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REDAKCJĄ i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
19 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,
w niedziele od 12 do 13-ej. „Dziennik Wileński" wychodzi codziennie,

z wyjątkiem. poniedziałków i dni poświątecznych.

Sprawy ukraińskie w komisji
budżetowej.

Poseł z B. B. popiera bezczelny wniosek ukralńca.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W Komisji budżetowej podczas debat nad bud-
żetem Prezydjum Rady Ministrów posłów Rymar (Stron. Narodowe)
i Czapiński (PPS) wygłosili interpelacje w sprawie rokowań z Rusi-
nami.

W odpowiedzi zabrał głos wiceminister Stamirowski, który nie
udzielił konkretnej odpowiedzi i zalecił jedynie nie czynienie z tej
sprawy sensacji.

Po południu w tej samej komisji, pedczas obrad nad bud-żetem emerytur, poseł Wełygkanewicz (ukrainiec) zgłosił|aty żądający wypłacenia rent inwalidzkich tym Inwall-
om, którzy w latach 1818—1819 (a więc podczas walk©Lwów!!Przyp. redakcji) wchodzili w skład armji ukralńskiej. Wniosekten poparł przedstawiciel BB pos. Polaklewicz. Zabierając

głos w dyskusji wicemin. skarbu Starzyński oświadczył, żejuż się przeprowadza odpowiednią regestrację.Wniosek Wełykanowicza zostanie przegłosowany pod-czas trzeciego czytania budżetu.

B. posłanka Kosmowska idzie do więzienia.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

Telefon Redakcji.

'nie swoich spraw prywatnych.

LWÓW (Pat). Tymczasowe o-
bliczenia Miejskiego Urzędu Sta-
tystycznego podają, że w czasie
rugiegc spisu ludności we Lwo-

wie było obecnych po odliczeniu czasowo nieobecnych 316.177 o-
"sób, Lic «ha ludności, zamieszkałej
„we Lwowie po odliczeniu czasowo

| obecnyc'i wynosi 313.231 osób.
KATOWICE (Pat). W/g da-

WARSZAWA. Do b. posłanki Ireny Kosmowskiej, która ska-zana została na 6 miesięcy więzienia, zgłosił się komisarz policji
ndruchowicz, który odwoził de Brześcia Liebermana i oznajmił jej

9 wezwaniu władz do odsiadywaniawyreku.
Kosmowska otrzymała ed prokuratera 7 dni czasu na załatwie-

 

-Zaludnienie większych miast w Polsce.
nych prowizorycznych ostatniego
spisu powszechnego, ludność Wiel-
kich Katowic wynosi 128.288 osób.

TORUŃ (Pat). W/g drugiego
powszechnego spisu ludności z
ubiegłego roku, liczba mieszkań-
ców Torunia bez wojska wynosi
54.288. Przyrost ludności od spi-
su, przeprowadzonego w roku
1921, wynosi 14,856.

_ Bapadzamaskowanych tó- paPAоя
POZNAŃ (Pat). Ubiegłej nocy

na plebanję ks. dziekana Pie-
trzyckiego w Radminie wtargnęło
2 zama*kowanych bandytów z no-
żami, issiądz stawiał bandytom

*. BUKARESZT (Pat). Po na-
wiązaniu kontaktu pomiędzy ru-
muńskim chargć d'affaires w Ry-
dze p. Michałem Sturdzą i dele-
£atem sowieckim Stomoniakowem,
Przedstawiciel Rumunji wręczył
reprezentantowi Sowietów rumuń-
ski projekt paktu o nieagresji.

czasie drugiego spotkania obu
delegatów, przedstawiciel Sowie-

| tów przedstawił kontrprojekt. W
czasie trzeciej konferencji delegat
Sowietów przedstawił rozmaite

* Skład broni u
WIEDEŃ (Pat). W czasie re-

wizji w domu robotniczym w dziel-
nicy wiedeńskiej Ottakring znale-
žiono 750 karabinów zwykłych,
6 karabinów maszynowych, znacz-
ną liczbę części składowych kara-
binów, 12 tys. naboi i znazzną
ilość szabel, sztyletów i t. d. Zna-
lezjono również balony szklane,

|Zawierające materjały chemiczne
do wytwarzania gazów. trują -ych.

czasie rewizji panowało w tej
dzielnicy wzburzenie. Robotnicy

   
   

    

  
    

   

   

  

 

  
  

  

   

   

MOSKWA (Pat), Korespon-
enci sowieccy donoszą, że po za-
ciu Czin-Czou Japończycy roz-
oczęli usądawiać się na dobre w
rowincji Zehe, zajmując miasta i,

MOSKWA. Na zjeździe do-
ódzców .poszczególnych oddzia-
ów wojskowych okręgu moskiew-
kiego, wygłosił wielką, mowę
iedosziy zwycięsca z pod War-
awy, Tuchaczewski. Oświadczył

