sprawcy są ścigani. Zgodnie z art. 2 
memorjału surowe sankcje - zastały zastosowane do oskarżonych urzędni- 
ków. Odszkodowanie zostało zapew- 
nione we wszystkich wypadkach, w 
Których istotnie szkody zostały stwiet- 
dzone. Co do art. 2, dotyczącego Zwią- 
zku Powstańców, należy podkreślić, 
że o ile wiem, Związek ten nie ko- rzysta z sytuacji specjalnie uprzywi- 
lejowanej.. Rząd mój nie będzie to- 
lerował przywłaszczenia sobie przez 
jakiekolwiek zrzeszenie prywatne spe- 
cjalnych praw do zajmowania sytu- 
acji dominującej. 

Tradycyjna tolerancja 
w Polsce. 

Kończąc zapewnić pragnę raz je- szcze Radę, że cała polityka mego 
rządu przejęta jest chęcią popierania wszelkiemi siłami współpracy poko- jowej pomiędzy wszystkimi miesz-. kańcami kraju, niezależnie Od rasy 
lub wyznania, do którego należą. 

Cała Polska uważa to za obowią- zek ludzki i jednocześnie nakaz zdro- wej polityki i racji stanu — ułatwie- . nie ostatecznego pojednania pomiędzy 
mniejszością niemiecką a mniejszoś- 
cią polską. Zrobimy wszystko, co bę- dzie w maszej mocy. Rząd polski ю- żyje wszystkich środków; aby ma Gór- nym Śląsku zapanował spokój. Wy- 
stepowal on į "występować będzie prze- 
ciwko wszystkim winnym zaburzeń, - z jakiejkolwiek strony pochodziłyby. Postępując w ten sposób, rząd polski jest przeświadćzony, że działa zgodnie z interesem polskiej racji stanu i po- zostaje wierny najpiękniejszym tra- dycjom maszej ojczyzny, która była 
zawsze gościnną dla cudzoziemców, tradycjom, których utrzymanie w cią- 
gu wieków pozwoliła dzisiejszym mniejszościom na Górnym Śląsku żyć 
i rozwijać się na polskiej ziemi. 
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Niemiecka propaganda rewizjonist; czna. 
Krółewiee, w styczniu. 

Nie ulega wątpłiwości, że wszy- 
stkie usiłowania Niemiec idą w tej 
chliwi w kierunku atakowania Polski 
i Litwy, bynajmniej nie z powodu ta- 
kiego czy innego traktowania mniej- 
szości niemieckiej, lecz głównie z po- 
wodu istniejących nowych granic wer 
salskich. Dowodzi tego przecież cała 
dotychczasowa polityka Rzeszy w sto 
sunku do Polski, zwłaszcza od czasu 
przedwczesnego uwolnienia przez 
Francję Nadrenji. Dowodzą tego li- 
czne podróże wysokich dygnitarzy 
berlińskich do „„Wschodnich* prowin- 
cyj, dowodzi tego ustawa o „Ostpreu- 
ssen-Hiilfe'"', rzucająca setki miłjonów 
marek na pomoc „zagrožonemu“ 
Wschodowi. Ale mie dość, widać, rzą- 
dowi Rzeszy i Prus faktów powyż- 
szych. Niemcy w swej przysłowiowej 
dokładności, chcą robić ”„całą* robo- 
tę, bo do faktów powyższych docho- 
dzi istna fala nowych, propagandysty 
cznych wydawnictw o t. zw. „Niemie- 
ckim Wschodzie, jaka ukazała się w 
kach księgarskich. Wydawnietwa te w 
ostatnich dniach — tuż w przededniu 
niejako sesji genewskiej — na ryn- 
językach niemieckim, francuskim i an 
gielskim, traktują o różnych zagadnie 
miach. „wschodnich, obejmując nie- 
tylko zagadnienia niejako wewmętrz- 
me, jak rolmictwo, przemysł, komuni- 
kacja ma Wschodzie Niemiec, ale tak 
że Gdańsk, Kłajpedę, Bałtyk i t. p. 
Niierzeczowy zaś sposób, w jaki auto- 
rowie niemieccy traktują te zagadnie- 
nia, najłepiej chyba uwidoczniony 
jest w książce, która ukazała się w 
tych dn. p. t. „Ostdeutschlands gro- 
sse Not*. Autor jej, dr. Heinz Rog- 
mmamnn, sekretarz Sejmiku prowincjo- 
nalnego we Wrocławiu, wysila się na- 
dać wywodom swoim charakter go- 
spodarczy i rzeczowy, co jednak nie 
udaje mu się. Z każdego zdania wyła- 
zi poprostu tendencyjność i agitacja 
rewizjonistyczna. Słuchajmy więc, co 
autor mówi o „Niemieckim Wscho- 
dzie”. 

Przedewszystkiem —— oczywiście! 
— dr. Rogmann ubolewa, iż „niespra- 
wiedliwy“ Traktat Wersalski „pozba 
wił* Niemców sąsiedztwa Rosji, z któ 
rą Niemców pono zawsze łączyły do- 
bre (!?) stosunki. Źłe się stało, że w 
miejsce ,„dobrej'* Rosji, sąsiadami Nie 
mniec stały się Polska, Litwa i Cze- 
chostowacja. Wbijają się one bowiem 
klinem do niemieckiego obszaru osad 
niczego (kolonizacyjnego), obejmując 
kleszczami wyspę wschodnio-pruską, 
oraz pół-wysep górno-śląski. Z jednej 
strony Polska i Litwa, z drugiej—pań- 
stwa bałtyckie przeszkadzają Niem- 
«om w ekspansji do Rosji... Ta dziwna 
szczerość Niemców w stosunku do,,za 
przyjaźnionej* Rosji z którą prowadzi- 
ło się długoletnią wojnę, której armja 
zniszczona została właśnie tu, na t. 
%w. „Niemieckim Wschodzie” jest do- 
prawdy, rozczulająca!... 

Autor daiej stwierdza upadek rol- 
nictwa „wschodniego”, przypisując— 
oczywiście! — winę znienawidzonym 
przez siebe granicom. Ale zacny autor 
chyba nie spostrzegł się na strasz- 
liwej niekonsekwencji, jaką popełnia 
swymi wywodami. Najpierw bowiem 
autor opłakuje stratę obszarów pomor 
skich, poznańskich i kłajpedzkich, a 
zaraz potem płacze nad kryzysem rol 
niczym „zapominając, iż właśnie 
dzięki oddaniu Polsce jej ziem i odda 
miu Litwie litewskiej Kłajpedy, Pru- 
sy Wschodnie pozbyły się niebez- 
piecznego konkurenta rolniczego. Mó 
wiąc o zadłużeniu rolnictwa „wschod 
niego* autor płacze, iż wynosi ono 
4,4 miljardy marek, ale nie wspomina 
powodów tego zadłużenia, nie wspo- 
mina © nieracjonałnej gospodarce 
rolnej junkrów pruskich, o luksuso- 
wych pałacach, o wspaniałych samo- 
chodach, o luksusowych koniach wy- 
ścigowych, które to wydatki przy ma- 
łej rentowności lichej ziemi i wyso- 
kich kosztach produkcji muszą po- 
wodować zadłużenie. Jeśli jeszcze do- 
damy znany fakt o obciążeniu go- 
ipodarczem, spowodowanem przez ko- 
sztowną kolonizację polityczną, bę- 
dziemy posiadali pełny obraz fałszy- 
wych ,argumentów** niemieckich. 

Niemcy ubolewają nad upadkiem 
ruchu kolejowego w. prowincjach 
wschodnich, przypisując upadek ten 
— oczywiście — również nowym gra- 
nicom. I to jest świadomy fałsz, bo in- 
tensywność komunikacji uzależniona 
jest od konjuktury gospodarczej da- 
nej prowincji, względnie państwa. 
Kryzys gospodarczy jaki przechodzą 
Niemcy i Świat cały, brak umowy 
handlowej i tranzytowej polsko-nie- 
mieckiej powodują właśnie zmniej- 
szenie się ruchu kolejowego. 

To też już w następnym rozdziale 
autor ustosunkował się do zawarcia 
i ratyfikacji umowy handlowej z Pol- 
ską — pozytywnie, gdyż umowa ta 
przyczyni się niewątpliwie do wzmo- 
żenia ruchu handlowego i tranzyto- 
wego na ziemiach „Wschodnich Nie- 
miec'. Rewizja granic — twierdzi a- 
utor — musi (?) nastąpić, lecz w dro 
dze pokojowej. Bo wszak — 
mówi autor — droga z Niemiec do Ro 
sji prowadzi przez Polskę... 

Lecz i co do Litwy autor zaj- 
muje stanowisko agresywne. Jutro już 
może Litwa stać się groźną dła Prus 
Wschodnich, dlatego należy już obe- 
cnie dążyć do rewizji granic od stro- 
ny Litwy. Widocznie autor obawia się 
zgody litewsko-polskiej, gdyż stałe 
mówi o możliwości niebezpieczeństwa 
dla Prus Wschodnich ze strony Li- 
twy. 

Książka ta puszczona w świat z 
wielkim nakładem pracy i pieniędzy 
(przy poparciu rządu) może wywe- 
łać zagranicą echo „rzeczowej“. Czyn 
niki polskie winne starać się przeciw 
działąć tej fałszywej propagandzie 
niemieckiej. A. K. 

NAT SERA i B TIESTO NES ORO DOOOTRNRYOOORZIE 

- Pomysłowe profesje paryskie. 
Każde wielkie miasto ma swoje blaski i 

mędze. Obok mtiljonera spotkamy: tam bez- 
domnego biedaka, obok zawodów uznanych 
i poważanych — zawody, będące bądź w 
pogardzie, bądź nieraz wprost dziwaczne. 

W takim Paryżu są np. ludzie, trudniący 
się zawodowo... zamachami samobójczemi. 
Rzuca się sobie taki człowiek do Sekwany, 
murza się raz i drugi, tonie, woła o ratunek. 
Nadbiega' jego wspólnik, rzuca się również 
do wody i „bohatersko ratuje miedoszłego 
„samobėjcę“, otrzymując w rezultacie usta- 
wowe 25 franków nagrody. Obaj „gentelme- 
mi* rzecz prosta nagrodą się potem dzielą. 
Profesja „samobójcy nie należy ani do zbyt 
śmtratnych. Z jednej strony bowiem łatwo się 
mabawić kataru, z drugiej zaś — niezawsze 
się natrafi na nieznajomego policjanta, który 
spisze protokuł o wypadku w najlepszej wie- 
mze. Są jednak specjaliści w tym zawodzie, 

urządzający sobie „turnees* po „wszystkich 
prowincjonalnych miastach i miasteczkach 
framcuskich. 

Można też zarabiać ma chleb powszedni 
imnego rodzaju „zamachami samobójczemi*. 
Rzuca się mianowicie taki amator pod koła 
luksusowego samochodu, jadącego w niezbyt 
szybkiem tempie. Samochód się zatrzymuje o 
centym. od „ofiary wypadku”. „ofiara się pod 
mosi z bruku i wyciąga rękę. W większości 
wypadków właściciel luksusowego auta wo- 
li zapłacić „tytułem odszkodowania paręset 
franków pomysłowemu „zawodowcowi”, niż 
mieč potem kram z policją, protokułami, są- 
dem etc. Zdarza się jednak, że szofer nie 
zdąży w porę zatrzymać i wtedy szwamk po- 
moszą żebra „samobójcy. Jednak i w tych — 
rzadkich zresztą — wypadkach, kuracja bo- 
ków w szpitalu sowicie się „ofierze”, zwanej 
popularnie „bibiche”, opłaca. 

E>"UDREJ"ENE 

Osobliwą jest ież profesja „nadmuchi- 
wacza tłustych oczek*. Lstnieje w Paryżu 
mnóstwo knajpek i restauracy jek, gdzie głów- 
me, bo często jedyne danie „obiadu stanowi 
rosołek, złożony z wody, pietruszki i „ma- 
gicznej” kostki (Maggi) według proporcji: 1 
kostka Maggi na 5 litrów wody. Jest rzeczą 
jasną, jak czekolada, że tego rodzaju potrawa 
mie może obfitować w niezbędne dla głod- 
mych żołądków tłuszcze. Przez wzgląd więc 
na klijentelę, której cierpliwość też ma cza- 
sem swe granice, robi się w sposób następu- 
jący: Kelner niesie na lacy dziesiątki talerzy 
z „rosolem“ z kuchni do sałi jadałnej. Na 
progu kuchni siedzi „nadmuchiwacz oczek*, 

który nabiera przez słomkę trochę roztapio- 
mego smadcu ze stojącej przed nim miseczki 
i wydmuchuje go następnie do ikażdego ta- 
lerza. W ten sposób goście są zadowołeni, 
bo mają rosół, w którym pływają tłuste oka 
— jawny dowód, że rosół gotowamo na mię- 
sie. Właściciel garkuchni też miie narzeka, 
bo mięsa kupować nie potrzebuje. Zadowolo 
my jest wreszcie „nadanuchiwacz”, bo zarabia 
5—%6 fr. dziennie, oprócz talerza, „rosołu z 
chłebem. 

Do intratnych lecz dosyć niebezpiecznych 
zawodów małeży zawód i. zw. płacówr'u. Nie- 
bezpiecznych, gdyż ściganych przez prawo. 
Intratnych zaś, bo przynoszących do 400 fr. 
miesięcznie. „Płacear' jest to człowiek, który 
krąży po kawiarniach i innych lokalach pu- 
blicznych, mamawiając publiczność na sta- 
wianie ma tego czy innego konia wyścigowego 
iKażdego „placeura* znają: wszyscy kelnerzy 
i właściciele zakładów publicznych. Wręcza 
ię im kartki z nazwami koui oraz stawki. O 
ile dany koń zdobył magrodę „placeur” wrę- 
cza nazajutrz 40 proc wygranej osobom, 
Xtórych na stawki namówił. Resztę wygranej 
zatrzymuje „placewr* dla siebie. W ten spo- 
sób zarabia po kilka tysięcy franków miesię 
cznie. Zdarza się jednak, że „fachowiec” ten 
"wpada w ręce policji i spędza kikka miesię- 
cy na rządowym chlebie za kratkami. 

Znacznie bezpieczniej, a nawet zupełuie 
bezpiecznie jest natomiast zabawiać się w 
„murzyna'”. Jak nok długi, krążą po Paryżu 
przeróżne „cyrki* z „osobłiwościami'”. Za pa- 
rę sous ujrzeć w nich można „najgrubsze“ 
kobiety świata”, „najsilnieszych męzczyza*. 
Twy, krokodyle i t. p. Do atrakcji tych wędro 
wnych cyrków małeżą też murzyni w crer- 
wonych frakach. Otóż murzyni ci w większo 
ści wypadków migdy Afryki nie widzieli i za 
Paryż m0osa mie wysuwali. Za skromne 5 fr. 
usmaruje się taki zawodowiec sadzą i jako 
„murzyn z Kongo czy Angoli" szczerzy do 

pubłiczności zęby od 7—12 godziny wieczo- 
rem. 

‚ та opłatą jednego franka od seansu, sta- 
ją też amałorzy do walki z jakimś remo- 
mowanym bokserem cyrkowym. Rzecz pro- 
sta, zawsze w tych wadkach ulegają, ku ra- 
došci gawiedzi i większej chwzie boksera. 
Mają też stale spuchnięte nosy i obrzękłe po- 
liczki, ale „pracują" i „zarabiają”. 

