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NOWY BISKUP W POLSCE 
Pod powyższym tytułem doniosła 

Katolicka Agencja Prasowa o nomi- 

nacji ojca Mikołaja Czarneckiego, 

zakonnika ze zgromadzenia 0. 0. re- 

demptorystów obrządku wschodnie- 

go, biskupem tytularnym Lebedo i 

wyznaczeniu nominata wizytatorem 

apostołskim w Połsce dla słowian ob- 

rządku wschodniego, znajdujących 

się poza granicami metropolji grec- 

ko-katolickiej. 

W wirze naszych spraw i walk 

wewnętrznych wiadomość ta uszła 

zupełnie niepostrzeżenie uwagi ogó- 

łu, tymczasem posiada ona niezwyk- 

łą wprost treść dla naszych stosun- 

ków państwowo-kościelnych. 

Organ Watykanu „„Osserwatore 

Romano*, donosząc o nominacji tej, 

pisze, že połsey biskupi obrządku ła- 

eińskiego pragnęli, aby dzieło ich by- 

ło uzupełnione przez pracę biskupa 

obrządku  bizantyjsko-słowiańskiego 

dła zapewnienia utrzymania zwycza- 

jów rytualnych i wynałezienia odpo- 

wiednich Środków dla rozwoju jed- 

ności katoliekiej w naszym kraju. 

Katolicka Agencja Prasowa stre- 

szczając komentarz organu waty- 

kańskiego od siebie dodaje uwagi, 

pochodzące „z kół kościelnych ob- 

rządku grecko-katolickiego", jak i 

swoje własne. Pierwsze — mówią 
nam 0 tem, że biskup Czarnecki ,na- 

leży od kilku lat do misji, jaką zało- 

żeni przez J. E. Ks, Metropolitę 

Szeptyckiego 0.0. redemptorzyści ob- 

rządki wschodniego utrzymują w 

Kowła na Wołyniu", dalsze uwagi, 

pochodzące bodaj od redukcji K. A. 
P., dają wyraz nadziei, iż nowy wy- 

słannik Stolicy Apostolskiej dozna w 

Połsce serdecznego przyjęcia podob- 

nie, jak to miało niedawno miejsce 

z wysłannikiem patrjarchy konstan- 

tynopolitańskiego, metropolitą Ger- 

manosem, który przywiózł dary Pa- 

trjarchy Panu Prezydentowi Rzeczy- 

pospolitej i bawił w Połsce jako gość 

Rządu i Cerkwi Prawosławnej pol- 

skiej. 

Aby nie powracać już do nierze- 

ezowego i nie mającego zastosowania 

porównania K. A. P., zaznaczyć nale- 

Зу, że wysłannik Patrjarchy przybył 

do Polski w odpowiedzi na wizytę de- 

legata rządu polskiego, złożoną pa- 

trjarsze przy wręczaniu darów rządu.. 

Była więc to kurtuazyjna wizyta, pod- 

kreślająca dobre stosunki, łączące 

Cerkiew Polską z Patrjarchatem Eku- 

menicznym w myśl tradycji dawnej 

przeszłości. 

Komentarz organu watykańskie- 

go w dziwnem świetle wystawia iro- 

niczne uwagi K. A. P., hboć biskup 

Czarnecki nie przybywa do Polski z 

wizyłą kurtuazyjną. Przybywa dla 

pracy niezwykle doniosłej i-w oko- 

licznościach równie doniosłych za- 

równo prawnej, jak i politycznej na- 

tury. ‚ 

Konkordat polski dzieli hierar- 

chję Kościoła Rzymsko-Katolickiego 

w Polsce na trzy obrządki: łaciński, 

grecko-rusiński i ormiański; o ob- 

rządku wschodnio-słowiańskim, czy 

słowiańsko-bizantyjskim ani słowem 

nie wspomina. Wprawdzie art. I 

konkordatu rozpoczyna się od słów 

„Kościół katolicki, bez różnicy ob- 

rządkėw...“ jak również art. XVIII 

mówi 0 duchownych i wiernych 

„wszystkich obrządków' — jedna- 

kowoż Konkordat nie zna w Polsce 

hierarchji tego obrządku ani wpro- 

wadza djecezyj wschodnio-słowiań- 

skiego rytu. : 

Nominacja wizytatora apostolskie 

go dla tego obrządku byłaby donio- 

słym aktem, gdyby ów wizytator 

miał zleconą wizytację ad hoc, 

lub na stałe, ale tylko wizytację pa- 
rafij obrządku słowiańskiego. Tym- 

czasem nie jest to zwykły wizytator, 

skoro Katolicka Agencja Prasowa tę 

nominację podaje pod wymownym 

tytułem: „Nowy Biskup w Polsce* 

i skoro wizytator ten otrzymuje sak- 

rę biskupią, wprawdzie in partibus 

infidelium ale właśnie w charakte- 

rze biskupa przybywa do Polski, by 

podjąć dzieło rozwoju jedności koś- 

cielnej. 

Jak dotąd w myśl odnośnych po- 

stanowień Konkordatu parafje i wy- 

znawcy obrządku wschodnio-słowiań 

skiego podlegali jurysdykcji bisku- 

pów djecezjalnych obrządku łaciń- 

skiego. Trudno sobie wyobrazić, że 

nowy biskup obrządku wschodniego, 

przeznaczony do tak wielkiej roli, 

jak „wynalezienie odpowiednich środ 

ków celem rozwoju jedności katołi- 

ckiej w tym kraju* — nie był obda- 

rzony jurysdykeją nad parafjami ob- 

rządku wschod.-słowiańskiego. Prze- 

cież od posunięć jego w tym zakresie 

zależy owa wymarzona jedność ko- 

ścielna! A że ks. biskup Czarnecki jest 
wizytatorem dla parafij obrz. słowiań- 

skiego, znajdujących się poza djece- 

zjami greeko-katolickiemi—wyplywa 

stąd wniosek, iż w osobie biskupa 

nominata została stworzona komór- 

ka organizacyjna dla przyszłej dje- 

cezji obrządku słowiańsko-bizantyj- 
skiego w Polsce. 

I tutaj dochodzimy do sedna ca- 

łej sprawy i jej podłoża politycznego. 

Odwieczna tendencja Stolicy A- 

postołskiej do jedności kościelnej ze 

Wschodem rosyjskim realizowana by- 

ła zawsze przez Rzeczpospolitą: jej 

terytorjum państwowe w koncep- 

cjach Watykanu stawało się pomo- 

stem do Rosji. Przerzucić bowiem ak- 

cję unijną wprost do Rosji było nie- 

podobieństwem. Ziemie litewsko-ru- 

skie dawnej Rzeczypospolitej z kilku 
miljonami wyznawców Cerkwi Gre- 

cko-Wschodniej stanowiły przednie 

pozyeje, bez których zdobycia cofać 

się musiał cały front i musiała być za 

trzymana akcja naprzód idąca. 

I tu się dopiero zaczynają zacze- 

piać i wikłać wzajemne interesy pań 

stwowe i katolickie. 

Wiadomo powszechnie, jak wiel- 

ką rolę w ustawodawstwie Rzeczypos- 

politej Przedrozbiorowej grały mo- 

menty wyznaniowe. Przywilej horo- 

delski ograniczał dostęp schyzmaty- 

kom do niektórych urzędów i był on 

utrzymany w ustawodawstwie do wie 

ku XVI nie z pobudek jednak wyzna 

niowych, lecz partykułaryzmu dziel- 

nicowego. W połowie wieku XVI po- 

wstają znane: przywileje Zygmunta 

Augusta równouprawniające schyz- 

matyków w'W. X. Litłewskiem. Gene- 

za ich pochodzi z działalności króla w 

obronie przed Moskwą i nad połącze- 

niem Litwy z Koroną w drodze unji. 

W ten splot interesów państwo- 

wo-wyznaniowych trafiają interesy 

Ściśle kościelne. Unja Brzeska i to 

wszystko, co było jej konsekwencją, 

wprowadza czynnik polityczny pierw 

szorzędnej wagi. I do tych czynników 

ściśle wewnętrzno-państwowej natu- 

ry, do stosunku państwa do wyznań 

i wyznań do państwa — dochodzą nie 

bawem czynniki zupełnie nieoczeki- 

wane, be z zakresu polityki zewnętrz- 

nej. 

Oto polityce Zygmunta II, ро- 

dejmującego myśl Stefana Batorego, 

złączenia z Polską moskiewskiego ce- 

sarstwa, wytacza znaczne trudności 

zależność króla polskiego od warun- 

ków stawianych przez Stolicę Apo- 

stolską, warunków wypływających z 

założeń natury konfesyjnej. Na. tle 

możliwości przyjęcia korony Moskwy 

przez królewicza Władysława z rąk 

schyzmatyckiego dostojnika Cerkwi 

dochodzi do zaprzepaszezenia najdo- 

nioślejszych interesów państwa: sta- 

nowczość Stolicy Apostolskiej w nie- 

poddawaniu się królewskiego zwycię- 

scy zwyczajowi religijnemu obcemu— 

mogła zrujnować plan polityczny Pol- 

ski i jednocześnie oddalić ad calendas 

grecas unję kościelną. Ortodoksyjny 

postulat przyjęcia korony moskiew- 

skiej z rąk katolickiego księcia Kościo * 

ła odsuwałaby merytoryczny triumi 

Sprawy państwowej polskiej i pow- 

szechno-katoliekieį, gdyby doszło do 

realizacji zamysłów królewskich. 

Rzadko kiedy historja stwarza 

tak pomyślne, a tak niewykorzysta- 

ne możliwości zwycięstwa zadań pań 

stwowych i katolickich. 

Kiedy osłabiają się wszęchpotężne 

wpływy Stolicy Aposłolskiej aa rząd 

polski z zejściem króla Zygmunta II 

—- polityka państwowa polska staje 

wobec konieczności ułożenia swego 

stosunku do wyznań., 

Pod naciskiem dalszej wojny z 

Rosją i wpływami kozactwa król Wła- 

dysław IV szeregiem konstytucyj i 

aktów państwowych układa stosunki 

współżycia z Cerkwią Grecko- Wscho- 

dnią. 

Unja w tym czasie nie zdołada u- 

trwalić się prawnie, jak i w świado- 

mości ogółu ruskiego, a historyczny 

rozwój wypadków postawił wobec 

Rzeczypospolitej groźne zagadnienie 

stosunku Rosji do swych współwy- 

znawców w Polsce. Inaczej mówiąc 

— efektowne fejerwerki unickich. 

zwycięstw na poszczególnych odcin- 

kach spowodowały interweneję Ro- 

sji na rzecz „uciśnionego* wyznania. 

Odtąd zaczyna się najboleśniejsza 

karta stosunków wyznaniowych w 

Rzeczypospolitej: schyzmatycka Ro- 

sja, gwałcąca u siebie kanony cerkie= 

wne, występuje w Polsce, chyłącej się 

ku upadkowi, w charakterze protek- 

torki prawosławia... 

Protekcja ta miała się skończyć 

wraz po rozbiorach podstępna Ekwi- 

dacją Unji. 

Tak się wyczerpał epizod zazębie-. 

nia spraw państwowych i kościelnych 

w dawnej Polsce. 

Dzisiaj — w odrodzonej Połsce — 

warunki dziesięciokrotnie się skom- 

pilkowały. To, co przed dwustu, czy 

przed trzystu laty, było zagadnieniem 

wyznaniowem, dziś staje się zagad- 

nieniem  wyznaniowo-narodowościo- 
wem. 

Dawniej Kościół Ruski reprezen- 

tował episkopat i panowie — masa 

była biernym czynnikiem, objektem 

tranzakcyj. Dziś tenże Kościół grecko- 

wschodni reprezentują masy ukraiń- 

skie, biaroruskie i rosyjskie, dla któ- 

rych episkopat nie jest autorytetem 

decydującym bezapelacyjnie o losach 

tych mas, uprawnionych pięcioprzy- 

miotnikową ordynacją do uchwał o 

przyszłości nie tylko Cerkwi ale i Pań 
stwa. || 

Szlachetna emulacja, zręczne współ 

zawodnictwo dwuch kościołów: Ka- 

tolickiego i Prawosławnego na na- 

szych ziemiach dało już efektywne 

wyniki: Kościół Katolicki „zyskał 

kilku popów 0 minimalnych zasa- 

dach etycznych i nieposiadających 

kręgosłupa moralnego, Cerkiew zaś 

Prawosławna osiągnęła jednolity 

front Ukrainców, Białorusinów i Ros- 

jan w obronie swych kościołów, daw- 

niej stanowiących własność i świąty- 

nie katolików. 

Na tym punkcie dochodzimy do 

bilansu Unji w Polsce: kość niezgody 

pomiędzy Kościołami reprezentuje ów 

martwy majątek kościelny — dusze 

wiernych są w rozdwojeniu, rozdzie- 

lone większą niż kiedykolwiek prze- 

paścią. 

W takich warunkach przychodzi 

do Polski jako wizytator Stolicy Apo- 

stolskiej nowy biskup i to obrządku 

„słowiańskiego, dla wyszukania środ- 

ków w celu rozwoju jedności kościel- 

nej i uzupełnienia „dzieła biskupów 

obrządku łacińskiego. 

Zachodzi pytanie, na czem to „dzie- 

lo“ obrządku wschodniego, stworzo- 

ne przez biskupów obrządku łaciń- 

skiego, polega? 

Informuje o niem obszernie praca 

ks. Wiktora Szyllera, zamieszczona w 

perjodyku  „Błagowiest* („Bonne 

Nouvelle"), wychodzącym w Paryżu. 
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Drugi dzień procesu o zamach 
na Marszałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA. 30.1. (Pat.) W drugim dniu 
procesu 0 zamach na Marszałka Piłsudskiego 
zeznawał wywiadowca Burawski. Z zeznań 
Burawskiego wynika, źe dnia 9 października 
społkał się on z Purzyckim, który mu zako- 
munikował 0 wyznaczonej na dzień 10 paź- 
dziernika zbióree, nie mówiąc dokładnie, jaki 
będzie miała ta zbiórka ceł. Burawski umówił 
się wówczas z Parzyckim, że będzie tę zbiórkę 
obserwował i w razie otrzymania od Purzyc- 
kiego specjałnego znaku, oznaczającego za- 
powiedź przygotowywania ważnej rzeczy, do- 
kona aresztowania. Burawski zeznaje, że nie 
doczekał się końca zbiórki. Tak samo nie 
doczekał się na eznaczonem miejscu umó- 
wionego spotkania z Purzyckim. Spotkanie 
foszło do skutku w następnym dniu, Purzyc- 
ki zakomunikował Burawskiemu, że na ze- 
brania tem przygotowywany był zamach na 
Marszałka Piłsudskiego. Świadek skomuniko- 

„wał wówczas Purzyckiego z komisarzem Ban- 
ke, któremu Purzycki opowiedział o wszyst- 
kich trzech zbiórkach piątki, nie wymieniając 
przytera nazwiska Jagodzińskiego, którego 
przez cały czas nazywał nieznajomym. Do- 
piero gdy zakomunikowano Purzyckiemu. że 
wszyscy członkowie piątki mają być areszto- 
wani, wymienił on nazwisko Jagodzińskiego. 
Po zeznaniach Burawskiego zeznają były szef 
gabinetu prezesa Rady Ministrów minister 
Schaetzeł, minister Beck i minister Składkow- 

„ski oraz adjutant Marszałka Piłsudskiego por. 
Yacqueret. Minister Schaetzel i por. Vac- 
ueret zobrazowali tryb urzędowania w Pre- 

zydjum Marszałka Piłsudskiego, który od po- 
miedziałku do „piątku urzędował w gmachu 
Prezydjum bez przerwy, w piątek zaś udawał 
się do generalnego inspektoratu sił zbrojnych, 
gdzie urzędował przez sobotę. Marszałek Pił- 
sudski opuszczał gmach Prezydjum .zwykle 
w piątek między godziną 6 i 7-mą po po- 
łudniu. W piątek dnia 10 października, kiedy 
odbywała się trzecia przed aresztowaniem 
zbiórka grupy Jagodzińskiego, Marszałek о- 
puścił Prezydjum 0 wiełe później, niż zwykle, 
bo o godzinie 9 wieczorem. 

Min. Beck w swych zeznaniach stwierdził, 
fe o wykryciu płanu zamachu dowiedział się 
w poniedziałek w południe od ministra Skład- 
kowskiego i zawiadomił o tem Marszałka Pił- 
sudskiego. Pan Marszałek Piłsudski przyjął 
ministra Składkowskiego, który przedstawił 
mu szezegółowo wszystkie dane. 

