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ZAZĄDKO WSCHODNI SŁOWIAŃSKI 

  

Na artykuł nasz p. t. „Nowy biskup 

w Polsce" („Kurj. Wil. Nr. 25) odpo- 

wiedziały naraz jednobrzmiącym arty- 

kałem dwa pisma: „Połska*, organ 

Episkopatu Katołickiego i „Rzeczypo- 

spolita“. 

Artykuł ten jest tak typowym do- 

wodem nieznajomości sprawy i tak 

płytkiem ślizganiem się po doniosłych 

zagadnieniach kościelnych i państwo- 
wych, że wymaga wielu słów repliki, 

by rozsiać stos nieporozumień, nagro- 

madzonych w nim przez p. L. R. 

Nasamprzód uwaga natury zasad- 

niczej. 

Nikt nie może kwestjonować prawa 

dawnych unitów, siłą „nawroconych“ 

na prawosławje, do powrotu na łono 

Kościoła katolickiego. Powrót ten jed- 

nak nie powinien się odbywać inaczej, 

niż w warunkach do minimum sprowa 
dzających niebezpieczeństwo, grożące 

Państwu z powodu charakteru i metod 

łej akcji kościelnej. 

Stawiamy sprawę wyraźnie. Akcja 

obrządku wschodnio-słowiańskiego nie 

jest obliczona li tylko na powrót daw- 

nych unitów do Kościoła katolickiego. 

Sięga ona znacznie dalej i głębiej. Sam 

jej charakter, objawiający się w for- 

mach działania, w dobieraniu ludzi, w 

nastawieniu psychologicznem—świad- 

czy, że celem tej akcji jest przedew- 

szystkiem wschód rosyjski. 

Oto kilka przykładów: Obrządkowi 

wschodniemu, jak dotąd, patronowali 

przedewszystkiem biskupi  łacińscy 

tych diecezyj katołickich, które się 

znajdują na ziemiach wschodnich Poł 

ski. Działalność kleru obrz. łacińskie- 
go polegała tu na tem, że wyłapywano 

z pośród morałnie zaniedbanego du- 

<chowieństwa prawosławnego poszcze 

gólnych duchownych o wybitnie ruso- 

filskiem zacięciu i na nich wkładano 

obowiązki „apostołowania* dalszego. 

W tym cełu upoważniano ich do za- 

chowywania w nabożeństwach wszyst 

kich farm obrzędowych Cerkwi grecko 

wschodniej, wydawania w języku ro- 

syjskim „literatury propagandowej, 

kaptowania wiernych środkami nie li- 
<ującemi z akcją religijną. * 

Powstaje pytanie, dla kogo ta akcja 

jest przeznaczona? Jeżeli chodzi o daw 
nych unitów, powtarzamy, sam Episko 

pat połski wie najlepiej, że lud białoru-, 
ski w masach dojrzałych do wyboru 

wyznania, opowiada się bezwzględnie 

za wyraźnemi formami kultu, krótko 

mówiąc, za obrządkiem łacińskim, któ 

ry jest dla niego widomym symbolem 
powrotu do wiary ojców. 

_ Jakże się często słyszy narzekania 

kapłanów obrz. wschodniego na spo- 

tykane z tej strony trudności: przycho- 

dzi taki kapłan z zamiarem zachowa- 

nią świeżo nawróconym owieczkom 

ich form obrzędowych wschodnich, a 

oni zwracają się z petycją do biskupa 
o kapłana obrządku łacińskiego! ' 

Zjawisko to ma całkowite uzasad- 
nienie w niedawnej stosunkowo prze- 

szłości: na ziemiach naszych Białoru- 

sin, wyznania katolickiego, Ignął do te- 
go Kościoła, a przez to i do kułtury za- 

chodniej. Białorusin zaś wyznania 
prawosławnego, grawitował ku temu, 

eo Cerkiew prawosławna niosła: rosyj- 
skości, której wyrazem pełnym była 

ta Cerkiew. 

I oto akcja unijna na ziemiach 

wschodnich, prowadzona dotychczaso- 

wemi metodami, trafiała na grunt psy- 

chiczny całkiem nieprzygotowany na 
jej treść i formę. Obrządek wschodnio- 

słowiański, niczem nie różniący się w 

swych formach kościelnych od obrząd 
ku Cerkwi grecko-wschodniej był prze 

noszony w pojęciach ludu i na treść 

Wyznania: katolicyzm tego obrządku 

nie przemawiał do wyobraźni chłopa, 
dla którego forma decydowała o treści. 

Jest to pierwsza przyczyna niepo- 
wodzenia tego obrządku i jego szkodli- 
wości z punktu widzenia ściśle kościel- 

nego. 

„ Ale są jeszcze inne przyczyny, dla 

których uznać trzeba, że jest on szko- 
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dliwy i z punktu widzenia państwowe- 

go. 

W nieuświadomione narodowo, lub 

uświądomione niedostatecznie masy 

białoruskie rzuca on hasło form 

wschodnich, przeprowadza je w ży- 

cie przez rosyjskiej narodowości księ- 

ży, nadaje kultowi katolickiemu zna- 

miona prorosyjskiej akcji. 

Jeżeli w czasach przedwojennych 

lud bliski był w swych nastrojach kul- 

turze zachodniej, zawdzięczać to nale- 

ży jego Świadomości religijnej, przy 

nałeżności do Kościoła katolickiego, Z 

temi pojęciami; katolicyzm i Zachód— 

lud się zrósł i odpowiednio do tego 

kształtowała się jego psychika. 

I otóż na taki grunt zaczyna się 

rzucać ziarno prawdy religijnej w ob- 

rządku identyfikowanym przez lud z 

rosyjskością i prawosław jem a rzucają 

to ziarno ludzie obcy psychiką i po- 

chodzeniem temu ludowi, znani do 

niedawna jako prawosławni duchowni 

nie mający u tego ludu należnego du- 

chowieństwu autorytetu. I jeżeli lud 

ten, obserwując 1е akcję popieraną 

przez biskupów, decyduje się na 

przejście na ów wschodni obrządek, 

to robi to z konsekwencjami mimowol 

nemi: poddaje się wpływom rusyfika- 

cyjnym i Ignie do rosyjskości, a przy 

nadarzającej się okazji konsekwentnie 

się przerzuci do Cerkwi prawosławnej, 

Jeżeli zaś lud ten nie przechodzi na 

ów obrządek wschodni to przyczyny 

tego szukać należy również w jego 

psychołogji; nie widzi różnic pomię- 

dzy. obu wyznaniami i przeto zostaje 
przy prawosław ju. 

I dłatego powstaje pytanie, na co 
jest obliczona, ta akcja w Polsce? Od- 

powiedź łatwa: Polska ma być pomo- 

stem do Rosji. I tu się, rozmijają cele 

Kościoła i Państwa: Państwo nie chce 

składać w ofierze swych obywateli dla 

pozyskania religijnego Rosji; bo Koś- 

ciół zyska katolików — Rosjan, a pań- 

stwo polskie straci odpornych na 

wpływy rosyjskie obywateli. 

Pan L. R. chyba zrozumie teraz 

istotę sprawy pó tak popularnem jej 

przedstawieniu. Artykuł jego wymaga 

jeszcze siedmiu konkretnych sprosto- 

wań lub wyjaśnień. 

Na łamach orjentującej się w za- 

gadnieniach wyznaniowych prasy wi- 

leńskiej nie mogła być wypowiedziana 

opinja, domagająca się powołania dla 

katolików obrz. wschodniego w Połsce 

własnego biskupa dla tej prostej przy- 

czyny, że konkordat, będący umową 

dwustronną nie przewiduje istnienia 

hierachji lub diecezyj tego obrządku, 

poza diecezjami grecko-rusińskiemi w 

Galicji. To też nie jest to z naszej stro- 

ny, jak pisze p. L. R. „bukwojedstwo“, 
ale wywód prawny oparty na konkor- 

dacie, Ma słuszność p. L. R. kiedy pi- 

sze, że unja wyszła z łona samej Cer- 

kwi ruskiej; ale nie dodaje, że właś- 

nie inicjatorami jej byli biskupi 

którzy najsilniej później przeciw niej 

oponowali, a uprzednio wysuwali ją 

ze względów osobistych. 
I dalej nieoczekiwanie p. L. R. mó- 

wi, że wina niepopierania unji ciąży 

na... Polsce (?1), kiedy badania dawno 

dowiodły, że przedewszystkiem episko 

pat i duchowieństwo obrz. łacińskiego 

najwięcej jej było przeciwne, a sufra- 

gan wileński żądał nawet miejsca 
przed metropolitą unickim w koście- 

le — w takiej pogardzie i poniżeniu 

miał episkopat łaciński unitów! 

P. L. R. nie rozumie dlaczego 

sprawa unji posiada dziś podłoże naro 

dowościowe i dlaczego nie mogą być 

unitami Białorusini i Ukraińcy, tak 
jak są Rosjanie. Ależ Ukraińcy—unici 

Są i z ich łona wyszedł biskup Czar- 
necki, ale z przeznaczeniem działania 

poza diecezjami  grecko-rusińskiego 

obrządku. I właśnie najgorszą okolicz- 
nością jest to że Białorusinów chce ak- 
cja unijna rusyfikować! 

A już do niezrozumiałych wprost 

„nieporozumień należy twierdzenie 

  

p. L. R., że obrządek wschodnio-sło- 

wiański wyzwala „część obywateli 

polskich z pod wpływów politycznych 

wschodu*. W rzeczywistości jest 

wprost przeciwnie! Nie rozumieć tego, 

to nie odróżniać rzeczy elementarnych 

Wydaje nam się, iż p. L. R. nie tyle te- 

go nie rozumie, ile mówiąc to wskazu- 

je na prawosławje. Ależ przecie obrz. 

wschodnio-słowiański, to dalszy ciąg 

form prawosław ja! I gdzież tu wyzwo- 

lenie z pod wpływów wschodu? 

I jeszcze raz musimy powrócić do 

nominacji ks. biskupa Czarneckiego. 

Kat. Aj. Prasowa na tyle jest dyskret- 

na, że nie chce podać bliższych da- 

nych, dotyczących pochodzenia i $го- 

dowiska biskupa nominata. Wyręczy- 

ła ją gazeta rosyjska „za Swobodu*, 

która charakteryzuje bliżej ks. bisku- 

pa. Otóż okazuje się, że biskup Czar- 

necki, „będąc z pochodzenia Ukraiń- 

cem, odznacza się rosyjskiemi przeko- 

naniami“. („Za Swobodu“ Nr. 36 z dn. 

8. II. 1931 r.) Pismo to charakteryzuje 

go jako pasterza nie przebierającego 

w środkach działania. 
Tego się najwięcej trzeba obawiać. 

Raz jeszcze bowiem powtarzamy, że 

Państwo nie może pozwolić na na- 

ruszenie swoich interesów w imię po- 

zyskania przyszłej Rosji dla katolicyz- 
mu. Jeżeli bowiem biskup Czarnecki 

będąc z pochodzenia Ukraińcem ,,od- 

znacza się przekonaniami rosyjskie- 

mi' to na ziemiach wschodnich Rze- 

czypospolitej, będzie w myśl swych. 

przekonań przygotowywał teren dla 

rosyjskiego obrządku, jakim jest w 

praktyce obrządek wschodnio-słowiań 

ski, 3 
Z doświadczeń historycznych, ze 

splotu współczesnych warunków u 

nas i stosunków w dzisiejszej Rosji, 

mniemać wolno, że słabe są widoki 

korzyści kościelnych i państwowych 

z podjęcia tej akcji. 

- Wprost przeciwnie: grozi ona wew 

nętrzną walką wyznaniową w Polsce 

i składaniem w ofierze żywotnych in- 

łeresów państwa w imię pozyskania 

przyszłych wyznawców w Rosji. 

I dlatego misji X. Biskupa Czar- 

neckiego przyglądać się trzeba z uwa- 

gą, ale też i ze zrozumiałą rezerwą i 

niepokojem. wicz. 

RÓW 4 

Do powyższych uwag Szan. autora nale 

ży dodać, że sposób w jaki prowadzona jest 

akcja obrządku wschodniego w Polsce utr- 

wała tylko nasze przekonanie, o jej proro- 

syjskich tendencjach. U podstawy tej akcji 

leży teza o jednolitości kulturalno-politycz- 

nej Ukarińców i Białorusinów z Rosją. Akcja 

ta ma w tej chwili dostęp tylko do hudności 

ukraińskiej i białoruskiej zamieszkałej w 

państwie połskiem. Nawracając ją na obrzą- 

dek wschodni za pośrednictwem ludzi o 

„przekonaniach rosyjskich“, dąży ona do 

stworzenia ośrodków dla przyszłej pene- 

tracji w głąb Rosji. Očzywišcie, že w takim 

razie te ośrodki muszą kulturalnie i psycholo 

gicznie być dostosowane do tych przyszłych 

zadań t. zn. posiadać ducha rosyjskiego. 

Krótko mówiąc: dzisiejsza akcja neo-unij- 

na zmierza — być może nie całkiem świado- 

mie — do utrzymania związków kulturalno 

politycznych Ukrainy i Białorusi ze wscho- 

dem rosyjskim, podczas kiedy polityka pol- 

ska powinna dążyć do zupełnego rozluźnie- 

nia tych związków. W tym przeto punkcie 

nasze drogi rozchodzą się w przeciwne stro- 

Ry. ' Testis. 
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Wzmocnienie antyreligijnej 
propagandy. 

MOSKWA, 10.11. (Pat). Kolegium 
Ludowego komisarjatu oświaty spec- 
jalnie zajmawało się kwestją anty- 
religijnej propagandy wśród dzieci 
i dorastającej młodzieży. Kolegium 
stwierdza, że propaganda tego ro- 
dzaju w ostatnich czasach znacznie 
osłabła, i wydało wszystkfm krajo- 
wym i okręgowym instytucjom o- 
światowym polecenie, aby zwróciły 
uwagę na wzmocnienie antyreligij- 
nego wychowania młodzieży, mobi- 
lizując w 'ym kierunku siły nauczy- 
€ielskie Kolegjum uważa, że kwest- 
ja propagandy antyreligijnej i walki 
z oportunizmem na antyreligijnym 
froncie przedstawia dziś najważniej- 
sze niebezpieczeństwo. 
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k Nadzwyczajny telegram! 
Wczoraj w ciągnienin 4 klasy 22 Loterji Państw. 

Główna wygrana 100.000 zł. na Nr. 73313 
padła w Oddziale Wileńskim najsłyn. w Polsce kolektury 

E. LichtensteiniS-< 
Wilno, ulica Wielka Nr. 44. 

Centrala: WATSZAWA, 
Marszałaowska 146.   
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Konsekracja biskupa Czarneckiego. 
RZYM, 10-11. (Pat). W dniu 10 

b. m. odbyła się tu konsekracja bi- 
skupia t.zw. chirotonja O. Czarnec- 
kiego, wizytatora katolików obrząd- 
ku słowiańskiego, zamieszkałych w 

Powództwo przeciwko 
(Tel. od wł. kor. 

W poniedziałek madchodzący w 
sądzie apelacyjnym 'w Warszawie, To- 
zpatrywana będzie sprawa o powódz- 
two cywilne wytoczone rządowi so- 
wieckiemu przez p. Kucharkowską, 
wdowę po Ś. p. referendarzu Kuchar- 
kowskim, zastrzełonym wiosną ub. r. 
mą dworcu w Baranowiczach, przez 
przejeżdżającego funkcjonarjusza so- 
wieckiego przedsławiciełstwa handło- 
wego, Apanasiewicza. Przypomnieć 
trzeba, że na dworcu kolejowym. w 
Baranowiczach rozegrała się w swoim 
czasie krwawa tragedja. 

Jadący do Moskwy urzędnik so- 
wiecki przedstawicielstwa handlowe- 
go Apanasiewiez, zastrzelił referenda- 
rza Kucharkowskiego, pełniącego wó- 

Polsce, Celebrował biskup Chomy- 
szyn ze Stanisławowa. Ceremonja 
odbyła się w kościele św. Alojzego, 
w obecności licznego wyższego kleru. 

rządowi sowieckiemu 
z Warszawy). 

wczas funkcję zastępcy starosty. Wdo- 
wie po tragicznie zmarłym Kuchar- 
kowskim przyznał rząd polski eme- 
ryturę. Jednocześnie wytoczyła ona 
rządowi sowieckiemu powództwo cy- 
wilne domagając się odszkodowania 
Adwokat p. Kucharkowskiej przedtem 
zwrócił się do poselstwa sowieckiego 
„w Warszawie z pośbą o przyznanie 
klinice swej odszkodowania, spotkał 
się jednakże z odmową. Wówczas ad- 
wokat wytoczył sprawę w sądzie O- 
kręgowym w Warszawie, który uznał 
jednak sprawę za niepodlegającą jego 
właściwości. 

Wiobec tego adwokat zgłosił skar- 
gę do sądu apelacyjnego. 