Do interesujących i mawet miezgor zej 
płatmych zawodów należy zawód. „łowcy ko- 
tów”. „Łowcy kotów* polują zwykke po wię- 
kszych parkach i dzielnicach robotniczych, 
gdze koty z upodobaniem cię wałęsają. Zła- 
panego „kota „myśliwy* od razu obdziera ze 
skóry, poczem tę osiatnią sprzedaje tabry- 
kamiom modnych futerek, zaś mięso właści- 
<«ielom knajpek podmiejskich, którzy sporzą- 
dza ją 4 różne potrawki, - konsumowame 
przez iktijentelę z apetytem, jako mi kró- 
licze. Za skówkę bierze RR RA 16 
franków (w zależności od rasy kodai, zaś 
za mięso — 1—2 fr. Jak dobrze pójdze zara- 
bia „łowca kotów* po 25 fr. dziennie. J. 
ATARI IO TAR REREKTYRO GB 

Akt oskarženia przeciwko 
lotnikom polskim. 

KATOWICE, 21.1. (Pat). Akt os- 
karżenia przeciwko aresztowanym w 
Opolu lotnikom połskim został dorę- 
czony przez nadprokuratora Wolfa są- 
dowi. Oskarżenie zarzuca lotnikom nie 
legalne przekroczenie granicy i wykro- 
czenie przeciw niemieckiej ustawie o 
lotnictwie. Prokurator zaznacza w 0s- 
karżeniu, że ekspertyza samołotu, do- 
konana przez kapitana Oxe stwierdza, 
że zabłądzenie lotników nie jest wyklu- 
czone, gdyż samołoty zaopatrzone były 
w kompasy, których odchyłenie od 

  

Tragiczny finał posiedzenia 
zarządu fabryki. 

BRUKSELA, 21.I (Pat). W czasie 
posiedzenia rady administracyjnej 
jednej z firm przemysłowych dyrek- 
tor wystrzałem z rewolweru zebił 
jednego z administratorów i ciężko 
ranił drugiego. Po dokonania tego 
zabójstwa zabójca skierował rewol- 
wer w swoją pierś i ciężko się zranił. 

—0> 
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- Odrzucenie wniosku Klubu Ukraińskiego. 

Poparła go tylko iewica. 

(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wczoraj w komisji administracyj- 

nej Sejmu rozstrzygn. została sprawa 

zgłoszona przez klub posłów ukraiń- 

skich o pacyfikacjj w Małopolsce 

Wschodniej. Posłowie ci domagali się 

od Sejmu, aby wyłonił specjałną komi- 

sję do zbadania nadużyć popełnionych 

w czasie pacyfikacji, ukarania win- 

nych i udzielenia odszkodowań poszko 

dowanej ludności. Wniosek ten, jak 

wiadomo, miał duży rozgłos w kraju i 

zagranicą, bowiem kłub Ukraiński wy- 

drukował go w kilku językach i roz- 

kolportował po całej Europie. 

Dzisiejsze posiedzenie komisji ad- 

ministracyjnej było punktem central- 

nym wokół którego skupiło się zainte- 

resowanie kół parlamentarnych. Na 

posiedzenie to przybył p. min. Skład- 

kowski i wzięło w nim udział wielu po- 

słów i senatorów z poza samej komisji. 

Referent wniosku, poseł Zdzisław 

Stroński z klubu B. B. W. R. w dłu- 

gim przemówieniu obrazującem sytu- 

ację w Małopolsce Wschodniej przed 

akcją sabotażową w czasie jej trwania 

i w czasie pacyfikacji na podstawie 

szeregu danych dowiódł, że zarządze- 

nia rządu, wykonane następnie przez 

władze lokalne były uzasadnione i mu- 
siały nastąpić, aby spokój był przy- 
wrócony w województwach Małopolski 
Wschodniej. 

Jeżeli były nadużycia, to winni bę- 

dą ukarani, zgodnie z oświadczeniem 

p. min. Składkowskiego na komisji 
budżetowej. 

Wniosek klubu Ukraińskiego jest 

zatem nieuzasadniony i dlatego refe- 
rent zaproponował aby go odrzucić, na 
tomiast postawił inny wniosek, w któ- 
rym Sejm ma uznać za konieczność za- 

rządzenie władz państwowych dla uk- 

rócenia akcji sabotażowej. 
Długa dyskusja, jaka się następnie 

wywiązała nad referatem posła Stroń- 
skiego, wykazała, że klub P. P. S. nie 
solidaryzuje się z akcją pacyfikacyjną 
i stanowiskiem swych *sójuszników w 

sprawie brzeskiej. 

Klub Ukraiński przez usta swych 

przedstawicieli stanowczo domagał się 

by wniosek jego został przez komisję 
uchwalony. W głosowaniu, jakie się 

następnie odbyło, przyjęto propozycję 
posła Strońskiego, zaś wniosek ukraiń- 
ski odrzucono. | 

Budżet Prezydjum Rady Ministrów. 
WARSZAWA, 21.1. (Pat). Sejmowa 

komisja budżetowa przystąpiła do roz- 
patrywania budżetu Prezydjum Rady 
Ministrów. Referent pos. Hutten-Czap- 
ski omawia najpierw zamierzenia w 
kierunku usprawnienia administracji. 
W najbliższym czasie zostaną przedło- 
żone wnioski ustawowe, dotyczące kon 
centracji władz  administracyjnych, 
szczegółowe projekty podziału na wo- 
jewództwa i ogólne zasady podziału na 
gminy, projekt ramowy instrukcji kan- 
celaryjnej dla urzędów, projekt ustawy 
o ustroju miasta Warszawy i grodzkie- 
go województwa stolicy. Omówiwszy 
następnie spr. funduszu kuliury na- 
rodowej, który ma być zmniejszony o 
miljon złotych, oraz sprawę przecią- 
żenia Najwyższego Trybunału Admini- 
stracyjnego, referent przechodzi do 
działałności Polskiej Agencji Telegrafi- 
cznej, podnosząc, iż dopłaty ze skarbu 
państwa w roku ostatnim zmniejszyły 
się o 41 tysiąc, w roku zaś przyszłym 
— przeszło o 75 tysięcy. Mimo to, po- 
większenie liczby placówek i rozsze- 

Wybuch bomb na 
WIEDEŃ, 21 I. (Pat). Dzienniki 

donoszą z Buenos Aires, że wczo- 
raj eksplodowały w Buenos-Aires 
na trzech różnych dworcach bom- 
by. Ludność ogarnęła panika. Po- 
licja czyni poszukiwania, dotych- 
czas jednak bez rezultatu. Jedna 
bomba eksplodowała w pokoju na- 
czelnika stacji. Trzy osoby zostały 
zabite, 5 rannych. W parę minut 

rzeń sieci korespondentów pozwoliło 
zwiększyć prawie dwukrotnie objętość 
służby P. A. T. Wprowadzono pracę 
24-godzinną zamiast 18-godzinnej — i 
wszystko to bez zwiększenia personelu 

„ redakcyjnego, jedynie drogą wzmoże- 
nia wydajności pracy poszczególnych 
współpracowników. Dział filmowy 
P. A. T. rozwinął się i stanął na wyso- 
kim artystycznym poziomie. , 

Pos. Czapiński (PPS) czyni ogółną 
uwagę, że rząd obecny odpowiedzialny 
jest za wszystkie wstrząsy natury pra- 
wnej i gospodarczej. Mówca skarży się 
na niedostateczną sprawność Trybu- 
nału Administracyjnego. Przechodząc 
do spraw prasowych, zaznacza, że cen 
zura gnębi prasę niezależną, a jedno- 
cześnie powstaje aparat prasowy pro- 
rządowy. Poruszając sprawę P. A. T. 
mówca uważa, że serwis jej jest drogi 
i zarzuca mu tendencyjność politycz- 
ną. Jako wyraz nieufności, wnosi o 
skreślenie całego funduszu dyspozy- 
cyjnego Prezydjum Rady Ministrów i 
© skreślenie 500 tys. z budżetu P. A, T. 

trzech dworcach. 
później nastąpiła eksplozja na dwor- 
cu Constitucion, przyczem zranio- 
nych zostało 10 robotników. Na 
stacji Hippodrome nastąpiła trzecia 
eksplozja, w chwili, gdy większa 
ilość robotników wsiadła do pocią- 
gu, 6 robotników zostało zranio- 
nych. Gdyby eksplozja nastąpiła pa- 
rę minat później, liczba ofiar zwięk- 
szyłaby się znacznie. 

Z powodu odmowy Litwy. 
TALLIN, 21.1 (Zel. wł.) Dnia 20 

b. m. miała się tu odbyć estońsko- 
łotewsko - litewsko-polska konferen- 
cja kolejowa w cclu omówienia 
kwestji bezpośredniej komunikacji. 
Jednakowoż konferencja nie odbyła 
się ze wzglęku na to, że Litwa za- 

$line lotniotwo to potęga Państwal 

komunikowała, iż odmawia w niej 
swego udziału. Obecnie zostanie zwo- 
łana takaż konferencja estońsko ło- 
tewsko - polska bez udziału Litwy, 
"Termin i miejsce zwołania konferencji 
nie zostały jeszcze wyznaczone. 

  

Sylwester 

Wyjechałam z Wilna w mróz siar 
czysty, po przejściu przez tropiki w 
wagonie wylądowałam w Warszawie 
w szare mgliste rano. Boże, co za zmia- 
ny klimatu w ciągu jednej nocy: zwie- 
czora 18 stopni mrozu, w wagonie 
dwadzieścia kilka ciepła, w Warsza- 
wie zero, i bądź tu człowiecze zdro- 

wym. 
Pominto odwilży i klapiącego mok- 

rego śniegu Warszawka jak zwykle 
miła, ożywiona i ruchliwa, zwłaszcza 
wa parę dni przed Syłwestrem. Każdy 
„akiada jakieś płany, aby jak najba- 
jeczniej spotkać Nowy Rok, choćby na 
dług, choćby kosztem prywacji kilku 
apiesięcy, byle się wino łało i aby się 
bawić w tę noc, w którą według tra- 
dycji „bogowie i ludzie szaleją”. 

Oczywiście że z tego powodu te- 
atry w wigiłję Sylwestra świecą pust- 
kami, nawet w Teatrze Polskim na 
drugiem przedstawieniu „Romansu 
Ministerjalnego*, zaledwie jedna trze- 
<ia widowni zajęta i to połowa przez 
kartkowiczów, pomimo świetnej gry 
Łeszczyńskiego. Samborskiego i Ro- 
manówny, ale któż może drogo płacić 
za bilety w przeddzień nocy szaleń- : 
stwa? Takich krezusów w dzisiejszych 
ciężkich czasach mało nawet w stolicy 
państwa. 

Ale zato co się dzieje nazajutrz! 
Kina ze specjalnym noworocznym 
progromem i teatrzyki rewjowe prze- 
pełnione, w restauracjach wszystkie 
stoliki zawczasu pozamawiane i szczel- 

i wrażenia karnawałowe 
w Warszawie. 

nie obsadzone, w setkach domów pry- 
watnych składkowe uczty trwające do 
białego rana, to jest do dziewiątej i 
dziesiątej. W całem' przeszło miljono- 
wem mieście tylko chorzy w noc Syl- 
westrową udają się normalnie na spo- 
czynek. W Oazie formalne tłumy, po- 

mimo 35 złotych od osoby za kołację. 
bez ałkoholi, niema ani ćwierci wol- 
nego miejsca, ale trudno się temu dzi- 
wić, gdyż właśnie w Oazie spotyka 
Rok Nowy minister Zaleski ze swoim 
gościem ministrem Venizelosem i kor- 
pus dypus dyplomatyczny. Niema więc 
rady, cały elegancki świat warszawski 
musi być również w Oazie, chociaż 
Ściany nie dają się rozszerzyć i wen- 
telacja słaba, chociaż delikatniejsze 
panie mdleją z gorąca — ale co tu 
gadać —- „noblesse oblige*. Zresztą 
nad ranem i mniej delikatne panie ze- 
mdłały, gdy się rozpoczęła strzelanina 
i gdy z roztańczonej sali wyniesiono 
dwóch ciężko rannych. 

W noc szału, w oparach alkoholo- 
wych temperamenty grają. W eleganc- 
kiej Oazie strzelano. u Wróbła podżga- 
no się nożami, w kawiarni Italja roz- 
bito wielkie szyby lustrzane kamienia- 
mi, a wiele było bójek w różnych ba- 
rach i pomniejszych szynczkach, nie 
spisać tego na wołowej skórze. Dość, 
że pogotowie ratunkowe miało w noc 
Sylwestrową i noworoczne rano moc 
do roboty. 

Wyciągając wnioski z bilansu Syl- 
westrowego możnaby mniemać, że 

Warszawa nie odczuwa kryzysu eko- 
nomicznego, że nikomu niebrak go- 
tówki, tak dobrze jednak nie jest, w 
sklepach pomimo obniżenia cen to- 
warów słaby ruch, u fryzjerów nie 
trzeba czekać kolejki, w pracowniach 
krawieckich damy zamawiające zaw- 
sze szereg toalet zadawalniają się te- 
raz jedną a najwyżej dwiema suknia- 
mi, w kawiarniach nie trudno o stolik, 
w eleganckich restauracjach jak na- 
przykład Połonji, kelnerzy z wyszuka- 
ną grzecznością witaja i obsługują nie- 
licznych gości. Jednem słowem stag- 
nacja wszędzie, a już najgorzej w te- 
atrach. Publiczność nie uczęszcza, bo 
w dzisiejszych ciężkich czasach nie jest 
w stanie płacić po 14, 15 i 15-cie zło- 
tych zamiejsce. Dyrektorzy nie mogą 
obniżyć cen, płacąc aktorom po 3, 4 
i 5 tysięcy miesięcznie, istne błędne 
koło. Trzeba przyznać, że i sztuki nie 
bardzo nęcą zbłazowaną warszawską 
publiczność. „Romans Ministerjalny* 
przeciętnie dowcipna francuska farsa. 
„Pani Ministrowa* Grzymały Siedlec- 
kiego stoi tylko koncertowa grą uro- 
czej i niezrównanej Gwikły. Frenkla 
w roli Pana Geldhaba Warszawa już 
widziała niejednokrotnie, tak samo jak 
„Lekkomyśłną Siostrę* Perzyńskiego, 
mniejsza o to że rolę Marji po Przy- 
byłko objęła Modzełewska a sama 
Przybyłko Potocka jest świetna jako 
Helena, nie mniej jednak sztuka jest 
znana i nieco myszką trąci. „iekarz 
Bezdomny” Słonimskiego pełen gry- 
zącej satyry i dowcipnych powiedzeń 
zrobił klapę, nie dlatego, że jest raczej 
trzyaktowym satyrycznym feljetonem 
na współczesne stosunki, niż sztuką 
teatralną, ale dlatego, że Słonimski na- 

  

raził się Żydom, ą wiadomo że Żydzi 
stanowią u nas p ad teatralną pub- 
liczność. 

Tylko Jaracz w Ateneum ma stale 
komplety; prawdopodobnie ten sukces 
przypisać należy niskim cenom miejsc 
(najdroższe 10 zł., najtańsze 1 zł. 10 
gr.), gdyż sensacyjna sztuka „Ułica* 
Rice'a, jest brutalną, melodramatycz- 
ną amerykańską bujdą, coprawda po- 
mysłowo wystawioną i świetnie zagra- 
ną, ale i w innych teatrach grają nie- 
gorzej. Zresztą na szczelnie wypełnio- 
nej widowni, byłyśmy z moją przyja- 
ciółką jedyryżmi chrześcjankami, uto- 
pionemi w morzu mniejszości wyzna- 
niowej. 

