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Minister Zaleski o obradach genewskich. 
Z powodu przeszkód natury techni- 

arnej nie mogliśmy wczoraj podać treści 

przemówienia p. min. Zaleskiego na se- 

naókioj Komisji Spraw Zagram. Podaje- 

my dzista j najważniejsze - jego ustępy, 

ęraepraszając czytelników za to nieżależ- 

me od nas opóźnienie. (Red.). 

"Odnowienie sojuszu 
z Rumunją. 

Wa wstypie swego expose Min. Zaleski 

zakomunikował Komisji 0 odnowieniu w Ge- 

newle w dn. 15 stycznia przymierza z Ru- 

mumją bez żadnych istotnych zmian w po- 
równaniu z dotychezasowem. 

Projekt Paneuropy. 
Następnie Miu. Zateski przeszedł do omó- 

wienia projektu porozum. paneuropejskiego, 

wysuniętego przez Brianda podczas Zgrom. 
Ligi Nar. we wrześniu 1929 r. i sformułowa- 

nego następnie w memorjałe rządu francus- 

kiege z dn. 19 maja 1030 r., rozesłanym do 

wszystkieh państw. Po nadejściu odpowiedzi 

«wd nich XI Zgromadzenie Ligi we września 

1930 m. uehwaliło powołanie Komisji Stud- 

jw Cuji Europejskiej celem przestudjowa- 

nia prabiemata i złożenia przyszłemu Zgro- 

niadzeniu odpowiednich wniosków. Pierwsze 

posiódzenie tej Rońisji odkyło się podczas 

Zagadnienia gospodarcze 
5 „na czele. 

Jui mu samym początku studjów nad za- 
gadnieniem Unf: "Europejskiej — mówił Min. 

Zmleski — okazało się słuszne stanowisko 

polskie wyrażone w odpowiedzi na memo- 

ramdem FRządn francuskiego, iż w badaniu 

możliwośc zreafirowania idei Unji Europej- 
skiej majprzód rająć się należy sprawami 

gospodarczenii, a dopiero potem przestudjo- 

wać półltycmo kształty Zwięra Paneuro- 

pejskiega. 

2) badanie obecnego stanu kryzysu g08- 

podarenego i możliwości jego załagodzenia; 

3) prace organiracyjne Związku Paneueo- 

gejskiege. 
1) W sprawie dopuszazenia do prae Ko- 

misji Taropejskiej również państw europej- 

skieh, mie będących członkami Ligi Narodów, 
Komisja po żywej dyskusji i po zbadania 

|przez specjalnie powołany komitet, postano- 

wiła zaprosić do studjów nad badaniem kry- 

zysu gespodarezego, który interesuje całość 
państw europejskieh, również Z. S. S. R., 
Turcję 1 Isłandję — państwa, nie bedgee 
axlonkemi Ligi. 

2) W studjum nad badaniem kryzysu gos- 

podaresego Komisja w pierwszym rzędzie 

wysłuchała raportu przewodniczącego ostat- 

niej międzynarodowej Konferencji Gospodar- 

szej nad obecnym stanem prae w dziedzinie 

ułatwiemia wzajemnej wymiany i zbliżenia 

gaspodurczego państw, które to praee о4- 

bywają się w przeważnej części pod auspi- 

ejami Ligi Narodów. Raport ten uwypuklił 

ohrau prae Ligi w tej dziedzinie od czasów 
wieżkiej konferencji ekoromieznej w r. 1927, 

której zalecenia i mchwały do dziś dnia są 
zasadmierą podstawą metod i sposobów rea- 
fiaowania międzynzrodowego zbliżenia gos- 

podzrezego. | 
Większość tych uchwał i zaleceń dotąd 

nie przybrała realnych kształtów i w r. 1929 
zgromadzenie Ligi musiało zmienić metody 
szukania porozumienia. Na specjalnej kon- 
terencfi opracowano t. zw. konweneję han- 

dlową (o rozejmie eelinym), oraz obszerny 

qrogram prae, przewidujących obniżenie bar- 
jer eeinych i zniesienie protekejonizmu admi- 

nisiroey jnego. 
„Niestety zwołana w tej sprawie specjal- 

na konferencja gospodareza w listopadzie 
e. ub. de Genewy wykazała, że istniejące obe- 

enie trudność gospodarcze nie pozwalają na 
żadną akcję zbiorową w tym kierunku, a na- 

wet wspownianą konweneja handlowa, ma- 

$ąca być jednocześnie wstępem do tych prae 
ratyfikowana została jedynie przez 7 państw 
j wejście jej w życie odroczone zostało. na 
kilka miesięcy. Zarówno propozycja państw 

wołno-handlowych, Anglji i Hołandji, przy- 
stąplenia do rokowań 0 obniżenie stawek 
eelnych, jak również żądanie państw rolni- 
ezych Środkowej i południowo-wsehodniej 
Europy ułatwienia zbytu ich produktów roł- 
miczych ckazały się niemożliwemi do roz- 

ważań. 
W rezultacie, mimo czterołetnich wysił- 

ków, ad ezasu konferencji ekonomieznej w 
1827 r. rezliinowanie współpracy gospodarczej 
nie pasunęło się naprzód, odwrotnie, wzra- 
słający coraz bardziej protekejonizm prowa- 
dzi do zaniku osłatnich przejawów wołności 

handlowej, spotykanych jaż teraz w nielicz- 
mych tyłko państwach. 

Naskutek uwag i konkluzyj raportu, Ko- 

welujs Europejska uchwaliła rezołucję, wzy- 

fikowania konwencji handłowej z 24 marca 

1930 >. | wyraziła życzenie, aby rokowania 

dyrustranne, będące w toku, w następstwie 

wającą państwa do jak najszybszego raty- 
ostatniej konfereneji genewskiej były w dał- 

Szym ciągu jak najaktywniej kontynuowane. 

Stanewisko rządu polskiego. 
Zgodnie » tą uchwałą, Rząd Polski w naj- 

bliższym czasie ma zamiar przedłożyć cia- 
tom ustąwedzweżym wspomnianą konweneję 
handłową do ratyfikaeji, Muszę jednak za- 

znaczyć, jak to jūž wietokrotnie miałem mo- 

Żność robić w Genewie, iż w naszem prze- 
konaniu wszelka ukeja na tej drodze może 
dać rezultaty realne tylko o tyłe, o ile ko- 
rzyšei i efiary, jakie stąd wynikną dla róż- 
nyeh państw, będą równomiernie rozdziełone. 
W przeciwnym razie bowiem niema żadnej 
nadziei, aby jakakołwiek ogólna akeja gos- 
podareza się udała. 

"W dalszej dyskusji nad kryzysem gospo- 
darczym, która obraeała się głównie koło za- 

gadnień rolniczych, jako głównego źródła 
checnego niedomsgania gospodarczego, Ko- 
misja Europejska powzięła decyzję zwo- 

łania w możliwie najszybszym czasie po- 

(alodsenia, na którem zainteresowane państwa 
Europy, eksportujące, jak i importające pro- 
dukty reknicze, zastanowią się nad sposoba- 

mi zbytu nadwyżki produktów rołniczych ze 

zbłowów ». 1936. Jednocześnie Komisja Ea- 

ropejska wyrazła życzenie, aby na mającą 

się zebrać w marcu r. b, koniereneję zhbo- 

żową w Rzymie przybyli również przedsta- 

wiciełe państw zamorekich, celem zbadania 

całokształtu zagadnienia obecnej nadprodui- 
ji. w rolnietwie.. Prócz tego Komisja Euro- 
pejska powołała specjalny komitet, który ma 

za zadanie przestudjowanie wszelkich możli- 

wych sposobów, łącznie z zagadnieniami eel- 
nemi, zmierzających do znalezienia możli- 

wości zbytu nadprodakeji sad państw 

europejskieb. 

Bardzo znamienne i, miejmy nadzieję, re- 

alne w skutkach okazały się obrady Komi- 
sji Europejskiej w sprawie kredytów rolni- 

„<zych. Komisja stwierdziła, że sprawa ta doj- 

rzała dostatecznie, aby opracować zupełńie 

dokładny płan zorganizowania takieh kredy- 

tów. Opracowaaiem tego plana ma zająć się 

Komitet Finansowy Ligi Narodów. Niezależ- 
nie jednak od tego, Komisja Europejska po- 
wołała speejalny komitet, złożony = 11-0 

członków, do którego wszedł I przedstawiciel 

Polski, a który mą kyć w stałym kontakcie 

z Komitetem Finansowym Ligi, aby *szcze- 

gółowy plam zarówno pod względem finan- 

sowym, jak i prawnym, mógł być przygo- 
towany na następną sesję Komisji Europej- 

skiej tak, aby natychmiast plan ten mógł 
być wprowadzony w życie. 

Znaczenie warszawskiej 
konferencji rolniczej. 

W tem miejsca muszę podkreślić wiełkie 

znaesenie | wpływ, jaki miało zatniejowanie 

przes Polskę bloku Państw o przeważającej 

'produkeji rolniczej na całość spraw ekono- 
mieznych, poruszanych w Genewie. Znale- 

ziemie rozwiązania obeenej ciężkiej sytuacji 

europejskich państw rolniczych stało się od 

ehwtli porozumienia warszawskiego podsta- 

wą wszełkieh dyskusyj na temat dalszej 

współpracy gospodarczej państw na terenie 

międzynarodowym, oraz utrwałił się pogląd 

że kenieezaość przyjścia z pemocą tym pań- 

stwom jest nieodzownym warunkiem dalsze- 

go skutecznego postępu akeji w tym kierun- 

ka. 

| Postawiona na konfereneji warszawskiej 

w sierpniu r. nb., a następnie dokładnie prze- 

studjowana na speejałnym zjeździe ekspertów 

w listopadzie r. ub. w Warszawie, sprawa kre 

dytów dla rolnietwa państw, wehodzących do 

pórczamienia rolniezego Środkowej i połu- 
dniowo-wsehodniej Europy, naskutek usił- 
nych dążeń Rządu Polskiego przeszła na Ko- 

mitet Finansowy Ligi Nardów, a następnie 
przejęta została przez Komisję Europejską 

1 majowa Rada Ligi Narodów powinna we- 
dług wszelkich przewidywań przynieść pra- 

ktyczne zrealizowanie tych usiłnyeh starań 

państw błoku rolrego. 

Iniejatywa Rządu Polskiego przyniosła i 
inne korzyści państwom, w skład bloku weho 

dząeęym. Dzięki powstałemu porozumienia 
państwa te przeszły w międzynarodowych 

pracach gospodarczych z defensywnego sta- 
nowiska przyjmowania mniej łub więcej nie- 

wygednyeh konweneyj, do realizowania 

swych kanmkretnyeh postulatów gospodar- 

czych na ezżerokiem forum międzynarodo- 
wo, 

Pokojowa dekiaracja 
mocarstw. 

Aktywne stanowisko Połski w osłatnieh 
€zasach w pracach nad realizowaniem poko- 

ju gospodarczego świała, tylekroć podkreś- 
lane przezemnie, sparwiło, łż z tem większem 
przekonaniem mogłem w Imienia Rządu Pol- 
skiego przyjąć deklarację, złożoną prrea 

wszystkieh Ministrów Spraw Zagranieznych, 
zebranych na Komisji Europejskiej. 

W deklaracji tej ministrowie stwierdzają, 
iż jasnem jest, że jedną z największych prze- 

szkód rekonstrukeji gospodarczej jest brak 

wzajemnego zaufania, spowodowany w du- 

żej mierze niepokojami i tradnościami na- 

tury polityeznej, jak również ostrą fazą kry- 

zysu gospodarezego. Niepokój. ten powiększo- „| 

ny zesłał w osłatnich czasach przez pewne 

nieodpowiedzialne czynniki wiadomościami 

6 możliwościzch nowej wojny międzynaro- 

dowej. W charakterze ministrów Spraw Za- 

granieznych i odpowiedzialnych przedstawi- 

eiefi państw enropejskich, ministrowie stwier- 

dzili, że są obeenie więcej, niż kiedykołwiek, 

zdecydowani posługiwać się mechanizmem 

Ligi Narodów, aby przeszkodzić wszelkim 
uciekaniom się do siły. Deklarację tę, pow- 

tarzam, przyjąłem z tem większem przekona- 

niem, że stanowisko Polski od początku po- 

wstania Ligi Narodów zawsze opierało się 

na podsławach wzajemnego zauiania 1 s0- 

Mdarzości międzynarodowej w dążeniu do 

realizowania coraz głębszego porozumienia 

państw w imię szezytnych haseł pokoju. 

Równocześnie tocząca się sesja Rady Ligi 

miała na swym porządku dziennym wiele 

spraw, mająeęych bądź pośrednie, bądź bez- 

pośrednie znaczenie dla Połski. Tu przede- 

wszystkiem wspomnieć należy o sprawie roz- 

brojenia. 

W sprawie tej Rada przyjęła do wiado- 

meści projekt konwencji, opraeowany przez 

Komisję Przygotowawczą Konfereneji Roz- 

brojeniowej, oraz raport Komisji i wyznaczy- 

ła datę zwołania konfereneji na 2 łutego 1932 

r. Rok, jaki mamy przed sobą, kędziemy mu- 

siejł wyzyskać dla starannego przygotowania 

się do zadań, jakie nas czekają na kenie- 

reneji. Będzie to ckres bardzo ożywionej 

działałności dyplomatycznej. Chedzi bowiem 
o ta, aby przez rozmowy i kontakty między 

poszezególnemi rządami przygotować odpo- 

wiedni grunt dła konferecji I wytworzyć Ko- 

rzystne waranki jej praey. 
W przemówieniu, jakie wygłosiłem przed 

Radą w sprzwie rozkrojenia, wyraziłem za- 

dowolenie z prejekłu konweneji, opracowa- - 

nego przez Komisję Przygołowawezą, I skon- 

słatowałem, że projekt ten stanowi powaj- 

mą podstawę dla prae przyszłej konferencji. 

Oświadezyłem, że zbrojenia stanowią dla Pol- 
ski tylko „malum neeessarium* 1 że szezerze 

współpracować będziemy nad ich ogranieze- 

niem. Skórzystałem > razpraw nad rozhra- 
jeniem, aby zawiadomiė Radę, że Rząd Pol- 

ski postanowił podpisać klauzulę fakulta- 
tywną statutu Stałego Trybumała Sprawiedł- 

waści Międzynarodowej. 

Przystępując do klauzali fakultatywnej, 

Rząd Polski dał namacalny i przekonywaują- 

€y dowód swego użnańia dla wielkiej Idei 

cbowiazkawego rozjemstwa, a tem samem do 

bitnie stwierdził swe przywiązanie do poli- 

tyki szczerae pokojowej. 

Nasiępnie Min. Zaleski zdał szczegółowe 

sprawozdanie u przebiegu i wyników spraw 

pelsko-Miewskich smajdujących się na po- 

rządku dziennym ostatniej sesji Rady. Spra- 

wy powyższe omówił we wezorajszym nu- 

merze „Kurjera Wieńskiego* p. Testis, prze- 
to tej części przemówienia Min. Zaleskiego 

nie powtarzamy. | 

  

Klub B.B. W. R. wniósł projekt nowej 
konstytucji. 

Uzasadnienie wniosku. 
(Teł. od wł. kor. z Warszawy). 

Dnia 6 b. m. na posiedzeniu Sejmu klub B. B. W. R. złożył do 
łaski marszałkowskiej projekt nowej ustawy konstytucyjnej, pod- 
pisany przez 111 posłów tego klubu. Do projektu wnioskodawcy 
dołączają następujące uzasadnienie. | ; 

„Pan Prezydent Rzeczypospolitej w orędziu. swem, otwierają- 

cem Sejm obecny, wskazał na konieczność naprawy ustroju państwa, 

jako na jedno z naczelnych zadań izb ustawodawczych. Pragnąc 
przystąpić do pracy nad wykonaniem tego zadania, podpisani posło- 
wie wnoszą projekt ustawy konstytucji, w. tem samem brzmieniu, 
w jaklem on był złożony przez Blok Bezpartyjny w poprzednim Sejmie, 

w przekonaniu, że biorąc za punkt wyjścia projekt znany i rozwa- 

żany, przyczyni się do przyśpieszenia prac nad zmianą konstytucji, 

nadaje projektowi formę pełnej ustawy, a nie poprawek do tekstów 
obowiązujących ustawy konstytucyjnej, chcąc w ten sposób pod- 

kreślić, że przedmiotem rozważania i uchwały Sejmu ma być cało- 

kształt zagadnień związanych z ustrojem państwa. Podobnie, jak 
przed dwoma laty, wychodzimy z założenia, że obowiązująca ustawa 
konstytucyjna w swych zasadniczych zrębach nie zapewnia państwu 

trwałych podstaw, sprawnego ustroju, że w szczególności zagadnie- 
nie z zakresu uprawnienia władzy wykonawczej i jej stosunku do 
władzy ustawodawczej nie zostało rozwiązane w konstytucji z dnia 
12 marca 1921 r. w sposób zadawalający, że zwłaszcza zachodzi po- 

trzeba wzmocnienia władzy Prezydenta Rzeczypospolitej, aby za- 
pewnić państwu trwałą i silną władzę wykonawczą, zdolną do 

twórczej pracy oraz wolną od zmiennych wpływów ugupowań par- 
tylnych”. 

Sprawa polsko-litewska w Haskim Trybunale. 
Według otrzymanych w Kownie 

wiadomości, Trybunał Haski, któremu 
Liga Narodów poleciła zbadanie za- 

targu polsko - litewskiego, wyłonił 
specjalną komisję na czele z b. 
premjerem salwadorskim  Fuerero. 

Sowiety przygotowują się do nowej wojny. 
MOSKWA, 5.11. (Pat) W oglo- 

szonem sprawozdaniu O stanie prac 

czerwonej armji jest kilka charakte- 

rystycznych momentów, šwiadczą- 

cych dobitnie © przygotowaniu się 

Sowietów do nowej wojny. 