Rosja sowiecka nie zgodzi się na kontrole. 
LONDYN, 10:11. (Pat). Minister 

Henderson, zapytany w lzbie Gmin, 
czy rząd sowiecki weżmie udział w 
powołaniu do życia komisji śledczej, 
mającej zbadać warunki pracy w 
Rosji sowieckiej i utworzonej na 
wzór komisji śledczej Ligi, powoła- 
nej do życia na zasadzie żądań rzą- 
du Liberji, odpowiedział, że rząd 

sowiecki dał do zrozumienia amba* 
sadorowi brytyjskiemu w Moskwie, 
że nie zgodzi sę na żadną inter- 
wencję obcą w sprawy przemysłu 
rosyjskiego. Minister dodał że oba- 
wia się, iż akcia tego rodzaju wo- 
góle nie da rezultatów, chyba gdy- 
by okoliczności ułożyły się specjał- 
nie pomyślnie. 

LAS si S a S 

Tu przygotowywano zamach na žycie Mussoliniego. 
  

  

  

  

W noey z dnia 3 na 4 b. m. policja rzymska udaremniła przygotowywany zamach na życie 
Mus:oliniego Został aresztowany w hotelu Royal na ulicy 20 Settembre, znany anarchista 
sardyński Michał Schirru, od 20 lat zamieszkały w Argentynie i od dnia 12 stycznia prze- 
bywający we Włoszech. Hotel wybrany przez Michała Schirru znajduje się na trasie co- 
dziennych przejazdów premjera Mussoliniego, który przynajmniej 4 razy dziennie przejeżdża 
koło Royalu do Prezydjum Rady Ministrów. Śchirru przygotowując zamach wybrał pokoje 
na pierwszem piętrze i projektował rzucenie z okna bomby na samochód premjera. Pod 
czas rewizji znaleziono u Śchirru trzy bomby. Zdjęcie nasze przedstawia hotel Royal. 
Z okien oznaczonych strzałkami miały być rzucone bomby pod samochód Mussoliniego. 

WSTYD OESTE RECE AS TSO PTI AION OAS RA 

Mussolini troszczy 
RZYM 10.I. Pat. — Na mocy de- 

kretu rządowego z dniem 1 lutego r. 
b. wszyscy dziennikarze włoscy, re- 
gularnie zapisani do ksiąg syndykatu 

się © dziennikarzy. 
zostali ubezpieczeni na wypadek cho- 
roby. Dekret wyłącza jedynie osoby w 
wieku ponad 70 lat. 

Burzliwe posiedzenie Reichstagu. 
BERLIN, 10.II. (Pat). Posiedzenie 

Reichstagu z doia 9 b. m. przeciąg- 
nęło się do godziny 3-ej nadranem. 
Dyskusja nad wnioskiem  frakcyj 
prorządowych w sprawie regulami- 
nu obrad obfitowała w burzliwe in- 
cydenty. Hitlerowcy i komuniści 
występowali ustawicznie z coraz to 
nowemi wnioskami opozycyjnemi. 
Wobec ataków z ław opozycyjnyc 

prezydent Loebe musiał udzielić na- 
gany poszczególaym posłom hitle 
rowskim i komunistycznym. Dopiero 
około północy wniosek przedstawi- 
cieli centrum, dotyczący projektu 
reformy re galaminu obrad przyjęty 
został 303 głosami Hitlerowcy i ko- 
muniści oraz niemieckb - narodowi 
przedtem jeszcze opuścili salę, nie 
biorąc udziału w głosowaniu. 

CITTA DEL VATICANO 10.1. Pat. — Sen. 
Wilkelm Mareoni dokenał eksperymentu w 
centrali radjotelegraficznej watykańskiej z a- 
paratem systemu Duplex, dzięki któremu po- 
sługiwać się można systemem komunikacji 
radjowej w taki sposób, jak aparatem tele- 
fonicznym. Eksperyment dokonany w €iągu 

Nowy wynalazek Marconiego. 
nocy dał doskonałe rezultaty. Senator Mar- 

coni rozmawiał ze stacjami w Anglji i Sta- 
nach Zjednoczoych. Aparat Duplex jest wier- 
ną kopją jedynego dotychezas egzemplarza, 
znajdującego się na jachcie „Electra*, wy- 
nalezienego niedawno przez znanego rudje- 
grafa włoskiego. 

\ 

Kr. 33 (1975) 
  

Posąg Mussoliniego. 

  

W Rzymie stanąć ma wkrótce konny posąg 
„Il duce*. 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
ZGON ZNANEGO ZIEMIANINA. 

W dniu 6 b. m. zmarł w maj. Siesiki, 
w pow. wiłkomierskim znany w Kowieńszczy- 
źnie ziemianin $. p.. Dominik Dowgiałło, syn 
Stanisława i ldatji z Potockich Dowgiałłów, 
urodzony w r. 1867. Pogrzeb odbył się dn. 
10 b. m. w Siesikach. 

ODCZYTANIE Z AMBON PISMA 
PAPIEŻA. 

W niedzielę w czasie sumy we wszystkich 
kościołach odczytano pismo papieża do bia- 
kupów litewskich. 

BUDOWA NOWEJ PAPIERNI 
W PIETRASZUNACH. 

Szwedzki trust zapałczany rozpoczął już 
poważne przygotowania od budowy nowej 
papierni w Pietraszunach. Towarzystwo ku: 
piło od miescowego włościanina 3 ha ziemi 
ipod fabrykę oraz 1 ha pod zabudowania ro- 
botnicze. Budowa rozpocznie się ma wiosnę 
r. b., a na wiosnę 1932 r. zostaną ustawione 
maszyny. Praca się rozpocznie latem tegoż 
roku. Robotę otrzyma tam okóło 200 robot- 
ników. Wypadnie też sprowadzić z zagrani= 
cy wykwalifikowanych robotników, których 
Litwa nie posiada. Fabrykh wyrabiać będzie 
papier gazetowy, bibułkę do gilz oraz lepsze 
gatunki papieru. 

POWRÓT EMIGRANTÓW LITEWSKICH, 
Do Kowna przybędzie wkrótce większa 

partja emigrantów litewskich, których rząd 
argentyński wysyła pod przymusem zpowro- 
tem do Litwy, a to w cełu zmniejszenia licz- 
by bezrobotnych w Argentynie. 

>" 

Gen. Butler nie stanie przed 
sądem wojennym. 

WASZYNGTON 10. II. Pat. — Mi. 
mister Marynarki oświadczył, że gen. 
Butler otrzymał naganę a nie stanie 
przed sądem wojennym, jak początko- 
wo zdecydowano w związku z jega 
mową, wygłoszoną niedawno, w któ: 
rej wypowiedział słowa obraźliwe pod 
adresem Mussoliniego. Sekretarz sta- | 
nu do spraw marynarki, Adams, pow- 
ziął decyzję niepociągania przed sąd 
wojenny gen. Butlera po zapoznaniu 
się z treścią jego listu, wyjaśniające- 
go uwagi, jakie miał uczynić o włos- 
kim premjerze. 
ET S i O TI IIS 

Žylaki i Hemoroidy 
oraz ich bezoperacyjne ieczenie 

sapissł Dr, med. J. KOST 
B. asystent Prof Josepha w Berlinie. 

Wydanie II. Do nabycia w księgarniach. 
Skład główny: Gebethner i Wolff, Wilno. 

Cena zł. 2.— 

Giełda warszawska z dn. 10.II. b. r. 

WAŁOTY i DEwizy: 
Dolary . . . . « . . 8,911/, — 8,94%, 8.89, 
Beigja . . . . . . 12460 -'.4,91 124 29 
Gdansk . „. .*. . 173,38 - 175,51—178,95 
Lonapasija is as 40,385/) 48,44, 40,28 
Nowy York . —. - 5 vI5—0.v35 — 6,695 
Nowy York kabel .*. 8,924—*.: 44—8.w 4 
Osło-. » . « „ . . .289/—239,50 2837,30 
Paryż . » . > 35, 0—35,09 34,91 
PIZA. « 2 - 26,401/ - 26,47 24,34 
Szwajearja . . . .. 142,40 -172 83 —171,97 
Wiedeń . . . +. . 120,36—1-7,67—12 „05 
Berłin w obr.pryw. . . Ё . 21330 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% budowlana. . . . „‚ . 5000 
4% pożyczka inwestyc. 98.00— 97,0U - 47,50 
ja słuia seryjna . . 101,00 
5% Konwersy,ua „ . . «.««_ *. 8,00 
6% dolarowa . « . . . , _ 705)- 71,50 
10% Kolejowa . . . ‚ .  103,50—1uv2,,b 
8% н & в. © К 1 В. В, оЫ. В ч. К v400 
Te samė: 79511 au LAA е -/ 88.25 
89, obl. B. G. K. 4 Heya 4 30 więzi WEGO 
4% ziemskie S A i ZA „4,00 
41/,% ziemskie , ..... » » © 02,29 
8% ziemskie dolarowe „ 89.00 
5% warszawskie . 71,50 72,00— 71,75 
8% Piotrkowa „..2'5% 4; «. 63,00 
I0%, Giadjen TEZ OSA. 74,50 
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Trzęsienie ziemi na Nowej Zelandji 
Mało już dodać można szczegółów 

do opisu straszliwej katastrofy, jaka 
nawiedziła ostatnio Nową Zelandję. 

Miasta Napier i Hastings leżą w 
gruzach.. Runęły co większe gmachy: 
szpital, teatr, katedra, szkoły. Liczba 
ofiar, którą podawano pierwotnie na 
przeszło 1000 okazała się wprawdzie 
znacznie wygórowana; tem niemniej 
rozmiary katastrofy są okropne, skoro 
się zważy na szkody materjalne i groź- 
bę nowych wstrząsów. W zamienio- 
nym w gruzy mieście Napier trwają 
w dalszym ciągu pożary, gdyż nie- 
szczęśliwym  żbiegiem okoliczności 
przerwane zostały niemal wszystkie 

je Atlantydy, olbrzymiego łądu, który 
łączyć miał również Afrykę i Amerykę, 
a który też zapadł się wskutek kolo- 
salnego kataklizmu i dziś w tem miej- 
scu szumią fale Atlantyku i sterczą 
wyspy Kanaryjskie, jako jedyna pozo- 
stałość potężnego niegdyś lądu. 

Polinezja ma też swoją, bardzo cie- 
kawą historję. Odkryta stosunkowo 
najpóźniej, bo dopiero w XVII w. i 
zbadana zgrubsza przez słynnych po- 
dróżników, jak James Cooka, Tasma- 
na, Bassa, Torresa i in., po dziś dzień 
stanowi Polinezja przedmiot zaintere- 
sowania. Są np. na Nowej Gwinei oko- 
lice, w których nie postała jeszcze no- 

rury wodociągowe i ochotnicza straż * gą Europejczyka. Szereg śmiałych żeg 
ogniowa nie ma czem gasić ognia. Na 
domiar nieszczęścia dno przystani w 
Napier tak się podniosło, że woda u- 
stąpiła miejsca lądowi i mniejsze stat- 
ki okazały się na mieliznie. Na pro- 
wincji, wskutek podziemnych wstrzą- 
sów, zasypane zostały łożyska niektó- 
rych rzek, wywołując powódź. Komu- 
nikacja lądowa napotyka ponadto na 
trudności, ze względu na szczeliny, 
jakie się w ziemi potworzyły. Szczeliny 
te są miejscami tak duże, iż — według 
obrazowego powiedzenia jednego z fer- 
merów — „może w nich zginąć owca''. 

Świadkowie katastrofy opowiadają, 
że bezpośrednio po pierwszych wstrzą 
sach, rozciągnęła się nad nieszeżęsnem 
miastem olbrzymia chmura kurzu. 7е 
wszystkich stron słychać było wołanie 
o ratunek. Rozlegał się łoskot walących 
się domów. Niby domki z kart padały 
największe gmachy. 

Z właściwą Angło-Sasom sprężysto- 
ścią, zorganizowano pomoc. Zajęto się 
wydobywaniem zabitych i rannych z 
pod gruzów. Ewakuowano Napier i 
Hastings w obawie nowych wstrzą- 
sów. Zakazano wstępu na teren zagro- 
żony osobom postronnym, by nie u- 
trudniały akcji ratunkowej. Guberna- 
tor Nowej Zelandji lord Bladislow za- 
deklarował 100 f. sterl. na rzecz ofiar 
katastrofy. Za przykładem gubernato- 
ra poszli i inni. 

Nowa Zeleandja należy do jednej : 
z najpiękniejszych wysp na kuli ziem- 
skiej. Wespół z Australją i Nową Gwi- 
neą tworzy t. zw. Australazję. Posiada 
cudowny klimat. Składa się właściwie 
z dwóch wysp, przedzielonych cieśni- 
ną Cooka. Podobnież jak setki po- 
mniejszych wysepek rezsianych po tej 
całej ołbrzymiej połaci oceanu Spokoj- 
nego, słusznie uchodziła Nowa Zelan- 
dja za „raj ziemski”, gdzie w prze- 
ślicznych zatokach przegłądały się 
smukłe pałmy, a posągowo zbudowani 
krajowcy ze zszczepu Maori zadziwiali 
białych przybyszów pływaniem i nur- 
kowaniem. Kto z nas, czytając Londo- 
nowego „Syna Słońca” czy oglądając 
na srebrnym ekranie iście rajskie kra- 
jobrazy z „Białych 'cieni** lub „Poga- 
mina* nie wzdychał do tych pławią- 
cych się.w blasku słonecznym koralo- 

ch wysepek ? Kto z nas w dziecińst- 
vie nie zazdrościł Robinsonowi? 
Niestety— jak się okazuje — na- 

wet raj ziemski narażony był na ka- 
tastrofy. Z naukowego punktu widze- 
nia nie należy się. temu dziwić, gdyż 
przecie większość wysp i wysepek, O- 
ceanji jest pochodzenia wulkanicznego. 
Czynność sił podziemnych w tych oko- 
licach nie ustaje nigdy. Przecież we- 
dług pewnej bardzó prawdopodobnej 
hipotezy, Australja i Oceanja stanowi- 
ły niegdyś ląd połączony z Azję i do- 
piero z biegiem czasu, wskutek dzia- 
łania sił wulkanicznych, pomost po- 
między .Australją i Azją się zapadł, po- 
zostawiając po sobie jeno szczątki w 
postaci wielkich wysp Malezji: Sumat- 
ry, Jawy, Borneo, Celebes,, Nowej Gwi- 
nei i setek wysepek drobniejszych, jak 
Filipiny, Moluckie, Banda, Flores Ti- 
mor i in. Hipoteza ta przypomina dzie- 

  

  

larzy przypłacił życiem swe wędrówki 
po tych morzach. Tak np. zginął w 
1779 r. na wyspach Hawajskich (ina- 
czej Sandwich), dzielny Anglik James 
Gook, który aż trzy wyprawy w te. 
strony przedsiębrał i któremu zawdzię- 
cza m. in. swą nazwę cieśnina , dzie- 
ląca Nową Zelandję na dwie części: 
wyspę Północną i wyspę Południową. 
Na paręset lat przed Cookiem zginął 
przy wyspach Filipińskich przeszyty 
szczepem dzikusa słynny Magellan. 
Pożarty też został przez dzikich Maori 
odważny żeglarz holenderski Abeł- 
Janssen Tasman (1659 r.), od którego 
bierze swą nazwę wyspa Tasmanja, 
„ogród Australji'. Dzikie, ludożercze 
szczepy Maori, Papuasów, Malajczy- 
ków broniły zacięcie dostępu do swych 
rajskich zakątków. Jednak walka była 
nierówna. Pod wpływem broni palnej, 
tanich śdiecidełek i „wody ognistej'* 
tubulcy zmiękli, a niezliczone wyspy i 
archipelagi rozchwytane zostały przez 
białe mocarstwa. Najwięcej, rzecz pro- 
sta, skorzystała na tem „władczyni 
mórz* — Anglja, która oprócz ogrom- 
nego lądu australijskiego, zagarnęła 
Tasmanję, Nową Zelandję (1840 r.j, 
część Nowej Gwinei, wyspy Salomono- 
we i t. d. Znęceni bogactwami natural- 
nemi tej najpóźniej odkrytej części 

„ świata (kawa, herbata, korzenie, złoto, 
+ wełna „tytoń, ryż, kamfora, trzcina cu- 
krowa, indygo, perły, korale i t. d.) 
napłynęli tu koloniści ze wszystkich 
stron świata, podczas gdy tubylcy, wy- 
pierani, gnębieni, dziesiątkowani przez 
wódkę i choroby, szybko zaczęli wy: 
mierač. Rasa biała, silniejsza i brutal- 
niejsza, wzięła górę. Dalszy zaś ciąg 
tego odwiecznego prawa walki o byt 
wiadomy. Wystarezy przypomnieć hi- 
storję Azteków czy czerwonoskórych. 