 

rosi swych członków oraz

jełnione listy do Sekretarjatu w

Ža wszelkie ofiary skł

ZARZĄD. OKRĘGOWY. STRONNICTWA* NARODOWEGO:

i przyjaciół Stronnictwa; któr: i
ofiar na rzecz Stodictęa © a; zy, otrzymali

zaś zebrane piemiądze wpłacać. na.

opór, uległ im jednak wkońcu
z powodu osłabienia, jakiego do-
znał po otrzymaniu kilku ran.
Bandyci zrabowali szereg przed-

STAR E KN TS AASTT

Przed zawarciem paktów.
formuły, które zkolei uznane zo-
a: przez stronę rumuńską za
niedające się do przyjęcia. W
chwili obecnej sytuacja jest bez

RYGA (Pat). W dniu 14 b. m.
odbędzie się posiedzenie komisji
spraw zagranicznych Sejmu, na
którem będzie rozpatrywana spra-
wa przedłużenia traktatu handlo-
wego z Rosją Sowiecką, wygasa-
jącego w listopadzie r. b.

 

socjalistów austrjackich.
komunistyczni chcieli wywołać
zaburzenia, co im się jednak nie
udało. Zarząd stronnictwa socjal-
demokratycznego ogłasza oświad-
czenie, w. którem mówi, że robot-
nicy zbroją się dla obrony repu-
bliki. Oświadczenie to zarzuca
rządowi, iż urządza rewizje tyiko
u socjaldemokratów, natomiast
pozostawia w spokoju tych, którzy
ujawniają czynne przygotowania
do zamachu.

 

Burza na Dalekim Wschodzie
Akcja Japończyków w Mandżurii.

osady, położone w pobliżu linji
kolejowej. W najbliższym czasie
spodziewane jest zajęcie stolicy
tej: prowincji oraz zagłębia węglo-
wego.

 

TUCHACZEWSKI © WOJNIE.
2 'uchaczewski twierdzi, że: na wiosnę wybuchnie wielka wojna.

on między. innemi, że:z nadejściem
wiosny, obecny. konflikt japońsko-
chiński zmieni się w. wielką;wojnę,
w. której wezmą udział Stany
Zjednoczone, Anglja.i Francja.

     

  

   

„ łaskawie. zechcieli nadsyłać wy-
ilnie. przy; ul. Orzeszkowej 11 m.

P K..0. M.180,785.
amy serdecrne „Bóg żapłać”,

do 16 i od  

Dzięsięciolecie wstąj
Apostolską

(KAP) Dnia 6 luteg» r. b. świat
katolicki będzie uroczyście ob-
chodził dziesięcioletnią rocznicę
wstąpienia na Stolicę Apostoiską
Ojca św. Piusa XI. Tem żywszem
echem odbije się ten jubileusz w
Polsce, tyle węzłów bowiem łączy
ją z obecnym Papieżem. Na naszej
ziemi rozpoczął On swą misję apo-
stolską, w archikatedrze św. Jana
odebrał sakrę biskupią z rąk Ar-
cybiskupa-Polaka, od nas prze-
szedł na stolicę św. Ambrożego w
Medjolanie, a niedługo potem
otrzymał  purpurę kardynalską.
Jemu było danem witać zmart-
wychwstającą Polskę z niewoli. W
formalnem uznaniu państwa pol-
skiego tak pisał do ówczesnego
szefa rządu, Ignacego Paderew-
skiego:

„Poczytuję sobie za największy
zaszczyt, za jedną z najwyższych
w życiu mojem pociech, iż mogę
złożyć Panu w imieniu Stolicy
Apostolskiej formalne uznanie
wskrzeszonego państwa polskiego
i rządu... Ojciec św. ze szczególną
radością i dziękując Bogu za cu-
downe dzieło Jego wszechmocy,
sprawiedliwości i dobroci, uznaje
i pozdrawia Polskę, która zmart-
wychwstała, wstępuje do zespołu

 

    

Wilno, Czwartek 14-go styeznia 1932 r.
(ed sunki ŻO U.
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ia na Stoli
iusaPXI. =

mocarstw,

głzie w ciągu wieków tak chlub-
ne położyła zasługi wobec cywili-

aby zająć miejsce,

zacji i Kościoła. Z całego serca
błaga Ojciec św. Boga, aby raczył
błogosławić i darzyć wszelką po-
myślnością synów i wnuków za
bohaterską wiarę ich ojców, tę
wiarę, która podczas ponurych dni
przeszłości była jedyną pociechą
ich dusz chrześcijańskich oraz
osłatniem niezdobytem przedmu-
rzem ich dążeń narodowych”.