W sprawozdaniu tem czytamy 

między innemi, że armja czerwona 

przedstawia obecnie potężną siłę. 

W armji czerwonej wprowadzono 

szereg nowych ustaw i programów, 

opartych na doświadczeniach wojny 
światowej i domowej. 

Szeroko stosuje się— głosi 5рга- 

wozdanie—system organizacji armji 

na zasadach teryto: jalno - milicyj- 

nych, co pozwoli objąć nauką woj- 

skowości wielką liczbę robotników 

i chłopów bez rozszerzania oddzia- 
łów kadrowych czerwonej armji. 
W armji czerwonej 58 proc. stano- 

wią robotnicy, 29. proc. chłopi, a 

2 proc. urzędnicy. Zdowódców woj- 
skowych przeszło 82 proc. rekrutu- 

je się z pośród byłych uczestników 
wojny domowej. 

Nota rządu litewskiego do Watykanu 
w sprawie stosunków z duchowieństwem. 

Dn. 3! ub. m. litewski poseł przy 
Watykanie dr. Szaulis wręczył kurji 
papieskiej notę rządu litewskiego. 
Nota porusza sprawy akcji katolickiej - 
w Litwie i działalności poltycznej 
duchowieństwa. 

Między innemi nota zawiera ue- 
tęp, w którym mówi się, że dotych- 

czasowy nuncjusz papieski Bartolo- 
ni, który przed kilka dniami opuścił 
Kowno, nie odegrał bynajmniej roli 
pacyfikacyjnej, biorąc udział w roz- 
msitych kongresach organizacyj po- 
litycznych.* W: końcu swej noty rząd 
litewski prosi o odwołanie msgr. 
Bartoloni. ! 

Skazanie nowoczesnego alchemika. 
BERLIN, 5. Ii. (Pat), W sensacyjnym pro- 

cesie przeciwko rzekememu  alchemikowi 
Tausendowi, oskaržionėmu o szereg Oszukań- 
czych manipulacyj 'pod * pozorem "sztucznego 
wytwarzania złota, sąd ławniczy w. Monach- 

jum wydał w dn. 5 b. m. wyrok, skazujący 
Tausenda na 3 fała i 8 miesięcy więzieńia z 
zaliczeniem , roku i 9 miesięcy więzienia śled- 
czego. 

Interwencja niemiecka na tle 
sprawy mniejszości. 

Dła nałeżytego zrozumienia sytuacji wy- 

tworzonej na Radzie Ligi przez noty niemie- 

cekie — mówił Min. Zaleski — i należytej 
oceny przebiegu sprawy wydaje się wskaza- 
mem sięgnąć pamięcią wsteez i przedstawić 

krótką jej genezę. 

Jak Panom wiadomo, w odbytych w H- 

stopadzie roku ubiegłego wyborach do Sej- 
mau i Senatu R. P., oraz do Sejmu śląskiego, 

Kšczby głosów, oddanych na Hsty niemieckie, 

amniejszyły się. W rezultacie tego, oraz na 
skutek zblokowania list połskich reprezen- 

tacja mniejszości niemieckiej w naszych cia- 

łach ustawodawczych uległa równićż w sto- 
sunku do lat ubiegłych zmniejszenin. 

Podczas gdy wybory w całej Polsce od- 
były się w śpokoja na Górnym Śląska dosz- 
ło do uhkolewania godnych ineydentów. 

№ ezasie tych wypadków, rzecz jasna, 

neičrpieli również poszczególni członkowie 
mniejszości niemieckiej. 

Znaczna część prasy Rzeszy, podrażnio- 

na zmniejszeniem się politycznego stana po- 

siadania mniejszości miemieckiej w Polsee, 

rozpeczęla gwaltowną i, nie zawaham się p0- 

wiedżieć, kłamitwą kampanję przeciw Polsce 
i wyolbrzymiająe zajścia do niebywałyeh roa- 

miarów, starała się wytłumaczyć niepowo- 

dzenie wykoreze mniejszości rzekomym zor- 
ganizowanym teroren:, jak również i zarzą- 

dzeniami władz administraeyjnych, uniemo- 
žliwiającemi swobodne. wypowiedzenie się w 

akcie wyborczym. 

: Kampanja ta prowadzona ze szezegėlną 

zaciekłością doprowadziła w rezulłacie do ta- 
*kiego wźburzenia opinji publicznej w Niem- 

€żech przeciw Polsce, iż jak sygnalizowala 

"prasa, rząd niemiecki zastanawiał się poważ- 

ie nad eweńtualnością żądania zwołania 

nadzwyczajnego posiedzenia Rady Ligi, tub 
„wystąpienia przeeiw Pólsce z art. 11 Paktu 
Ligi. Aezkołwiek do tegó nie doszło, rząd 
niemiecki przesłał w rezultacie dó Rady Li- 

gi trzy noty, przedstawiające jej szereg wy- 
padków z. okresu wyborczego, w któryna do- 

'patrywał się naruszenia przyjętych praeż Pol- 

skę zobowiązań mniejszościowych. 

Cele polityczne akcji 
niemieckiej. 

Zarówno forma wystąpienia Rządu. nie- 
mieckiego, jake też rozmiary akcji, prowa- 
dzonej w prasie przeciw Połsee, kazały przy- 

puszezać, iż stoimy wobee szerszej akcji po- 
Jitycznej, dla podjęcia której sprawa mniej- 
szości stanowiła tylko pretekst. 

Mając to na nwadze, doszedłem do prze- 
konania, że wskazanem jest polnformować pi 
semnie członków Rady jeszcze przed sesją 
o właśewym stanie rzeczy. To też w piśmie, 
wystosowanem dn. 7 stycznia do Sekretarza 
Generalnego Ligi Narodów Rząd Polski sta- 
nął na stanowisku, iż akeja rżądu niemiee- 
kiego wychodźi, zdaniem jego poza ramy 
mniejszościowe, mając charakter bezpośred- 
niej akcji politycznej, przyczem zaznaczyłem 
iż takie ujęcie przez rząd niemiecki Sprawy 
nietylko nie przyezynia się do uspokojenia 
umysłów, leez zadrażnia w niepożądany spo- 
sób wzajemne stosunki między obu narodami. 

Materjał faktyczny i eyfrowy zawarty w 
noeie polskiej, wyjaśniał konkretne zarzuty 
niemieekie. Nota nasza silnie podkreślała 
fakt, iż giępszych przyczyn pewnego podnie- 
cenia umysłów na Górnym Śląsku w okresie 
wyborczym należy szukać w reakeji, jaką 
w opinji polskiej wywołuje położenie mniej- 
szośei polskiej w Niemezceh, nie chronionej 
traktatami mniejszościowemi, oraz akcja po- 
lityczna Niemiee, skierowana przeciw eało- 
ści Państwa Połskiego, akcja, która budzi 
zrozumiały odruch w społeczeństwie pols- 
„kiem. przeszkadzając równocześnie lojalne- 
mu ustosunkowaniu się mniejszości niemiec- 
kiej do Państwa Polskiego. 

Powyższe wystąpienie Rządu Polskiego 
wzmocniło w miarodajnych sterach między- 
marodowyeh przekonanie o słuszności sta- 
nowiska Polski nie uchylającej się nigdy od 
debaty mniejszościowej, jako takiej, jedna- 
kowoż odpierającej z całą energją skierowany 
przeciw niej atak, dła którego sprawy mniej- 
szościowe służyćby miały jako zasłona dia 
zupełnie innych celów. To też w tych warun- 
kach punktem wyjścia debat Rady stała się 
petycja mniejszości niemieckiej, ręprezen- 
towanej przez Volksbund w Katowicach, któ- 
ra wpłynęła do Sekretarjatu Generalnego Łi- 
gi Narodów prawie w przeddzień sesji sty- 
czmniowej Rady. 

Kontrowersja polsko- 
niemiecka. 

W ehwili zatem otwarcia posiedzenia Ra- 
dy na jej porządku dziennym znałazły się 
noty niemieckie £ petyeja Volksbandu. 
Wytyczne Rządu "Polskiego w stosunku 

do zagadńień, objętych temi dokamóntami, 
dałyby się ująć w następujące puńkty: | 

1: Ograniczenie do rozpatrywania Sprawy 
przez Radę w płaszczyźnie wyłącznie mniej- 

szóściowej, €0 w konsekwencji pociągnęło 
sa sobą przyjęcie za podstawę debat petycji, 

‹ wniesionej =: a sz 

2. Stwierdzenie istotnego rozmiaru i ehą- 

raktera incydentów, do których likwidacji 

Rząd Polski już samoistnie przystąpił, wy- 
dając odpowiednie zarządzenia, a mianowi- 

ele: 

a) eo do zajść — po przeprowadzeniu 

skrupułatnych dochodzeń oddanie tych spraw 

które się do tego nadają, sądom, względnie 

władzom dyseyplinarnym | 

b) eo do zarzutów rzekomych nieformal- 

ności w czasie wyborów, wskazanie jedynej 

właśeiwej i kompetentnej drogi sądowej, n- 

stałonej w ustawach wyborezych.połskieh. 

3. Stwierdzenie, że odpowiedzialność za 

działania poszczególnych osób, dopuszezają- 
cych się przekroczeń kodeksu karnego, ehoć- 

by niektóre wypadki stanowiły same w 80- 

bie naruszenie postanowień Konwencji ge- 

newskiej, nie może obciążać Rządu Polskiego. 

Temu naszemu stanowisku przeeiwstawia- 

ło się dążenie niemieckiego przedstawiciela 

w Radzie. 

1. Do wykazania, że niepowodzenia wy- 
horeze mniejszości niemieckiej w Połsee były 

spowodowane zorganizowanym systemem te- 

roru przeciw całej mniejszości niemieckiej, 
Specjalnie zaś w województwie Śląskiem, 

gdzie jakoby był on słosowany za wiedzą 

wojewody. Stwierdzenie tego przez Radę i 

formalne publiczne potępienie przez nią po- 

słępowania władz polskich. 

_ /2. Domagania się sankcji za wykroczenia 
1 rzekomy ucisk mniejęzości niemieckiej w 

Połsee, oraz żądanie gwarancji na przysz- 

łość przez zmianę systemu administrącyjne- 

go, jako też osób, stojących na czełe admini- 

gracji EE W tem żądaniu mieścił 

się postulat ustąpienia wojewody Grażyń- 

skiego, rozwiązania „Związku Powstańców*. 

3. Żądania zbadania przez organy mię- | 
dzynarodowe, czy dotychczasowe zarządzenia 

władz polskich są wystarczające. 4 

Nie mogę nie zwrócić nwagi na Takt, iš 
konkluzje petycji Volksbundu, t j. samej 
mniejszości, były węższe i nie szły tak daleka 

jak dążenia niemieckiego członka Rady. 

Wyniki interwencji 
niemieckiej. 

"Rezultatem debat Rady był znany jnż за- 

pewne Panom raport Rady Ligi, które od- 

(były się w wwykłej atmosferze bezstronności 

1 objektywizmu, pomimo silnej antypolskiej 

agitacji, w której udział wzięły niestety о- 

ganizaeje, łiezące w swem gronie i Połaków. 

Składa się on z czterech części: pierwsza 

konkretyzuje zarzuty, zawarte w notach i pe- 

tyeji Volksbundu. 

Część druga zajmuje się zarzutem, jake- 

by mniejszość niemiecka nie mogła wykonać 

swego prawa wyborczego swobodnie z pa- 

wodu nieodpowiedi postępowania włada 

administracyjnych. Raport uznaje niemoż- 

| pość zajmowania się obeenie Rady powyższą 
sprawą, ze względu na fakt, iż odwołania w 

sprawach wyborczych zawisły już przed in- 

stanejami połskiemi, powołanemi do ich roz- 

patrzenia. Wobee tego przyjmuje raport do 

wiadomości wyjaśnienia Rządu Polskiego. 

Część trzecia raportu dotyczy incydentów 

na Górnym Śląsku i stwierdza, że aczkolwiek 

"liczne wypadki mają charakter naruszenia 
art. 76 i 83 Konwencji Genewskiej, to jed- 
nakowoż Rząd Polski wszczął natychmiast 

w tych sprawach odpowiednie dochodzenia, 

przyczem Rada przyjmuje do wiadomości 
całokształt zarządzeń wydanych w tej mie- 

rze przez Rząd Polski. 

W części IV raport omawia to co nazywa 
odpowiedzialnością pośrednią i wyraża prze- 
konanie, że na terytorjach o ludności mie- 
szanėj, jak np. Śląsk, (a zatem w danym wy- 
padku Górny i Opolski) żadne zrzeszenie © 
tendencjach narodowo-skrajnych nie powin- 
no mieć stanowiska uprzywilejowanego, mo- 
gącego szkodzić interesom mniejszości. By 
łohy, zdaniem Rady, pożądane, ażeby w. bra- 
ku innego środka Rząd Polski mógł usumąć 
cień jakiegokolwiek związku między takiemi 
politycznemi organizacjami a władzami. 

Dodaję, że w. raporcie znajduje się ży- 
czenie, znane zresztą wszystkim interesują- 
cym się obowiązującą procedurą mniejszoś- 
ciową, o poinformowaniu Rady 0 rezuita- 
tach dochodzeń i wydanych przez Rząd Pol-. 
ski dalszych zarządzeniach. 

Jak Panowie widzą, niema w tym rapor 
«ie, przyjętym jednomyślnie przez Radę, 
wzmianki ani © międzynarodowej komisji 
ankietowej, ani o zmianach personalnych, ani 
e żadnych specjalnyeh gwarancjach na przy- 
złość. 

Jest natomiast zaakceptowanie zarządzeń 
wydanych przez władze polskie, a ponadte 
i cenne dła nas stwierdzenie, że terytorja ©. 
ludności mieszanej, nie powinny być tere- 
mem działań organizaeyj o charakterze na- , 
cjonałistyezno-agresywnym. Pa 

Wnioski raportu pokrywają się w swej 
większości z tem, eo Rząd Polski zrobił sam 

i co w dobrej wierze i pomny zarówno swych 
zobowiązań międzynarodowych, jak i raeji 

stanu, zrobić zamierza dla definitywnego pa- 

noo e CIMA dow z a.
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Początek obrad plenum nad budžetem. 
Cała opozycja przeciw budżetowi. ' 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj rozpoczęły się w Sejmie 

debaty plenarne nad budżetem na 

rok 1931/32, które potrwają kilka 

dni. Debata rozpoczęła się od dy- 

skusji nad ustawą skarbową. Prze- 

mówienia w większej swej części 
były poświęcone raczej sytuacji po- 

litycznej i wypadkom niedawnej 

przeszłości, niż samej ustawie skar- 

bowej, oraz budżetowi. Tematem 

niema] wszystkich mówców opozy- 

cyjnych była znowu sprawa Brześcia 

jako podstawa do ustosunkowania 

się tych klubów opozycyjnych do 

rządu. 

Zarówno kluby lewicy, a więc 

P. P. S., klub chłopski N.P.R., jak 

i CH. D., jak i klub Narodowy wy- 

powiedziały się przeciw rządowi, oraz 

zapowiedziały, że głosować będą 

przeciw budżetowi. Takie same sta- 

nowisko zajął klub Ukraiński oraz 

klub Niemiecki. Następnie Sejm 

przystąpił do dyskusji szczegółowej 

nad budżetami poszczególnych re- 

sortów. 

Przebieg plenarnego posiedzenia. 

WARSZAWA, 5. IL. (Pat). Na wstę- 
"pie marszałek zawiadomił Izbę, że pre- 
zes N. I. K. nadesłał uwagi Kontroli 
Państwowej o żamknięciach rachun- 
kowych państwa i wykonaniu budżetu 
na rok 19228-29. Uwagi te odesłano do 
skomisji budżetowej. Następnie:marsza 
iek oświadczył, że wpłynęła interpela- 
cja od posłów klubu P. P. $., zawiera- 
jąca in eXtenso skonfiskowany artykuł. , 
Marszałek zwrócił się przeto do komisji 
?regułaminowej, aby wyraziła opinję, 
<zy ta interpelacja, w której został przy 
toczony in extenso artykuł obłożony 

* ,konfiskatą zatwierdzoną przez władze 
sądowe, jest dopuszczalna. W odpowie- 
dzi na to komisja regulaminowa po- 
stanowiła jednogłośnie wyrazić opinję, 
że 1) przytoczenie w interpelacji w na- 
„desłanem brzmieniu treści skonfisko- 
wanego druku jako działanie in frau- 
„dem legis domesticae jest niedopusz- 
czalne, gdyż godzi w powagę Sejmu i 
łamie nadto konsty tucy jną zasadę nie- 
naruszalności orzeczeń sądowych przez 
inne władze państwowe (art. 77 kon- 
stytucji ust. 2). 2) Marszałek Sejmu, 
‘па podstawie art. 25 ust. 3 w związku 
z art. 11 regulaminu ma prawo żądać 
„od interpelantów, ażeby skreślili w in- 
terpelacji teksty, objęte konfiskatą. — 
Marszałek dodał, że opinję komisji re- 
gulaminowej podziela, lecz uważa, że 
"sprawa jest ważna i dłatego, korzysta- 
"jąc z art. 11, odwołuje się w tej spra- 
"wie do decyzji Izby. 

Następnie Izba przystąpiła do roz- 
patrzenia preliminarza budżetowego 
na rok 1931-32. Sprawozdawca gene- 
ralny poseł Miedziński zaznacza, że po- 
'trzeby państwa wymagałyby budżetu 
nieporównanie wyższego, niż wszystkie 
dotychczasowe. Tymczasem zniszcze- 
nia, zmniejszają zdolność płatniczą 
„ludności, z czego wypływa konieczność 
rozłożenia wielu prac, szczególnie w 
dziedzinie odbudowy i rozbudowy, na 
barki kilku pokoleń. 

