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Wypaczona idea soborowości. 
Cerkiew Prawosławna zna dwie 

formy swego ustroju: soborową, na 

zasadach demokratycznych obieralno- 

$ci opartą i synodałno-konsystorską— 

mającą u podstaw zasadę autokratycz- 

mych rządów, wykonywanych przez 

hierarchję biskupią. 

Od ehwili ukazania się Orędzia P. 

Prezydenta Rzeczypospolitej w maju 

1930 r. skierowanego do Metropolity 

Warszawskiego została 

przesądzona podstawowa zasada ust- 

roju wewnętrznego tej Cerkwi w opar- 

ciu o ideę soborowości w życiu Cerk- 

wi połskiej. Stało się to naskutek wy- 

raźnego żądanią kleru, jak i wyznaw- 

ców tej Cerkwi oraz w myśl ugrun- 

towanych w dawnem Państwie Pol- 

skiem tradycyj. 

W wyniku Orędzia P. Prezydenta 

Rzeczypospolitej zostały podjęte prace 

nad przygotowaniem Ogólnopolskiego 

Soboru wiernych i duchowieństwa, a 

„jako owoc tych prac został ogłoszony 

projekt wewnętrznego ustroju kano- 

nicznego Cerkwi Grecko-Wschodniej 

«w Połsce, opracowany przez arcybi- 

skupa grodzieńskiego Aleksego. 

Zanim omówimy krytycznie ten 

projekt musimy pokrótce scharaktery- 

zować tło i okoliczności, w jakich do- 

szło do zapowiedzi zwołania owego So 

boru, na tym tylko bowiem te ujaw- 

mią się w całej wyrazistości tendencje 

projektu arcybiskupa Aleksego, a 

przez to i naj zej hierarchji pra- 

wosławnej w Połsce w sprawie ustro- 

ju Cerkwi. : 

Jak to powszechnie jest wiadomo 

przed rokiem 1926 Rząd Polski nie 

miał skonkretyzowanego programu u 

stroju Cerkwi w Połsce i stosunku 

Państwa do tej Cerkwi. Z pewnych ten 

dencyj jednego z ministrów wyznań p. 

St. Grabskiego raczej wnioskować było 

można, że projekty Rządu idą w kie- 

runku utrwalęnia dotychczasowej or- 

ganizacji Cerkwi przez utrzymania jej 

ustroju _ synodalno - konsystorskiego, 

bardzo niepopularnego w społeczeń- 

stwie prawosławnem. 

Od końca 1926 roku zaczynają się 

projekty Rządu w tej sprawie zasad- 

niczej krystalizować się i to w kierun- 

ku wręcz przeciwnym — uwzględnie- 

mia w ustroju Cerkwi polskiej trady- 

cyj przeszłości i czynnika soborowe- 

go. Wprowadza to znaczne odprężenie 

* stosunkach wyznaniowych i przy- 

ehylnie usposabia prawosławnych— 

Ukraińców, Białorusinów i Rosjan, dą 

żących do ustroju soborowego — wo- 

bec Rządu i jego projektów cerkiew- 

nych. Jednocześnie stosunek wyznaw- 

ców Cerkwi Prawosławnej w Polsce 

wobec hierarchji cerkiewnej coraz to 

się zaostrzał, gdyż prawosławni wi- 

dzieli jej nieprzychylność wobec kon 

cepcji soborowego ustroju Cerkwi. 

Ku końcowi roku 1928 stosunki w 

Cerkwi Prawosławnej w Poisce moż- 

na było scharakteryzować tem  lapi- 

darnem zdaniem, że Rząd i czynnik 

świecki chcieli ustroju soborowego, a 

przeciwna mu była hierarchja cerkie 

wna. 

Zupełnie nieoczekiwany 

zależny od przejściowych okolicznoś- 

ci, a przez to i nieistotny, wnosi pe- 

wien zamęt w tę sytuację.  Czynni- 

kiem tym były wytoczone w sądach 
państwowych przez Episkopat katoli- 
cki powództwa przeciwko Cerkwi 

Prawosławnej o zwrot tych świątyń, 

które dawniej stanowiły własność Koś 

cioła Rzymsko-Katolickiego. 

Wobec grożącego zzewnątrz nie- 

Djonizego 

  

   

  

czynnik, 

jako, z poza prawosław ja, niebezpie- 

czeństwa, wewnętrzne spory odcho- 

dzą na plan drugi i hierarchja cerkie- 

wna uzyskuje porozumienie z wyzna-, 

wcami, niezależnie od kierunków na- 

rodowościowych i poglądów  ustrojo- 

wych, co do wytworzenia wspólnego 
frontu wobec roszczeń biskupów rzym 

sko-katolickich. Dla tem większej po- 

wagi porozumienie to zdecydowano wy 

kazać w formie najuroczystszej, to 

znaczy przez zwołanie Ogólnopolskie- 

go Soboru Cerkwi Prawosławnej w 

Polsce, któryby stanął w obronie ma- 

jatku cerkiewnego. 

Tak tedy okoliczność przypadkowa 

spowodowała potrzebę tego Soboru, 

a główne zadanie jego miało polegać 

na poważnej demonstracji. 

Rząd, oczywista, nie mógł uznać ta 

kiego stanowiska hierarchji cerkiew- 

nej, gdyż byłoby to  uszczupleniem 

idei soborowości i nie odpowia- 

dałoby tym zadaniom, jakie oczekują 

Sobór: generalny w Polsce. 

W konsekwencji nieudzielenia zgo- 

dy Rządu na taki Sobór, Rząd ujął 

w swoje ręce inicjatywę Soboru, odpo 

wiadającego potrzebom Cerkwi Pra- 

wosławnej u nas — i to doprowadzi- 

ło do wydania Orędzia Pana Prezy- 

denta Rzeczypospolitej i prac Komisji 

Przedsoborowej. 

Jako jeden z objawów tych prac 

ukazuje się obecnie projekt 0 wew- 

nętrznym ustroju kanonicznym auto- 

kefalicznej Cerkwi polskiej, opracowa 

ny przez arcybiskupa Aleksego. 

Projekt ten jaskrawo uwypukła 

dwie zasady ustroju tej Cerkwi: do- 

prowadzenie do minimum idei sobo- 

rowości i odsunięcie wpływów Rządu 

od żywotnych dła Państwa niektó- 

rych spraw cerkiewnych. Inaczej mó- 

wiąc przekreśla on zasady, wyłożone 

w Orędziu Głowy Państwa, i dokony- 

wuje prawie całkowitego oddzielenia 

Cerkwi od Państwa. 

Zaczyna się ów projekt od horren 

dum prawno-państwowego: stwierdza 

bowiem uroczyście, że — cytujemy do 

słownie „św. autokefaliczna — Сег- 

kiew Prawosławna w Polsce ...rządzi 

się własnemi prawami  cerkiewnemi 

iw zgodzie z prawem państwowem, 

niesprzeciwiającein się zasadom pra- 

wosławnego ustroju  cerkiewnego'. 

Jest to stanowisko nietyłko że nie kon 

stytucyjne, ale wogóle niezgodne z po- 

jęciem suwerenności Państwa. Zasa- 

da ta powinna być odwrócona, a ra- 

  

czej powinno być jej przywrócone wła . 

ściwe oblicze, a mianowicie: że tylko 

takiemi zasadami i prawami wew- 

nętrznemi rządzi się Cerkiew Prawo- 

sławna w Polsce, które nie są sprzecz- 

ne z prawami i ustawodawstwem 

Państwa. 

Po stwierdzeniu tak niezwykłego 

stosunku Cerkwi do Państwa, projekt 

arc. Aleksego zapomina zupełnie o ist- 

nieniu tego Państwa i jego zaintereso- 

waniu dla całego szeregu żywotnych 

spraw wynikających z faktu istnienia 

Cerkwi Prawosławnej w Polsce. 

Zainteresowanie Państwa sprawa- 

mi cerkiewnemi sprowadza on do wy 

rażania zgody, a raczej porozumienia 

się z Rządem, w kwestjach dotyczą- 

cych rozgraniczenia djęcezyj. dzieka- 

natów i parafij. 

Takie więc sprawy, jak odbywanie 

Soborów, nominacja biskupów i wyż- 

szego oraz parafjalnego duchowieńst- 

wa, powoływanie organów zarządu 

cerkiewnego, usuwanie duchowień- 

stwa nielojalnego i t. p. pozostawia cał 

kowicie hierarchji cerkiewnej, doda- 

jąc kurtuazyjnie w punkcie przedostał 

nim (60) projektu o modlitwach za 

władze najwyższe Rzeczypospolitej w 

cerkwiach. 

Autor projektu tego zapomina, że 

nawet Kościół Rz.-Kat., mający spe- 

cjalne w Państwie Polskiem stanowis- 

ko, konstytucyjnie nawet zagwaranto- 

wane, musiał przyznać ingerencję wła- 

dzy państwowej w całym szeregu wy- 

mienionych tu spraw. Ten zaś pro- 

jekt jest. wprost unikatem w przepro- 

wadzeniu oddzielenia Cerkwi od Pań- 
stwa w Państwie, , którego konstytu- 

cja nie zna takiego rozdziału, a prze- 

ciwnie zapowiada ustalenie stosunku 

Państwa do związków religijnych w 

drodze specjalnej ustawy, po poro- 

zumieniu się z reprezentacją prawną 

tych związków. 

Z konstrukcji projektu ks. Arcybi 

skupa możnaby było wnioskować, że 

wogóle nie porusza on w nim stosun- 

ku Cerkwi do Państwa, gdyż jest to 

projekt wewnętrznego jej ustroju, gdy 

by nie owe niezwykłe postanowienie 

wstępne i przyznanie władzy pań- 

ingerencji w spra- 

wie rozgraniczenia jednostek ad- 

ministracyjno - kościelnych. Z te- 

stwowej prawa 

go faktu wnioskować należy, że 

tylko do tej sprawy ogranicza on in- 

gerencję Rządu i potrzeby ustalenia 

stosunku Rządu do Cerkwi w innych 

sprawach nie widzi. 

A teraz wróćmy do norm, dotyczą 

cych ściśle życia wewnętrznego Cerk- 

wi i zobaczmy jak je przedstawia rze- 

czony projekt. 

Dotkniemy tu tyłki punktów zasa- 

dniczych by wykazać jak dalece pro- 

jekt ten obchodzi wszystkie zasady so 

borowego ustroju Cerkwi na rzecz 

wszechwładztwa hierarchji i rządów 

synodalno-konsystorskich. 

Z samej konstrukcji projektu wy- 

nika, że ponad Soborem Ogólnopol- 

skim stoi Metropolita warszawski, bę- 

dący Głową Cerkwi w Polsce, bowiem 

wśród kolejnych władz figuruje on 

pierwszy w rozdziale II'p. t. „Głowa 

Cerkwi', po nim zaś dopiero następu 

je w rozdziale III — „Sobór Krajowy“. 

Takie postawienie sprawy przeczy du- 

chowi (Cerkwi, bowiem w konsekwent 

nie przeprowadzonym ustroju soboro- 

wym, właśnie Sobór Krajowy jest wła 

dzą najw 

Ale idźmy dalej. 

  

Władzy Soboru 

Krajowego przyznaje on prawo urzą- 

dzania spraw Cerkwi —- określenie to 

mówi bardzo wiele i bardzo mało je- 

ogranicza to 

do spraw ogólnych, jak przestrzeganie 

kanonów, rozwój życia cerkiewnego, 

zaspakajanie potrzeb religijno-oświa- 

towych i t. p. W tej części projekt ów 

jest arcydziełem ogólnikowości. Nato- 

miast dz: IV — „Sobór Biskupów 

jest bardzo precyzyjnie ułożony i od- 

daje całą władzę w Cerkwi jej hierar- 

chom najwyższym: do nich więc na- 

leży przedewszystkiem wybór bisku- 

pów, wydawanie rozporządzeń o wew- 

nętrznym zarządzie cerkiewnym, przed 

stawianie władzy państwowej sprawy 

niezgodności przepisów i praw рай- 

stwowych z duchem prawosławnych 

kanonów (konsekwencja błędu, popeł 

nionego na wstępie projektu), oma- 

wianie uchwał Soboru Krajowego i 

mają oni prawo nadawania im sankcji 

lub odrzucania. Krótko mówiąc Sobór 

Biskupów posiada kompetencje Sobo- 

ru Krajowego. 

Dalszą władzą jest Świątobliwy 

Synod, złożony tylko z biskupów dje- 

cezjalnych, bez udziału biskupów po- 

mocniczych. Zarządza on sprawami 

Cerkwi polskiej z Metropolitą na cze- 

le. Metropolitę, który już poraz drugi 

występuje. jako jedna z władz (na cze 

le projektu wymieniony jako „„Gło- 

dnocześnie, i tuż zaraz 

"wa Cerkwi*) wybiera Sobór biskupów 

Metropolita też reprezentuje Cerkiew 

na zewnątrz i jemu też podlega poza 

zwykłem duchowieństwem, specjalnie 

duchowieństwo wojskowe. Jest on do- 

żywotnim metropolitą. 

W całym szeregu dalszych posta- 

nowień ustała się kompetencje bisku- 

pów djecezjalnych i konsystorzy djece 

zjałnych. Wynika z tych postanowień, 

że cała władza ześrodkowuje się w rę- 

kach biskupów z metropolitą na czele. 

Jak dalece projekt ten jest odże- 

gnaniem się od zasady soborowości i 

obieralności, Świadczy takie drobne 

postanowienie jak to, że bractwa mo- 

ga być zakładane a nie są zakładane. 

To wszystko, co stanowi ducha 

ustroju Cerkwi Wschodniej i co się 

składa na tradycje jej w Polsce — 
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Wiadomość o chorobie Marszałka Piłsud- 
skiego jest zmyślona. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dziennikach szwedzkich poja- 
wiła się wiadomość, pochodząca ja- 
koby z Lizbony, że przebywający na 
Maderze Marszałek Piłsudski zachoro- 
wał na zapalenie płue. Krajowa pra- 
sa opozycyjna przedrukowująe tę in- 
formację dodała od siebie, że w nie- 

długim czasie ma udać się na Maderę 
p. marszałkowa Piłsudska. 

Ageneja „Iskra* upoważniona jest 
do stwierdzenia, iż wiadomości te są 
dowolnym wymysłem, nie mająeęym 
nie wspólnego z prawdą, 

We wterek rozpocznie się debata nad 
rewizją konstytucji. 

Tel. od wl. kor. z Warszawy. 

W nadchodzący wtorek odbędzie 
się płenarne posiedzenie Sejmu po- 
święcone debatom nad rewizją konsty 
tucji. Wobec tego, że upłynął przepi- 
sany 14 dniowy termin od dnia złoże- 
nia do laski marszałkowskiej, wniosku 
klubu BB. zawierającego projekt no- 
wej konstytucji, dowiadujemy się, że 
z ramie klubu BBWR. na posiedzeniu 
wtiorkowem, deklarację o charakterze 
ogólnym złoży prezes tego klubu po- 
seł Jędrzejewicz, zaś referaty o rewi- 
zji konstytucji złożą: przewodniczący 

komisji konstytucyjnej Sejmu poseł 
prof. Makowski i p. w. marszałek Car. 

Stanowisko opozycji dotychczas nie 
jest wyklarowane, niewiadomo czy 
przed debatą generalną, złożą kluby 
opozycyjne krótką deklarację, czy też 
przedstwiciele ich wygłoszą dłuższe 
przemówienia na plenum Sejmu 
Wniosek klubu BBWR. przesłany bę- 
dzie do komisji konstytucyjnej, która 
natychmiast przystąpi do pracy nad 
rewizją ustroju państwa. 

Reforma Kalendarza. 
Polska będzie popierała podział roku na 13 miesięcy. 

Tel. od włskor. z Warszawy. : 

W Min. Przem. i Handla, odbyła 
się pod przewodnietwem proi. Lipiń- 
skiego, wielka konferencja, poświęco- 
na omówienia sprawy reformy kalen- 
darza, zaproponowanej przez Ligę Na- 
rodów. Po ożywionej dyskusji ustalo- 
no, że stanowisko większości zebra- 
nych przedstawicieli świata: nauko- 
wego, gospodarczego, samorządowe- 
go „i kościelnego, jest przychylne 

do przeprowadzenia reformy, przy- 
czem większość wypowiedziała się za 
projektem opartym na podziale roku 
ma 13 miesięey. Na specjalnej konfe- 
reneji Ligi Narodów poświęconej re- 
formie kalendarza, która się odbędzie 
w Genewie w październiku b. r., dele- 
gacja polska poprze projekt kalenda 
rza 13-tomiesięcznego. : 

Zgon Kermana Diamanda. — 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wezoraj o godz. 3 m. 30 pp. zmarł 
we Lwowie były poseł dr. Herman 
Diamand. Rano dnia 26 b. m. powró- 
cił on z Zurychu gdzie brał udział w 
posiedzeniu ekzekutywy drugiej mię- 
dzynarodówki z ramienia PPS. Dr. 
Diamand oddawna był chory na cu- 
krzycę, śmierć nastąpiła nagle. 

Dr. Diamand mrodził się w roku 
1860. Był on współzałożycielem  pol- 
skiej partji Socjal-demokratycznej w 

Galicji. Od 1907 do 1918 r. był posłem 
do parlamentu austrjackiego ze Lwo- 
wa. Od 1919 do 1930 posłował do Sej- 
mu polskiego. Należał on do najwy- 
bitniejszych przedstawicieli świata par 
lamentarnego Polski. W czasie wojny 
Światowej był on przedstawicielem 
PPS. w międzynarodowem biurze so- 
cjalistycznem, zaś w roku 1927 pełnił 
funkcję delegata rządu połskiego do 
rokowań gospodarczych z Niemcami. 

Obawy Sowietów. przed interwencją zbrojną. 
(Tel. od wł. kor. z Warszawy). 