Zkołei zeznaje minister Składkowski, że 
w dniu I2 października zgłosił się naczelnik 
wydziału bezpieczeństwa p. Kawecki i zako- 
munikował mu a płanowanym zamachu na 
Marszałka. Piłsudskiego. W dniu 13 paździer- 
śika- p. minister -Składkawski. zgłesił się do 
p. ministra Beeka, komunikując mu o całej 
sprawie. W tym czasie przybył do gmachu 

Prezydjum Rady Ministrów P. Marszałek Pił- 
sudski. Pan minister Składkowski złożył P. 
Marszałkowi sprawozdanie o projektowanym 
zamachu. Pan Marszałek Piłsudski, wysłu- 
chawszy sprawozdania, przeszedł do ogólnych 
roztrząsań i wyraził się, że jest to dowodem 
rozkładu wśród milicji partyjnej PPS CKW. 
Zkolei zeznaje naczelnik wydziału bezpieczeń- 
stwa p. Kawecki, który przedstawia układ 
stosunków w partji PPS CKW, między innemi 
odpowiada, w jaki sposób była zorganizowana 
milicja partyjna. Następnie świadek opisuje 
przebieg śledztwa po otrzymaniu wiadomości 
o przygotowywanym zamachu. Świadek ze- 
znaje, że w czasie śledztwa Jagodziński prze- 
czył wszystkim zadawanym pytaniom, a kon- 
irontowany z innymi oskarżonymi, twierdził, 
że ich nie zna. Po tych zeznaniach przewodni- 
czący zarządził półtoragodzinną przerwę obia- 
dową. 

W dalszym ciągu procesu o zamach na 
Marszałka Piłsudskiego świadek Chruściński, 
którego aresztowano wraz z oskaržonymi dnia 
23 b. m. zeznaje, że na pierwszą zbiórkę, 
która odbyła się w ostatnich dniach września 
przybył na wezwanie telefoniczne Purzyckie- 
go, który telefonował do niego do Kasy Cho- 
rych. Na zbiórce tej spotkał się z nieznajo- 
mymi ludźmi, którzy wypytywali go o sposób 
organizacji piątek za czasów akcji bojowej 
P. P. S. Świadek opisał im sposób tej organi- 
zacji, lecz — jak zeznaje — nie wiedział 
wówczas, jaki to miało cel. Na następnej 
zbiórce była mowa o organizowaniu takich 
piątek. Świadek wówczas — jak zeznaje — 
oświadczył, że w organizowaniu piątek udzia- 
łu brać nie będzie i wycofał się ze wszystkiego. 

Następni świadkowie Kozłowski, kpt. Szem- 
pliński i Michałowicz zeznają o organizacji 
kursów -P. W. i W. -F. przez P. P. S. 

Komisarz Banke opowiada na wstępie 
przebieg aresztowania oskarżonych oraz przy- 
tacza szczegóły Śledztwa. Purzycki za infor- 
znowanie policji pieniędzy nie brał. Następnie 
komisarz Banke przechodzi do charaktery- 
styki działalności oskarżonych, m. in. za- 
znacza, iż wiadomem jest, że były pos. Cho- 
dyński przechowywał w. swem mieszkaniu 
w hotelu sejmowym bomby. Również jest 
wiadomem, iż w r. 1929 były zorganizowane 
w jednym z lokali kursy instruktorskie dla 
członków milicjj PPS GKW o charakterze 
konspiracyjno-bojowym. Na kursach wykła- 
dano taktykę walk ulicznych oraz uczono ob- 

chodzenia się z bronią. Wykładów tych prze- 
stano naskutek interwencji jednego z posłów 
PLS: 

Na terenie Prezydjum Rady Ministrów 
przeprowadzono dochodzenie do wyszukania 
informatora oskarżonych, lecz śledztwo to nie 
dało pozytywnych wyników. 

ROWERZE 

Krótkie posiedzenie Sejmu. 
Tel. ód wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj odbyło się posiedzenie 
Sejmu, które trwało zaledwie dwie 
godziny. Sprawy, jakie się znalazły 
na porządku dziennym tego posie- 
dzenia, nie wzbudziły wielkiego za- 
interesowania ze strony posłów, by- 

ły to kwestje ściśle rzeczowe, nie 
posiadające odcienia politycznego. 
Posiedzenie dlatego przeszło w zu- 
pełnym spokoju, nie budząc wiekie- 
go napięcia, ani też nie przyciągnęło 
większej ilości posłów do izby obrad. 

Wobec przerwanej dyskusji. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Na posiedzeniu Sejmu 26 b m. 
po przemówieniu p. premjera Sław- 
ka w sprawie Brześcia została prze- 
rwana dyskusja, skutkiem czego nie 
można było rozwinąć debaty nad 
oświadczeniem p premjera; wobec 

tego klub Narodowy postanowił, że 
przy najbliższej soosobności przed- 
stawiciel tego klubu zajmie stano- 
wisko wobec oświadczenia prezesa 
Rady Ministrów. 

Grupa ludowa klubu BBWR. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj odbyło się organizacyj- 
ne zebranie grupy ludowej kłubu 
parlamentarnego BBWR. Obrady za- 
gail poseł Jędrzejewicz, który wy- 
jasnił cel i zagadnienie tej grupy na 
tereme parlamentu i kraju ; Grupa 
licząca kilkadziesiąt członków skon- 
struowała się wybierając posła Kie- 

laka prezesem, zastępcą prezesa 
posła Kwiżdża, sekretarką posłankę 
Jaroszewiczową. Grupa podzieliła się 
na kilka sekcyj, które mają w naj 
bliższym czasie przepracować szereg 
zagadnień. dotyczących ciężkiego 
położenia wsi. 

/ 
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Wet za wet. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Doneszą z Poznania: wczoraj przed po- 
ludniem pod Woisztynem w województwie 
poznańskiem wylądował niemiecki samolot 
piłotowany przez p. Hansa Gruze. Samolot 
niemiecki leciał z Piły do Wrocławia. Lot-, 
nik niemiecki zosłał zatrzymany przez wła- 
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gólną ilość 20 miłjonów katolików w 

Czytamy tam w artykule p. t. 

„Russkoje dwiżenje w Polsze* że w 

archidjecezji wileńskiej istnieje 7 pa- 

rafij obrządku wschodniego, w djece- 

zji pińskiej—8 parafij, w podlaskiej— 

8 parafij, w łuckiej — 5. Razem — 

30 parafij wsehodnio-słowiańskiego 

rytu. 

Składają się one w. liczbie 30 — 

na „dzieło biskupów łacińskiego ob- 

rządku, dokonane w zakresie zwy- 

cięstw obrządku wschodniego. 

Ktokołwiek zna wartość moralną 

większej części duszpasterzy tego ob- 

rządku i nikłość wyznawców, których 

liczba waha się od 100 do 1000 w 

paraf jach — tak, iż przeciętnie wypa- 

da na jedną parafję 300 wyznawców, | 

a na 30 parafij razem wziętych 9.000, 

powiedzmy 10 tysięcy dusz — na o- 

zgromadzenia 

dze aż do czasu wyjaśnienia sprawy. Przy- 
puszezać należy że postępowanie w stosun- 
ku do lotnika niemieckiego nzależnione bę- 
dzie ed wyroku znanych lotników polskich, 
który zapadnie jutro w Opolu. 

  

gólną ilość 20 miljonów katolików w 

Polsee — nabierze pojęcia właściwego 

o „dziele* wymienionem. 

Tak tedy przychodzi wzmocnić to 

„dzieło ks. biskup Czarnecki. 

W Polsce, "gdzie sprawa „unji“, 

mówiąc krótko, jest nader delikatną 

z powodu swego politycznego charak- 

teru, wystąpi jako inicjator jedności 

kościelnej ks. biskup Czarnecki ze 

redemptorystów, za- 

łożonych na Wołyniu przez ks. met- 

ropolitę Szeptyckiego. 

Nazwisko znakoinitego metropoli- 

ty łączy się z ustaloną marką polity- 

czną. Wątpię czy ta marka ułatwi ks. 

biskupowi Czarneckiemu  odpowie- 

dzialną pracę. Podejmie on ją niewąt- 

pliwie z wiarą w dobrą sprawę Koś- 

с10!-‹, która oby się też okazała dob- 

rą sprawą i Państwa. wiez. 
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Kosztowna córka.     
  

Bogacz amerykański Henryk Doherty wpra- 
wadził ostatnio w wielki świat swą córkę 
Helenę. Przyjemność ta kosztowała go „tyl- 

ko“ pėl miljona dolarów. - 

RESORT ASO CEOKOIK RIOS U BOPWEWZZOKENRRZKŻ: 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ANTYKLERYKALNE REZOLUCJE 

NARODOWCÓW. 

W tych dniach w Kownie odbyło się ae- 
branie kowieńskiego oddziału narodowców, 
gdzie między innemi sprawami uchwalone 
wymagać od rządu, aby bardziej stanowczo 
i energiczniej walczył z tymi księżmi, któ- 
rzy agitują przeciw rządowi. 

FINANSE LITWY. 

Według danych oficjalnych dochody pań- 
Stwa litewskiego w 1930 r. wyniosły 38258 
miłj. litów, wydatki — 321,58 mil. litów. 

Wskutek cofnięcia subsydjów rządowych 
zostało” zamknięte katolickie gimnazjum mų 
Jurborgu. 

POWTÓRNY WYROK ŚMIERCI. 

29 b. m. sąd wojenny w Kownie po raa 
drugi rozważał sprawę Wilkickiego, oskar- 
żonego o szpiegostwo na rzecz Polski. Przy 
pierwszem rozważaniu sprawy Widkicki z0- 
stał skazany na karę śmierci, wszelako Try- 
bunał Najwyższy wyrok uchylił i. zarzą- 
dził ponowne rozpatrzenie sprawy przy © 
mym składzie sądu. Drugi sąd również ska- 
zał Wilkickiego na karę śmierci. 

ANET DO ON OS POCZTE ST 

Konferencja w sprawach 

konkordatowych. 

WARSZAWA 30.1. Pat. — W dniw 
30 stycznia b. r. o godzinie 17 min. 
30 odbyła się pod przewodnictwem 
prezesa Rady. Ministrów Walerego. 
Sławka przy. współudziałe pp. mini- 
strów Czerwińskiego, Kozłowskiego, 
podsekretarzy stanu: Sieczkowskiego, 
ks. prof. Żongołłówicza, dyrektora de-* 
partamentu . Potockiego, szefa biura! 
prawmego dr.. Piętaka i naczelnika 
wydziału Korwin-Piotrowskiego kom- 
ferencja z członkami komisji papies- 
kiej J. J. E. E. ks. biskupem Przeź- 
dzieckiem, Szeląžkiem i Lukomskim 
w sprawie programu dalszych prac 
nad sprawami, wynikającemi z kan- 
kordatu. 

POW OPC APP RERIO REF EROOEACTEPOEZAI 

  

  

   
   

Gistte Warszawska г «в 801 4 + 

WALUTY + DEWIZY 

DOS 7 AZ 591 8,93 8,59 
Gdańsk . .. . . . 173,20- 173,63— 172.77 
Holandja 35880 359,70—357 50 
Londyn + 4.36 143,43 43,21), 
Nowy York re 5914 b Y34- 5,694 
Nowy York kabel . . 8,92 141—8.41 3. 
Paryż . $ 34,96!/,—35,05 ° 34,58 
Praga, , 24.40 - 26,46 26,34 
Szwajcarja 142.50 —172,03 - 172.07. 
Wieceń - 120,88— 1-5,69— 12 ‚07 

Berlin w obr. pryw. . 211.98 

PAPIERY PROCENTOWE 

3% budowlana. . . + „ . 50,75 - 50,50 
Pożyczka inwe-tyc. . 9740 - 6,50 
5% Premjowa dolarowa . . 52,5 —5+ 00 
5% Konwersy na PIK 800 
6% dolarowa . . . + + +  68,50—t8,00 
3% LZ kG K 1B.R. cbl. b G. k 0400 
ISO G d a + 1208 25 
8% obl. B. G. K. . - 9 00 
4% ziernekie aga TA aa „4,25 
417% 2łómskle. | Ss 5 /0 
8% „irmsxie dolarowe . 90.00) 
4'/,% Warszawskie . . . . - 53,25 
8% warszawskie . . . « . . 72,00— 1.76 
390. AB i POWA . « „ 68.00 
8% Piotrkowa . . . « « « « « 62.00 
10% Radomia . .. . 7550 
10% 5iedlec Si Rei 74. 5 
6% Obl. poż, kons. m Warsz. : 50,25— 49,80 

AKCJE = 

Bank Handlowy 5-0 ле 108,00 
BniiŻ FSK W > s 152.00 
Bank Zachodni. . « «'..« « » Ju.00 
CHKIBr sia aa aa MDA 
WEKIACZ OGŚKN SDE A 
Modrzejow „4444. 850— 8,25— 8.50 
Starachowice . . . 2 « « « « 11,25— 11,50 

 



  

2 

Mały Briand zamiast wielkiego. 
Po czterdziestodniowym żywocie, 

pełnym niedoli i kłopotu, wypełnio- 
nym przeważnie przez przerwy w pra 
cach parłąmentarnych, gabinet lewi- 
cowy senatora Steeg'a podał się do 
dymisji, pokonany w Izbi: Deputowa 
nych większością 10 głosów. Wśród 
większości opozycyjnej znalazło się 
11 posłów komunistycznych, z tych 2 
Martz i Duelos — świeżo uwolnio- 
nych z więzienia uchwałą 4zby popar 
tą przez rząd. 

Choroba zewnętrzna przyprawiła 
gabinet o zgon — i to w momencie, 
kiedy los jego zaczął się do pewnego 
stopnia konsolidować. Minister rolnic 
twa sen. Wiktor Boret — jeden z 
tych, którzy obalili rząd p. Tardieu 
w Senacie — jako reprezentant intere 
sów rolnictwa pracował nad podwyż- 
szeniem cen zboża. Co więcej, prze- 
ciwnicy zarzucają mu, że o zamiarze 
swoim poinformował zawczasu speku 
łantów tak, że ci grubo na tem zaro- 
bili. Podobno przed 10 laty, gdy rów- 
nież był ministrem, zdarzył mu się a- 
nałogiczny nieprzyjemny wypadek. 

Przeciw planom Boreta wystąpił 
podsekretarz stanu, radykalny poseł 
Leon Meyer, mer wielkiego portowe- 
go miasta Hawru, którego łudność ro- 

botnicza zainteresowana jest w tem. 
by ceny żywności były niskie. Rzecz 
nienapotykana w dziejach parlamen 
tatyzmu: minister i podsekretarz sta- 
mu starli się ze sobą na posiedzeniu 
Izby, potem przeszło do walki na po- 
siedzeniach Rady ministrów. Premjer 
Steeg nie zdołał położyć kresu wew- 
nętrznej walce. Wrogowie gabinetu 
skorzystali z tego faktu oraz z atmos- 
fery podejrzeń, wywołanej odkryciem 
szeregu skandali finansowych, jak o- 
statnio Oustric'a. Gabinet został oba- 
łony. 

' Nie można nawet powiedzieć, że 
w tym momencie przesilenie rozpęta- 
ło się na nowo. Raczej weszłe w no- 
wą fazę, przerwaną krótkotrwałem 

istnieniem rządu Steega. Organiczny 
powód, tak częstych obecnie przesi- 
leń rządowych we Francji jest jasny: 
izba Deputowanych nie ma większo- 
ści, lewica i prawica przedstawiają 
mniej więcej równą siłę liczebną, cen 
trum jest mniejsze, a jego członkowie, 
w miarę zmieniających się konjunktór 
ministerjalnych i nastrojów w okrę- 
gach, przechylają się to na lewo to 
ńa prawo, przyczem grupy parlamen- 
tarne nie poczuwają się zazwyczaj 
do solidarności z ministrami, miano- 
wanymi dla ich pozyskania. Socja- 
liści przytem, którzy wiernie popiera 
łi rząd Steęga, nie biorąc w nim u- 
działu, nie są najwygodnieszymi so- 

  

' jusznikami. Zapowiedzieli zgóry, że 
nie będą głosowali za kredytami woj- 
skowemi. Gdyby rząd Steega nie był 
upadł z powodu kwestji zboża, był- 
by się przewrócił o kredyty wojskowe. 

Rozwiązanie przesilenia nie trwa 
ło tym razem długo. Po odmowie 
Brianda, który nie przyjął ofiarowa- 
mego mu premjerostwa, gdyż polity- 
ka zagraniczna absorbuje gą dosta- 
tecznie, oczy zwróciły się na młodego 

senatora Piotra Lavala, byłego paro- 
krotnie ministra, który już przy po- 

. przedniem przesileniu miał wielkie 
szanse objęcia szefostwa rządu i zło 
żył swą misję z tego powodu, że pra 
gnął mieć w -'swoim gabinecie i p. 
Tardieu i radykałów, a radykali oś- 
wiadczyłi, że nie chcą współpraco- 
wać z Tardieu. 