Karnawał też jakiś niemrawy i a- 
nemiczny, wstępy na bale drogie, obo- 
wiązkowe wspaniałe toalety coraz no- 
we i świeże, przyczyniają się do tego, 
że na bale chodzą. poza oficjalnymi 
gospodarzami tylko rodziny obarczo- 
ne pannami na wydaniu, inni wolą się 
wytanczyč na dancingu, gdzie i wstę- 
pu się nie płaci i toaleta może być 
znacznie skromniejsza. Z innych towa- 
rzyskich rozrywek bridge panuje na- 
gminnie, grają starzy i młodzi w klu- 
bach i resursach, w prywatnych do- 
mach, poprostu wstyd się przyznać 
do nicznajomości tego kunsztu, gdyż 
należy on do dobrego tonu. 

Do niebywałych atrakcyj począt- 
ków warszawskiego karnawału należał 
występ Kiepury, 5-go na koncercie w 
Filharmonji i 12-go w Tosce. Za Kie- 
purą szaleje Warszawa, szaleje, . po- 
mimo bajecznych cen. Bilety rozchwy- 
tano na szereg dni wcześniej, a co się 
działo na sali trudno opisać, takiego 
entuzjazmu najstarsi ludzie nie pa- 

mietają, niemilknące salwy braw, nie- 
ludzkie krzyki i histeryczne piski do- 
magające się bisów, zwarjowane wiel- 
bicielki młodego polskiego Caruza, 
wdarły się na estradę, rozszarpały 
kwiaty i wstążki z bukietów a nawet 
kilka zapaleńszych oderwały i wzięły 
na pamiątkę guziki od fraka. Na kon- 
cercie była obecna amerykańska Miss 
Polonja i polska panna Batycka, któ- 
ra jest podobno narzeconą Kiepury. 
Kiepura świetnie był  usposobiony, 
śpiewal dużo nad program i pozwolił 
publiczności wnieść się triumfalnie do 
samochodu. 

7 lileratów największą poczytnoś- 
cią cieszy się w Warszawie Pitigrilli, 
który zwłaszcza po swoim odczycie w 
Warszawie szturmem zdobył publicz- 
ność. Tłomaczenia jego powieści są 
rozchwytywane przez snobów i snobki, 
a nazwisko Pitigrilli utarło się pawet 
jako określenie pewnego typu osób i 
pojęć, mówi się więc potocznie Piti- 
gril, Pitigrilka, pitigriłić i tak dalej 
odmieniać można w nieskończoność. 

Pod zewnętrzną przykrywką hu- 
moru i wesołości, nastroje są fatalne, 
wszędzie redukcje, ciasnota gotówko- 
wa, nawet w solidnych redakcjach wy- 
płaty uskuteczniają na raty, każdy na- 
rzeka, a tu na dobitek znana chiro- 
mantka Mirta Noel przepowiada na 
rok bieżący lub najdalej przyszły woj- 
nę, więc nie dziwnego że te złowróżb- 
ne horoskopy zatruwają humor na- 
wet największym optymistom. Nawet 
zwykle beztroska brać malarska przy- 
cichła i posmutniała, popija wpraw- 
dzie, bo trzeba przecież jakoś zalać 
robaka i zostawia nawet czasem w 
knajpach paszporty zagraniczne jako 
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Olbrzymi pożar. 
HAMBURG, 21.I (Pat). Ubiegłej 

nocy w wytwórni materjałów gar- 
barskich Winter, Brauer i S-ka wy- 
buchł pożar. Szkody są wielkie. 
Przyczyna pożaru narazie nie wy- 
jaśniona. Pożar ogarnął wszystkie 
składy. W gaszeniu pożaru brała u- 
dział cała okoliczna straż pożarna. 
Pożarem zagrożona była hala ma- 
szyn i kotłownia. Płonący budynek 
zdołano ugasić o godz. 5 nad ranem. 

ilrį nowej konstrukeji, perujące į Parniki kartofle prędko i oszczędnie 
poleca 

Zygmunt Nagrodzki 
Wilno, Zawaina 11-a. 

į Ceny niskie. 3008  Ceny niskie. i 

SPORT 
WYCIECZKA NARCIARSKA A. Z. Sn. 
Zarząd Sekcji Narciarskiej AZSu poda- 

je do wiadomości, że w dniu 25 b m. orcga- 
nizuje całodzienną wycieczkę narciarską po- 
łączoną @ wewnętrznemi zawodami klasyfi- 
kacyjnemi «Па wszystkich narciarzy Zwią- 
zku ma trasie w okolicach Nowej Wńiłejki. 

'W wycieczce tej jak zarówno w zawodach 
pożądany jest udział tak wprawnych jak i po 
czątkujących, a zwłaszcza ostatnich, gdyż 
ma ona na celu umożliwienia wypróbowanie 
swych sił adeptom narciarskim. 

" Trasa biegów oraz tempo wycieczki przy- 
stosowane będą dla majsłabszych. Obowią- 
zki sędziów obejmą p. p, profesorowie U. 5. 
B. Po zawodach nastąpi wapólny posiłek oraz 
zabawa. narciarska. 

Wyjazd specjalnie zamówionemi autobu- 
sami ze schroniska narciarskiego AZS-u pum 
ktualnie o godz. 1g ramo. Powrót projekto- 
wamy jest na nartach przy świetle pochodni. 

Udział Klubu Włóczęgów oraz akademi- 
ków dotąd miestowarzyszonych będzie miłe 
widziany. 

Zapisy w Sekretarjacie AZS-u do soboty 
włącznie, \ 

— Z Towarzystwa Lyžwiarskiego. Zarząd 
Wileńskiego Twa Łyżwiarskiego podaje do 
wiadomości członków, iż w dniu 25 stycznia 
т. b. o godz. 12 w lokaiu biura ślizgawki w 
Parku Sportowym Młodzieży Szkołnej im. 
Gen, Żeligowskiego odbędzie się walne ze- 
branie członków T-wa. 

IPorządek dzienny: wybory mowego za- 
rządu, sprawa zawodów w dnm 1 i 2 lutego, 
sprawa ponownego ja ma 
Mistrzów. Polski, iw py 

Zatem podaje do wiadomości publiczno- 
ści, że wdniu 1 lutego odbędą się zawody 
członków T-wa, a wdniu 2 hutego r. b, ząwo- 
dy międzyszkolne. 

Z KLUBU SPORTOWEGO STOWARZYSZE- 

NIA RODZINY WOJSKOWEJ. 
W pierwszych dniach lutego roku bieżą- 

cego rozpoczynają się lekcje gimnastyki š 
tańców plastycznych dła osób dorosłych oraz. 

Lekcje odbywać się będą po cenach mi- 
nimalnych *w godzinach południowych w lo- 
kalu Stowarzyszenia R, W. w bmachu Kasy- 
na Garnizonowego. 

Zapisy w czwartki od 17 do 18 godz. w 
Sekretarjacie R. W. 
AK AN UK E A TA SIP 

Biotūa warszawaka 2 do. 21.1. A. r. 
WALUTY i DEWIZY: 

    

  

WARTY ZANA 7 8,92 — 8,94 - 8,90 
Hołandja. . . «- . . 359,04 —359,94—358,14 & 
Londyn suks B 43,31--43,42 — 43,20 
Nowy York . . „ . - . 8.916—6.956—8,8096 
Paryż . . « - . . . . 34,061/,—35,05— 84,98 
Prakk bs 1, 22 26,407/, — 26,47 —26,34 
Stokholm . . . . . . 238.90 — 239,50—238,30 

  

   
Szwajsarja . . 172,65—173,08—172,22 
Wieėmi . . . - „ 125,45—125,76—185,14 
Ms S 16,72 —46,84—46,60 
Berlin w obr.pryw. . . + - . .. . #11,94 

PAPIERY PROCENTOWE: 
50; Premjowa dolarowa .. .. , ‚ 4600 
5% Konwersyjna . - . -. « . « « * . 67,60 
6% dolarowa . « « . « . « « » + . › 6800 
7% Stabilizacyjna . . „ « . . . - « 80,00 
10% Kolejowa . . . . . --. » JI ‚ « 1038,00 
84 L. 2, B. G. K. i B. R., abl. B. G.K, %,00 
To BAM AE Va S 83.25 
8% Tow. Kred. Przem. Poł „.  . 83,50 
41/,% ziemskie . ...  ”. 50,75—51,00 
8% warszawskie . . . . 70,75—71,25—71,00 
GA Dodo ‚ - „ 67,26 
10% Radomta . 24,106. 4 74.50 
10% Siedlec . ‚ - +. . - „ 738,78—740(0 
6% obl. m Warsz, VILIiLX em. . . . . 40,25 
3% budowlana. . . .. . «ma... MÓW 

BKCJE: 
Bank Polski . . . „ . „ „ „ 159.09—149.50 
Bank Zachodni. . . .. .. . + 70,00 
Gakkisf! < Ak 6 ów bk. szęAAE 
Węgial . s zw .. i ss LO 
Łilpop 4%: 55604 > 25 606 ® - 20,00 
Modrzejów '- « + . 2 .. ое 8,50—9.00 
Norbila e aa ia ‚ » 89.00 
Starachowice. 4:4. «5 oo ia 11,50 

zastaw, ale już nie z tą brawurą'i ani- 
muszem co dawniej, kiedy Astorja była 
ulubionym stamlokalem. 

— No cóż Kamilu, pyta ostrożnie 
Witkowskiego, może udzieliłbyś mi 
małego wywiadu o sztuce. 

— Dałem tym draniom w pysk, 
pokazałem jak trzeba malować, —zba- 
ranieli i gęby pootwierali. Ale czy to- 
w Polsce warto, kto się u nas zna na 
sztuce, kto kupuje obrazy, chyba jakiś 
literat, który. groszem nie Śmierdzi i 
miesiącami czekać każe na honorar- 
jum. Bogate fabrykanty i opasłe dy- 
rektory lubią sztukę łatwą, dostępną, 
wymuskane obrazeczki ze szkółek pod 
godłem różnych świętych, lub rozha- 
sanych Polaczków Stryjeńskiej. 

— Nie możesz się skarżyć, zdoby- 
łe$ uznanie, sławę, miałeś świetne re- 
cenzje z wystawy w Warszawie, teraz 
znów zdobywasz laury w Kopenha- 
dze. 

— Nasz rząd popiera sztukę, to 
prawda, jak żaden inny, ale to nie wy- 
starcza, uznanie, pochwały, recenzje, 
do djabła z tem, nie da się tem nawet 
pokryć kosztów materjałów, a nasze 
kochane społeczeństwo... mam je... 

Tu zaczął kląć tak szpetnie używa- 
jąc tak soczystych wyrażeń, że powtó- 
rzyć ich nie mogę boby się papier za- 
rumienił. Nie mniej dosadnie jak Wit- 
kowski, wyraża się Gruss, Świdwiński, 
Mackiewicz, Gruberski i wiełu wielu 
innych. Ale pomimo paskudnej gęby, 
malarze to najserdeczniejszy naród, 
który jeśli kogoś polubi to z całego 
serca i wiernie umie dochować przy- 
jaźni, więc dla tych zalet wiełe im 
wybaczyć należy. ; 

Zofja Piasecka-Kaliciūska. | 

ь j { 
"4
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BRZEŚĆ nad Bugiem, 21-I. (Pat). 
Paciąg osobowy, zdążający z Bia- 
łegostoku do Brześcia nad Bugiem 
ma przejeździe kolejowym na 212 
kilometrze wpadł na sanie. Wsku- 

tek katastrofy zabity został koń, 
doszczętnie rozbite sanie, zaś jadą- 
cy trzej osobnicy odnieśli ciężkie 
uszkodzenia cielesne Jeden z nich 
w drodze'do szpitała zmarł. 

Zuchwały napad bandy dywersyjnej 
na polskie terytorium. 

Uprowadzenie emigranta rosyjskiego. 
JNaty wezarajszej patrołe KOP-u oraz wła- 
dye bespieczeństwa zaalarmowane zostały 
uiezwykie śmiałym napadem, jaki dokonany 
został w rejonie odcinka granicznego Ra- 
ków na u połsko-żowieckiem. Ob- 
jekiem napadu była wieś Turkowszezyzna 
położona zaledwie 0 400 metrów od graniey 
sowieckieį. 

We wsi tej mieszkał niejaki Jan Szeze- 
pko, który pod groźbą rewoiwerów uprowa- 
dzony został na stronę sowiecką. Jeszcze w 
tstopedzże r. ub, Szezepko zbiegł z Białorusi 
sowieckiej, gdzie poszlakowany był o działal 
mość keatrewolneyjną po uzyskaniu od władz 
polskieh prawa azylu emigrant sowiecki za- 
„mieszkał w pobliżu graniey, skąd przez zbi- 

wów sawicekieh został przemocą uprowa- 
dzony. 

Zaalarmowane tym bezezełnym napadem 

władze KOP-u wszezęły niezwłocznie docho- 
dałzenie, które pozwoliło ustalić następujące 
fakty: Napastnicy korzystając z ciemności 
mocnych przedostali się niepostrzeżenie na 
teren polski. Banda ta w liczbie 7 osób uzbro 
„joma w karabiny i rewolwery pod wodzą zna 
mego działacza komunistycznego i dywersan- 

tn Zajdorowa, będąc widocznie doskonale 0- 
ibezmama z terenem, bez większych trudności 

przedostała się do pożądanej wioski, skąd 
tą samą drogą wróciła do Rosji, uprowadza- 
jąe porwanego emigranta. 

W wyniku powyższego dochodzenia wła- 
dze KOP-u w ju z władzami ad- 
ministracyjnemi zwróciły się niezwłocznie 
do komendanta sowieckiej straży granicznej 
w Zasławiu z ostrym protestem oraz z żąda- 
niem natychmiastowego wydania porwanego. 

Zadoščuczynieniu żądaniu władz polskich 

komendant sowiecki odmówił tłumacząc się, 
brakiem odpowiednich instrukeyj. 

Jak się dowiadujemy, w dniach najbliż- 
szych ma być zwołana graniczna konferen- 
ефа polsko-sowiecka dla zlikwidowania iney- 
dentu craz zapabiegnięcia na przyszłość te- 
go rodzaju naruszeniom granicy polskiej, 

Podług uzyskanych przez władze grani- 
czne informacyj Szezepko osadzony początko 
wo został w areszcie w Zasławiu, skąd w tym 
samym dniu wywieziony został do Mińska. 
Poza działałnością kontrewolucyjną porwa- 
ny emigrant rosyjski oskarżony jest o zdra- 
dę tajemnie wojskowych i szpiegostwo na 
rzecz Polski. Ma być on postawiony przed 
doraźnym sądem w Mińsku, gdzie za inkry- 
minowane przestępstwa grozi mu kara 
śmierci. * 

es KIEK 

Różności z baranowiekiego bruku. 
Dnia 16 i 17 stycznia nasi miłośnicy te- 

atru, a takich mamy tu dość dużo, chodzili 
tłumnie do sali „Kina Dźwiękowego* na dwa 
przedstawienia Reduty, dającej sztukę Zapol- 
skiej „Tamten*. Obydwa przedstawienia od- 
były się przy wypełnionej sali, hucznie okla- 
skującej artystów. Na drugi dzień taż sama 
publiczność przybyła słuchać i oklaskiwać 
gorąco „Romantyczną noc” z p. Batycką i 
Frenkłem. Prawdę powiedziawszy, gdyby się 
Ktoś zawziął, to Baranowicze mogłyby już 

utrzymać stały teatr. Trzebaby na serjo o 
žem pomyśleć, bo 'dła miasta 30-tysięcznego 
jest to już b. potrzebne. 