‚ Pomimo usiłowań komisji budżeto- 
wej, zmierzającej do zaciśnięcia pasa, 
osiągnięto zmniejszenie dochodów, a 
"zatem odciążenia ludności, zaledwie o 
33 miljony oraz zmniejszenia wydat- 
„ków tylko o 29 miljonów. Opinja pu- 
„bliczna nieraz bywa w błąd wprowa- 
„dzana co do charakteru gospodarki 
budżetowej. Słyszeliśmy tedy, że rząd 
"ma tendencję do rozdmuchiwania bud- 
żetu. Był to jeden ze znanych argu- 
"mentów wyborczych opozycji. Wybor 
ca mógł być przekonany, że ci którzy 
"tak oświadczają, potrafiliby zamknąć 
"budżet w granicach jednego miljarda, 
"może 2 miljardów, a wrogowie ludu na 
*kładają nań ten ciężar 3 miljardów. 
"Tymczasem poprawki wszystkich 
stronnictw dotyczące budżetu zeszło- 
'rocznego wyglądają tak, że gdyby uw- 
"zględnić je wszystkie, to wydatki nie 
'spadłyby poniżej 2 miljardów 900 kil- 
kudziesięciu miljonów . Ci więc, któ- 
rzy krzyczą o klęsce sprowadzonej na 
dudność przez budżet trzymiljardowy, 
sami byliby współtwórcami tego trzy- 
miljardowego budżetu. 

Przechodząc do zagadnienia stabi- 

"(Klub Chłopski). 

'Chądzyński (NPR), 
(PPS); 

lizacji wydatków, mówca oświadcza, 
że postulaty nieraz już wysuwane do- 
piero teraz zaczynają wchodzić w ży- 
cie. 

Następnie wywiązała się dyskusja, 
w której zabierali głos pos. Rybarski 
(Klub Narodowy) i pos. Wyrzykowski 

Odpowiadał im. mi- 
nister spraw wewnętrznych Składkow- 
ski. 

Po przemówieniu pos. Tempke (Ch. 
D.) który oświadczył, že Klub jego bę- 
dzie głosował przeciwko budżetowi i 
pos. Kohna (Koło Żyd.), występujące- 
go także przeciwko budżetowi 
rozprawę nad preliminarzem przer- 
wano, poczem w imieniu komisji kon- 
stytucyjnej pos. Czuma złożył sprawoz 
danie w sprawie wyborów 8 członków 
Trybunału Stanu. Następnie marsza- 
łek zarządził przerwę obiadową. 

Pa przerwie obiadowej Izba przy- 
stąpiła do dalszej dyskusji budżetowej. 
Przeciwko budżetowi przemawiali:pos. 

pos. Arciszewski 
pos. Franz w imieniu Klubu 

Niemieckiego, pos. Zahajkiewicz z 
Klubu Ukraińskiego. й 

Za budżetem przemawiali nast. po- 
-seł Pewny (Ukrainiec z BB) oraz poseł 
Lewin. 

Po przemówieniach posłów Lewi- 
na, komunisty Rożka sprawozdawcy 
-pos. Miedzińskiego i pos. Rybarskiego 
przystąpiono do rozprawy szczegóło- 
wej. 

Pos. Hutten Czapski zreferował 
„budżet Pana Prezydenta Rzeczypospo- 
„litej, zredukowany na życzenie p. Pre- 
zydenta 0.315 tysięcy złotych, pos. 
Czuma — preliminarz budżetowy Sej- 
„mu i Senatu. Komisja przyjęła jak wia- 
-domo wniosek referenta o redukcji 
djet posłów i senatorów o 15 procent. 
Głos w związku z tą sprawą zabierali 
pos. Pobożny (Ch. D.) i pos. Sanojca 
„(BB). Następnie pos. Czuma zrefero- 
„wał budżet N. I. K., zaś pos. Hutten- 
Gzapski — preliminarz budżetowy Pre 
zydjum Rady Ministrów. M. in. mó- 
wiąc o PAT, referent żaznaczył, że ad- 
ministracja jej wykazuje poprawę. Je- 
dnym z powodów deficytu są rozmaite 
poruczone czynności ze strony urzędów 
"Może dałoby się uniknąć deficytu, gdy- 
"by PAT została przekształcona w spół- 
'kę akcyjną. Rząd nad tem zastanawia 
się. 2 

"- "Na tem porządek dzienny obrad wy 
czerpano. Wicemarszałek Polakiewicz 
"zamknął posiedżenie, wyznaczając na- 
stępne na jutro o godzinie 10 rano. 

(TASTE ENN ЕЛЕН 
POSZUKUJĘ POSADY 

RZĄDCY DOMU 
w domech rządowych lub prywatnych. 
Posiadam dobre świadectwa. Łaskawe 
oferty proszę nadsyłać do Redakcji 
„Kurjera Wileńskiego* pod Ne. 87.871 

dla W. S. 

  

Zniżka cen. 

LUBLIN, 5.11. (Pat). Nastąpiła tu 
dalsza picka cen pieczywa i mięsa. 

„zupełnie. 

„liwia 
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‚АНО . НУ 
już radjoodbiornik ? 

  

Książe | Radziwiłł wada się z Litwy 
do Polski? 

KOWNO, 51II. (Pat). Książe Ra- 
dziwiłł, który przed kilku laty 0- 
trzymał szefostwo pułku huzarów 

litewskich, zlikwidował swoją po- 

siadłość ziemską i opuścił Litwę, u- 

dając się jakoby do Polski. 

Litwie grozi kryzys gabinetowy. 
RYGA, 5. Il. 

Rundschau“ 
(Pat). „Rigasche 

donosi z Kowna, iż 

„spodziewany jest tam kryzys gabi- 

netowy. Prezes narodowców Łape- 

nas zażądał dymisji mioietra rol- 

'nictwa Aleksy, wobec tego, iż ten 

wctatai nie należy do partji i dąży 

Wykrycie kontrrewolucyjnej szkoły wojennej 
na Białorusi 

Białoruska „Zwiezda* z dnia onegda jszego 
"donosi, iż w srkołe dla dzieci robotników i 
włościan w zakładach okręgu kormajskiego wy 
kryto „burżuazy jno-kontrrewołucy jne gniazdo 
profesorów", którzy w duchu burżuazyjnym 
wychowywali młodzież. 

Kierownictwo pedagogiczne szkoły spoczy- 
wało w ręcach 11 b. oficerów armji carskiej 
13 popów. 

W szkołe tej dzieci szykoswano do zawodu 

do dyktatury gospodarczej, na czele 

której chciałby stanąć. Możliwe jest 

również ustąpienie ministra spra- 

wiedliwości Żylipskasa wobec te- 

-go, iż uchyla się on od wykonywa- 

'nia zarządzeń gabinetu ministrów. 

sowieckiej. 
wojskowego i podlegały one dyscyplinie, wzo- 
rowanej ma zasadach b. armji carskiej. 

W szkole — pisze „Zwiezda* rozwijał się 
skrajny białoruski narodowy szowinizm oraz 
wpajano w wychowańców nienawiść do Źy- 
dów. 

W związku z tem zajęcia w tej szkołe zo- 
słały zawieszone zaś cały personel pedagogicz 
ny aresztowany. 

Ucieczka z „raju sowieckiego". 
BIAŁYSTOK. 5.11. (Pat). Od kil. 

ku dni codziennie przejeżdżają przez 
stację kolejową Grajewo do Prus 
Wschodnich rodziry Niemców. koło- 
nistów, powracające z Sowietów. 
Przybywają oni przeważnie z Wo- 
łynia, gdzie porzucili swoje zagos- 
podarowane osiedla. Zapytani, co 

spowodowało, że porzucili swe do- 
tychczasowe warsztaty pracy, cš- 
wiadczają, że wszystko im rekwirują 
władze sowieckie i zabierają, tak że 
dalsze życie w Rosji Sowieckiej jest 
niemożliwe, wobec czego wracają 
do ojczyzny. 

  

Losy miasta 
W demokratycznej „Kóinigsb. Har- 

tungsche . Ztg.“ zamieszcza redaktor 
polityczny pisma p. dr. J. Leo pod po- 
wyższym tytułem obszerną korespon- 
dencję z Tylży. Tyłża, położona nad 
Niemnem, była aż do przewrotu kwit- 
nącem miast. Głównym przedmiotem 
bogactwa miasta i okolicy był prze- 
mysł drzewny. Tyłża była punktem 
zbornym dla spławu drzewa z daw- 
nych terenów rosyjskich. Drzewo ro- 
syjskie przychodziło w olbrzymich 
masach do Tylży, gdzie je rozdzielano 
pomiędzy Kłajpedę i Krółewiec. Dwa 
miljony festmetrów drzewa przycho- 
dziło rok rocznie do Tylży. 16.000 ro- 
botników z dawnej Rosji (t. j. Litwy 
i Polski) otrzymywało w Tyłży wypła- 
tę zarobków. Tu, w Tyiży uskutecz- 
„niali ludzie ci swe zakupy, tu zosta- 
wiali wiełką część swych pieniędzy. 

A dziś? Dziś Tyłża i cała nadgra- 
niczna okolica nadniemeńska jest mar- 
twa. Spław 'drzewa został wstrzymany 

Drzewo z Litwy i Polski 
przychodzi drogą kołejową. Uniemoż- 

to wszełką pracę przemysłu 
drzewnego i jakąkolwiek konkurencję. 
Przeciętnie Tyłża otrzymuje 100.000 
fm. drzewa rocznie, (miast dawnych 
2 miljonów) i zamiast dawnych 8.000 
robotników, zatrudnia załedwie kilku- 
set. Dawniej — żałi się pismo — tran- 
sport rzeczny jednego m* drzewa 
Stołpce—Tylża kosztował 3 marki 
(koło 700 klm.), dziś kosztuje 8—10 
razy więcej.Przyczyną jest zamknię- 
cie Niemna dla spławu drzewa. Z daw- 
nych 100 tartaków tylžyckich pracuje 
obecnie tyłko 30 i to-w ogarniczonej 
mierze. 

Następnie dr. Leo krytykuje fał- 

granicznego. 
szywą politykę celną i społeczną rzą- 
du pruskiego, która uniemożliwia kon- 
kurencję z gotowemi towarami drzew- 
nemi zagranicznemi. To, co w Polsce 
kosztują gotowe deski, kosztuje w 
NISACZECA sama tyłko praca (obrób- 
ka). 

Skargi niemieckie kończą się tem, 
że zarzuca się Polsce i Litwie, że wsku- 
tek ich sporu Niemen jest zamknięty. 
Skąd — pyta autor — Prusy Wschod- 
nie przychodzą do tego, aby cierpiały 
z powodu SPORA dwóch krajów sąsiedz- 
kich? 

Oczywiście, rozumiemy żal Niem- 
ców tylžyckich i wschodnio-pruskich 
wogóle, ale czyž Polska winna jest o- 
becnemu stanowi rzeczy? Wszak Niem 
cy w Prusach Wschodnich nieraz sta- 
rali się zaostrzyć antagonizm litewsko- 
połski, wszak wszędzie nacjonaliści 
królewieccy idą na rękę Litwie prze- 
ciw Polsce. Wszak zaliczają oni Litwę 
do swych sprzymierzeńców, niech więc 
wpłyną na Litwę, aby poniechała swe- 

<go uporu i aby, choćby w imię inte- 
resów gospodarczych, nareszcie załat- 
wiła nieuregulowane sprawy graniczne 
Polska nieraz już wykazała dobrą wo- 
łę pod tym względem, i ze strony Poł- 
ski żadnych przeszkód nie będzie się 
czyniło do podjęcia normalnych sto- 
sunków z Litwą. Dowiódł tego i,min. 
Zaleski na sesji genewskiej. Ale i min. 
Zaunius dowiódł, że nie chce zbliżenia 
z Polską, oddając sprawę tranzytu ko- 
lejowego Trybunałowi haskiemu, min. 
zaś Curtius zadowolony był z takiego 
obrotu rzeczy. Niech Królewiec zwró- 
ci się tedy do ministra Curtiusa ze swe- 

mi pretensjami... A. K. 
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Zawody hokey'owe o mistrzostwo świata. 
Rozgrywki finałowe Polska — Kanada, Węgry — Rumunją, 

Szwecja — Ameryks. 

  

Obecnie uwaga celego šwinta interesującego się sportem >wrėcona jest na Krynicę, gdzie 
odbywają się międzynarodowe zawody hokejowe. Codziennie komunikaty z Krynicy przy- 
noszą zainteresowanym dreszczyk eraocyj, gdyż wyniki poszczególnych meczów są nie 
bardzo nieoczekiwane. Zawody w Krynicy od pierwszego dnia rozgrywają się właśnie pod 
znakiem niespodzianek. Po sremotnej klęsce Francji na rzecz Kanady (9:0), po = 
Czechosłowacji nad Węgrami (4: 1). przyszło zwycięstwo Austiji nad Rumnają (7:0) 

i wreszcie w dniu 3-go b. m. Polska pokonała Francję (2:1). Zdjęcies drużyna polska. 

  

  

Zee drużyna Kanady. 

KRYNICA, 5. II. (Pat). W czwartek rano 
odbył się w Krynicy mecz finałowy o mi- 
strzostwo Świata pomiędzy drużynami do- 
'tychczasowego mistrza Kanady i Polski. Wy- 
nik ostateczny 3 :0 (w tercjach 8 : 0,0 :0, 0:0; 
jest dla drużyny polskiej niezwykle zaszczyt- 
ny, tem bardziej, że gra przez cały czas była 
utrzymana na zupełnie równorzędnym pozio- 
mie. Zespół kanadyjski posiadał wprawdzie 
"nieznaczną przewagę „nad Polakami, -jednak, 
dzięki ofiarnej obronie, nie potrafił zaznaczyć 
swej supremacji w wyższym stosunku cyfro: 
wym. Odrazu po rozpoczęciu gry Materski 
*strzełił ze spalonego nieuznaną przez sędziego 
'bratmkę. Drużynę polską wyprowadza ten in- 
„cydent z równowagi i pozwała ona strzelić 
„zespołowi Kanadyjczyków trzy bramki w jed- 
nominutowych odst. h czasu. W jedenastej 
"minucie pierwszą brarakę zdobywa również 
ze spilonego Hill, w 12-ej Williamson, w 13-ej 
Morris. Następne dwie tercje meczu upływa- 

„ją pod znakiem gry zupełnie ołwartej. W.-pew 
„nym momencie Kuiej, po „przeprowadzeniu 
*krążka przez całe pole, strzela zbliska, jednak 
"bramkarz kanadyjski Puttee broni 'z. całym 
spokojem, unicestwiając w. ten sposób najko- 
rzystaiejsze szanse dła zdobycia przez Polskę 
„honorowego „punktu. W drużynie polskiej na 
wyróżnienie zasługuje świetny bramkarz oraz 
"Kulej i Sókołowski. W świetnym, jak zwykle, 
-zespołe Kanadyjczyków wyróżniłi się Watson 

  

„1 Morris. Sędziował p. Rosac (Czechosłowa- 
cjaj. 

Р (Przypomnieć należy, że w środowym me- 
„e 

czu finałowym drużyna polska odniosła 
cięstwo mad Szwecją w słosunku 2:0). 

Jednocześnie z meczem- Kanada — Polska 
odbyło Się na bocznem boisku spotkanie Wę- 
gier z Rumunją o puhar ministra spraw za- 
granicznych Zaleskiego. Mecz przymiósł spo- 
dziewane zwycięstwo Węgrom w stosunku 
9:1 (w tercjach 4:0, 3:0,'2:1). ° 

W czwartek po południu odbył się w Kry- 
nicy mecz-finałowy Stany Zjednoczone—Szwe- 
cja o mistrzostwo hokejowe świata. Wynik 
ogólny 3:0 (w tercjach 2:0, 0:0, 1:0) odpowia- 
„da ustosunkowaniu sił. .W pierwszej tercji 
Stany Zjednoczone uzyskują znaczną przewa- 
'gę i strzelają dwie bramki — w czwartej mi- 
nucie z dalekiego strzału Smitha oraz w 11-ej 
minucie po samodzielnym przeboją Ramsey'a. 
Druga.i trzecia tercja upływają pod znakiem 
zażartej wąlki, która chwilami przechodzi w 
gię faul. W trzeciej minucie ostatniej tercjh 
najlepszy gracz drużyny amerykańskiej Ram- 
'sey zdobywa ostatnią bramkę dla swych barw 
„Sędziował p. Loicq (Belgja). Na meczu obecn, 
był m. in. ambasador Stanów Žiedauo gos 
w Polsce p. Willys. u 

"KRYNICA, 6. II. (Pat). W czwartek po 
południu odbył sić czwarty mecz z serji roa- 

„grywek hokejowych o puhar ministra spraw 
zagranicznych Zaleskiego między drużynę 
Anglji i Francji Społkanie zakończyło się 
'zasłużonem zwycięstwem Anglji w stosunku 
2:1 (Do przerwy 04, 0:1, 2:0) Zawody prowa- 
-dził p. Wacław Kuchar (Polska) bardzo do- 
brze, 

  

Nowy typ samolotu. 
„ „NOWY YORK, 511. (Pat). Na 
lotnisku Glenwriyghte czynione są 
próby nad nowym typem samolotu, 

który, może być 'w ciągu 3 minut 
rozłożony na części i umieszczony 
w łodzi podwodnej. 

Lot polski dookoła Afryki. 
WARSZAWA, 5. II. (Pat). Lotnicy kpt. Skar 

żyński i- por. obserwator inż. Markiewicz wy- 
startowali niespodziewanie w dniu 4 b. m. o 
godzinie 12 m. 40 z Krakowa do dalszego lotu, 
pomimo bardzo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych. W dn. 5 b. m. nadeszła od 

nich wiadomość z miejscowości Goyoma na 
Węgrzech, gdzie wylądowali 4 b. m. o godzi- 
nie 16 m. 30 z powodu spóźnionej pory i pa- 
nującej mgły. Goyoma leży o 230 kim. od 
Białogrodu. 

  

ai O DNIU 16 LUTEGO ??? 