Mnożyły się więc na prześlicznych, 
południowych wyspach faktorje i osa- 
dy białych; bogacili się przybysze na 
handlu zamiennym; wymierali potom- 
kowie ludożerców, eo to w swoim cza- 
sie zjedli Tasmana i towarzyszy. Nowa 
Zelandja rozwijała się jak na droż- 
dżach. Powstawały na tej błogosła- 
wionej, płynącej mlekiem i miodem 
ziemi urocze, białe,=ukryte w palmo- 
wych gajach miasta miasteczka, porty: 
Wellington (stolica), Auckland, Christ- 
church Hastings, Napier... W1907 r. 
uzyskuje Nowa Zelandja statut domi- 
njalny. Wszystko było w stanie kwit- 
nącym: gospodarka, finanse, admini- 
stracja, handel. I oto dziś dochodzą z 
tego raju ziemskiego „gdzie nawet pró- = 
by falansterów (gmin komunistycz- 
nych) doskonale się udawały, hiobowe 
wieści. Znaczna połać kraju w gru- 
zach, ludność w panice, w Londynie 
strach i niepokój 6 krewnych, w całym 
świecie poruszenie. | 

Jak widać, podanie o szczęśliwym 
Polikratesie zawiera w sobie dużo pra- 
wdy. Nieszczęście nie omija nawet 
rajów. 

J. Tadziewicz. 
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Popierajele przemysł krajowy 
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Zjazd prezesów dyrekcyj Ministerstwa Poczt i Telegrafów. 

  

Odbywa się obecnie w Ministerstwie Poczt i Telegrafów w Warszawie zjazd prezesów dyrekcyj z całego państwa. 
Obradom przewodniczy minister Boerner. Zdjęcie: Uczestnicy konferencji w M. P. i T. 

Nowe funkcje dyr. Za- 
bierzowskiego. 

(Tel. od wł. kor. z 

Dowiadujemy się, że dotychczaso- 
wy dyrektor departamentu ogólnego 
w Min. Sp. Wew. Zabietzowski ma ob- 
jąć w najbliższych dniach kierowni- 
ctwo wielkich prac w dziedzinie sa- 
morządu, pozostając w dalszym cią- 
gu w stopniu dyrekiora departamen- 
tu. 

Po aresztach P. P. 5. lewicy 

"ŁÓDŹ 10.11. Pat. — Jak donosi 

Warszawy). 

„Głos Poranny w dniu 9 b. m. decy- 
zją prokuratora zostało zwolnionych 
27 osób z pośród aresztowanych u- 
czestników zjazdu PPS — lewicy. W 
ciągu dni ostatnich zwolniono 106 а- 
resztowanych. Wobec zwolnienia za- 
stosowano jako środek zapobiegawczy 
do czasu rozprawy dozór policyjny. 

= 

Zażegnanie konfliktu 
węglowego. 

CARDIFF 10.IL.Pat. — Po diugo- 
trwałych rokowaniach, mających na 
celu zlikwidowanie konfliktu węglo- 
wego w Południowej Wałji' podpisany 
został układ między przedstawicieda- 
mi właścicieli kopalń a górnikami. U- 
kład zawarty został na 3 lata. 

Na Maderze spokój. 
LIZBONA 10.I1.. Pat. — Od soboty 

wiecz. w Funchału sytuacją. jest nor- 

małna. Na Maderze panuje zupełny 
spokój. „Jak: wiadomo, rozruchy były. 
tam wywołane zagadnieniem przywo- 
zu mąki z zagranicy. 
SESI AST PS SIS 

Interesujące zaręczyny.     
  

Zaręczył się ostatnio w Paryżu wnuk „sta- 
rego tygrysa" Piotr Clemenceau z panną 
Tėrką Gross, prawnaczką słynnej Sary 

Bernhard. 

0 pomoc dia bezrobotnych. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Sejmowa komisja ochrony pracy, 
jednogłośnie uchwaliła następującą Te 
zołucję: Sejm wzywa Rząd; by zwa- 
žywszy ma wyjątkowo ciężki pod 
względem gospodarczym okres, przy- 
szedł z możliwie wydatną pomocą do- 
raźną bezrobotnym, nie pobierają- 

cym zasiłków z funduszów bezrobocia 
że szczególnem uwzgłędnieniem ro- 
botników sezonowych, którzy w nastę 
pstwie kryzysu utracili swą zawodo- 
wą pracę i przeszli da kategorji se- 
zonowych. 

'Dziesięcioprocentowy dodatek do podatku 
od uposażeń. 

WARSZAWA 10.II. Pat. — Sejmo- 
wą komisja budżetowa rozpatrywała 
na posiedzeniu w dniu 10 b. m. pro- 
jekt ustawy o poborze 10 ргосеп? do- 
datku do niektórych podatków i opłat 
stempłowych. 

Sprawozdawca wice-marszałek Po- 
łakiewicz stwierdza, że rząd wniósł 
projekt ustawy ma żądanie komisji 
budżetowej, która uważała, ' że 
uchwalony w prowizorjum budżeto- 
wem w lipcu 1926 roku 10 procento- 
wy dodatek do podatku nie powinien 
widnieć w ustawie skarbowej i powi- 
nien być przedmiotem osobnej usta-- 
wy. Sprawozdawca zatrzymał się dłu- 
żej nad tą częścią uzasadnienia rządo- 
wego do omawianego projektu, która 
mówi o ustanowieniu 10 procentowe: 
go dodatku do podatku dochodowego 
ed uposażeń służbowych. Rząd wyraź- 
nie stwierdza, że uważa obcięcie upo- 
sażeń urzędniczych o 15 procent jako 
ultima ratio i dlatego stara się wpro- 
wadzić pewne zmniejszenie uposażeń, 
celem uniknięcia zastosowania tego 
ostatecznego Środka, na innej dro- 

dze Urzędnicy państwowi, wo- 
bec uniżki cen są dziś do pewnego 
stopnia lepiej sytuowani, a zwłaszcza 
wobec ludności rolniczej. Wobec te- 
„go sprawozdawca wypowiada się za 
przyjęciem projektu ustawy. 

W dyskusji zabierali głos pos. Chą 
dzyński, Rybarski, Czapiński, Sanoj- 
ca i Rozmaryn. Wiceminister Grodyń- 
ski wyjaśnia, że wprowadzenie 10°/, 
dodatku do podatku od uposażeń dla 
670 tysięcy rodzin da około 9 miljo- 
nów złotych skarbowi państwa. Spra- 
wozdawca w swem przemówieniu pod 
kreśla, że BBWR odnosi się z najwyż- 
szą ostrożnością i troską w stosunku 
do rzesz urzędniczych. Wobec jednak 
dzisiejszej sytuacji stanąć musi na sta 
nowisku, że i urzędnicy muszą ucze- 
stniczyć w walce z trudnościami go- 
spodarczemi, albowiem ich sytuacja 
uległa poprawie dzięki wzrostowi re- 
alnej wartości płac. W głosowaniu ko- 
misja odrzuciła wszystkie poprawki, 
natomiast przyjęła w drugiem i trze- 
ciem czytaniu projekt ustawy w 
brzmieniu rządowem. › 

Debata budżetowa w Seimie 
Budżet Min. 

WARSZAWA 10.1. Pat. — Na posiedzeniu 
w dniu 10 b. m. Sejm przystąpił do budżetu 
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświece- 
nia Publicznego. Sprawazdawca pos. Zdzi- 
sław Stroński stwierdza, że budżet tego Mi- 

nisterstwa wynosi 444.605.603 zł. po uwzglę- 
dnieniu wniosków oszczędnościowych. Oma- 
wiając kwestję powszechnego nauczania, re- 
refent podnosi, że do końca 1930 roku wy- 
budowano w Polsce nie licząc Śląska, 9.729 
izb szkolnych, |przy pomocy skarbu w wy- 1 
sokości 23 miljonów złotych. Poziom szkol- 
nictwa w ostatnich latach znacznie się pod- 
niósł. Od roku 1927 rozpoczyna się wzrost 
cłatów nauczycielskich. Przewiduje się dal- 
sze powiększenie etatów o 3.080 tak, iż о- 
gólna liczba wyniesie 71.061. Przechodząc 
do omówienia sprawy dobrego nauczyciel- 
stwa, mówca wskazuje, że Ministerstwo urzą- 
dza kursy wakacyjne, które pogłębiają wie- 
dzę nauczycielską Zasługą dwóch ostatnich 
ministrów jest to, że stworzyli oni moralne 
podstawy szkolnictwa, stawiając ideę pań- 
stwowego wychowania  Niemniejszą opieką 

otącza sie i szkoły średnie. Rezultatem tego 
jest podniesienie poziomu nauczycielskiego, 
a w konsekwencji i poziomu naukowego 
młodzieży. W szkolnictwie zawodowem pa- 
nuje słuszna tendencja do zastosowasia go 
do wymogów regjonalnych. W szkolnictwie 
wyższem wszystkie ikatedry są obsadzone. 
Sprawą wychowania fizycznego interesuje się 
bardzo nietylko rząd, ale i społeczeństwo. 

W. R. i 0. P. ' 

Referent wnosi o przyjęcie budżetu w brzmie- 
niu rządowem. 

Posłanka Balicka (Klub Narodowy) za- 
rzuca, że Ministerstwo, szukając nowych 
metod, chce oprzeć całe wychowanie na po- 
stulacie bezsprzecznie politycznym, mianowi- 
cie wychowania dobreg=s pańswowca, a właści 
wie rządowca.. Mówczymi krytykuje stosunek 
Ministerstwa do religji, który zdaniem jej, 
wywołuje zaniepokojenie wśród społeczeń- 
stwa. Uważa za krzywdzące dla dziecka, je- 
żeli się w nie wpaja, że ideałem jest nie na- 
ród wielki, lecz wielki człowiek, uznawany za 
bohatera. Posłanka Jaworska (BB) oświadcza 
że opozycja ogranicza się do krytyki polity- 
ki oświatowej, nie wskazując jednocześnie, 
skąd wziąć pieniądze na zaspokojenie głodu 
oświatowego. Dalej staje w obronie dokształ- 
cania nauczycieli. Obóz rządowy — oświad- 
cza mówczyni — domaga się wychowania 
państwowego i w tej chwili nie odgranicza 
wychowania państwowego od rządowego, po- 
nieważ to nie jest zwykły rząd tego czy im- 
nego człowieka lecz rząd Marszałka Piłsud. 
skiego, który to państwo wywalczył, Pos. 
Langer ugolewa, że kształcenie — zdaniem 
mówcy — nabiera charakteru coraz bardziej 
kastowego. Ludzi odsuwa się od oświaty w 
imię oszczędności. Pos. Wełykanowicz, twier- 
dzi, że szkoły ukraińskie nie otrzymują żad- 
nej pomocy, a jedynie niszczą się. Klub mów- 
cy głosować będzie przeciwko budżetowi. 

W sprawie interpelacji, zgłoszonej na po- 
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przedniem posiedzemiu pnzea posla Birkem- 
mayera co do słów wypowiedzianych przez 
posła Kaweckiego podczas przemówienia po- 
sla Galicy marsz. postanowił oprzeć się na fak 
cie, że w (pierwszych zapiskach biura steno- 
graficznego okrzyk posła Kaweckiego zapi- 
sany został w formie : „Nie chcieliśmy po- 
magać Niemcom*. Na tem zarządzono przer- 
wę. 

Po przerwie plenum Sejmu przystąpiło 
do dalszej dyskusji mad preliminarzem bud- 
żetowym Ministerstwa W. R. i O.. P. Pos. 
Bogusławski porusza sprawę stosunków Koś- 
cioła prawosławnego 'w Połsce, podkreślając 
że orędzie Pana Prezydenta o zwołaniu sobo- 
ru prawosławnego dowodził zrozumienia spra- 
wy przez nżąd polski. W imieniu ludności 
ukraińskiej wyznania prawosławnego mów- 
ca podnosi koni 
<cioła prawosława 
dstawia szereg postulatów pod adresem rzą- 
du. Pos. Puljan (Ch. D.) krytykuje politykę 
szkoiną Ministerstwa, wyrażając wątpliwość, 
czy obecny program szkolnictwa powszech- 
mego podnosi poziom młodzieży. Mówca 
twierdzi, że wykonanie konkomdatu nie posu- 

nęło się naprzód. Pos. (ks. Czuj (BB) apeluje, 
aby Ministerstwo Oświaty zajęło się sprawą 
mieszkań dla nauczycieli po wsiach. Dalej po- 
rusza stosunek Ministerstwa do Kościoła, któ- 
ry jest poprawny i przyczynia się do wzajem- 
nej współpracy. Pos. Sammerstein krytykuje 
działalność Ministerstwa w stosunku do szkol- 
mietwa żydowskiego. Pos. Finsberg (BB) apė- 
imje do p. ministra, aby otoczył opieką szkoł- 
mictwo żydowskie. Pos. Chrucki z Klubu Ukra 
ińskiego krytykuje politykę rządu w stosun- 
ku do Cerkwi prawosławnej. Pas. Grzesik 
BB) omawia stosunki szkolne na Górnym 

"Śląsku i dorobek Ministerstwa w tej dzie- 
dzinie. 

Po przemówieniach posła Stahla (Kl. Nar.) 
i Wawrzynowskiego (BB) zabrał głos mini- 
ster W. R. 1 0. P. Czerwiński, który w 
dłuższem przemówieniu omawia zagadnienia 
wychowawcze, przyczem zawważa, be ruch 
jaki w Polsce po odzyskaniu niepodległoś- 
ci ujawnił cię w dziedzinie wychowania fi- 

zycznego, wyczenpywał się dookoła zagad- 
mień formalnych, a zupełnie nie dotykał 
głębszej treści wychowania. Utrwadił się typ 
szkolarza - biurakraty, dia którego szko- 

ła miała być czemś stojącem poza życiem. 
Mówca omawia stosunki, które. zapanowały 
po przewrocie majowym i podkreśla, że je- 
dnym z najdonioślejszych skutków przewrotu 
majowego jest przemiana, jaka dokonała się 
w stosunkach wewnętrzmo-politycznych, a 
mianowicie powstanie obozu ideologicznego. 
hołdującego przekonaniu że pierwszym naj- 
ważniejszym interesem zarówno poszczegój- 
nych grup społecznych, jak i ogółu narodu 
jest wzmocnienie zrębów odzyskanego pań- 
stwa. Minister "wskazuje, iż mie da się szkoły 
uchronić od prądów nurtujących w społe- 
czeństwie. 

Zkolei minister przeszedł do sprawy reali- 
zacji powszechnego nauczania cgaznaczając, 
że przedewszystkiem przed rozpoczęciem za- 
pisów wydane będą zarządzenia, 00 czynić, 
aby majwiększa liczba dzieci znalazła się w 
szkołach. Wreszcie minister odpiera zarzut, 
jakoby Rząd zbyt mało troski poświęcał szkoł 
nictwu powszechnemu. 

Na tem rozprawę nad budżetem Minister- 
stwa Oświaty ukończono. 

Nagły wniosek. 
Następnie przystąpiono do nagłości wnio- 

sku w sprawie zmiany prawa o ustroju 6ą- 
dów powszechnych oraz rozporządzenia Mi- 
nisterstwa Sprawiedliwości w związku z pro- 
wadzeniem rozprawy w Sądzie Okręgowym 
warszawskim przez Z, Neumanna. 

Treść wniosku umotywował pos, Nowo- 
dworski (Ki. Nar.). ‚ 

"Przeciwko magłości wniosku nikt głosu 

    

  

  

   

- nie żądał. Izba ńagłość uchwaliła: Natomiast 
pos. Podoski (BB), na podstawie odpowied- 
niego artykułu regulaminu, wniósł o dopu- 
szczenię do rozprawy bez odsyłania wniosku 
do komisji, to jest, żeby lzba natychmiast 
wniosek przegłosowała. { 

Zabral gios nastepnie pos. Car (BB) prze- 
ciwko. wnioskowi. Po. szczegółowem zanali- 
zowaniu wniesionego wniosku pozycji w kon- 
kluzji oświadcza, że kłub BB uważa ten 
wniosek za mienadający śię do merytorycz- 
nej dyskusji i że był on demonstracją połi- 
tyczną. To też mówca stawia wniosek for- 
malny o odrzucenie zgłoszonego do wniosku 
projektu ustawy. W, replice pos. Nowodwor- 
ski (Kl. Nar.) polemizuje z oświadczeniem 
pos. Cara i zgłasza 'wniosek formalny, aby 
sprawę przesłać do komisj: prawniczej i tam 
urzeczywistnić myśl] wniosku w należytej for- 
mie. W głosowaniu wniosek formalny 0 od- 
rzucenie nagłego wniosku kjubu narodowego 
przyjęto. 

Zkolei przystąpiono do budżetu Minister- 
stwa Skarbu. Dłuższe przemówienie wygło- 
sił minister Matuszewski, omawiając sposo- 
by zachowania równowagi budżetowej. Po 
przemówieniu p. ministrą zabrał głos spra- 
wozdawca pos. Hołyński (BB), prosząc o 
przyjęcie preliminarza w brzmieniu komisji. 
Następnie przemawiali posłowie Rybarski i 
Czapiński. Na tem obrady przerwano. Nastę- 
pne posiedzenie we środę o godz. 11. 

DOR 
Na Dombergu. „Zaludnione* w połowie książkami ruiny. 
krycie”. Parę szczegółów o rękopisach i 

PAT. 
Moje skromhe „od. 

autografach polskich pobieżnie praejrza- 
nych. Oryginał aforyzmu Tadeusza Kościuszki «ks, Sapieżynie, z domu hrabiance 

\ Zamoyskiej, z Wiednia do Warszawy listem nadesłany. 

IV. 