Dnia 18 stycznia mieliśmy my społecz- 
aicy ruchliwą niedzielę. Bo proszę, co się to 
u nas tej niedzieli w dziedzinie pracy spo- 
Recznej nie działo. O' godz. pierwszej zrobiłi 
«u siebie poświęcenie: i to bardzo gościnne, 

y. Związek ich liczy 130 osób, a 

<łotąd musieli się obywać bez własnego lokalu. 
To też w okresie ogólnego poruszenia energji 
zbiorowej, jakim był okres wyborów do Śej- 
mu i oni wybarli sobie nowy, energiczny Za- 
rząd i wynajęłi sobie ładny lokal w śŚród- 
miešciu, bo przy ulicy Ułańskiej na rogu 
Wileńskiej. Poświęcenia dokonał ks. dziekan 
Żołądkowski, okolicznościowe przemówienia 
wygłosiłi goście: ks. dziekan Żołądkowski, p. 
rejent Domański i niżej podpisana. Przybył 
wam więc jeden więcej ośrodek życia. towa- 
rzyskiego i kulturalno-oświatowego, a że nie 
sanniy takich płacówek zbyt wiele, więc z każ- 
<dej szczerze się cieszymy i życzymy Związko- 
wi pocztowców, coraz wydajniejszej pracy 

„dla dobra: organizacji. 
Później tegoż dnia w „Stacji Opieki nad 

«matką i Dzieckiem** „Związku Pracy Obywa- 

telskiej Kobiet", odbyła się z dużym nakładem 

pracy i pomysłowi choinka dla matek Kli- 

jentek Stacji. Choinka była śliczna, nastrój 

b. miły. Matki dostały paczki celowo dla nich 
dobrane i po dużej strucli z pszennej mąki, 

którą po powrocie z choinki, mogły obdzielić 
<ałą swoją rodzinę. Z miłej uroczystości jak- 

by rodzinnej, delegowano mnie z ramienia 
„Związku Pracy Ob. Kobiet"', na posiedzenie 
Sekcji ratowniczej Czerwonego Krzyża do 
„Miejskiego Ośrodka Zdrowia*. Byłam tam 
świadkiem narodzin kuchni dładożywiania 
bezrobotnych. Będzie to robiła Sekcja ratow- 
uiczn Czerwonego Krzyża pod kierunkiem 
dr. Szała, a pieniądze na utrzymanie tej kuch- 
ui, mającej dła 300 bezrobotnych wydawać 
codziennie porcje litrowe zupy na mięsie z 
chłebem, ma dać w połowie Starostwo i Ma- 

i Kuchnia w godzinach poludniowych 
będzie objeżdżała miasto i będzie się za- 
żrzymywała w punktach wyznaczonych, do- 
zaj dia bezrobotnych. Załedwie ułożono 

budżet i omówiono stronę organizacyjną 

przyszłej kuchni dla bezrobotnych, w parę 

miant potem w tymże samym lokału odbyło 

się posiedzenie organizacyjne pierwszej dru- 

żyny ratowniczej C. K. a potem omówiono 

kurs przeszkolenia dła tej drużyny. Wykłady 
ma kursie prowadzić będą pp: lekarze dr. 
Abramowicz, dr. Szat, dr. Pras. dr. Sobie- 

miecki. 
Jak z lego co piszę widoć, pomimo karna- 

wału, praca społeczna u nas tętni dość buj- 
nem życiem i obejmuje coraz szersze kręgi 
Audri į organizacyj. 

   

Stefania Bojarska. 

Z życia spółdzielczego wsi. 
LIDA. Dnia 19 b. m. odbyła się tu kon- 

$eremcja regjonalna odpowiedzialnych pracow 
ników Związku Spółdzielni Spożywców „Spo- 
łem* w Warszawie, zatrudnionych w insty- 
tucjach handłowych tegoż Związku, działają- 
cych na terenie północno-wschodnim pań- 

stwa. Na konferencję stawili si przedsta- 

wiciel Centrali Związku, kierownicy oddzia- 
łów tegoż Związku — z Białegostoku, Wilna, 
Lidy i Baranowicz, oraz trzech lustratorów 

Spółdzielni Spożywców z województw biało- 
stockiego, wiłeńskiego, nowogródzkiego i po- 
leskiego. Uczestnicy konferencji mieli na celu 
wyjaśnienie stanu gospodarczego Spółdzielni 

Spož. w poszczególnych okręgach — w związ- 
£u z obecnie przeżywanym powszechnym kry 

zysem gospodarczym, oraz uwzględnienie li- 
uji postępowania na przyszłość w celu otrzy- 
mania stanu posiadania. 

Z wymiany zdań — na podstawie obser- 
wacyj i danych statystycznych — stwierdzo- 
mo, że iłość wadliwie  zagospodarowanych 
spółdzielni spoż. pod koniec roku ub. zmniej- 
szyła się i żadna nie upadła; że sp-nie spo- 
żywców przeżywają kryzys gospodarczy sto- 
guńkowo mniej odtkliwie, niż handel pry- 
«atny, że dzięki stałym i umiarkowanym ce- 
mom w spółdziełniach zaufanie ludności do 
gospodarki sklepów spółdzielczych w roku ub. 
wzrosło. Towarowe obroty Związku „Społem* 
—oddziałów białostockiego, baranowickiego i 
fidzkiego w roku ub. również wzrosły, a łącz- 

nie z obrotami oddziału wiłeńskiego — osiąg- 

męły bardzo poważną sumę obrotu rocznego 
-—11.500.600 zł. + 

* Dła zwiększenia lojalności i solidarności 
zrzeszonych w spółdzielniach członków, oraz 

dła rozszerzenia sieci spółdzielni spoż., co 
wzmocni obroty składnic towarowych Związ- 

ku „Społem*, — konferencja uznała za ko- 
nieczne zwiększenie propagandy spółdzielczej 
na terenach; w tym cełu mają być niezwłocz- 
nie powołani instruktorzy rejonowi. 

Tegoż dnia odbyłą się we własnej siedzi- 
bie Związku „Społem* w Lidzie posiedzenie 

  

  

    

  

Okręgowej Rady Spółdziełczej, złożonej z 

miejscowych działaczy spółdzielczych, na któ- 
rej między in. obecni byli: ks. dziek. Bojaru- 
niec, starosta p. Bogatkowski, dyrektor Kasy 
Komunalnej p. Szeptunowski i in. Na tem 
posiedzeniu wysłuchano sprawozdania z dzia- 
łalności gospodarczej miejscowego oddziału 
Związku „Społem*, oraz omówiono plan pra- 
cy organizatorskiej na r. 1931 w cełu więk- 
szego skooperatyzowania okręgu. E. B 

HOLSZANY. 
+ Jeszcze eoš nieeoš. Po skandalu wyni- 

klym w dn. 10.X1 1930 +. w Holszanach pod- 
czas pogrzebu poległych żełnierzy W. P w 
мее 7 holszewikami sporeczeństwo. hołszań- 
skie złożyło odpowiednią petycję do p. sta- 
rosty oszmiańskiego z prośbą o wyjaśnienie 
sprawy i przyczynienie się do usunięcia księ- 
dza Matulewicza. A oto i drugi dowód sto- 
sunku naszego proboszcza do miejscowych 
organizacyj i ich poczynań. 

Mianowicie Zarząd Stowarzyszenia b. woj- 
skowych i rezerwistów W. P. w Holszanach 
postanowił na gwiazdkę 1930 r. urządzić cho- 
inkę dla biednych dziec. 

Dzięki ofiarności społeczeństwa z zebra- 
nych ofiar obdarzono okało 30 dzieci ciepłemi 
ugramkami, waś około 200 dzieci łakociami. 

Tutaj należy podkreślić zasługi położone 
przy urządzeniu choinki zawsze ofiarnego na- 
uczycielstwa, a przedewszystkiem kierownicz- 
ki 7 kł. szkoły p, Dworzeckiej Zofji, p. Barci 
Stanisława oraz pozostałych pp. nauczycieli. 
Dla omówienia bliższych szczegółów związa- 
mych z urządzeniem choinki przez Zarząd Sto 
warzyszenia był zaproszony również i ks. Ma- 
tulewicz, który jednak na posiedzenie nie 
przybył i w choince dla biednej dziatwy u- 
działu nie wziął. 

Ponadto dowiaduję się, że ks. Matulewicz 
za umieszczenie sprawozdania o przebiegu po- 
grzebu poległych żołnierzy W. P. w Nr. 269 
„Kurjera Wileūskiego“ z dn. 20.XI 1930 r. 
odmówił podania ręki p. Barci, zaš nauczy- 
cielstwo całej gminy na ostatniej konferencji, 
solidarnie zaakceptowało sprawozdanie p. Ba- 
rci i postanowiło ustosunkować się do księdza 
Matulewicza, jak ksiądz do p. Barei. 

Obserwator. 

  

ŚWIĘCIANY 
+ Miła impreza. W ubiegłą niedzielę 

Święciany miały możność usłyszeć cały sze 
reg kolend polskich bardzo pięknie prześpie- 
wanych przez 3 chóry miejscowej młodzieży 
szkolnej. W lokalu gimnazjum został zorga- 
nizowany „Wieczór Kolend“, w którym wzię- 
ły udział chóry państwowego seminarjum na- 
uczycielskiego pod batutą p. Ruszczyckiego, 
państw. gimnazjum pod batutą p. Bujanow- 
skiego i miejscowej 7-oddziałowej szkoły — 
pod batutą p. Niewiadomskiego. Należy za 
znaczyć, że wspomniane chóry w ostatnim 
czasie, dzięki energicznej pracy ich kierow- 
ników zrobiły bardzo znaczne postępy. Śpiew 
solowy p. Niewiadomskiego oraz duet ucze- 
nic gimnazjum uzupełniały program nader 
ciekawego wieczoru muzyki. Organizatorom 
„Wieczoru Kolend* należy się wielkie uzna- 

nie. 

NOWO - ŚWIĘCIANY 
+ Z Oddziału Federacji P, Z. O. O. W dn. 

10.11931 r. z racji dnia Pomorza Federacja 
Z. O. W. urządziła wieczór wokalno-muzycz- 

ny. 
Ę Na program złożyło się przemówienie p. 

Brzezińskiego i p. Kobylańskiego, deklamacja 
i koncert orkiestry wojskowej. Program skró- 
cony, z powodu nieprzybycia niektórych 
członków zespołu, 

Poziom programu naogół średni. Podnieść 
mależy  miestrudzoną i wytrwałą  dzia- 
łalność pp. Brzezińskiego i Kobylańskiego. 
Publiczności mało, przeważnie młodzież. Dzi- 
wi ćsię należy, że za wyjątkiem wymienionych 
osób reszta członków zachowuje bezczynność. 
Szkoda. gdyż w N.-Święcianach dużo . jest 
b. wojskowych a nawet kilku p. oficerów 
rezerwy. 

Miejmy nadzieję, że Zarząd Federacji nie 
zrażony niepowodzeniem pójdzie naprzód i 
potrafi skupić około siebie jednostki chętne 
do pracy spółdzielczej. 

Podnieść należy fakt udzielenia przez d-cę 
Baonu K. O. P. p. pułk. Kobyłeckiego orkiest- 
ry, która swoim koncertem wypełniła luki 
powstałe w programie wieczoru. 

. 

Krewski. 

8 TSACAEOT WZA RZAZTEEO R AECZ KARY TAFTOWOWODORCIE 

OŚWIADCZENIE. 

W związku z notatką redakcji w 

sprawie odezwy Komitetu III Zjazdu 

Bibljotekarzy Polskich i V Bibljofi- 

16w Polskich w Wilnie (Nr. 10 @ @та 

14. I. 1931 r.) Komitet Organizacyjny 

Zjazdu, mającego wyłącznie zadania 

kulturalne na celu, oświadcza, że nie 

miał i nie ma intencji wkraczania w 

dziedziny polityki, jak również, że u- 

czestnkiem Zjazdu może być każdy 
zgłaszający się bez względu na naro- 
dowość, eo zresztą miało miejsce na 
Zjazdach poprzednich. 

Przewodniczący Komitetu 
Dr. Adam Łysakowski 

Sekretarz M. Ambros. 
1 

„Uwagi: pochmurno, 

E*U.-R-J E R Ww ELL EA BK i 

ch na žycie Grzegorza Kureca. WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU Zamach na życie 
Pociąg najechał na sanie. Wezoraj o godzinie 1-szej po połu 

dniu miaste obiegła sensacyjna wiado 
mość o zamachu na życie znanego w 
Wilnie przemysłowca — właścieieła 
dużej fabryki tektury, papieru i papy 
dachowej w Grzegorzewie, 55-cio le- 
tniego Grzegorza Kureca. 

Zamachu dokonano na kłatce seho 
dowej domu Nr. 14 przy ul. Wiień- 
skiej, gdzie mieści się s-ka akcyjna 
„Tektura* jednocząca w syndykacie 
wszystkie tektórownie naszego kraju. 

Po otrzymaniu tej wiadomości na 
miejsce wypadku natychmiast udał 
się specjalny wysłannik naszego pi- 
sma, który ustalił następujący 

PRZEBIEG ZAMACHU 

O godzinie 12.50 do podjazdu do- 
mu Nr. 14 przy ulicy Wileńskiej za- 
jechały sanie Grzegorza Kureca, któ- 
ry przybył z Grzegorzewa w celu za- 
łatwienia kilku spraw handlowych. 

Gdy Kurec skierował się w stronę 
wejścia i wstępował już na schody 
przed oszkłonemi drzwiami wejścia 
frontowego zjawił się jakiś nieznany 
mężczyzna, który błyskawicznym ru- 
chem wydobył z kieszeni rewolwer 

I ODDAŁ W KIERUNKU GRZEGO- 
RZA KURECA 

6 strzałów. Strzały zostały oddane je- 
den po drugim. 

Pierwsze pięć strzałów  chybily 
dopiero ostatni trafił Kureca w szyję. 
Z okrzykiem  „rałujcie* zbroczona 
krwią ofiara osunęła się na ziemię. 
Z pomocą rannemu nadbiegli pierw- 
si: jego furman Wojtkiewicz i obe- 
eny podczas zajścia mieszkaniec Land 
warowa Mejłach Sołomiako. 

Strzały i okrzyki wywołały na uli- 
cy zbiegowisko. Wieść o tem żeż „zabi 
li człowieka* błyskawieznie zwabiła 
przed drzwi wejściowe 

DUŻY TŁUM, KTÓRY PRZEZ KIL- 
KA JESZCZE GODZIN OBLEGAŁ 

MIEJSCE ZAMACHU. 

Tymczasem zamachowiec po wy- 
ładowaniu rewolweru stał przez kilka 
chwil na miejscu nerwowo oglądając 
się dookoła, co pozwoliło obecnemu 
w pobliżu podczas zajścia oficerowi 
podejść do zamachowca i po odebra- 
niu broni odwieźć do Komendy P. P. 
na uł. Ś-to Jańską. 

Na miejsce wypadku tymczasem 
przybyło pogotowie ratunkowe, któ- 
re po nałożeniu opatrunków 

ODWIOZŁO RANNEGO DO SZPITA- 
LA ŚW. JAKÓBA. 

Pozatem przybyło również kilku poli- 
ejantów. 

W wydziałe śledczym, dokąd z ko- 
łei odprowadzono zamachowca, usta- 
lono, iż jest to niejaki 

MICHAŁ BEJNAROWICZ 

inwalida wojenny i zredukowany pra 
cownik biura Grzegorzewskiej tektu- 

walczy ze śmiercią. 

rowni, ostatnio woźny w Inspekto- 
racie Praey, zamieszkały przy uł. Be- 
tlejemskiej Nr. 7. 