P. Laval, jeden z najmłodszych 
dotąd wiekiem premjerów., jest osobi 
stością bardzo interesującą. Można 
go nazwać „małym Briandem'. Po- 
dobnie jak wielki Briand i mały był 
kolejno socjalistą, niemal że socjali- 
stą umiarkowanym — a nie zorgani- 
zowanym radykałem, radyklnym cen 
trowcem i t. d. 

P. Laval był wielkim  przyjacie- 
lem wielkich menerów radykalnych 
Gailiaux i Malvy'ego. Był obecnie w 
najlepszych stosunkach z Andrzejem 
Tardieu. Uchodzi za pupiła politycz- 
nego Brianda. Widać, że czasem i 
podobieństwa charakterów decydują 
o sympatjach. Briand wielki i Briand 
mały są ludźmi elastycznymi i twar- 
dymi jak stal. Obaj umieją dążyć cier 
pliwie i ostrożnie do celu. Nie nada- 
rmo starego Brianda nazywano wiel- 
kim kotem, który umie czekać na sy- 
tuację. 

Ostrożność jest cechą, która na 
pierwszy rzut oka rzuca się w oczy, 
gdy przypatrzymy się składowi rzą- 
du p. Lavala. Próbował pogodzić 
dwie wielkie powaśnione ze sobą gru 
py: radykałów i republikanów pra- 
wicowych. Nie udało mu się to. Wo- 

- bec tego oparł rząd swój na centrum, 
dobierając poszczególnych współpra- 
cowników, jako jednostki z prawicy 
i łewicy, P. Lavał, widać, pragnie rzą 
dzić zmiennemi mniejszościami, , od 
wypadku do wypadku. Pragnie nie 
zrażać sobie nikogo. Jest jeszcze py- 
tanie, czy mu się to uda. 

Jednostki ministerjalne prawico- 
we w rządzie p. Lavala mają więcej 
ciężaru gatunkowego od lewicowych. 
Z polityków, których radykali uwa- 
żają za prawicowych, a którzy sami 
protestują przeciw tej etykiecie, wcho 
dzą do rządu p. Lavala pp. Tardieu, 
Reynaud i Maginot. ‚ 

Paru ministrów wziętych z lewicy, 
zwłaszcza senaiu i dobór z centrum 
szeregu osobistości, sympatycznych 
dła radykałów, ma zapewnić p. Lava- 
lowi tolerancję, jeśli nie sympatję, le- 
wej strony parlamentu. Fakt cieka- 
wy, godny zanotowania: oto po raz 
pierwszy wszedł w skład rządu Fran- 
cuz czarnoskóry, poseł-murzyn ze Se- 
negalu, p. Diagne, który za Clemen- 
ceau w czasie wojny był komisarzem 
rządu dla rekrutacji wojsk kolonjal- 
nych a przez pewien czas przewodni 
czył grupie masońskiej Izby Deputo- 
wanych. 

Rola premjera w burzliwym i nie 
skoordynowanym parlamencie przy- 
pomina popisy linoskoka. P. Laval 
jest wyjątkowo zręcznym ekwilibry- 
stą politycznym, ale i lina w tym wy 
padku jest wyjątkowo śliska i cien- 
ka. Ww. J. 
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Węgry i 
BUDAPESZT 30.1. Pat. — Na po- 

siedzeniu komisji spraw zagranicz- 
nych Izby Deputowanych premjer hr. 
Betłlen omówił motywy i rezultaty 
swęj ostatniej podróży do Wiednia, 
podkreślając, iż współpraca obu 
państw ułatwiona jest również przez 
okoliczność, że przyjaźń italsko-nie- 
maiecka stanowi zarówno dła polityki 

Austrja. 
austrjackiej, jak i dła polityki wę- 
gierskiej jeden z głównych filarów i 
że zbliżenie austro-węgierskie nie 
sprzeciwia się interesom żadnego wiel 
kiego mocarstwa. Hr. Bethlen, udając 
się do Wiednia, nie miał bynajmniej 
zamiaru powołać do życia jakiegoś 
nowego bloku europejskiego. 

Ка мВ 1ОВ 

Beryl Hart, 

  

  

której energiczne rysy tu widzimy, chce to- 
warzyszyć lotnikowi Me lLLaren w jego po- 

dróży przez ocean Atlantycki. 
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Skazanie b. posta. 

LUBLIN, 30.1. (Pat. W wyniku 
rozprawy, która estatnio odbyła się 
przed Sądem Apelacyjnym w Lubli- 
nie, skazany został były poseł P.P.S. 
C.K.W. Feliks Kotarski na 4 tygod- 
nie aresztu za znieważenie policjanta. 

Lokaut na Śląsku. 
KATOWICE, 30.1. (Pat). Zwią- 

zek Pracowników Górniczo - Hutni* 
czych wypowiedział umowę zbiora 
wą pracownikom umysłowym, za- 
trudnionym w ciężkim przemyśle, z 
dniem 30 kwietnia 1931 roku. 

Wizyta niemieckiego sienisty. 

KRAKÓW, 30.L (Par): Do Kra- 
kowa przybył z Berliną Kurt Blu- 
menfeld prezes organizacji sionisty- 
cznej w Niemczech, członek komite- 
tu administracyjnego agencji żydow- 
skiej. We czwartek wieczorem w 
salach hotelu Francuskiego odbyła 
się konferencja prasowa, na której 
p. Blumenfeld przedstawił w ogół: 
nych zarysach sytuację polityczną 
Palestyny, jako kraju mandatowego 

Anglji. 

9 nocną pracę. 

GENEWA, 30.1. (Pat). Rada ad- 
ministracyjna Międzynarodowego 
Biura Praco I2 głosami przeciwko 
1! przyjęła wniosek, według które- 
go konwencja o pracy nocnej ko- 
biet w przemyśle nie ma żadnego 
zastosowania względem kobiet, zaj- 
mujących stanowiska kierownicze 
lub nadzorcze. Na temże posiedze- 
niu przyjęty został 12 głosami prze- 
ciwko 10 wniosek, ustalający, że ja- 
ko nocną pracę uważać należy pra- 
cę, wykonywaną w godzinach po* 
między godz. 7 wiecz. a 6 rano. | 

Ograniczenia dla zagranicz- 
nych robotników sezonowych. 

BERLIN, 30.L (Pat). Rada Pań- 
stwa Rzeszy na posiedzeniu czwart- 

kowem uchwaliła opracowany przez 
Ministerstwo Pracy projekt ustawy, 
regulującej na nowo kwestję de- 
puszczenia zagranicznych robotni- 
ków sezonowych do pracy w rol- 
nictwie niemieckiem na rok 1931. 
Projekt zmienia dotychczasowy sy- 
stem kontyngentowania robotników 
sezonowych. Kontyngent tych ro- 
botników w roku bieżącym wynosić 
będzie najwyżej */, kontyngentu 
zeszłorocznego. Uzasadniając projekt 
powyższy, dyrektor ministerjalny 
Muenzel podkreśla, że ograniczenie 
ilości robotników sezonowych na- 
stąpiło z powodu nienormalnego 
wzrostu bezrobocia, obejmującego 
na obszarze Rzeszy w połowie stycz- 
nia r. b. 4.765 robotników, 

W. kak ExŃ 8.Kal 

Nie wolno w interpelacjach poselskich cytować 
skonfiskowanych artykułów. 

WARSZAWA. 30.1. (Pat.) W dniu 

30 b. m. odbyło się pod przewodnict- 

wem posła Podoskiego posiedzenie ko- 

misji regulaminowej i mietykalności 

poselskiej, na którem w dalszym cią- 

gu dyskutowano nad tezami, zapropo- 

mowanemi przez sprawozdawcę wi- 

cemarszałka Cara 'w sprawie umiesz- 

cezania w interpelacjach poselskich ar- 

tykułów prasowych obłożonych are- 

sztem. Komisja odrzuciła wniosek po- 

sła Strońskiego (Klub Narodowy) o 

odesłanie sprawy od komisji konsty- 

tucyjnej. Również odrzucono wniosek 

posła Zahajkiewicza (Klub Ukraiński) 

aby komisja uznała się za niekompe- 

tentną w wydawaniu opinji w oma- 

wianej sprawie. Po stwierdzeniu wy- 

nad ostatniemi ników „głosowania 

wnioskami posłowie stronnictw opo- 

zycyjnych opuściłi posiedzenie, po- 

czem komisja powzięła jednomyśłnie 

następującą uchwałę: 

Komisja regulaminowa Sejmu Rzeczy- 

pospolitej Polskiej wypowiada nastę- 

pującą opinję: Przytoczenie w inter- 

pełacji w dosłównem brzmieniu treś- 

ci skonfiskowanego druku, jako dzia- 

łanie in fraudem legis domesticae jest 

miedopuszczalne, gdyż godzi w powa- 

gę Sejmu i łamie nadto konstytucyjną 

zasadę nienaruszalności orzeczeń pań- 

stwowych przez inne władze państwa 

($ 77 ust. 2). Marszałek Sejmu, na pod- 

stawie art. 25 ust. 3, w związku z art. 

11 regulaminu, ma prawo żądać od 

interpelantów, aby skreślii w inter- 

pelacji tekst objęty konfiskatą. 

Dyskusja nad ustawą skarbową. 
WARSZAWA 30.I. Pat. — W toku 

dyskusji nad ustawą skarbową na ko- 
misji budżetowej $ejmu w dniu 29 b. 
m. zabrał głos kierownik Minister- 
stwa Skarbu p. Matuszewski, wskazu- 
jąc między innemi, że sprawa luzów 
jest mylnie interpretowana i mylnie 
w opinji publicznej zaszczepiana. Bu- 
dżet nieełastyczny jest budżetem złym 
budżet dobry musi być w pewnym sto- 
pniu elastyczny. (o do prawa vire- 
ment, to jest ono wyraźnie jednokie- 
rukowe — od wydatków konsumcyj- 
nych do wydatków produkcyjnych. 
Przeciwko temu nic mieć nie można. 

Trzeba, ażeby ustawa ta pozwalała 

każdemu oszczędzać, jeżeli jest pew- 
ność że ta oszczędność zostanie zuży- 
ta produkcyjnie. Minister porusza w 
końcu sprawę wynagrodzenia za pra- 
cę funkcjonarjuszów państwowych, 
zaznaczając, że jeżeli się chce mieć 
funkcjonarjuszów takich, którzy są 
zdolni do ponoszenia wielkiej odpo- 
wiedzialności i przeprowadzenia wiel- 
ikich zagadnień, przy których można 
stracić hub zyskać miljony, to władza 

musi mieć możność wynagradzania 
'wedłe ich wartości, a nie według ni- 
welacyjnego systemu. 

  

Deklaracja rządu Lavar'a. 
PARYŻ 30.1. Pat. — Deklaracja 

rządowa, której tekst ustałony został 
'w piątek na posiedzeniu rady minis- 
trów, podkreśla zdecydowaną rolę 
Francji pracowania nad organizacją 
pokoju światowego oraz współdzia- 
łania ze wszystkiemi rządami nad za- 
pewnieniem poszanowania dla trak- 
tatów. Rząd kontynuować będzie dzie- 
ło. zbliżenia między narodami, czuwa- 
jąc jednocześnie nad swem własnem 
bezpieczeństwem i nie zapominając 
o węzłach już nawiązanych z naroda- 
uni przyjaciełskiemi. Będzie on szcze- 
rze współpracować nad koordynacją 
avysiłków europejskich i dążyć będzie 
do urzeczywistnienia wraz z innemi 
marodami racjonalnego, sprawiedli- 
wego ograniczenia zbrojeń. 

Rząd — głosi dalej deklaracja — 
kontynuować będzie politykę obrony 
marodowej, gwarantującej bezpieczeń- 
stwo i niepodległość kraju. Dążyć bę- 
dzie do zapewnienia dostępu do szkół 
we wszystkich działach wszystkim 

; 39 wyrokėw šmierci. 
WIEDEŃ, 30.1. (Pat. Dzienniki 

wiedeńskie donoszą ze Stambułu: 
Sąd wojenny wydał wyrok w pro- 
cesie derwiszów. Na 400 oskarżo- 

dzieciom bez względu na stopień za- 
możności ich rodziców. Dalej dąże- 
niem rządu będzie poprawa warun- 
ków materjalnych i moralnych robo- 
tników. Deklaracja podkreśla konie- 
czność uchwalenia we właściwym cza- 
sie budżetu, nie przewidującego ucie- 
kania się do nowych źródeł podatko- 
wych. Dalej wskazuje na konieczność 
szybkiego załatwienia w parlamencie 
planu gospodarki narodowej, przewi- 
duje ochronę rolnictwa oraz zapew- 
mienie rolnikom odpowiednich  zys- 
ków, dopomaganie wszełkim inicja- 
tywom, mającym ma celu doskonale- 
mie kolektywnych organizacyj produ- 
keji, przyłączenie się do wysiłków po- 
djętych w Genewie, zbliżających do 
gospodarczej organizacji Europy, wre 
szcie przedsiębranie wszelkich kro- 
ków, zmierzających do rozwoju 0sz- 
czędności w kraju. W konkluzji swej 
dekłaracja wzywa Izbę, by dopomaga- 
ła rządowi w przeprowadzeniu jego 
konstruktywnego programu. 

nych, skazanych zostało na Śmierć 
39 osób. Wyroki Śmierci mają być 
wykonane w przyszły wtorek, po 
nadejściu ich zatwierdzenia. 

Trzy trzęsienia ziemi. 
. KRAKÓW 304. Pat. — Ostatnio sejsmo- 

graf obserwatorjum astronomicznego od 27 
do 29 b. m. zanotował ogółem trzy trzesie- 
nia ziemi: w noey z 27 na 28 b. m. rano 

28-go b. m. i w reszcie z 28 ma 29 b. m. 
Pierwsze z nich było bardzo silne. Strzałka 
sejsmogrału wykonała wahania o rozpiętoś- 
<i 27 mm. Pierwsze wstrząsy gruntu nastą- 
piły o godz. 21.29 według szasu Środkowo- 
europejskiego. O godz. 21.45 nadeszła głów- 
na faza trzęsienia ziemi i trwała około 4 min. 

Poranne wstrząsy ze Środ: 
od godz. 7.02 do 7.06 4 pół. 
dość słabo Trzecie dość silne trzęsienie za- 
notowano w Krakowie w noey ze środy na 
czwartek. Wstrząsy gruntu rozpoczęły się o 
godz. 23.12 i trwały przeszło 20 min. Odleg- 
łość ogniska około 2.409 kim. 

Przez zemstę otruła gości. 
RZYM, 30. 1. (Pat). Donoszą z San Bar- 

tołomeo Ingałdo, iż pewna kobieta, nie mo- 
gąac zapobiee małżeństwu swego syna, posta- 
nowiła zemścić się i w tym celu dolała tru- 

cizny do wina, które było podane dla gości 
ślubnych 12 osób z pośród zaproszonych 
uległo zatruciu. Trucieielkę aresztowano. 

Nr. 25 (1967) 

Baron — sprzedawcą broszur. 

  

  

Baron Arno von Fredersdorff zabiega ой 10 
lat o miljonowy spadek. Obecnie baron wy- 
dał broszurę, wykazującą jego prawa spad- 
kowe i własnoręcznie tę broszurę na ulicach 
Berlina rozsprzedaje. Baron nosi przez dzi- 
wactwo strój z czasów Fryderyka Wielkiego. 

TEST ATA NPI NOKIA 

Zagadnienie transportu 
kolejowego w Rosji. 

MOSKWA. 30-1. (Pat). Ukazało 
się rozporządzenie, podpisane przez 
Mołotowa i Stalina w sprawie reor 
ganizacji dotychczasowej. struktury 
oraz pracy na kolejach. Wspomnia- 
ne rozporządzenie wysuwa kwestję 
transportu na czoło wszystkich 
aktualnych zagadnień gospodarki 
sowieckiej i nakazuje władzom so- 
wieckim poświęcenie sprawie kolei 
jak najwięcej uwagi. 

Stronna cenzura. 

BERLIN, 30.1. (Pat). Najwyższy 
urząd cenzury filmowej zakazał wy- 
świetlania filmu satyrycznego „Trze- 
cie królestwo”,przygotowanego przez 
partię socjal demokratyczną dła ce- 
lów propagandy przeciwko hitle- 
rowcom. 

Miasto przestępców. 