Z Rygi donoszą: z okazji 13-€j rocz- 
niey utworzenia armji ezerwenej kie- 
rownik komisarjatu politycznego ar- . 
mji sowieckiej ogłesił znamienny ar- 
tykuł o niebezpieczeństwie wojny na 
wschodzie Europy. Niebezpieezeūstwo 
interweneji zbrojnej przeciw Sowie- 
tom nigdy nie było, jego zdaniem, tak 
realne jak dzisiaj. Twierdzi on, że 
franeuski sztab generalny epracował 
dokładnie plan napadu na Sowiety. 

udział czynnika świeckiego w zarzą- 

dzie cerkiewnym i zasada soborowoś- 

ci — zostało starannie usunięte z pro- 

jektu, a caly on nasiąknął obeemi wzo 

rami z bardzo niedawnej przeszłości 

tej Cerkwi w okresie niewoli naszej 

politycznej. Źródło postanowień tego 

projektu bierze swój początek z ustro 

ju Cerkwi rosyjskiej z epoki caratu, 

a przykrywa ten projekt owe posta- 

nowienia jedynie frazeologją. soboro- 

wą. To też słusznie projekt ien nazwa 

ny zosłał w prasie rosyjskiej „projek 

tem ubezwlasnowolnienia“ czy „upań 

szczyžnienia“ („zakreposzezenja“) Cer 

kwi polskiej. 

Niewątpliwie sprawa ustroju wew 

nętrznego Cerkwi Prawosławnej w Pol 

sce jest w znacznej mierze wewnętrzną 

sprawą społeczeństwa prawosławnego 

Społeczeństwo to będzie miało moż- 

ność wypowiedzenia się na przysz- 

tym Soborze Ogólnopolskim i na nim 

ustali formy i zasady swego życia we- 

wnętrznego. Rząd będzie miał możność 

ze swej strony ustosunkowania się do 

uchwał i decyzyj Soboru zarówno w 

poszczególnym wypadku, jak i'w cało 

kształcie swego stosunku do Cerkwi 

polskiej przez wydanie ustawy regulu 

jacej położenie prawne Cerkwi Grec- 
ko-Wschodniej w Polsce. -« Wówczas 

Polska, Finlandja, Łotwa i Estonja 
mają urzeczywistnić plan interwencji. 
Przyczem gdy Polska i Rumunja na- 
padną na Ukrainę sowiecką, państwa 
bałtyckie skierują swe siły na Lenin- 
grad. Obecny rząd Finlandji marzy 
6 utworzeniu wielkiej Finlandji — 
pisze dalej sowiecki dygnitarz wojsko- 
wy — Rumunja zaś dąży do zagarnię- 
cia Ukrainy południowej. 

  

też przyjdzie czas i na określenie norm 

tego stosunku jak i na usunięcie tak 

przykrych naleciałości, jak nomenkla 

tura naczelnej djecezji prawosławnej: 

Warszawsko-Chełmska. Ten drugi 

przymiotnik całkiem niepotrzebnie 

przypomina dawne praktyki ducho- 

wieństwa prawosławnego z epoki ca- 

ratu. Ale nie jest on tu przypadkowy. 

Duch ożywiający tem projekt tkwi 

również w tej samej atmosferze. 

„A z tego da się wyprowadzić wnio 

ski co do zamierzeń niektórych hie- 

rarchów Cerkwi Prawosławnej w Pol 

sce wobec Soboru i zasad przyszłego 

ustroju tej Cerkwi. | 

Broń, którą do niedawna opinja 

prawosławna w Polsce próbowała 

walczyć z' Rządem w sprawie ustroju 

Cerkwi polskiej, powinna być złożona 

bezpowrotnie do arsenału zużytych na 

rzędzi walki. 

Orędzie bowiem  P. Prezydenta 

Rzeczypospolitej ma wyraźne brzmie- 

nie. Ożywia je tendencja jasna, idąca 

po linji soborowego ustroju Cerkwi 
* * ° 2/8: * " \ 
i nawiązania jej organizacji do daw- 

nych wzorów istnienia tej Cerkwi w 

Polsce. 

Którą z tych koneepcyj wybierze 

przyszły Sobór — pokaże najbliższa 

przyszłość. g wież 

* jest w ścisłym związku z u 

Cena 20 groszy. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
PROŚBA RUSTEJKISA O DYMISJĘ. 
Jak podają pisma kowieńskie, dyrektor 

litewskiej policji kryminalnej płk. Rustejkis 
złożył podanie o dymisję. Jak wiadomo, w 

jesieni ub. roku dokonano na niego zamachu 
przyczem Rustejkis został ciężko ranny, dła- 
gi czas leczył się we Francji i do Litwy po- 
wrócił dopiero w końcu grudnia. 

CZY KARANI ZA POLITYCZNE PRZESTĘP- 
STWA MOGĄ BYĆ ADWOKATAMI. 

„Lietuvos Żinios* donosi o zamiarze rzą- 
du litewskiego wprowadzenia ustawy o, obo- 
wiązkowej bezpłatnej dwuletniej praktyce dla 

studentów, którzy ukończyli wydział prawny 
uniwersytetu litewskiego; ustawa przewidu je 
pozatem niedopuszczenie do karjery adwo- 
kackiej studetnów  karanych politycznie. 
w związku z powyższem studenci zwrócili 
się do ministerstwa sprawiedliwości Żylin- 
skasa, który wyjaśnił, że studenci karani za 
przestępstwa polityczne będą mimo to jednak 
dopuszczeni do aplikantury: Natomiast Szi- 
lingas, przewodniczący rady państ., do które- 
go przedstawiciele studentów prawników 
zwrócili się później, zaprzeczył twierdzeniom 
ministra sprawiedliwości i podkreślił że stų- 
denci karani politycznie nigdy — dopóki ist- 
nieje rząd narodowców —do aplikantury do- 
puszczeni nie będą: pozatem nie wszyscy 
studenci, którzy ukończą wydział prawny, bę- 
a dupuszczeni do aplikantury, ; 

u na zamiar rządu wprowa a ścisi 
etatów w Swaic w; kai o 
gasa wywołały — zdaniem dziennika —- nie- 
zadowolenie wśród litewskich studentów — 
prawników i zamierzają oni wystąpić w naj- bližs: ym czasie z memorjałem do rządu li- 
tewskiego w którym wyrażą kategoryczny 
protest przeciwko podobnym niezrozumia= 
łym posunięciom rządu. 

W SZAWLACH GRASUJĄ KOMUNISCI. 
Szawelska policja krymins 2 yminalna aresztowała 

w Szawlach organizatora komunistycznego na okręg Szawelski — niejakiego Marcina 
Kuczyńskiego „oraz Szmujłę Dombo. U obu ana rewizji Klaas wiele literatury 

unistycznej i kompromitujący. k 
łac promitujących doku- 

Z ROSJI NIKT NIE PRZYJEŻDZA. 
„ »Liet. Aidas* podaje, iż ostatniemi 

nikt nie składa do Miaie osie ań Wes, nętrznych podań o przyjazd do Litwy z So- wietów. Przypuszczać można, iż zjawisko to 
trudnieniem wy 

    

      

   

a to ze wzgłę- 

  

   

  

jazdu z Rosji, 
FRANCUZI KUPUJĄ SOWIECKIE DRZEWO DRZEWi 

W KŁAJPEDZIE. < 
W tych dniach gru a i ych pa francuskich han- dlowców leśnych bawiła w Kłajpedzie dsiė zakupiła znaczną partję sowieckiego drze- wa na sumę zgórą 1 milj. litów. Amatorami drzewa są również ku i й 8 cy hiszpa yi 

tugalscy. s dad 
JEDNOŚĆ PRASY LITEWSKIEJ 

I ŁOTEWSKIEJ. 
21 b. m. rano w Rydze dokonano podpi- Pris iai o jedności parsy Litwy i 

ESA REC TRA DEOOT SOSA 

Z Białorusi Sowieckiej. 
Nie wolno obchodzić 
Świąt Wielkanocnych. 

Według nadeszłych wiadomości 
Związek bezbożników zwrócił się pa sowieckiego z żądaniem by na całem tery- torjum Białorusi sowieckiej zabroniono ob- chodu świąt Wielkanocnych. Ma być również niedozwolone używanie dzwonów w ezasie tych świąt. Wszystkie przedsiębiorstwa pań 

A w święta praeowały. " ząd sowiecki zasadniczo już ' się do tego żądania i. wydał nórask nia dzom odpowiednie zarządzenia. 

Brak zboża na zasiew. 

Z Mińska donoszą, iż daje się odczuwać 
siłny brak zboża na zasiewy wiosenne. Ko» 
misarjat dla spraw rolnych przypuszczał, iż 
zboże na zasiewy będzie zebrane do 1 mar- 
ea r.b. i rozdane między spółki kolektywne. 
Dotychczas jednak zdołano zebrać minimalną 
część potrzebnej ilości zboża. Gospodarstwa 
kolektywne i włościanie dali tylko 40 proc 
zboża na zasiew spółkom kolektywnym. 
SA KRANTO ISSN 8 

Giełda warszawska z dn. 26.IL. b. r. 
MWALUTY 1 DEWIZY: 

Dolary . . . . + . . 8,905/, — 8,821, —8,88% Dalgia: 2-2 Ai 124,40 —124,21— 18405 
Londyn - . . . . . 45,341/,—43,45— 43,23%, 
Nowy York . . „ . - « 8,913—8,933—8,893 Nowy York kabel. . . 8,923—8,942—8,902 
Paryż. . . « . . . . - 34,97—3506 34,89 
Praga... ++. + « . « 20,42, — 46,49 - 26,38 
Szwajcarja . . . . . 141,87—172,30 —171,4% 
Wiedeń . . . . . . . 125,36—125,67—12n,05 
Włochy. . « . . . . 46,731/,—46,85—46,62 
Berlin w obr.pryw. . . . . „л BARANA, 

PAPIERY PROCENTOWE: 

3% premjowa pożyczka budowiana . 50,90 
4% pożyczka inwestyc. . . . . «. 103.00 
5% Konwersyjna . . ... « « »« « *.. 50,00 
6% dolarowa . « . .. «. . 71,50—71,00 
100 Kolejowa 54 4 as, 103,00 
89; L. Z. B. G. K. i B. R, obl. B. G. K. 0400 
Те ваше 7% . . .. .. .. + оее ВОВЬ 
8% Tow. Kred. Przem. Pol, .. . . 83,00 
41/,% „ZieMSKIE k „0488 8P 

  

5% warszawskia . . . . 
8% warszawskie 
8% Częstochowy . . . « . „ « «. «. . 63,00 

i AJ 

i 1 15700 

8% Piotrkowa .'. . . 

UE 

Bank Polski. - ‚ . . 188,50—135,00—125,50 
Modrzejów, 4 4365 s s »0% - . 8,00 

    

Popierajcie Ligę Morską 
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j Dziś uroczysta premiera najnowsz. polskiego przeboju džwiek. „ 
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Ex-prałat Olszewski. 
Cicho i bez rozgłosu otworzyła się 

przed paru dniami ciężka, żelazna 
brama więzienia kowieńskiego, wy- 
puszczając na wolność starego, znę- 
kanego człowieka. Był nim eks-prałat 
Olszewski, zasądzony w swoim czasie 

za morderstwo na osobie własnej ko- 

chanki. 
Historja jak z filmu. Prałat Olszew- 

ski był juź przed wojną światową wy- 

bitnym działaczem społecznym. Jako 
litewski patrjota pracował wespół z 

innymi Litwinami nad krzewieniem 
rodzimej oświaty, zakładał szkoły lu- 
dowe, ochrony, zbierał ofiary na cele 

dobroczynne, jeździł do Ameryki w 

celach kwestowania wśród tamtejszej. 

bardzo licznej litewskiej kolonji, krze- 

wił ideę Litwy słowem i pismem. Nic 

dziwnego przeto, że po wojnie świato- 

wej znalazł się w czołowych szere- 

gach. zasłużonych ojczyźnie Litwinów 
i z tego tytułu cieszył się wielką popu- 

łarnością i uznaniem. Zwłaszcza w 0- 

kresie, kiedy rządy w niepodległej Li- 

twie sprawowała najwpływowsza wte- 

dy partja klerykalna, owe .,1000 księ- 

ży”, jak to ktoś dowcipnie określił. 
Któż się mógł wtedy spodziewać, 

że w tym słarym działaczu polityczno- 
społecznym, tym dobrotliwie uśmiech- 
niętym dostojniku kościelnym o wiel- 

kiej, kędzierzawej głowie kryją się in- 

stynkty mordercy? Kto mógł choć na 

chwilę przypuścić, że ta ręka, która 
tyle razy błogosławiła rozmodlony w 
kościele tłum ludzki i którą całowały 
setki wdzięcznych za litewską szkołę 
i litewską ochronę dzieci, podniesie się 
kiedyś, by zabić człowieka? Moment 
w całej sprawie niechybnie najbar- 
dziej uderzający. Istna zagadka psy- 
chołogiczna. Czyż tak wyobrażają so- 
bie ludzie mordercę? 

  

  

  

  

    

   

A jednak stało się. Pewnego dnia 
w lesie, otaczającym prześliczne uz- 
drowisko Birsztany, na wyniosłym 
brzegu Niemna znaleziono trupa ko- 
biety. Polieja, protokół, sędzia śled- 
czy, sensacja. Oględziny lekarskie wy- 
kazały, że denatka zmarła śmiercią 
gwałtowną i że chodzi tu o morder- 
stwo. Ustalono niezwłocznie tożsa- 
mość zamordowanej. Była to niejaka 
Ustjanowska, długoletnia ochmistrzy- 
ni prałata Olszewskiego. Po mitce do 
kłębka i oto na społeczeństwo litew- 
skie spadła jak grom z jasnego nieba 
niewiarogodna wprost wiadomość: 
prałat Olszewski uwięziony, pod za- 
rzutem... morderstwa. { 

Sensacja byla nieslychana. Latwo 
to zresztą sobie wyobrazič. Male spo- 

>zenstwo, gdzie się wszyscy wybit- 
i znają i codzień niemal spoty- 

kają, gdzie dosłownie „wiedzą sąsie- 
dzi. jak kto siedzi, gdzie wreszcie 
każda drobna nawet plotka urasta z 
łatwością do rozmiarów bestji apoka- 
liptycznej, w pierwszej chwili osłupia- 
ło. Co za skandal! Co za kompromi- 
tacja! ' 

Prałat Olszewski kategorycznie 
twierdził, że jest niewinny. Wykazy- 
wał całą niedorzeczność oskarżenia, 
powoływał się na swą zasłużoną dla 
kraju przeszłość. Napróżno. Przewód 
sądowy ustalił niezbicie winę oskarżo- 
nego, a sąd skazał Olszewskiego na 
pozbawienie praw obywatelskich i o- 
sadzenie w ciężkiem więzieniu. 

Można było prałata Olszewskiego 
potępiać lub go tłumaczyć. Mogli jedni 
z.oburzeniem rwać na sobie szaty i ci- 
skać gromy na zbrodniarza za pohań- 
bienie stanu duchownego, za pohańbie- 
nie warstwy inteligencji, za zbrodnię, 
niegodną siwego, wykształconego czło- 
wieka na świeczniku. Mogli inni „ła- 
skawie“ go tłumaczyć. mówiąc, że 
przecież i duchowny jest tylko czło- 
wiekiem, nie wolnym od błędów. Każ- 
dego jednak niewypranego z poczucia 
humanitaryzmu człowieka uderzyć 
musi straszliwa tragedja kapłana. 
łstotnie bowiem, co za przepaść mię- 
dzy tem, czem prałat był przed sen- 
sacyjnym, procesem, ą tem, czem zo- 

    

stał po procesie. To stoczenie się z wy- 
žyn do rynsztoka, to wywleczenie 
starca pod pręgierz hańby, to wyrzu- 
cenie człowieka dotychczas poważa- 
nego poza nawias człowieczeństwa 
jest wprost czemś wstrząsającem. 

Sprawiedliwości stało się zadość. 
Za prałatem Olszewskim zamknęły się 
bramy więzienia. Żądza sensacji miała 
żer obfity. Pewne niemieckie towarzy- 
stwo filmowe zaczęło nawet nakręcać 
film, ilustrujący. dzieje  kapłana- 
zbrodniarza. Antyklerykałowie byli 
zadowoleni, a klerykałowie skompro- 
mitowani. Drugi akt tragedji birsztań- 
skiej się zakończył. Sprawa litewskie- 
go Macocha formalnie została zlikwi- 
dowana. ‘ 

Jeden za drugim włokły się, dla 
prałata szare, monotonne dni więzien- 
ne, podobne do siebie jak kropłe wo- 
dy. Jak krople wody też padały bez- 
szelestnie w otchłań czasu, niosąc za- 
pomnienie minionych win i błędów. 
Zwolna zaczęto o niezwykłym zbrod- 
niarzu zdpominać. Zapomniano by też 
zupełnie, gdyby nie sam więzień, któ- 
ry zaczął zasypywać prezydenta pań- 
stwa prośbami o łaskę. I tu rozegrał 
się trzeci akt tragedji, akt, który bu- 
dzi wyraźny niesmak. Prałat Olszew- 
ski zaczyna się płaszczyć przed głową 
państwa, zaczyna go zaklinać o zmi- 
łowanie, powoływać się na dawne swe 
zasługi, obiecywać najpokorniej wy- 
jazd. Uskarża się teraz na zły stan 
zdrowia, na rozstrojone nerwy. Nie 
umie zachować godności własnej. Nie 
umie wykrzesać z siebie ani krzty stoi- 
cyzmu czy rezygnacji chrześcjańskiej. 
Jak przedtem zagadką było, w jaki 
to sposób starszy, inteligentny, poważ- 
ny kapłan mógł się posunąć aż do 
zbrodni, tak obecnie staje się drugą 
psychołogiczną zagadką, jak to tenże 
kapłan, po tyłu wstrząsach, w takim 
wieku i mając solidne, teologiczne, 0- 
parte w dużym stopniu na ascezie i 
samozaparcia wychowanie — zacho- 
wuje się niczem tchórz, niczem zmien- 
ny w nastrojach młokos, przed któ- 
rym jeszcze całe życie. Miast chronić 
siwą, skołataną burzami życiowemi 
głowę w ciszy murów więziennych, 
miast godnie pokutować tytułem eks- 
piacji za popełnioną zbrodnię, prałat 
żebrze łaski. Czyżby to miało być po- 
twierdzenie, że istotnie należy go uwa- 
żać już tylko za... eks-człowieka? 