Trzeba być naprawdę takim nacha- 
łem jakim jest przeciętny zawodówy 
dziennikarz, by nie liczyć się z cza- 
sem ludzi, upatrzonych na swych ir- 
formatorów. Otóż i ja, bez najmniej- 
szego skrupułu, mimo, iż jest godzina 
3-cia po południu, wprost od rektora 
Kóppa walę na Domberg, gdzie w Bi- 
bliotece Umiwersyteckiej, oczekuje 
mnie zapewne zgrzytając zębami Dy- 
rektor, nazwiskiem Karl Weltman, o 
ile znów i jego najwłaściwsze nazwi- 
ska nie poplątałem. 

Ślicznie doprawdy wygląda 6% 
Domberg w zimowe popołudnie; w 
lecie, wyobrażam sobie jest to zale- 
sione wzgórze dorpackie — bajecz- 
mem eldorado młodzieży, od której 
zawsze pęka poprostu nadembachowy 
gród uniwersytecki. Tu, tu niewątpli- 
wie na Dombergu rozżarzają się od 
zapachu żywicznego zmysły ludzi pół 
nocnych, a i niejeden z dawnych stu- 
dentów 7 Polski darzył swemi uczu- 
<iami powabne Estońki. 

Gdzieś z za wierzchołków drzew 
gnących się pod ciężarem śnieżnych 
«©kiści wypłynęła akurat złocisto-czer 
wona kula słoneczna, której blaski 
ukazują mym zdumionym, oczom w 
całym przepychu monumentalne ru- 
imy b. siedziby biskupiej z zamierzch- 
łego okresu katoliekiego. 

Prawa część tych murów zmienio- 

na jest i „ucywilizowana“ do niepo- 
znania. Tu miešci się od lat kilku- 
dziesięciu Biblioteka Uniwersytecka, 
tu zgromądzone są pomniki kultury, 
entuzjastom wiedzy dające karm. du- 
chowy, a przybyszowi zaś w moim sty 
lu tyle chaotycznych wspomnień, re- 
fleksyj i dygresyj do spisywanych na 
kołanie wrażeń. i 

Zapominam, że wśród tych żyją- 
cych ksiąg i inkunabułów ktoś mnie 
oczekuje i puszczam wodze, stłoczo- 
nym do głowy myślom. 

'Tak, jak poprzednio w archiwum 
na ratuszu poprzysięgam sobie wró- 
cić kiedyś na dłużej, czując potrzebę 
i chęć nieodpartą zanurzenia się w 
treści nagromadzonych tu skarbów, 
by popełnić kilka rewelacyjnych ar- 
tykułów z dziedziny, tak mało nao- 
gół przystępnej mi historji i kultury. 

Dyrektor Biblioteki musiał już 
zwątpić w mą wizytę, gdyż zastaję go 

w palcie, zbierającego się do wyjścia. 
1 znów powtarza się stara historja 
pracy dziennikarza. ŻZarzucam swą 
ofiarę potokiem pytań, piąte przez 
dziesiąte notuję na karteluszku pa- 
pieru, z odpowiedzi — wyrywam tra 
fiające mi do przekonania cyfrysi za 
każdym zdaniem powtarzam, iż dłu- 
go mu cennego czasu nie zajmę. 

W tem miejscu muszę zrobić uwa- 
gę, iż nasi przyjaciele Estończycy nie 

tyłko, że każdy z nich w swoim za- 
kresie jest doskonałym informatorem, 
lecz — i wywiadowcą, poprostu są 
to ludzie pod tym względem szczegól- 
nie uzdolnieni — i jakby to lapidarnie 
określić, wiecznie głodni wieści ze 
świata. 

Jest to słuszna zasada, „wyma- 
gasz byni był ci informatorem — to 
musisż mi się odwzajemnić tem sa- 
męm'. A jak ja tu np. mogę być so- 
lidnym informatorem w zakresie bi- 
bliotekarstwa polskiego, albo czyż ko 
mu się w Wilnie śniło, nawet urzędo- 
wym mołom książkowym, by orbi 
et urbi ogłosić, co z piśmiennictwa 
narodów północnych, jednym powie- 
wem kultury z nami od wieków ży- 
jących — do naszych archiwów czy 
bibliotek trafiło? A tu w dodatku u- 
czony kustosz estoński chciałby się 
też ode mnie laika dowiedzieć, jak 
to się w Wilnie w Bibliotece U. 5. B. 
pp. Łysakowski z Brenszteinem go- 
spodarują, albo jakie inmowacje zapro 
wadził w Warszawie znany mu 050- 
biście nasz ex-bibliotekarz uniwersy- 
tecki dyr. Rygiel? 

Co na takie pytania odpowiedzia- 
łem tego nikt nie sprawdzi — sam zaś 
otrzymane informacje łapczywie no- 
tuję. 

Uniwersytecka komisja bibliotecz- 
na oraz sztab kustorski pracują w Dor 
pacie nad opracowaniem publikacji 
katalogu. Drukiem zdaje się w roku 
1911 objęte zostały tam dzieła w języ 
ku rosyjskiem mad czem kilkanaście 
lat pracowały ówczesne czynniki 
cesarskiego uniwersytetu. W bibliote 
ce tej pośpiesznie nadmienić rnuszę 
se tradycyjny porządek i plano- 
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Pan Dyrektor w momencie pre- 
zentowania teczek z rękopisami i auto 
grafami polskiemi, machinalnie rzu- 
ca mowe pytanie, tyczące się bieżą- 
cych prac publikacyjnych dyr. Biblio- 
teki U. S. B. d-ra Łysakowskiego, po- 
kazując mi świeżą jego książkę nad 
którą się biedzi przy pomocy słowni- 
ka polsko-rosyjskiego. W odpowiedzi 
przyrzekam mu, iż za powrotem do 
Wiłna namówię d-ra Ł. by kontakt 
z nim nawiązał. 

A propos rękopisów i autografów 
polskich. Jest ich tam coś przeszło 
czterdzieści. Wśród mich w oczach 
specjalistów — są zapewne i białe kru 
ki. Weźmy choćby oryginał listu Na- 
czelnika Tadeusza Kościuszki, adre- 
sówanego z datą 20 czerwca 1815 r. 
z Wiednia do Warszawy na ręce ks. 
Sapieżyny z domu hrabianki Zamoy- 
skiej”). Na treść tego listu składa się 
właściwie tylko krótki aforyzm. A 
oto jego dosłowna treść: 

„Obywatel który chce szczycić się 
bydz dobrym Polakiem powinien po- 
święcać wszystko dła Oyczyzny i bydz 
zawsze Ludzkim fi Sprawiedłiwym 

w Wiedniu Roku 1818, 20 Juni. 
Thad. Kościuszko *). 

Dalej czytam jednym tchem ja“ 
kiś żartobliwy wierszyk Chodźki, list 
dó nieznanego adresata Joachima Le- 
leweła w którym mowa o jego inte- 
resach z wydawcami. Przewija się tam 
bodaj nazwisko wydawcy Zawadzkie 
go. Brak czasu, mrok w bibliotece i 
odczuwane przeze mnie, zrozumiałe 
przecież zniecierpliwienie mego czci- 

1) Imienia brak. 
*) Pisownię oryginału w przytoczonym 

odpisie zachowuję. 

godnego mformatora — uniemożliwia 
mi odcyfrowanie niezbyt czytelnego 
listu prof. Grodka, w którym w języ- 
ku niemieckim wielki uczony i adop- 
towany syn Wilna daje świadectwo 
swych szczerych sympatyj do Uczelni 
Wileńskiej i swych połskich kolegów 
tej uczelni profesorów. Wojciech Bo 
gusławski znów pisze w sprawie pro- 
jeklowanej gościny swego teatru war 
szawskiego w Rydze i bodaj również 
w Dorpacie. 

Z pośród kilku autografów z 'pie- 
tyzmem zachowany jest autograj Ada- 
ma Mickiewicza. 

Jesł już godzina czwarta, z żalem 
prawdziwym chowam notes — ma- 
jąc przed sobą wizytę u prof. Gusta- 
wa Suitsa i obiad z redaktorem Kitz- 
bergiem *) z „Postimes*, najstarsze- 
go dziennika estońskiego tu w Dorpa- 
cie w nakładzie 30 tysięcy egzempla 
rzy wychodzącego. 

Dyrektor Weltman *) — odprówa 
dza mnie do ul. Jaaki, gdzie wśród 
serdecznych słów pożegnania drogi 

się nasze rozeszły. 

Jako$ brak mi jest na wspomaie- 
nia tego małego przeżycia dorpackie 
go słów do skreślenia swych wrażeń 
— więc zgodnie z dzienikarską meto- 
dą pracy zaokrąglam garść tych cha- 

otycznych informacyj o Bibliotece U- 
czełni Dorpackiej, która godna jest 
jak najwięcej skrupułatnego potrak- 
towania i specjalnego dzieła — cyfra 
  

|.) Synem znakomitego pisarza, t. zw. 
ojca narodowego dramatu estońskiego, zmar- 
łego kilka lat temu. 

; 3, Doprawdy nie pomnę, czy to z nim 
właśnie miałem zaszczyt ową godzinę w bi- 
bliotece przepędzić. k 

mi, które wydarłem z ust j ej Dyrek- 
tora. ) 

Otóż według spisu katałogowego 
z dnia 1. IV. r. 1929 — na ewidencji 
biblioteki znajduje się 557,683 nume- 
rów, w tem 223,058 tomów książko- 
wych, 64842 egzemplarzy czasopism 
i różnych perjodyków, 12,423 zabyt- 
ków estońskiego piśmiennictwa na- 
rodowego (pieśni i klechdy) 876 map, 
883 rękopisy różnojęzyczne i takież 
5.223 autografy. 

Już opuszczając mury na Domber 
gu zwracam uwagę swego informato- 
ra czy nie były aby robione kiedykol 
wiek próby wymiany pamiątek pol- 
skich na estońskie i ku memu zdu- 
mieniu dowiaduję się, że i owszem, 
lecz inicjatywa w tym względzie Dor- 
patu mie znalazła zrozumienia *). 

Czuję się bardzo uszczęśliwiony 
biorąc — tylko nie śmiej się czytelni- 
ku -— za dobrą monetę komplement, 
iż w ostatnich czasach byłem podob- 
no pierwszym Polakiem, który „aż 
tak dalece* — pamiątkami polskiemi 
w Dorpacie się zainteresował, a za- 
razem jest mi przykro, że mimo wszy 
stko o rzeczach tych tylko mogę pi- 
sąć w nawiasie. 

Wierzę jednakowoż, że słowa me 
zachęcą do tego ludzi powołanych. 
Czyż wówczas nie wolno mi będzie 
szczycić się swą skromną misją dzien- 
nikarską? 

Bolesław Wit Święcicki. 

  

„O ile pamietam chodziło tu o wy- 
mianę pewnych dzieł i rękopisów, znajdują- 
cych się w Bibliotece Uniw. Jagieli. й 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
"Furmanka pod kołami pociągu osobowego. 

(0d własnego koresp. z Lidy), 

Duia 8 luiego pociąg zdążający z Lidy 
stronę Skrzybowiee najechał na pzzejeż- 
jącą farmankę na przejeździe Porzecza- 

ny, wskutek cxcgo zdruzgotał furmankę, za- 
bił konia eraz ciężko poranił właścielela fur- 
ажа mieżnkóego Jana Gajdę mieszkańca 

Komisarze sowieccy 

wioski Hołdary, gminy lebiodzkiej. 
Po uprzątnięciu tora pociąg ruszył w dal 

szą podróż, zabierając ze sobą jego 
Gajdę Jana, któremu na stacji kolejowej 
Skrzybowee udziełeno pierwszej pomocy le- 
karskej. 

przekroczyli granicę 
polską i zestali aresztowani. 

Przedwaucwraj na terenie odcinka granica 
mecze Łowcewicze wpobliżu wsł Hryhorowi- 
came żołoieac K. O. P - u vatrzymaji 
dwóch komisarzy sowieckieh, Którzy, jak 
fwierdoą, przeprowadzali inspekcję sowiec- 
Išteso paz pegranicznego i zmyłiwszy dro- 

gę znaleźli się na terytorjum Polski. 
W chwili aresztowania komisarze sowiee- 

ey znajdowąli się na motocyklu, zaopatrzo- 
nym w podwozie do jazdy na Śniegu. 

* Dygnitarzy bołszewiekich przytrzymano 
do wyjaśnienia sprawy. 

Pożar kościoła i piebaniji. 
Z pogramicza donoszą, iż późną nocą w 

piatek ma sobotę 7 b. m. w Gródku Siem- 
kowski wakuiek nieustalonych narazie po- 
wodów wybuchł groźny pożar w zabudowa- 
miach piebanji. Pożar w szybkim czasie stra- 
wii cały budynek plebanji kościełnej, poczem 
przerzucił zię ma znajdujący się wpobliżu 

kościół, który rywnież spłonął doszczętnie. 
Pożar powstał najprawdopodobniej wsku- 

tek podpalenia, gdyż miejscowa jaczejka 
„związku bezbożników* oddawna odgrażała 
się, iż wykurzy z Gródka klechę. 

Ludność polska przystąpiła do zbierania 
ofiar na odbudowę kościoła. 

Aresztowanie defraudanta z Bielska. 
Wczoraj władze Śledcze aresztowały w re- 

fonie Iwieńca podejrzanego osobnika, który 
mararie odmówił wyjawienia swego nazwi- 

ska. 
Dopiero pod krzyżowym ogniem pytań о- 

sobnik przyżmał się, że jest Witoldem Osoc- 

kim, poszukiwanym przez władze Śledcze 
miasta Bielska, za zdefraudowanie na szkodę 
jędnej z fabryk bielskich 45.000 złotych. 

Defraudanta odesłano do dyspozycji władz 
śledczych m. Bielska. (c) 

Nowy pocisk t. zw. Zrzeszenia Chrześc.- 
Narodowego. 

Burzycielom w odpowiedzi. 
Spokojnie upływa już piąty miesiąc od 

<qzasu jak „Dziennik Wileński* wyrzucił z 
siebie ostatni pocisk pod adresem nominacji 
burmistrza m. Lidy. 

Zdawało się, że Rada Miejska, składająca 

Się z kilku ugrupowań doszła wreszcie do 

porozumienia i obecnie przystąpiła do wspól- 

Jnej pracy nad poprawą poderwanej siłą faktu 

gospodarki miejskiej w Lidzie. Wszystko skła- 

dało się jaz najlepiej. Mianowany z urzędu 

burrnistrz, widząc, że nie zdoła przedsięwziąć 

żadnej pracy w krótkim okresie czasu na jaki 

był mianowany, złożył nominację, dając tem 
samem Radzie Miejskiej możność dokonania 

wyboru burmistrza i jego zastępcy. Teraz do- 

piero można było poznać, że pewien odłam 

xadnych, mianujący się Zrzeszeniem Narodo- 
wo-Chrveścijańskiem, nie myślał wcale o pra- 
cy, mając na celu brużdżenie we wszelkich 

poczynaniach Rady Miejskiej, Na szczęście 
Rada niewiele straciła na odłączeniu się tej 
grupki radnych, składającej się z 4 osób nie 

wupełnie nadających się do jakiejkołwiek pra- 

cy. a której przewodniczy znany wichrzy- 

«iei p. Harniewicz. 
Daia 6 lutego, krėtko po dokonaniu wybo- 

*6w burmistrza i wiceburmistrza w Lidzie, 

znowu ukazał się w „Dzienniku Wileńskim 

sążnisty artykuł p. t. „Z życia Rady m. Lidy. 

Walka o polskość i katolickość miasta”, Ko- 

wespondencja ta, nacechowana zupełną nie- 

świadomścią rzeczywistego stanu gospodar- 
<zege miasta, godzi w Radę Miejską kłam- 
stwami i oszczerstwami najróżnorodniejszego 
pokroju. Autor jest bezimienny,” jednakowoż 
treść korespondencji wyraźnie wskazuje jego 
osobę, zaś fakt bezimiennego wystąpienia 

świadczy o wielkiej obłudzie, jaka się wy- 

roźnie przebija w słowach rzekomego obroń- 

cy polskości i katolickošci miasta. 

Cajemu społeczeństwu lidzkiemu wiado- 

(jak to sam autor korespondencji podkreślaj, 

że praca. Zrzeszenia Narodowo-Chrześcijań- 

skiego (które się samo tak nazwało) ogra- 
miczała się zaledwie do rzucania haseł, unie- 
amożliwiającyh Radzie podjęcie jakiejkolwiek 
pracy. Ugrupowanie to weszło w skład Rady 
z pisnem przygotowanym zgóry, jednakowoż 
gdy się zawiodło w swoich rachubach, poczę- 
ło w imię rzekomych zasad chrześcijańskich 
bruździć i warchobć na każdem posiedzeniu 
Rady Miejskiej. Fakt ten przypieczętowuje 
„dekiaracja złożona przez p. Harniewicza pro- 
wodyra kiłku niepoczytalnych jednostek, któ- 

xej końcowe brzmienie w całości przyta- 

ezam: „„Koło radnych Zrzeszenia Narod.- 
Chrześć., zdając sobie dokładnie sprawę х 
=wytworzonego porozumienia żydowsko-sana- 

<yjnego uchyła się w tych warunkach od wy- 

boru burmistrza i wiceburmistrza i w naj- 

mniejszym stopniu nie bierze na siebie odpo- 

wiedrialności za rządy miastem nowopowsta- 

lej spóźki”*. Deklarację tę podpisało tylko 4-ch 

radnych: H. Harniewicz, Ź. Stasiewicz, Filip- 

czyk i M. Stasiewicz, pozostałych 2-ch rad- 

mych z tegoż ugrupowania, wyczuwając plany 

mkryte p. Harniewicza, zawczasu wycofało się 

_x groma wichrzycieli i odmówiło swego pod- 

pisu ua powyższej deklaracji. Końcowa treść 
dekłaracji głosi wyraźnie, że podpisani nie 
biorą odpowiedzialności za rządy miastem. 
Dlaczegóź więc nie złożą swoich mandatów? 
JW ten sposób spadłaby z nich całkowicie 
wszelka odpowiedzialność. 