BOSTON, 30.1. (Pat). W wygło- 
szonem tu przemówieniu człone| 
komisji bezpieczeństwa cywilnego w 
Chicago Arberd Brunker oświadczył, 
że znany przywódca przemytników 
alkoholu Al Capone ma na swym 
żołdzie 6 tysięcy urzędników oraz, 
że 80 proc. urzędników i sędziów 
miasta Chicago zaliczyć należy do 
kategorji przesępców kryminalnych. 

  

Przed zawodami hokejowemi 
w Krynicy. 

- WIEDEŃ 30.1. Pat. — Dzienniki wiedeń- 
skie donoszą z St Moritz, iż kanadyjska dru- 
żyna hokejowa z Manitoba otrzymała te- 
legraficzne polecenie z Kanady by przerwała. 
swój turniej w Szwajcarji i Berlinie i udała 
się natychmiast do Krynicy, aby przygoto- 
wywać się tam do walki o mistrzostwo Świa- 
ta. Powodem tego zarządzenia ma być wia- 
domość o wyjeździe teamu amerykańskiego 
do Krynicy Amerykanie bowiem są uważani 
za najniebezpieczniejszych przeciwników Ka- 

Kr w a ki mistrzostwo świata. Praw- 
lopodobnie finał rozegra się właśnie pomię- 

dzy Kanadą a Ameryką. 2 

Zastrzelony 
przez kłusowników. 

LWÓW 30.1. Pat. —- Onegdaj o godz. 16 
udał się niejaki Rudotf Bawarowski na po- 
lowanie do lasu. Około godz. 16.30, przeby- 
wając w lesie, usłyszał nagłe kilka strzałów. 
W czasie poszukiwań natknął się aa 3 osob- 
ników uzbrojonych w strzelby, których zastaj 
nad zastrzeloną sarną. Podejrzewając w nich 
kłusowników, wezwał ich, aby złożyli broń, 
ma co jeden z kłusowników niejaki Syniuta 
strzelił trafiając Ba'warowskiego w głowę i 
kładąc gó trupem na miejscu. Zwłoki Bawa- 
rowskiego znaleziono we czwartek rano w 
lesie. Policja wykryła sprawców zbrodni. 

DORPAT. 
W archiwum miejskiem. — Wspomnienia „dobrych szwedzkich czasów". — 

: Bogata kolekcja dokumentów z okresu polskiego, 

Il. 

Co może zaimponować Polakowi 
z Wilna na ratuszu dorpackim, to bo 
gate zresztą jak i nasze wileńskie ar- 
chiwum. Dła gościa z żyłką i aspira- 
cjami badacza naukowego, których 
autor niniejszego jako obserwator i 
kronikarz wydarzeń i zjawisk mu 
współczesnych nie posiada — archi- 
wtim miejskie wDorpacie, nie mówiąc 
już o wspaniałej tamtejszej bibljotece 
i archiwum uniwersyteckiem, którym 
dalszy ciąg swych wrażeń poświęcę 
— otwiera szerokie połe do emocjo- 
mującej pracy. Przyglądając się kró- 
tko zachowanym łam z pietyzmem 
dokumentom przeszłości, mimowoli 
widzę przed oczyma rozpalonego żą- 
dzą wiedzy naukowca, który dostaw- 
szy się tu — poprzysiągł sobie zasilić 
historję — nowemi odkryciami. 

Obecny gospodarz Dorpatu p. 
prezydent Luik, tak zresztą, jak i 
wszyscy Estończycy z którymi się ze 
tknąłem w ich pięknym kraju, z du- 
mą wspominają „dobre szwedzkie 

czasy” — z nieszczęsnej historji na- 
. rodu. Bo weźmyż choćby Dorpat. Z 
mazwą tego miasta, z jego sławą i za- 
sługą dla kultury ogólnoludzkiej od 
trzech wieków jest i po wsze czasy 
związane zostanie nazwisko, wielkie 
go króla szwedzkiego, zaborcy i w 
jednej osobie krzewiciela nauki na 
całym północnym wschodzie, drżącej 
podówczas przed nim Europy, który 

> LSS 

w małem grodziszczu kraju podbite- 
go nad małą rzeczką Embachem u- 
fundował był w r. 1632 — Uniwersy- 

wpływów niemieckich z zachodu i 
rosyjskich od wschodu. 

Estonja, odnałazłszy — dopiero 
12 lat temu swe miejsce na mapie 
Europy, teraz dopiero jawnie i śmia- 
ło torując sobie miejsce w rodzinie 
wolnych narodów, posiada obszerną, 
choć z natury rzeczy nieznaną jesz- 
cze w szczegółach historję. Historja 
ta, potargana ongiś na strzępy, zato- 
piona — powiedzieć można — zosta- 

  

Odnowiony starożytny zamek Raadi — pod Dorpatem, w którym mieści się 
Narodowe Muzeum Estońskie 

tet, placówkę, która rozpędem swego 
rozwoju i założeniami ideowemi sta- 
ła się rzec można na przestrzeni wie- 
ków zniczem . wyzwolenia duchowe- 
go, dla gnębionych narodów w odwie 
cznych kleszczach ścierających się 

› 

ła w historji państw, władających ko- 
lejno wschodniemi wybrzeżami Bał- 
tyku, a więc Danji, Zakanu Krzyżac- 
kiego, Polski, Szwecji i Rosji. Strzę- 
pek do historji Połski przyklejony 
ma przytem zbyt błiską łączność z 

czasami szwedzkiemi, by w barwie 
właściwej do nowopisanej księgi dzie 
jów wolnej dziś republiki powrócić. 

Barwy jego — zaćmił blask tuż 
na przełomie okupacji polskiej, bło- 
gosławionego dla Estonji dzieła Gu- 
stawa Adolfa — i dlatego dziś z ini- 
cjatywy naszej, w czasach, gdy Esto- 
nja okazuje nam tyle przyjaźni, — 
ta nasza wspólna przeszłość winna 
być szczegółowiej odcyfrowana. E- 
stończycy sami źle o niej nie wspomi 
mają — i na Boga, nie bądźmy tylko 
zazdrośni o Szwedów. 

Wizyta moja u Linnapea Tartu 
co znaczy dosłownie u głowy miasta 
Dorpatu, ma się ku końcowi. Za pół 
godziny mam umówioną rozmowę u 

4. M. Rektora Tartu Ulikóoli — 
prof. Jaana Kóppa, a więc taki zni- 
komy okruch czasu tyłko poświęcić 
mam możność zwiedzeniu archiwum 
miejskiego — i wspomnieniom 
storycznym — o czem tyle się rozpi- 
sałem. 

Do tego skarbca pamiątek, zam- 
kniętego mimo białego dnia na moc- 
ne zamki, prowadzi mnie osobiście p. 
prezydent Luik w towarzystwie skar 
bów tych strażnika, młodego kierow- 
nika archiwum, którego nazwiska nie 
chcąc, z powodu zamazania się mych 
notatek zniekształci—nazwę, odmło- 
dzonym o jakieś 15 lat naszym wi- 
ieńskim, kochanym p. Wacławem 
Studnickim. Choć anałogij fizycz- 
nych, ani charakteru pomiędzy nimi 
dopatrzeć się trudno, porównanie po- 
wyższe rzucam bez żadnego ryzyka, 
pojmując zapał naszego zasłużonego 
badacza i cicerone po starem Wilnie, 
który nie gdzie indziej, lecz tam w 

    

hi- . 

kraju, niewidocznym na mapie wczo- 
rajszej Europy—Estów, widać nabrał 
na całe życie zapału do zgłębiania ak- 
tów omszałych, zaraziwszy się,niemi 
w latach młodzieńczych, gdy w gimna 
zjum parnawskiem wespół z synami 
tego kraju uczył się ukradkiem  po- 
znawać i miłować zniekształconą cy- 
nicznie w ówczesnych podręcznikach 
szkolnych historję. 

A teraz skoro już jesteśmy w sa- 

obszar Inflant Polskich — hen poza 
Dorpat i Narwę rozszerzył — i pra- 
wie całe niedołężne panowanie Zy- 
gmunta III Wazy *), który uwikław- 
szy się, jako krótkotrwały jednocze- 
śnie krół Polski i Szwecji (1592— 
1604) w długie wojny o sukcesję do 
tronu swego ojca, w r. 1629 — trak- 
tatem pokojowym w Altmarku, zwy- 
cięskiemu krółowi Gustwowi Adol- 
fowi ziemie powyższe, dobrowolnie 

  

Na Domhergu — Ruiny, zniszczonej w w. XVI katedry i rezydencji biskupiej, 
w odnowionej swej części — będące od kilkudziesięciu lat siedzibą Bibljoteki 

Uuiwersyteckiej. : 

mem archiwum — male przypomnie- 
nie z owej WARMIA nam z Estończy- 
kami przeszłości. Ściśle obejmowała 
ona okres czasu od r. 1582 do 1629 
t. j. koniec sławnego panowania kró- 
la Stefana Batorego, który był kosz- 
tem Kawalerów Mieczowych t. zw. 

przed tem do Polski przyłączone—od- 
stąpił 

    

') Był synem Katarzyny Jagiellonki i kró 
la szwedzkiego Jana III. W Polsce w drodze 
elekcji panował od r. 1687—1632. Uwikłał 
się w długie fatalne wojny o tron ze Szwecją, 
a-dalej walczył z Moskwą i Turcją. В 
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WIESO į DBRAŽZKI 4 KRAJU Dzwonek... dwie opatułone .,figu- 

„Międzynarodowy dzień bezrobocia”. 
Aresztowanie wybitnego instruktora komunistycznego. 

Między 20 a 25 lutego r. b. komintern Or- 
с z „międzynarodowy dzień bezrobo- 
«ia*, który odbędzie się również na terenie 
Polski. 

Dzień ten mający na eciu złusirowanie 

siły partji komunistycznej w rozmaitych 
krajach świała organizowany jest przez ko- 
mintern x wielką starannością. 

Z Meskwy i Mińska wydelegowono spee- 
jainych instruktorów którzy mają za zada- 
mie zaznajomienie członków miejskich ko- 
mńitetów komunistycznych z programem dnia. 

Onegdaj władze bezpieczeństwa publiez- 
nego aresztowały w pociągu pośpiesznym 
Moskwa — Warszawa, jednego z tych wy- 
słanników, przy którym snałezieno instruk- 
cje i okólniki do komitetów okręgowych wi- 
leńskiego i białostockiego. 

Przy aresztowanym znaleziono dwie ksią- 
žeczki wojskowe — naturalnie sfałszowane 
i 1.700 Golarów. 

Niefortunnego instruktora osadzono pod 
kluczem. (e) 

Aresztowanie komiwojażerów—oszustów. 
Onegdaj w Głębokiem organa władz bez- 

gi ństwa, zatrzymały dwóch podejrzanych 
osobników, którzy podając się za komiwo- 
jażerów i ajentów jednego z ba 
dawali ma ierenie gminy głęboc. 

    

      

wane dolarówki. 
W sprawie tej prowadzone jest obecnie 

energiczne dochodzenie, przed ukończeniem 
którego nie mogą być ujawnione nazwiska 
aresztowanych. (e). 

Polsko-sowiecka konferencja graniczna. 
W daniu 28 b. ma. na odcinku granicznym 

yzna odbyła się polsko-s0wiec- 
graniczna przy udziale władz 

wojskowych i administracyjnych. 
Na «onferencji była rozpatrywana sprawa 

postrzełemia przez strażnika sowieckiego 
«łościanina Jama Święteokiego ze wsi Ja- 
gielno oraz sprawa zniszczenia 3 słupów gra- 

    

   

nicznych poiskich przez pijanych strażników 
sowieckich. 

Przedstawiciele władz sowieckich po zba- 
daniu protakółów zobowiązały się Świątec- 
ikiemu wypłacić 1.200 złotych tytułem kosz- 
tów leczenia i odszkodowania za częściową 
miezdolność do pracy oraz ustawić nowe słu- 
py gramiczne na koszt skarbu Z. S. S. R. 

  

a 

KOMAJE | 
+ Z ycia naszej wsi. Dnia 24 stycznia 

1931 roku we wsi Łowce staraniem pań No- 

wakówny i Cwirkówny, nauczycielek wsi Ru- 
saki tut. gminy, młodzież wiejska odegrała 

ma cel Świetlicy miejsc. bardzo ładną sztu- 

czkę ze śpiewami p. t. „Lobzowianie“ i 
„Ob6z cygaūski“. Muszę podkreślić, że wy- 
siłek pań nauczycielek nad skompletowaniem 
& dobraniem sił amatorskich i wystawieniem 

sztuk był bardzo wielki, lecz i bardzo wdzię- 

szny, gdyż amatorzy grający, wywiązali się 
ce swego zadania bardzo dobrze, wytęża jąc 

wszystkie swoje siły, by dać dowód, że i na 
głuchej i zapadłej wsi, unożna wynieść upa- 

„dłą kulturę ponad poziom t. zw. tanculek koń- 
czących się zazwyczaj bijatyką pod wraże- 

miem alkoboi i gry w karty w długie nie- 
dzielne zimowe wieczory, a z zadowoleniem 
łasnem i mieszkańców ożywić wsie i po- 
budzić do szyna. 

Obsada ról w „Łobzowianach”, prócz Pro 
tazego, którą odtwarzał p. Mituniewicz, do- 
bra. Szczególnie zasługuje na wyróżnienie 
obraz p. t. „Obóz cygański* w którym dosko- 

małe odtworzył rolę głuchoniemego myśliwe- 
go p. Bronisław Bujko z Żyguń, oraz śpiew 

„i taniec cygański pani Cwirkówny i Juljana 
Bujko. Publiczności dość dużo, a. szczególnie 
przyjezdnych. Lokal jak na wieś odpowiedni. 

Na tem miejscu wyrażam w imieniu roz- 
woju kultury oświaty pozaszkołnej i' świe- 
itlicowej jak najgorętsze podziekowanie pa- 
miom mauczycielkom inicjatorkom tak požą- 
danych imprez, a wszystkim amatorom žy- 
„czę „Szczęść Boże* w dalszej pracy. 

W. R. 

ŚWIĘCIANY 
+ Z. ©. O. rośnie na siłach. Ze Święcian 

donoszą: W dniu 27 b. m. o godz. 19-ej w 
iókełu Stowarzyszenia Ogniska Polskiego 
r i h odbyło się informacyjne ze- 
branie Federacji P. Z. O. O. pow. święciań- 

4 „ Na zebraniu prócz zrzeszonych kom- 
batanżów byli obecni przedstawiciele wszyst- 
kich prawie organizacyj społecznych oraz 
aniejscowego społeczeństwa wszystkich ma- 
modawości za wyjątkiem litewskiej. Na zebra- 
miu był obecny p. starosta Mydlarz. Ogółem 
vebranych przeszło 100 osób. Zagaił zebra- 
mie i prź iczył prezes Pow. Federacji 
p. Wacław Jeśman. Referat w sprawie brze- 
skiej wygłosił p. Jonak Ladwik, wyjaśniając 
zebranym stanowisko Rządu i Kłubu BB. za- 
„jęte w tej sprawie, poczem p. Jeśman zwra- 
cając się do znzeszonych b. wojskowych oraz 
sympatyków Federacji poparł treść rezalu- 
cji %iórą następnie zebrani jednogłośnie 
przez aklamację przyjęli. 

Treść rezolucji brzmi: „My zebrani w 
dniu 27 styeznia kombatanci Powiatowej Fe- 
słeraeji P. Z. O. O. oraz przedstawiciele po- 
szczególnych organizacyj Społecznych, g0- 
-apodarezych, oświatowych i miejscowego 
społeczenstwa wszystkich narodowości, pow. 
święeiańskiego w ilości 100 osób uważamy, 
że stanowiske Rządu oraz Klubu P. 
BBWR. w Sprawie t. zw. brzeskiej jest cał- 
kawieie słuszne i zgodne z mocarstwowym 
imteresem Państwa, natomiast wszełkie pro- 
testy zorganizowawych klubów opozycyjnych, 
które podniosły sprawę brzeską do znacze- 
mia państwowego uważamy w całej rozcią- 
głośei za niesłuszne i wywołane li tylko grą 

polityczną godzącą w interes Rzeczypospo- 

    

  

W mastępnym punkcie porządku dzien- 
mego był referat delegata Zarządu Głównego 
Federacji P. Z. O. O. inž. Grabinskiego 
Adama. Delegat omaw: c warunki ubezpie- 
czenia w P. K. O. przez Federację P. Z. O. O. 
wzywał zebranych kombatantów oraz sym- 
patyków do jak majliczniejszego ubezpiecze- 
mia się w wydziale ubezpieczeniowym Fede- 

racji. Po przemówieniu p. Grabińskiego p. 
starosta Mydlarz podkreślił i uwypuklił waż- 
ność i celowość ubezpieczenia, kładąc szcze- 
gólny nacisk na ubezpieczenie na warunkach 
oferowanych przez Federację. Kilkanaście 
osób obecnych na sali zgłosiło swój akces do 
ubezpieczenia. 