Odwoływanie się prałata Olszew- 
skiego do prezydenta państwa pozo- 
stawało długi czas bez skutku. W mię- 
dzyczasie sąd arcybiskupi złożył Ol- 
szewskiego z piastowanych przezeń 
poprzednio godności kościelnych i po- 
zbawił go święceń duchownych. Kap- 
łan przeobraził się w zwykłego, świec- 
kiego więźnia. 

Wreszcie tak upragniony akt łaski 
nadszedł. I oto przed paru dniami ci- 
cho się otwarła przed eksprałatem fur- 
ta więzienna. Na progu jej stanął sta- 
ry, wynędzniały człowiek w zniszczo - 
nej sutannie. Wsiadł do stojącej wpo- 
bliżu taksówki i udał się do mieszka- 
nia, by następnie opuścić kraj nazaw- 
sze. Za taksówką biegła gromada ga- 
piów... ; 

Oto epilog birsztańskiej tragedji. 
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WEP NTA AEA 

Jednolita ordynacja 
adwokacka. 

„Tel. od wt. kor. z Warszawy. 

W czasie bieżącej sesji sejmowej 
wpłynie do laski marszałkowskiej 
opracowywany - obecnie | w Min. 
Sprawiedl. projekt jednolitei ordy- 
nacji adwokackiej. Chodzi tu o 
zniesienie pewnych pozostałości z 
czasów zaborczych, polegających 
na tem, że adwokaci jednej dziel- 
nicy kraju nie mają prawa prakty- 
kowania w. innej dzielnicy. 

  

Listy z Warszawy. 
Służba warszawskiego estety. 

Bywają ludzie tak niezbędni dla 
pewnych środowisk i epok, że je do 

pewnego stopnia symbolizują. Taką 
właśnie postacią, symbolizującą okres. 
w którym intelektualna Warszawa bra 
ła rozbrat z wyradzającym się pozy- 
tywizmem, był przez długie lata — 
Cezary Jellenta. Spėlautor,,Forpoczt“, 
redaktor „Rydwanu“, świetny przė- 
wodnik po wirchach- i przełęczach 
wielkiej poezji — poczji, bez względu 
na to. czy wypowiadała się słowem, 
tonem, pendzlem, czy też dłótem — 

wziął sobie za eel zbliżyć nas do no- 
wej Europy i jej sztuki. 

  

  

  

   

Zapóźnionych, cofniętych nawet i 
gwałtem od Zachodu odgradzanych, 
jellenta zaznajamiał z kierunkami, 
których echa zaledwie docierały do 
warszawskiego zaścianka, gdzie na- 
czelnem hasłem wciąż jeszcze było 
tylko: „enrichissez vous*. On nauczył 
nas podziwiać Byrona, on wytłuma- 
czył Shelleya, ukazał szczyty myśli 

Goethego... On pierwszy wypowiedział 
walkę małostkowej krytyce, szukają- 
<ej plam na królewskim płaszczu Sło- 
wackiego: jemu zawdzięcza należne 

miejsce w literaturze Gyprjan Norwid; 
on wreszcie bronił nowych idei w ma- 
larstwie, rzeźbie, muzyce. 

Nie będąc nigdy przysięgłym wy- 
znawcą tych czy owych dogmatów so- 
cjalno-politycznych, stanowił Jellenta 

organizację раг excellence rewolucyj- 

ną. Z namiętnością młodego zapaleń- 
ca, strącał z piedestałów bałwany, tra- 
dycyjnie tylko wargami przez gnuśny 
tłum wielbione, a na ich miejscu sta- 
wiał wiecznie żywotne genjusze, lotem 
swym w przyszłość rwące. 

A  burmistrzując  pięknoduchom 
rodzinnego swego miasta (pięknodu- 
chom w najlepszem .znaczeniu tego 
wyrazuj, odegrał Jellenta rołę pierw- 
szorzędną. zwłaszcza na połu kultury 
literacko-artystycznej całego kraju. 
Wpływ jego promieniował szeroko— 
tem. bardziej, że esteta nasz pełnił swe 
posłannictwo nietylko piórem, ale i 
żywem słowem, jako jeden z najlep- 
szych i najwdzięczniej słuchanych 
prelegentów. 

Jak już wspomniałem, Jellenta ni- 
gdy wyraźnie polityce się nie poświę- 
cał. Mimo, to zawsze był duchem bli- 
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SERCE NA ULICY“ w kinach Helios i Hollywood e, š i 

Dalsza dyskusja nad traktatem z Niemcami. 
WARSZAWA 26.IT. Pat. — Sejmowa komi- 

cja spraw zagranicznych na posiedzeniu w 
dniu 26 b. m. przystąpiła od dalszej dyskusji 
nod traktatem handłowym z Niemcami. 

Pos. Czapiński (PPS) uważa umowę za 
pierwszy krok ku porozumieniu, przyczem 
zwraca uwagę na nasze nieuregulowane sto- 
sunki handłowe z Rosją i Niemcami, co od- 
bija się ujemnie na życiu gospodarczem. Zda- 
niem mówcy, uchwalenie traktatu mogłoby 
wzmóc żywioły pacyfistyczne w Niemczech 
i dłatego klub głosować będzie za ratyfikac- 
ja ustawy. 

Pos. Mackiewicz (BB) podkreśla, że staty- 
styka uczy, iż wielki proces ludnościowy mię- 
dzy nami a Niemcami raczej my wygrywa- 
my, a nie oni. Mówca oświadcza, że klub BB 
WR. będzie głosował za ratyfikacją nie dlateć 
go, że uważa ten traktat za bezwarunkowo 

korzystny dła nas pod względem gospodar- 
czym lecz dlatego, że taką uchwała jest oś- 
wiadczeniem się za polityką pokojową. 

Pos. Lewandowski (Kl. Narodowy) nawią- 
zując do słów referenta, że polska racja s 
nu wymaga zawarcia tego traktatu zaznacza 
że polska racja stanu wymaga raczej, aby 
rząd polski starał się ugruntować byt pol- 
skich kupców i wogóle polskiej ludności byłej 
dzielnicy pruskiej. Dziś, kiedy mamy wol- 
ność polityczną, nie wołno nam lekkomyślnie 
zawierać traktalu, któryby, zdanem posła, 
rujnował tę ludność. 

Naczelnik Wydziału Ministerstwa Spraw 

  

   

    

   

     

Zagranicznych p. Lipski omawia historję u- 
ciążliwych rokowań co do uprawnień osób 
fizycznych i prawnych. Rząd polski potwier- 
dził zasadę, że przyznaje wprawdzie upraw- 
nienia, lecz tyłko przez klauzulę największego 
uprzywilejowania. Tej zasady delegacja pol- 
ska broniła z całą stanowczością i przepro 
dziła ją w Berlinie. Drugą trudność stanow 
ły specyficzne warunki polsko-niemieckie w 
dziedzinie obrotu ludności. 

Wiceminister przemysłu i handlu Doleżal, 
odpowiadając na szereg zapytań i wątpli- 
wości, podkreśla, że dziś w Europie nie moż- 
na załatwiać traktatu handlowego bez obu- 
stronnej klauzuli największego uprzywiłejo- 
wania. 

Jako ostatni przemawiał sprawozdawca 
poseł Jeszke (BB), który podtrzymuje zdanie, 
że sprawa raczej powinna być odroczona. Ja- 
ko przedstawicieł dzielnicy zachodniej mów- 
ca oświadcza, że nie może głosować za raty- 
fikacją traktatu i prosi o przydzielenie re- 
feratu komu innemu. Pos. Stanisław Stroń- 
ski zgłasza wobec tego wniosek o odroczenie 
sprawy ratyfikacji. W głosowaniu wniosek 
ten odrzucono. Następnie przyjęto projekt u- 
stawy ratyfikacyjnej wszystkiemi głosami 
przeciw 8, t. j. głosem Klubu Chłopskiego 
i Kulbu Narodowego przy wstrzymaniu się 
od głosowania pos. Jeszke. Referat na ple- 
num przydzielono pos. Walewskiemu. Na tem 
zamknięto obrady. 
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Sąd Najwyższy zatwierdził wyrok, skazulący 
Irenę Kosmowską. 
Tel. od wł, kor. z 

Sprawa p. Ireny Kosmowskiej, by- 
tej poslanki z klubu Wyzwolenia o 
obrazę Marszałka Piłsudskiego na jed 
nym z wieców wyborczych znałazła 
się na wokandzie Sądu Najwyższego 
w Warszawie. 

Przedmiotem procesu jest przemó 
wienie p. Kosmowskiej, wygłoszone na 
wiecu w Lublinie, w czasie którego po 
zwoliła ona na szereg obraźliwych 
zwrotów w stosunku do ówczesnego 
prezesa rady ministrów Marszałka Pił 
sudskiego. Sąd łubełski uznał p. Kos- 
mowską winną przestępstwa nieposza 
nowania władzy i skazał na 6 miesię- 
cy aresztu. Sąd odwoławczy, do które 
go obrońcy się odwołali wnosząc o . 
uniewinienie, zatwierdził wyrok pierw 
sztj instancji, wobec czego obrońcy 

   

Warszawy. 

wnieśli skargę kasacyjną 
Najwyższego. 

Na dzisiejszej rozprawie obrońcy 
p. Kosmowskiej dowodzili, iż sąd nie- 
słusznie w motywach wyroku pod- 
niósł okoliczność obeiążającą oskarżo 
ną w postaeji premedytacji z jej stro- 
ny. W konkluzji obrońcy, wskazując 
na błędną kwestję prawną wyroku, 
wnieśli o uniewinienie p. Kosmowskiej 
Prokurator domagał się odwołania 
skargi kasacyjnej w całej rozciągłości. 
Sąd po krótkiej naradzie kasację obro 
ny oddalił, wobec czego wyrok skazu- 
jący na 6 miesięcy aresztu stał się 0- 
statecznie prawomocny i będzie wyko 
nany. P. Kosmowska przebywa na wol 
ności za kaucją. 

do Sądu 

Nowy wielki proces polityczny w Moskwie. 
MOSKWA 26. II. Pat — W dniu 

1 marea rozpocznie się w Moskwie 
nowy wiełki proces polityczny, prze- 
wyższający rozmiarami znany proces 
partji przemysłowej. 

Na ławie oskarżonych zasiada 15 
osób, pod zarzutem nałeżenia do or- 
ganizacji mienszewiekiej i prowadze- 
nia akcji kontrrewolucyjnej i sabota- 
żowej. " 

Organizacja posiadać miała swo- 
ich zwolenników w wielu instytucjach 
sowieckich, nie wyłączające instytucyj 
centralnych, jak Wyższa Rada Со5- 
podarswa Naredowego, różne komi- 
sarjaty ludowe, bank państwa, cen- 
trałny związek kooperatyw i t. d. 

Oskarżenie wnosi prokurator Kry- 
ienko, znany ż procesu szachtyńskie- 
go i procesu partji przemysłowej. 

Możliwy koniec dyktatury Stalina? 
TRIEST, 26-11. (Pat). Korespon- 

dent moskiewski miejscowego „To- 
polo di Trieste" donosi, że należy 
liczyć się z możliwym końcem dy- 
ktatury Stalina: w Rosji sowieckiej, 

Krwawa śróda 
BERLIN 26.1L Pat.—We środę w godzi- 

nach wieezornych powtórzyły się w Berlinie 
rozruchy komunistyezne. Tłum bezrobotnych 
w Hości około kilku tysięcy osób demonstro- 
wał na Kurfiirstendamm, wznoszące okrzyki: 
„Precz z rządem. Jesteśmy głodni*. W śród- 
mieściu policja starła się z bezrobotnymi. 
W dzielniey robotniczej bezrobotni splondro- 
wali kilka sklepów z żywnością. W jednym 
z szynków polieja aresztowała 62 komunis- 
tów, podejrzanych o organizowanie napadów 
rabunkowych na skłepy. W ciągu całego dnia 
aresztowano ogółem przeszło 100 osób. 

BERLIN 26.11. Pat. — Wiadomości, о- 
trzymane w ciągu ubiegłej nocy, świadczą, że 
wczorajsze demonstracje bezrobotnych, urzą- 
dzone przez komunistów na obszarze całej 
Rzeszy niemieckiej, miały przebieg niezwyk- 

1 

gdyż siły prawego skrzydła w Rosji 
bolszewickiej znacznie wzrosły i de- 
cydujący atak ma nastąpić nieba- 
wem. 

w Niemczech. 
le ostry i krwawy. Ofiarami krwawej środy 
padły 4 osoby. Są ponadto ranni. W Magde- 
burgu i Halberstacie doszło do poważnych 
wykroczeń, których dopuścili się bezrobotni. 
Polieja strzelała, Szereg osób jest rannych. 
W Kolonji tłum, złożony z kilku tysięcy ma- 
nifestantów, obrzucił policję kamieniami. Ró- 
wnież ulieami Drezna przeciągały przez cały 
dzień pochody demonstracyjne. W Bremie 
demonstranci natarli na policję. Wywiązała 

się ciężka wałka uliczna. Policjanci zmuszeni 
byli użyć pałek gumowych. Jednego z poli- 
ėjantėw raniono sztyletem. Utarczki powta- 
rzały się późno w nocy. W Monachjum, gdzie 
komuniści urządziłi również pochód doszło 
od krwawych starć z policją. Wyjątkowo ost- 
ry charakter miały demonstracje bezrobot- 
nych w miejscowości badeńskiej Fryburgu. 

Ładne „pódarki”. 
BERLIN 26.11. Pat. — We środę wieczo- 

rem prezydent polieji von Grzesinsky i były 

prezydent policji Zdrgibel otrzymali przesył- 
ki pocztowe, zawierające pudelka od zapa- 
łęk, wypełnione skrawkami papieru i taśma 
cełułoidową. Przy otwarciu tej posyłki przez 
byłego prezydenta polieji Zūrgibela 7 pudel- 

ski tym, którzy protestowali, walezyli. 
szli ku swobodzie, ku Niepodległości. 

Nie nie było mu dalsze, jak zgoda z lo- 
sem i „ugoda* z najazdem. To też 
z chwiłą zrzucenia przez Polskę jarz- 
ma, Jellenta znajduje nowe źródło en- 
tuzjazmu. Ten świetny krytyk, który 
nigdy nie był „Zoilem”, który zawsze 
wolał komentować podziwu godnych, 
aniżeli zajmować się błędami niedołę- 
gów -= zaczyna teraz interesować się 
nietylko indywidualnościami artystycz 
nemi. Zaciekawia go w pierwszym rzę- 
dzie przedziwna postać Piłsudskiego, 
bojownika i rzeźbiarza jutra Narodu. 
1 oto zjawia się przed dwoma łaty pier 
wsze w literaturze naszej i doskonałe 
słudjum p. t. „Józef Piłsudski jako pi- 
sarz i mówca”, gdzie Jellenta, znawca 
duchów niepospolitych, analizuje wa- 
lory sugesty jane wystąpień publicznych 
Marszałka. Lecz to mu nie wystarcza. 
Przejąwszy się kultem Bohatera, po- 
stanawia i obcy świat nim zadziwić. - 
wWładając zaś doskonale kilkoma języ- 
kami europejskiemi, obježdža szereg 
miast zagranicznych i wygłasza oód- 
czyty dia cudzoziemców. 

Obecnie na półkach księgarskich 
ukazały się dwie nowe prace Jellenty. 
Jedna z nich „Wizja Madonny* (War- 
szawa, 1931, nakt. wydawnictwa „Ra- 
*psod*) wymyka się z pod kompeten- 

   

ka wybuchnął wielki płomień z powodu za- 
palenia się od zapałki zawartości pudełka. 
Nikt przy tem na szczęście nie poniósł żad- 
nego szwanku. Fakt ten dał następnego dnia 
podstawę do szerzenia się pogłosek, iż na 
byłego prezydenta policji berlińskiej urzą- 
dzony był zamach. 

cji feljetonisty, nie obznajmionego z 
arkanami krytyki literackiej. Jako 
zwykłego czytelnika, uderza: mnie w 
tym zbiorze nowel autora nie dzisiej- 
szego śmiałość i nowoczesność poru- 
szanych tematów. Czerpiąc je z życia 
pianki mieszczańskiego społeczeństwa 
autor chwiłami przypomina Żmurkę, 
uwydatniającego powab  beztroskiej 
gonitwy za użyciem. Ale i to środowi- 
sko dostarcza Jellencie dość sposob- 
ności do rzucania myśli nowych, spo- 
strzeżeń, bluźniących banalności. „Są 
(powiada) kobiety-chwile i kobiety- 
wieczności. Kobiety-chwile, to te, co 

kochają wiecznie”... ,„„Kobiety-wiecz- 

ności zaś, to te, co dały jedną bogatą 
i straszną chwilę'. „Na to — czytamy 
gdzieindziej — żeby kochać, musiał- 

bym mieć wieczny niepokój o ciebie. 
Z każdem pragnieniem twego ciała 
musiałaby się łączyć obawa, że poko- 
chasz innego"... Niewielu jest chyba 
rówieśników Jellenty, którzyby mieli- 
by odwagę wyznać szczerze te arcy- 
męskie prawdy okłamywanym komu- 
nalami westalkom... 