* Według zdania p. Harniewicza dr. Ordy- 
łowski nie mógł być wybrany burmistrzem, 
dyż jest nieznanym na terenie m. Lidy. 

fwierdzić tak może tyłko sam p. Harniewicz. 
gdyż społeczeństwu lidzkiemu osoba p. d-ra 
Ordylowskiego znaną jest pod każdym wzglę- 
„dem od szeregu lat. Urodzony w Ziemi Wi- 

łęńskiej, powiecie trockim, w samej Lidzie 
siada klika dobrze znanych rodzin. Przez 

By przeciąg czasu pelni*chlubną służbę w 

Wojsku Połskiem na froncie w randze puł- 
kownika, zaś w czasie powojennym. pracuje 
jako komendant Szpitala Garnizonowego w 

ilnie, gazie położył wielkie zasługi przy 
rozbudowie Kliniki. Ostatnio, pełniąc służbę 
naczelnego iekarza D. O. K. III, przechodzi 
ma emeryturę, pozostawiając za sobą chlubną 

pracę na poju społecznem. Od 3 lat osiedlił 
się stale w Szczytnikach pod Lidą i pełnił 

obowiązki lekarza kolejowego w Lidzie. Cho- 

ciažby tylko z tych wzgłędów osoba d-ra Or- 

dyłowskiego dobrze jest znana w całej Lidzie. 

Jedynie złość bezsilna wroga pobitego na każ- 

diem połu może rozsiewać podobne brednie. 

*Tenże autor korespondencji „Dziennika Wi- 

łeńskiego" twierdzi, że dr. Odryłowski urzą- 

  

dził w biurze Magistratu ekspozyturę Komi- 
tetu Wyborczego B. B. W. R., zaniedbując 
przez to sprawy miasta. Spotykamu się tutaj 
z nowem kłamstwem menerów chadeckich, 
albowiem każdy o tem doskonale wie, że 
Blok Bezpartyjny w Lidzie miał swoje własne 
nami łokalami, jak to zazwyczaj gwałtem 
biuro wyborcze, a nie posługiwał się parafjal- 
czynił w czasie wyborów czołowy kandydat 
Chadecji p. Harniewicz, zaś co do udziału 
d-ra Ordyłowskiego w akcji wyborczej, to 
chyba miał takie samo prawo jak i każdy 
obywatel Polski. 

W dalszym ciągu swoich wywodów autor 
rzekomo staje w obronie biednej ludności 
chrześcijańskiej, której, jego zdaniem, dzieje 
się straszna krzywda. Ale są to tylko czcze 
słowa, które nic kompletnego 'nie mówią. 
Widocznie autor nie ma zwyczaju operować 
cyframi, albo poprostu boi się ich... Kilka 
zdań, które poniżej przytaczam dosłownie, 
nie mieszczą w sobie ani przyczyny zadłuże- 
nia miasta, ani też rzekomych krzywd jakie 
miano wyrządzić ludności chrześcijańskiej. 
A mianowicie: „,...Kasa Magistratu świeci pust- 
kami. Protestowane weksłe magistrackie sta- 
ły się powszechnem zjawiskiem dlatego prze- 
dewszystkiem, że w budżetach łat poprzednich 
figurują niczem nieuzasadnione grube pozycje 
na utrzymanie żydowskiego religijnego szkol- 

nictwa, żydowskich przytułków i t. d., i t. d., 

jako zdobycz radnych żydowskich”. Płytki 
to musiał być umysł,, który wyciągnął podob- 

ne wnioski, bowiem w rzeczywistości w u- 
biegłym roku budżetowym ludność żydowska 
wykorzystała na szkolnictwo 2,7 proc. bud- 
żetu zwyczajnego, a 1,6 proc. budżetu nad- 
zwyczajnego, zaś na opiekę społeczną 6 proc. 
budżetu zwyczajnego, a 3,6 proc. budżetu 
nadzwyczajnego. Kwoty te bynajmniej nie 
przewyższały kwot wykorzystanych przez 
ludność chrześcijańską,która znacznie większe 
świadczenia otrzymała z Magistratu m. Lidy. 

Zresztą rok rocznie budżety bywają wyłożone 

przez okres 14-dniowy do przeglądu publicz- 

nego, więc pozycje krzywdzące ludność chrze- 

ścijańską mogły być zawsze w porę zaskar- 
żone. Jednakowoż podobny fakt w Lidzie 

dotychczas nie zaszedł. Idąc dalej za treścią 
bezimiennego autora, zwracam się do prze- 

wodniczącego t. zw. Zrzeszenia Nar.-Chrz. 
w osobie p. Harniewicza z kilkoma pytaniami 

A przedewszystkiem — czy jest ludność ży- 

dowska w Lidzie i w jakim stosunku procen- 

towym do ogólnego stanu ludności? Czy lud- 

ność żydowska płaci podatki i jak one się 

przedstawiają w stosunku do podatków po- 

bieranych od ludności chrześcijańskiej, Czy 

ludność żydowska ma prawo korzystania ze 
świadczeń Magistratu m. Lidy? I wreszcie czy 
ta bezsensownie przytoczona okoliczność mo- 
gła wpłynąć na półtoramiljonowa zadłużenie 
miasta? 

Widocznie p. Harniewicz nie chce wziąć 
pod uwagę robót inwestycyjnych, jakie prze- 
prowadzano w ostatnich latach w mieście bez 
gotowego grosza, że przypomnę tylko prócz 
wielu innych gmach bliźniaczej szkoły po- 
wszechnej kosztem 727 tysięcy złotych nie 
licząc procentów, z czego subsydjum uzyska- 

ne z Kuratorjum wynosiło załedwie 240 tysię- 

ćy złotych; dalej elektrownię miejską kosztem 

1,118 tysięcy złotych również nie łicząc pro- 

centów, która dała możność zelektryfikowania 
całego miasta. Elektrownię, tę śmiało można 

nazwać skarbem miasta, albowiem już obec- 

mie przynosi 126 tys. zł. rocznego dochodu. 

Na czem więc opierał autor artykułu zamiesz- 

czone w „Dzienniku Wileńskiim** oszczerstwa 

rzucane pod adresem Rady Miejskiej? 
Nowe wybory burmistrza i wiceburmistrza, 

dokonane przez Radę Miejską, są tylko po- 
twierdzeniem tego, że Rada Miejska, za wy- 
jątkiem 4-ch radnych, dokładnie zrozumiała 
jakie ciążą na niej obowiązki. Nie bacząc na 

garstkę „„upośledzońych*, którym przewodzi 
znany demigog, wzięła się solidnie do reali- 

zowania prac zamierzonych po dokładnem 

zbadaniu stanu gospodarczego miasta. Radni 

chrześcijańscy w liczbie 9-ciu nie licząc człon- 

ków Magistratu, świadomie odłączyli się od 

Ł zw. Zrzeszenia Crześć.-Narod., a potępiając 

w swej deklaracji złożonej na ręce Prezydjum 
poczynania warcholskiej spółki chadekiej zło 
Żyli solenne przyrzeczenie, że dołożą wszel- 
kich starań nie szczędząc Sił i pracy, by 

ROSZ do porządku gospodarkę miej- 
ską. 

Będzie to najlepsza odpowiedź warchołom... 
Henryk Augustynowicz. 

An rei PART 

| 
MICKUNY 

+ Podziękowanie. Dnia I lutego 1931 ro- 

ku Kolo Młodzieży Wiejskiej w Mickunach 

urządziło zabawę. Została odegrana kome- 

dyjka pod tytułem „Swatka”; bawiono się 

maprawdę miło, gości przybyło nadspodziewa 

mie wiele. Musimy tu w pierwszym rzędzie- 

złożyć podziękowanie Zarządowi gminy a 

w szczególonści wójtowi gminy p. „Falkow- 

akiemu Tadeuszowi i p. Siedleckiemu P., 

którzy rmwsze chętnie pomagają wszyts- 

fcim organizacjom społecznym przez udzie- 

łnaie lokalu Urzędu na przedstawienia, zaba- 

wry i odczyty. Dziękujemy p. Garniewiczo- 

wi B. za położoną pracę przy organizowaniu 
wspomnianej zabawy. Staraniem tegoż p. Gar 

miewicza B. został założony oddział Związku 

Strzeleckiego w Mickunach na czele którego 
stanął p. Falkowski Tadeusz. 

Е Mickuniak. 

LIDA 
-+ Pożar. W dniu 8 hitego w kolonji Ło- 

dziańy wybuchł pożarz powodu wadliwej kon 

strukcji komina, wskutek którego spalił się 
doszczętnie dom mieszkamy wraz z chle- 

wem oraz 20 pud. żyta i 100 pud. słomy na 

szkodę Aleksandra Dziemzy. Straty wyrządzo 

ne pożarem wynoszą 4 tysiące zł. 

„Biine lotniotwo to potęga Państwa: 
l 
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Obrażony pisarz. 

    

  

Znany pisarz niemiecki Emil Ludwig wniósł. 
skargę do sądu z powodu umieszczenia przez 
pewną firmę wydawniczą jego podobizny 
wespół z żoną, dzieckiem i psem na okładce 

najnowszego dzieła Uptona Sinclaira. 

„Krzyk 0 nowego mężczyznę”. 
(Odczyt p. i, Solskiej). : 

Zawiedli się, a ściślej zawiodły (ja- 
ko że niewiast na sali była przytłacza- 
jącą większość) te, które wyobrażały 
sobie, że usłyszą coś o tym wymarzo- 
nym typie „nowego mężczyzny, coś 
ną temat jaki powinien być ewentual- 
ny wybraniec wielu z nich etc. Nic z 
tego,nic wogóle zdecydowanie twier- 
dzącego, pozytywnego, same negatyw- 
ne określenia. Najpierw rewelacja — 
wbrew utartemu twierdzeniu, że pierw 
szą grzesznicą była Ewa, słuchacze — 
przepraszam słuchaczki — dowiedzia- 
ły się, że pierwszy zgrzeszył Adam, 
albowiem nie pilnował żony, ta zaś da- 
ła się uwieść podszeptom węża, który, 
kto wie może był bardzo przystojny... 
Ale pocóż zatem czarująca prelegentka 
piorunuje na nieszczęsne plemię ada- 
mowe za to, iż później swoje miłe (róż- 
nie) połowice pilnuje jak może czasem 
może z przesadną trochę starannością, 
ale jak tu się nieszczęsnym dziwić, 
przecież wężów jest na świecie tak du- 
żo, niewiasty były zawsze takie słabe, 
kto zaś się sparzył raz... nic dziwnego, 
że nie chce aby mu to po raz drugi bo- 
kiem wylazło... Drobna zatem niekon- 
sekwencja. Ale któż żąda... nie dokoń- 
czę, lepiej, znanej sentencji w obawie 
przed niecierpliwemi czytelniczkami, 
zwłaszcza jedną z nich... 

Po pewnej dozie historji, traktat o 
małżeństwie — sporo w tem cytat, kil- 
ka starych, parę nowych, z czego może 
najciekawsza ta Szpyrkówny, nic no- 
wego zresztą nie zawierająca, o naj- 
niebezpieczniejszym dla kobiet typie 
mężczyzny — niezdecydowańca, który 
nie wie czego chce, typ zresztą bardzo 
niepożądany wszędzie. Chociaż nie 
było to wcale sformułowane, można 
było wszakże „między wierszami pre 
lekcji wyczytać, że mimp gromów na 
byłą tyranję mężczyzny przez prele- 
gentkę rzucanych jednakże pewien sil- 
ny, mocno aktywny typ tegoż zawsze 
będzie mile widziany przez płeć piękną 
chociażby za cenę wielu poważnych 
ustępstw na rzecz „tyrana niekoniecz 
nie zresztą w pełnem tego słówa zna- 
czeniu. « 

Wszystko razem wzięte poza „wyż 
wspomnianym'' rewelacyjnym komen- 
tarzem do życia pierwszych naszych 
rodziców, nie było w tem też żadnej 
głębi, żadnej metafizyki, taka sobie wę- 
drówka trochę poomacku od przypad- 
ku do przypadku. Jednakże pomimo 
to, czar osobisty prelegentki wielki ta- 
lent i wielka sztuka artystki, subtelny 
dowcip, duża umiejętność a także i 
zdolności narracyjne sprawiły, że słu- 
chało się jej słów z wielką niepowszed 
nią przyjemnością, co zresztą dla tych 
wszystkich, którzy p. Irenę Solską zna- 
ją i są, (chyba bez wyjątku) wiełbicie- 
lami Jej talentu — nie było niespo- 
dzianką. 

s. k. 

Wzrost wkładów oszczęd- 
nościowych w P. K. O. 
w m-cu styczniu r. b. 

Miesiąc styczeń r. b. przyniósł P. 
K. O. dalszy bardzo silny wzrost sumy 
kapitałów oszezędnościowych, jak i 

ilości oszczędzających. ' 
W ciągu m-ca sprawozdawczegó 

wklady oszcędnošciowe w P. K. O. 
wzrosły o kwotę 11.7 miljonów zł. i 
osiągnęły w dniu 31.1 1931 r. stan — 
zł. 231.647.363, zaś łącznie z wkła- 
dami pochodzącemi z wałoryzacji glo- 
balną sumę — zł. 265.200.373, 

Liczba a: oszczędnościo: 
wych P. K. O. wzrosła w ciągu m-ca 
stycznia r. b. o nienotowaną dotych- 
czas cyfrę 22.896 książeczek i wyno- 
siła w dniu 31.I. 1931 r. — 586.023 
książeczki, zaś łącznie z książeczkam* 
pochodzącemi z wałoryzacji — 628.173 
książeczki. 

Nowy cennik dla piwiarń 
i kawiarń. 

Ukazał się nowy cennik dla piwiarń, 
kawiarń i jadłodajń. Do nabycia w Sekre- 
tarjacie Związku przy ul. Stefanskjej 42 m. 1 
w godz. urz. od 5-ej do 7-ej wiecz. 

z) 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
s PŁAC ORZESZKOWEJ Nr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premjum. 

+: Czynna od godz. łl-ej do IB-ej. :- 

i KAUCJA 5 Zł. ABONAMENT 2 Zł: 

420000000006042001000000900006000000060000 
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Aresztowanie b. posła Taraszkiewicza 
w zaplombowanym wagonie. 

Jak donoszą pisma warszawskie, 
b. poseł blałoruski Bronisław Ta- 
raszkiewicz został aresztowany pod- 
czas przejazdu w wagonie zaplom- 
bowanym z Gdańska do Tczewa. 

Skazany w procesie „Hromady* 
na 6 lat więzienia Taraszkiewicz zo- 
stał latem b. r. zwolniony warun- 
kowo i na jesieni pokryjomo wy- 
emigrował zagranicę, zamieszkując 
w Gdańsku 'i utrzymując stałe i 
bliskie stosunki z Mińskiem i Mo- 
skwą. 

Do wiadomości władz polskich 
doszło, że Taraszkiewicz ma nieba- 
wem udać się w jakiejś specjalnej 
misji do Moskwy, wobec czego roz- 
ciągnięto nad nim baczny dozór. 

Istotnie w piątek ubiegłego ty- 
godnia Taraszkiewicz wyruszył z 
Gdańska via Tczew pociągiem „ex- 
press* do Rygi w zaplombowanym 
wagonie. 

" Na stacji Tczew pociąg ten ma 
czterominutowy postój. W tym cza- 

sie komisarz policji, pełniący na 
miejscu służbę, dokonał kontroli, 
sprawdzając dokumenty pasażerów. 
B. poseł Taraszkiewicz, którego oii- 
cer policji poznał, symułował, iż jest 
obywatelem czechosłowackim, Roz- 
ag prowadził w języku niemiec- 

kim. 
Mimo takiego oświadczenia, ke- 

misarz policji żądał okazania właści- 
wych dokumentów i prosił tajemni- 
czego pasażera 0 udanie się na po- 
sterunek policji. 

Taraszkiewicz nie sprzeciwiał się. 
Przy rewizji osobistej, ujawniono 
przy nim plik wielce kompromitu- 
jących dokumentów, z których treści 
wynika, iż Taraszkiewicz został we- 
zwany do Moskwy przez Komintern 
w Osobie Raka-Michałowskiego, ce- 
lem zorganizowanie na Białorusi 
partyzanckich band dywersyjnych. 