Uczestnicy obrad oddali hołd Panu Pre- 
zydentowi Rzeczypospolitej i Pierwszemu 
Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu, 
wznosząc gromki okrzyk na ich cześć. 

-- Nauczycielski kurs świetlicowy. W dn. 
27 b. m. w Święcianach został otwarty kurs 
nauczycielski świetlicowy. Na powyższy kurs 
zorganizowany | j 
Szkolnego w Wil 
z terenu powiatu. Kurs ma na celu przygoto- 
wanie nauczycieli do pracy świetlicowej w 
terenie według mowo-opracowanego systemu 
pracy. Jest to pierwszy” kurs tego rodzaju na 
terenie naszego okręgu szkolnego, po ukoń- 
czeniu, którego ma mastąpić szereg identycz- 
mych kursów w pozostałych powiatach okręgu 
Kursantów przywitał inspektor szkolny p. 
Balun Michał, poczem do zebranych nauczy- 
cieli przemawiał prezes Powiatowej Fede- 
racji PZOO p. Wacław Jeśman, apelując do 
"współpracy na niwie społecznej z b. wojsko- 
wymi. Referat w sprawie organizacji pracy 
świetlicowej według ostatnich wymogów, jak 
również pracy bibljotecznej wygłosił dele- 
gat Kuratorjum p. Dracz. Na kursie wykła- 
dać będą: p. starosta Stefan Mydlarz, Insp. 
$zkolny p. Balan, delegaci kuratorjum p. p. 
Dracz i Stuhiedo, p. p. Irena Mydlarzowa, Jan 
Oberlejtner, Henryk Niessner i t. d. Kurs 
ma trwać 5 dni i zostanie zakończony 31-go 
stycznia o godz. 17-€j. 

POSTAWY 
+ Walne zebranie Cechu Rzemieślniczego 

w Postawach. W dniu 25 stycznia r. b. od- 
było się walne zebranie Cechu mieszanego 
iRzemieślników Chrześcijan w Postawach w 
lokalu własnym przy ul. Wileńskiej 2. 

Na zebraniu było obecnych 36 czł. Ce- 
chu i przedstawiciel włądzy adm. p. Drożda 
Michał. Przewodniczył w zebraniu niżej pod- 
pisany. Po wysłuchaniu sprawozdania, z 
którego wynika, że Cech Rzem. w Postawach 
diczy zgórą 100 człon. i jest organizacją, któ- 
ra stoi na straży obrony interesów nzemieśl- 
niczych, wybrano nowy Zarząd w następują- 
«cym składzie: Starszy Cechu p. Marków Pro- 
kopjusz, podstarsi Gomulski Wincenty, Szcze 
paniuk Jan i Kamieniecki Wincenty, czł. Za- 
rządu Soroko Aleksander, Bajer Aleksander, 
Redźko Daniel i Osienienko Juljan; Kom. 
Rewizyjna: Wioroniec Józef, Moszko Feliks 
i Hołubowski Mikołaj. 

'Nowo wybranemu Zarządowi powierzono 
dalszą celową i skuteczną pracę nad rozwo- 
jem organizacji. Poza sprawami organizacyj 
memi, zebrani z wwagi na ciężką sytuację rol- 
miczą, która dotknęła pośrednio i rzemieśł- 
mikók postanowili zzwrócić się od Instytucyj 
Kredytowych o zmniejszenie rat i odroczenie 
spłat, pożyczek udzielonych rzemieślnikom. 

W. Hoffmann. 

  

   

    

   

   

Z braku czasu — zacni moi prze- 
wodnicy z miejsca kierują mnie do 
gabłotek i akt z onego okresu pol- 

skiego. Uwaga moja skierowana jest 
odrazu — na akta przywileju Batore 
go. Na jednym z nich, nadanym bo- 
daj w Wilnie, dnia 4 marca 1585 r. 
ogłądam z podziwem bajecznie za- 
chowańe pieczęcie królewskie, koron- 
ną i litewską z pogonią, z terści zaś 
— dowiaduję się, iż m. Dorpat wzię- 
łe jest w specjalną pieczę królewską 
— i przez przydział wieczysty dóbr 
Wizus znacznie rozszerzone. : 

Następnie przekonać się /można, 
iż Zygmunt Waza w tym względzie 
Batorego naśladował, wszystkie da- 
wne przywileje Dorpatu zatwierdził 
i szeregiem nowych nadań dopełnił. 

‚ # КЦКа przywilejów Zygmunta 
o handlu wymiennym Dorpatu z Ro- 
Wazy duże znaczenie dla dalszej eg- 
zystencji miasta posiadał przywilej 
sją. którym miasto do rzędu waż- 
nych ośrodków handlowych na pół- 
nocnym wschodzie Europy wyniesio- 
ne zostało. Akt nosi nadanie w War- 
szawie z dnia 16 października 1592 
roku. 

„ W. kolekcji aktów i przywilejów 
polskich widzimy odręczne pisma het- 

mana Chodkiewicza i znaczną ilość 
listów i zarządzeń Jana Zamojskiego, 
który między innemi godność staro- 
sty dorpackiego w ciągu szeregu lat 
z piżytkiem dla miasta sprawował. 

Pan archiwarjusz, t. j. 6w dorpa- 
cki mlody entuzjasta „Studnicki“ in- 
formuje mnie, iž akt i pism w języku 
polskim zachowało się 75 — w języ- 
ku łacińskim około 500 ”). 

We wszystkich nadaniach i aktach kró- 
  

    

Oglądane przezemnie,  omszale 
księgi miejskie z okresu rządów Za- 
mojskiego są cennym dokumentem 
talentów administracyjnych tego wiel 
kiego męża i służyć mogą źródłem do 
badań nad irredentą polską, która w 
jego epoce zadomowiła się na długie 
wieki w północnych dawnych Inflan 
tach. I choć nie jeden z rodów pol- 
skich doszedł tam wyłącznie tylko 
prawem zasług wobec swego króła i 
jego wielkorządcy do posiadania la- 
tyfundjów, pamięci o nich nie można 
równać z baronami niemieckimi, o 
których tylko każdy dosłownie współ- 
czesny Estończyk mówiąc zgrzyta 
zębami. 

A otóż zbliża się mój prekluzyjny 
czas pobytu na ratuszu. Żegnając się 
zapowiadam swe ponowne kiedykol- 
wiek tu odwiedziny i rzuciwszy raz 
jeszcze okiem na zamykane staran- 
nie przez pana archiwarjusza gablo- 
ty i szafy, pełen myśli o mirażach 
przeszłości naszej, kieruję się w stro 
nę Uniwersytetu, w którego murach 
sposobił się do życia mój ojciec ro- 

dzony, legjon zresztą cały — naszych 
ludzi, którzy w sercach swych wy- 
nieśli sympatje do spiżowego narodu 
Estów, tak dziś szczęśliwie nadal 
kontynuowane. 

Bolesław Wit Święcicki. 

nade NR AO 

lewskich, zarówno w języku polskim „jak i ła- 
«ińskim pisanych — figuruje nazwa mia- 
sta — Dorpał. 

ry“ dygają, wszedlszy do przedpoko- 
ju; z pod czapeczek dwa ienė dė 
zadarte nosy i dwie pary oczu: jedna 
siwo-błękitna, druga niebiesko-szara. 
„Czegoż to damy potrzebują?* Lek- 
kie wykręcanie się na piętach i pry- 
chanie w kołnierze. „My... proszę Pa- 
ni, przyszły... proszę zaproszenie... 
będzim grać teatr, na Sołtaniszkach, 
w Domu Ludowym, Pani kierownicz- 

ka prosi... że to... bo to... chi, chisPa- 
ni teatr! Sztuka.. Czary w Lesie... 
Czy Pani przyjdzie”? 

Sołtaniszki...? Jak do innego mia- 
sła, ale... trzeba przyjść zobaczyć jak 
taka publiczność reaguje. Więc pu- 
szystą sanną mkniemy het, przez so- 
snowy las Zwierzyńca, pomiędzy dom 
kami jak z dekoracji teatralnej lub o- 
brazka Rouby. przez czyste pole, mi- 
mo ogrodów, wedle dużego kościoła, 
i oto jarzące światłem okna Domu 
Ludowego. W sali „komplet*, natło- 
czono, mimo iż z pewnością dalsze rzę 
dy ani widzą ani słyszą. Któż widział 
budować ładną, dużą widownię bez 
podniesienia podłogi lub ławek? Mal- 
cy mogliby siedzieć na niziutkich, 
potem coraz wyższe dła starszych. 

A tłumyż tych dzieciszczów, tłu- 
my! Wszystkie świergolą, skrzeczą, 
gdaczą, piszczą i wrzeszczą, śmieją się 
zawczasu, szukają znajomych prując 
ciżbę jak płotki wodę. Na hasło 
dzwonka jeszcze więcej hałasu! Bu- 
zie wesołe, pogodne, jakież piękne, 
jasne oczy, o frędzlistych rzęsach! 
Jakie miłe twarzyczki, nie zwyrodnia 
łe jak w wielkich miastach ani ote- 
pione jak czasami bywa w zapadłych 
kątach, owszem, ożywione, bystre, 
niektóre zwracają uwagę subtelnoś- 
cią rysów, wybitną inteligiencją. Te 
są ładne jak aniołki, tamte mają ja- 
kąś tntejszą zadumę, ale wszystkie 
bawią się doskonale samą atmosferą 
Teatru! z 

Kurtyna! Wśród ubogich dekora- 
cyj, ale bajka innych nie wymaga, 
rozegrywa się pocieszna historja nie- 
posłusznego i kłamiącego rodzeń- 
stwa... najmłodsza artystka gra naj- 
lepiej, z.wyrazistością i dykcją bez 
zarzutu, ale i reszta recytuje łatwy 
tekst ze zrozumieniem rzeczy, tylko 
jak zwykle u amatorów, za cicho. 

W drugiej odsłonie świat dziwów 
leśnych, krasnoludki, ładna wkładka 
taneczno-śpiewna, dzieci w papiero- 
wych gustownych kostjumach, ładne 
mają ruchy i poczucie rytmu. Krasno: 
piór i Czarnopiór, Baba Jędza zwła- 
szcza wywołują ogólny, rozkoszny, 
śmiech, dzieci pękają z uciechy, pod- 
kreślają okrzykami każdą na scenie 
przygodę, jakaś matka woła z dal- 
szych rzędów: proszę siadać, bo nic 
nie widzim!.. Bo i one się bawią ze 
swemi pociechami. 

Triumf dobrych dzieci nad Babą 
Jagą, wywołuje oklaski, wzmożoną 
wesołość i znów szumią jak rój 
pszczółek na kwiatach, roztrzepane. 
kręcące się, nie mogące ustać na miej- 
scu. To mi publiczność, to dopiero te- 
ren dla swojskiej twórczości! 

„Proszę Pani, proszę koniecznie, 
koniecznie, coś napisać dla najmłod- 
szych, dła takich ot bąków z pierw- 
szych oddziałów... te najlepiej grają '..* 
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Dziś 

Й МОЛ 
31 stycznia 

SPORT 
HOREJOWE MISTRZOSTWA ŚWIATA 

W KRYNICY. 

Program rozgrywek o mistrzostwo hoke- 
jowe świata i Europy przewiduje mecze gru- 
powe w dniach 1, 2, 3 i 4-go lutego, a spot- 
kamia finałowe w dniach 6, 7 i 8-go. We 
czwartek 5-go lutego projektowany jest odpo- 
czynek przed decydującemi spotkaniami w 
finale. Dnia tego organizatorzy mistrzostw 
urządzą dla gości zagranicznych, krajowych 
i prasy kulig, który zostanie sfilmowany 
przez dźwiękowiec Foxa. W godzinach wie- 
czorowych odbędzie się w sali teatralnej 
specjalne przedstawienie o charakterze pro- 
pagandowym z udziałem wybitnych sił arty- 
stycznych z Warszawy. 

Godzina 22.15 

Pofesor 

J. TURCZYŃSKI 
gra Chopina |     

ZAWODY ŁYŻWIARSKIE. 

Zarząd Wił. T-wa Łyżwiarskiego urządza 
w miesiącu lutym ma ślizgawce w Parku 
Sportowym Młodzieży Szkolnej im. gen. Że- 
ligowskiego zawody łyżwiarskie według па- 
stępującego programu: w dniu t-go lutego 
o godzinie 12-ej jazda figurowa — Pań i Pa- 
mów członków T-wa; 2-go lutego o godz. 12 
międzyszkolne biegi i jazda figurowa; 8-go 
lutego — dla niestowarzyszonych biegi i jaz- 
da figurowa; 15-go lutego o Mistrzostwo m. 
Wilna. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości 
członków, że w dniu 8-go lutego o godz. 12-ej 
w biurze ślizgawki odbędzie się doroczne 
walne Zebranie członków T-wa. 

— Ю uczczenia roczniey Powstania 
Styczniowego 1863 roku. Wojskowy Klub 
Sportowy 6 pułku piechoty Legjonów, urzą- 
dził zawody w marszu w maskach ze strze- 
laniem, w których wzięło udział 14 zespołów 
6-g0 p. p. Leg. i dwa zespoły 11-ej Wileńskiej 
Drużyny Harcerskiej im. Tadeusza Kościusz- 
ki, którą opiekuje się 6-ty pułk piechoty Leg- 
jonów. 

JPierwsze miejsce zdobył zespół harcerzy, 
dowodzony przez druha Pawłowicza Edwar- 
da, drugie miejsce — zespół 7-ej kompanji 
6 p. p. Leg., dowodzony przez kapr. Bednar- 
ika Walentego, trzecie miejsce — zespół 3-ej 
komp. 6 p. p. Leg. dowodzony przez kapr. 
Nikodona Jana. › 

Zawodnicy otrzymali żetony, zaś drużyna 
harcerska i kompanje — dyplomy. 
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Krwawa bójka na noże. 
2 osoby ciężko ranne walczą ze śmiercią. 

Dzisiejszej nocy w piwiarni przy ul. Po- 
łockiej 1, pomiędzy kilku „pedhumorzonymi* 
6sbnikami wynikła kłótnia, która wkrótce 
zmieniła się w hójkę na noże. Podezas bój- 
ki 2 osoby, a mianowicie Czesnowiez Alfons 
zam. przy ul. Połoekiej 1 i Wiereiński An- 
toni — Filareeka 41 zostali ciężko ranni: 
pierwszy oirzymał dwa cięcia w okolicę pluc 

, Dziś: Piotra N., Marceli. 

Jutro: lgnacego, Brygidy. 

Wschód słońca—g. 7 m, 19. 

Zachód „‚ —g. 16m. 19 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorotegii U. $. В. 

w Wilnie z dnis 30/1—1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 762 

  

Temperatura Średnia — 7° С 

5 najwyższa: — 69 € 

$ najnižsza: — 17° С. 

Opad w milimetrach: 0,1 

Wiatr przeważający: południowo-wsehodni. 

'Tendencja barom.: wzrost. 

Uwagi: z rana pogodnie, potem pochmurno 
i śnieg. 

OSOBISTE. 
— Powrót p. wojewody Kirtiklisa. W dniu 

31 b. m. wojewoda wileński Stefan Kirtiklis 
powrócił z Warszawy i objął urzędowanie. 

ADMINISTRACYJNA. 
— Badanie cenników na artykuły pierw- 

szej potrzeby. Mimo ustalenia przez Słaro- 
stwo Grodzkie maksymalnych cen na arty- 
ikuły pierwszej potrzeby — stwierdzono, że 
miektórzy kupcy pobierają wyższe ceny od 
ustalonych. 

W związku z tem z dniem 3 lutego r. b. 
zostanie pnzeprowadzona na terenie miasta 
szczegółowa lustracja w czasie której Komi- 
sje mają stwierdzić czy wszyscy kupcy przy- 
trzymują się ustalonego cennika. 