Ale, jak rzekłem, nie będąc kryty- 
kiem, nie czuję się powołany do wy- 
powiadania sądu o utworach powieś- 

  

ciowych Jelłenty. Interesuje mnie on 
przedewszystkiem, jako działacz, kult 
piękna rozpowszechniający. Piękna, 

  

Nota polska 
w Sprawie włamania się do poselstwa w Moskwie. 

WARSZAWA. 26.11. Pat. — Dnia 
25 b. m. charge d'affaires Rzeczypo- 
społitej Polskiej w Moskwie przesłał 
komisarjatowi ludowemu spraw zagra- 
nicznych ZSSR. notę słowną treści na 
stępującej: 

Polski minister pełnomocny Stani- 
sław Patek wyjechał z Moskwy do 
Warszawy dnia 11 lutego r. b., wsku- 

tek czego frontowe pokoje pierwszego 
piętra domu, zajmowanego przez po- 
selstwo- polskie przy ul. Worowskiego 
Nr. 21, zostały zupełnie niezamieszka- 
łe. Wśród tych pokoi znajduje się ga 
binet służbowy pos. Patka. Dostęp do 
niego jest z jednej strony z narożnego 
salonu, a z drugiej od jadalnego po- 
koju. W gabinecie tym znajduje się 
biurko posła i szafa z urzędowemi pa 
pierami. 

Dnia 16 lutego r. b. zakradł się do 
poselstwa złoczyńca, który zamknąw 
szy się w pokoju jadalnym, usiłował 
kluczem z sobą przyniesionym otwo- 
rzyć drzwi do gabinetu posła. Przy tej 
właśnie robocie o godz. 22.45 został 
ujęty in flagranti przez członków po- 
selstwa. Poselstwo miało trudności z 
natychmiastowem wezwaniem  odpo- 
wiednich organów władzy, gdyż tele- 
fony działały niesprawnie. Milieja na 
wezwanie nie reagowała, a dyżur no- 
cny w komisarjacie ludowym spraw 
zagranicznych został skasowany, o 
czem poselstwo nie było poinformowa 
ne. Dopiero po dłuższych poszukiwa- 
niach członkowie poselstwa odnaleź- 
li szefa protokułu p. Floryńskiego, któ 
ry wezwał do poselstwa władze mili- 
cyjne. P. Floryński przybył samocho- 
dem poselstwa Rzeczypospolitej Pol- 
skiej na ulicę Worowskiego Nr. 21 a 
godz. 1.45. Władze milicyjne zjawiły 
się tamże o godz. 2.15. 

Złoczyńca podał się za Dymitra, 
syna Siemiona, Pietrowa. Był ubrany 
czysto, nawet dostatnio. Niektóre czę- 
ści ubrania, jak spodnie i buty robiły 
wrażenie, że pochodzą z kooperatywy 
wojskowej. Czapkę nosił marki koope 
ratywy wojskowej współpracowników 
O. G. P. U, W kieszeni posiadał kart- 
ki (talony) także kooperatywy OGPU. 
Miał torbę listonosza, która miała znak 
moskiewskiej poczty Nr. 114. W tor- 
bie tej miał pusty skórzany portfel 
do dukumentów, trzy zaklejone depe- 
sze, nadane w Leningradzie i zaadre- 
sowane „Worowskiego Nr. 21“, © ]. 
gdzie mieści się poselstwo, do osób zu- 
pełnie poselstwu nieznanych. Czwartą 
depeszę — w kieszeni. Pozatem odna- 

leziono przy nim całe paki różnorod- 
nych krajowych i zagranicznych klu- 
czy, obcęgi, nożyk, pilnik, małą piłę 
i inne przedmioty, służące do precy- 
zyjnej roboty włamywania. Obok tego 
posiadał niezapisany notatnik i ołó- 
wek. Miał wreszcie dwie kulki wosko 
we dla robienia odcisków z kluczy. 
Przy robocie złoczyńca najwidoczniej 
pomylił się w wyborze klucza — usi- 
łował otworzyć gabinet posła od stro 
ny pokoju jadalnego kluczem niewła- 
ściwym, który się zaciął, zgiął i utru- 

    

„Dzień głodu 
PRAGA 26.11. Pat. — We środę wieczorei 

w Pradze oraz szeregu miast prowincjonal- 
nych czyniono usiłowania urządzenia mani- 
festacyj. Policji udało się rozproszyć z łat- 
„wością manifestantów. Ofiar nie było. 

BUDAPESZT 26.11. Pat. — Dzień 25 lute 
go minął na Węgrzech zupełnie spokojnie. 

SOFJA 26.11. Pat. — Dzień bezrobocia mi- 
nął w całym kraju zupełnie spokojnie. Nie- 
zanotowano żadnych zajść. Słabe próby zor- 
ganizowania manifestacyj na prowincji pod- 
jęto w Burgas i Płovdiv. W Sofji nieliczna 
grupa manifestntów usiłowała urządzić mia- 
nifestację przed parlamentem. W czasie roz- 
praszania tłumu oddano kilka strzałów. 

      

dnił mu narazie dałszą penetrację. 
Klucz ten, jak się następnie okazało, 
pasował doskonałe do drzwi. prowa- 
dzących do gabinetu posła od strony 
narożnego sałonu. 

Pomimo stwierdzenia tej akolicz- 
ności w obecności władz związkowych, 
władze te uchyliły się od wypełnienia 
prośby członków posełstwa co do za- 
znaczenia powyższego w protokóle. 

Bezpośrednio po pojmaniu złoczyń 
ca stwierdził, że jest listonoszem, po- 
tem zaś, że jest zwykłym złodziejem, 
który niedawno przyjechał do Moskwy 
z Odesy, przyczem uporczywie powta- 
rzał, że nie został przez nikogo do po- 
sełstwa podesłany, a działał na włas- 
ną rękę i wyłącznie w celu kradzieży. 
Pomimo tego twierdzenia wygląd zło- 

czyńcy, zachowanie się oraz zespół po 
żostałych okoliczności nadawały spra 
wie zupełnie inny wygłąd i znaczenie. 
Złoczyńca pozostawał w poselstwie 
czas dłuż w takich pokojach, gdzie 
znajdowały się kasy, drogocenne prze- 
dmioty łeżały niezamknięte na stołach, 
półkach i witrynach. Obok pokoju ja 
dalnego, w którym go ujęto, stał o- 
tworem pokój ze zbiorami poselstwa i 
bezpośrednio za nim sypialny pokój 
posła, w którym znaleźćby można wie 
le do zabrania. Złoczyńca jednak nie 
poszedł w tę stronę, nie ruszył nic cen 
nego i dobierał się do zamkniętego ga 
binetu posła, gdzie drogocennych rze 
czy nie było. Nie o nie przecie mu cho 
dziło 

    

Incydent powyższy ma zupełnie in 
ny i zdecydowany charakter. Z okolicz 
ności sprawy wynika, że złoczyńca 
miał wspólników, obmyślony w szcze 
gółach plan działania oraz miał spo 
soby do wykonania tego planu. Twier 
dzenie złoczyńcy, jakoby dostał się na 
teren poselstwa przez parkan od są- 
siedniej posesji, po natychmiastowem 
sprawdzeniu sytuacji przez władze na 
miejscu okazało się fałszem. Nato- 
miast niektórzy członkowie poselstwa 
zwrócili uwagę, że w godzinach mię- 

dzy 22.30 a 23.15 kręciło się około po 
selstwa kilka podejrzanych postaci o- 
raz że na ulicy Borysoglebskiej w po 
bliżu gmachu poselstwa stała długo 
pusta dorożka samochodowa Nr. 1117 
Z chwilą, gdy osobnicy ci spostrzegli. 
e są obserwowani, zniknęli. Prawie 
jednocześnie odjechała również doroż 
ka samochodowa. 

Władze sowieckie dotychczas nie 
wykazują w tej sprawie w: stosunku 
do poselstwa dostatecznej aktywności, 

nie przeprowadzając na miejscu szcze 
gółowego śledztwa i nie informując 
ofiejałnie poselstwa o przebiegu spra- 
wy. ‘ ` 

Konstatując powyższe fakty, po- 
selstwo Rzeczypospolitej w Moskwie 
zwraca na nie specjalną uwagę władz 
sowieckich i domaga się należytego 
ich wyświetlenia, satysfakcji oraz 
przedsięwzięcia wszełkich kroków, a- 
żeby podobnego rodzaju incydenty nie 
powtarzały się w przyszłości. 
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i bezrobocia“. 
BUKARESZT 26.11. Pat, — Dzień bezro- 

botnych minął w całym kraju spokojnie. 
Żadnych manifestacyj nie było. Dokonana 
szeregu aresztowań o charakterze prewencyj- 
nyni. 

RYGA 26.IL Pat. — Komunistyczny dzień 
bezrobotnych minął na terenie całej Łotwy 
zupełnie spokojnie. Nie odbyło się ani jedno 
zebranie, ani też manifestacja. 

RYGA 26.11. Pat. — Na terenie Łotwy, - 
Estonji, Finladji i Litwy dzień bezrobotnych 
minął spokojnie. Komuniści wobec bierności 
mas nigdzie nawet nie usiłowali urządzać 
demonstracyj. 

„Skromnošė“ króla bandytów Al Capone. 
CHICAGO 26.11. Pat. — Król bandytów 

Al Capone oświadczył, że otrzymał propozy- 
cję napisania swego życiorysu z prawem 

pojętego jaknajszerzej. Otóż właśnie 
na tem polu ujawnił się w akcji na- 
szego estety zwrot znamienny. Z chwi- 
lą, gdy w naczelnym bojowniku Nie- 
podległości odkrył te same elementy, 
które zachwycały go u koryfeuszów 
sztuki, zwrócił uwagę na ludzi histo-- 

  rycznego czynu. Stąd to powstała о- 
becnie nowa książka *) — niewielka 

* objętością, ale pełna głębokiej treści— 
książka o „Dostojnym Profesorze na 
Zamku Królewskim”. 

Jellenta zdaje tu sprawę z wraże- 
nia, jakie uczynił na nim Prezydent 
Mościcki w czasie specjalnej i dość 
długiej audjencji. Niepowszednia skro- 

mność znakomitego uczonego. będące- 
go dziś pierwszym obywatelem Rzpli- 

tej, sprawiła, że szeroki ogół ma bar- 

dzo skąpe wiadomości o przepięknej 

postaci Głowy Państwa. Podobnie, jak 
о & p. Narutowiczu, nieliczne tylko 
jednostki wiedzą © przedwojennych 

pracach i zasługach Ignacego Mościc- 

kiego. Śmiało można powiedzieć, iż 
zajęcie przezeń naczelnego w państwie 
stanowiska zaskoczyło kraj; ludzie py- 
tali: kto to taki?... A ta nieświadomość 
bywa dziś wyzyskiwana przez opozy- 

cję, zwalczającą politykę Piłsudskiego. 

*) „Dostojny Profesor na Zamku Królew- 
skim”, Warszawa, 1931, Dom Książki Pol- 
skiej. 

przeróbki na scenarjusz fiqnowy za cenę 2 
miljonów dolarów. Propozycję tę Al Capone 
miał odrzucić. 

Rozpowszechniają oni słuchy, jakoby 
na Zamku rezydował człowiek, o sła- 
bej woli, ulegający indywidualności 
mocniejszej wbrew swemu przekona- 
niu. Książka Jellenty burzy to złudze- 
nie. Ukazuje nam postać, świadoma 
swej roli i działającą tak, a nie inaczej 
zgodnie z własnem sumieniem i włas- 

nemi zapatrywaniami, 

To też praca ta zasługuje na jak- 
najszersze rozpowszechnienie. Broszu- 

ra nie jesl, wprawdzie, pisana popu- 
larnie. Autor używa tu tego samego 
stylu, którym przemawiał do smako- 
szów literackich; nie unika dygresyj 
filozoficznych, dla tłumu mało do- 
stępnych. Ale przecież właśnie w sfe- 
rze inteligencji rodzą się i krążą naj- 
fantastyczniejsze plotki, tworzące cha- 
os w głowach łatwowiernych mas... 

Odezwanie się Cezarego Jellenty" 
może i powinno dodatnio na opinję 
publiczną wpłynąć, rozpowszechnia - 
jąc kult człowieka, który wcale nie 
przypadkowo zamieszkał na Krėlew- 
skim Zamku i który, jeżełi sankcjo- 
nuje tę a nie inną połitykę, czyni to 
w przekonaniu, iż dobrze służy Ojezy-+ 
źnie. 

  

Benedykt Hertz. | 

i
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Sejmik pow. lidzkiego wypowiada się 

za przyłączeniem do Wilna. 
(Od własnego koresp, z Lidy). 

Ważną uchwałę powziął na ostatniem swem posiedzeniu Sejmik po- 
»wiatu lidzkiego. Biorąc mianowicie 
dział administracyjny państwa. a 

pod uwagę przypuszczalny nowy po- 
w związku z tem i zniesienie woje- 

wództwa nowogródzkiego, Sejmik wypowiedział się za przyłączeniem ca- 
łego powiatu lidzkiege do województwa wileńskiego: 

Jest to jeszcze jeden dowód, że włączenie do województwa nowo- 
gródzkiego powiatu lidzkiego, naturalnie i gospodarczo zawsze ciążącego 
do Wilna, było dla niego tyłko cięż 

Skład nowej Rady 
Główna Komisja Wyborcza usta- 

lila. že w wyniku głosowania, odby- 
tego w dn. 22 lutego r. b., do Rady 
Miejskiej w Nowej Wilejce wchodzą 
następujący kandydaci: 

Z listy Nr. 1: inż. Bronisław Hejl- 
man. Józef Ostrowiecki, Jan Gułbiński 

i Genowefa Stachurska. 

kim przymusem. 

Miejskiej N.-Wilejki. 
Z listy Nr. 3: Jerzy Ołdakowski, 

Bolesław Niewiarowski, Mieczysław 
Branicki i Wincenty Michałowski. 

Z listy Nr. 4: Konstanty Kraskow- 
ski i Juljan Bałcewicz. 

Z listy Nr. 5: Adam Kołodziej. 
Z listy Nr. 6: Szepszel Rudaszew- 

ski. (x) 

Ucieczka z „raju” bolszewickiego Polaków. 

  

Z Dołkinowa donoszą, iż przed kilku 
dniami z więzienia bołszewickiego w Bory 
sowiu zbiegło 2 Połaków pp. R. W. i M. K. 
którzy pmwedostawszy Się przez granicę zgło- 
sili sie na posterunek K. O. P. 

Ladsie ei. bardzo wynędzniali i zgnębieni 
zostałi odtransportowani do władz admini- 
stracyjuyeh. którym opowiedziełi swoją ge- 
hennę ł tertary, jakim byli poddawani w 

więzienta sowieekiem. 
Aresztówani przez G. U. P. za pisanie li- 

stów do swych rodzin zamieszkałych w Pols- 
«e o strasznych stosunkach panujących w 
Bolszewii, zestałi wtrąceni przed trzema mie 

Zagadkowe zaginięcie 
Ze wsi Ścienki, gminy dc 

szą nam © sagadkowem zagini 
mieszkańea tej wsi Józeta Kazimierza Szy- 
monowicza, po którym już od tygodnia 
wszeiki ślad zaginął. 

Szymanowicz jak zostało ustalone w czasie 
dochodzesia chorował ostatnie na jakąś man- 

ję prześladoewezą i w związku z iem od 

czasu do czasu zaprzęgał swego konia i wy- 
ježdžai do insu skąd zawsze po upływie jed- 
nego lub dwóch dni wracał do wsi.. Ostatni 
jego wyjsea masiąpił w dniu 21 b. m. Według 

  

   

siącami do więzienia, z którego cudem im się 
udało uratować. 

Zbiegowie opowiadają dalej iż na Biało- 
rusi sowieckiej panuje zastraszający teror 
zwłaszeza w stosunku do Polaków, którzy 
nie chcą wstępować do partji komunistycz- 
nej. Przed miesiącem agenci G. U. P. aresz- 
towali 15 Polaków z okręgu borysowskiego 
i mińskiem, którzy dowiadywali się w kon- 
sulacie polskim w Mińsku o rodziny swoje 

zamieszkałe w Polsce. 
Aresztowani zostali 

Rosji na wysiedlenie. 
wywiezieni w głąb 

zamożnego włościanina 
zeznań świadków Szymonowiez zabrał ze so- 
ba z domu co najcenniejsze rzeczy i wię- 
kszą ilość gotówki w carskich rublach zło- 
tych. 

Nasuwa się przypuszczenie że manjakowi 
musiało się się wydarzyć jakieś nieszczęście 
albo został napadnięty przez rabusiów i za- 
mordowany. 

Powiadomiona o tajemniczem zaginięciu 
policja, wdrożyła energiczne dochodzenie. 

ы (С). 

   

Śmiertelne zatrucie się spirytusem. 

  

2 ec wsi Porpliszki gm. porpliskiej 
pow. dziśnieńskiego, Zdanowicz Mikołaj tak 

się uraczył spirytusem denaturowanym. że 
wkrótce zmarł nie odzyskując przytomności. 

Pożar we wsi granicznej Zagajurki. 
W moży z 24 na 25 b. m. w granicznej 

wsi Zagajurki położonej na odcinku granicz- 

wym Kostrowieze wybuchł groźny pożar. 

Spaliło się 18 zabudowań należących do 

włośelan etrywatełi polskich i sowieckich. 

Wieś Zagajurki leży na samej linji gra- 
nicznej, tak iż część wsi należy do Z. 5. R. R. 
szaś druga część do Polski. 

Pożar wybuchł w części wsi należącej do 

Rosji, poczeni przerzucił się na zabudowania 
położone po stronie polskiej. 

Akcję ratunkową prowadzili żołnierze K. 
O. P. z włościanami i strażnicy sowieccy. 

Po paru godzinach ogień zlokalizowano. 
Zachodzi podejrzenie, iż wieś podpalili so- 

wieccy strażnicy, gdyż podobne położenie za- 
budowań nie było wygodne dla bolszewików. 