Pod silną eskortą odstawiono 
Taraszkiewicza do Warszawy. Sledz- 
two jest w toku. 

Konferencja w izbie Przem.-Handi. 
w sprawie zniżki cen na wyroby przemysłowe. 

We wtorek dnia 10-go lutego od- 
była się w lokalu Izby Przemysłowo: 
Handlowej w Wilnie konferencja p. 
wojewody wileńskiego z .przedstawi- 
cielami Izby w sprawie zniżki cen na 
wyroby przemysłowe. W  krótkiem 
przemówieniu pan wojewoda, podno- 
sząc wysiłki Rządu, skierowane do wal 
ki z kryzysem gospodarczym, której 
jednym z etapów jest zmniejszenie roz 
piętości cen wyrobów rolniczych i prze 
mysłow. prosił zebranych o przeprowa 
dzenie akcji przynajmniej w dwóch 
najważniejszych kierunkach: 1) wpły- 
wanie na zmianę nastrojów sfer gospo- 
darczych, opanowanych niezupełnie u- 
zasadnioną depresją, 2) wpływanie na 

zniżkę cen na rynku miejscowym na- 
tychmiast wślad za zniżką, dokonaną 
w warsztatach produkcji. W szczegól- 
nej dyskusji, która się następnie wy- 
wiązała zabierali głos pp. prezes Ru- 
ciński, dyrektor prof. Zawadzki, wice- 
prezes M. Żejmo, dyrektor Fried, p. 
Smuszkin, p. L. Chomiński, omawiając 
możliwości powodzenia akcji, warunki 
tejże, tudzież zwracając uwagę na pe- 
wne trudności z nią związane. Zarów- 
no pan wojewoda, jak i przedstawicie- 
le Izby bardzo silnie podnosili konie- 
czność prowadzenia tej akcji w najści- * 
ślejszem porozumieniu czynników urzę 
dowych i gospodarczych. 

Wyrafinowane samobójstwo, czy tragiczne 
skutki „niezwykłej” operacji. 

Nienotowany dotychezas sposób samobój 
stwa ezy też nieszczęśliwy wypadek wydarzył 
się wezoraj wiecz. w mieszkaniu elektro- 

montera miejskiego Jana Bużanowskiego, 74- 
mieszkałego przy ul. Lipowej Nr. 21 

Ostatnio domowniey zauważyli, że 35- 
tetni Jan Bużanowski urządził sobie jakiś 
dziwny aparacik, przypominający eoś w ro- 
dzaju krzesła. Zaciekawicnym oświadczył, 
że jest to aparat, który go niezawodnie ma 
wyleczyć z hemoroidów — choroby silnie 
trapiącej go w ostatnich czasach. 

"Jakoż wczoraj wieczorem  Bużanowski 
przystąpił wreszcie do „radykalnego* leeze- 
nia się i zamknąwszy się w osobnym po- 
koiku usiadł na skonstruowane przez siebie 
krzesto połączone z instalacją R zmien- 
nego. 

Nagle domowniey posłyszeii trzask t. zw. 
krótkiego spięcia elektryczności i... Światło 
zgasło. Podejrzewając, iż stało się coś strasz 
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ADMINISTRACYJNA. 

—- Starosta Grodzki Wileński ukarał 

Afanazego Miakinkowa, właściciela domu 
Nr. 18 przy ul. Beliny i 28 przy ul. Turgiel- 

skiej za uporczywe nieoczyszczanie chodni- 
ka od lodu i śniegu oraz nieposypywanie 

piaskiem, aresztem bezwzględnym przez trzy 

dni. 

SAMORZĄDOWA. 
— Sejmik  wiłeńsko-trocki postanowił 

oszczędzać. Na dzień 23 b. m. wyznaczone 
zostło posiedzenie wydziału powiatowego 

sejmiku wiłeńsko-trockiego. Na posiedzeniu 

tem m. in. rozpatrzone zostaną kwestje najda 

lej posuniętych oszczędności i redukcja nie 

których nieaktualnych wydatków. 

MIEJSKA 

— Prace budżetowe Magistratu. W łonie 
Magistratu toczą się obecnie w szybkiem tem 
pie prace nad przygotowaniem preliminarza 
budżetowego na rok 1934-32. Obecnie prawie 

codzień wieczorem odbywają się posiedzenia 

Magistratu przy udziałe zaproszonych гхе- 

czoznawców, ma iktórych sporządzony już 

projekt budżetu poddawany jest szczegóło- 

wej dyskusji i wnoszone są poprawki. 
Magistrat liczy się z tem, że już w.pierw 

szych dniach kwietnia r. b. preliminanz bud- 
żetowy wejdzie pod obrady plenarnego po- 
siedzenia Rady Miejskiej, co oczywiście bę- 
dzie swego rodzaju nowością, gdyżtradycyj- 
nym: zwyczajem w samorządzie naszym po- 
siedzenia budżetowe Rady Miejskiej rozpo- 

czynały się zazwyczaj w czerwcu. 

LITERACKA. 

— Na dzisiejszej 121-ej Środzie Literae- 
kiej usłyszymy dwa referaty. P. Witold Hu- 
lewicz opowie o swych wrażeniach z pod- 
róży literackiej do Lwowa, poczem prof. 
Mieczysław Limanowski wygłosi pogadankę 

na temat „Ziemia młodości Kościuszki”, 

Wstęp mają członkowie sympatycy i go- 
ście. Początek o godz. 8 wiecz. 

ARTYSTYCZNA. 
— Dyrekeja Wystawy Obrazów komuni- 

kuje, iż obecna wystawa będzie trwała do dn. 
25 lutego w celu mmożliwienia wszystkim 

nego zapałono natychmiast świeeę i wywa- 
łono drzwi do pokoju, w którym zamknął 
się Bużanowski. 

Przy skonstruowanym przez siebie apa- 
racie, leżał bez oznak życia Bużanowski ze 
śladami silnego porażenia prądem. 

Zaałarmowano komiśarjat polieji i zawez 
wano pogotowe ratunkowe, lekarz którego 
ustalił, że Bużanowski zmarł naskutek po- 

rażenia prądem. 
Przeprowadzone dochodzenie  połieyjne 

nie wyjaśniło narazie dokładnie ezy zaszedł 
tu nieszezęśliwy wypadek, czy też samobój- 

- stwo. 
W każdym bądź razie szereg taktów prze- 

mawia raczej za tem, że Bużanowski 
pełnił samobójstwo i w tym celu skonstruo- 
wał eaś w rodzaju krzesła elektrycznego, uży- 
wanego, jak wiadomo, w Ameryee przy wy- 
konywaniu wyroków Śmierci. (©). 

IKA 
szkołom oraz szerokim warstwom społeczeń 
stwa zwiedzenia jej. Od dnia 25 Tutego do dn. 
1 marca wystawa zostanie zamknięta, po- 
czem 1 marca nastąpi ponowne jej otwarcie 
Przerwa ta jest konieczna ze względu na to, 
że rada nadzorcza wystawy w celń zebrania 
nowych eksponatów zarządziła przyjmowanie 
eksponatów. dnia 25 lutego do dnia 1-go 
marca r. 

  

SPRAWY SZKOLNE. 
— Komisja dyscyplinarna dla nauczycie- 

li. W skład Okręgowej Komisji Dyscyplinar 
nej dla nauczycieli powołani zostali: vice- 
prezydent Czyż, Zygmunt Nagrodzki i Antoni 

Marcinowski. ‚ 
— Zbiórki w szkołach. Minister Oświaty. 

wydał zarządzenie, wzbraniające urządzania 
w szkołach zbiórek na cele filantropijne za 
wyjątkiem zbiórak na cele instytucyj szikoł- 
nych. 

— Wpisy szkolne. Dyrekcja Kursów Gim- 
nazjalnych im. Kochanowskiego przedłuża” 
zapisy do dnia 16 b. m. w zakresie klas IV do 
VIII gimn. 

Bliższe szczegóły w prospekcie. Kancela- 
rja czynna od 11—12 # ой 17 do 19. 

Z KASY CHORYCH. 
— Zlanie się Kas Chorych. Jak sią dowia 

 dujemy, w Kasie Chorych prowadzone są о- 
becnie prace w ikierunku zlania się wszy- 
sikich powiatowych kas (w liczbie 8) z miej- 
ską Kasą Chorych. W przyszłości wszystkie 
kasy okręgu wileńskiego będą podlegały jed- 
nemu zarządowi, jak również obowiązywać 
będzie jedna buchalterja. Inowacja ta po- 
dyktowana zołała względami usprawnienia 
kas tak pod względem administracyjnym, 
jak ń technicznym. 

— Rewizja gospodarki Kas Choryeh. O- 
negdaj przybyła do Wiłnasministerjalna Ko- 
misja z Warszawy w celu zbadania gospodar 
ki wileńskich Kas Chorych. Komisja ta roz- 
poczęła już prace, które potrwają blisko dwa 
tygodnie. 

GOSPOBARCZA 
— $ytuacja gospodareza woj. wileńskiego 

i no: jego. Jak się dowiadujemy, w 
Wileńskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej 
prowadzone są obecnie w intensywnem tem- 
pie prace nad sporządzeniem  memorjału 
Mustrującego sytuację gospodarczą woje- 
wództw wileńskiego i nowogródzkiego. W 
majbliższy czwartek w lokalu Izby Przemy- 

słowo-Handlowej ma się odbyć konferencja 
poświęcona tej sprawie. 

„Memorjał ten zawierać będzie również 
majistotniejsze potrzeby gospodarcze obu 
wspomnianych województw. Natychmiast po 
opracowaniu zostanie on przedłużony odnoś- 
nym władzom centralnym dla zorjentowania 
się w polityce gospodarczej na Kresach 
Wschodnich. 

Z POCZTY. 
— ILotne inspekcje pocztowe. Dowiaduje- 

my się, iż maskutek polecenia prezesa Wi- 
leńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów specjal 
me Komisje przystąpiły do lotnej inspekc ji 
wszystkich urzędów i agencyj pocztowych 
w obrębie Dyrekcji Wileńskiej. 

> 3 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Legja Inwalidów ufundowała sobie sa- 

ma sztandar. W Legji Inwalidow W. P. czy- 
nione są już obecnie bardzo energiczne przy- 
gotowania do uroczystości poświęcenia sztan- 
daru, która ma odbyć się w marcu. 

Jak się dowiadujemy przed para dniami 
na ręce prezesa zarządu akręgu wiłeńskiego 
Legji: p. Eugenjusza Kozłowskiego wpłynęło 
pismo od Protektora Legji gen. Rydza Śmig- 
łego, w którym generał zapowiąda swój przy- 
jazd na uroczystość i wygłoszenie przeznówie- 
nia. 

Do komitetu honorowego uroczystości po- 
święcenia sztandaru okręgu wileńskiego Le- 

gji weszły 4ł wybitne osobistości, wśród któ- 
rych widziny nazwiska pań Marzsałkowej 
Piłsudskiej, J. E. Ks. biskupa dra Bamdur- 
skiego, g iłów: K. Sosnkowskiego, L. Że- 
ligowskiego, Dąb-Biernackiego, Litwinowicza, 

inistra Prystora, marszałka senatu Racz- 
kiewicza, wojewody Kirtikłisa i in. 

Przy okazji warto podkreślić iż Legja In- 
walidów W. P. w Wilnie dbając o poprawie- 
nie egzystencji inwalidów wojskowych zało- 
żyła tu szereg placówek spółdzielczych, które 
wzorowo są prowadzone i rozwijają się po- 
myślnie. 

Sztandar funduje sobie Legja z własnych 
funduszów, głównie ze składak na ten ceł 

«inwalidów. członków koła wileńskiego. 

  

     

      

(b). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
-- Wileńskie Towarzystwo Lekarskie. 

V. Posiedzenie Naukowe odbędzie się we 

środę dmia 11 lutego 1931 r. o godz. 20-ej 
w sali Towarzystwa przy ul. Zamkowej i. 24. 

iPorządek dzienny: 1) Odczytanie proto- 
kółu z ostalmiego posiedzenia. 2) Wykład 
prof. Weyssenhoffa p. t. Nowe poglądy na 
budowę anaterji. 

Goście mile widziani. 
— Już dziś odczyt Stefana Jarosza. Zna- 

ny podróżnik i znakomity mówca p. Stefan 
Jarosz, którego odczyty o Ameryce cieszyły 
się wszędzie olbrzymiem powodzeniem, wy- 
głosi dziś o godz. 7-ej wieczorem swój drugi 
odczyt 'w „Wilnie p. t. „W tundrach i dodow- 
cach Alaski*. Opowiadania prelegenta które 
tryskają humorem i życiem potrafią wszyst- 

kich zainteresować, należy się więc spodzie- 
wać że odczyt ten ściągnie liczne rzesze słu- 
chaczy pragnących zobaczyć około 200 pier- 
wszorzędnych obrazów świetlnych z życia Da 
lekiej Północy, ojczyzny Eskimosów i In- 
djan, krainy traperów, myśliwych i poszuki- 
waczy złota. 

Bilety wcześniej do nabycia w księgarni 
Gebethnera i Wolffa ul. Mickiewicza 7. 

— Odczyt o ustawodawstwie robotniezem. 
Dnia 11 lutego 1931 r. w łokalu przy ul. Za- 
walnej Nr. 1-t o godz. 6 wieczór odbędzie 
się odczyt p. Inspektora Pracy Ummniastow- 
skiego na temat. „Ustawodawstwo Robotni- 
cze”. 

— Zebranie cegiełników. W dniu 8 łute- 
go odbyło się Walne Zgromadzenie Gospo- 
darczego Związku Zawodowego Cegielników, 
gdzie uchwalono jednogłośnie zastosowanie 
ustawy o 8 godzinnym dniu pracy w sczo- 
nie tegorocznym—cegielniczym. 

ROŻNE 
— Badanie cen artykułów pierwszej po- 

trzeby. na rynkach. W dniu wczorajszym ko- 
misja do badania cen artykułów pierwszej po 
trzeby, dokonała lotnej lustracji na rynkach. 
iKimisja zbadała szczegółowo ceny na ryn- 
kach stwierdziła, iż w ostatnim tygodniu 
niektóre artykóły pierwszej potrzeby uległy 
zniżce. 

— Konsumeja mięsa w Wiłnie. W ubie- 
głym tygodniu na targ miejski w Wilnie, 
spędzono 2010 sztuk bydła i mieręgacizny. 

   

Na konsumcję miejscową zakupiono 1955 szt. - 
pozostałe bydło zakupiła gmina wiłeńsko-tno- 
cka. Ceny utrzymały: się: na poziomie po- 
przedniego tygodnia. 

— Komisja egzaminacyjna dla urzędni- 
ków. Przy Kuratorjum Wileńskiego Okręgu 
Szkolnego ukonstytuowała się Komisja egza 
minacyjna dla urzędników. W skład Komi- 
sji weszli: Kurator Szetągowski oraz ma- 
czeknicy wydziałów: Bobko, Kucewski, Ma- 
łowieski i' Młodkowski. 

ZABAWY. 
— Reduta Artystyezna. W tłusty czwar- 

tek dnia 12:b. m. w sałonach Kasyna Garni- 
zonowego (Mickiewicza 13) odbędzie się do- 
roczna „Reduta Artystyczna” zespołu Teat- 
rów Miejskich. Artyści dokładają wszelkich 
starań, ażeby zabawa ta, mająca za sobą 
świetne tradycje i ciesząca się zasłużonem 
powodzenem, wypadła jaknajłepiej. Oryginał 
me dekoracje sali balowej zaprojektował ć 
wykonał J. Hawryłkiewicz. Trzy świetne or- 
kiestry, liczne nagrody konkursowe, oraz 
moc niespodzianek dozwołą każdemu spę- 
dzić kilka godzin na wytworuej i beztros- 
kiej zabawie. 

Bilety, za okazamiem zaproszeń, już moż- 
ma nabywać w ikasie zamawiań w Teatrze 

„Lutnia'. Osoby, które dotąd nie otrzyma- 
Ёу zaproszeń, proszone są o składanie swych 
mazwisk i adresów w kasie, celem umožH- 
„wienia jaknajszybszego wysłania zaproszeń. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulianee. Dziś 

popołudniu o godzinie 4 m. 30 „Czupurek* 
Benedykta Hertsa. Wszystkie bilety sprzeda 
me. 