Na podstawie zeznań Bejnarowi- 
eza dokonał on zamachu powodowany 

ZEMSTĄ 

za wydalenie ze służby jeszeze na wio 
snę ubiegłego roku. Bezpośrednio po 
zwolnieniu Bejnarowicz wszezął prze 
ciwko Kurecowi sprawę sądową, któ- 
rą w rezultacie jednak niedawno prze 
grał. Zrozpaczony więc tem postano- 
wił w inny sposób powetować, jak po- 
wiada, swoją krzywdę. 

Po przesłuchaniu Bejnarowieza, 
przesłano go natychmiast do dyspozy- 
cji sędziego śledezego 4-g0o rewiru, 
polecenia którego 3 

BEJNAROWICZA OSADZONO 
W WIĘZIENIU ŁUKISKIEM. 

Od krewnych p. Kureca dowiadu- 
jemy się.że Bejnarowicz został jako- 
by wydalony za defraudaeje, eo sprze 
czne jest poniekąd z opowiadaniem 
Bejnarowicza, wohee czego nasuwa 
się przypuszczenie, iż powód zama- 
chu musiał być inny. 

Władze śledcze prowadzą energi- 
czne dochodzenie, zmierzające do wy- 
świetlenia rzeczywistego tła i powodu 
tego sensacyjnego zamachu. 

Jak się w ostatniej chwili dowia- 
dujemy, w szpitalu ustalono, że 

KULA UTKWIŁA W KOŚCI SKRO- 
NIOWEJ 

nie czepiając jednak mózgu, tak że 
jest nadzieja utrzymania rannego 
przy życiu. 

Po nałożeniu opatrunków, ranny 
odzyskał przytomność, wobee czego 
mógł być zbadany przez sędziego śled 
czego, który natychmiast przybył do 

szpitala. 

BADANY p. KUREC OŚWIADCZYŁ, 

że przyjął Bejnarowicza w swoim cza 
sie do pracy na skutek prośby wydzia 
łu opieki społecznej przy Magistracie. 
Wkrótce jednak Bejnarowicz dopu- 
Ścił się nadużyć natury pieniężnej, 
wobec czego. zwolnił go z pracy. 
Wówczas Bejnarowicz zażądał 3-ch 
miesięcznej odprawy, a spotkawszy 
się z odmową postanowił domagać się 
wynagrodzenia na drodze sądowej. 
Przed dwoma dniami odbyła się spra 
wa, którą Bejnarowicz jednak prze- 
grał. 

O przebiegu zamachu Kurec po- 
wiedział tylko tyle, że strzały padały 
tak gęsto, iż miał wrażenie, że do nie- 
go strzelają z karabinu maszynowego. 

Dodać musimy, że nie jest to pier- 
wszy zamach na życie Kureca. W ro- 
ku_1925 strzelano do niego w zaułku 
św. Michała, lecz wówczas Kurce wy- 
szedł z opresji cało. Е 

Wiadomość o zamachu wywołała 
w sferach przemysłowych i kupiec- 
kich naszego miasta duże wrażenie. 

Oświata pozaszkolna w Nowogródzkiem. 
W dniu wczorajszym odbyła się 

konferencja inspektorów oświaty 
pozaszkolnej przy inspektoratach 
szkolnych województwa nowogródz- 
kiego w Nowogródku. Z. ramienia 
władz wojewódzkich wzięli w niej 
udział pp. naczelkik wydziału sa- 
morządowego Galasiewicz, zastęp- 
ca naczelnika wydziału samorządo- 
wego Wójcik, przedstawiciel kura- 
torjum Prużański, inspektor oświa- 
ty pozaszkolnej przy kuratorjum wi- 
leńskiem Dracz, inspektor oświaty 
pozaszkolnej Stubiedo i inspektor 
szkolny powiatu nowogródzkiego 

  

Chruściel. W żywej dyskusji poru- 
szono sprawę oświaty pozaszkolnej, 
która na terenie województw wschod- 
nich jest naczelnem zagadnieniem 
społeczno-oświatowem. Z. dyskusji 
wynika, że stan pracy społeczno- 
oświatowej na terenie województwa 
nowogródzkiego stoi na bardzo wy* 
sokim pozięmie. Organizacją, wy- 
suwającą się na czoło, jest Zwią- 
zek Młodzieży Wiejskiej, na któ- 
rym opiera się praca społeczno- 
oświatowa. Na terenie powiatu lidz- 
kiego jest obecnie 70 kół. Następ- 
nie idzie powiat nowogródzki i inne. 

„Wieloryb“ w wiilji. 
Wezoraj w poładnie mieszkańcy Wilna 

przechodzący nad brzegiem Wilji, zauważyli 
na powierzchni wody grzbiet niezwykłych 
rozmiarów ryby, która płynęła w dół rzeki. 

Zjawisko obserwowane przez tłumy by- 
ło różnie komentowane, Jedni twierdzili, że 

jest to jakaś ryba morska, która przedosta- 
ła się z morza do Wilji przez Niemen. Dru- 
dzy zaś, że jest to niezwykłych rozmiarów 
łosoś. A co to za „źwierz* był w rzeczywi- 
stości nie ustałono jednak. (e) 

  

KRONIKA 
NI Dziś: Wincentego. 
Czwartek 

Jutro: Rajmunda.     
  

Wschód słońca—g. 7 m. 31. 

Zachód „ —zg. 16m.04 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. $. B. 

w Wilnie z dnia 21/1—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 768 

  

Temperatura średnia — 9° С 

ė najwyższa: — 60 C 

а najnižsza: — 11° С. 

Opad w milimetrach: 0,1 

Wiatr przewažający: północno-zachodni. 

Tendencja barom.: wzrost. 
: 

URZEDOWA. 
— Konsulat łotewski w Wilnie komuniku 

je, że w poniedziałek dnia 26 b. m. Konsulat 
będzie nieczynny z powodu rocznicy uznania 
Łotwy de jure. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Dodatkowe wyjaśnienie. Celem uzu- 

pełnienia całokształtu swego komunikatu, po 
damego do wiadomóści publicznei dnia 21 sty 
cznia 1931 r. Zarząd Bratniej pomocy P. M, 
A. U. S. B. wyjaśnia, że: p. Feliks Jaguczań- 
ski, były członek Zarządu podejmując z 
„Sobótki Akademiekiej sumę zł, 519, w od- 
powiednim czasie z miej się nie wyliczył, 
wobec czego pomimo, iż kwotę wyżej wspom 
nianą wiścił całkowicie, sprawa jego dnia 13 
stycznia 1931 r. została skierowaną do Są- 
du Rektorskiego. 7 

— Skład Tymczasowego Zarządu Stowa- 
Bratnia Pomoce Poł. Młodz. Akad. 

U. S. B, zatwierdzonego przez Pana Kurato- 
ra Stowarzyszenia przedstawia się następują 
co: Komisarz Tymczasowego Zarządu kol. 
Jerzy Dietrich. Członkowie: kol. kol. Fundo- 
wicz Stefan, Kuncewicz Edmund, Kossakow- 
ska Wincenta, Radziwon Władysław, Janii- 
cki Stanisław, Jurewicz Apolinary, Świeżyń- 
ski Zdzisław, Lewandowski: Henryk. Podział 
funkcji: Kol, Fundówicz Stefan — vice-pre- 
zes gospodarczy i kierownik Sekcji Pomocy 
Naukowych, 2) Kol. Kuncewicz Edmund — 
skarbnik, 3) Kol. Kossakowska Wincenta — 
sekretarjat i Sekscja Zdrowia, 4) Kol. Ra- 
dziwom Władysław — referat gospodarczy 
i referent Kasy Chorych, 5) Kol. Janicki Sta- 
nisław — Referat Ogninska i kierownik Se- 
kcji Kulturalno-Samokształceniowej, 6) Kol. 
Jurewicz! Apolinary — Sekcja Pośrednictwa 
Pracy ii Dochodów Niestałych, 7) Kol. Świe- 
żyński Zdzisław — Przewodniczący Komisji 
Kwalifikacyjnej i Kartoteka, 8) Kol. Lewań- 
dowski Henryk — Sekcja va i Kwa- 
drans Akademicki, Skład Komisji Kwalifi- 
karyjnej: Kol. Jurewicz i Lewandowski. 
Skład Komitetu Dyskontowego: Przewodni- 
czący Kol. Kuncewicz, członkowie. Kol. Świe- 
żyński i Janicki. 

HARCERSKA. 
— Akademicka Drużyna Harcerska zwo- 

łuje na dzień 23 stycznia b. r. ogólne zebra- 
nie członków, na godziną 20: wieczorem, w 
lokalu przy ul. Zygmuntowskiej 16. 

Na porządku sprawy z życia akademic- 
kiego, Osobnych zawiadomień mie wysyła 
się, wobec czego wszyscy członkowie winni 
się zjawić na skutek miniejszego ogłoszenia 
notatki w prasie. 

  

  

     
  

Kwiaty ozdobne, 
paseczek do sukni bałowej, chusteczkę jedwabną czy 
torebkę balową w pięknych odmianach znajdzi Pani 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 
Franciszka Frliczki, Zamkowa 9, tel. 6-46. 2905 

  

SANITARNA. 
— Kontrola zakładów dentystyeznych. 

Władze sanitarne zamierzają przeprowadzić 
łustrację gabinetów dentystycznych cełem u- 
stalenia, czy właściciel zakładu dostatecznie 
przestrzega pnzepisy o zachowaniu czystoś- 
ci, co jest konieczne ze wzglęud na zdrowie 

pacjentów. 

WOJSKOWA. 

— Uwadze osób ubiegających się o sto- 
pień podporucznika rezerwy. Jak się dowia- 
dujemy wszyscy b. wojskowi reflektujący, 
w myśl wyjaśnień Ministerstwa Spraw Woj- 
skowych, o uzyskanie stopnia podporucznika 
reezrwy winni wnieść należycie umotywowa 
ne podanie w terminie do dnia 30 b. m, do 
właściwego P. K. U. 

Poadnia złożone po terminie powyższym 
nie będą rozpatrywane. 
— Dodatkowe zebranie kontrolne. Na dzień 

13 lutego r. b, wyznaczone zostało w lokalu 
P. K. U. zebranie kontrolne dla wszystkich 
szeregowych którzy we właściwym czasie 0- 
bowiązku tego z jakichkolwiek względów 

nie spełnili. 

GOSPODARCZA 

— Świadectwa przemysłowe dla restaura- 
cyį, Wileńska Izba Skarbowa otrzymała od 
Ministerstwa Skarbu okólnik, ma podstawie 

którego została upoważniona przy sprzeda- 
ży świadectw przemysłowych stosować na- 
stępującą ulgę: ma prawo we własnym za- 
kresie udzielać zezwoleń na prowadzenie re- 
stauracjii w I półroczu r. b. na podstawie pół 
rocznych świadectw przemysłowych w tych 
wypadkach, gdy właściciel przedsiębiorstwa 
wykaże za pomocą zaświadczenia właściwe- 
go urzędu skarbowego akcyz i monopolów, 
iż koncesja na prowadzenie restauracji u- 

staje cofniętą najpóźniej z dniem 30 czerw- 
ca 1931 r. 

Ulgi te udzielane są na indywidualn po- 
dania zainteresowanych. 

— Wyjazd delegatów wileńskich kupeów 
drzewnych do Warszawy. Wczoraj wieczorem 
wyjechali do Warszawy przedstawiciele kup 
ców drzewnych. Wezmą oni udział, jako de- 
legaci Wilna, w toczących się obecnie per- 
traktacjach mad utworzeniem ogólnego pol- 
skiego syndykatu eksporterów drzewnych. 

Powstanie takiego syndykatu wydatnie 
przyczyni się do skoordynowania eksportu 
drzewa na terenie całej Polski. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Walne zebranie Stow. Kobiet z W. W. 

w. piątek 23 stycznia b. r. o godź, 20 w Se- 
minarjum Muzeum Etnograficznego (Zamiko- 
wa 11) odbędzie się walne zebranie Stowarzy 
szenia (Kobiet z wyższym wykształceniem (od- 
dział wileński) z następującym porządkiem: 

1. Sprawozdanie ze zjazdu delegowanych 
Polskiego Stowarzyszenia Kobiet z wyższem 
wykształceniem w Krakowie — dr. Rostkow- 
ska. 

2. Odczytanie referatu Dr. Adamowiczo- 
wej, wygłoszonego na źjeździe pod tytułem: 

„Aktualne zagadnienia międzynarodowego ru 
chu kobiecego ''. 

3, Dyskusja. 
4. Wolne wnioski. 
Zarząd oddziału wileńskiego zwraca się z 

gorącem wezwaniem do.. wszystkich kobiet 
z akademickiem wykształceniem o przybycie 
ma zebranie i zapisywanie się, na członkinie 
Stowarzyszenia. 

— Walne Doroczne Posiedzenie Wileń- 
jego Towarzystwa Ginekologicznego obdę- 

dzie się zdiś dnia 22 b. m. o godz, 20 w lo- 
kalu (Kliniki Położn.-Ginekolog. 0. 5. B. (Bo 
gusławska 3) w jpierwszym terminie; w ra- 
zie braku quorum — o godz, 20 m. 30 w 
drugim terminie. 

Na porządku dziennym: 
1) Sprawozdanie Zarządu i Komisji Re- 

wizyjnej. 
2) Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Kwalifikacyjnej i Komitetu Redak- 
cyjnego „Ginekologji Polskiej“. 

O godz. 21 odbędzie się kolejne 45 posie- 
dzenie naukowe Towanzystwa. 

— Z koła Historyków. W niedzielę dnia 
25 stycznia 1931 r. o godz. 11 m. 15 w pierw- 
szym terminie, 11 m, 30 w drugim terminie 
w sali wykładowej Seminarjum Historyczne- 
go (Zamkowa 11) odbędzie się nadzwyczaj- 
ne Walme Zgromadzenie z następującym po- 

rządkiem dziennym: 
1. Wybór prezydjum. 
2. Odczytanie protokułu z ub. Walnego 

Zromadzenia. 
3. Sprawa Zjazdu w Warszawie. 

a) wybór delegatów, 
4. Sprawa przyszłego Zjazdu w Wilnie i 

b) instrukcje. 
5. Wolne wnioski. 

wyłonienie Komitetu Wykonawczego. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Ze Związków Gospodarczych. W dniu 

18 stycznia 1931 r. w lokalu przy ul. Ży- 
dowskiej 15 odbyło się zebranie Gosp. Zw. 
Zaw. Brukarzy, na którym była głośno oma- 
wiana sprawa przestrzegania 8-godzinnego 

dnia pracy oraz cennika na rok bieżący. 
— Broszurki religijne w języku litewskim. 

Liga iKatolicka dla Misyj Wewnętrznych 
przystąpiła do wydawania broszurek reli- 
gijnych w języku litewskim, Pierwsza bro- 
szurka obejmpjąca cztery strony została wy- 
dana już pzred Bożem Narodzeniem. Obe- 
cnie Liga zamierza rozwinąć akcję w tym 
kierunku na szeroką skalę. 

— Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 
dnia 23 b, m. o godz. 19 rozpocznie się w 
Tokalu przy ul. przejazd 5, XV zebranie 
Klubu Włóczęgów Senjorów. 

"Goście mile widziami. Na porządku dzien. 
mym referat p. Wacława Studnickiego o wal- 

ikach duchowieństwa z p A na Litwie, 

oraz sprawy bieżące. 