AIDA 
+ Kewierencja dyrygentów chórów i 

arkiestr ladowych w Lidzie. Celem ujedno- 

stajnienia i płanowego ujęcia akcji śpiewa- 
czej na terenie powiatu lidzkiego w dniu 

1 marca b. r. o godz. 10 m. 30 w sali gim- 

nastycznej Szkoły Powszechnej Nr. 1 w Li- 

dzie odbędzie się zjazd i konferencja dyry- 

gentów chóórw i orkiestr ludowych z po- 

wiatu lidzkiego. 
Na zjazd przybywa p. Gawrońska, in- 

struktorka śpiewu przy Kuratorjum Okręgu 
Szkolnego Wiłeńskiego. 

Zjazd przewiduje następujące punkty w 
porządku dziennym: 

1) Otwarcie Zjazdu. 
2) Referat okolicznościowy i plan akcji 

śpięgvaczej na terenie powiatu. 
3) Gminne lub rejonowe Święta Pieśni. 
i) Powiatowe Święto Pieśni: 
uj termin. R 

b) udział chórów ludowych, 
3 c) udział chórów szkolnych, 

dj udział orkiestr ludowych, 
«) ndział orkiestr szkolnych, 
f) tańce ludowe, 
g) inscenizacja pieśni ludowych, 
h) sztuczki teatralne ludowe. 
5) Występy chórów zespolonych pod kier. 

jednego dyrygenta. Występy chórów pos: 

czególnych pod kier. własnych dyrygentów. 
6) Pomoc dyrygenta głównego dyrygen- 

i:am chórów. 
7) Projekt zorganizowania chóru nauczy- 

wiełskiego. 
8) Wolne wnioski. 
Фа wielką wagę do tej formy pracy 

przywiązują władze szkolne, świadczy o tem 
chociażby fragment z rozesłanego okólnika: 
„Ubiegły rołx szkolny wykazał, że na tere- 
nie Wileńskiego Kuratorjum Szkołnego аК- 
cja śpiewacza ma szczególne warunki roz- 
woju: młodzież wiejska i małomiasteczkowa 
chętnie się garnie .do chórów ludowych, a 
wysoki poziom niektórych Powiatowych 
Świąt Pieśni zmusza władze szkolne, samo- 
rządowe i społeczeństwo do zajęcia się tą 
sprawą”. Kuratorjum w bieżącym roku szkol 
nym zdąża do skoordynowania i planowego 
ujęcia tej formy pracy, przekazuje Inspekto- 
ratom Szkolnym odpowiednie sumy na zakup 
śpiewników i nut, angażuje instr. śpiewu 
it. p. a władze samorządowe wstawiają do 
budżetów sumy na urządzenie Świąt Pieśni. 

Konieeznošcią jest|przeto, by Wszyscy dy- 
rygenci chórów i orkiestr zarówno szkolnych 

ludowych jak i kościelnych oraz osoby zain- 
teresowane wzięły udział w konferencji bez 

względu na to czy zaproszenie otrzyma, 

rzy też nie, bo konferencja może rozśpiewe 
asza weiś. dziś początkującą. 

   

  

    

   
         

  

J. B. 

MOŁODECZNO 
— Bal 19 dywizji piechoty w Helenowie 

«bok Mołodeezna. Z inicjatywy Dowódcy 
19 Dywizji Piechoty odbył się dnia 17 b. m. 
w świetlicy 86 p. P- W Helenowie bal dywi- 
zyjmy. W charakterze gospodarzy występo- 
wali wszyscy dowódcy pułków 19 dywizji. 
Bal ten łączy się ściśle z odbywającemi się 
obecnie w rejonie 86 p. p. zawodami zimo 
wemi, jest niejako wstępem, alfą szeroko po- 
myślanej imprezy sportowej, której — w 
co mamy podstawy wierzyć — zakończeniem 

będą nieprzeciętne wyniki poszczególnych 

konkurencyj zawodów i ćwiczeń przeprowa- 

dzonych s godnym tej sprawy impetem na 
rozległych tutejszych terenach. Trafnie więe 
nazwano ten bal „śnieżnym*, lub jak inni 
wołą „narciarskim. 

Aby mieć właściwe zdanie o tym „sporto- 
wym“ balu dywizyjnym wystarczy sobie u- 
przytomnić, że bał ten zgromadził całą miej- 
scową i okoliczną inteligencję — wśród któ- 
rej znalezłi się przedstawiciele wszystkich 
warstw społecznych. Dopisali również goś- 
cie z Wilma z p. pułkownikową Bołtuciową. 
Między wżelu poważnemi osobami zauważy- 

  

  

liśmy z osób cywiinych pp. Chełchowskiego, 
Puciatę, Starosię Tramecourta, hi. Tyszkie- 
wieza, Dr. Urbańskiego. A więc doborowe 
towarzystwo ciepło przyjmowane przez go- 
spodarzy, którzy umieli połączyć piękne z po 
żytecznem w myśł wciąż nowej żołnierskiej 
zasady „dzisiaj tu, a jutro tam*. Wesoły na- 
strój i zetknięcie się zawodników i gości 
w tańcu i przy stole, miłe wzajemne gawędy 
„jak to bywało wczoraj” — i co bedzie“ 
pozwoliły się poznać dokładnie, kazały ce- 
nić prawdziwy wysiłek, pobudziły wreszcie 
chęć szłachetnego współzawodnictwa, 

Trudno nie wspomnieć tutaj o artystycz- 
nej dekoracji sali balowej. Mimo woli zesta- 
wiało się w myśli ten kresowy Helenów, tak 
odległy od kulturałnych środowisk z gustow- 
nie urządzoną salą. Kilimy — zimowe kra- 
jobrazy — 107е tonące w żywej zieleni wśród 
której, jak błędne ogniki, błyszczały tajem- 
nicze różnokolorowe światełka dyskretnie 
rozmieszczonych żarówek... Reflektory... 
Wszędzie czuło się ciepło — wygodę, choć 
balową, a jednak domową. Miły, serdeczny 
i niezapomniany nastrój... Dwie pomysłowo 
rozmieszczone orkiestry wykonujące na 
zmianę specjalnie przygotowane utwory „nie 
dawały spokoju tańczącym, którzy — а 
zwłaszcza piękne panie — wcałe nie prote- 
stowali.. boć wiemy doskonałe, że w wirze 

tańca, przy dźwiękach dobrej orkiestry za- 
pomina się — nawet o chwilowem zmęczeniu. 

Za ażurową fantazyjną kotarą z zieleni 
garstka przedstawicieli płci brzydkiej, któ- 
rym nie danem było posiąść sztuki tańca— 
rozmyślała przy bufetowych stolikach o 
„marności tego świata”. 

Bawiliśmy się tak jak chcielibyśmy się ba-, 
wić zawsze. A że serdecznej gościnności mi- 
łych gospodarzy długo nie zapomnimy—niech 
że nam wolno będzie podziękować gorąco 
za miłe chwile tym, którzy je tak wszech- 
stronnie i pieczołowicie przygotować potra- 
fili — na ręce p. gen. Kasprzyckiego dowód- 
cy 19 dywizji piech. i p. ppłk. dypl. Smolar- 
skiego dowódey 86 p. p. 

  

Przyjaciel. 

KOMAJE 
-- Sprostowanie. bo wzmianki zamiesz- 

czonej w Nr. 38 „Kurjera Wileńskiego" z 
dnia 13 b. m. p. t. „Krwawy finał uczty we- 
selnej* wkradły się nieścisłości które niniej- 
szem prostujemy. 

Uczta weselna, podczas której wydarzył 
się tragiczny wypadek odbywała się nie w 
samem miasteczku Komaje lecz we wsi No 
wosiołki gm. komajskiej, zastrzelony zaś zo- 
stał nie wójt gminy, lecz sołtys gromady 

nowosiołkowskiej Zygfryd Czujwid. 

BOJARY . (pow. święciański). 
-- Zabawa. W dniu 14 b. m. odbyło się 

w Bojarach przedstawienie, odegrane przez 
organizacje tutejszej młodzieży. jak Koło 
Młodzieży i Koło Gospodyń. Prócz wspom- 
nianych organizacyj, przybyła również sek- 
cja teatralna zgrupowana przy szkole w Kry- 
czałach. Ciasna izba nie mogła pomieścić 
zainteresowanych, wobec czego sztukę grano 
dwa razy; z początku dla dziatwy i rodzi- 
ców, zaś drugi raz dla gości. Po przedsta- 
wieniu rozpoczęły się tańce, Z wielką wer- 
wą i ochotą bawiła się młodzież i zdawało się 
że tak będzie do rana. Lecz niestety, ta miła 
zabawa zepsuta została parokrotnie przez 
podchmiełonego sierżanta, który żądał by 
goście stawali przed nim na baczność. 
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List do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie 

Redaktorze. 

W N-rze 1548 gazety „Cajt* zamieścił p. 
dr. Jakób Wygodzki list otwarty do Pana 
Kuratora Okręgu Szkolnego Wileńskiego, w 
sprawie usunięcia przez Radę Pedagogiczną 
Gimnazjum Towarzystwa Pedagogów, ucznia 
kl. VIH za udział w nielegalnem zebraniu. 

Nie jest moją rzeczą, jako pełniącego о- 
kowiązku dyrektora wspomnianego gimnaz- 
jum, wtrącać się do akcyj tych czy innych 
społeczników, nie zamierzam też zabierać gło- 
su publicznie w sprawie która posiada dla 
mnie charakter urzędowy. Muszę to uczynić 
z innego względu. W swym liście otwartym 
w którym p. dr. Wygodzki próbuje wziąć w 
obronę poszkodowanego rzekomo decyzją Ra- 
dy Pedagogicznej ucznia, znajduje się nastę- 
pujący ustęp: 

„Gimnazjum Stowarzyszenia Pedagogów 
jest polskiem gimnazjum dla żydowskich dzie 
ci.. Na jego czele stoi jako nauczyciel wy- 
chowawca żydowskich dzieci, dyrektor, któ- 
ry niedawno temu, przed wyborami jeździł 
po województwie wileńskiem, z pewnością w 
najlepszych intencjach, z pewnością na swój 
własny koszt i, zdaje się pod osłoną polic 
wygłaszał przemówienia, że Żydzi w woje- 
wództwie wileńskiem powinni głosować tyl- 
ko na nieżydowską listę. (Podkreślenia po- 
chodzą odemnie). 

Ustęp ten nie posiada żadnego związku z 
poprzednim , ani następnym, rzeczowo zaś 
nie ma nic wspólnego ze sprawą omawianą 

w otwartym liście. 

W tych warunkach ma on wszelkie cechy 
napaści osobistej. 

Nie jest to pierwsza napaść, której dozna- 
ję ze strony p. dra. Wygodzkiego. W tej sa- 
mej gazecie (N 520) pisał on w artykule 
wstępnym p. t. „Sanacja a Żydzi” m. in. 

„Żydowskie zaprzedane dusze, które pro- 
wadziły tę odstręczającą akcję (t. j. agitac- 
ję wśród Żydów za listę Nr. 1), dobrze na 
tem zarobiły”... Gdyby odważyły się jeszcze 
raz przyjść na ulicę żydowską z hasłem: 
„Nie wybierajcie Żydów” — trzeba je przyjąć 
tak, jak nałeży przyjąć takich gości...* W do- 
kończeniu tego artykułu (Nr. 1526) uczynił 
to jeszcze przystępniejszem dla swych czytel- 
ników: 

„Oni wychowują żydowskie dzieci w pol- 
sko-żydowskich szkołach, przygotowujących 
do chrztu, oni drukują gazety, w których sta- 

    

  

   

   

rają się w pięknej polszczyźnie znęcić Żydów . 
do worka, dla gospodarza, stojącego w lyle 
z kańczugiem. Oni przyrzekają Żydom złote 
góry prze wyborami, by tylko wybierali nie- 
Żydów. Wreszczie w artykule p. t. „Zbawienia 
wyborcze”, ogłoszonym w przedwyborczej je 
dnodniówce sjonistycznej „Unzere Recht“ pi. 
sał p. dr. J. Wygodzki. 

„A za wielkimi działaczami leci chmura 
zaprzedanych dusz... I można widzieć żydow- 
skich „konfidentów * najgorszego gatunku, i 
wprost podejrzane dusze, które podzwaniają 
grubą monetą... Między nimi zwraca uwagę 
żydowski „dyrektor*, handlujący majufe- 
sem“... (Podkreślenia pochodzą odemnie). 

Jest mi niezmiernie przykro, że podobne 
cytaty z artykułów p. dra Wygodzkiego znaj- 
dą się na łamach Pańskiego pisma, Panie Re- 
daktorze. Znałem te artykuły dawniej i wy- 
czuwałem — jak zreszłą i ludzie z mego oto- 
czenia — przejrzyste aluzje ich autora, Jecz 
nie reagowałem na nie z dwu powodów: 

1-0 ze względu na poziom artykułów, bru- 
kowy w najdosadniejszem znaczeniu tego wy- 
razu, i 2-0 ze względu na to, że p. dr. Wygodz- 
ki nadawał im celowo formę ogólnikową, u- 
uniemożliwiającą nieomal pociągnięcie go do 
karnej odpowiedzialności. 

W swym liście otwartym p. dr. Wygodzki 
używa wybiegu, podnosząc bez jakiejkolwiek 
potrzeby, że w mej pracy politycznej kie- 
rowałem się „z pewnością najlepszemi inten- 
cjami“, i že prowadziłem ją „z pewnością na 
własny koszt*. Czytelnicy jego dawniejszych 
artykułów, pamiętający poprzednie jego ka- 
lumnje, zrozumieją, jednak treść, którą stara 
się w ten sposób przemycić p. dr. Wygodz 
Mówiąc tym razem wprost o mnie, stosuje 
szczególną ostrożność, znów w obawie na- 

stępstw karno-sądowych. 
Pana dra Wygodzkiego nie znam osobiście 

W akcji politycznej, za którą ponoszę od- 
powiedzialność, nie dotknąłem go nigdy, toż 
samo w czasopiśmie, którego jestem wydawcą 
z ramienia Żydowskiego Klubu Myśli Pań- 
stwowej. Zwalćzałem go i będę zwalczał me- 
todami, odpowiadającemi zwyczajom, przy- 
jętym i obowiązującym kulturalnych ludzi. 
Tem więcej przysługuje mi zatem prawo od- 
słonięcia jego metod, które zmierzają do prze- 
niesienia walki politycznej na grunt osobis- 
ty i są próbą podważenia mej czci osobistej 
zarzutami, dotyczącemi mej etyki, bez jakich- 
kolwiek dowodów, rzucanemi z ukrycia i 
podstępnie, przy świadomem uchylaniu się 
od odpowiedzialności. 

Posługiwanie się tą metodą piętnuję, jako 
nieuczciwość, przynoszącą wstyd osobnikowi, 
który się tego dopuszcza. 

Racz Pan, Panie Redaktorze, przyjąć wy- 
razy głębokiego poważania 

Dr. Adolf Hirschberg. 

Wilno, dnia 25 lutego 1931 roku. 
RO 

Oryginalny pojedynek. 
Podczas prowadzonej przed kiłku dnia- 

mi w gronie osób, znanych na gruncie wi- 

leńskim, dyskusji na temat ofiarności spo- 

łeczeństwa dla celów przysposobienia wojsko- 

wego, jeden z obecnych, Michał hr. Tyszkie- 

wicz wyraził zdanie, że społeczeństwu brak 

podniety do wykazania swej ofiarności. Hr. 

T. wyraził gotowość zaoliarowania Związko- 

wi Strzeleckiemu dla celów wyszkoleniowych 

jednej kompletnej pary nart, o ile-by inieja- 

tywa jego została w dalszym ciągu przepro- 

wadzona i wyzwał obecnego przy tem inż. 

Forbichlera do takiejž ofiary. Inż. Е. 2 

miejsca zadeklarował zakup dwóch komple- 

tów narciarskich, upoważniając obecnych 

przy tem świadków do zakupienia zadekla- 
rowanego sprzętu, oraz do wezwania w prasie 

p. inż. Swolkina do podobnej ofiary na rzecz 

Związku Strzeleckiego. 

Gorąco witając inicjatywę pierwszych 

dwóch ofiarodawców, nie wątpimy że pod- 

jęta inicjatywa szlachetnej rywalizacji, przy- 

sporzy na tej drodze sprzętu wyszkołeniowe- 

go czołowej organizacji p. w. jaką jest Zwią- 

zek Strzelecki. х 
Deklaraeje dalszych otiar prosimy kie- 

rować do naszej redakcji, względnie bezpo 

Średnio do Związku Strzeleckiego przy ul. 

Żeligowskiego 4. 
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Choroby zakažne 
w województwie. 

Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego 
zanotował w ubiegłym tygodniu na terenie 
województwa wileńskiego następujące choro- 
by zakaźne: tyfus brzuszny—5 osób (1 zgon), 
plamisty 4, płonica 8 (1 zgon), błonica 5 (1 
zgon, odra 3, róża 1, krztusiec 1, gruźlica 25 
(7 zgonów), jaglica 79, ospa wietrzna 3 (1 
zgon), grypa 2 (1 zgon). Razem zanotowano 
137 wypadków zasłabnięć na choroby zakaź- 
ne w tem 13 zgonów. 

WMTEENSKI 

Siostra słynnego Al Capone GST TA) 

  

  

wyszła ostatnio zamąż. Bandyta ofiarował 
jej bogatą wyprawę i 50 tys. dol. posagu. 
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Odroczenie terminu wykonania rejestrów 
meldunkowych. 

Jak się dowiadujemy, władze cen- 
tralne zarządziły. na terenie całego 
Państwa odroczenie terminu wykona- 
nia wszystkich rejestrów w związku 
z nową ustawą meldunkową do dnia 
1 stycznia 1932 roku. Termin ten w 
myśl poprzedniego rozporządzenia u- 
rżywał z dniem 1 lipca b. r. 