W wypadku stwierdzenia pobierania cen 
wyższych winni będą pociągani do odpowie- 
dzialnošci sądowo-karnej., 

— Zaświadczenie obywatelstwa w dowo- 
dach osobistych podlega oddzielnej opłacie. 
W związku z wydawaniem dowodów osobist. 
i wpisywaniem do tych dowodów przez wła- 
dze administracji ogólnej zaświadczeń oby- 
'watelstwa polskiego, powstały wątpliwości co 
do pobierania opłat stemplowych od tych 
zaświadczeń. Celem usunięcia tych wątpli- 
wości Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 
porozumieniu z Ministerstwem Skarbu w 
okólmiku do wojewodów udzieliło następu ją- 
cych wyjaśnień: 

Zaświadczenie, że pewna osoba jeet oby- 
watelem polskim wydane przez powiatową 
władzę administracji ogólnej (względnie Sta- 
rostwa Grodzkiego) a umieszczone w dowo- 
dzie jest świadectwem zupełnie odrębnem od 
samego dowodu osobistego niezawisłem. Od- 
nośny przepis rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej o ewidencji i kontroli ru- 
chu ludności w myśl którego za dowód: oso- 
bisty gmina pobiera tylko 60 gr. tytułem zwro 

tu kosztów druku odnosi się wyłącznie do sa- 
mych dowodów osobistych a nie ma zastoso-. 

wamia do zaświadczeń o obywatelstwie pol- 

"Wobec powyższego od podań wnoszonych 
do powiatowych iwładz o wydamie zaświad- 
czeń o obywatelstwie polskiem w dowodzie 
osobistym należy zgodnie z ustawą o opła: 
tach stemiplowych pobierać opłatę stemplo- 
wą w wysokości 3 złotych od podania oraz 
po 50 groszy od każdego załącznika. Za- 
świadczenie umieszczone w dowodach osobi- 
stych, a stwierdzające, że dana osoba wymie- 
niona w dowodzie jest obywatelem polskim, 
podlega osobnej opłacie stemplowej w wy- 
sokości 3 złotych. 

  

  

    

MIEJSKA 
— Przedstawiciel Ligi Narodów w Wilnie. 

W dniach 28 i 29 b. m. bawił w Wilnie przed- 
stawicieł sekcji higjeny zapobiegawczej przy 
Lidze Narodów dr. Fuan, b. naczelny lekarz 
Pekinu. Podczas swego pobytu w naszem 
mieście dr. Fuan w towarzystwie przedstawi- 
cieli Magistratu m. Wilna zwiedził zakłady 
higjeny zapobiegawczej, ciekawiąc się roz- 
wojem miejskiej akcji zdrowotnej. 

Onegdaj wieczorem żegnany na dworcu 
przez przedstawicieli samorządu i Urzędu 
'Wojewódzkiego dr. Fuan opuścił Wilno uda- 
jąc siędo Warszawy. 

— Likwidacja elektrowni prywatnych i 
kołejowej. Na wczorajszem posiedzeniu Ma- 
„gistratu m. in. rozpatrywana była sprawa zlik- 
widowania elektrowni prywatnych oraz elek- 
trowni kolejowej i objęcia przez miasto wy- 
łącznej dostawy prądu elektrycznego. 

W związku z tem mają ulec likwidacji 
istniejące przy ul. Stefańskiej prywatne elek 
trownie Kreniera oraz Zeffa. Go się tyczy 
elektrowni kolejowej, to w sprawie tej Ma- 
gistrat postanowił wszcząć ponownie pertrak- 
tacje z Dyrekcją P. K. P. w Wilnie. 

— Posiedzenie Komisji Technicznej. Na 
dzień 4 lutego zwołane zostało posiedzenie 

kiej Komisji: Technicznej dla omówienia 
sprawy rozbudowy elektrowni miejskiej oraz 
wytyeznych budżetu na rok 1931-32. 

LITERACKA. 
‚ — 112 Środa Literaeka. „Życie Kulturalne 
Krajów Nadbałtyckich*. Odczyt i dyskusja 
p. Wit Święcickiego. Odbędzie się wspólnie 
z Syndykatem Dziennikarzy, gdyż p. Wit 
Święcicki pragnie się podzielić przywiezio- 
nemi świeżo z Łotwy i Estonji wiadomościa- 
mi nietylko ze Zw. Lit. i jego sympatykami, 
ale też z kolegami na miwie dziennikarskiej. 

Wstęp dla członków Źw. Lit. i członków 
Syndykatu Dzien. oraz dla sympatyków i 
wprowadzonych gości. Początek o g. 8-ej. 

SPRAWY AKADEMICKIE. 
— Zarząd Koła Matematyczno-Fizycznego 

Słuch. U. $S. B. ma zaszczyt prosić byłych 
Członków Kola na tradycyjną „Herbatkę“ 
:Koła, która się odbędzie we środę dnia 4-go 

lutego w Ognisku akademickiem (Wielka 24) 
Początek o godz. 19-0j. 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Społeczeństwo wobec szkoły. Pod tym 

hasłem w niedzielę dnia 1 lutego w t. zw. sa- 
li kresowej przy ul. Zawalnej 1, toczyć się 
będą obrady delegatów zrzeszenia komitetów 
Rodzicielskich szkół powszechnych m. Wilna. 

Obrady zrzeszenia, które w roku bieącym 
po raz piąty odbędzie publiczną doroczną dy- 
skusję mad zagadnieniem stosunku starszego 
społeczeństwa do szkoły powzechnej, poprze- 
dzi msza święta w kościele Archiprezbiter- 
jalnym św. Jana. 

Kwintesencją tegorocznego zebrania mają 
być dwa referaty o wymownych tytułach: 
„W sprawie opieki pozaszkolnej* oraz „W 
sprawie współpracy domu ze szkołą”. 

MW programie przewidziany jest wybór za- 
rządu i komisji rewizyjnej. Początek obrad 
o godz. 11-ej przed południem. (by 

  

z prawdopodobnem przebieiem opłucnej, dru- 
gi również dwa cięcia w okolicę szyi. 

Na miejsce wypadku natychmiast zawez- 
wano policję, która spraweów poranienia 
zatrzymała. Karetką pogotowia Czesnowi- 
cza przewieziono do szpitala żydowskiego zaś 
Wiercińskiego do szpitala św. Jakóba.    

GOSPODARCZA 
— © podatku obrotowym za rok 1930. 

Delegacja Związku Kupców Żydów w. 0s0- 
bach pp. prezesa W. Kryńskiego i dy tora 
Washaftiga była wczoraj u prezesa Izby 
Skarbowej p. Ratyńskiego i konferowała z 
nim*w sprawie szacowania obrotów za ubie- 
gły 1930 rok. 

Delegacja wskazała że w roku ubiegłym 
obroty były znacznie mniejsze hiż w r. 1929. 
Wywołane to- zostało z jednej strony wzmo- 
żonym kryzysem ekonomicznym «o osłabiło 
siłę nabywczą ludności a z drugiej znacznem 
słanieniem cen prawie wszystkic 

  

  

  

   
artykułów. 

Na powyższe P. prezes oświadczył, że 
nad sprawą tą się już niejeden raz zastana- 
wiał i przy szacowaniach obrotu za rok ubie- 
gły okoliczności te będą brane pod uwagę. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Nauka śpiewu solcwego. .,Ognisko Ko- 

  

 lejowe* ma wiele chlubnych poczynań na 
polu szerzenia kultury muzycznej, zarówno 
przez zorganizowanie i wyszkolenie zespołu 
symłonicznego jak drogą szkolenia śpiewu 
chóralnego. Ostatnio chcąc pogłębić zami- 
łowanie do śpiewu solowego organizuje sta- 
łe lekcje. Prowadzić lekcje indywidualnie 
i zbiorowo będzie, znana światu muzykalne- 
mu p. Jadwiga. Krużanka-Reissowa w god: 
nach wieczornych od 17 — 19. Zapisy przy 
i informacyj udziela ikancelarja Ogniska 
lejowego w godzinach od 15-ej do 19-ej. 
Lekcje rozpoczną się 4 lutego r. b. 

— Walne Zebranie Keła Wil. Podofiee- 
rów Rezerwy. Dnia 1 lutego r. b. t. j. w nie- 
dzielę o godz. 15.30 w pierwszym i 16-ej w 
drugim, bez względu na ilość obecnych pra- 
womocnym terminie, w łokalu przy 
ul. Żeligowskiego 4, odbędzie się Nadzw. Wal- 
ne Zebranie członków Koła_Wil. Związku 
Podoficerów Rezerwy z nast. porządkiem 
dziennym: 1) Zagajenie i wybór Przewodni- 
czącego Zebrania, 2) Sprawozdanie Zarządu 
z działałności i plan pracy ma przyszłość, 
3) Referat organizacyjny, 4) Wybory Komisji 
Rew. Okręgu. 5) Wolne wnioski. Ze wzglę- 
du na ważność spraw, obecność wszystkich 
członków konieczna. 

Jednocześnie powiadamia się że na za- 
żądzenie Woj Zarządu F i 
Sekretarjat Koła przeprowadza rejestrację 
bezrobotnych Kolegów. Zainteresowani 'win- 
ni zgłaszać sięsdo Sekretarjatu 'w godz. od 18 
do 20 i w dzień Walnego Zebrania “ 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Wykład znakomitego etnologa nie- 

mieekiego, dr. W. Pesslera, dyrektora Muze. 
um w Hannowerze, odbędzie się w Auli Ko- 
lumnowej Uniwersytetu Ы. 5. В. м sobotę 31 
b. m. © godz. 19-ej. Wykład wygłoszony bę- 
dzie w języku niemieckim. Ze wzgłędu na 
życzliwy stosunek prelegenta do Polski po- 
żądane jest liczne zebranie publiczności na 
wykładzie, Wstęp wolny. 

— Z Instytutu N B. Europy Wschodniej. 
Dziś od godz. 5 do 7-ej w lokalu Instytutu 
znany uczony niemieckiprof. Pessler wygłosi 
w języku niemieckim dwa odczyty z zakresu 
etnologii: „Muzeum krajowe jako ośrodek 
wiedzy i oświaty* i „Geograficzne metody 
w ludoznawstwie“. 
|, = Z Koła Medyków U. S$. В. Dnia 1-go 
i 2-go lutego b. r. t. j.'w nadchodzącą niedzie- 
1 & poniedziałek prof. dr. Feliks Malinowski 
dyrektor Ikliniki Dermatologicznej U. S. B. 
wygłosi odczyt na rzecz Koła Medyków pod 
tytułem: „Życie płciowe i choroby płciowe”. 
Odczyt odbędzie się w Sali Śniadeckich U. 
S. B. (wejście od ulicy Św. Jańskiej). Pierw- 
sza część odczytu „Życie płciowe" wygłoszo- 
na zostanie 1-go lutego o godz. 17-ej, druga 
„Choroby płciowe” dnia 2-go lutego o godz. 
18-ej. 

(Ze względu na swą aktualność oraz treś- 
ciwe i popularne ujęcie odczyt zasługuje na 
szersze zainteresowanie i zgromadzi niewąt- 
pliwie wiele ciekawej, publiczności. Wstęp 
1 zł. dla uczącej się-młodzieży 50 gr. 

— Z Koła Połonistów. W niedzielę dnia 
1 lutego b. r. w lokalu Seminarjum Poloni- 
stycznego odbędzie się zebranie Sekcji hi- 
storyczno-literackiej z następującym porząd- 
kiem dziennym: 1) Referat kol. W. Arcimo- 
wicza p. t. „Religijność jako jedna z przy- 
czyn konfliktu Norwida" z krytyką. 2) Dy- 
skusja, teza dyskusyjna: Czy religijność (nie 
religja) może być przyczyną konfliktu jedno- 
stki ze społeczeństwem, tam gdzie religja 
bynajmniej nie jest. prześladowana. 3) Spra- 
wozdanie ze śród Literackich. 

[Początek zebrania o godz. 11. Goście mile 
widziani. 
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SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Subweneja Rządu na akcję zatrudnia- 

nia bezrobotnych. Ministerstwo Pracy i O- 
pieki Społecznej powiadomiło Magistrat m. 
Wilna, iż na miesiąc styczeń przyznało 6a- 
morządowi wileńskiemu subwencję w wyso- 
kości 38.000 złotych na akcję zatrudniania 
bezrobotnych. 

Pieniądze te zostaną Magistratowi wypła- 
cone w dniach najbliższych. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— Groźba strajku w gminie żydowskiej. 

Od dłuższego czasu wileńska gmina żydowska 
przeżywa bardzo ciężki kryzys finansowy i 
mie jest w stamie wywiązać się z szeregu 
swoich zobowiązań. Obecnie jak się domi: 
dujemy, gmina od kilku miesięcy zalega. 
wypłatą poborów personelowi zatrudnić 
mu w zakładach opieki społecznej. Pracow 
micy ci interwenjowali już w gminie przez! 
organizacje zawodowe, lecz bez "skutku, 
w wwiązku z tem personel ten zagroził wWy- 
powiedzeniem strajku. 

  

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. Zakładom Przemysło- 

wym A. Mozer i S-yie w Nowej Wilejce skła- 
dam gorące podziękowanie za hojny dar w 
postaci 5 stolików szpitalnych, ofiarowanych 
LI Klinice Wewnętrznej U. S. B. Prof. Dr. 
Januszkiewicz Dyrektor Kliniki. 

— Na ostatniem posiedzeniu Wojewódz- 
kiej Komisji Odbudowy rozpatrzono 196 po- 
dań o umorzenie pożyczek na ogólną kwotę 
171.636 zł. udzielonych z funduszu odbudowy 
kraju w myśl ustawy z dnia 6. V. 1924 r. (Dz. 
U. R' P. Nr. 49, poz. 492) na odbudowę bu- 
dynków mieszkalnych zniszczonych wskutek 
działań wojennych dla najuboższej łudności 
wsi i miasteczek pow. wileńsko-trockiego i 
dziśnieńskiego oraz na odbudowę budynków 
o charakterze publicznym. Z kwoty powyż- 
szej ikomisja postanowiła umorzyć, 133.289 
złotych. 

— Kompetencje lekarzy powiatowych. 

Odnośne władze wydały zarządzenie w Spra-  2240000040000000000000000%000000000%008 
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rwie określenia. przez lekanzy powiatowych 

procent niezdolności do pracy u wdów i sie- 
rot po inwalidach wojennych lub poległych 
na wojnie. 

Dotychczas zdarzało się często, że osoby, 
zgłaszające prelensje do zaopatrzenia z ро- 
wyższego tytułu niezadowolone z orzeczenia 
lekarza powiatowego, zwracały się o okre- 
ślenie stopnia niezdolności do pracy do leka- 
rzy powiatowych innych okręgów. W związ- 
ku z tem władze wyjaśniły, że łekarze po- 
wiatowi uprawnie są do wydawania tego 

rodzaju zaświadczeń tylko osobom zamiesz= 
kałym na terenie ich działalności. 

ZABAWY. 
Dziś w Sałonach Kasyna Podof. P. P. 

ilna, przy ul. Żeligowskiego 4 odbędzie 
się Zabawa Karnawałowa. Reflektory, moc 

różnych niespodzianek. Początek o godz. 21. 

— W. K. S. „Pogon“ w Wilnie zaprasza 
tą drogą swoich sympatykyw członków oraz 
życzących. dobrze się zabawić do przybycia 
w dniu 5 lutego r. b. na urządzoną przez 
klub Tombole-dansing-Bridge w Kasymie 1 

    

  

      

    
   
tulewicza. Bufet 1 P. A. P. Leg 
patrzony. Cena biletu wstępu mini 
1 zł. 50 gr. dla gości, dla członków 1 zł. Kart- 

ki Tombolowe po 50 gr. 

łonach Kasyna Garnizonowego. 
ieza 13, odbędzie się dnia 1 du- 

r. b. doroczna, tradycyjna Zabawa Leś- 

    

  

    

Wstęp za zaproszeniami Bilety zł. 6 (aka 
demickie 4 zł.) Obowiązuje mundur i stroje 
wieczorowe. Początek o godz. 10. Zaproszenia 
i bilety wcześniej i ji 

    

spodarzy Zabawy, oraz przy wejściu. 

— Bal Oficerów Rezerwy zapowiada się 
znakomicie. Zapowiedział swoje przybycie 
przez specjalną delegację zaproszony p. Mar- 
szałek Senatu Władysław Raczkiewicz oraz 
szereg oficjalnych osobistości z terenu wi- 
leńskiego m. in. poseł Jam Tyszkiewicz. Sa- 
lony Казупа są dekorowane w szybkiem tem 
pie, pomimo to jednak bardzo starannie i na- 
der pomysłowo. Sprawny aparat organizacyj- 
my Związku zdołał już rozkołportować bile- 
ty tak licznie, że frekwencja jest zapewniona. 
Że jednocześnie — frekwencja bardzo dobo- 
rowa tego nie potrzeba specjalnie zaznaczać. 
Będzie to według wszelkich, tych i innych zna 
mion, jeden z najbardziej eleganckich a jed- 
mocześnie najbardziej ożywionych i weso- 
łych balów tego karnawału. 3 

TEATR i MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohułanee. Dziś w 

dalszym ciągu świetna komedja Carpentera 
„jPapa-kawaler", która ze wzgłędu no swą in- 
teresującą treść, doskonałe wykonanie : ma- 
lowniczą wystawę odniosła wielki sukces ar- 
tystyczny i cieszy się niesłabnącem powodze- 
umiem. Reżyserja K. Wyrwicz-Wichrowskiego. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś ukaże 
się po raz 7-my tętniąca życiem, humorem 
i werwą, wytworna komedja Francka i Hirsz 
felda „Interes z Ameryką* Sztuka ta niegra- 
ma dotąd w Polsce, wywołała ogólne uznanie. 
Artyści biorący udział w widowisku tworzą 
świetnie zgrany zespół. Reżyserja R. Wasi- 
lewskiego. 