  

Katastrofy, klęski, kataklizmy. 
Jak z rękawa sypią się na. łudz- 

Kość klęski i katastrofy. Weźmy tylko 
bilans styczniowy: wykolejenie się 
najszybszego ekspresu w Europie zwa- 
aego „Latającym Szkotem* (4 zabi- 
tych i 12 rannych), wybuch wulkanu 
w.Poma w Argentynie (oficjalnie 35 

' *żrupów), orkan nad Niemcami północ- 
aemi, (1 zab., 2 ran., olbrzymie szko- 
dy), głód i mróz w Chinach (szereg 
okręgów zupełnie się wyludniłoj, la: 
wina Śnieżna w Bardoneche we Wło- 
szech (21 trupów), kat: strofa w kopal- 
ni Whiiehaven w Anglji (26 zabitych, 
358 rannych), pożar teatru w Nowym 
Yorku (19 rannych). zaginięcie wy- 
<cieczki turystycznej na Jungfrau ® 
Szwajcarji (4 trupy). 

Ponury bilans! Mimo całej naszej 
tywilizacji i postępu technicznego nie 
doszliśmy jeszcze do opanowania sił 
natury w takim stopniu by ustrzec się 
przed utratą życia i zdrowia w nagły 
i nieprzewidziany sposób. Wciąż jesz- 
cze żywioły biorą górę. Nic przeto 
dziwnego, że ogłuszeni nawałem nie- 
al eodzienqych hiobowych wieści o 
klėskach, katastrofach, ' rozpętanych 
šywiolach i bestjalskich zbrodniach, 
stajemy się na to wszystko obojętni. 
Zresztą ciąży jeszcze na nas przekleń- 
stwo wojny światowej, tej wielkiej ka- 
tastrofy,. która, tak gruntownie globem 
wstrząsnęła, że wszystkie inne katąst- 
rofy wydają się dziecinną igraszką, . 
Wartość życia. ludzkiego niesłychanie 
w oczach naszych spadła. Wartość ide- 
ałów etycznych także. Czy można so- 

bie wyobrazić np. ażeby sprawy ta- 
kiego Bispinga, Ronikera czy Macocha, 
sprawy tak głośne i tak długo absor- 
bujące nasze społeczeństwo przedwo- 
jenne, mogły dziś' dłużej nas zająć? 
Dziś, kiedy w chwilę po przeczytaniu 
wiadomości o wymordowaniu pod Ró- 
wnem czy Kołomyj ja całej rodziny 
przez jednego z jej człónków, już o 
tem nie myślimy, a dowićdziawszy się 
o «wymierania miljonów *obywateli 
chińskich z głodu, mówimy sobie z 
pewńem znićcierpliwieniem: „Kiedyż 
nareszcie z tymi Chińczykami zrobią 
porządek ** 

Dziś, ażeby nas mocniej żaimtere- 
sować potrzeba aż takiego „upiora z 
Diisseldorfu''" albo króla bandytów a- 
merykańskich Al Capone'a. Mówiąc 
między nami, trudno o klasyczniejszy 
przykład upadku moralności publicz- 
nej niż ten cały Capońe. Niekoronowa- 
ny władca świata przestępców w czte- 
romiljonowem Chicago, najgłośniejszy 
organizator przemytu ałkoholowego w 
kraju prohibicji wódz bandy, rozpo- 
rządzającej samolotami, , autami pan- 
cernemi, karabinami maszynowemi— 
Al'Capone drwi w żywe oczy z kodek- 
su karnego. A. purytańska Ameryka 
patrzy na to przez . „palce; ba! omał 
tyrad na.czešė Capone'a nie wypisuje. 
Al Capone udzieła, łaskawie wywia- 
dów, łoży na garkuchnie dla bezrobot- 
nych, posyła krociowe, „prezenty bur- 
mistrzowi miasta, , rozbija się na'luk- 
susowych jachtach. Al Capone nakła- 
da podatki na kupców i przemysłow - | 

ców, przekupuje 80”/, policji i urzęd- 
ników, przeprowadza wybory do 
władz samorządowych, stacza bitwy 
na ulicach z konkurentami. Al Capone! 
Al Capone! Czytelnik przeciera oczy. 
Czyż nikt w Ameryce nie odmyśli się 
wsadzić draba 'za kratki i w trybie 
doraźnym wyprawić ad patres wespół 
х Jackiem Diamondem, drugim „asem 
przemytników? Chyba że Amerykanie 
chcą i pod względem przytępienia mmo- 
ralnego pobić rekord. Ha! W takim 
razie może za parę lat wybiorą Al Ca- 
pone'a na prezydenta Stanów Zjedno- 
czonych. 

Konstatujemy więc zanik wrażłi- 
wości na sprawy, które stały się ma- 
szym chłebem powszednim. Objawowi 
temu towarzyszy, co gorsza, powszech- 
ny wzrost przestępczości. Sprawę tę 
niejednokrotnie na łamach prasy ca- 
łego świata poruszano. Jednak wciąż 
jest ona aktualna. Podawane przez nie- 
których recepty w rodzaju obostrzenia 
kar za zbrodnie, zdają się być 
w odniesieniu do ogółu wątpliwe, gdyż 
dopiero causa subłata tollitur cffectus, 
u tymczasem „causa* w postaci pow- 
szechnego  przytępienia moralnego 
tkwi w podłożu powojennej teraźniej-' 
szośćci zbyt głęboko, by ją można było 
papierowemi Środkami wykorzenić. 
Wdzięczny to temat rozważań dla so- 

cjołogów. 
Porzućmy go jednak i przejdźmy 

znów do katastrof. Nie mogąc im jesz- 
cze zapobiegać, stara się człowiek 
przynajmniej zbadać „ich przyczyny: * 
Niekoniecznie to jednak mu się udaje. 
Wciąż jeszcze głucho np. o bezpośred- 
niej przyczynie katastrofy słynnego 

„R 101%. Nie wiemy dokładnie na 
czem polegała istota niemniej słynnej 
mgły śmierci koło Leodjum. Tajemni- 
cę wybuchu wulkanu Merapi zabrał 
ze sobą do grobu dzielny uczony nie- 
miecki, który się opuścił w głąb kra- 
teru i zginął w lawie i rozżarzonym po- 
piełe, jak rzymski Plinjusz Starszy. 
Jak widzimy, natura zazdrośnie strze- 
że swych sekretów: Niekiedy jednak u- 
daje się ludziom dociec prawdy. Tak 
np. pamiętamy jeszcze z pewnością o 
nieszczęściu, jakie nawiedziło w r. ub. 
stolicę przemysłu jedwabniczego Lyon. 
Obsunęło się tam mianowicie zbocze 
położonego w śródmieściu wzgórza. 
grzebiąc mnóstwo domów i pociągając 
rzecz prosta, szereg ofiar w ludziach. 
Otóż inżynierowie francuscy, badając 
w ciągu długich tygodni teren katast- 
rofy, wykryli, że wewnątrz góry, któ- 
rej zbocze się obsunęło, mieści się dła- 
gi murowany tunel, prowadzący bez- 
pośrednio do jakiegoś podziemnego je- 
ziora. Jezioro to, jak się okazało, było 
właściwą przyczyną katastrofy, gdyż 

podniyło grunt i spowodowało obsu- . 

nięcie się potężnych zwałów ziemi. 
Stwierdzono, że zarówno tunel jak je- 
zioro były dziełem architektów rzym- 
skich z czasów starożytnych. Do jakich 
cełów służyły — niewiadomo. Zapew- 
ne związane były z zaopatrywanie 
miasta w wodę. Głębokości i rozmia= 
rów podziemnego jeziora jeszcze nie 
zbadane ze względu na niebezpieczeń- 
stwo dalszego obsypywania się ziemi. 
Stwierdzono tylko, że woda w jezio- 
rze jest stosunkowo b. ciepła. 

_ Wszystkie te szczegóły, acz skąpe, 
są jednak mocno iriteresujące. Zwłasz: 

cza ze względu na sdkepió zabytków 
Zz czasów rzymskich. Zabytki rzymskie 
nie są wprawdzie we Francji rzadko- 
ścią i spotykają się w postaci szcząt- 
kowych dróg o szerokich płytach, ak- 
weduktów, ruin łuków triumfalnych, 
świątyń, murów, bram, mostów, pa- 
łaców, term, teatrów, aren, grobow- 
ców 'w licznych miejscowościach, że 
wymienimy tyłko Nimes, Frejus, Ar- 
łes, Orange, Poifiers, Vienne, Langres, 

Autun, Paryż, Reims... W każdym ra- 
zie jednak ostatnie odkrycie będzie no- 
wą kartką w dziejach cywilizacji i 
techniki rzymskiej, tak jak nią było 
odkry cie skarbu pompejańskiego w pi- 
wnicy jednego z zasypanych przez We- 
zuw jusz domów. 

Wiele jeszcze zapewne wody upły- 
nie, zanim ludzkość potrafi katastro- 
fom zapobiegać. W licznych zreszta 
wypudkach prawdopodobieūstyo ka- 

tastrof wzrasta równoległe z postępem 
techniki. Czyby np. 37 marynarzy a- 
merykańskich znalazło śmierć w za- 
toniętej łodzi podwodnej, gdyby nie 
ten — przeczuły przez genjalnego Ver- 
ne'a — wynalazek? To samo da się 

powiedzieć o pożarze „R 101“. Oczy- 
wiście nie wynika stąd, by ludzkość 
miała — dła uniknięcia katastrof — 
zawrócić z drogi postępu i cofnąć się 
do okresu kamiennego, kiedy ludziom 
nie groziły wypadki kolejowe, okręto- 
we, ani tem bardziej powietrze. Gra 
jest warta świecy i dła tych cudów 
technicznych, jakich dziś jesteśmy 
świadkami warto poświęcić niejedno 

życie ludzkie. Smutne _jest' natomiast, 
że znaczna część wysiłków wynalaz- 
czego ducha ERA ku do- 

й 

skonaleniu morderczych narzędzi i 
środków wojennych, prąc tem samem 
do katastrof najokropniejszych, bo 
świadomych, jakiemi są wojny. 

Zbyt wiele się na ten temat pisze, 
aby można było coś nowego w tej 
sprawie powiedzieć. Mogą też histo- 
rycy i socjologowie tłumaczyć, że stam 
wójny „otmnium contra omnes" jest 
stanem chronicznym, że historja ludz- 
kości jest właściwie historją wojen, że 
prawo wałki o byt jest tak stare, jak 
sam świat. Mimo te ūrgumenty, ducho- 
wa elita ludzkości zawsze się wzdry- 
pała i wzdryga przed wojną, jako za- 
przeczeniem wszystkiego co piękne i 
dobre. 

Nie otrząsnąwszy się jeszcze z dk: 
ropności i ciężkich skutków psychiez- 
nych jednej wojny, w oczekiwaniu 
trwożnem na wojnę drugą, mknie ludz- 
kość wespół z mizernym globem gdzieś 
w bezkresy kosmiczne, by kiedyś zde- 
rzyć się z jaką gwiazdą czy innym. 
równie mizernym głobem. Taki był 
jeżeli wierzyć kosmogonji początek 
naszej planety i taki będzie. 

jak pouczają kosmołogowie — jej ko- 
niec. Zderzenie dwóch ciał niebieskich. 
szałony kataklizm, kres kultury, cywi- 
lizacji i życia. Oto katastrofa końco- 
wa, której już jednak nie będzie komu 
opisywaj i badać. 

Pocieszajmy Się, że jeszcze do nież 
daleko. 

J. Tadsiewicz. 

nad, zai bę cy
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
wstrząsający wypadek w lesie. 

Uratował życie desperatowi, 
„Wesoruj wpobliżu  zaśeianka Kurlanisz- 

%i, gm. kozłowskiej, pow. oszmiańskiego wy- 
darzył sę wstrząsający wypadek, którego ©- 
fisez padł ogólnie tu szanowany mieszkaniec 
fejże wsż Antoni. Tragiewicz tat 56. 

Wramojąe do domu ścieżką leśną, Tra- 

giewieu naraz spostrzegł , Że jakiś osobnik 
meilaje powiesić się na jednem z przydroż- 
mych drzew. Nie namyślając się wiele poś- 
piexwzył więc wisiełcowi z pomocą 1 gdy ten 
cheinł jeż zarzucić sobie рейс na szyję po- 
strwyej go ceałająe tem życie. 

by: z rąk jego utracić swoje. 

Tymezasem uratowany, jak się okazało 

umysłowo chory 26-letni, Paweł Antenow, 

pod wpływem ataku szałn miast podzięki 
rzucił się na swego zbaweę, zarzucił mu 
petlę na szyję i począł silnie dusić, a gdy T. 
wkrótce stracił przytomność zarzucił powróz 
na grubą gałąź „usiłując na niej powiesić eia- 
ło swego wybauwey. 

W czasie tej strasznej sceny nadszedł leś- 
niezy, który zdołał furjata odpędzić ale nie- 
stety, już od stygnących zwłok. ё 

10). 

Wzmożona akcja baptystów. 
W ostatnich dniach na ierenie gminy hel- 

szańskiej (pow. oszmiański) rozwinęli inten- 
wywną działalność agitałorzy sekty „bapły- 
stów”, którzy: na rynkach i zgromadzeniach 
publicznych nsiłują jednać sobić zwołenników 
Wystąpienia te nie dają zazwyczaj konkret- 
mych rezultatów, gdyż luduość wiejska odnosi 
słę do sekciarzy wrogo. 

Ostatnio właśnie na terenie wspomnianej 
gminy niestrudzoną propagandę baptyzmu 
rozwinęli bracia Józef i Antoni Michałowi- 
czowie, którzy podczas swoich wystąpień pu- 
blicznych podają się za aposłołów zesłanych 
na ziemię dla dokonania wielkiej misji wcie- 
lania w życie nauki Chrystusa. u 

wykrycie „fabryki” fałszywych 50-groszówek. 
Ka podstawie od dłuższego jaż ezasu pro, 

wańsunpeh wywiadów i obserwacyj, agen- 
toż pałleji eszmiańskiej, udało się. wezoraj 
wykryć dokrze zakonspirowaną, potajemną 
takrykę fałszywych 50 greszówek, która 
imieświła się w mieszkaniu mieszkańca za- 
Geiamkn Zakbiełiszki (gm. dziewieniskiej, p. 
«zmiańckiego) Frańelszka . Wiłejko. 
Šano eis w mieszkania  Wiłejki 

(  Zlikwidowanie bandy koniokradów. . 
‚ dak się dowiadujemy-władzom bezpieczeń - 

stwa mdało: się zlikwidować groźną bandę 
Xonłozradów, grasującą па terenie szeregu 
gmim województwa wileńskigo, graniczących | 
z Nowogródczyzną. . 

„Wjeta wszystkich członków bandy razem 
+ berszeiem Bulinowym i jego prawą ręka 

ŚWIĘCIANY 
+ Badóet. W dniu 3 b. m. odbyło się w 

Swięcianach posiedzenie Wydziału Powiatowe- 
go, sa którem rozpatrzono i przyjęto projekt 
ubiłaneowanego budżetu na rok 1931-32. 'Bud- 
żet zamyka się kwotą 443.000 zł. i jest mniej- 
szy © 54.000 zł. od zeszłorocznego. Następnie 

* między innemi sprawami zatwierdzono bud- 
Żety miast Podbrodzie i Nowo-Święciany, о- 
mówiono projekt gospodarczy i budżetu w 
driedzimio weterynaryjnej w myśl nowych 
zasad koncentracji opłat. 

SSBMANA 
„+ Dia niezamożnych uczniów. Sejmik 

powiatu oszmiańskiego otrzymał z Minister- 
stwa W. R. i O. P. 2.500 zł. ma zakup ksią- 
óek amikowych dla niezamożnych uczniów › 
szkół pow. oszmiańskiego. 

ANTONOWO (p. oszmiański) 
+ Kars rołniezo-społeczny dła nauezy- 

cjełstwa. Praca trzech ugronomów na tere- 
uie powiatu oszmiańskiego byłaby daleko nie: 
wystarczającą gdyby nie cały szereg mauczy- 
ciełstwa, które pomimo obciążenia pracą za- 
wodową, rozumiejąc znaczenie podniesienia 
kwłtury rolniczej wśród ciemnych rzesz rolni- 
czych powiatu tutejszego, chętnie pracuje w 
dziedzinie podniesienia rolnictwa. 

Nauczyciełstwo nasze pracę tę prowadziło 
juź od szeregu lat, czy to w Kółkach Rolni- 
czych, czy wśród młodzieży wiejskiej, w spół- 
dziełniech rolniezych i mleczarniach i t. p. 
Jecz mie mając specjalnego nastawienia, pra- 
cując samorzutnie nieraz bezwiednie czy- 
miło Międy, które w przyszłości trudno było 
msunąć. 

Aby tego rodzaju omyłek na przyszłość 
«mikać personel agronomiczny powiatu wraz 

z instruktor jatem oświaty pozaszkolnej posta- 
aowił zorganizować dla nauczycielstwa spec- 

jalny kurs rołmiczo-społeczny, zadaniem któ- 
rego byłoby odpowiednio pouczyć i dać wska- 
zówki wszystkim tym pracownikom na niwie 
społeczno-rołniczej. 

Zawdzięczając Kuratorjum Okręgu Szkol- 
aego został otrzymany zasiłek na powyższy 

ceł, Gzięki czemu sprawa kursu stała się zu- 
pełnie realni. 

Jako miejsce na kurs została wybrana sej- 

'mikowa Szkoła Rolnicza w Antonowie, gdzie 

ołowiu z jakimó innym metalem i większą 
ilość gotowych już sfałszowanych monet. 

Oprócz Wiłejki aresztowano również je- 
ge pomoenika i kolportera owyeh 50 gro- ), 

szówek, mieszkańca tegoż zaścianka Ju- 
dziewicza Konstantego. 3 

Fałszerzy osadzono w więzieniu oszmlań- 
skiem. * te) 

Rotkowskim Janem. 
W ciągu ostatnich tygodni banda ta upro- 

wadziła 15 koni, które sprzedawane były na 
rynkach różnych miasteczek województwa 
wileńskiego. Wszystkich aresztowanych osa- 
dzono w więzieniu. т (c) 

Lets 

dzięki gościnności p. dyrektora Jełeniewskiego 
32 nauczycieli(lek) znalazło pomieszczenie i 
stołowanie. 