Przesunięcie terminu nastąpiło na- 
skutek trudności, jakie powstały przy 
zbyt szybkiem realizowaniu nowej u- 
stawy meldunkowej. W zwązku z 
tem zostaną również w Wilnie odro- 
czone wyznaczone już terminy do 
składania ankiet. 

Powolniejsze tempo wprowadzania 
w życie wszystkich czynności związa- 
nych z nową ustawą pozwoli na do- 
kładniejsze zaznajomienie ludności z 
trybem postępowania przy stosowaniu 
nowych przepisów meldunkowych о- 
raz na uniknięcie w praktyce tych 
wszystkich udręczeń na jakie w ostat- 
nich tygodniach narażona była lud- 
ność, nie mogąca połapać się w za- 
wikłanych przepisach nowej ustawy. 

W powyższej sprawie ukażą się w 
dniach najbliższych na mieście ob- 
wieszczenia p. wojewody. 

  

  Dziś: Juljana i Leandra. 
i 

27 # Jutro: Romana op. 
! 

Lao a 256 AE27. 
Zachód + -—g..17 m. 09 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U, S. B. 

w Wiinie z dwia 26/11—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 749 

  

  

Temperatura średnia 0 

najwyższa: -|- 2% C. 

  

ю najniższa: — © 

Opad w milimetrach: 4,5 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom.: spadek. 

Uwagi: pochmurno, zamieć. 

KOŚCIELNA. 

— Wizytacje kanoniezne. Z początkiem 
wiosny J. E. Arcybiskup-Metropolita Wileń- 
ski ks. Jałbrzykowski przystąpi do wizytacyj 
kanonicznych na terenie Archidiecezji wi- 
leńskiej. Program wizytacyj obejmuje ogó- 
łem 115 kościołów, w tej liczbie kilka nowo- 
wybudowanych, które zarazem zostaną po- 

święcone. 
Wizytacje te potrwają do połowy lata 

tb. R 

OSOBISTE. 

— Prof. Skoezyłas w Wilnie. W dniu 26 
b. m. przybył do Wilna w sprawach służbo- 
wych dyrektor departamentu sztuki Min. W. 
R. i O. P. prof. Władysław Skoczylas. Dy- 
rektor Skoczylas będzie przyjmował intere- 
santów w Oddziale Sztuki Urzędu Wojewódz- 
kiego w piątek dnia 27 b. m. od godz. 12 
do 13. 

# 

P. wojewoda Kirtiklis i p. Janina Kirti- 
klisowa podejmować będą w pałacu w pią- 
tek dnia 27 b. m. o godz. 17-ej p. dyrektora 
depratamentu sztuki Min. W. R. i O. P. prof. 
Władysława Skoczylasa czarną kawą. W przy 
jęciu tem wezmą udział przedstawiciele miej- 
scowego Świata literackiego i artystycznego. 

L MIEJSKA 
— „Szkoda czasu i atłasu*.. W swoim 

czasie Magistrat zorganizował kursy dokształ- 
cania pracowników miejskich, na które tłum- 
nie zapisali się niemal wszyscy urzędnicy 
Magistratu. Okazało się jednak, że organiza- 
cja wykładów na kursach i dobór prelegen- 
tów w wielu wypadkach pozostawiają dużo 
do życzenia, co spowodowało, że pracownicy 
nietylko nie odnoszą żadnej korzyści, lecz 
przeważnie zupełnie nieprodukcyjnie marnują 
czas. 

Jaskrawym przykładem są wykłady z za- 
kresu ubezpieczeń socjalnych. Prelegent bo- 
wiem — zdaniem słuchaczów — niema ani 
daru wykładania, ani opanowania przedmio- 
tu, wskutek czego np. ustawa w Kasie Cho- 
rych została zupełnie nieodpowiednio ujęta 
i wykład zawierał szereg rażących sprzecz- 
ności z obowiązującem ustawodawstwem. 

,W. związku z tem pracownicy miejscy 
zwrócili się do prezydenta miasta, z oświad- 
czeniem, że %ponieważ wiedzą, iż Magistrat 
znajduje się obecnie w ciężkich warunkach 
materjalnych, nie mogą przejść do porządku 
nad nieprodukcyjnem wydawaniem pienię- 
dzy i proszą o wniknięcie w tę sprawę i 
zwolnienia ich od obowiązku uczęszczania 

na wykłady, niedające żadnych realnych 
korzyści. 

Wreszcie pracownicy miejscy dodają, że 

niekoniecznie ich trzeba, traktować jako ta- 
kich, co o niczem nie wiedzą i nie mają 
pojęcia, a którym można mówić rozmaite 
sprzeczności. 

Wzwiązku z powyższą skargą pracow 
ników prezydent Folejewski w dniu wczo- 
rajszym osobiście przybył na wykłady, celera 
naocznego, przekonania się czy czynione za- 

rzuty odpowiadają prawdzie. 

LFFERACKA. 
— Prof. Wł. Skoczylas u Literatów. Dzi- 

siaj © godz. 8 wiecz. w siedzibie Zw. Zawod. 
Literatów (u. IOstrobramska 9) odbędzie się 
kolejna „Środa Literacka”, na której Dyrek- 

tor Departamentu Szłuki, znakomity artysta 
prof. Władysław Skoczylas poruszy bieżące za 
gadnienia z zakresu opieki władz państwo- 
wych nad sztuką i literaturą. Wstęp mają 
członkowie. sympatycy i wprowadzeni goś- 
cie. 

  

  

GOSPODARCZA 
— 5 i 10 zł. weksie w Wilnie. Istna po- 

wódź weksłowa jaka rozpętała się ostatnio 
w handłu i przemyśle Wilna, doszłą już do 
rozmiarów niepokojących. Oto. stwierdzono 
że zostały puszczone w ruch weksle opiewa- 
jące n. i 10 zł. Weksli takich puszczono 
w mieście około 1 000. 

— Izba Przemysłowo-Handiowa w Wilnie 
podaje do wiadom osób zainteresowanych 
że Bułgarji, Łotwie i Persji zostały przyznane 
następujące kontygensy przywozowe: 

      

Łotwie — łosoś świzey, łosoś wędzony, 
skóry wyprawione z baranów i kóz, opony, 

. Bulgarji — śliwki suszone. 
konserwy rybne, skóry duże z baranów i kóz, 
karakuły, baranki i t. p. wszelkie skóry osob 

  

„no, niewymienione i barwione skóry króli- 
cze, zajęcze i kozie. 

Persji — dywane wełniane. 
Zapotrzebowanie na powyższy kontygen- 

sy rozpatrywane będą przez Centralną Komi- 
sję Przywozową indywidualnie, 

— Uregulłowanie sprawy podatku docho- 
dowego od artystów. Władze skarbowe ure- 
gulowały ostatecznie sprawę podatku docho- 
dowego od zarobków artystów scenicznych, 
którzy usilnie zabiegali o wyłączenie im z 
(sum podlegających opodatkowaniu części za- 
robków, użytkowanych na kupno kostjamów, 
rekwizytów scenicznych i t. p. 

Wileńska lzba Skarbowa Otrzymała po- 
lecenic aby bez przeprowadzania dochodzeń 
potrącała zgłaszane przez artystów wydatki 
na kostjumy o ile wydatki te nie przekraczają 
20 proc. poborów artysty. Uznanie wyższych 
wydatków na ten ceł jest również przewidy- 
wane, wymaga jednak należnego udowodnie- 

nia przez artystę. 
Uigi powyższe nie odnoszą się do arty- 

stów, którzy oprócz normalnego wynagrodze- 
nia otrzymują specjalne wynagrodzenie ry- 
czałtowe lub stałe na kostjumy i rekwizyty. 

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZ. 
— Podziękowanie Komenda Podokręgu 

Związku Strzeleckiego w Wilnie wyraża ni- 
niejszem gorące podziękowanie p. Michałowi 
hr. Tyszkiewiczowi za ofiarowaną jedną 
kompletnych par nart z wiązaniami i kijka- 
oraz p. . Forbichlerowi za ofiarę dwuch 
kompletnych par arnt z wiązaniami i kijka- 
mi, kwitując równocześnie na tej drodze od- 

biór wymienionych wyżej trzech par nart. 

— Gospodarcze Zw. Zawodowe rozra- 
stają się. Dowiadujemy się, iż istniejący od 
grudnia r. ub. Związek Właścicieli Autobu- 
sów, kierówców i kondukłorów, uważając się 
za grupę pracowniczą zgłosił akces do Gospo- 
darczych Związków Zawodowych. Rada Wo- 
jewódzka wyżej wymienionych Związków u- 
znała przedłożone jej motywy za uzasadnio- 
ne i w niczem nie odbiegające od wytyczo- 
nego dła Gospodarczych Związków Zawodo- 
wych programu, tak iż przyjęcie petenta sta- 
ło się zwykłą formalnością. Temu stanowisku 
Gospodarczych Związków Zawodowych tylko 
przykłasnąć należy, gdyż obala ono utarty 
dotąd przez Związki Klasowe pogląd, iż pra- 
cownik, który doszedł do własnego warszta- 
tu pracy staje poza szeregami swych kolegów 
tego samego zawodu. 

Nowoprzyjęta grupa pracowników szofe- 
rów i konduktorów, posiadających własne 
autobusy powiększa ogólny stan liczebny 
G. Z. Z. = o 50 osób. 

* 
\ 

Wczoraj stosownie do zapowiedzi odbył 
się w sali przy ul. Zawalnej 1—4 odczyt 
dła robotników związkowych. Prelegent Insp. 
Pracy p. Fr. Umiastowski omówił znaczenie 
prawne i rodzaje umów pracy. (b) 

— (Ciekawy odczyt w Związku Oficerów 
Rezerwy w Wilnie. Staraniem Koła Wileń- 
skiego Związku Oficerów Rezerwy w dniu 25 
lutego r. b. jako w 138-ą rocznicę Niepodle- 
głości Republiki Estońskiej odbył się w sali 
Oficerskiego Kasyna Garnizonowego w Wil- 
nie odczyt o Estonji, który wygłosił red. Bo- 
lesław Wit-Świńcicki. 

Prelegent bawił w r. ub. w Estonji jako 
stypendysta porozumienia prasowego polsko- 
estońskiego, gdzie zetknął się bezpośrednio 
z życiem tego kraju, interesując się bliżej 
pracą armji i organizacji przysobienia woj- 
skowego, znanej pod nazwą „Kaitseliitu”, 
zbliżonej założeniami ideologicznemi do na- 
szego Związku Strzeleckiego. 

Na skutek zaproszenia Związku Oficerów 
Rzerwy red. Święcicki obrał na odczyt te- 
mat, obejmujący w zarysie historję państwa 
Estońskiego i jego siły zbrojnej oraz pracę 
„Kaitseliitu“. ? / 
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NAJWIĘKSZA RADJOSTACJA ŚWIATA 

OLBRZYM RASZYŃSKI 
CAŁA POLSKĄ MOŻE NARESZCIE ODBIERAĆ AUDYCJE RADJOWE 

NAJTANSZYM I NAJLEPSZYM ODBIORNIKIEM DETEKTOROWYM 

DETEFON 
ZATWIERDZONYM PRZEZ POLSKIE RADJO, 

KOMPLET: ODBIORNIK, SŁUCHAWKA, ANTENA 

KOSZTUJE 39 ZŁOTYCH 
POLSKIE RADJO, WYDZIAŁ „DETEFON* 

WARSZAWA, ZIELNA 30. 

POLSKIE RADJO, ROZGŁOŚNIA 
W WILNIE, WITOLDOWA 21. 
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Zatrzymanie na 2 dri wy-- 
miany dolarówek. 

W dniu 2 marca r. b. odbędzie się, jak 
wiadomo, pierwsze ciągnienie nowych dola- 
rówek. Ze względu na ciągnienie wymiana 
obligacyj II serji premjowej pożyczki dola- 
rowej na serję III będzie wstrzymana na prze- 
ciąg dwu dni t. j. nie będzie dokonywana w 
dniach 2 i-3 marca r. b. i rozpocznie się na- 
nowo w dniu 4 marca. Komunikują o tem 

wileńskie oddziały Banku Polskiego i Pocz- 
towej Kasy Oszczędności. 

   

  

Duże zainteresowanie wywołał prelegent, 
naszkicowanemi w wnych słowach obraz- 
kami z > itu“, ktėry uwažany jest 
jako organizacja narodowa wspierana przez 
wszystkie warstwy i wszystkie rzec można 
siły małego narodu estońskiego. 

Imię Polski, szczególnie od zeszłorocznej 
wizyty w Tallinie Prezydenta Rzplitej Moś- 
cickiego jest na ustach wszystkich Estóńczy- 
ków, zaś w szeregach „Kaitseliitu“ propago- 
wane jako symboł bohaterstwa i niezłom- 
ności narodowej. We wszystkich biurach i 
oddziałach, począwszy od gabinetu głównego 
dowódcy ,Kaitseliitu* gen. Roska — na ho- 
norowych miejscach widzi się portrety Moś- 
cickiego i Budowniczego Polski Marszałka 
Piłsudskiego. Dzieje Marszałka Piłsudskiego 
i „Strzełca* są ważnym punktem w progra- 
mie oświatowym „Kaitseliitu*. 

Prelegent zakończył swój interesujący i ze 
swadą wygłoszony odczyt wezwaniem do za- 
interesowania się bliżej Estonją i bratnią or- 
ganizacją „Kaitseliitu* wznoszą okrzyk na 
cześć naszej północnej przyjaciółki „Ellagu 
Eesti“. 

  

  

  

    

        

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów Senjorów. W piątek 

dnia 27 b. m. w lokału przy ul.*Przejazd 5 
rozpocznie si godz. 19 min. 30 XLVI Ze- 
branie K. W. S. Goście mile widziani Na po- 
rządku dziennyn referat dr. Wiktora Sukien- 
nickiego p. t. „Wrażenia z pobytu w Wiedniu, 
Kolonji oraz we Włoszech. 

— Posiedzenie Wileńskiego T-wa Okuli- 
Stycznego łącznie z Psychjatrycznem i Oto- 
laryngologicznem odbędzie się dnia 27 lutego 
r. b. o godz. 7 wiecz. w sali wykładowej Kli- 
niki Okulistycznej U. S. B. — Antokol. 

Porządek obrad: 1) Pokazy chorych. 2) 
Dr. Elsa Claes: L'enseignement de Yophtal- 
mologie aux Stats-Unis et en Belgique. 3) 
Doc. J, Hurynowicz: Zastosowanie chronak- 
sji w okulistyce. 4) Prof. St. Władyczko: W, 
sprawie leczenia choroby Basedowa. 5) Prof. 
J. Szmurło: Menigocele et sinus frontalis. 6) 
Doc. I. Abramowicz: O własnym sposobie 
operacji zaćmy w torebce. 7) Prof. J. Szy- 
mański: Uwagi o leczeniu rzerzączkowego 
zapalenia oka u dorosłych. й 

-— Zarząd Koła Przyjacio  Hareerstwa 
Odłziału Wileńskiego podaje do wiadomości, 
iż doroczne Walne Zebranie członków Koła 
odbędzie się w dniu 7 marca 1931 r. o godz. 

18-ej w Wielkiej Sali Konferencyjnej Urzędu- 
Wojewódzkiego (Pl. Magdaleny. 2). Ž 

Referat o celach i zadaniach Koła Przy- 
jaciół Harcerstwa wygłosi instruktor Harcer- 
stwa Kuratorjum Okręgu Szkolnego p. Bo- 
lesław Łucznik. 

— Ze Stowarzyszenia Rezerwistów i by- 
łych Wojskowych. Zarząd Koła Stowarzysze-- 
nia Rezerwistów i byłych Wojskowych w- 
Wilnie, powiadamia wszystkich członków 
Stowarzyszenia, iż zapowiedziany odczyt w 
dniu 1 marca w kasynie policji państwowej 
nie odbędzie się. 

Natomiast powiadamiamy, iż w dniu 1 
marca (niedziela) o godzinie 10-ej w lokalu 
Federacji Połskich Związków Obrońców Oj- 
czyzny przy ulicy Żeligowskiego 4 odbędzie 
się odczyt na temał zagadnień obrony prze- 
ciwgazowej. 

Odczyt wygłosi inspektor Wojewódzkie- 
go Komitetu O. P. G. p. L. Korowajczyk. 

RÓŻNE. 
— W latach kryzysu gospodarczego nie 

każdy może pozwo. sobie na wyjazd na 

drogie letnisko. Równie miło, jak na letnisku, 
można spędzić lato w alłanie szczelnej zbudo- 
wanej własnoręcznie z taniego materjału dyk- 
ty i t« p. w otoczeniu kwiatów, gdzieś na 
ogródku działkowym naprzedmieściu Wilna. 
Śpieszcie się więc zapisać na dzierżawców 
członków ogródków działkowych na sezon 
bieżący, obecnie pozostały jeszcze wolne 
działki w ogrodach na Sołtaniszkach, są one 
ogrodzone płotem z siatki, woda na miejscu, 
wpobliżu las, rzeka, miejscowość zdrowa, do- 
jazd autobusami na miejsce t. j. Sołtaniszki. 
Informacji udziela i przyjmuje zapisy Wi- 
leńskie T-wo Ogrodnicze, Wiłno uł. Sierakow- 
skiego 4. 

— Archiwum Państwowe. Według ostat- 
nich obliczeń, przeprowadzonych wspólnie 
przez urzędników Wileńskiej Dyrekcji Robót 
Publicznych i Archiwum Państwowego, oka- 
zało się, że archiwałja, mieszcące się. w koś- 
ciele Franciszkanów i w dwóch gmachach 
uniwersyteckich, zajmują 14*/s tysięcy met- 
rów bieżących półek i że to wszystko da się 
pomieścić w nowym gmachu Archiwum Pań- 
stwowego przy ul. Teatralnej, przyczem pro- 
jektowane w tym gmachu mieszkania dyrek- 
tora archiwum i intendenta będą zajęte na 
magazyny archiwalne. 