  

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Tymezasowy Komitet Litewski w Wil- 

nie wysłał gratulacyjną depeszę do Rygi. Z o- 

kazji odbywającego się w Rydze kongresu 
Związku - litewsko-łotewskiego | Prezydjum 
Tymczasowego Komitetu Litewskiego w Wil- 
nie 'wystosowało gratulacyjną depeszę, w 
której w imieniu ludności litewskiej w Wiil- 
nie życzy ikongresowi pomyślnych wyników 
pracy. 

— Uniewinienie komendanta skautów В- 
tewskieh, Dnia 19 stycznia 1931 r. Sąd Okrę 
gowy w Wilnie w Wydziale Karnym rozpa- 
trywał sprawę studenta Framciszka Żizmara- 
sa, (komendanta litewskich skautów wileń- 
skich, oskarżonego z art. 132 p. 2 K. K. 

Wobec mieudowodnienia winy podsądny 
został przez Sąd Okręgowy uniewiniony. 
Sprawę rozpatrywano przy drzwiach zamknię 
tych. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 
— Odezwa Białoruskiej Chrześcijańskiej 

Demokracji. Komitet Centralny Białoruskiej 
Chrześcijańskiej Demokracji w tych dniach 
wydał odezwę, w której w związku z porażką 
Białorusinów s ostatnich wyborów, na- 
wołuje lud białoruski do wytrwałej pracy na 
polu odrodzenia narodowego, tłumacząc, że 

  

Wyjaśnienie władz policyjnych 
w Sprawie zajść na Antokolu. 

Z Komendy Wojew. P. P. otrzymujemy 
następujące pismo: 

„W związku z ukazaniem się w Nr. 5 
„Kurjera Wileńskiego* z dn. 8 b. m. notatki 
pod tytułem „Fantastyczne opowiadanie o 
rzekomem zabójstwie przy uł. Antokolskiej“, 
proszę o umieszczenie następującego wy jaś- 

nie! A. 

Nieprawdą jest, aby w dniu 25 grudnia 
1930 r. w bramie domu Nr. 74 przy ul. An- 
tokolskiej jakakolwiek kobieta, napastowana 
przez kilku mężczyzn, została przez połiejanta 
pobita do nieprzytomności. Nieprawdą jest, 
aby policjant Błaszczuk usiłował uspakajać 
w omawianem miejscu, pijaną kobietę, a na- 

stępnie machnął ręką i odszedł. 
Prawdą natomiast jest, że w dniu 25-go 

grudnia 1930 r. w. godzinach wieczornych 
prostytutka Wasilewska Emilja, będąc pijaną 
do utraty przytomności wszczęła na ul. An- 
tokolskiej awanturę wybijając w domu Nr. 72 
szybę, przyczem pokaleczyła sobie rękę. Wo- 
bec tego, że zajście to wywołało zbiegowisko, 
przechodzący wówczas w towarzystwie in- 
nych osób, st. post. Błaszczak Józef z Ko- 
mendy P. P. m. st. Warszawy przystąpił do 
usunięcia tłumu i odszedł z chwilą nadejścia 
będącego w służbie post Miszuty Piotra z 3 
Posterunku na Antokolu. Prawdą jest, że 
post. Miszuta przy pomocy piekarza — Glin- 
ciszka Judela, zamieszkałego przy ul. Anto- 
kolskiej Nr. 74, wprowadził pijaną Wasiłew- 
ską do autobusu i odwiózł ją do lokału 3-go 
Posterunku P. P. dokąd przybyło pogotowie 
ratunkowe, które po nałożeniu Wasilewskiej 
opatrunku na skaleczoną rękę, pozostawiło ją 
na miejscu. Prawdą jest, że w dniu 26 grudnia 
1930 r. o godz. 4-ej rano odesłano Wasi- 
lewską po wytrzeźwieniu do IV Komisarjatu, 

który po ustaleniu jej tożsamości. zwolnił ją 
do domu. 

Winnych świadomie fałszywego oskarżenia 
oraz rozsiewania faszywych wiadomości nie- 
pokojących ludność, pociągnięto do odpowie- 
dzialnošci karnej. 
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W III Młody las 

22 stycznia J. A. Hertza       
siła ruchu białoruskiego nie w wyborach, łecz 
wmasach ludowych. 
— Walne Zgromadzenie Koła Wileńskiego 

Białoruskiego Instytutu Gospodarki i Kultu- 
ry. W dniu 26 b, m.. odbędzie się w łokalu 
przy ul. Ludwisarskiej 1—19 o godz. 11 Wał. 
ne Zgromadzenie Kola Wileūskiego Bialorus- 
kiego Instytutu Gospodarki i Kultury, na któ- 
rem będą omawiane ikwestje, związane z 
działalnością Imstytutu. 

— Odczyt p. F. Okińezyca. W niedzielę 
25 b, m. w lokal Białoruskiego Związku 
Akademickiego (Wileńska 8—3) o godz. 16-ej 
członek Zarządu „Centro sojuzu* p. F. Okin- 
czyc wygłosi odczyt na temat: „Kwestje a- 
grarnė“. Po odczycie dyskusje. 

RÓŻNE. 
— Przedsiębiorcy autobusów 

protestować przeciwko wydzierżawieniu ra- 
chu autobusowego. Jak się dowiadujemy, rox 
ważany obecnie w łonie Magistratu projekt 
udzielemia firmie szwajcarskiej „Saurera* 
prawa ma eksploatację ruchu 
w Wilnie wywołał bardzo duże zaniepokoje- 
nie wśród przedsiębiorców i właścicieli autó 
busów, którzy, jak słychać, zamierzają zwró 
cić się do czynników kompetentnych z sze- 
roko umotywowanym memorjałem. W me- 
morjale tym zamierzają oni wystąpić prze- 
ciwiko koncepcji wydzierżawienia firmie za- 
granicznej ruchu autobusowego ma terenie 
maszego miasta. 

— Spożycie mięsa w Wilnie. Według da- 
nych w ubiegłym tygodmiu na tang miejski 
spędzono 2115 sztuk bydła i mierogacizny. 

'Na konsumcję miejscową zakupiono 1950 
sztuk, resztę zakupiły pobliskie gminy, 

Spęd bydła znacznie ożywiony. 
Popyt duży.. 

Ceny w porównaniu z poprzedniemi tygo- 
dniami uległy zniżce od 5—15 proc. 

— Egzaminy na mierniczych przysięgłych. 
Dowiadujemy się, że egzaminy na mierni- 
czych przysięgłych w terminie wiosennym 
b. r, odbędą się dla kandydatów przynależ- 
nych pod względem terytorjalnym do komisji 
egzaminacyjnej w Warszawie, w kwietniu r. 
b. Bliższe szczegóły, jak termim, lokal i go- 
dzina rozpoczęcia egzaminów będą podane 

pisemnie każdemu poszczególnemu zgłoszo- 
nemu i dopuszczonemu do egzaminu kandy- 
datowi. Równocześnie przypomina się, że w 
myśl $ 7 na wstępie powołanego rozporzą- 
dzenia kandydaci, którzy pragną być dopusz- 
czeni do egzaminu w terminie i wiosennym, 
winmi złożyć 'w ciągu lutego r. b. na ręce 
sekretarza komisji egzaminacyjnej w War- 
szawie, ul., Foksal 11 (lokał Wydziału Po- 
miarowego Ministerstwa Robót Publicznych) 

należycie mdokumentowane podania (8 8 
wspomnianego 'wyżej rozporządzenia) oraz 
pokwitowanie wpłaconej taksy egzaminacyj- 
nej (konto P. K. O. Nr. 30.491). Tamteż mo- 
żna nabyć wykaz ustaw, rozporządzeń i prze- 
pisów wymaganych przy egzaminach, 

ZABAWY. 
— (Czarna Kawa—Dancing. W dniu 16 

lutego b. r. na zakończenie karmawału, Za- 
rząd Okręgowy T-wa Przyjaciół Zw. Strzelec- 
kiego urządza w salonach Kasyna Garnizo- 
mowego Czarną Kawę, przeznaczając dochód 
na potrzeby kulturałno-oświatowe Związku, 
Niskie ceny rwstępu, tani bufet, dwie orkie- 

stry, niewątpliwie umożliwią całemu Wiłnu 
wzięcie udziału w tej sympatycznej imprezie. 

Zaproszenia—karty wstępu zostaną mieba- 

wem rozesłane. 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułance, Dziś o 

godz. 8 w. premjera arcyciekawej, oryginal- 
nej w pomyśle komedji Carpentiera „Papa- 
kawaler" w opracowaniu reżyserskim Wyr- 
wicza Wichrowskigo. Całość podzielona jest 
na trzy akty (7 obrazów), Dekorator J. Haw 
ryłkiewicz skomponował specjalny system de 
koracji aby umożliwić tak różnorodne zinia. 
ny w jaknajkrótszym czasie. 

'Komedja Carpentiera otrzymała w Teat- 
rze naszym świetną obsadę, złożoną z cz0- 
łowych artystów zespołu z Wyrwiczem-Wi- 
chrowskim, Jasińską-Detkowską, Szurszew- 
ską, Niwińską, Mileckim i Wyrzykowskim 
na czele. © 

Nie małą atrakcją będzie niewątpliwie u- 
dział w tem widowisku p. Zofji Wyleżyń- 
skiej, która odtworzy rolę sławnej divy o- 
perowej, Blanki Credaro, Usłyszymy ją śpie- 
wającą pieśni włoskie. Również pp.Niwińska
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i Szurszewska wykonają piosenki. Kompo- 
zycje fortepjanowe oraz kierownictwo mu- 
Zycme Eugienjusza Dziewulskiego. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś z powo- 
du próby generalnej Teatr nieczynny. 

‚ — Piatkowa premjera w „Łutni*, W pią- 
tek dnia 23.b, m. o godz. 8 w. ukaże się na 

scemie Teatru „Lutnia oczekiwana z wiel- 
kiem zainteresowaniem komedja Francka i 
Hirszfelda „Interes z Ameryką" w reżyserji 
R. Wasilewskiego i w oprawie dekoracyjnej 
J. Hawryłkiewicza. Obsadę tej oryginalnej, 
jeszcze w Polsce nie granej sztuki stanowią: 
Eichlerówna, Kami; „ Severinówna, Cie- 
cierski, Jaśkiewicz, Kreczmar i Wasilewski. 
Sztuka zyska sobie niewątpliwie uznanie pu 
bliczności, tak z powodu zajmującej i po- 
godnej treści, jak i artystycznego wykonania. 

— „Betlejka Wilenska“. W sobotę dnia 
24 b. m, o godz. 4 i pół po poł. odbędzie 
się w'Teatrze na: Pohułance przedstawienie 
popołudniowe, które wypełni ,„Betlejka Wileń 
ska'* p. Heleny Romer-Ochenkowskiej. 

Podczas spektaklu odbędzie się wręczenie 
adresu Autorce, która obchodzi 25-lecie swej 
pracyrartystycznej i społecznej, 

Niewątpliwie liczni wielbiciele talentu i 
osoby tik powszechne cenionej i poważanej 
przybędą tłumnie dla uczczenia zasług Ju- 
bilatkń. 

— „Czuparek* Benedykta Hertza. Zapo- 
wiedziańń 'przez Teatry Miejskie dla uczcze- 
nia trzydźiestołećia pracy pisarskiej Bene- 
dylita Hėrtza urocza bajka „,Czupurek* jest 

juź w przygotowaniu. Obsadę stanowić będą 
najułubieńsi artyści zespołu Teatrów Miej- 
skich, Prolog wypowie dyr. Zelwerowicz. 

RABJO 
CZWARTEK, dnia 22 stycznia 1931 r. 

11.58; Czas. 12.35: Koncert szkolny z Filhm. 
warsz. 14.30; Kącik dla Pań. 15.50: „Najszy- 
bsże pociągi na świćcie* — odczyt. 16.25: 
Progi. dzienny. 16.30: Koncert symfoniczny 

łyty). 17.15 „W styczniową rocznicę" — 
odczyt. 1745: Koncert muzyki popularnej. 
18.46: Kom. Akad. Koła Misyjnego. 19.00: 
„Skrzynka pocztowa Nr. 141". 19.20: Pro- 
gram na piątek i rozm. 19.30: Rezerwa. 19.40: 
Pi dzienm. radj. 20.00: Telefonem od na- 

szego genewskiego korespondenta. 20.15: „Ze 
świata radjowego* — pogad. 20.30:Muzyka 
łekka. 22.15: Koncert. 22.50: Kom. i muzyka 
tameczna. 

PIĄTEK, dnia 23 stycznia 1930 roku. 
11.58: Czas. 12.05: Koncćrt popularny (pły- 

tyj. 13,10: Kom meteor. 15.30: Lekcja fran- 
cuskiego. 16.25: Progr. dzienny. 16.30: Kon- 
cert życzeń (płyty). 17.15: „O nieznajomości 
Języka Prawa" odczyt. 17.45: Audycja mu- 
zyezna. 18.46: Komunikat L. O. P. P-u. 19.00: 
Program na sobotę i rozmaitości. 19.15: Kom. 
„Sokoła*. 19.30: Rezerwa. 19.48: Prasowy 
dzien. radj. 20.00: Telefon od naszego ge- 
newskiego korespondenta. 20.15: Koncert 

  

   

  

    
  

  

symfoniczny z Warszawy. 23.00: „Spacer de- 
tektorowy po Europie", 

   

Od dnia 22'd6 25'etycrnia 

K. U-R-3 BR 

Jak p. Dowgiałło padł ofiarą swej pupilki. 
Przed rokiem mniej więcej giośną się stała 

sprawa okradzenia wyżsżego urzędnika Izby 
Skarbowej p. Władysława Dowgiałłę, zamiesz- 
kałego przy ul. Witołdowej Nr. 30-a. 

Sprawa ta posmak sensacji budziła z tego 
względu, że rzucała charakterystyczne świa- 
tło na samego poszkodowanego, który mając 
większe oszczędności, przechowywał je, jak 
prostaczek z jakiejś zapadłej wioski, po ką- 
tach w mieszkaniu, a następnie, że odsłaniała 
rąbek intymnych stosunków ze sprawczynią 
kradzieży, młodą dziewczyną, która nadużyła 
zaufania swego dobroczyńcy. 

Otóż dnia 13 marca 1930 roku, do wy- 
działu śledczego: P. P. na m: Wilno zglosit 
się p. Dowgiałło, zawiadamiając, iż przed 
czterema dniami został okradziony: z pie- 
niędzy w kwocie 1200 zł., które ukrywał w 
kopercie za lustrem. Jednocześnie poszkcdo- 
wany oświadczył, iż sprawczynią kradzieży 
jest niezawodnie 17-tołetnia: Stanisława Gry- 
galówna, którą znał od pewnego czasu jako 
biedną kwiaciarkę i której od czasu do czasu 
udzielał pomocy materjalnej.- W. dniu kra- 
dzieży Gryglowna była zatrudniona naprawą 
bielizny i wykorzystała moment, gdy Dow- 
giałło na chwilę wydalił się z mieszkania. 

Policja, prowadząc dochodzenie ustaliła, 
że Grygłówna nieślubna córka Aleksandry 
Persztel mieszka wraz z matką i jej mężem 
Janem Persztelem przy ul. Równe Pole Nr. 5. 
W ostatnich dniach córka i matka poczyniły: 
znaczne zakupy, co wskazywało, iż istotnie 
zdobyły one większą kwotę. 