Kurs rozpoczął się dnia 14 stycznia i trwał 
do 18-go, jako prelegenci wykładałi profeso- 
rowie szkoły, agronom powiatowy oraz per- 
sonel agronomiczny Wileńskiego Tow. Org. 
i Kółek Rolniczych ponadto personel. Kura- 
torjum Szkolnego — przedmioty z zakresu 
ogólnej oświaty pozaszkolnej. 

Jednoześnie dyrekcja szkoły mawiązała 
ścisły kontakt z nauczycielstwem szkół pow- 
szechnych, którego brak dotkliwie dawał się 

odczuwać. - 

Miły nastrój i sympatyczne stosunki pa- 
nowały podczas trwania kursu, przeto z ża- 
lem nauczyciełstwo rozjeżdżało się po zakoń- 
czeniu kursu do własnych ognisk, aby za- 
czerpniętą wiedzę na kursie nadal wciełać 
"w życie-dla dobra społeczeństwa i państwa. 

MAZURYSZKI. 
+ Nauezyeielstwo pracuje! Staraniem 

młodzieży w Sudenwie oraz mauczycielstwa 
pod reżyserją kierownika tut. szkoły p. J. K. 
w rocznicę ipowstania styczniowego, urzą- 
dzono przedstawenie dn. 25. I. b. c. w jed- 
mej z okolicznych wsi Mazuryszkach w №- 
kalu szkoły powszechnej. Na przedstawienie 
złożyły się: obrazek historyczny w l akcie 
„Dziewiąty pawilon” oraz kom. „Świeczka 
mgasła'. „Nie zważając na zawieję oraz złą 

pogodę, wspomniana trupa przyjechała w 
QZMACZODYM CZASIE. 

dlaidność była zadowolona ze i 
tak mile kilku godzin i chętnieby zamieniła 
(jak to sama zaznaczyła) na swoje „wieczo- 
rynki* z miepożądanemi ekscesami. Jeżeli 
podczas zaboru ciemnota i nienświadomienie 
hudu pomagało naszym wrogom do osłabienia 

„sił żywotnych narodu i do paraliżowania wał- 
ki o niepodległość, to dziś, kiedy odzyska- 
tiśmy wolność, musimy z podwójną energją 
przystąpić do pracy nad uświadomieniem 
naszego hudu i nie ominąć żadnej rocznicy 
ważniejszych wypadków w historji naszego 
Narodu. ` 

Wielkie uznanie należy przyznać kier. 
szkoły w Mazuryszkach p. J. Ławińskiej, 

która udzieliła ma ten oel lokalu szkolnego 
i która z wielkiem poświęceniem odnosi się 
do wszelkiej pracy społecznej. 

Obecny. 

  

Aresztowanie sprytnego oszusta. 
W końcu grudnia roku ubiegłego dono- 

siiśmy w „Kurjerze Wileńskim* o tem, iż 
władre Słedcze prowadzą dochodzenie w spra- 
«ie szeregu sprytnych oszustw dokonanych 
przez jakiegoś osobnika na szkodę firm wileń- 
skich. Między innemi oszust ów wstąpił do 
skłepu win i wódek Akselroda i Szwarca 
grzy ulicy Niemieckiej, gdzie podając się za 
naczełnika straży ogniowej w Marcinkańcach 
zakupił rozmaitych towarów na większą su- 
wę, którą po przedstawieniu listów upoważ- 
'aiajęcych pokrył wekslami rzekomo podpi- 
sanmemi przea wójta gminy. 

© W taki sam sposób porobił on zakupy 

w firmie Złaikowicza i w szeregu innych pła- 
cąc wszędzie za towar sfałszowanemi weks- 
lami, co się wykryło dopiero wówczas gdy 
nadszędł termin ich płatności. 

Powiadomiona o oszustwie połicja usta- 
liła, że pod firmą przedstawiciela urzędu 
gminnego w Marcinkańcach grasuje niejaki 
Kazimierz Dojlidko. Wobec tego, że Dojlidko 
z Wilna zbiegł rozesłano za nim. listy gończe, 
które doprowadziły nareszcie do ujęcia go 
w Lidzie. 

Ponieważ przestępstwa dokonywane były 
na terenie Wilna D. przekazano do dyspo- 
zycji policji wileńskiej. (e) 

| Potwór z głuchej wioski 
unieszkodiiwiony na 15 lat. 

We wsi Rycza-Rządowa, gminy ostryń- 
sic], pow. szczuczyńskiego słynął z awantur 
bijatyk i innych przestępstw niejaki Trofim 
doł, Hczący lat 27. 

-_ Młody ten człowiek uchodził w okolicy za 
«wcielenie zła, dopuszczał się gwałtów i kra- 

dzieży, które mu zazwyczaj uchodziły bezkar- 
mie, gdyż nikt nie chciał imu się narażać, 

Przed dwoma laty zniewolił młodą dziew- 
czynę, która nie mogąc przeżyć swej krzywdy 

‚ dapadła ze zmartwienia na suchoty i zmarła, 
przeklinając swego krzywdziciela. 

. W fipcu ub. r. wieczorem spotkał on na 
głicy wioski dążącą samotnie na zabawę Zi- 
maidę Czechowską, sierotę, wyróżniającą się 
*wyjątkową urodą. > 
-" Nieokielmamy Udoł postanowił wyzyskać 
sytuację i usiłował wciągnąć dziewczynę na 
znajdujący się tuż cmentarz: Jednakże Cze- 
chowska zdołała uwolnić się £ opresji i mimo 
żłorzeczeń i gróźb Udoła, pobiegła na zabawę, 
jaka tego wieczora odbywała się u gospoda- 
rza Andrzeja Saejpaka. Tu zdenerwowana Zi- 
maidła niektórym: z obecnych powiedziała o 

przeżytej przygodzie. 
Niebawem, w ślad za Czechowską dążący 

Udoł, znałazł się również śród rozbawionych › 

a odszukawszy dziewczynę, uderzył ją w 

o A 
W obronie pokrzywdzonej sieroty wystąpił 

jeden z gości Michał Taraszczuk, lecz Udoł 
*rucił się na niego z nożem. 

Awanturnika skrępowano, rozbrojono i 
wypchnięto z mieszkania. Nastrój jednak 
prysł, tem bardziej, ił gospodarz bojąc Się 
następstw, przerwał zabawę, wobec czego ca- 
te towarzystwo opuściło dom Seejpaka, obmy- 

slająć, gdzie możnaby kontynuować tańce. 
Kiedy tak rudzono nad tą kwestją, na dro- 

dze znowu pojawił się Udoł, który z nożem w 
ręku zbliżył się do grupy rozmawiających i po 
czął bezczelnie zagłądać każdemu w oczy. Gdy 
wreszcie spostrzegł Taraszczuka, chwycił go 
jedną ręką za kołnierz, drugą zaś uzbrojoną 
w nóż zadał mu silny cios w piersi, a następ- 
nie zamierzał ugodzić Pawłukiewicza, z któ- 
rym również miał porachunki, lecz krzyk i 
upadek zbroczonego krwią Taraszczuka, skło- 
nił gó do ucieczki. 

Do nie dającego znaku życia Taraszczuka 
wezwano lekarza, który stwierdził zgon wsku- 
tek wewnętrznego wyłewu krwi. i 

Policja, zaałarmowana tragicznym wypad- 
kiem, wkrótce ujęła zbrodniarza i przekaza- 
ła go władzom sądowym. й 

Udoł więc stanął ostatnio przed sądem 
okręgowym w składzie wice-prezesa wydz. kat 
nego p. M. Kaduszkiewicza oraz pp. sędziów: 
Miłaszewicza i Szpakowskiego. 

Oskarżony nie przyznał się do winy. Twier 
dził, iż krytycznej nocy był pijany i nic nie 
pamięta. | 

Przeprowadzony przewód sądowy dosadnie 
scharakteryzował pódsądnegó i udowodnił je- 
go winę, 2 wobec tego, zgodnie z wnioskiem 
prokuratora, sąd powziął wyrok, którego mo- 
cą Trofima Udoła skazał na zamknięcie w cięż 
kiem więzieniu przez lat piętnaście. 

Obecnym na rozprawie włościanom z Ry- 
czy-Rządowej i okolicy wymiar sprawiedli- 
wości sprawił wiełką ulgę, pozbyli się bowiem 
na dłuższy czas niebezpiecznego sąsiada. 

: Ка-ег. 

znałeziano tormy do odiewania monet, spław | 

K_U RJ E R 

Nieco 0 niedocenionej działalności 
wil. T-wa$Przyjaciół Nauk. 
Jakże dztwną wydawać się dzisiaj 

amusi owa pretensja tych quasi kud- 
turałnych wilnian do Wileńsk. T-wa 
Przyjaciół Nauk, którzy wciąż uty- 
skiwali na trudności, czynione przez 
Zarząd tej instytucji 'w udostępnie- 
niu korzystania z jej zbiorów przynaj 
maniej w sensie zaznajamiania się ze 
stanem rozwoju bibl joteki, archiwum 
i muzeum Twa. 

Gdy jednak po paruletniem grun- 
townem  odrestaurowaniu gmachu 
T-wa często się dziś ogłasza, za po- 
średnictwem prasy, radja i obwiesz- 
czeń, umieszczanych przy wejściu do 
tej instytucji, że jest ona stale otwar- 
tą dla zwiedzających we wtorki, pią- 
tki między 10-tą a '1-szą i niedziele 
między il-tą a 2-gą, to jednak zbio- 
rami T-wa P. N. miestety interesuje 
się łylko nader szczupła liczba rze- 
telnych miłośników wiedzy, sztuki i 
zabytków historycznych. A przecież 
opłata 50-ciu gr. za wstęp nie jest chy 
ba wyższą od tej, dajmy nato, jaką 

. pobierają niewybredne teatrzyki ki- 
nowe. Tak szanowaną jest nauka w 
Wilnie. ` 

Czyż wobec powyższego dziwić się 
trzeba, że i na członków - przyjaciół 
jedynej w Winie instytucji naukowej 
zapisuje się stale tak znikoma ilość 
wilnian i gdyby nie poparcie mini- 
sterstwa W. R. i O. P. pod względem 
finansowym oraz poważnych kół u- 
niwersyteckich pod względem nau- 
kowym, to ładnieby wyglądało Wilno 
w zestawieniu z doskonale rozwija- 
jącemi się tego rodzaju instytucjami 
w innych kulturalnych ośrodkach. 

. Tymczasem T-wo P. N. nietyłko 
nie wegetuje, lecz wspierane przez 
gorętsze jednostki zawstydza zacofa- 
ne Wiłno swym pomyślnym Tózwo- 
jem. 
Archiwum i księgozbiór nie pleśnie- 
ją, zbiory muzealne, niemał po euro- 

* pejsku urządzone, pozyskują zwołna 
nowe działy. Tak np. ostatnio zapo- 
czątkowaną jest inowacja w postaci 
kolekcjonowanych tu przez światłe- 
go kustosza przeróżnych odznak pa- 
miątkowych oraz czynione są przy- 
gotowania do ponownego otwarcia 
bogatego działu ludoznawczego, a.któ 
rym będą zawiadywać stale prof. C. 
Ehrenkreutzowa i M. Brensztejn. 

Ten ostatni zamierza zamówić u 
jednego ze zdolniejszych rzeźbiarzy 
wileńskich wykonanie osobłiwszej o- 
zdoby ogródka, zmajdującego się w 
tyłach gmachu T-wa Prz. Nauk, gdzie 
ma być umieszczoną charakterystycz- 
na kapliczka w stylu czysto litew- 
skim. Taka kapłiczka, będąca zakoń- 
czeniem drewnianego niewysokiego 
słupka, jak wiadomo zazwyczaj za- 
wiera rozmaite figury św. patronów 
hub fragmenty z Męki Pańskiej. —. 

Przed laty p. M. Brensztejn wydał 
ładną pracę ilustrowaną o podobnych 
kapliczkach, oraz krzyżach przydroż 
nych na Żmudzi. 

Na zakończenie tej o T-wie P. N. 
motatki nadmieńmy, że świeżo uka- 
zał się ostatni tom tego szacownego 
wydawnictwa „Ateneum Wileńskie- 
go“, mianowicie rocznik VIIl—zeszyt 
1-2. Na treść tej pięknej książki skła- 
dają się: „Jubileusz Prezesa T. P. N. 
w Wilnie rektora Alfonsa Parczew- 
skiego”, (z portretem jubiłata), „Ha- 
nul, namiestnik wileński (1382 — 
1387) i jego ród* Semkowicza Wła- 
dysława, „Sprawa księcia Geldrje 
1389" Feliksa Konecznego, „Stosun- 
ki Litwy z Moskwą w pierwszej po- 
łowie panowania Aleksandra Jagiel- 
lończyka (1492—1499)* Wandy Bia- 
łowiejskiejj „Książęta _ Nieświeccy, 
Zbarascy i Wiszniowieccy do końca 
XVI wieku“ Fr. Rawity Gawrońskie-. 
go, „Z dziejów Łosośny i jej posia- 
daczy XV i XVI-w.* Sew. Wysłoucha, 
„Zarys dziejów Seminarjum Papies- 
kiego w Wilnie 1585—1773“ T. J. Ja- 
ma Poplatka, „Co nam mówią stare 
wileńskie kamienice" Kaz. Rómera, 
„Działalność publiczna Niemcewicza 
w 1. 1807—1813* Mar. Turowicza. 

Nadto Miscellanea zawierają pra- 
ce M. Łowmiańskiej, Leona Kryczyń- 
skiego, Fr. Doubeka i M. Ambrosa. 
Zeszyt zamyka kronika. 

Ostatnie tomy „Ateneum wysz- 
ły pod redakcją znanego historyka 
prof. Teofila Modelskiego, który przy- 
gotowuje do druku nowe opus poświę- 
cone jubileuszowi Wielkiego Księcia 
Witolda. Diaulos. 

o 

120 Środa Literacka. 
Kultura Państw Bałtyckich 

(Estonja). 

Próba wspólnego urządzenia śro- 
dy z.Syndykatem Dziennikarzy na- 
razie nie udała się, gdyż  niewiełu 
dziennikarzy przybyło, by posłuchać 
zajmujących rzeczy, które koł. Świę- 
cicki z Estonji przywióżł, a zwłasz- 
cza obejrzeć wytworne i ciekawe wy- 
dawniectwą propagandowe jakie ten 
mały kraik, potrafił u siebie wydać 
i rozpowszechniać koło: siebie. 

Mróz i rozmaite karnawałowe at- 
rakcje również wpłynęły ujemnie na 
iłość gości, ale jak zwykle w takich 
razach, tem przyjemniej potoczyła się 
przy herbatce wymiana zdań pomię- 
dzy obecnymi, wśród których, acz za- 
ziębiony, znałazł się i nasz gość wilęń 
ski, p. Benedykt Hertz, witany ser- 
decznie przez w. prez. Hel. Romer. 

Po referacie p. Święcickiego, stre 
szczającego wrażenia z wycieczki do 
Estonji, zabierali głos pp. Leczyeki i 
W. Studnicki. 

  

WI. E R SK I 

Ujęcie „Waleta Pika", 6-90 wspólnika 
kasiarzy warszawskich. 

Po skazaniu 5 kasiarzy  warszawskieh, 
tórzy, jak niewątpliwie wszysey jeszeze 

pamiętają, dokonali zimą ubiegłego roku 
szeregu włamań na terenie Wiłna, władzom 
śledezym udało się aresztować jeszeze jed- 
nego osobnika wedłag wszelkiego prawdopo 
dobieństwa 6-g0 wspólnika włamywaczy. 
Stało się to przy następujących okoliezneś- 
ciach: 

W lutym ubiegłego roku banda ta, na eze- 
le której stał międzynarodowy włamywacz 
Leon Szydłówski włamała się do lokalu n- 
rzędu sejmku wileńsko-trockiego pzry uliey 
Wileńskiej, skąd po rozprueiu kasy ognio- 
-trwałej zrabowała 1900 złotych gotównką 

i znaczną ilość akcyj Banku Polskiego. Wo- 
bee tego, że NNr. akeyj były znane policja 
wiłeńska rozeałała wykazy NNr. do wszyst- 
kich banków Rzeczypospolitej z połeeeniem 
zatrzymana każdego, ktoby te akcje cheiał 

  

Dziś: Doroty, Tytusa. 

Jetro: Romualda, Ryszarda. 

  

Wschód słońca—g. 7 m. 8, 

Zachód + E 16m. 30 

Spostrzeženia Zakladu Moteorologji I, S. B. 
w Vilnia 2 dnia 5/0—4931 reka. й 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 773 

Temperatura średnia — 18% C 

° najwyższa: — 15° С 

`а najniższa: — 24” С. 

Opad w milimetrach: — м 

Wiatr przeważający: północno-wschedni. 

Tendencja barom.: stan stały. 

Uwagi: półpochmurno. 

>. OSOBISTE. 
— Naezelny redaktor naszego pisma, p. 

Kazimierz Okulicz, wczoraj powrócił, po paru- 
tygodniowym pobycie zagranicą, do Wilna. 