Nowy gmach Archiwum Państwowego do 
jesieni r. b. ma być zupełnie wykończony 
i przeprowadzka rozpocznie się natychmiast, 
zaczynając od kościoła Franciszkanów, który 
na wiosnę roku 1932 będzie już zupełnie 
wolny. Gmachy uniwersyteckie zostaną oswo- 
bodzone z biur i magazynów Archiwum w 
lecie 1932 r. 

— Doroezny Bazar Centrali Opiek Rodzi- 
cielskich Śr. Zakł. Nauk. w gmachu Oficer- 
skiego Kasyna Garnzionowego (ul. Mickiewi- 
cza 138). Otwarcie Bażaru 28-go lutego (so- 
bota) o godz. 16-ej. Bazar czynny: codzien- 
nie od godz. 16-ej m. 30 od godz. 22-ej. w 
niedzielę od godz. 12-ej m. 30 do godz. 22-ej. 
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Na Bazarze moc niespodzianek, różne roz- 
rywki i atrakcje. Codziennie koncerty i pro 
dukeje artystów od godz. 18-ej m. 30 do godz. 
t9-ej m. %0. W niedzielę 1-go i 8-go marca 
od godz. 15-ej do godz. 18-ej zabawa i ptzed- 
stawienie dla dzieci. Na miejscu bufet i ka- 
wiamia. Ceny bajecznie niskie. Wstęp na 
Bazar 1 zł. dla uczniów i dzieci 50 gr. Do- 
chód przeznacza się na Kolonje Letnie dla 
uczniów szkół Średnich. 

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

8 w. „Bankiet* i „Raz, dwa, trzy”, dwie Świet- 
ne jednoaktowe komedje współczesne Molna- 
ra, w reżyserji i z udziałem dyr. Zełwero- 
wicza, w otoczeniu całego zespołu. Oba te 
twory cieszą się wielkiem powodzeniem i 
zyskały ogólne uznanie publiczności. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
8 w. „Noc Syłwestrowa”, najnowsza komedja 
S. Krzywoszewskiego, w režyserji dyr. Zel- 
węerowicza W głównych rolach ukażą się 
Niwińska, Jaśkiewicz, Szurszewska, Balcerzak 
Ciecierski, Jaśkiewicz oraz Wyrwicz-Wichrow 
ski. 

— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę po cenach zni- 
żomych. W Teatrze na Pohulance ukaże się 
o godz. 3 m. 30 pp. „Papa kawaler", świet- 
na komedja Carpentera, w reżyserji i z udzia 
łem Wyrwicz Wichrowskiego. 

W „Lutni* ujrzymy o godz. 3 m. 30 pp. 
„Imteres z Ameryką“ Francka i Hirszfelda, 
w reżyserji R. Wasilewskiego. 

— „Sztuba“ K. Leczyckiego. W Teatrze 
„Lutnia“ ukaže się w najbliższym czasie 
„Sztuba', oryginalna sztuka pióra K. Leczyc- 
kiego, osnuta na tle stosunków w szkołe 
współczesnej. Reżyseruje dyr. Zełwerowicz, 
Zainteresowanie wiełkie. 

— Koncert T-wa Filharmonieznego W so- 
botę dnia 28 b. m. o godz. 20 w sail Koncer- 
watorjum Muzyćznego staraniem Wileńskie- 
go Towarzystwa Filharmonicznego zespół 
kameralny w osobach znakomitej pianistki 
R. Nadelmatnówny, prof. Kontorowicza 
(skrzypce) i A. Katza (violonczela) wykona 
szereg utworów muzycznych między innemi 
Trio a moll Czajkowskiego, Sonatę a: dur 
Francka i t. d. Biuro podróży sprzedaje już 
hiłety na ten interesujący koncert. 

RABJO 
PIĄTEK, dnia 27 lutego. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny (płyty). 
13.10: Komunikat meteorologiczny. 15.50: 
Łekcja francuskiego. 16.25: Program dzienny. 
16.30: Koncert życzeń (płyty). 17.15: „Opera 
na rozdrożu” — odczyt. 17.45: Koncert. 18.25: 
Kom. L. O. P. P. 19.00: Program na sobotę 
i rozm. 19.10: Komunikat rolniczy. 19.25: 
Bezerwa. 19.40: Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: Pogadanka muzyczna. 20.15: Koncert 
symfoniczny z Warszawy. W przerwie „Prze- 
głąd filmowy*. Po koncercie komunikaty. 
23.00: „Spacer detektorowy po Europie". 

SOBOTA, DNIA 28 LUTEGO 1931 R. 

11.58: Czas. 12.05: Koncert popularny. 
13.10: Kom. meteor. 15.25:Program dzienny. 
15.30: Przechadzka po mieście. 1550: Skrzyn- 
ka techniczna 16.15: Koncert życzeń. 16.45: 
Koncert. 17.15: „Swawolne komety“ — od- 
czyt. 17.45: Audycja dla dzieci. 18.45: Kom. 
Mil. Tow. Org. i Kół. Roln. 19.00: Program 

Ko Biejskie 
SALA MIEJSKA 

   

  

   

  

  

€eny zniż.: Parter 60 gr., Balkon 30 gr. 
Od dnia 26 lutego do | marca 193! r. 
włącznie będą wyświetlane filmy: 

Wesoła komedja na tle modnej plaży amerykańskiej. 

NAD PROGRAM: 1) Konkurs Narodów—Film sport. w 2 akt. 

na tydzień następny. 19.20: Recitał skrzypco- 
wy Fritza Kreislera. 19.40: Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00: „Intełigent w wojsku” felje- 
ton. 20.15: „Feljeton humorystyczny“. 20.30: 
Muzyka lekka. 22.00: „Pokarnawałowe reflek 
sje“ feljeton. 22.15: Koncert Chopinowski. 
22.30: Transm. Szopki politycznej z Warsz. 
23.00: Komunikaty i muzyka taneczna. 

NOWINKI RADJOWE. 
OPERA NA ROZDROŻU. 

Ciekawy niezmiernie ze względu na ak- 
tualność tematu i podkład współczesnych za- 
gadnień muzycznych i teatralnych będzie w 
piątek (g. 17.15) odczyt p. Węsławskiego p. t. 
„Opera na rodrożu*. Co się wykłuje ze sko- 
rup dotychczasowej konwencjonalnej opery, 
nad tem postawi prelegent wymowny znak za- 
pytania. н 

KONGERT SYMFONICZNY. 

Bardzo interesująco zapowiada się tran- 
smisja piątkowego koncertu symfonicznego 
Filharmonji Warszawskiej w wykonaniu or- 
kiestry pod dyr. Grzegorza Fitelberga oraz 
znakomitego pianisty niemieckiego Alfreda 
Hoehna. Program koncertu zawiera m. in. 
trzecią symfonję Witolda  Maliszewskiego, 
kompozytora który kilka miesięcy temu otrzy 
mał państwową nagordę muzyczną. Alfred 

Hoehn, znany już słuchaczom z kiłku tran- 
smisyj, wykona pełen momentów tajemni- 
czych i tragicznych koncert C-moll Mozarta, 
oraz interesującą „Burleskę* Ryszarda Strau- 
ssa (z towarzyszeniem orkiestry), pełen umia- 
ru utwór z jego wcześniejszej młodości. 

ODŁOŻONE ROZMOWY LEKARZA 
Z MATKĄ. 

Zapowiedziane djalogi medyczne doktora 
W. Jasińskiego zostały narazie z wielkim ża- 
lem odłożone z powodu choroby prelegenta, 
który aż do- maja musi przebywać w Kry- 
nicy. 

— Wałne Zebranie Sekeji wiošl.-piyw. 
W. K. S. Pogoń. W niedzielę dnia 1. IIL. 31 r. 
na przystani wioślarskiej przy ulicy Pióro- 
mont, odbędzie się walne zebranie członków 
sekcji wioślarsko-pływackiej W. K. S. „Po- 

gon“. 
Przejazd na przystań sekcji — łodzią z 

przystani Wil. T. W. 
Obecność wszystkich członków obowiąz- 

kowa ze względu na specjalną ważność obrad 

NĄ WILENSKIM BRUKU 
WYWIESZENIE „SZTANDARU* 

KOMUNISTYCZNEGO. 

Wczorajszej nocy, został przez niezna- 
nych sprawców wywieszony na drutach tele- 
fonicznych przedmieścia Zwierzyniec „sztan- 
dar* komunistyczny z nadpisami o treści an- 
typaństwowej. 

Płachtę usunięto. Dochodzenie w G. 

TRAGICZNY WYPADEK NA TORZE 
SANECZKOWYM. 

W dniu 25 b. m. Laniewicz Ryszard, Kal- 
waryjska Nr. 113 saneczkując w Kalwacji 
na górze Oliwnej złamał sobie nogę. Pogoto- 
wie Ratunkowe odwiozło Łaniewicza do szpi- 
tala św. Jakóba. 

   

TE 
KU BJ E R 

Uzupełnienie 
protestu białoruskiego. 

Wskutek nieuwagi przy łamaniu w 
proteście „Białoruskiego Komitetu Na- 
rodowego został opuszczony cały ustęp 
dotyczący faktów prześladowania ludno- 
Ści białoruskiej przez władze komuni- 
styczne. Wobec zasadniczego znaczenia 
tej części protestu podajemy poniżej 
tekst jej w brzmieniu poprawnem. 

O tem świadczą fakty: 
Władze komunistyczne, jak to dziś 

wiadomo całemu Światu, gwałtem ruj- 
nują odwieczny gospodarczy i spec- 
jalny ustrój we Wschodniej Białoru- 
si, zmuszając przy pomocy straszliwe- 
go teroru białoruskie włościaństwo do 
wstępowania do kolektywów i komun 
zaprowadzając tem obey dla białoru- 
skiego narodu gospodarczy ustrój, któ 
ry to ustrój jest powrotem do czasów 
niewolnictwa i pańszczyzny, gdy siłą 
mmuszali do pracy na swych właści- 

cieli; 
Władze komunistyczne w zwią- 

ku z kolektywizacją przeprowadzają 
denacjonałizację Wschodniej Białoru- 
si wysiedlając siłą całe masy białorus- 
kiego ludu do Syberji i do innych od- 
ległych krajów Rosji, a na ich miejsce 
nasyłając ludność z obcych krajów 
i ludów: 

Władze komunistyczne, rujnująe 
naród białoruski pod wzgłędem ma- 
terjalnym i fizycznym, rujnują go ró- 
waież pod względem duchowym, prze- 
prowadzając w okrutny sposób prze- 
śladowanie religji, zamykając świąty- 
mie i znosząc wszelkie objawy religij- 
nego życia we Wschodniej Białorusi; 

Władze komunistyczne przeprowa- 
dzają także planową i systematyczną 
demoralizację wśród młodzieży, odbie- 
rając od niej jej idealizm, jej duchowe 
a nawet fizyczne zdrowie i tem sa- 
mem rujnując przyszłość narodu bia- 
łoruskiego. 

"iu iii 

NIESZCZĘŚLIWY UPADEK. 

W dniu 25 b. m. Chajecka Gołda, lat 62, 
ul. św. Mikołaja Nr. 7 spadła z wysokości 2 
piętra, ponosząc śmierć na miejscu. 

KRADZIEŻE. 

Łaban Chaja, Sawicz Nr. 7 zameldowała, 
że nieznani sprawcy przy pomocy dobranego 
klucza przedostali się do jej sklepu spożyw- 
czego, mieszczącego się w tymże domu skąd 
skradli różnych artykułów spożywczych na 
sumę 1500 zł. Ustalono że kradzieży tej do- 

konał Małachowicz Józef, Sawicz Nr. 7, u 
którego skradzione artykuły w czasie rewizji 
odnaleziono. 

Na szkodę Wazelińskiej Anieli, Mickie- 
wicza Nr. 22 dokonał kradzieży bielizny Drze- 
wiecki Jan, Połocka Nr. 4. Bieliznę odebrano 
i zwrócono poszkodowanej. 

      

  

Panienka z barem na kółkach 
Aktów 10. W roli głównej: COLLEEN MOORE. 

2) Safanduła w zalotach — Komedja w 2 akt, 

  

"ztrabramska 5 Kasa czynna od godz. 3 min. 30. — Początek seansów o godz. 4-ej. — Następny program: Nowe życie. 

KINO IEA TE DZIŚ UROCZYSTA PREMJERA! 

„AELIOS“ 
Wileńska 33, tel. 9-26 | 

S 
  

  

Największy sukces doby obecnej! 

Najnowszy POLSKI PRZEBÓJ DŹWIĘKOWY 
według powieści St. Kiedrzyńskiego 

CE NA ULIC 

| DŹWIĘKOWE KINO 

„DDLLIWOŚI” 
di, A. Mickiewicza 22. 

  

Dramat miłosny. W rolach głównych asy polskiego ekranu i sceny: Nora Ney, Zbyszko Sawan, 

Hanka Rozwadowska, Kazimierz Junosza-Stępowski, Modzelewska i inni. 

„Serce na ulicy" jednocześnie demonstruje się w Warszawie w kinie „Apollo*. Dodatki dźwiękowe. 

Początek o godz. 2, 4, 6, 8 i 1015. — Na |l-szy seans ceny zniżone. — Honorowe bilety nieważne. 

Film demonstruje się jednocześnie w kinach Helios i Hollywood. 

Dźwiękowe Kine 

C6/INS 
uł. Wiełka Nr. 47 

Dziś! 

Cudo film światał 

Superfilm dźwiękowy! I 0 g a n 

W roli głównej bożyszcze kobiet 

f Ramon Novarro 
Całe Wilno będzie śpiewać „Miłoeną pieśń" 

— _ Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10:30 
  

WIE E Ń S M ? 

Z ostatniej chwili. 
Imieniny J. Em. ks. kardynała 

Kakowskiego. 

WARSZAWA 26. II. Pat. — We 
czwartek, w dniu imienin J. Em. ks. 
kardynała Aleksandra Kakowskiego 
zostało odprawione rano nabożeństwo 
mna intencję solenizanta. O godzinie 
12-ej, w pałacu arcybiskupim, zebrało 
się duchowieństwo świeckie i zakonne 
z Warszawy i prowincji, członkowie 
kapituły metropolitalnej i łowickiej, 
profesorowie uniwersytetu warszaw- 
skiego, księża posłowie oraz ducho- 
wieństwo obrządku wschodniego. I- 
mieniem zebranych wygłosił przemó- 
wienie J. Em ks. biskup Szłagowski, 
podnosząc zasługi i pracę dostojnego 
solenizanta. Po południu złożył wizy- 
tę Jego Eminencji osobiście Pan Pre- 
zydent Rzeczypospolitej prof. Ignacy 
Mościcki, a następnie składali życze- 
nia członkowie rządu*z p. premjerem 
Sławkiem na czele, marszałkowie Sej- 
mu i Senatu, przedstawiciele korpusu 
dyplomatycznego z ambasadorem La- 
roche na czele, mastępnie przedstawi- 
ciele rady miejskiej i magistratu z pre- 
zydentem miasta Słomińskim na czele 
oraz liczni przedstawiciele organiza- 
cyj społecznych. 

A: 

Zakończenie obrad senackiej 
komisji budżetowej. 

WARSZAWA. 26.11. Pat. — Senac 
ka komisja skarbowo-budżetowa przy 
stąpiła na posiedzemiu w dniu 26 b.m. 
do głosowania nad preliminarzem bu- 
dżetowym. na rok 1931-32. Przyjęto 
wszystkie wnioski, zaproponowane 
przez referentów poszczególnych czę- 
ści budżetu oraz referenta generalne- 
go, odrzucono natomiast wszystkie in 
ne wnioski. W Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych zmniejszono wydatki 
o 120 tys. zł. Jest to jedyna poprawka 
wpływająca na nadwyżkę budżetową, 
gdyż pozostałe poprawki są albo vire 
ments albo jednoczesnem wstwieniem 
tychże kwot w wydatkach i docho- 
dach. : 

Plenarne posiedzenie Senatu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dziś o godz. 4-ej po poł. odbę- 
dzie się plenarne posiedzenie Sena- 
tu. Na porządku dziennym, zawie- 
rającym pięć projektów, m. in, znaj- 
duje się sprawozdanie komisji praw- 
niczej o projekcje ustawy w spra- 

  

  

      

pow. 

kupstw. 

wie uchylenia przepisów wyjątko- 
wych, związanych z pochodzeniem, 
narodowością. językiem, rąsą lub 
religją obywateli Rzeczypospolitej. 

s 

„Przedšwit“ 
przestał wychodzić. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj przestał wychodzić w 
Warszawie organ naczelny P. P. S. 
frakcji rewolucyjnej „Przedświt 
wskutek trudności materjalnych. 

SE 

Zastępca naczelnika państwa. 

TALLIN, 26.1. (Pat). Minister 
spraw zagranicznych Tennison zo- 
stał mianowany wicepremjerem, a 
co za tem idzie w razie wyjazdu 
lub dłuższej choroby głowy państwa, 
automatycznie wchodzi w jego 
prawa. 

ac 

Zabójstwo przez zazdrość. 
POZNAŃ 26.П. Pat. — Prasa donosi, że 

wczoraj po południu p. Stanisława Leśniew- 
Ska żona kapitana-lekarza, zastrzeliła dwoma 
strzałami z browninga 24-letnią Alinę Czy- 
żewską. Tłem zbrodni była podobno zazdrość. 
Po dokonaniu zabójstwa kapitanowa Leśniew 
ska udała się do komisarjatu i po złożeniu 
zeznań została aresztowana. 

Zasypani w kopalni. 
KATOWICE 26.11. Pat. — W wapienniku 

w Strzelcach na Śląsku Opołskim wskutek 
odwilży oderwały się masy ziemi, zasypując 
4 robotników. Mimo energicznej akcji ratun- 
kowej nie zdołano zasypanych z pod ziemi wy 
dobyć. Akcja ratunkowa trwa. 