Wieczorem o godzinie 8 „Papa-kawaler“ 
Carpentiera, wytworna, pelna humoru ko-| 
medja, która zdobyła w Wilnie rekordowe 
powodzenie dzięki zabawnej treści, świet- 
nej grze artystów oraz pomysłowej reżyser - 
ji Wyrwicza-Wichrowskiego, który je: 
śmie odtwarza rolę tytułową. , , 

— Teatr Miejski „Lutnia*. Dziś o godz. 
8<j drugie przedstawienie „Szopki akade- 
mickiej', która zyskała na pierwszem przed 
stawieniu ogólny poklask. Publiczność bawi 
się wybornie zarówno na części tradycyjnej. 
jak i ma aktualnej, pokazującej w krzywem 
źwierciadle karykatury; długi szereg 080- 
bistości ogółnie znanych. Ё 5 

Ceny zwykłe teatralne. 2 
— Загову ® Wilnie. We wtorek 17 i 614 

dę 18 b. m. odbędą się o godz. 8 m. 30 wiecz. 
w Teatrze „LŁutnia* dwa występy znakomi 
tego artysty teatru „Qui pro quo* w War- 
szawie, świetnego konferansjera Fryderyka 

Jarosyjego. Znakomity artysta wystąpi w oto- 
czeniu znakomitego trio Rapackich, oraz 
sensacyjnych tancerek nowoczesnych, czte- 
rech Watra-Sisters. W programie oryginal- 
ne rewelersy, numery taneczne, piosenki 
itp 

Bilety nabywać można w kasie zamawiań . 
w Teatrze „Lutnia. 

— Koncert Claudio Arrau. W dniu 14-g0 
lutego b. r. w sali Konserwatorjum Muzycz- 
nego (ul. Wielka 47, wejście od ul. Końskiej) 
słynny pianista Claudio Arran wystąpi z wła 
snym recitalem jako gość Wileńskiego T-wa 
Filharmonicznego. 

Bilety na ten interesujący Koncert już 
do nabycia w biurze „Orbis” Miokiewicza ia 

BM PIT NTA SSL SON IIS LINE 

Kto wygrał? 

WARSZAWA, 10-11. (Pat). We 
wtorek, w pierwszym dniu ciągnie- 
nia 4 klasy 22 Polskiej Państwowej 
Loterji Klasowej główniejsze wy- 
grane padły na numery: złotych 
100.000 wygrał Nr. 73.313, 50 tysię- 
cy— 166.144 i 20 tysięcy—19.276. 
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Ex-lotnik — 
Fałszował weksie 

W Wilnie i innych miastach Wileńszczy- 
zny grasował niejaki Ignacy Rawa, były, lot- 
mik W. P., podający się za przedsiębiorcę 
budowlanego który dopuścił się całego szere- 
gu oszustw na szkodę różnych firm. ! 

Rawa zakupywał w różnych firmach to- 
wary wystawiając na pokrycie należności 
weksle, które jednakże nie były honorowane. 

Między innymi ofiarą oszusta padł ku- 
piec Chonon Janowski, który Rawie wydał 
w ten sposób towaru na sumę 6.000 zł. na 
Którą to sumę otrzymał od klijenta weksłe 
z wystawienia jego ojca Edwarda Rawy z ży- 
rem jego samego. 

Oczywiście, gdy madszedł termin płat- 
mości, weksle nię,zostały wykupione; a figu- 
rujący jako wystawca pan Edward Rawa oś- 

oszustem. 
i naciągał kupców. 
wiądczył, że podpis jego na weksłu jest fał- 

У. 
Wobec tego sprawe skierowano do urzę- 

du prokuratorskiego i w konsekwencji Ig- 
macy Rawa znałazł się ostatnio przed jedno- 
osobowym sądem okręgowym. 

Oskarżony energicznie wypiera się winy, 
jednakże przeprowadzony przewód sądowy, 
a następnie dokonana przez biegłego p. M. 
Kaczora ekspertyza kaligraficzna miezbicie 
udowodniła, iż jest on autorem podpisu swe- 
go ojca. 

Sąd na podstawie materjałów uznał, iż 
oskarżony jest winien dokonania inkrymino- 
"wanego mu przestępstwa, a wobec tego wy- 
mienzył mu najwyższą z przewidzianych kar, 
t. j. skazal go na osadzenie w domu poprawy 
przez lat 2. Ka-er. 

Tragiczne porachunki © miedzę. 
Jeden z powaśnionych został zabity, zaś dwaj sprawcy za- 

bójstwa pokutować będą w ciężkiem więzieniu. 

We wsi Kukisze, gm. łuczajskiej, pow. po- 
stawskiego między rodziną gospodarzy Cza- 
łejów, a sąsiadującą Korolonków od dłuż- 
szego czasu trwały spory na. tle podziału 
gruntów. 

Wreszcie w dn. 26 lipca ub. r. doszło do 
krwawej awantury, w której poza kilku ran 
nymi śmierć poniosła jedna osoba z pośród 
zwaśnionych. 

Tego dnia, kiedy w domu Czalejów była 
zgromadzona cała rodzina, przed zagrodą po- 
jawiłi się Edward i Zenon Korolonkowie, któ- 
rzy prowokacyjnie poczęli łamać ogrodzenie 
oraz niszczyć chodniki okałające gospodar- 
stwo Czalejow. 

Oburzony tem postępowaniem wybiegł na 
ułicę Zygmunt Czałej, który starał się umity- 
gować szkodników. W odpowiedzi jednak na 
perswazję obaj Korołonkowie rzucili się na 
Czaleja z kołami w rękach, wobec czego ten 

К№ Śliejskie 

  

193! reku włącznie 
wyświetlane filmy: 

Od dnia 9 do 12 lutego 

zmuszony był cofnąć się do domu. W chwili 
jednak otwierania drzwi Zenon Korolonek za- 
dal cios w glowę Paulinie Czalejowej, a na- 
stępnie Edward Korołonok ugodził również 
w głowę Zenona Czaleja, który padł na zie- 
mię. 

Z pomocą poszwankowanemu, nadbiegł 
syn jego Józef Czałej, którego jednak napast- 
nicy powitali kołami. Po pierwszym ciosie 
zadanym w głowę Józef Cz. padł na ziemię, 
lecz szybko zerwał się, pragnąc wycofać się 
z opresji. W tym momencie jednak został 
skrępowany z tyłu przez Edwarda K., zaś 
Zenon K. wbił mu w piersi nóż. 

Od ciosu tega w kilka minut Czalej wy- 
zionął ducha. 

Wdrożone dochodzenie ustaliło powyżej 
podane okoliczności, wobec czego obu za- 
wadjaków aresztowano. 

Zenon Korołonok przyznał się narazie do 

będą 

KONR ZI LTR RL 

zabójstwa, tłumacząc się stanem silnego pod- 
niecenia, następnie jednak cofnął swe zezna- 

mie, twierdząc, iż był napadnięty przez Cza- 
lejów i działał w obronie własnej bez za- 
miaru pozbawienia życia Józefa Czaleja. 

Drugi oskarżony Edward Korołonek oświa- 
dczył, że aczkołwiek brał udział w bóice, to 
jednak nie przyczynił się do śmierci J. Cza- 
leja. 

Sprawą tą zajmował się ostatnio III-ci wy- 
dział karny Sądu Okręgowego w składzie pp. 
sędziów Sienkiewicza, Zaniewskiego i Szpa- 
kowskiego. 

Po przeprowadzonem śledztwie Sąd uznał 
iż wina obu podsądnych została udowodniona, 
a biorąc pod uwagę, iż działali oni pod wpły- 
wem silnego wzruszenia duchowego, na za- 
sadzie art. 51, 54 i 458 cz I K. K. zarówno 
Zenonowi jak i Edwardowi Koroionkom wy- 
mierzył kary, skazując ich na osadzenie w 
ciężkiem więzieniu przez lat cztery każdego. 

Na poczet wymiaru Sąd zaliczył skazanym 
odbyty areszt prewencyjny t. j. od dn. 22-go 
września 1930 r. Ka-er. 

Prace sądu okręgowego 
na prowincji. 

Sąd Okręgowy w Wilnie wydelegował dwa 
kompłety sądowe do Wilejki i Oszmiany, ce- 
lem osądzenia na miejscu spraw karnych 
wynikłych w obrębie powiatów obu ośrod- 
ków. 

Do Wilejki wyjechał II-ci wydział karny 
w składzie wiceprezesa wydziału p. Michała 
Kaduszkiewicza, jako przewodniczącego oraz 
pp. sędziów Brzozowskiego i Szpakowskiego, 
który w okresie od 12 do 18 b. m. rozpozna 
23. sprawy. 

Oskarżenie w sprawach znajdujących się 
na wokandzie wnosić będzie urzędujący na 
miejscu wiceprokurator p. Sosnowski. 

W charakterze protokułanta posiedzeń wy- 
jężdża z Wilna naczelny sekretarz wydziału 
karnego p. Leon Wilkaniec. 

Do Oszmiany wyjeżdża p. sędzia St. Nie- , 
krasz, który począwszy od 12 do 18 b. m. 
osądzi w trybie uproszczonym 44 sprawy 
karne powstałe na terenie pow. oszmiańskiego. 

(k) 

Walc naddunajski 
Upajający zawrotnem 
tempem i sentymentem 

Aktów 10 

  

BACA MIEJSKA W rołach głównych: HARRY LIEDTE, Peggy Norman i Ernest Verebes. 
Sbramska 5. NAD PROGRAM: PODNIEBNY SZLAK Kom. w 2 akt. Podczas seansów sereg pieśni wyk. p. Hanna Jordan. 

Kasa czynna od godz. 3 min. 30. Początek seansów o godz. 4-ej. Następny program: SIódme przykazanie. 

Dźwiękowy Dziś! Po raz pierwszy 
KINO-TEATR w Wilnie! Na wzór wielkich stoliel 

„AELIÓS" 
Wiłońska 83, ted. 9-28 

Dwie gwiazdy humoru i śmiechu! Wesoły tydzień wileński 
Przebój dźwiękowy. Pełne ham. kom., aktualności, groteski. Rewel. film w wykon. CZWORONOŻNYCH GWIAZD 
Pp: t« „PSI TRuJKĄT", rowja „Piraci”, taniec akrobat. i t. d. Wesoły tydzień o tym samym programie miał 
niezw. powodz. na wszystk. ekranach światowych. Wezyscy Śpieezcie ujrzećl Pocz. seansów o g. 4, 6, Bi 10'15 
  

DŹWIĘKOWA KINO 

„НЮЦТМОО” 
ai, A. Miokiewiosa 22.   Dziš! 

Polski przebój dźwiękowy! 
Poiska mowai Polski śpiewi 

Rogulski i Gawiikowski. 
Ceny zniżone ns |-czy seane, 

GŁOS SERCA 
W rol. gł: Janina Romanówna, Aleksander Żabczyński, Tadeusz Olsza, Zofja Grabowska, Biegański, 

— NAD PROGRAM: REWELACYJNE DODATKI DŹWIĘKOWE. 

Dramat osnuty 
na tle życie 

emigr. polskiej 

Seaney 6 godz. 4, 6, B i 1030 
  

Dźwiękowe Kino Dzisš! 

C6/INS 
ul. Wielka Nr. 47 

Dziśl 

KINO.TEATR 

„PAN“ 
Wielki 

Ogień i żar miłościł 
Szalony romanel 

Rewelacyjny przebój! 
Ulubieniee tłumów Mistrz 

F. W. Murnau'a p. t. 

Przebój dźwiękowy. 

Śpiew i tańcel 

film reżyserji 

Egzoty 
Dramat burzliwej dziewczęcej miłości. W roli głównej pełna temperamentu Lenora Ulric. 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe i Tygodnik 
Na pierwszy seans ceny zniżone. RZA RAR CRA i > 

EMIL JANNING 

W sidłach kłamstwa 
Po zachodzie słońca 

  

czna kobieta 
dźwiękowy. 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 1015 

w wzruszającym 
dramacie p. t. - 

W pozostałych rolach głównych 
Ester Ralston i Gary Coeper. 
Początek o godz. 3-ej, w dnie 
świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr. 

  

W tych dniach tylko 

w naszem kinie. 

  

   

  

Kino Koiejowe Bożyszcze kobiet miezrównany IWAN e : { а a 

OGNISKO | ZZ х Ostatni romans (int || (erantiej kśt) 
Ten silny dramat erotyczny przedstawia przepych i intzygi dwora książęcego. zachwyca porywającą 

kimeta iejos.) ak tweiO R 4 R nl I tide ró Nk 

KINO -TEATR Dziś! ,Monumentalny epokowy a i a e 

GNYLOWY EE ach Tarzan władca dżungli 
pe a uje Klagatok U TIARA NORAR 11-06 РСа Й Аа н 

iilca Wielka 26. e” kose lotu, z sc do najnowsze arcydzieło, które wyświetla się aaa raz w Wilnie. : 

KINO-TEATR „ Driši ° Е ° 

Światowią | на от Pat i Patachon ji; bohaterowie 
- “1&[0“1 Pat, jako miotacz noży i cowboy, Patachon, jako uwodziciel, bohater dzikich stepów i groźny rywał 

Miekicwicga V. Śmiech! Humorl Sensacja! — Cena biletów: Dzienne od 40 gr. Wieczorowe od 60 gr. 

BMX. RT 

RABJO 
ŚRODA, dnia t1 lutego. 

11.88: Czas. 12.05: Muzyka operowa włoska 
(płyty). 13.10: Komunikat meteorołogiczny. 
15,50: Radjokronika. 16.10: Program dzienny. 
16.15: Audycja dla dzieci. 16.45: Koncert dla 

т ® 

  

młodzieży. „Malarstwo wileńskie daw- 
niej a dzisi — odczyt. 17.45: Koncert. 
t8.45: Chwilka strzelecka. 19.00: Kwadrans 
akademicki. 19.156: Program na czwartek i 
rozmaitości. 19.25: Rezerwa. 19.35: Prasowy 
dziennik radjowy. 19.46: Pogadanka muzycz- 
ma. 20.00: Koncert międzynarodowy z Buda- 
pesztu. 21.05: Słuchowisko. 21.50: Koncert 
solistki. 22.20: „Wrażenia genewskie“ — felj. 
22.45: Komunikaty. 22.55: Tr. fikmu dźwięk. 
„Monte Carlo". 23.90): Muzyka taneczna. 

CZWARTEK, dnia 12 lutego 1931 r. 

11.58: Czas. 12.35:Poranek szkołny z Fil- 
harmonji Warsz. i : Pogadanka dła Pań. 
15.30: „Wisła w dziejach gospodarczych Pol- 
ski“ odczyt. 16.15: Koncert symfoniczny (pły- 
ty). 17.15: „Zwyczaje zapusine w Polsce“ od- 

czyt. 17.45: Audycja operowa poświęcona Sta- 
nisławowi Moniuszce. 18.45: Kom. Akad. Koła 
Misyjnego. 19.00: „Skrzynka pocztowa Nr. 
143". 19.20: Progr. na piątek i rozmait. 19.30: 
Rezerwa. 19.40: Pras. dzien. radj. 20.00: „Mer- 
cato di fiori* felj. 20.15: Nowości teatr. 20.30: 
Koncert popyłarny. 22 „Dzieje afisza” 
felj. 22.15: Koncert sołistów. 22.50: Kom. i 
muz. tan. 
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WŚRÓD PISM 
— „Naokoło Świata (Nr: SI), z okładką 

S. Norblina. Treść jego jest niezwykle uroz- 
maicona i bogato ilustrowana. „Rozkosze 
zimy“ wprowadzają nas w atmosferę białe- 
go sezonu sportowego, ukazując głębsze pod 

łoże sportów. Artykuł p. t. „Tajemnica bia- 
łej wyspy” — to historja wyprawy Andre- 
ego do bieguna, oparta na źródłowych do- 
ikumentach i fotografjach. Krytyczną anali 
zę „zapalenia tanecznego” powojennej E- 
uropy zawiera faljeton ,, państwie jazz- 

o, 

KURJER WILEŃSKI 
Spółka z wgranicz. odpowieda. 

DROKAANIA I HITROLIGATORNIA 
ZNICZ: 

WILNO, Ś-TO JAŃSKA 1, TEL. 3-40 

Dzieła książkowe. dru- 
ki, książki dla urzędów 
państwowych. samorzą- 
dówychstakładówysan= 
kowych. Bilety wizyto- 
we, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszel- 
kiego rodzaju roboty 
w zakresie drukarstwa 

WYKONYWA 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

    

    

  

  

= 

bandu. Z zakukisowem życiem naszych te- 
atrzykėw zaznajamiają nas obficie ilustro- 
wane impresje „Z drugiej strony kurtyny. 
Złośliwe uwagi o wapółczesnej modzie (,Pa- 
ni Moda i Ben Akiba'), „bigos osobliwości”, 
rzecz o kolejach podziemnych (,„Szybkobież- 
ne krety*), „Wśród raf koralowych", „Ri- 
viera latem i zimą”, „Kołorowy film dzwię- 
kowy“ — oto dalsze pozycje tego miesięcz- 
nika. 

iPrócz tego numer przynosi dwie nowele: 
„Spinka* i „W strasznym domu*. Wśród 
kart humoru wyróżnia się wyborna satyra 
M. Walentynowicza na stosumki, panujące 
na letniskach i wilegjaturach p. t. „Męž- 
czyzna przyjechał*. Zeszyt zdobią jak zwy- 
Kle, efefstowne wkładki rotograwiurowe. 

— Morzu, Gdyni i Gdańskowi poświęco- 
ny jest powiększony Nr. 6 „Żołnierza Poł- 
skiego”. Sprawy te tak dla nas żywotne, oma 
wiane są 'w szeregu artykułów: „Znaczenie 
morza dla Polski" Fr. Pol., „W 11-tą rocz 
nicę objęcia morza O. Ż-ski, „Wolne miasto 
Gdansk“ J. G-a, „Pierwsze łodzie podwodne". 
W związku ze stuleciem powstamia listopa- 
dowego znajdujemy wyczerpujący opis bitwy 
pod Stoczkiem J. Kozolubskiego. „Czym 
kapr. Stan. Czyża*, wiersz Ad. Kowalskiego 
„Zapusty* oraz nowelka „Armałni zew* 
Konrada Jotemskiego są łekturą o dobrej 
wartości literackiej i wychowawczej. 