— Dyrektór Kolei Państwowych inź. Fal- 
kowski wyjechał w sprawach służbowych do 

Białegostoku. e 

URZĘDOWA. 
— Przyjazd komisji ministerjalnej. W 

drugiej połowie b.*m. przybędzie do. Wilna 
komisja. ministerjalna. Komisja z ramienia 
M-wa Spraw Wewnętrznych, przeprowadzi 
mą teremie miasta i poszczególnych powiatów 
lustrację instytucyj państwowych i samorzą- 
dowych. * ZE 

ADMINISTRACYJNA. 
— Starosta Grodzki Wileński ukarał na- 

stępające osoby: 1) Abramowicza Chaima, 
zam. w Wilnie przy uł. Wiłkormierskiej Nr. 
„42 za skierowanie nieczystości z dołu ustę- 
(powego do nieużywanej piwnicy, grzywną 
w kwocie 100 zł., z zamianą w razie nieścią- 
galności na 7 dni aresztu, 2) Charmaca Bo- 
rucha, zam. w Wilnie przy ul. Lipówka Nr. 
22 za wprowadzanie po raz czwarty w о- 
brót niestempłowanego mięsa aresztem bez- 
względnym przez dni siedem. 3) Kamińskie- 
go Jana, zam. w Wilnie przy ul. Rysiej Nr. 22 - 
dorożkarza za ukazanie się w miejscu pub- 
licznem w stanie nietrzeźwym i uprawianie 

„procederu dorożkarskiego też. ox stanie nie- 
trzeźwy aresztem bezwzględnym przez dni 

„trzy, 

CWA MIEJSKA 
— Rozpłanowanie przyszłego parku miej- 

skiego. Jak nas informują specjalna komi- 
sja miejska pod kierownictwem wybitnych 
fachowców przystąpi do rozpianowania Al- 
tarji i ogrodów miejskich, w związku z u- 
tworzeniem wielkiego parku. 

„Kilka płanów prowizorycznych już opra- 
COWANO. 

— Nowy lokał dla miejskiego biura wy- 
płat zasiłków. Magistrat m. Wilna nabył o- 
statnio plac przy ul. Łukiskiej 3, gdzie szy- 
kuje obecnie pomieszczenie dla miejskiego 
biura wypłat zasiłków, które dotychczas mie 
ściło się w gmachu Ratusza. , 

Przenosiny do nowego łokalu biura wy- 
płat nastąpią już w najbliższych dniach. 

— Elektrytikaeja miasta. Jak się dowia- 
dujemy, na terenie samorządu wileńskiego 
aktualną stała się obecnie sprawa ureguło- 
wania zagadnienia zaopatrywania w prąd e- 
lektryczny mieszkańców Wilna. Nasuwają sie 
tu trzy alternatywy: 1) budowy poza miastem 
hydroelektrowni, 2) budowa elektrowni na 
torfowiskach względnie 3) rozbudowa istnie- 
jącej elektrowni. 

Dla rozwiązania tego zagadnienia Magist- 
rat zamierza w najbliższym czasie powołać 
specjalną Komisję złożona z rzęczoznawców. 
Prace tej komisji potrwają około 6 miesięcy. 

O konieczności posiadania przez miasto 
silniejszej stacji świadczą poniższe dane o elek 
tryfikacji miasta. Podług tych. danych Wilno 
liczy 7.201 domów oraz 37.831 mieszkań. 
Z liczby tej na dzień 1 stycznia r. b. zelek- 
tryfikowano bbyłych 3185 domów i 16.451 mie 
szkan, a więc zaledwie 44 procent. 

_ Ze statystyki tej wynika, że elektryfikacja 
mieszkań w Wilnie stoi na bardzo niskim 
poziomie 'i że dla dorównania pod tym wzglę- 
dem innym większym miastom Polski. musi 

  

być zelektryfikowanych conajmniej drugie » 
tyle mieszkań. 

Aby złu zaradzić przynajmniej. doraźnie 
wobec zwiększenia się w szybkiem tempie 
zapotrzebowań na prąd elektryczny Magistrat 
przeprowadza obecnie rozbudowę elektrowni 
miejskiej. W tym cełu. wkrótce zostanie za- 
"kupiony i ustawiony w elektrowni olbrzymi 
kociół parowy o powierzchni ogrzewalnej 
500 mtrs. Kociół: ten będzie zaopatrzony we 

wszystkie nowoczesne urządzenia. Koszta tej 
inowacji wyniosą około 500.000 złotych. ы 

Pozatem dodač trzeba, że wileńska elek- 
trownia miejska prowadzi obecnie prace nad 
wzmożeniem oświecenia elektrycznego na uli- 
cach: Ponarskiej, 'Nowogródzkiej i Kijow- 
skiej. Ulice te zaopatrzone zostaną w podwój- 
ną ilość lamp świetlnych. | kis е› 

Pozatem program clektryikacyjny. Magi 
stratu przewiduje na najbliższy s idddat. 
kowe oświetlenie następujących dzielic: rej- 
onu od ul. 3-go Maja da mostu Zwierżyniec- 
kiego kosztem 310,000, złotych, Subocz od 
Witebskiej do Betlejemskiej (kosztem 115.000 
źłotych), dzielnicy Antokoł poczynając od św. 
Piotra i Pawła i bocznych uliczek: Wiosennej, 
Letniej, Sióstr Miłosierdzia i innych oraz: Po- 
śpieszki. Ogółem koszta elektryfikacyjne tej 
dzielnicy wyniosą 174.000 złotych.. З 

— Tydziei Wyehowania o i 
Prz; Wa; A Wilnie. 

ukonstytuował się w sposób następujący: 
1) Wojewoda Wileński Stefan Kirtiklis, 3) Ks. | 
Biskup Władysław Bandurski, 3) Inspektor 
armji gen. dyw. Stefan Dąb-Biernacki, 4) Do- 
wódca Obszaru Waro' Wilno pik. Pa- 
kosz, 5) Prezydent miasta Wilna Józef Foke- 
jewski, 6) Rektor U. S. B. prof. Januszkie- 
22 7) Starosta Grodzki M od Iszora, 

urator Okręgu Szkolnego Kazimierz Sze. 
lągowski, 9) Prezes Związku Strzeleckiego 
płk. Dobaczewski, 10) Komendant Wojewódz- 

    

Komitet Honorowy Tygodnia W.-F. i P. W. || 

sprzedać. Jednakże środek ten nie dał narazie 
pożądanych rezultatów, gdyż nikt ze sprze- 
dażą ieh nie zgłaszał wię. : 

Dopiero wezoraj rano t. zn. po upływie 
już roka policja wiłeńska otrzymała telefono- 
gram z Warszawy o zatrzymaniu osobnika 
z akcjami „Banku Polskiego* zrabowanemi 

z kasy sejmiku wiłeńsko-trockiego. 
Osobnik ów, którym okazał się znany 

(pod przezwiskiem „Walet-Pik* aferzysta zgło- 
sił się wezoraj do jednego z banków war- 
szawskich, proponując sprzedaż akeyj. Urzę- 
dnik bankowy sprawdzając NNr. ustalił, że 
pochodzą one z kradzieży, w sejmiku wiłl.- 
trockim, wobec czego zaalarmował telefoni- 
cznie polieję i po 10 minutach „Wałet-Pik* 
został aresztowany. Jak się dowiadujemy zo- 
stanie on niebawem przywieziony do Wilna 
do dyspozycji miejscowych władz śledczych. 

(©). 
MW RR ND. * 

KA 
ki P. P. Inspektor Ludwikowski, 11) Naczelnik 
w Urzędzie Wojewódzkim mjr. Wiśniewski, 
12) Prezes Sądu Apelacyjnego Bzowski, 13) 
Prezes Wileńskiej Dyrekcji Kolei Państwo- 
wych inż. Kazimierz Falkowski, 14) Prezes 

  

Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów inż. ^ 
Żuchowicz, 15) Prezes Dyrekcji Lasów Pań- 
stwowych w Wilnie inż. Szemioth, 16) Prezes 
lzaby Skarbowej Edward Ratyński, 17) Prezes 
Izby Okręgowej Kontroli Państwowej Jan 
Pietraszewski, 18) Prezes Okręgowego Urzędu 
Ziemskiego w Wilnie Łączyński, 19) Dyrektor 
Polskiego Radja.w Wilnie Wiiołd Hulewicz. 

SPRAWY PRASOWE. 
— Konfiskata gazet żydowskieh. Wczoraj 

zostały 

z Warszawy i lutowy numer miesięcznika 
„Undzer Weg*. Redaktorowie odpowiedzłal- 
ni tych. pism zostałi pociągnięci do odpowie- 

dzialności. sądowej. 

ANĄ | LITERACKA. 
— Jutrzejszy odczyt lrcny Sołskiej p. t. 

„Krzyk o nowego mężczyznę* w sali kon- 
senwatorjum muzycznego wzbudził, jak mo- 
żna było przewidzieć, olbrzymie zwintereso- 
wanie. Temat wybitnie aktualny, sabtelne Uu | 
jęcie i znakomita forma wygłoszenia przez 
świetną mistrzynię polskiego słowa — dają 
gwarancję wysokiego poziomu wieczoru. Pa 
ni Solska poruszy najbardzej palące proble- 
my, zaprząta jące. współczesnych socjologów 
literatów i psychologów i nurtujące zde- 
zorjentowane społeczeństwo: nowe typy. lu- 
dzi powojennych, ziwienioną rolę kobiety, 
niezrozumienie jej przez mężczyznę, sprawę 
miłości, nerozerwalność małżeństwa i roz- 
wody, szukając istotnych przyczyn i środ- 
ków zaradczych na panujący dziś w świć- 
cie chaos pojęć zasad. Głęboko ujęty temat 
i wspaniale wygłoszona. prelekcja zjednały 
wielkiej artysce miezwykłe uznanie najłe- 
pszej (publiczności Warszawy, Krakowa i 
Lwowa. й 

Odczytem tym inauguruje Związek Lite- 

   
    

'ratów, swoje imprezy w nowej, pięknej sali 
konserwatorjiim muzycznego przy ulicy 
Wielkiej 47 wejście od Końskiej) .Szczegóły › 
w-afiszach. Bilety od 50 gr. do 5.zł. Polęca. 
się nabywać bilety zawczasu w biurze „Or- 
bis“ (Mickiewicza 11), gdyż w kasie przy 
wejściu pozostanie już miewiejka ilość. Po- 
czątek o godzinie 8.15 futro w sobotę. Czy- 
sty dochód na fundusz żapomogowy lite- 
ratów wileńskich. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Dyrekcja Państwowej Szkoły /Rze- 
wiadomości rodziców i opiekunów uczniów 
że w niedzielę, dnia 8 lutego roku bieżącego 

o godzinie 12 odbędzie się w lokalu szkoły 
niedziela wywiadowcza. Dyrekcja Szkoły pro- 
Si rodziców i opiekunów o jak najliczniej- 
sze przybycie do szkoły. 

— Egzaminy dla eksternów W. K. N. Ku- 
ratorjum Okręgu Szkolnego Wileńskiego wy- 
zmaczyło termin egzaminów - dla eksternów 
Wyższego Kursu Nauczycielskiego na dzień 
23-go lutego 1931 roku. : 

WOJSKOWA. 
— Dodatkowe posiedzenie Komisji Pobo- 

rowej. Najbliższe posiedzenie dodatkowej Ko 
misji poborowej wyznaczone zostało na dzień 
18 b. m. w lokalu przy uł. Bazyljańskiej 2. 

Przed iKómisją muszą stawić się wszyscy ci 
mężczyźni, którzy we właściwym czasie nie 
uregulowali swego stosunku do wojska. 

Z KOLEL 
— Eksport i import na terenie wileńskiej 

Dyrekcji Kolejowej. W ciągu ubiegłego mie- 
siąca w obrębie Wileńskiej Dyrekcji Kole- 
jowej przez stację graniczną Turmonty prze- 
wiezono do Łotwy i państw bałtyckich 340 
wagonów węgla górnośląskiego i drzewa oraz 
76 wagonów manufaktury, cukru, żelaza, sta- 
©, drutu, nafty, smarów i t. p. 

Z Łotwy w tymże czasie przewieziono 
do Polski 206 wagonów różnych towarów, w 
tem 30 wagonów ryb. nabiału i 10 wagonów 
wyrobów gumowych. 

Do Rosji sowieckiej przez stacje Olech- 
mowicze, Zahacie i Stołpce wywieziono 390 
'wagonów różnych towarów, w tem samej 
manufaktury 50 wagonów. 

Z Rosji przybyło do Polski 280 wagonów , 
towarów głównie skór, futer i zabawek. 

Do Prus Wschodnich przez stację Racż- 
Xi przeszło 25 wagonów zboża, 5 wagonów 
cukru, 10 smarów i nafty, 8 nabiału, 8 dro- 

biu, 10 bydła i świń oraz, 50 wagonów bu- 
dulca. 3 

* ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. | 
— Cytelnia Pism. Zarząd Stowarzysze- 

nia Kobiet z Wyższem Wykształceniem .po- 
daje do wiadomości swych członkiń, że: czy-« 
teinia pism jest już uruchomioną i jest czyn-. 
ną w soboty od godziny 18 — 20 w miesz- 
kaniu przewodniczącej stowarzyszenia: ul. 
Portowa 3 m. 4. )› ы 3 

— Dwa wieezory towurzyskie. Starūniom 
žarządėw Gwietlicy počžtowej i gkregowego 
Związku Niższych  Funkcjonarjygzów Ponz- 
kowych w Wilnie odbyły się 3141 dwa wie- 
czory towarzyskie dla pocztowców i zapro” 
szonych gości, urozmaicone bogatym 'dzia- 
tem. koncertowym oraz odegraniem sztuki 
„Dziesiąty pawilon" przez zespół amatorski 

u Niższ. Funkc. Oba wieczory prze- 

   

  ZWBŹ 
szły w miłym nastroju i zakończone zostały 
tańcami przy dźwiękach orkiestry. Na wie-- 
<czorach tych. bł również obecny prezes Dy- 

ia oraz urzędnicy - Dy- 
       

  

'w Senjorów. W piątek 
dnia 6 b. m. o godz. 19-ej ró: ie św 10- 
kału przy ul. Przejazd 5 XLIM zebranie Klubu 
Włóczęgów Senjorów. Goście mile widziani. 
P. red. Kazimierz Okulicz podzieli się z zebra- 

Genewy. 
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Podziękowanie. 

Głęboko mzruszona wyrażoną manie na 

tychże łamach „Kurjera Wil." wdzięcznoś- 

- cią .parafjan gm. Mickuny, za zorganizowa- 

nie świetlicy i ogrodzenie cmentarza w Mie- 

kunach śpieszę ze słowami podzięki w pierw 

szym rzędzie Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Wilnie za wydatną pomoc pieniężną, tir- 

mie Sorokin w Nowej Wilejce za bezintere- 

sowne przetarcie materjału drzewnego i Ip. 

Gubarewiczowi i Kozlowskiemu za włożoną 

energję i bezinteresowną przykładną pracę 
dla dobra ogólnego. : 

J. Prystorowa. 

V lala iais a КО 

fesor - Uniwersytetu Warszawskiego wygłosi 

odczyt p.-t. „Nadzieje i zawody przywódców 

powstania listopadowego." с 

Wsięp wolny dla wszystkich. 

SPRAWY BIAŁORUSKIE. 

_— Nowa białoruska organizacja aduade- 

mieka. Wśród akademików białoruskich w 

Wilnie zajmujących się studjami nad bia- 

łorusczyzną, powstała myśl zorgamizowania 

Akademickiego Kola Przyjaciół języka i Li- 

teratury bialoruskiej. W tym celu juž opra- 

cowano statut, który na jednem z bliższych 

zebrań organizacyjnych ma być przyjęty i 

złożony dla zatwierdzenia. 

<— Qdćzyty w Białoruskim Związku Aka- 

demiekim. W bieżącym trymestrze staraniem 

Białoruskiego Związku Akademickiego zwy- 

czajem lat poprzednich zorganizowano sta- 

łe-odczyty ma temat rozmaitych zagadnień 

przeważnie 2 uakresu krajoznawstwa, hi- 

storji i literatury białoruskiej. Ž 

Odezyty odbywają się stałe w każdą nie- 
dzielę o godz. 16-6j w tókalu Związku (Wó- 

leńska 8-3). ; 

№ miedzielę biežącą odbędzie się -odezyt 

d-ri "J. Stankiewicza na temat: „Nowe pra- 

ce 6 historji sztuki białoruskiej". 

SPRAWY. ŻYDOWSKIE. 
— Próby doprowadzenia do zgody w spra 

wie rabiaaekiej. W tych dniach odbyło się 
poufne posiedzenie sionistycznych członków 
Zarządu Wyznaniowej Gminy Żydowskiej w 
Wilnie, na którem omówiona była sprawa 

od prawie 3-ch łat trwającego zatargu między 
sionistami a ortodoksami w Gminie w związ- 

ku z wyborem p. Rubinsztejna na rabina 
gminnego w Wilnie. Wybrano komisję z 3-ch 

osób, która ma ten zatarg zlikwidować. Człon- 
kowie komisji odbyli konferencję z przedsta- 

wicielami sionistów i ortodoksów, u których 

szczegółowo informowali się o istotnym sta- 
nie rzeczy. Członkowie komisji odwiedzili też 
rabina Grodzieńskiego i prosili go, by swoim 
autorytetem starał się doprowadzić do zgody 

"w sprawie rabinackiej. 
Jak mówią zatarg ma być załatwiony w 

taki spsób, by Kahał stworzył stanowisko 
jeszcze jednego rabina gminnego (obok sta 
nowiska p. Rubinsztejna). Na drugiego ra- 

bina gminnego ma być wybrany p. Grodzień- 

ski. ы SACZ 

‚ — Strajk w żydowskich internataeh dia 

sierot. Onegdaj wieczorem odbyło się nade 

zwyczajne posiedzenie Zarządu Pracowników 

**Hańdiowych' poświęcone sprawie strajku. U- 

chwalono by narazie (do najbliższej niedzieli) 

strajkował tyłko personel zatrudniony przy 

dzieciach starszych (wyżej 6 łat). Jeśli do nie- 

dzieli Kahał nie da konkretnej odpowiedzi 

„strajk będzie rozszerzony. W pierwszym rzę- 

dzię rzućą pracę pracownicy - zatrudnieni 
przy Saecdich młodszych niż 6 lat Jak się 
dowiadujemy sprawą strajku zainteresował się 
również szef Wydziału Op, Społ. Magistratu 

ławnik p. dr. Maliszewski troszcąc się by wsku 

tek strajku pie ucierpieli wychowankowie in 
ternatów. { 

Jak się jednak wyjaśniło, narazie w interna 
tach wszystko jest w porządku: żywność przy- 
gotowano na kilkanaście dni, a zamiast pra- 
cowników którzy porzuciłi pracę opiekę spra- 
wnuje Komitet Pań. Specjalne posiedzenie w 
celu omówienia sprawy strajku odbędzie się 
w najbliższy poniedziałek. (E) 

ROŽNE. 
— Znowu widmo epidemji ErYPY- w zwią 

zku z silnemi mrozami w ostatnich dniach 
„na terenie Wilna zanotowano powrotną faię 
grypy. Dotychczas na grypę. zapadło już 
kilkadziesiąt osób. 