Lawiny spowodowały 
katastrofę. 

TRENTE 26.II. Pat. — Lawiny osuwające 
się z gór, zniszczyły dwa hotele oraz 30 chat 
wieśniaczych. Straty ogromne. 

Wszechpotężny A! Capone 
przed sądem. 

WIEDEŃ 26.11. Pat. — „Neue Freie Pres- 
se* donosi z Chicago: Wczoraj przesłuchano 
przed tamtejszym sądem Al Capone, który 
przybył do sądu pod silną ochroną oddzia- 
łów polieyjnzek. Przesłuchanie trwało kilka 
godzin. Następnie odstawiono go na policję. 
gdzie również nastąpiło dłuższe przesłucha- 
nie. Od czasu zamachu na dziennikarza Lin- 
gle jest to pierwszy wypadek, że Al Capone 
zjawia się przed sądem. 

WŚRÓD PISM 
— „Sprawy Narodowościowe*, ezasopis- 

mo poświęcone badaniu spraw narodowoś- 
ciowych. (R. IV. Nr. 5 — 6). Cena 8 zł. 

Ukazał się nowy podwójny numer „Spraw 
Narodowościowych* za m-c wrzesień, paź- 
dziernik, listopad i grudzień 1930 roki. Nu- 
mer ten zasługuje na specjałną uwagę czytel 
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ników,  imieresujących się  zagadnieniazań 
mniejszościowemi, ze wzgłędu na szereg opra 
cowań, które zarówno w działe artykułowym 
jak i w kronice zostały zamieszczone. 

P. Piotr Trejdeński daje w artykule p. t. 
„Białoruskie stronnictwa polityczne w Połsce 
i ich ideologja“ szczegółową charakterystykę 
białoruskich ugrupowań politycznych, mała 
naogół znanych społeczeństwu polskiemu. P. 
dr. Alfons Krysiński w pracy; o „raniejszoś- 
ciach żydowskich i ich charakterze” wyodreb 
nia żydowskie mniejszości wyznaniowe, języ= 
kowe i narodowe i przeprowadza analizę ich 
siły liczebnej i rozmieszczenia w świecie. 

W drugim z rzędu (pierwszy omawiał u- 
stawodawstwo ykowe w Czechosłowacji 
w Numerze 2, R. IV), artykule poświęconym 

ustawodawstwu językowemu, p. L. Ziešeniew- 
ski przedstawił stosunki językowe w Szwaj- 
carji oraz obowiązujące łari ustawogawstwo: 

językowe. ‚ 
Kronika, jak zwykle w „Sprawach Naro- 

dowościowych* bardzo bogata, podaje tym 
razem wyjątkowo aktualny i interesujący 
materjał sprawozdawczy z okresu czterech 
miesięcy ubiegłych, obfitupjących w nader 
ważne wydarzenia w dziedzinie mniejsz05- 

ciowej. W dziale dotyczącym mniejszości na- 
rodowych w Polsce zebrane i omówione zo- 
stały dane o udziałe mniejszości narodowych. 
w wyborach listopadowych do ciał ustawo»- 
dawczych. W części poświęconej zagadnie- 
niom narodowościowym poza Połską zamie- 
szczone zostały między innemi dane o tudzim 
le mniejszości polskiej w Niemczech we wrześ 
niowych wyborach do Reichstagu, następnie 
sceharakteryzowane zostały problemy maro- 
dowościowe w Z. Ś. R. R. na tle zagadnienia 
t. zw. „połskiej kultury proletarjackiej“ oraz 
walki z inteligencją białoruską w Białorusi. 
Sowieckiej. 

Na specjalną uwagę zasługują opracowa- 
nia z zakresu spraw mniejszościowych na te- 
renie międzynarodowym, mianowicie obszer- 
ne streszczenie z dyskusji mniejszościoweg, 
w Vl-ej Komi: Xl-go Zgromadzenia Ligi 
Narodów (19—24.IX.1930) oraz sprawozdanie” 
z Vl-go Kongresu Mniejszości Narodowych 
w Genewie (1930 r.) jak również ze zjazdów 
mniejszości polskich w Rytdze i zaniejszości 
niemieckich w Stutgarcie. 

Pojedyńcze egzemplarze „Spraw Narodo- 
wościowych* można otrzymać we wszyst- 
kich księgarniach i administracjach tego 
czasopisma: Warszawa, ul. Nowy Świał 21 
m. 4, tel. 248-74. 

— Ukazał się Nr. 8 (379) „Wiedomości 
Łiteraekieh* i zawiera artykuł Jerzego Stem- 
powskiego — Fizjologa krytyki, fragmenty 
„Jeźdźca miedzianego w przekładzie Jułjana 
Tuwima i fragmenty ze wstępu do tege prze- 
kładu Wacława Lednickiego. Paweł Hutka- 

Laskowski pisze. o zbiorowem wydaniu pism 
ojców Kościoła, Wacław Rogowicz — a Łu- 
dziach areny, Henri de Montherlanta N. Klei- 
nowa — о „„Bękarcie* Ulitza, sn. % a debjucie 

poetyckim Swieżawskiego, jw. -— 0 *współ- 
czesnej encyklopedji życia politycziego, dra 
Peretjatkowicza. Ponadto numer zawiera 
„Kronikę tygodniową Antoniego Stonimskie- 
go, recenzję Mieczysława Steriinga z wystaw 
Malickiego i Krzenia, kronikę zagraniczną i 
głosy prasy o plebiscycie „Wiadorności Łite- 
raekich* „Kogo wybraliśmy do akademji li- 
teratury polskiej, dział korespondencyj, wy- 
kaz nowości rynku wydawniczego i informa- 
cje o ankietch organizowanych przez ,„„Wia- 
domości Łiterackie". W numerze mieści się 
kiłka ilustracyj, m. in. reprodukcja jednego» 
z ostatnich płócien Kislinga. 

            

   

  

    

  

  

  

  

   

    

Obwieszczenie. 
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wy- 

borczej Nr. 63 w Wilnie w myśl ust. | art. 
103 Ord. Wyb. do Sejmu i art. | Ord. Wyb. 
do Senatu podaje do publicznej wiadomości, 
że w przewidzianym Ord. Wyb. terminie 
został wniesiony przeciwko przeprowadzo- 
nym w dniu 23 listopada 1930 r. wyborom 
senatorów do Senatu Rzeczypospolitej Pol- 
skiej w województwie Wileńskiem, protest 
adwokata Hofmokl- Ostrowskiego w imieniu 
mieszkańca wsi Maśleniki, gm. Łyntupskiej, 

` więciańskiego, Antoniego Szapiela o 
unieważnienie wyborów i rozpisanie po- 
nownych w całem województwie wyborów 
do Senatu z powodu nadużyć, teroru i prze- 

zyjnej. 10) Wolne wnioski. 

  

  

OGŁOSZENIA 
do „KURJERA WILEŃSKIEGO" 

i innych pism najtaniej 

Ramitet Nadzorczy Towarzystwa Kredytowego miasta Wilia 
zaprasza pp. Pełnomocników Towarzystwa na doroczne Zgromadzenie, które 
ma się odbyć w niedzielę dnia 29 marca 1931 roku, o godz. 6-ej po poł., w mo— 
wowybudowanym własnym domu Towarzystwa przy ulicy Jagiellońskiej Pr, 14 
z następującym porządkiem dziennym: 
2) Bilans oraz sprawozdanie Zarządu, Komitetu Nadzorczego i Komisji Rewizyjnej,. 
3) Sprawa użycia nadwyżki bilansowej. 4) Sprawozdanie z budowy domu. 3) Pze- 
liminarz wpływów i wydatków na rok 1931. 6) Wybory na miejsce ustępującego» 
Prezesa Zarządu. 7) Wybory Komisji Szacunkowej. 9) Wybory Kemisji Rewi- 

1) Zagajenie i wybory przewodniczącego.. 

Uwaga: Zgromadzenie będzie prawomocne bez względu na ilość obec-- 
nych pełnomocników ($ 74 Statutu). 

Р a 

Licytacja. 
Urząd Wojewódzki Wileński podaje do 

publicznej wiadomości o mającej się odbyć 
w dniu 3-go marca r. b. o godz. l2-ej rano 
przy ulicy M. Magdaleny Nr. 2 sprzedaży 

i ы z licytacji publicznej starego żelaza (łom). 
W ciągu dni czternastu od dnia wy- Za 

drukowania ogłoszenia niniejszego w „Mo- 
nitorze Polskim" każdy wyborca ma prawo 
przeglądać protest w Sekretarjacie Wydzia- 
łu Cywilnego Sądu Apelacyjnego w Wilnie 
w gmachu Sądów przy ul. Mickiewicza Nr. 36 
w Wilnie, pokój 244 w godzinach od 12 
do 14, czynić z protestu odpisy i wnosić 
przeciwko treści protestu zarzuty do Sądu 
Najwyższego przez Okręgową Komisję Wy- 

Kiagisiat m. Filia 
uniewažniazgubioną przez 
p. Gawkowskiego  Czes- 
ława legitymację, wydan 
mu jako rewidentowi po- 
datkowemu przez Wydział 
Podatkowy tut. Magistratu 
w dniu 18.1X. 1930 roku 

  

Wojewodę a Nr. 45679. 3460 
(—) W. Hryhorowicz žais 
Naczelnik Wydzialu Zs kwit lomkardowy” 

(Biskupia 12) Ne. 75541 
unieważnia się. 3491 

KAWIARNIA 
i JADŁODAJNIA. 

„UrÓlEWIANKA” 

  

    

  

        

Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. — — — — borczą Nr. 63 w Wilnie. załatwiać za pośrednictwem 
- = P е ь ZR е 

KINO:TEATR | Dziś! Po raz pierwszy w Wil- / ao r a KS BIURA REKLAMOWEGO ii 
niel Najpiękniejszy i najbardziej ) Nr. w unie 2 0 Wydaje śniadania, obiady» 

D Ą N“*| "o ia vedini 3. illaszewicz | STEFANA GRABOWSKIEG $ Eolacje —zdrore, tania 
> с 2 . A, - Ь icie. ia złoty. 

: » Potężny d t w.10 aktach na tle walki z arabskimi szeikami o najpiękniejszą kobietę wschodu. Sędzia Sądu Apelacyj. Wilni W WILNIE, GARBARSKA 1, tel. 82. p * 

: OSY rolach głównych utalentowani: OLIVE BORDEN, NOAH BERRY : Hugh. Trevor. BM ia 61 » ppoeanniwieniwnięia 
WIELKA 42 Piękna wystawa. Cudowne widoki egzotycznego wschodu. Nadzwyczajna gra. Dla młodzieży dozwolone. 3 „ ania utego roku. Žauas us zakąski: 

< : Piwo. Gabinety. 

Kimo Kolejowe | Dziś i dni następn. a i dtk 
niee puiże. Harry Liedtke t 

ulubieniec publiczn. : У ой rze ar % FEFEFFEFE 

w świetnym arcywesołym pikantnym filmie p. t. J S kcje Ok ы ORE ю. 

3 Г. 5 yrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wii- i 
p (obak Aworez kaisjow.) | Y 10 aktach, w pozost. rolach: Hans Junkermann, Valerja Blanca i in. — a wystawal Sandis WE nie RAJSKO ogi S przetarg Niacgraniezėtiy Artyści. 

> ‚ Początek seansów o godz. 5-ej, w niedziele i święta o godz. 4-ej po poł. — astępny program: Uroda ŻYCIA. | па zakończenie budowy domu mieszkalnego na 8 ч 

st. Hajnówka. i 4 

ży KINO -TEATR Dziś wspaniały Warunki przetargu, rysunki, ślepe kosztorysy, wa- 
runki techniczne na urządzenie wodociągów i kanali- 
zacji, przepisy dotyczące ustawienia pieców oraz wa- 
runki ogólne wykonywania przez przedsiębiorców ro- 
bót budowlanych w Dyrekcji Okręgowej Kolei Pań- 
stwowych w Wilnie są do obejrzenia w dnie urzędo- 
we od godz. 9-ej do 12-ej w Wydziale Drogowym 
Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Wilnie, ul. 
Słowackiego Nr. 2, drugie piętro, pokój Nr. 3. Tam 
również można otrzymać wszelkie informacje dotyczą- 
ce wymienionego domu. 

Zainteresowani mogą nabyć pełny komplet wy- 
kazanych wyżej danych technicznych po wpłaceniu 
do kasy dyrekcji 20 zł., lub też sporządzić z tych 
materjałów notatki. 

Robienie notatek zezwala się” thlko w lokalu 
Dyrekcji i w podanym wyżej czasie. Wysyłanie pocz- 
tą materjałów dotyczących przetargu Dyrekeję nie 
obowiązuje. 

Oferty winne być nadesłane lub złożone do spec- 
jałlnej skrzynki znajdującej się w Prezydjum Dyrekcji 

Towary widzewskie polski film My pierwsza brygada (zaleńcy) 
W rolach głównych: Irena Gawęcka, Jeży Kobusz i Marjan Czauski. ы 

- i Ъ 

sap moca SZALONY JEŹDZIEC isl admano si slavai 
Wzruszający potężny dramat w 10 aktach, 

Płonący step Zi kyu 

na bieliznę męską i damską —— ceny 
niebywale niskie, oraz towary Żyter- 
dowskie w wielkim wyborze połeca i 

i 3181-0 š 

MIMOŻA 
ul. Wiełka Nr. 25   

  

  

GŁOWIŃSKI — Wileńska 27. 

Pokój | Pati 
do wynajęcia | do sprzedania 

Mickiewicza 33—4 
nad apteką Jundzilia. 

  

Dziś! 

Najpiękniejszy 

-TEATR 

"STYLOWY 
ulłlea Wisika 36. | 

film sezonu! Holt, Olga Bakłanowa i*Nora Dane. р е 

NAD PROGRAM: Godzina huraga- ZAKLĘTY KRĄG nowego. śmiechu 

Wspaniały triumf genjusza Maur umi eg Kobieta na księżycu 
arcydzieło genjaln. Fr. Langa. W rol. gł.: Bożyszcze kobiet Willy Fritsch i czar. Gerda Maurus. Akcja toczy 

dzyplanet. statku rakiet. podczas lotu na księżyc. Rozwiązanie zagadki 

Komedja-farsa w 6 aktach. 
W roli główn. Harry Jold. 

        
Nieslychanie sensac. dramat 
miłości i nienawiści, zazdrości 
i wierności. Najmonumentaln. 

Kimo - Teatr Dziś! Najw. sens. XX wl 

LUX 
Miektswicza 11, t.15-62 

Jagiellońska 9—1.a 
  się się na ziemi i na księżycu oraz na mię: 

  

  

          księżyca. Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4-ej, w dnie świąteczne o godz. |-ej. Ceny od 40 gr. | do godz 12-ej dnia 24 marca 1931 r. ° 1 
Wadjuni w-Wasakości +3000 2. wiuko hyć,ałożw- Ir Blumowicz Dr. GINSBERG 

4 Polskis Kino Dziś! Niebywaly przepiękny program! Wieczór humoru, satyry i śmiechu! Najpopularniejsi komicy świata | ne w sposób „ustalony „przez Ministerstwo Skarbu w * A 

} ® > ® a 2 9 arcyzabawna | kasie dyrekcyjnej w Wilnie lub przekazane do P.K.O. Choroby weneryczne, choroby skórne, wene nie słabo się rozwija; rea. 
. j p at 1 p a t a c h 9 n W 0 b | i c Z ti $ Mi e f ci kom.farsa' | na rachunek Dyrekcji, kwit zać o złożeniu wadjum | skórne i moczopłciowe, | TJoZNe i moczopłciowe | już 4lata, a nie umie jesz- 
4 į w IO aktach. | winien być dołączeny do oferty. ul. Wielka Nr. 21, Wileń ka 3 cze chodzić na rękach. 

Boć i aż 5 Wzrusz. dramat w IQ aktach z życia kobiet pół- Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych | (el, 9.21, od 9—1 i 3—8.| 0d godz. 8—1 i 4—8. > 

‚ al. Wielka 30, tel.14-51 | NAD PROGRAM Romans uwodzicielKi nau. w rol. st: Lya de Putti i Ben Lyon. w Wilnie. W. Z. P. 29. | ов * аа | ОАНАЫа аа) 
4 
      „WPNE LT TPWY PYT ZAWIE DA 

rmyytemewna Sapiulisūūks 1. TRE SB Gaye 68 oiu Bd pop,  Miastay zońsktóe, pmyjanja wi gada, Boh ppak. Śwónitac dzinłu guspwiarszge Przztmięo 0 gada. bom 7 wiaze, Wa tarti | piąta, Dgtapiańw Radakcja aid sūraus, Dyrektor wywi 

atehas gesginnje 06 gola. (RE ораб, Фрбонначих ЭОЛИ sty 58 gita, Buk 6 Yst wia, Sasts makeye P, K. O. Hs. GAR Geuzwiem o mi, Šis Juliana |, Telrieu 260 

PORBAMRACI Gino « Ginas Gz ów kk przewką gusiwcą & 48 ТФарыколь ОЬ SANA GRANNA Gr sen sūnaus przed trnstom-G2 ge, ®® ЧМЕ NM sko" gr. DV, V, VE ВБ др za takas BS gr, kruniddą rak tonik 

ABB A. s Oi mistęńiz,  sewna ukufiwiyce="B gh 2 WYR Be tre me do sy: па «АНО уеа ® idkiizyarcw = GDY drożej, a zastrmenatom niw Rod, 5 dmamach i i GRAY 

Row" FE, rwą, nap prozy SB vadino 90 ga 8 Я- kaszosry, mm iksbon Фга tezmwrry. ómósttcecjo mastoszy sadta zrawo, szaty, twieina reka sgiszuch, A : 

Redsktor odpowiedziałny Altomi Wiseniewsh4. 

    

    
        

  

        
  

Druk. „Zaiex“, Wilao, al. $-40 Jairka I, tetefon 3-40 \ 
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