Indagowane w tej sprawie podejrzane 
twierdziły, iż pieniądze wydane były zaro- 
bione, lecz kiedy nie mogły tego udowodnić, 
Gryglówna przyznała się, iż z mieszkania 
Dowgiałły zabrała 1120 zł, w czem 3 dolary, 
o czem powiedziała matce. Część tych pie- 
niędzy, obróciły na kupno ubrania, resztę zaś 
matka: ukryła. 

Na usprawiedliwienie swe Gryglówną о- 
świadczyła, że działała pod wpływem UczU- 
cia krzywdy, jaką jej wyrządził Dowgiałło 
przez uwiedzenie jej przed pięciu laty, kiedy 
to miała zaledwie lat 12. Od tego czasu Dow- 
giałło stale utrzymywał z nią intymne sto- 
sunki, za co udzičlai jej kiedy niekiedy drob- 
ne kiłkozłotowe zasiłki. Chcąc wreszcie wy- 
zwolić się od swego uwodziciela postanowiła 
kupić maszynę pończoszniczą by uczciwą pra- 
cą usamodzielnić się. Wiedziona tym płanem, 
wykorzystała moment i zabrała pieniądze 
Dowgiałły z ukrycia sobie znanego. 

Aleksandra Persztel, matka Grygłówny nie 
przyznała się do zarzucanej jej winy. Twier- 
dziła, iż sądziła, że pieniądze doręczone jej 
przez córkę zostały przez nią znalezione, a 
kiedy dowiedziała się o istotnem źródle ich 
pochodzenia, porzuciła je w kąt do śmieci 

  

   

  

i tam zaginęły. 
Sprawę przekazano sądowi, zaś oskarżone 

pozostawiono na wolnej stopie do czasu za- 
wyrokowania. 

W dwa miesiące później, bo 9 maja po- 
nownie zgłosił się do policji tenże p. Dow- 
giałło i zameldował, iż złodzieje, po włama- 
niu się do jego mieszkania, skradli tym razem 
z pod wanny pudełko błaszane zawierające 
1650 rubli w złocie i biżuterję, ogólnej war- 
tości 10.200 zł. 

O dokońanie tej kradzieży również podej- 
rzewał Gryglównę, która działać musiała przy 
pomocy innej osoby. 

Dochodzenie ustaliło, iż w tym czasie mat- 
ka Persztel za pośrednictwem brata nięża, 
Wincćentego Persztla wymieniała 100 rubli 
w złocie na złote polskie, a gaspodyni domu, 
w w którym zamieszkiwali Persztelowie о- 
trzymała tytułem zaległego komornego 200 zł. 

Indagowani w tej sprawie Grygłówna, jej 
matka i Persztel nie przyznali się do winy, 
a skradzionego łupu, mimo' skr: ętnych po- 
szukiwań, nie udało się odnaleźć. 

Jednakże wydział śledczy, nie przerywając 
dochodzenia, dokonał raz jeszcze rewizji w 
składziku: Persztelów, a po przekopaniu zie- 
mi, odnalazł na znacznej głębokości ukryte 
tu pudełko z pićniędzmi i biżuterją. 

P. Aleksandra Jackiewiczowa, właścicielka 
domu, domyślając się z jakiego źródła po- 
chodzą wpłacone jej 200 zł. tytułem komor- 
nego, oddała te pieniądze do depozytu. 

Wczoraj przed IIl-im wydziałem karnym 
Sądu' Okręgowego zasiedli w charakterze 0- 
skarżonych: Stanisława Gryglówna i Wincen= 
ty Jankun-Persztel, pod zarzutem dokonania 
kradzieży, oraz Aleksandra Persztełowa o u- 
krywańie pieniędzy i kosztowności skradzio- 
nych. 

Z powództwem cywilnem wystąpił za po- 
średnictwem. mec. Horngolda poszkodowany 
p. Dowgiałło, który domagał się zwrócenia 
mu 200 zł., zdeponowanych przez p. Jackie- 
wiczową. 

W obronie Gryglewiczówny wystąpiła adw. 
Falewicz-Sztukowska, jej matkę broniła Sien- 
kiewiczówna, zaś obronę Persztela wnosił 
adw. Andrejew. 

W wyniku przewodu Sąd w składzie pp. 
sędziów: Sienkiewicza, Zaniewskiego i Łaba- 
nósa,: skazał uznane za winne: Gryglėwnę 
na zamknięcie w domu poprawy przez 1 rok, 
zaliczając jej 8 miesięcy odbytego prewen- 
cyjnie aresztu, a jej matkę Persztelową na 
10 miesięcy więzienia z zaliczeniem 7 mie- 
sięcy aresztu. 

Persztela Sąd uniewinnił. 
Na rżecz poszkodowanego p. Dowgiałły 

Sąd zasądził od skazanych solidarnie 200: zł. 
z. kosztami. Ka-er. 

  

NOWINKI RADJOWE. 
„KONCERT ORKIESTRY SALONOWEJ. 
Zwolennicy mużyki salónowej łączcie się... 

z 'Radjostacją * Wileńską, 'która nadaje dziś 
*kóńcert popiilarny. W koncercie bierze u- 

dział popularna już wśród radjosłuchaczy, 
chociaż jeszcze mie osłuchana orkiestra sa- 
łonowa pod dyr. kpl. Banaszewskiego, Oprócz 
onkiestry ma koncert złożą się numery 5010- 
we 'w wykonaniu p. Zofji Wyležyūskiej. 

  

Wzruszający dramat 

Л 

WILENKNSKI 

Mecz piešciarski. 
Wilno — Lwów 7:7. 

Międzymiastowy mecz pięściarski Witno— 
Lwów, który się odbył w sali Okr. Ośrodka 
W. F. w dn. 18 stycznia zakończył się wy: 
nikiem nierozstrzygniętym. Reprezentaci obu 
okręgów byli przeciwnikami zupełnie równo- 
rzędnymi, to też wynik należy uznać za sprf- 
wiedliwy. Organizacyjnie zawody nie stały na 
odpowiednim poziomie, poza tem publiczność 
niekulturalnem zachowaniem się wytworzyła 
atmosferę nie do zniesienia. 

Wilno najlepiej reprezentowali: Lukmin, 
Mirynowski i Wojtkiewicz; najlepsi zawodni- 
cy Liwowa to Manks, Wagner; Moskwa i Gross 
natomiast Kaszowski i Norwicz'w: Wilna oraz 
Szpinetor i Przybylski ze Lwowa byli najlep- 
szymi punkiami swych reprezentacy j. 

Po serdecznem pówitaniu gości przez wice- 
prezesa Wil. O. Z. B. por. Gorączko,wręczeniu 
poporczyka i odpowiedzi reprezentanta Lwo- wa przystąpiono do walk, które rozpoczęło 
spotkanie towarzyskie w wadze muszej Szpi- 
netor (L) — Kaszewski (W). Walka niecie- 
kawa i b. prymitywna, uznana za nieroz- 
strzygniętą. 

Waga kogucia: Marks (L) — Głowacz (wy. Lwowianin wiecej rutynowany i silniejszy. fi- 
zycznie jest stale w ataku, przytem dobrą 
ma obronę, to też Głowacz prawie nie docho- 
dzi*do głosu. Wygrywa Marks wysoko na 
puńkty, Pierwsza zasłużona wygrana Lwowa 
i punktacja 2:0 na niekorzyść Wilna. 

Następne spotkanie w wadze piórkowej Wagner (L) — Łukmin (W) przyniosło wiele 
emocji. Ładńa walka dwóch równych prze- 
ciwników. Obaj krępi i dobrzy technicznie. 
Większa ruchliwość i szybkość wilnianina 
daje mu pewną przewagę nad przeciwnikiem, 
ale nie tak znaczną, jak'osądzili to sędziowie, przyznając wygraną na punkty Łukminowi. Wynik remisowy więcej byłby sprawiedliwy. Wilno wyrównało w punktacji 2 

Waga. lekka: Kołodziej (L) rupowski (W). Wysoki i długi. iwowianin z miejsca 
ostro: naciera, có oszałamia Krupowskiego, który: brakiem krycia ułatwia w znacznej 
mierze akcje swemu przeciwnikowi. Pierwsze 
dwie rundy przewagę ma Kołodziej, jednakże w. trzeciej puchnie, w której wytrzymały wil- 
nianińn zdecydowanie przeważa. Walkę uzna- 
no zanierozstrzygnietą, co spotkało się z du- 
żem niezadowoleniem i głośnemi protestami 
Iwowian. 

„ Waga półśrednia: Moskwa (L) — Miryno- wski (W). B. mistrz Śląska odbywający służ- 
bę we Lwowie 6 głowę przerastający Miryno- 
wskiego zbyt pewny był wygranej, tymeza- 
sem doskonała forma, szybkość i lepsza tech- 
nika paraliżowała wszystkie zamierzenia. Mi- 
rynowski miał przewagę zupełnie wyraźną 
czego dowodem: jednogłośne przyznanie mu 
zwycięstwa. Było to najładniejsze spotkanie 
dnia. Wilno prowadzi 5 :3. Tutaj powstaje 
pierwszy incydent wywołany złożeniem prote: 
stw przez reprezentanta Lwowa” z powodu 
przyznania zwycięstwa Mirynowskiemu; pro- 
test jako niesłuszny odrzucono i po przerwie 
10 min. przystąpiono do spotkania w wadze 

  

  

  

  

średniej w której Wilno reprezentowane było 
przez najlepszego i zawsze fair walczącego 
boksera Wojtkiewicza. Lwów reprezentował 
Brolik. Popularny „Wojtek* z miejsca przy- 
stępuje do ataku demonstrując ładny boks to 
też publiczność oklaskuje każdą udaną akcję. 
Wkońcu rundy Iwowianin zapoznaje się z 
prawym sierpem Wojtkiewicza i do końca 
starcia jest zupełnie oszołomiony. W drugiej 
rundzie Wojtkiewiez podniecany, zupełnie nie- 
potrzebnie, przez publiczność atakuje bez 
przerwy, Brolik jakgdyby nie egzystuje jest 
zupełnie groggy, w tym momencie Wojtkie- 
wicz zupełnie przypadkowo lekko uderza w 
tył głowy uchyla jącego się Brolika który skwa 
pliwie korzysta z tego i reklamuje faul. Sę- 
dzia przerywa walkę i lekarz którego wezwa- 
no stwierdza, że Brolik nie jest zdolny do 
walki ale nie z powodu ciosu w tył głowy 
lecz z wycieńczenia walką. Po krótkiej nar 
dzie sędzia ogłasza dyskwalifikację Wojtkie- 
wieza co spotkało się z ogólnym protestem. 
Lwów wyrównał 5:5. 

Spotkanie w wadze półciężkiej Gross (L) — 
Norwicz (W) nie nałeżało do:ciekawych. Nor: 
wiez to początkujący pięściarz napotkał na b. 
rutynowanego i dobrego boksera jakim jest 
Gróśś. Silne ciosy tłwowianina dwukrotnie po- 
waliły: Norwicza na' deski ringu, który braki 
swe techniczne nadużywał zupełnie wyraźnie 
za co został zdyskwalifikowany. Lwów pro- 
wadzi 7:5. 

Ostatnia walka to zapasy a nie boks. Lwo- 
wianih Przybylski” zupełnie nieopanowany 
trzykrotnie napomniany za faule, którymi rów 
nież nie grzeszył Kotwicz, zostaje zdyskwali- 
fikowiny, wobec czego dwa punkty przyznano 
Kotwiczowi i Wilno wyrownalto:7.: 7. Sędzia 
w ringu p. Kłoczkowski. Publiczności b. dużo. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO 

WŁAMYWACZA. 

Wezotaj władze bezpieczeństwa publiez= 
nego aresztowały na staeji kolejowej Mar- 
einkańce międzynarodowego złodzieja i wła- 
mywacza Bareikowskiego, ‚ 

Po wydostaniu się z więzienia Bareikow- 
kiej, gdzie osadzono go za zuchwałe wła- 
manie. 

   
  

    

Barcikowski przed dwoma dniami zbiegł 
2 więzienia warszawskiego przy uliey Dzi- 
ski usiłował zbiee do Litwy, gdzie ma brata 
w Olicie. Za zbiegiem rozesłano jednak listy 
gończe i w Marcinkańcach władzom śled- 
czym powiodło się go aresztować. 

(0). 

ARESZTOWANIE. USYPIACZA. 

Wezóraj agenci wydziału śledezego are- 
sztowali w Wilnie znanego międzynarodowe- 
go usypiacza Tubinowicza vel Kaufmana. 

Kaufman poszukiwany jest przez połieję 
dzieży. 
wiełu krajów za eały szereg zuchwałych kra- 

Tubinowicz przekazany zostanie polieji 
gdańskiej, która go również poszukuje. 

(©). 

Nr. 17 (1959) 

KRADZIEŻE. 
— Krewer Gabrjel (Zawalna 28) zamełdo- 

wał o kradzieży futra męskiego z przedpoki 
ju. Wartość futra wynosi 600 zł. 

— 'Majzel Chaim (Słowackiego 34) za- 
meldował że w czasie pobytu u 4-га Кар 
ma przy Wileńskiej 11 skradziono mni z przekł 
pokoju płaszcz męski wartości 322 zł. 

— Deniski Muniec (Wilkomierska 114) 
zamekłował o kradzieży z pracowni śhisan= * 
skiej przy ul. Wileńskiej 10 żelaza przez Ko='* 
złowskiego Piotra (Wielka 10), którego zatrzy 
mano. 

— Incėwma Stanisława (Amtokołska 87 
zameldowała o kradzieży ze szkoły po e 
nej przy ul. Piaski 1 pantofli damskich ii 
śniegowców _ przez Szarnkównę Sanisłuwę 
(Bystrzycka 23), którą zatrzymana 

Taksa na mięso i wędliny. 
Z dniem 21 styeztia 31 roku zaczęły obowią= 
zywać następujące ceny na wyroby maszrskie 

za 1 kilogram : 

Słonina świeża. . . . . . . 
Słonina wędzona . . . . . . 
Słonina solona I gat. . . . . 
Słonina selona II gat. . . . . 
Słonina węgierska 
Sadło świeże 
Sadło sołone |. i RE, MI 
Sadłó wędzonć. . . . . . . 
Boczek świeży. . . . . . . 
Sehab świeży nierąbany . . . 
Sehab świeży rąkany 3,5% 
Sehkab smażony . . . 
Szynka: świeża .-. . .-. . 
Szynka gotowana wędzona . 
Szynka westfalska . 
Szynka surowa —. 
Polędwiea |. „Glass 
Karkowina wędzena gotowana . 
Rozmaitości I gat. z 
Rozmaitości II gat. . . 
Boczek wędzony gotowany 
ŁOÓRREE CO 7 0000002 
GRWERSGOR BLS noly 
a ka Aa 
Nerki i wątróbka |. || | | 
Kiełbasa świeża -. . . . . . 
Kiełbasa czosnkowa : . . .-. 
Kiełbasa brunszwieka й 
Kiełbasa sałami . . . . . . 
Kiełbasa litewska . s 
Kiełbasa myśliwska . . ... . 
Kiełhasa lubelska . . . . . 
Kiełhasa sucha a M 
Kiełbasa mortadela 
Kiełbasa pasztełowa . 
Kiełbasa krakowska sucha 
Kiełbasa krakowska świeża . 
Kiełbasa herbataia . . . . 