— Kontrola radjostaeyj odbiorezych. Do- 
wiadujemy się, że organa Pź P. otrzymały 
polecenie systematycznego wykonywania prze 
dewszystikiem w osiedlach wiejskich 4 ma- 
łych. miasteczkach kontroł zakładania i ek- 
sploatowania nielegalaych, radjostacyj od- 
biorczych i krótkofalowych nadawczych. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Mejski na Pohulanee. Dziś o g. 

8 w. „Papa-kawałer* Carpentiera, czarowna, 
pełna humoru komedja, która zyskała 60- 
bie w Wilnie rekord powodzenia. 

— Teatr Miejski w „Latni*, Dziś o godz. 
8 wiecz. ukaże się świetna komedja współ- 
czesna Francka i Hirszfelda „Interes z Ame- 
ryką*, w reżyserji R. Wasilewskiego. 

— „Czupurek* Benedykta Hertza. W so- 
botę dnia 7-b. m. o godz. 4 m. 30 po poł., oraz 
w niedzielę dnia 8-g0 b. m o godz. 12-ej w 
południe odbędą się w Teatrze. na Pohułan- 
ce xłwa przedstawienia po cenach zniżenych. 
Dany będze „Czupurek** Benedykta Hertza 
w wykonaniu czołowych sił zespołu. Kostju- 
my i dekoracje. projektu H. Schrammówany. 
Režysenja H. Zekwerowiczówny. Ilustracja 
muzyczna kompozycji E. Dziewulskiego. | 

|. —— Niedzielne przedstawienia popołudnie 
we w nadchodzącą niedzielę po eenach_zni- 

žonych: + IN, żę 
W Teatrze na Pohulance ukaże się 6 

3 m. 30 po poł. „Dźielny Wwojak:-Szw 
    

  

W Teatrze „Lułnia” ujrzymy 16. godz. - 
3 m. 30 pp. wytworną K dję  Verneuija 

    

    

Wilowiako: «dzieli Bóg alk czężć tradycyj 
ną, oańż aktualną; w której uj szereg 
popiłamnych m=Mliknie" postaci. 

2 | Artystyezna“. W 

  

zespolti attystów Teatrów ь 
pełnie dekoracje projektu i wykonania 4. 

Hawryłkiewicza, i różnorodne nagrody. kon- 
kursowe będą stanowić zapewne niemałą 
koce EA TAE     

@ 

 



PIĄTEK, DNIA 6 LUTEGO 1931 R. . 

9.30; Transm. z Krynicy rozgrywek fina- 
łowych Mistrzostw Świata w hockey'u na ło: 
dzie. 11.58: Sygnał czasu i hejnał krakowski 
12.05: Koncert popiłarny: 13.10: Kom. mete- 
orołogiczny. 14.30:Tr. z Krynicy międzynaro- 
dowych zawodów hockey'owych. 15.50:Lekcja 
francuskiego. 16.2. Program dzienny. t6.30: 
Koncert życzeń. 15: „O koralach i rafach 
koralawych“ odczyt. 17.45: Koncert. 18.45: 
Kom. L. O. P. P. 19.00: Pogadanka aktualna 
z okazji tygodnia W. F. i P. W. 19.20: Pro- 

gram na sobotę i rozm. 19.30: Rezerwa. 19.40: 
Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Pogadanka 
muzyczna. 20.16: Koncert symfoniczny. W 
przerwie „Przegląd filinowy*. 23.00 Komuni- 
katy. 23.45: Komunikaty z międz: zawodów 
hockey'owych w Krynicy. 

SOBOTA, DNIA 7 LUTEGO.-1031 R. 

11.30: Trans. z Krynicy rozgrywek finałowych 
Mistrzostw Świata w hockey'u na lodzie. 11.58: 
Czas. 12.05: Muzyka lekka. 13.10: Kom. me- 
teorołogiczny. 15.25: Program dzienny. 15.30: 
Mała skrzyneczka. 16.55: Skrzynka techniczna. 
16.15: Koncert życzeń. 16.35: „Ile lat ma zie- 
mia" odczyt. 17.00: Nabożeństwo z Ostrej 
Bramy. 18.00: Audycja i koncert dła dzieci. 
19.00: Kom. Wil. Т. О. 1 Kół. Rołn. 19.15: Pro- 
gram na tydzień następny. 19.40: Pras. dzien- 
mik radjowy. 20.00: „Panienka z Nieba" od- 
ezyt. 20.15: pogadanka radjotechniczną. 20.30: 
Muzyka lekka. 21.45: Fełjeton z Krynicy. 22.00 
„Dzieje afisza” fełjeton. 22.15: Koncert Cho- 
pinowski. 22.55: Komunikaty. 23.06: Audycja 
IHeracka. 23.45: Komunikaty z międz. zawo- 
dów hockey'owych w Krynicy. 

NOWINKI RADJOWE. 
НОКЕЗОМ Е ZAWODY. 

Lód to rzecz śliska i trudno się na nim u- 

trzymać. Jeszcze trudniej transmitować zda- 
rzenia, które się dzieją na łodzie. Mimo to 
Połskie Radjo uprzystępni słuchaczom udział 
w zawodach hokejowych w Krynicy, transmi- 
tując dzisiejsze i jutrzejsze rozgrywki finało- 
we. Pierwsza transmisja nastąpi dziś o godz. 
9.30 jutro o 11.30. 

KONCERT SYMFONICZNY. 

Q godz. 20..15 można będzie słuchać wieł- 
ki koncert symfoniczny z  Filharmonji 
W: koncercie bierze udział znany jugosłowiań 
ski skrzypek. Zlatko Balakovic oraz orkiestra 

   

  

pod batutą Grzegorza Fitełberga. Program o- 
bejmuje Wagnera, Raveła i Hindemitha. Pan 
Balakovic odegra z towarzyszeniem orkiestry 
koncert skrzypcowy Czajkowskiego, odznacza- 
jący się szeroką linją mełodyjną. Szczególnie 
głębokie jest ujęcie części środkowej. 

PRZYJAZD IRENY SOLSKIEJ. 

Dziś wieczorem przyjeżdża do Wiłna Ire- 
na Sołska. Krzyk o nowego mężczyznę nie 
przeszkadza artysce pomagać staremu męż- 
czyźnie w szkołe żon i nawiązać zażyłość z 
mizantropem. 

KINA FILMY 
„Taniec wśród serc". 

„Hollywood*, 

Piękne kobiety, czarujące artystki (Joan 
Cravford i Anita Page) dorodni utalentowani 
artyści, bardzo efektowne dekoracje (wspa- 
niałe wnętrza) śliczne zdjęcia — a wszystko 
to sprawia wrażenie czegość niepotrzebnego, 
albo domku z kart, który można zduchnąć w 

każdej chwili i zostanie tylko jakiś bezładny 
stos szczątków. Istota wszystkiego jest bła- 
ha, zbyt słaba, aby móc to nagromadzenie ak- 
cesorjów związać dość mocno. Sprawdza się 
tu po raz wielotysięczny zasada, że jednak 
istotą filmu jest jego kanwa literacka. Dra- 
mat „Taniec wśród serc* jest utworem bardzo 
słabym, dość sztucznie powiązanym i prze- 
ciążonym tendencją pseudo umoralniającą na 
temat „nowoczesne panny'* etc. Całość mimo 
wspaniałości wymienionych akcesorjów jest 
nudnawa, ratuje ją częściowo tylko wdzięk 
obu wspomnianych artystek i doskonały „Pie- 
trek“ w rysunkowej grotesce nad program. 

SPORT 
IMPREZY TYGODNIA SPORTU 

WILEŃSKIEGO. 
Stosownie do podanego uprzednio progra- 

inu w ubiegłą niedzielę i poniedziałek udbyły 
się pierwsze ciekawe imprezy sportowe, któ- 
rych szczegółowe sprawozdanie podajemy po- 

niżej. и a 

ZAWODY NARCIARSKIE. 
Bieg sztafetowy 3X8 kłm. w konkurencji 

klubowej, w którym uczestniczyło 8 driiżyn 
wygrała drużyna S. N. Ognisko w składzie 
Zajewski, Łabuć i Nieciecki uzyskując czas 

K U R_J E R W.-I-L E К5 К 

Z międzynarodowych zawodów hokejowych w Krynicy. 

  

Fragment interesującego meczu Kanada—Francja, który zakończył się 
zwycięstwem Kanady (9:0). 

1 g. 46 m. 30 s. przed AZS IV (Puchalski, 
Kohutek, Stankiewicz) 1 g. 58 m. 21 s. i Ogni- 
skiem II 2 g. 04 m. 40 s. 

Indywidualnie na O czas osiągnął Ła- 
buć (Ogniskoj 34 m. 51 s. 2. Nieciecki 35 m. 
28 s. 3. Zajewski 36 m. If s 5. 

W konkurencji szkolnej bieg odbył się na 
dystansie 3X4 klm., zwyciężyła sztafeta gimn. 
Lełeweła w składzie (Urban, Połzikow i Cie- 
chanowicz I) uzyskując czas 1 g. 28 m. 28 s: 
przed sziafetą Mickiewicza I 1 g. 29 m. 56 s. 
i setafetą Lelewela III 1 g. 38 m. 33 s. 

Indywidualnie najlepszy czas w konkuren- 
cji szkołnej osiągnął Ciechanowicz I — 28 m. 
06. 2 — Stankiewicz (Mick.) 28 min. 59 sek. 
3—Lubiewa (Czack.) 29 min. 07 sek. 

Zorganizowany pe biegach konkurs sko- 
ków na skoczni antokolskiej w konkurencji 
klubowej wygrał Zajewski (Ognisko) mając 
skoki 21 mt. 19'1, 205 nota 17. 2. Łabuć 
(Ognisko) skoki 17, 21, 20 nota 16'75. 3, Stan- 
kiewicz (AZS) skoki 21 z upadkiem 21 up. 

21 mt. nota 8'75 pkt. 
w konkurencji szkolnej zwyciężył Ciecha- 

nowičz I, najłepszy skoczek Wilna mając sko- 
ki'21'5 mt. 22%5 246 uzyskując notę 18 przed 
Urbanem 185, 18'5, 18 — nota 15 i Ciecha- 

Ceny zniżone: Parter 60 gr. Balkon 30 gr. 
Od dnia 4 do 8-go hutego 1931 roku Ne eeake een ARKA NOEGO 
Dramat miłości współczesnej i miłości-legendy. Aktów 10. W rol. główn.: George O'Brien i Dolores Costello. 
2.000.000 dolar. kosztował ten film, oszałamiający potęgą treści, wielkością inscenizacji, artyzmem gry i reżyserji. 
Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Początek seansów o godz. 4-ej. Następny program: Walc naddunajski. 

Kim Miejskie 
;Gairówramoska 5. 

Dźwiękowy Fiłm demonstruje się tylko w kinie HELIOS. Na 1-szy seans cery zniżone. 
KINQ-TBATR sieti. Diniakousap Filo Velakiakų, W Į ATR O D M O R Ž R ff Wiełka Dźwiękowa Epopes Morska na 

H 10 tle pow. STEFANA PZEROMSKIEGO 

Ч ‚ Dramat miłości, grozy i bohaterstwa. - W rol. al: M. Malicka, A. Brodzisz, E. Bodo, K. Junosza-Stępowski. 
WHeńska 83, tel. 9-26 Największy sukces SS sezonu. Dla młodzieży dozwolone. Poczętek o godz. 4, 6, Bi 10'15. 

dych serc! Wielki film współczesny Sh zera Wie ła peso Taniec wśród serc 
/YŹWIĘKOWB KINO 

УНО ‚'ия[[ """ W rolach głównych 4 najwiękcze gwiazdy 'ekranu: Joan Grawford, Anite Page, Rod ia Rocque, Douglas 
Falrbanks Ir. — NAD PROGRAM: WESOŁA KOMEDJA LRZWIEKOWA w 2-ch aktach. 

A. Miokiewicza 22. Ceny miejsc na |-szy seans od 60 gr. — — Seansy o kada, 4, 6, 8 i 1030 

ра Latarnia morska: 
W rol. gł. 3 gwiazdy: kusząca Imogena Robertson, przyst. John Mac Brown i tajemn. Robert Ellis. 

Świetne efekty dźwiękowe. Intereses. treść. NAD PROGRAM: REWELACYJNE DODATKI DŹWIĘKOWE. 
Na |-szy seans ceny zniżone. — Początek seansów o godz. 4, 6, B i 10:15. 

        

  

Dziśl SR dE, mlo-   
  

šiais wstrzą- 
cy dramat 

życiowo-erotyczny 

Dźwiękowe Kino 

CGIINe | 
uł. Wielka Nr. 47 

    

Wielki i 

  

KINO-TEATR 

  

  

  

Rewel bój! w wzruszającym Dziśl 

= „Jee tów Nie EMIL JANNI N BA. aka w 
` & W pozostałych rolach głównych 

39 Ester Ralston i Gary Cocper. 

й Początek o godz. 3-ej, w dnie 

WIELKA 42 świąt og. l-ej. Ceny od 40 gr. 

Kino Kolejowe Dziś i dni następnychi Znany polski 
A ® jo film monumentalny dramat w '0 aktach 0 | 4 ieZR 4 ne 0. 0 n ierza 

06 NIS Kó P-z głośnej pow. Andrzeja Struga p. t. 

у у W rolach glėwnych: M. Malicka, M. Gorczyńska, J. Leszczyński, WŁ. Walter, Jerzy Marr i inni. 

оа& dworoż tolajow.] Pocz. seans. o & 5, w niedz. i šw. o g. 4-ej'pp. Całkowity dechód w dn. 5i6 lutego przeznacza się na korzyść 

‹ "4 miezamożn. uczni Państw, Szk, Techn. w Wilnie. Następny pr.: Ostatni romans z Iwanem Petrowiczem w rol gł, 

Kino - Teatr Dziś! Przepiękne arcydz. romantyzmu, potężna Cc ł h 

й opowieść miłosna z za kulis dworów królewskich k 

L U X « TE wiekkidrtolej powieści VICTORA HUGO Z OW i e šm ie c u 

* W rolach głównych: mistrz maski Conrad Veldt i czarująca Mary Philbin. Najpotężniejsza kreacja gónjalnego. 

uiskiewicza 11:t.15-62 Conradą Veidta, który potrafił wiele uczucia i pracy włożyć w postać „Człowieka śmiechu. 

> "> Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. — — — Ceny miejsc.znacznie zniżone od 40 gr. 

SERENO 

MIGNON _G. EBERHART. 

  

Gdy pacjent przemówi... 
" Powieść nagrodzona na konkursie Scotłand Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

Za drzwiami rozłegło się pośpie- 
szne szuranie-nóg. Na ten odgłos 
March rzuciła Kemie drugie porozu- 
miewawcze spojrzenie i bez słowa u- 
ciekła do pokoju kredensowego. Je- 
szcze wahadłowe drzwi chwiały się 
za mią, kiedy do kuchni wpadło ze 

dworu: dwóch policjantów. Nie wiem, 
jaki przewrotny ūnstynkt kazał mi 
nkzysłabić do tych drzwi i przytrzy- 
mąć ręką klamkę. Policjanci zamru- 
gali oczami na światło i. na. mój wi- 
dok podnieśli grzecznie ręce do cza- 
pek. = 
ба Gdzie ona jest? Gdzie się po- 

działa? — žawolali prawie jednym 
głosem, -a. jeden dodał. — Czy kto 
wszedł przed nami przez te drzwi? 

Zajęłam się swoją ręką, na którą 
prysnęła z garnka gorąca, woda, .pod- 
czas gdy. „Kema, zapewniała policjan- 
tów, że mikt. nie, wchodził i.że tylko 
my dwie byłyśmy. w:kuchni; i'popro- 
siła ich;* żeby byliby” „łaskawi zam- 
knąć za sobą drzyi.  * 

1 os as naokoło domu 
— zauważył jeden 
„erę Albę wpaść w jakie i imne drzwi 
amzópołnił drugi; otwierając — па- 

ii 

  

  

  

    

   
   

ošciež drzwi do drugiej sieni, pustej 
i chłodnej, z której prowadziło je- 
szcze dwoje drzwi, pewnie do. ja- 
kichś składów czy rupieciarni, a w 
głębi było widać odrapane, drew- 
niane schody na górę. 

Policjanci wybiegi z takim po- 
Spiechem jak wpadli. Zostałyśmy sa- 
me i Kema rzekła do mnie zwyczaj- 
mym głosem: 

—— Jeszcze więcej wody, proszę pa- 
ni. 

Raz dopuściwszy się oszystwa, nie 
ma 'co łamentować. Wzięłam garnu- 
szek z ukropem już teraz pewną ręką, 
w drugą rękę wzięłam świecę i uda- 
łam się w toby, drogę przez po- 
kė stołowy 

"Przy końcu długiego stołu mały 
kr światła z mojej świecy ukazał 
mi jakiś drobny przedmiot, leżący na 
podłodze schyliłam się i zobaczyłam 
mokry, czarny: atłasowy. pantofelek, 
zgubiony w ucieczce przez March. Je- 
dnocześnie usłyszałam w ciemnoś- 
ciach szmer i głos męski: 

— Panno Saro Keatel' Niech pani 
mważa, bo pani upuści garnek! 

ma się z wysiłkiem. 

— Kto — — 
— Nie chciałam pani przestraszyć. 