HUMOR. 
ЕТО MA PŁACIĆ. 

Briand spotkał się łat temu kilka ze Stre- 
semannem w Thoiry. Poszłi razem do restau- 
racji na obiad. Po obiedzie, kiedy zbliżała się 
chwiła odjazdu, Briand zawołał na kelnera 
chcąc uregulować rachunek. Wtedy uprzejmy 
Stresemann sięgnął skwapłiwie po portfel. 
Ruchem ręki Briand wstrzymał go, mówiąc: 

— Musimy rozdzielić między siebie rołe, 
ja zapłacę za obiad i wino, a pan — długi 
reparacy jne. 

Stresemann uśmiechnął się żałośnie i scho- 
wał portfel do kieszeni. 

  

Ważna dla inteligeneji 
pracującej i uczącej 
się młodzieży ze Jni- 

piszek! . 

Obiady domowe 
smaczne, zdrowe, 
obfite i tanie 

Wiłkomierska 1—11 
(wejście z Górki Kal- 

waryjskiej). 

UDZIELAM 
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lutego 1931 roku o godzinie 
ul. Trockiej Nr. 19, odbędzie się sprzedań z licytacji 
publicznej majątku ruchomego firmy „Biuro Teehn.- 
Handlowe W. Nieciengiewicz i S-ka", skła 
z motoru elektrycznego, wertarki do metali t 200 kra» 
nów mosiężnych, oszacowanego na sumę 2726 zł 52 gr. 
na zaspokojenie pretensji firmy „Gebauer i Lehaer“, 
Tamary Krewerowej, Owsieja Czertoka i firmy „Pawsł 
Goldman i Leon Endelman“. 
3102/V1-—-3244 

Nr. 33 (4973) 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
DESPERACKI CZYN KELNEREI. 

Wezaraj w godzinach popołudniowych, @- 
siłowała pozhawić się życia, praez zatruele 
się spirytusem denaturowanym, i8-oletnia 
kelnerka Łajba Kaganowicz. 

Kaganowiezównę odwieziono de szpitala 
żydowskiego. Powody zamachu samobójczego 
nie są narazie wyjaśnione. (© 

Podrzutek. 

W dniu 9 b. m. przy uL Dąbrowskiego 7 
znaleziono podrzutka płci męskiej w wieku 
3 tygodni, którego umieszczono w przytułku 
Dzieciątka Jezna. 

Kradzieże. 

W dniu 9 b. m. Milinker Jeseł, Nowo- 
gródzka 66, zameldował, że w mocy г 8 па ® 
b. m. zapomocą wyrwania skobła od drzwi 
nieznani sprawcy skradli z mieszkania mełdu- 
jącego garderobę męską i damską łącznej 
wartości 10680 zł. 

W dniu 9 b. m. Kopełman Abram, Szep- 
tyckiego 10, zameldował o kradzieży palta 
męskiego z karakułowym kołnierzem, oraz 
śniegowców damskich i męskich kałoszy. Po- 
szkodowany oblicza straty na 300 zi. 

W dniu $ b. m. na szkodę Jana Czer- 

niawskiego, zam. we wsi Garocie, gm. pod- 
brzeskiej, który chwilowo przebywał w Wilnie 
został skradziony jermiak z wozu wartości 
30 zł. Kradzieży tej dokonał Bartoszewicz Lu- 
dwik, zam. we wsi Pabjaniszki, gm. rzeszań- 
skiej którego zatrzymano wraz z jermiakiem, 

W dniu 9 b. m. Przytulski Józef z maj. 
Gudełki, gm. sołecznickiej zamełdował, iż z 

wozu skradziono mu beczkę z masłem. Kra- 
dzieży tej dokonał Haranowski Wincebty ze 
wsi Gierszułiszki, gm. rzeszańskiej, Którego: 
zatrzymano. 

Wypadki za ostatnią dobę. 

Od dnia 9 do 10 b. m. zanotowamo wy- 
padków 37, w tem kradzieży 5, opilstwa 7, 
przekroczeń administryjnych it. 

  

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie VII rewi- 

ru, zamieszkały w Wilnie przy ul. Połockiej 14 m. 3 
zgodnie z art. 1030 U. P. C. obwieszcza, iż w dniu 24 

10 rano w Wilnie pray 

jeego się    

Komornik Sądowy A. Uszyśski. 
  

korepetycyj 
Specjalność matematyka 

  

  

  

  

  

   
t h c e s z otrzymać 

posadę? 
Musisz ukończyć kursy fa- 
chowe, korespondencyjne 
im. prof. Sekułowicza, 

Warszawa, Żósawia 42. 

AMMMCÓMMEMMAE 
Poszukuję 

mieszkania 
od 5 do 7 pokoi w een- 

  

"STUDENT 
poszukuje korepetycji w 

zakresie 6-ciu kłas Gimn. 

WIŁKOMIERSKA 3—20. 
  

Sak. ks. woj. wydaną 
przez P.K.U Postawy 

na imię Arkadjasza Lew- 

    

Kursy wyuczają listownie; 

buchalterji, rachunkowość 
ci kupieckiej, korespon- 
dencji handlowef, steno- 
grafji, nauki handlu, pra- 

kaligrafji, pisania na 
maszynach, towaroznaw- 

angielskiego, fran- 
iego, niemieckiego, 

pisowni, gramatyki pol- 
skiej oraz ekonomii. Po 

ukończeniu egzsmin. 
Żędajcie prospektów. 

LOKAL 

    

  

trum miasta. Oferty pro- 
szę nadsyłać de Redakcji 
„Kurjera W.“ pod 46765 

poszukuje posady bony, 
posiadam dobre świad. 

Łaskawe oferty proszę 
nadsyłać do Administracji 
„Kuri. Wil. pod Nr 87987 

Absolwentka 
Szkoły Handl. z praktyką, 
mogąca złożyć kaucję po- 
szukuje posady. Łaskawe 
zgłoszenia do  Ajencji 
„Polkres”, Królewska 3. 

  

szyckiego r. 1902 uniew się 

gub. zaświadcz. wyd. 
przez Magistrat m. 

Wilna Kom. Obywat. za 
Nr. 1715. na im. Aleksan- 
dra Białobrzeska, zam w 
Wilnie przy ul. Pióromont 
Nr. 56, unieważnia się. 

    

[Fortepian krótki, używa- 
ny sprzedaje się oka- 

zyjnie, oglądać w godzi- 
nach popołudniowych — 
ul. Jasna 22, m. 3. 3198 

  

  B pak. i gołe Ba 2000. 
widebtrahiniasta: Naduje 
się na bank, czytelnię, 
biuro — do wynajęcia od | £ powodu 
zaraz. Szczegóły w Biurze | Zwierz; hen 
Reklamowem St Grabow- 
skiego, Garbarska I, od 
godz. 12—2 i 4—5 po poł.   się: 

Sprzedajes ę DOM 
wyjazuu 
przy uliey 

Dzielnej 40. Bardzo tanio 
v warunkach dowiedzieć 

uł Lwowska 12—4, 

Akuszerka 

Marja Anot 
przyjmuje od 9 rano do 
7 wiecz. ul. Miekiewieza 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

na     Czy jesteś już członkiem LOPP-u? 

  

Obwieszczenie. 
EE | Zgłoczenia do administr Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie, rew. ll-z0 
EE dia W. K. z siedzibą w Wilnie przy ul. Lubelskiej Nr. I, agode 
= nie z art. 1030 Ust. Post. Cyw., podaje do wiademošei 
=== D 0 M Y publicznej, że w dn. 4 marca 1931 г. e godz, 10 rano, 
ER w Wilnie przy ul. M. Pohulanka Nr. ll, odbędzie się 
ŽŽ | wpobližu dworca kolejo- | sprzedaż z licytacji, należącego do Lejby Kowień- 

wego w cenie około 4tys. | skiego, majątku ruchomego, składającego się z ume- 
EE. | dol do sprzedania Szcze- | blowania mieszkaniowego, oszacowanego ma eumę: 
| góły w sklepie Gołąbiow- | 800 złotych. 
= h. Tracka 3. 3123 | 3098;VI Komornik Sądowy K. Lisowski. 

Pasażer na gapę. 

    
„Gdybym przynajuu:ć, sy 

że to jest lotnik podbiegunowy 

  

MIGNON G. EBERHART. 

Gdy pacjent 

3 

przemówi... 
Powieść nagrodzona na konkursie Scotland Yardu. 

Przekład autoryzowany z angielskiego. 

— (o podług pani spowodowało 
śmierć Adolfa Federie? 

— Strzał rewolwerowy w serce. , 
Lance O'Leary zajął się swoim o0- 

łówkiem. Zapomniałam o tem jego 
przyzwyczajeniu i ogarnęła mnie lek- 
ka irytacja. Wszyscy czekali w ner- 
wowem ńapięciu, a on bawił się ołów- 
kiem. 

—. Takie było orzeczenie lekarza— 
rzekł wkońcu. 

W drzwiach stanął policjant. 

— (o takiego? — zapytał szef. 

° — — Mały kłopot z tą kobietą na gó- 

rze — odpowiedział policjant. — Zam- 
knęła się na klucz w swoim pokoju 
ij dotąd nie chce nam otworzyć. Nie 
możemy zrobić rewizji w tym pokoju, 
panie naczelniku: 

March drgnęła. 
— To przecież Mittie Frisling! 
— Kto to jest? — zapytał O'Leary. 
March nie odpowiedziała, tylko 

Grondal wysunął się na środek po- 

koju i rzekł z uszanowaniem: 
* "—— Panna Frisling jest starą przy- 
jaciółką rodziny. Przyjechała zobaczyć 
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się ze starszym panem w interesie i - 
czeka dopóki pan nie odzyska mowy. 

— Jak dawno tu bawi? — zapytał 
O'Leary, nie spuszczając oczu z twa- 
rzy lokaja. 

Grondal zachował spokój, lecz bliz- 
na na jego twarzy stała się ciemno- 
purpurowa. 

— Od paru dni, proszę pana. 
— Czy mamy sforsować drzwi?— 

zapytał energicznym tonem policjant. 
O'Leary spojrzał na naczelnika, 

tłumiąc uśmiech. 
— Powoli, powoli — rzekł, zwra- 

cając się do policjanta. — Proszę po- 

wiedzieć tej pani, że czekamy na nią 

wszyscy w bibljotece i żeby była ła- 

skawa zejść. 
Zwrócił się żywo do nas. 
— Tymczasem... panie Lonergan, 

pan pierwszy przybiegł na alarm, pod- 
niesiony przez pannę Keate. Nich mi 
pan powie, jak to było z panem? Czy 
pan spał i co pana obudziło? 

— Przypuszczam, że strzał — od- 
powiedział młodzieniec, spogłądając 
detektywowi szczerze w oczy. — Le- 
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żałem chwilę, starając się uświadomić 
sobie, co to mógł być za dźwięk i z 
której strony przyszedł. Potem wyda- 
ło mi się, że ktoś chodzi po pokoju 
na dołe i nagle usłyszałem straszny 
krzyk. Wyskoczyłem z łóżka, wydo- 
siałem się poomacku na schody i... 
potknąłem się... 0... 0... trupa.—Urwał 
nerwowo. 

— Nie miał pan żadnych trudności 
w znalezieniu drogi — poomacku? 

— Nie — odpowiedział z prostotą 
Lonergan. — Znam rozkład pokoi i 
rożstawienie mebli. Uderzyłem się tył 
ko o stół. 

— Pan ma wspólną sypiałnię z 
panem Eustachym Federie, hezpośred 
nio nad pokojem wieżowym ? 

— Tak — odpowiedział trochę 
gniewnie Lonergan. — Powiedzieliś- 
my to panu, prosząc o zwrot ubrań. 

—— Gzy obaj byliście w sypiałni, 
gdy padł strzał? 

— Nie — odparł ILonergan. — By- 
łem sam. 

— Nie — odparł jednocześnie Eu- 
stachy. — Czytałem w bibljotece na 
dole. Jeszcze się nie położyłem. 

Szare oczy O'Leary'ego zatrzymały 
się chwilę na twarzy Eustachego, po- 
czem powróciły do Lonergana. Mu- 
siał badać systematycznie, pokolei. 

— Więc przebiegł pan poomacku 
przez sypialnię i przez mały pokoik 
i zbiegając po schodach, potknął się 
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pan o ciało Adolfa Federie. O'Leary 
spojrzał na Izabellę, jakby chąc ją 
przeprosić wzrokiem za to okropne 
przypomnienie, ałe świeża wdowa bra 
ła właśnie papierosa z papierośnicy 
Eustachego i nawet nie podniosła o 
czu. — Proszę, niech pan mówi da- 
lej. A potem co nastąpiło? 

— Potem wpadli z korytarza do 
wieżowego pokoju panna March i Eu. 

stachy. Zawołałem do Eustachego, że- 
by mi poświecił i wtedy zobaczyliś- 
my, kto został zamordowany. Potem 
zjawiła się reszta. Rozmawialiśmy tro- 
chę i szukali rewolweru, który się nie 
znalazł. Byliśmy naturalnie okropnie 
podnieceni. Panna Keate powiedziała 
że o ratunku nie może być mowy, że 
nie powinniśmy ruszać ciała, tylko 
wezwać odrazu policję. I tak się stało. 
Zakończył tonem konkluzji. 

O'Leary spojrzał na mnie z uzna- 

niem. 
— A więc tak — rzekł tak uderza- 

jaco spokojnym głosem, że spojrza- 
łam zaintrygowana. — Schody wieżo- 
we prowadzą do małego pokoiku, 
przylegającego do wspólnej sypialni 
pana i pana Eustachego Federie. Je- 
dyne drzwi tego pokoiku; poza wejś- 
ciowemi, prowadzą do sypialni. To 
znaczy, że chcąc przedostać się scho- 
dami ma korytarz na piętrze, trzeba 
przejść przez ten sypiałny pokój, któ- 
ry dopiero komunikuje się z koryta- 
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rzem. Tą tylko drogą morderca mógł 
uciec. Czy mam rację? 

Deke Lonergan zbladł, lecz odpo- 
wiedział bez wahania: 

— Przypuszczam, że tak. 

— Tak — potwierdził Eustachy 

i strzepnął popiół z papierosa na dy- 
wan. Lonergan rzucił mu nieprzyjaz- 
ne spojrzenie. 

— Czy — ciągnął łagodnie O'Le- 
ary obudziwszy się po strzale, nie 
usłyszłał pan kroków, przebiegających 
przez pokój, w którym pan leżał już 
zupełnie obudzony? 

W głosie jego zgrzytnęła stal. Serce 
zabiło mi jak młotem. Siedząca obok 

mnie March spłotła kurczowo palce. 
— Nie — odpowiedział z całą sta- 

nowczością Dekę Lonergan. — Natu- 
ralnie, obudziwszy się, nie odrazu u- 
świadomiłem sobie, że to był strzał 
rewolwerowy. Mam ciężki sen i czło- 
wiek, nagle obudzony z mocnego snu, 
nie wie w pierwszej chwili co się z nim 
dziej . 

— Więc nie jest wykluczone, że mor 
derca mógł uciec przez pański pokój, 
zanim pan się zupełnie ocknął i pan te- 

go nie spostrzegł? 
Deke Lonergan zawahał się na П- 

łamek sekundy, a mnie się wydało, że 
w jego dotąd szczerych oczach zamigo- 

tała chytra czujność. 
— Nie jest wykluczone — odparł 

słabym głosem. — Chociaż ja nic nie 

słyszałem. Osobiście jestem przekona- 
ny, że nikt nie przeszedł przez mój po- 
kój. — Mówił wolno i z namysłem. 

Nie wiem jak to sobie wytłumaczyć, 
ale przy pierwszych jego słowach na- 
brałam momentalnie przekonania, że 
skłamał. / 

— Więc nic pan nie slyszai? Žad 
nych kroków, ani odgłosu zamykają- 
cych się drzwi? — Spytał swobodnie- 
O'Leary. i 

— Nic — rzekt Lonergan. — Nic, 

tylko ruch w pokoju na dole. Pevmnie- 

panna Keate chodzila. 

— Pan jest pewny, że ten ruch po. 
chodził z dołu? Że w pańskim pokoju 
nie było nikogo? — Nalegał z niezwyk 
łą u siebie natarczywością O'Leary. 

— Nie — potwierdził stanowczo 

Deke Lonergan. 
— Spodziewał się pan, że pan Eusta 

chy Federie później się położy? 
T-tak 

— (zy idąc spać zostawił pam 
drzwi od strony kurytarza otwarte? 

— Tak... 
— To znaczy, że ich pan nie zamk- 

nął na klucz? 
— Naturalnie, że nie. ; 

— Czy ma pan klucz od tych: 
drzwi? 

— Nie. 
(D. c. n.) 
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