Serdelki В asa dai SS AS 
REARAE ооа оа) a 
Saleeson włoski . . . - . . 
Saleeson szwabski . . . . . 
Salteson zwyezajny . . . . 
Obrzynki I gat. e ski bi 
Obrzynki I gat. 2 . . .. 
Szmalee Biały. . . . . . .-. 
Szmajlec. SASS 4 30: ainas 
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я 1931 rókw włącznie będzie S O KO Ł PR E R J I PZYWOdE BIBAJCUSZOW Kino - Teatr GENY Znacznie ZNIZONE: 40 ar., od godz. 6-ej ceny od 60 gr. wyświetlany(film: skautów. Aktów 8. L U ay" Bal : 4 Ei 

4 wi Gym og 
; Р © Rolę główną odtwarza król ekranu, 

SALA Ar M ŻaaĆ AREY ph „— NAD PROGRAM: Mistrz koguciej wagi sd: = Dziś! Najpotężniejszy 0 t t 1 ro zk a 7 największy tragik świata 
Gštiėbramska 5. . . > i + 

Kasa czynna od godz. 3 min. 30, Początek seansów od godz. 4-ej. Następny program: Robert i Bertrand. Miekiewicza 11, t.15-62 film doby obecnej. S a n Emil Jannings. Dł +! Bo 

° 
дЁБ'ічтті„ Dziś! Na pierwszy seans ceny znižone od 60 gr. Pierwszy mówiony po polsku, film wszechšwiatowej Prasa całego świata, a wraz z nią i publiczność przyjęła ten film z niebywałym entuzjazmem. KINO-TEATR Ki wytwórni amerykańskaj „Paramount* z udziałem najlepszych artyst. scen warszawskich Marji Gorczyńskiej, Ka- Początek o godz 4-ej, w dnie świąteczne o godz. 1-ej. ; zimierza Juńoszy-Stępowskiego, Lud- | | Dramat miłosny 7 

х я 
P л | wika Solskiego i Zbyszko Sa A M C życi ółcz. © - Dziś! Mo ntalny epokowy arcyfilm po raz pierwszy w Wilnie. Wszyscy do kina „Stylowego” oglądać: „HELIOS NAD ORW й ais T J A LEKARZ аяОН oe) i podziwiač E A každemu A przyszła wojna, do której szykują się nasi wrogowie. jakie piekielse- Wileńska 33, tel. 9-26 

DŹWIĘKOWA KINO 

УМ° 
ai, A; Miókiewicza 22. 

Dziš! Niebywaly 
dźwiękowo-spiewny 

przebój sezonu. 
     

  

ul, Wielka Nr. 47 

Szampańska komedja 

Krół Jazzu 
NAD PROGRAM: REWELACYJNE DODATKI DŹWIĘKO ku prosimy Sz. Publiczność o przybywanie na początek 

Ceny miejsc popilarne. 

Dziś! Uroczysty program 
Po raz pierwszy w Wilniel 
Wielki przeb. 'dźwiękowy! 

W rol. gł. ulubieniec publiczności Wiktor Mc 'Lagien i przepiękna Myrna LOy. Cudowne krajobrazy. 
Krwawe walki z anglikami. . Romane: cudnej Maharami. 
dźwiękowe oraz tygodnik dźwiękowy „Foxa*. — Początek seansów o godz. 4, 6, B i 10.15. 

Kobieta na Marsie 

Czarna 

Przepych. Wystawa. Przepiękne kobiety. Rekordowy 
sukces. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15, 

W rolach głównych: Pauł Whiterman, John Murray 
Anderson i wiele in. gwiazd „Uniwesral-Hollywood“ 
Rekordowa wystawa w naturalnych kolorach. 

JIWE. Dla młodzieży dozwolone. 
seansów. 

Na pierwszy seans ceny miejsc zniżone od 60 gr. 

Dła uniknięcia natlo- 
Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30. 

Potężny 
dramat 
dźwięk. gwardja 

NAD PROGRAM: Atrakcyjne dodatki 
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"Kino 0. Kolejow Dziś i dni następuych! Wszechświatowej aławy dana wóT7 + С Ё W spanialy 
zona. „Aolelopę,, ałeydiidło ORGA na ekranie! Najlepszy film Md “| d (dan kameljov) dramat 9GNIS Ki) Freda Niblo genjalnego twórcy „Ben-Hura” p. t. w 12 akt. 

Historja życi łnego blasku i piękności — dzieję bezgranicznej miłości i rezygnacji. 
kolej. W rol. gł.: Zaakom. artystka NOrma Talmadge oraz jedyny sMiepca Rudolfa Valentino — Gilbert Roland. 

(ebak dworca kolejow.) Pocz. seans. o g. 5, włniedz. i św. o g. 4. Nast. progr.: Pieśń miłości (Trędowata) z ulub. Jadwigą Smosarską, 

РС rogram! 22 akty w jednym seansiel  KINO-TEATR p Z k „anka | Soksėco dama ЕНО 
1 W roli głównej ulubieniec PA N*|Dziecko w рагигаст та!ру од ” чаг - = = Dramat film. w 12 akt. na tle pow. G. Zapolskiej. аН @ Policmajster Tagiejew W rolach główi.: Bogusław Sambórski, Zbysz: 

    

  

- 6dy pacient 

W tych dniąch tylko u nas Harry 
Liedtke i Marja Jacobini w fil- 
mie egzotycznego wschodu p. t. 

Mikko W M 

przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Rozdział I. 

Ręka stworzona do rewolweru. 

Miałam już parę razy sposobność 
jechać rzadko uczęszczaną drogą, przy 
której wznosi się wspaniała, posępna 
rezydencja Federie'ch, otoczona wa- 
łem wiecznie zielonych drzew. To też 
pomimo gęstej mgły poznałam ją na 
pierwszy rzut oka. Nie znałam nawet 
nazwiska właścicieli i dowiedziałam 
go się dopiero przy tej okazji. Przy- 
jeżdżałam jako pielęgniarka do stare- 
go pana Federie. 

Rezydencja jest: rozległa. Od środ- 
ka domu ciągnie się wstecz długi pa- 
wiłon, Front zwrócóńy na zachód po- 
siądą. po..bokach „dwie. trójgraniaste 
wieże, zakończone brzydkiemi kupuła- 
im, wżnosżącemi się nad oknami dru- 
giego piętra. Prawdopodobnie w okte- 
sie, gdy budowano ten dom, stanowiły 
one szczyt architektonicznej elegancji. 

   

      

Wieża południowo-zachodnia ma dwa 
rzędy okien, północno-zachodnia jest 
ślepa. Dziurawy dach, pokryty da- 
chówkami, jęży się lasem! kominów, 
okna są wąskie i zaopatrzone w okien- 
nice; z pod festonów wina przeglądają 
stare mury z czerwonej, zwietrzałej 
cegły. Całość sprawia wrażenie pewne- 
go zniszczenia i zaniedbania. 

Dom, stajnie i drzewa iglaste kryją 
się w obwodzie wysokiego: ceglanego 
muru, poobijańiego, lecz solidnego. Od 
żelaznej bramy do drzwi frontowych 
z ciężkim balkonem prowadzi podjazd, 
zarosły zielskiem i trawą. 

Nie jest tam wesoło. Od wąskich 
okien, żelaznej brańy, wysokich ko- 
minów i ślepej wierzy wieje coś ta- 
jemniczego i ponurego. . Ten ogólny 
charakter nieokreślonej grozy potęgu- 
je jeszcze fakt, że droga, jaką się tu 
dojężdża, jest prawie nieuczęszczana. 

Rzecz zaczęła się dla mńie w 

  

  

A Mstawaidiwo „Karjer Wileński" S-ka т ogr. odp. 

ogda i Eugenjusz Bodo 

Dziewica z Kairu 
wietrzny dzień na początku lutego. Od 
kilku dni byłam bez zajęcia, to też 
kiedy dr. Jay zatelefonował, że ma 
dla mnie chorego, zgodziłam się ze 
niejszych zdarzeń wyda się każdemu 
szczytem ironji. 
skwapliwością, która w świetle póź- 

| — Nie spečjalnie meczgącego — za- 
pewnił mnie doktór. — Pacjent — 
stary pan Federie. Miał atak apoplek- 
sji i jeszcze nie odzyskał mowy. Za- 
stanie pani na miejscu kartę choroby 
i instrukcje na noc. Ja przyjdę z rana. 
Dziękuję pani. 

— Jeszcze chwilę — rzekłam po- 
śpiesznie, żeby nie zdążył się rozłą- 
czyć.-—Jak się nazywa? Federie? Jaki 
adres? 

Roześmiał się. 

— DrogaAufengartner od rogu O. 
Street. Skręca się na lewo. Pierwszy 
dom za zakrętem. — Zawiesił szybko 
słuchawkę, jakby w „obawie, że się 
cofnę. I rzeczywiścić: pielęgniarki pry- 
watne mają prawo do ezterech woł- 
nych godziń po południu i unikają 
punktów, z których niema szybkiej i 
łatwej kómunikacji z miastem. Byłam 
pewna, że tam tramwaje nie dochodzą, 
a nie mogłam się rujnować na tak- 
sówki: 

  

  

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

STYLOWY 
ulica Wielka 36. 

«NAD PROGRAM: Humor! Satyra! Śmiech! 

Arcypotężny dram: w 10 akt. 
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PROSIMY SIĘ PRZEKONAĆ 
że wełny, jedwabie,  flanele 
oraz materjały pościelowe, bie- 
liźniane żyrardowskie, kołdry 
watowe, koce pluszowe — 
sprzedaje najtaniej 

2842- 0 GŁOWIŃSKI — Wileńska 27 

Od roku 1843 istnieje 
w G 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

  

Jadalne, sy pialne i ga- 
  

rędka, dokladna i tania 

Zawalna Nr. 1l-a — Skład maszyn.     Reperacja maszyn do szycia 

ZYGMUNT NAGRODZKI 

binetowe, kredensy, 
stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

ta dogodóych waronkach 1147     
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OGŁOSZENIA 
sezonowe i przedświąteczne w „KURJE- 
RZE WILEŃSKIM" i we wszystkich in- - 
nych dziennikach zamieszcza najtaniej 

Wil. Agencja Reklamowa 
J. DYSZKIEWICZ 

42277—0 ulica Wielka 14, tel. 12-34. į 
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I NA RATY. 
NADESZŁY NOWOŚCI. 
  

Do sprzedania 
elegancka 

gnknia balowa 
od Herzego. Ul. Trocka 19 

„Żródło Pracy",     

  

Ta DR. MEDYCYNY 

Antoni Aeligioi 
b. asystent Kliniki chorób 

Zygmuntowska 20 — 5. 

WSI SPOKOJNA, WSI WESOŁA! Komedja w 2 aktach, 

D. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórńe i moczopłciowe, 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3-8. 
W. Z.-P. 29. 9H 

M Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezoplei we, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

od godz, 9-12 i 4—8. 

Akuszerka 

Мга ВП 
przyjmuje od 9 rano do 
2 wiecz. ul. Michiewiczą 30 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

  

tub. kwit. łomkardowy- 
(Biskapia 12) Nr. 86175 

umieważnia się. 

  

po pożaru zostały: 
spalone 2 weksle na. 

zł. 2000, płatne 151 17.XII 
1930'r., wyd. praez Grze-- 
gorza Kureca, uniew. się: 

"UDZIELAM О 
korepetycyj 

Specjalność matematyka, 
Zgłoszenia do administr. 

  

kobiecych i położnicywa dla W. K. 
Akademji - Medycznej R 
Petersburgu przyjmuje o ii 
godz. 9 do-12 oprócz świąt Popierajcie   Ligę Korskąi Rzeczną 2805—-5 

Ale nie było rady. Spakowałam po- 
trzebne rzeczy, ubrałam się w płaszcz 
i kapelusz i kazałam zawołać taksów- 
kę. Gdy powiedziałam adres, cierpka 
twarz szofera rozjaśniła się 'szczęśli- 
wym uśmiechem. Bandyta! 

Była może piąta. Zapadał wczesny 
zmierzch i mokry bruk migotał świat- 
łami migających mas samochodów, 
które wypadły nagle z gęstej mgły i 
rozpływały się w niej zpowrotem. Ale 
stopniowo wszystkie świątła zostały za 
nami i znaleźliśmy się wśród zimnego, 
mglistego krajobrazu. Po długiej jeź- 
dzie skręciliśmy niespodziewanie na 
lewo, na niebrukowaną, brudną, od- 
ludną, wiejską drogę. Zaczęłam tracić 
humor, zwłaszcza, że auto wpadło w 
jakiś dół, wskutek czego uderzyłam 
głową o wierzch budy i, opadając, o 
mało nie wybiłam szyby. Zirytowana, 
odsunęłam okienko od przodu i'nachy- 
liłam się do szofera, mówiąc: 

— Gzy nie mógłby pan jechać ost- 
rožniej? 

Nie usłyszał, wobec czego szturch- 
nęłam go parasolem. Ale właśnie auto 
przechyliło się gwałtownie nabok i 
szturchnęłam go silniej niż: zamierza - 
łam. W każdym razie wydał jakiś ód- 
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głos zdziwienia czy gniewu i zwrócił 
twarz w moją stronę. 

Był to niefortunny manewr, bo kie- 
rownica pozostała na chwilę bez kon- 
troli. Później wykazałam mu, że tylko 
on zawinił. Pozostawiona sama sobie 
maszyna skręciła szybko na prawo, 
przeskoczyła przez rów i nie wiem, 
co się stało, ale znalazłam się ni stąd, 
ni zowąd wśród odłamków szkła, po- 
duszek siedzenia i swoich drobnych 
bagaży. Szofer klął jak wściekły. Wy- 
dostałam się z pod budy i stanęliśmy 
oboje na środku błotnistej drogi. Koła 
samochodu obracały się wesoło w po- 
wietrzu. Na szczęście żadne z nas nie 
poniosło szwanku. Naturalnie między 
mną i szoferem wywiązał się ożywiony 
dialog. Ponieważ jednak zorjentowa- 
łam się wlot, że najwymowniejsze sło- 
wa nie postawią przewróconej taksów- 
ki na nogi, i że chcąc nie chcąc, będę 
musiała odbyć reszty drogi pieszo, da- 
łam spokój dalszej dyskusji i pochwy- 
ciwszy swoje torby i parasol, oddali- 
łam się w mgłę i ciemność. 

Marsz po grząskiem błocie był cię: 
żki i przykry. Rozglądałam się niespo- 
koójnie naokoło, czy nie zobaczę celu 
mej drogi. Nagle w białym mroku, 
w odległości jakichś czterystu nietrów 

mama = = 

zamajaczyły kontury ogroranej bu- 
dowli. 

A: więc to tam! \ 
Przystanęłam, wytężając wzrok. 

Poczułam przyśpieszone bicie pułsu i 
doznałam dziwnego uczucia ni to oba- 
wy, ni to depresji. Było to zrozumiałe, 
Ten melancholijny dom musiał robić 
przy brzydkiej, lutowej pogodzie przy- 
gnębiające wrażenie. 

Miałam więc jeszcze kawałek dro- 
gi do odbycia pieszo. Pomimo, że by- 
łam w ciężkim, grubym płaszczu, zim= 
no przenikało mnie do szpiku kości, 
Spojrzałam z powątpiewaniem na pole 
po prawej stronie. Gdybym mogła 
przejść przez nie naukos, miałabym 
o wiele bliżej. Jakby w odpowiedzi na 
moje życzenie z mroku wyłonił się: 
płot, ogradzający pole, barjera i wiją- 
ca się ścieżka, żnikająca w głębi gesto 
zalesionej dolinki. Byłam pewna, że- 
ła ścieżka: prowadzi do jakiegoś bocz- 
nego wejścia w murze, okałającym re- 
zydencję. Przeszłam bez wahania pod: 
barjerą i pożałowałam tego — później. 

(D. c. i.) 
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