— „Czupurek*. Nadwyraz efektowna baj- 
ka dla dzieci i dorosłych ,„CGzupurek* Bene- 
dykta Hertza ukaże się jutro o godz. 3. m. 30 
pp. i w poniedziałek o godz, 12-ej w poł. W 
wykonaniu tego utworu biorą udział wybit- 
miejsze siły zespołu pod reżyserją H. Zelwe-. 
rowiczówny. 'Kostjumy i dekoracje według 
projektów H. Schrammówny. Ilustracja mau- 
zyczna E. Dziewulskiego, Prolog Wileński 
do „Czupurka”. wypowie dyr. Zelwerowicz. 

Na premierę pnzybywa autor, który ob- 
chodzi. w roku bieżącym jubileusz 30-letniej 
swej. pracy literacko-dziennikarskiej, 

— Przedstawienie popołudniowe. Jutro 
w. niedzielę po cenach zniżonych w Teatrze 
na Pohulance 0 godz. 3 m. 30 pp. „Czupurek“ 
B. Hertza, w Teatrze „Lutńiu* 0 godz. 3 
m. 30 pp. „Egzotyczna kuzynka". ъ 

Wponiedziałek z powodu dnia świątecz- 
nego odbędą się przedstawienia peranne i po- 
południowe. W Teatrze na Pohulance o g.. 
12-ej w poł. „Czupurek* B Hertza, o godz. 
3 m. 30 „Dzielny 'wojak Szwejk”, zaś w Tea- 

trze „Lutnia* wyjątkowo o godz. 4 m. 30 pp. 
„„Rewja karnawałowa”. s 

— Hanka Ordonówna w Wiłnie. Świetne 
sukcesy znanej pieśniarki H. Ordonówny w 
kraju i zagranicą są wynikiem istotnej wiel- 
kiej pracy i wielkiego talentu. 

Hanka Ordonówna potrafi porwać i o* 
<zarować. W jej ustach piosenka gra wszyst- 
kiemi kolorami tęczy przenika do głębi serca 
i duszy. 

iHanka Ordonówna wystąpi w naszem 
mieście w Teatrze „Lutnia* w środę 4-go 

i czwartek 5-go lutego z najnowszym pro- 
gramem, w wspaniałych swych kostjaumach. 
Prócz znakomitej artystki udział biorą naj- 
lepsze siły artystyczne stolicy: Iga Korczyń- 
ska, A. Śnieżyński, L. Boruński i inni. 

"RABJO 
SOBOTA, DNIA 31 STYCZNIA 1931 R. 

11.58: Qzas. 12.05: Koncert popularny. 
13.10: Kom. meteorologiczny. 15.25: Pro- 
gram dzienny. 15.30: „Co mas boli“ — prze- 
chadzka Mika po mieśce. 15.50: Skrzynka te- 
chniczna. 18.15: Koncert życzeń. 6.45: Kon 
cert z Warszawy. 17.15: „„Jak'się widzi ma- 
jąc 50 tysięcy oczu” — odezyt. 17.45: Aud. 
4 Krakowa i koncert z Warsz. @@ dzieci. 
18.45: Kom. Wil. Tow. Org. i Kół. Roln. 
19.00: Program na tydzień następny. 19.25: 
Rozmaitości. 19.40: Prasowy dzien. radjowy 
20.00: „Jak zostałem dowódcą" — feljeton. 
20.15: „Finansowe podstawy powstania Fisto- 
(padowego“ — odczyt. 20.30: Muzyka lekka. 
22,00: „O piątym grzechu głów:* feljeton. 
22.15: Koncert Chopinowski. 23.50: Komuni- 
katy i muzyka taneczna. 

NIEDZIELA, dnia 1 lutego 1931 roku. 

10.15: Tr nabożeństwa z Poznania. 11.58: 
Czas. 12.15: Tr. poranku z Filharm. Warsz. 
13.20: Tr z meczu bokserskiego z Warsz. 
14.00; „„Wychów jagniąt" — odczyt. 14.20. 
Odczyty rolnicze i muzyka. 15.40: Audycja. 
dla dzieci. 16.40: „Ptaki miejskie" — odczyt. 
17 Wiadomošci przyjemne i pożytecz- 

е Rezerwa. 17.40: Koncert popularny. 
18.00; „Kukułka wileńska*. 19.20: Program 
na. poniedziałek i rozm. 19.25: „Panienka 
z mieba'' — felj. 19.40: Pogadanka aktualna 
z okazji tygodnia W. F. i P. W. 20.00: Tr. 

z- Krakowa. 20.30: Recital. 21.15: Kwadrans 
literacki. 21.30: „Koncert popularny. 22.00: 
„Wizje łańcuckie* — felj. 22.15: Koncert so- 
listki. 22.30: Komunikaty i muzyka taneczna 
23.46: Komunikat z międź. zawodów hockey '- 
owych w Krynicy. ` 

  

  

  

  

  

   

  

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

Kompletna beletrystyka do ostatnich 
nowości w jęz. polskim oraz w obcych. 
Lektura szkolna. — Dział naukowy. 

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. Il-ćj do IB-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zi:    



Z OSTATNIEJ CHWILI 

Straszna katastrofa samochodowa. 
BERLIN, 30. L. (Pat). W dniu 30 b. m. nad 

ranem na szosie między Swidnieą a Wroeła- 
wiem ła się straszliwa katastrofa 
automobHowa Jadący z niezwykłą szybkoś- 
«ią samochód osobewy wpadł do rowu, 
przewraeająe się kilkakrotnie i grzebiąe pa- 
sażerów. 6-€iu pasażerów samoehodu 2 ko- 

biety i mężezyzna ponieśli Śmierć na miej- 
eu. Szofer i jeden z pasażerów, ciężko ran- 
ni, odwiezieni zistali do szpitala w Świd- 
nicy. Stwierdzono, że samochód miał numer 
rejestraeyjny berliński szofer zaś nie posin- 
dał prawa jazdy. 

„Wykrycie międzynarodowej bandy 
fałszerzy pieniędzy. 

STOKHOLM 30.1 Pat. — Aresztowano tu 
dwóch członków międzynarodowej bandy 
fałszerzy banknotów. U aresztowanych zna- 
šeziono falsyfikaty dołarów i funtów ster- 
lingów na sumę około 200 tys. koron .Aresz- 
towani są obywatel szwedzki Pahl i obywa- 

tel niemiecki Kertesch. Ten ostatni podśt się 
za Bazylego Mamomowa z Moskwy. Zeznał 
on, iż falsyfikaty miały być puszczone w o- 
bieg w Fimlandji i innych krajach północ- 
mych, a następnie rzucone na rynek szerszy, 
a m. in. także na Amerykę. 

Olbrzymi pożar teatru. 
NOWY-YORK 38.1. Pat. — W teatrze na 

Square Limeoln wybuehł wezoraj po skoń- 
enonem przedstawieniu pożar. W ezasie po- 
żaru jak przypuszczają, zginęło kiłka osób. 
Kilku strażaków i trzech fotografów praso- 
wych zmajdujących się w budynku teafrai- 

nym, odniosło ciężkie rany. 
NOWY-YORK 30.1. Pat. — W pożarze 

teatru na Square Lineołn zostało rannych 
19 osób. 400 strażaków wałezyło z ogniem 

przy pomocy 60 pomp. Pożarowi przygiąda- 
ły się tysięczne tłamy. 

Wybuch w kopalni. 
LONDYN 30.1. Pat. — Według obliczeń, 

dokonanych w piątek rano, naskutek wy- 
buchu w kopalni Whitehaven w Cumberian- 
dzie zginęło 26 górników a 13 w stanie cię- 
źkim przewieziono do szpitala.  Pozatem 

2g6rą 20 wydobytych ma powierzchnię, wyka- 
zuje objawy zatrucia gazami. Wybuch na- 
stąpił w galerji podmorskiej, znajdującej się 
a dwie miłe od wejścia do kopalni. 

Tragiczny finał wycieczki turystycznej. 
MUERREN (Szwajcarja). 30.1. Pat. — Dru- 

żyna ratunkowa, która wyruszyła stąd na 
poszuktwamia zaginionej od zeszłego piątku 
wycieczki 6 turystów angielskich z trzema 
przewodnikazni, którzy wybrali się na Jung- 

frau i zabłądzili, odnalazła uczestników wy- 
cieczki, lecz 4 a mich w tej liczbie trzech 
Anglików i jeden przewodnik, byli już nie- 
Żywi. 

  

PAMIĘTAJ © DNIU 16 LUTEGO??? 

  

  

Kim Miejskie 
SALA MIEJSKA 

ńtrobramska 5. 

Qd dnia 30.1. do 4.II. 
1931 roku włącznie będzie 

wyświetlany fiłm: 

Kasa czynna od godz. 3 min. 30. — 

Marguis D'Eon— htr Nine Fam 
Potężny superiflm z życia dworów króla Ludwika XV i cara Piotra III. Aktów 12. 

W rolach głównych: Llane Hald, Agnes Esterhazy, Alfred Gerasch I Fritz Kaertner. 
Początek seansów od godz. 4-ej. — 

KU RJ E R W_ I LE Ń S$ K 1 

Łotewski attachć prasowy w Warszawie. 

  

Dowisdujemy się, że członek poselstwa łotewskiego w War- 
«zawie p. Priedits otrzymał nominację na stanowisko attache 
prasowego tegoż poselstwa Nominacja ta świadczy o wielkiem 

zainteresowaniu Polską na Łotwie. 

(RR ROSE RZA O LI O S PAL NK DL AKG 

Młodociany komunista skazany na 5 lat 
więzienia. 

Narazie osadzony został w zakładzie wychowawczo- 
' роргамсгут. 

(Dn. 13 dipca r. ub. na rozkaz z Moskwy 
miejscowi komuniści z pod znaku Zwizku 
Młodzieży K. P. Z. B. zorganizowali nasówkę 

Przy zbiegu ul. Rudnickiej i Wszystkich 
Świętych zebrał się 'tłum młodych Żydów, któ 
czy wznosząc antypaństwowe okrzyki, roz- 
rzucali ulotki o treści wywrotowej oraz roż- 
swiesili czerwoną szmatę na powietrznych 
przewodach telefonicznych. 

Ukryty w pobliskiej bramie wywiadowca 
zwrócił specjalną uwagę na jednego z wy- 
rostków, który kołportował bibułę a w pew- 
nym momencie wyjął z pod płaszcza czer- 

Następny program: Arka Noego. 
  

Diwiekowy 
EINO-TBATR 

CENY MIEJSC W OBU KINACH JEDNAKOWE! Dźwiękowe Kino 

woną płachtę i zarzucił ją na druty. 
Scenę tę. zauważył również pełniący tu 

służbę posterunkowy Gurda, który usiłował 
zatrzymać wywrotowca, lecz tłum natarł na 
miego i odbił mu aresztowanego, który po- 
czął uciekać. 

Obserwujący to zajście wywiadowca udał 
się wślad za uciekającym, a dogoniwszy go 
przy rogu ul. Hetmańskiej i: Wielkiej, wska- 
zał go posterunkowemu, połecając odprowa- 
dzić go do komsarjatu. 

'Kiedy zjawił się tu post. Gurda, w zatrzy- 
manym poznał tego młodzieńca, któremu u- 

  

KINO-TEATR Dzis! 

Miekiewicza 9. 

    

możliwiłi ucieczkę jego towarzysze. 
Okazało się, iż zatrzymanym jest Szłoma 

Perski. 
Ponieważ mie posiadał on metryki uro- 

dzenia, przeto poddano go oględzinom le- 
karskim. Biegły lekarz orzekł iż Perski ma 
już 17 łat ukończonych i umysłowo jest na 
Kyle rozwinięty, iż zdawał sobie sprawę ze 
swych czynów. 

Wczoraj więc Perski stanął przed Il-im 
wydziałem karnym sądu okręgowego w skła- 
dzie pp. sędziów Miłaszewicza, Szpakowskie- 
go i Rogiūskiego. 

Oskarżenie wnosił pponk. Janowicz. 
(Podsądny mie przyznał się do winy, o- 

świadczając, iż po ukończeniu zajęć w szko- 
№ wyszedł na ulicę by kupić sznurowadła. 
Przy ul. Rudnick. natknął się na grupę demon 
strantów, którym biernie przyglądał się: zda- 
deka, a po chwiłi udał się w dalszą drogę, 
lecz przy ul. Wielkiej został zatrzymany, a 
później aresztowany. Udziału w masówce 
mie brała. 

Przeprowadzony przewód sądowy niezbi- 
cie ustalił rolę podsądnego w manifestacji, 
a wobec tego oskarżyciel publiczny popiera- 
jąc w całej rozciągłości akt oskarżenia, do- 
magał się surowej kary dla podsądnego in- 
%ryminując mu przeetępstwo, przewidziane 
w art. 129 cz. 1 p. 1, 2 i 3 k. k. 

Sąd po wysłuchaniu obrony adw. Czerwi- 
chowa, udał się na naradę, a wyniku uznał 
Perskiego za winnego-i skazał go na zamkaię 
cie w więzieniu przez 5 lat, nakazując jedno- 
cześnie, jako nieletniego, osadzenie w zakła- 
dzie wychowawczo - poprawczym. Ka-er. 

— 

NOWOSCI WYDAWNICZE 
— Kowalewski Zdzisław. Zwycięzey. Z 9 

ilustracjami. (Bibl. Żołnierza Polskiego). 
(Warszawa. Bardzo dobrze, wesoło i odpo- 
wiednio ujęte dzieje odparcia bolszewików 
od Warszawy, a gdzie trzeba tragizm stra- 
szłiwych zmagań się dochodzi do epicznej 
grozy. 

— Artur Oppman (Or-Ot) Spiewy Histo- 
ryczne. (Bibl. Żołnierza Polskiego) Warsza- 
wa. Znane są pełne zapału i ukochania prze- 
szłości, a i aktualnego ukochania żołnier- 
skiego trudu i bohaterstwa, wiersze krzepkie- 
go syna starej Warszawy. Poeta swego mia- 
sta, jego przeszłości, oddźwięk daje na różne 
wspomnienia z dziejów ojczystych. Nadają 
się doskonale do deklamacyjnych wieczo- 
rów, mieskazitelną formą i językiem. , 

— Sydney Horley. Ajent Wywiadu. Wyd. 
Mrówka. Na okładce zachęcający nadpis że 
tego sto tysięcy sprzedano w 8 językach. O 
nieszczęsna ludzkości! Że też gustujesz w tej 
marnie zrobionej bzdurze, dalekiej od tylu 
świetnych detektywnych powieści. 

    

Nr. 25 (1967) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
WIOLONCZELISTA RESTAURACJI  BRł- 

STOL ZATRUŁ SIĘ WERONALEM. 
Wczoraj w swojem mieszkaniu pezy aliey 

Kaiwaryjskiej Nr. 24 znaleziono zatratego- 
weronalem wiołonczelistę restauracji Bristeł 
Alhama Leona, którego przewieziono w ate- 
mie ciężkim do szpitala żydowskiego. 

Okołieżnośei, przy których Albam targ- 
nął się na życie jak ustaliło pierwisstkowa 
dochodzenie były następujące: 

Wczoraj wrócił on do doma o gedzinie 
3-ej nad ranem i po napisaniu Histu, który 
położył na stołiku przy łóżku, zażył 12 pea 
szków weronala poczem położył się „Spaćć.. 

Z rana żona Albama zauważyła że mąż jesk. 
dziwnie błady i Śpi bardzo głęboko, lecz 
przypisując to zbytniemu zmęczeniu pa sa- 
łonoenej praey nie budziła go. Dopiero ke-- 
ło godz. w pół do 12-ej, sprzątające sypiałnię 
zauważyła na stolika pozostawiony pwaea: 
a> list, który ujawnił jej tragiezmą praw- 

ję. 
Zrozpaczona Łkobieta zaalarmowoła po- 

bliski komisarjat policji, skąd zaweowane. 
do samobójey pogotowie ratunkowe.. 

Lekarz pogotowia skonstatował, że Albans 
zatruł się weronalem, zażywając siiną daw- 
i W stanie ciężkim ulokowano go w еар 
al. 