Pani mnie zato przestraszyła. Jesteś- 
my skwitowani. Co pani tu robi? 
Ktoś wysunął się z ciemności na krąg 
światła. Płomień świecy chwiał się i 
migotał, lecz pomimo to rozróżniłam 
odrazu młode, delikatne rysy, myślą- 
ce oczy i przenikłiwe, szere, w tem 
słabem. świetle prawie czarne oczy. 

— Pan Lance O'Leary! — krzy- 
*kmęłam. — Przyjechał pan z policją? 

— Tak — odpowiedział. — Pani 
pewnie jest tą pielęgniarką, o której 
mi mówili? 

Skinęłam głową, przyglądając, się 
uważnie jegó tak dobrze zapamiętanej 
twarzy. 

- — Rad jestem, że panią spotka- 
łem — rzekł. — Dawnośmy się nie wi 
dzieli. ! 

— Czy panu powierzono — — u- 
rwałam z braku słowa. 

— Tę sprawę? Prawie. 
— Dzięki Bogu! — rzekłam. po- 

bożnie i magle przypomniałam sobie 
leżący ma podłodze pantofelek. — 
Dzięki Bogu! — powtórzyłam trochę 
mniej pobożmie i moga moja zaczęła 
suwać po omacku po podłodze. : 

— Pani wiara jest dla mnie bar- 
dzo pochlebna — odparł O'Leasy. 

Moja noga znalazła tymczasem 
pantofelek i pchnęła go pod długi, 
zwieszający się obrus. — Mam  na- 
dzieję, że pomoże mi pani, tak jak 
za pierwszym razem. Pamiętam, że 

nowicz II skoki 17:5 19 upadek 17 nota 10:25 
Poza konkursem Ciechanowicz I skokiem 

25 mt. ustanowił nowy wileński rekord, 

MECZE HOKEJOWE POLONIA (Warsza- 
wa) — A. Z. S. (Wilno) 3:2 1 3:1. 

W Parku Sportowym im. gen. Żeligowskie- 
go rozegrała warszawska Polonia dwa spot- 
kania w hokeju na łodzie przyczem z obu 

wyszła zwycięsko. AZS na swe usprawiedli- 
wienie raoże jedynie podać brak w swym 

„ składzie braci Godlewskich i bramkarza Wiro- 

  

Kiro, którego niezbyt szezęśliwie zastąpił wy- 
pisany z P. K. S. Moszczyński. 

Połonia odniosła swe zwycięstwo zasłuże- 
nie ale głównie dzięki słabej grze linji obro- 
ny miejscowych, w której najsłabiej wypadł 
prof. Weysenhoff oraz Kostanowski. W dru- 
żynie warszawskiej podobali się Szczepaniak 
i Nowikos I, u miejscowych najlepiej grali ' 
Szłuiński i Andrzejewski ii. 

Bramki pierwszego dnia strzełili dla Po- 
lonji: Szczepaniak 2 i Nowików I 1 i Szłuiń- 
ski 2 dla miejscowych 

W drugim dniu Nowikow II 2, Szczepa- 
niak 1 i honorowy punkt dla AZS zdobył 
Andrzejewski II. 

  

MECZ PIĘŚCIARSKI WARTA (Pornań)— 
WILNO 7:3. 

W wypełnionej po brzegi Sali Miejskiej 
odbył się mecz pięściarski reprezentacji Wid 
na najlepszymi pięściarzami Polski z po 

znańskiej Warty. Mecz powyższy wzbudził 
»sielikie zainteresowanie wśród sfer Sporto- 
wych m. Wilna to też wyniku spotkania a 
przedewszystkiem pokazu prawdzwej sztuki 
pięściarskiej oczekiwano + niecierpliwością. 

To co zobaczyliśmy ma meczu Warta—Wil- 
no+naprawdę godne było widoku. Co prawda 
goście poznańscy reprezentujący ekstrakla- 
sę sportu pięściarskiego w Połsce, byli prze- 
ciwnikami zbyt silnymi i mieli w nektórych 
spotkanach zbyt przygniatającą przewagę, nie 
mniej jednak waika z przeciwnikiem silniej- 
szym'daje wiele rutyny rzeczowej i uczy wie- 
ha tajników sztuki. pięściarskiej, której mło- 
dzi Ń z zapałem uprawiający boks. jedynie 
dotychczas. Oh z czytania (poza Woj- 
fwiewiczem i i Mirynowskim). 

Inicjatywie Wil. O. Z. B. sprowadzenia 
do Wilna Warty. należy jedymie przyłkdas- 
nąć. Więcej spotkań z przeciwnikiem sil- 
niejszym podniesie poziom techniczny i oży- 
wi pięściarstwo w Wilnie, stojące obecnie na 
dobrej drodze. 

Wyniki teehniezne zawodów: 

Waga kognucia: Stępniak (Warta) — 
łowacz. Co znaczy walczyć z przeciwnikami 
silniejszymi: tego najlepszym dowodem 
jest postęp jaki  zaobserwowaliśmy u 
początkującego boksera, jakim jest Goło- 
wacz. Stępniak był beżsprzecznie łepszym i 
wygrał spotkanie zasłużenie, ale wobe 
iż ma on za sobą ficzne spotkania między- 
narodówe i jest mistrzem Połski, wważamy 
iż walka Gołowacza, grającago tyłko trzy 
mecze i to jedynie w tym roku, wypadła b. 
dobrze. 

Waga piórkowa: Forłański — Lukmin. 

Mistrz Polski Forlański zademonstrował sztu- 
kę mięściarską w dosłownem znaczeniu tego 
słowa. Wspaniała praca nóg, tułowia i sama 
technika ciosów wzbudzała podziw na wido- 
mni. Z walki Forlańskiego z Łukminem pię 
ściarstwo miejscowe winno wynieść najwię- 
cej dobrego. Poznaniak miał przygniatają- 
cą przewagę w mwvalce zdaleka i zbliska a 
Łukmiń jak gdyby nie istniał na ringu: Wy- 

grał jednogłośnić Forlański gorąco oklaski- 
wany przez licznie zgromadzoną publiczność. 

Również podkreślić nleży sportowe żacho- 
wanie się na ringu gości poznańskich, czego 
srkoda, że nie zobaczył krytyk pięściarstwa 
1e „Słowa* dr. Puchalski. 
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GUSTOWNIE WYKONANY DRUK 
„ JEST PRZEDSTAWICIELEM 

TWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA! 

SZYBKO. FACHOWO, i DOKŁADNIE 
OBSŁUGUJĄ. TYLKO 

ZAKŁADY GRAFICZNE „ZNICZ“ 

Wilno, Ś-to Jańska I, telefon 3-40 

Poszukujemy kupna 
mniejszych folwerków e obszarze do 50 ha z dobremi 

zabudowaniami w pobliżu Wilna. Zgłoszenia: 

Ajencjia „Poikres” —Wilmo, Królewska 3, tel. 17.80 

Dr. GINSBERO 
choroby skórne, wena 
ryczna i m. ozopiciewe 

  

Akuszerka 

Marja Brzedina 

  

Od roku 1848 istnieje 

Wilenkin: 
ul. TATARSKA 20 

г 
i 

e 
; jedałne, ey piałne i ga- 
1 binetowe, kredensy, 
| stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

„NIEDROGO 
: Ba dogodaych warmukach 

I MA RATY. 
NADESZŁY ROWOŚCI, 

1178 , 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA 

„NIÓJŁWIADKA” 
ul. Królewska 9. 

Wydaje śniadania, obiady 
i kolacje — z. e, tenio 
i obficie Obiad.1 złoty. 

  

     

Abonament miesięcznie za |. 
30 „obiadów — 25 złotych. 
Zimne i gorące zakąski. 

Piwo. Gabinety. 

Poszukuję 

mieszkania 
od 5 do 7 pokoi w cen- 

trum miasta. Oferty pro- 

szę nadsyłać do Redakcji 

„Kurjera W.“ pod 46765 

  

  

Nr. 29 (1971) 

Waga lekka; Warecki — Bilrymowski, 
Najładniejsza wafka dnia. Pierwsza runda 

renrisowa, przeciwnicy badają się nawaanjem. 
W drugiej rundzie, więcej w ataku jest УУа 
recki i przytem ma przewagę w wałce zbłi- 
ska (jeden z najsłabszych punktów wiłnian), 
którą do końca walki utrzymuje. Wynik waj 
ki ogłoszono jako nierozstrzygniętą, co na- 
szem zdaniem knrzywdri poznańczykać. 

Stan ogólny wałk 5:1 dla Warty. * 

Waga półśrednia; Arski—Pilnśk. Wiknia- 
min według zdania gości / posiadający do- 
skonałe. waruniki na (pigściarza jest mieopa- 
nowany w walce i słaby technicznie. Arsk$ 
mistrz Polski nie wykazał swej majlepszej 
formy i wyraźnie dążył do k. ©. 66.ihm się 
niestety mie udało ze względu na wyjątkową 
odporność wilnianina i... zdyskwalifikowa- 
nie łego ostatniego na (początku trzaciej rum- 
dy za miedozwołone ciosy. 

Warta prowadzi 7:1. 

Waga średnia; Glessmann—Wofikierriez.. 
Ostatnie spotkanie pomimo zdecydowanego 
zwycięstwa wilnianina nad małoznanym pię- 
ściarzem Warty, iktory zastępował najlep- 
szego technika w Polsce Majchrzyckiego, aie 
dało oczekiwanej satysfakcji. Wojłkiewicz. 
dysponujący piorunującą prawą nie umie 
jej użyć rw odpowiednim czasie, brak mu 
ostatecznego wykończenia akcji i pozdtem 
jak nvszyšey pięściarze wiłeńscy nie umie 
walczyć zbliska. Po usunięciu tych braków 
Wojtkiewicz noże myśleć o sukcesach, na- 
łeży zatem popracować więcej nad sobą i re 
zultaty będą widoczne: 

Nagrodę Miejskiego Komitetu W. P. i P. 
W. za: najładniejszą. walkę otrzymał а- 
recki i Mirynowsiki. 

Sędziował w ringu bez prawa głosu p. 
Kłoczkowski 'orxz na punkty przedaiawicień 
Warty p. Dolata į por. Drzewiecki. 

—— 

  

  

TOR SANECZKOWY NA GÓRZE 

TRZYERZYSKIEJ 

który w czasie ostatnich 2 dni ówłąteez- 
nych wielce ucierpał drięki wzmożonerma 
ruchowi saneczkarzy został przez specjalnie 
przez Magistrat wysłane 'partje roboźników 
przyprowadzony do należytego stanu 1 po 
paruduiowej przerwie oddany do użytku pa- 
blicznego: Wyrówaano wyboje, uporządka- 
wano wiraże i t. d., tak iż tor odpówieda 
obecnie wszelkim wymogom sporiowyci. Na 
mięjscu mogą być wynajmowane watki, a 
saneczkarze mogą ogrzewać się w apecjninie- 
zbudowanym opałanym baraku. 

  

Bieg 6-dniowy.. 

  

„Proszę się nie tłozayći 

Ma pan jeszcze 6 dni przed šobąl“ 

  

Reperacja maszyn do Szycia 

ZYGMUNT NAGRODZKI 
  

pradka, dokładna i tania 

  Žavalna Nr. 1-4 — Skła” 1117 та влу В. 
  

  

  

Tylko u Głowińskiego 
dostać można płótna lniane surowe do robóż 
ręcznych we wszystkich szerokościach oraż 
wielki wybór satyn jednobsrwnych, kołdez 
watowych, pokroweów, prześcieradeł i t. p- 

Wileńska 3 przyjmuje od 9 rano do 
od godz, 4—ł i 4—“. 7 wiecz. ul. Mickiewicza 30 

tal. 567. 2576 | m.4. W. Zdr. Nr 3093. 

przestrzeżenia pani okazały się wte- 
dy dla mnie bardzo cenne. 

— Doprawdy! — rzekłam poważ- 
nym tonem, żałując, że nie mogę spra 
wdzić, czy ipantofełek. schował: się са- 
ły pod obrus. Nie -bylo to nic wiel- 
kiego, ale wobec takiego świadka wo 
łałam nie ryzykować. 

Spojrzał na mnie jakimś szcze- 
gólnym wzrokiem, a ja dodałam z po 
śpiechem: — Przyjechałam tu dopiero 
wczoraj wieczorem. i nie orjentuję się 
jeszcze w stosunkach domowych. 

Uśmiechnął się. 

— Pami — rzekł — wie prawdopo 
dobnie więcej o tutejszych sprawach 
domowych po tych kiłku godzinach, 
niż inna kobietą dowiedziałaby. się 
w ciągu miesiąca. (Był to swoją dro- 
ga wątpliwy komplement). — Pielę- 
gnuje pani starego pana Federie? 

— Na Bogal — Muszę do niego 
iść! 

Lance O'Leary skinął głową. 
— Zobaczymy się jeszcze... 
Przebiegłam z uczuciem ulgi i 0- 

bawy przez ciemny pasażyk, szelesz 
cząc merwowo o'ścany ukrochmało- 
mym fartuchem weszłam do „pokoju 

wieżowego. Na stole pałiły się łam- 
py i świece, wypłaszając z kątów 
wszełki mrok. Na pierwszym zakręcie 
schodów klęczał policjant, zwrócony 
szerokiemi, granatówemi plecami do 
balitsrady. Drugi chodził po pokoju. 
Ten spojrzał na zanie pytająco, ale nie 

Zs: kwity lombardowe 
(Biskupia 12) Nr. 77267 

i 77268, uniew. się 3203     Uwaga — Wileńska 27.     

rzekł ani słowa, gdyż przystąpiłam 
odrazu do łóżka pacjenta. 

Stan jego nie uległ zmienie, wobec 
czego załatwiłam się z nim możliwie 
prędko i powróciła do sali jadalnej. 
Myśl o czarnym pantofełku nie da- 

wała mi spokoju. Postanowiłam go 
ukryć do chwiłi zorjentowania się, co 
było moim obowiązkiem: osłonić 
March, czy zdradzić. 

Ale przed drzwiami jadalni stanę- 
łam _—zgasiłam świecę, z której po- 
ciekł mi na rękę gorący wosk i zajrza 
łam przez szparę w portjerze. Koło 
stołu stał Lance O'Leary z twarzą ©- 
świetłoną blado blaskiem łampki e- 
lektrycznej i przyglądał się czemuś 
uważnie. Naturalnie pantofelkowi.. 

Uspokoiłam się rozsądną refleksją, 
że ostatecznie March wyszła tylko po 
coś z domu i że nie chciała -— któżby 
chciał — żeby ją przyłapała policja. 
To przecież nie było nie takiego. Cho- 
ciaż, z drugiej strony, po co ona mogła 
chodzić na dwór, wśród ciemnej nocy, 
w czasie deszczu i zawiei, jeszcze w ta- 
kiej chwili, kiedy w domu zamordowa- 
no człowieka. I to z takim, pošpiechem, 
że nie włożyła nawet pończoch. Co 
więcej, wyszła pod pretekstem spro- 
wadzenia Izabelli, która jej nie widzia- 
ła od obiadu. 

I znów przypomniałam sobie zło- 
więszczą TOZMOWĘ, podsłuchaną w, la- 
sku.i znów postanowiłam bronić dziew 
czyny wedle swej możności. . 

— To pani? — rzekł spokojnym 
głocem Leary. — Proszę tutaj do mniel 

Zapomniałam, że ten niebezpiecz- 
ny człowiek miał oczy ze wszystkich 
stron głowy. Podeszłami, czując się jak 
dziecko, przyłapane na psocie. 

— Dlaczego pani wepchnęła tem 
pantofelek pod obrus? — zapytał z: 
całą uprzejmością. — Znam panią na 
tyle, iż sądzę, że zrobiła to pani z ja- 
kimś celem. ” 

Zawahalam się. 
—- Proszę—-nalegal z humorėm.— 

Dłaczego pani to zrobiła? Pani wie, 
że nie zwalę winy na nikogo, bez de- 
cydujących powodów. Nikogo pani nie 
zapłącze. Proszę się nie bać. 

Miał słuszność. Poza tem wiedzia- 
łam, że raz znalazłszy pantofełek, do- 
trze.do dna prawdy tym. czy innym 
sposobem. Nie było co ukrywać przed 
nim tych paru prawdopodobnie mało: 
znaczących szczegółów. 

Odpowiedziałam tedy zwieztemi 
słowy, że paniofelek zgubiła March 
Federie, która wyszła po coś do ogro- 
du, że gonili ją dwaj policjanci, że па- 
turalnie chciała przed nimi uciec i że- 
jej się to udało. O podejrzanej rozmo- 
wie w łasku przy mostku nie "wspom - 
niałam. 

Lance O'Leary słuchał, przygłąda- 
jąc się szczególnym wzrokiem zabłoco- 
nemu pantofelkowi. 4 

(D.C. N.) 
ай 

  

pom act dłonie Gai ms 
40 «& ав Vim rzdalieztny, fosie wiaakaniana — O gr. 0 WYYA 

  

  

w riavaisiva „Kurjer Valeiki“ Ska + ogr odp. 

tycz cm dalies Gg: 
Zaprzówą ? i 

An Reguiiudiko ©. Paulus 08. Gaynua cf zna, 0-4 pydń Ay mi miłe M OM 536 pa T] 
utetwa grzytmuja 0% gad. IB pp Gydoma pustonių wią wd gadn. Doch | Bud csżmu, - Manta отейещы Р. К С, 

WENA GBENYZU Z ate minutowy przed teżutom — 4B ga. w ikóca & В r —6 gy, m, W, W, V1— 38 gr. 2a еца — MI ix kronika ай, + с 

-‹›т…ям…—ищ-…цюмщ ч…щ …Щ …щ 

Щ№№№Щъ-№№—т щ…тшшщ…и—… 

“-Druk. „Zaicr“, Wilno, al. $-t0 Jańska 1, telefon 3-40 

FBLIOTEKĄ 
p LOOSE W w 

oi Al CI kat das Rybopisėų Rndskeja nić swraca. F—— oykik 

bu BAJSĄ Bakoma « sl Šu Ivėsku I. Telnion 3-40, 

ras 

' : в№№лм Wiszniewsiki -