"W Hśeie pisze, że odbiera życie” 
wobee ciężkich warunków materfjałnych ih 
zredukowania zarobków. «- 

ERADZIEŻ. 
Rudy Nison (Gimnazjalna 6) zamełdował: 

o kradzieży z przedpokoju jego mieszkania. 
2 płaszczy damskich i 1 męskiego na samą: 
600 złotych. | 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 
Od 29 do 30 b. m. zanotowano wypada ów 

35. W tem kradzieży 3, apilstwa 4, przewro- 
czeń administracyjnych 17. 

Reprodukcja z oryginału olejnego rędz 
la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: 
na składzie głównym w Księgarni 

| |Św. Wojciecha w Wilnie, oraz we 
i wszystkich księgarniach, 

€ena 2 zł. 

Królowa skrmu DOlOres del Rio - Don Alwarado + Ben Bard " еа йе 

Światowid | GRA © KOBIETE 
erotycznym p ©- 

Daieje miłości i pożądania. Ra-- 
mantyezne przygody kobiety” 
sprzedanej przez własnege męża. 

Ceny miejsc zniżone: Dzienne od 48 gr. Wieczorowe od 60 gr. 

  

Dziś święto filmował Początek o godz. 2 zł. U = |CGIJINO „ABLIOS Triumf Dźwiękowego Filmu Polskiego. Wielka Dźwiękowa Epopea Morska 

Wileńska 35, tel. 9-28 na tle genjalnego dzieła STEFANA ŻEROMSKIEGO ul. Wielka Nr. 47 

WIATR 0D MORZA 
Dramat miłości, grozy i bohaterstwa. W rolach głównych asy polskiego ekranu i sceny: Marja MALICKA, 

Adam BRODZISZ, Kazimierz JUNOSZA-STĘPOWSKI, Eugenjusz BODO i inni. 
Zbjęć dokonano na Pomorzu i Bałtyku, w zamkach historycznych na Helu, w porcie Gdyńskim, na pełnem 

morzu i na łodzi podwodnej. Największy sukces doby obecneji ; 
Ze względu na wysoką wartošė artystyczną dla młodzieży dozwolone. 

Na |-szy seans ceny zniżone. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. — Honorowe bilety nieważne. 

NOWOOTWORZONA 

RESTAURACJA „IMPERIAL“ 
ul. Niemiecka Nr. 35 (cej wo srzadegoy Iekelu) 

Z WYSZYNKIEM TRUNKÓW ALKOHOLOWYCH. 

Bufet zaopatrzony stale w gorące zakąski. Pierwszorzędna kuchnia. 
Uprzejma i szybka usługał CENY PRZYSTĘPNEI 

I JADŁODAJNIA | „LOKAL 
do wynajęcia + z 2 

У “["|ЁШ'а"ка w śródmieściu—składają- 
cy się z 5 pokojów, z 

ul. Królewska 9. telefonem, nadaje się na 

Tylko u Głowińskiego 
dostać można płótna lniane surowe do robót 
ręcznych we wszystkich szerokościach, oraz 
wielki wybór satyn jednobarwnych, kołder 
watowych, pokrowców, prześcieradeł i t. p. 

2880 Uwaga — WILEŃSKA 2r. 

lnstiloi de Branlė 
„KĖVA“ (Paris) 

Biskiomioza 37, tal. 087, od tet 
Rozgłajzanie i odówieżam- 
nie twarzy. Leczenie wą.- 
grów i oryszezy. Fiektry- 
macja. W Z.P 58. +36 

  === 

KURIER WILEŃSKI 
Spółka a ogr. vdnow. 

DRUKARNIA 
IHTROLIGATORRIA 
„ZNICZ*% 

Wilno, ów dańska Nr. £ 
Teleśoa 3-40. 

  

Od roku 1843 łatnieje | 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

    

  

  

     

        

  
  

  

      
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  
DŹWIĘKOWE KINO | „Coš dla wezystskich“. Najwięk- s H N rozómieczą nawet głazy ewoją M e b į e || Wydaje śniadanie, obiady | biuro, notarjusz, bank i t.p. e rowe i Sp rze dam 66 | 'si ulubieńcy starych i młodych PAT i PA ostatnią przebajeczną, najnow- | | : į | i kolaeje — zdrowe, tania | Dowiedzieć śię: ul. W urzędów, bilety wi- į „A0LLIWÓD i najdow: Dowcipna parodja NAD PROGRAM. ; i Jadalne, sy piatne i ga- i obficie Obiad 1 złoty. ka Nr. 37 u Epezi zytowe ' prospekty, i | у S 3 ; binetowe, kredensy, Abonament miesięcznie za = iš ' Ka io STRZELCY Wiiheima Telia. | 2 dodatki dźwiękowo-śpiewnea. | / stoły, -zafy. łóśka ii.d. 30 obiadów — 25 złotych. Pokaz R : ul A. Mickiewicza 22. || Ge miejsc na |-szy seans od 60 gr. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.30. Dla młodzieży dozwolone. Wykwintne, Mocne, | | Zimne i gorące zakąski. F 0 L W 4 R K ju roboty drukarskie || : - EA A > NIEDROGO, Fiwoć” Gabinety. WYKONYWA | i z powodu wyjazdu: B ALt Lo ras perka ° Dramat : PUNKTUALNIE i na Zwierzyńcu przye 

w Wilnie Vie (JrZeSZNniCca bez orzechu wo)" oda mai M B! i sprzedam = TANTG A die Bėdas ML 48 KINO-TEATR | sainowszej prod. 1931 x. wiżsk || INA RATY. || Di. D'UMOWICZ Wad a= SOLIDNIE |  — Bardzo tanio. — W rolach Wielki t t d t współczesny jest najnowszym | | NADESZŁY MOWOSCI Čhorob) : asu 20 ha, reszta rola, lą- | ;; RE “ Ыб::у.:\\: Esther Ralston I Jimės Hall. ou a i koczatwaki Z tklemale domu poprawy dla 1173 Edin Aaradoiais ss ki, ogrody. i sad wraz z Noi ani sk L suvo dowie > : a is ins ч— ь, * | bydynkami i inwentarzem, „dzieć się: uł. Lwow= У „| niemorelnych dzieweząt. Tragedja niedoów wieśniaczki. NAD PROGRAM: ARCYWESOŁA KOMEDJA w 2 akt. ul. Wielka Nr. 21, As | dka Ni. ND ai 
WIELKA 42 IN re e ° w tych UR NADANA rl 921, ga aig 3.8 a OE Do sprzedania | „m. : 

solidnej roboty mažno za- - . 29. о. B Podwójne życie apasza NY? од82 RACE | manind giją „UDžIELAM » runkac esrposrednio w > RRWSSUPRO RCW Akuszerka to korepetycyj Kino Koiejowe Dziś i dni następnych! Wielki P i E Ś N M Į Ł 0 Ś C I T d t Stolarzyl Przyjmuje się $ е D 0 M Y 3 okazyjnie Pig i a nietciantyka: superfilm produkcji krajowej p. t. re owa a wszelką OBRONĘ AE Ad [ELINA wpobliżu dwora kolejo- „Remington“ mało używ. Zgłoszenia do adminiatr.. OGN 15 KO Współczesny dramat salonowy w 12 aktach według głośnej powieści Heleny Mniszek. R»ecz dzieje się w Głę- Ra savas k Siazojeis: wego w cenie około 4 tys. kredens ładny dła W, K. * bowicach w ordyn. Michorowskich. W roli tytuł, gwiazda polsk. ekr JADWIGA SMOSARSKA, w pozost. rol POR ZN? "| przyjmuje od 9 rano do | dol do sprzedania Szcze- nieduży KANADA (obok dworca kolejow,) | PAiwYb. art. scen warsz.: J. Węgrzyn, B. Mierzejewski, P. Owertto, H. Marcello-Paliūska, M. Gorczyńska i in. Nowogródzka 18. 7 wiecz. ul. Mickiewicza30 | góły w sklepie Gołąbiow- Mickiewicza 15-20. г 

  

  
MIGNON G. EBERHART. 

Pocz. seans. o g. 5, w niedz. i św. o g. 4. 

7 

Gdy pacjent przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany zp ngiełskiego. 

— Prawdopodobnie nie. — Byłam 
tak zniecierpliwioną tą indagacją, iż 
musiałam powiedzieć sobie w duszy, 
że to jest przecież wnuk mego pacjen- 
ta i że ma prawo pytać. — Prawdopo- 
dobnie powie tylko kilka słów. 

Zamyślił się, nie spuszczając ze 
mnie oczu. 

— Czy pani sądzi, że on um- 
rze? — zapytał z jakąś twardą bezpo 
średniością. 

— Nie mogę powiedzieć nic okre- 
ślonego — odparłam wymijająco. 

— Proszę pani, jeżeli dziadek od- 
zyska mowę, niech mnie pani natych 
miast wezwie. Natychmiast! — 
mówił takim tonem, jakby się zwra- 
sał do służącej i to jeszcze za ma- 
ło uprzejmie. — Mój pokój jest bez- 
pośrednio nad tym. — Wskazał gło- 
wą shody. Natychmiast, rozumie pa- 
ni? 

— Zrobię tak, jak uznam za sto- 
sowne — odparłam cierpko. 

Ze zwężonych oczu strzeliły ostre 
błyski. Postąpił krok ku mnie, ale 

nie dowiedziałem się, co chciał po- 
wiedzieć, bo w tej chwili weszła 
March z rondelkiej parującej wody i 
postawiwszy go na stoliku przy łóż- 
ku, obrzuciła nas szybkiem spojrze- 
niem. 

— Życzę pani dobrej nocy, panno 
Keate — rzekła tonem nieosobistej 
grzeczności i dodała rozkazujaco: — 
Chodź, Eustachy! 

Stał chwilę bez ruchu, 

wzruszył niecierpliwie ramionami i 
wyszedł za nią posłusznie, tak jakby 
miała prawo rozkazywać. 

Sterylizując szpryckę i zakłada- 
jąc w nią maleńką igłę, zrobiłam my 
ślowe spostrzeżenie, że rodzina wię- 
cej się troszczy o to, czy stary pan 
Federie przemówi, niż, czy wyzdro- 
wieje. Zaczęłam mierzyć adrenalin, 
gdy zjawił się jeszcze jeden petent, 
mianowicie młody Lonergan, który 
zajrzeał przez portjerę, zamrugał o- 
czami i zobaczywszy mnie wszedł 
szybkim krokiem. 

—- Proszę pani, ja muszę z nim 

poczem ° 

Kasa czynna od g. 4.30 do 10. Nast. program: Kłamiesz kobieto. 

pomówić. — Wskazał głową łóżko. 
— Muszę. Jak tylko odzyska mowę. 
Idzie o ważną rzecz. Czy pani da mi 
odrazu znać? Śpię z. Eustachym w po 
koju na górze, zaraz nad tym, a w 
dzień będę wpobliżu. Zawoła mnie 
pani? — W głosie jego brzmiał ton 
takiego rozpaczliwego niepokoju, że 
darowałam mu z miejsca jego szor- 
stkość, ale się zawahałam. 

— To kwestja — prawie — ży- 
cia i śmierci — rzekł. — Jak długo. 
potrwa jeszeze ten stan? 

— Nie da się powiedzieć -— od- 
rzekłam z pewnem współczuciem. 

Zajrzał mi w oczy. Jego były czar 
ne ze wzburzenia. Twarz miał ude- 
rzająco bładą, a jasne włosy potar- 
gane, tak jakby je zwichrzył palcami. 
Oddychał przytem szybko, nierówno 

— Gdybym nie był takim sk o ń- 
czonym idjotą — wybuchnął prawie 
z płaczem. 

Wiedząc, że jako mężczyzna, ni- 
gdyby mi nie przebaczył, że to spo- 
strzegłam, odwróciłam się dyskret- 
nie. Ale on opanował się pośpiesz- 
nie. 

— Dziękuję. —  Jeeżli mi pani 
da znać — jeżeli — dziadek —: prze 
mówi — będę ogromnie — wdzięcz- 
ny — rzekł z trudem i skierowawszy 
się ku portjerze, rzucił jeszcze wymu 
szone, grzeczne dobranoc. Lecz w 

  Firma egzystuje od 1918r. 

chwili gdy jego blada twarz zaryso- 
wała się na tle zielonej portjery, za- 
uważyłam, że szczęki zacięły mu się. 
w brzydki sposób, a w przyćmionych 
rozpaczą oczach zamigotała furja. 

Nareszcie zostałam sama. Zastrzy 
knęłam adrelin, zmierzyłam puls, i 
ulokowałam się wygodnie w fotelu. 
Ale pomimo, że długie lata pracy za- 
wodowej (wolę nie wymieniać cyfry) 
nauczyły mnie sztuki odpoczywania 
na każdem miejscu i we wszystkich 
okolicznościach, upłynęło dużo czasu 
nim się zdrzemnęłam. Byle skrzypnię 
'cie okiennicy wyrywało mnie z odręt 
wienia i kazało rozgłądać się z dziw- 
nem zdenerwowaniem po ciemnych 
kątach ogromnego pokoju. 

Myślałam o wielu rzeczach, jak 
zwykle przed zaśnięciem — o ślicz- 
nej twarzyczce i surowych brwiach 
March, o śmiechu Eustachego i o lep 
kiej ręce stryja Adolfa. Kręciłam się 
przytem niespokojnie i otwierałam 
oczy, spoglądając to na czarne szyby, 
to na cichą twarz pacjenta, to na 
płomienie w. kominku, burzące w 
takt podmuchu wichury, to wreszcie 
na staroświecki sznur 0d dzwonka 
koło drzwi, zapomocą którego mia- 
łam wezwać w razie czego Grondala. 
Zadałam sobie pytanie, jokby on też 
szybko przybiegł. 

Już się zdrzemnęłam, kiedy obu- 
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dził mnie jakiś dźwięk. Zdenerwowa- 
na mrocznemi kątami, burzą na dwo- 
rze i głęboką ciszą, panującą wew- 
nątrz domu, poczułam się nagle stra- 
sznie samotną. Byłam sama na pierw 
szem piętrze ogromnego domu, bo 
przecież ten chory to się nie liczył. 
Reszta spała gdzieś w dalszych po- 
kojach. W takich okolicznościach jest 
łatwo ulec przywidzeniu, to też wy- 
obraziłam sobie, że ktoś mnie ukrad 

kiem obserwuje. Wrażenie było tak 
silne, że odwróciłam się i spojrzałam 
na pogrążone w gęstym mroku scho- 
dy. Naturalnie nie zobaczyłam niko- 
go. / 

Genowefa siedział znów na ko- 
minku. Najwidoczniej wskakując po 
trącił jakieś cacko i to było powo- 
dem mego przebudzenia. Niezupełnie 
pewna, czy tak naprawdę było, ulo- 
kowałam się zpowrotem w fotelu i 
nakryłam się niewytrzepaną makatą. 
Kot patrzył uparcie w kierunku scho 
dów, poruszając co- chwila ogonem. 
Ten ostatni objaw wydał mi się dzi- 

wnie niepokojący. 
Obejrzałam się jeszcze raz, nie zo 

baczyłam nic i zamknęłam oczy z 
mocnem postanowieniem uśnięcia. Do 
chodziła pierwsza i zawieja szałała 
silniej niż z wieczora. 

Musiałam usnąć, bo wydało mi 
się, że jestem na dworze w czasie 

3004 Popierajcie Ligę Nora gf: 

"TTK TIENTOS TRIO 

burzy letniej i że niebo łupie się od“ 
błyskawic. Nagle uderzył piorun i o- 
budziłam się. Oczy moje padły mo-“ 
mentalnie na zieloną portjerę, która: 
falowała lekko, tak jakby ktoś przed. 
chwilą wyszedł. ` 

Zorjentowalam się, gdzie jestem į 
że obudził mnie jakiś trzask, Nie 
mógł to być piorun, gdyż w naszym 
kraju nie bywają w lutym burze z 
piorunami. A więc co? 

Poczułam słaby, gryzący zapach. 
dymu. i 

Zerwałam się z fotelu, spojrzałam 
w stronę wieży i serce skoczyło mi. 
do gardła. 

U stóp schodów rysowała się nie- 
wyraźna sylwetka Genowefy, patrzą- 
cego w górę na coś dła mnie niewido- 
cznego. Uszy miał położone po sobie, 
oczy jak dwa węgle, kły na wierzchu. 
Bił się wściekle ogonem po bokach i 
charczał bezgłośnie. : 

Dopadłam do stołu, porwałam lam 
pę, wykręciłam knot, aż ze szklanego. 
cylindra poszedł czarny dym, i trzy. 
mając ją wysoko w górze weszłam ną 
schody. Kot cofnął się, nie przestając 
charczeć. ; ‚ 

Na pierwszem zakręcie leżałą cje- 
mna postać człowieka,  powalonego 
w groteskowej pozie twarzą da zie. 

ża (D. C. N.) 
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