Wiemy dobrze, że słowa po-
wyższe nie były to tylko zapewnie
nia, które dyktuje kurtuazja dy-
iępoóyczna. Szły za niemi czyny,

lka praca i ofiara osobista. To
też słusznie, że w dni jubileuszo-
wę dziesięciolecia rządów Piusa
XI, wspominając Jego wieko-
pomne już czyny dla Kościoła
powszęchnego, społeczeństwo ka-
tolickie w Polsce odświeża w swej
wdzięcznej pamięci trudy i zasłu-
gi jakie położył dla zmartwych-
wstałej Ojczyzny naszej.

Według wiadomości, nadcho-
dzących (z poszczególnych diece-
zyj w lutym przygotowywane są
uroczyste obchody papieskie.

PO OGŁOSZENIU BANKRUCTWA.
Pomoc finansowa Angiji.

BERLIN (Pat). Prasa donosi,
iż rokowania, prowadzone tutaj
w sprawie zagranicznych kredy-
dytów krótkoterminowych mają
doprowadzić jeszcze w ciągu bie-
żącego tygodnia do zawarcia
porozumienia. Pierwsza wpłata
krótkoterminowa nastąpićby mia-
ła w wysokości 5 proc. zobowią-
zań. Na ten cel mają być użyte
pozostałe jeszcze kredyty rem-
bursowe. Dalsza spłata tych kre-
dytów następowałaby stopniowo
tak, iż po wypłacie pewnej kwo-
ty nastąpiłoby dalsze automa-
tyczne prolongowanie pozostałej
należności. Inny projekt kompro-
misowy przewiduje mobilizację
części kredytów kasowych w
markach pod tym warunkiem, iż

będą one jeszcze na przeciąg 5
lat inwestowane w Niemczech
przy stopie precentowej, nie
przekraczającej wyznaczonego
maksimum. Według dalszych do-
niesień dzienników z Londynu,
angielscy wierzyciele mieli ostat-
nią.wykazać pewną ustępliwość
a trudności związane z umiesz-
czeniem w londyńskich  insty-
tucjach kredytowych  niemiec-
kich weksli stabilizacyjnych na
ultimo ubiegłego roku udało się
podobno przezwyciężyć.

Wiele banków londyńskich
miało oświadczyć gotowość prze-
jęcia weksli na ogólną sumę
5 milj. funtów i przyjście z dal-
szą pomocą w razie potrzeby.

 

Przed wyborami prezydenta
Rzeszy.

HINDENBURG NIE REZYGNUJE
Z ZAMIARU KANDYDOWANIA

NA PREZYDENTA.

BERLIN. Korespondent A. 1. E.
dowiaduje się, że decyzji Hinden-
burga w sprawie zaniechania dal-
szych kroków co do wyboru jego
na prezydenta Rzeszy w drodze
parlamentarnej nie należy uważać
jako rezygnacji z zamiaru kandy-
dowania na prezydenta. Prezydent
pragnie jednak, aby sprawa jego
ponownego wyboru nie stała się
objektem targów partyjnych,. jest
on zdecydowany przyjąć wybór
nie z rąk jednego stronnictwa, ale
jako kandydat większości złożonej
z grup od skrajnej prawicy do so-
cjal-demokratów włącznie.

AKCJA NA RZECZ KANDYDA-
TURY HINDENBURGA.

BERLIN (Pat). Z inicjatywy
hr. Westarpa odbyła się wczoraj
konferencja przywódców _partji
ludowej, chrześcijańsko-socjalnej,
Landvolku, stronnictwa państwo-
wego, gospodarczego i bawarskiej

partji ludowej. Zebranie uchwaliło
wyłonić komitet międzypartyjny w
celu przygotowania akcji na rzecz
kandydatury Hindenburga.

LIST HITLERA
DO KANCLERZA BRUENINGA.

BERLIN (Pat). Wczoraj póź-
nym wieczorem Hitler wystosował
do kanclerza Brueninga list z za-
wiadomieniem, że partja narodo-
wo-socjalistyczna, niezależnie od
swego stanowiska wobec osoby
prezydenta Hindenburga, odizuca
projekt rządu Rzeszy, zmierzający
do przedłużenia mandatu prezy-
denta Rzeszy w drodze parlamen-
tarnej. Równocześnie narodowi
socjaliści wypowiadają się za-
sadniczo przeciwko planowanemu
przeprowadzeniu nowego wyboru
Hindenburga większością */s gło-
sów Reichstagu. Ogłoszenie tego
listu wywołało silne wrażenie w
opinji publicznej. „„Vossische Ztg.“
podkreśla z naciskiem, że odpo-
wiedź Hitlera wyróżnia się do-
datnio pod względem treści i for-
my od listu Hugenberga.

WERE AEOWADARCAZOT ARST STINYAE SB

Przesilenie
Rokowania ze

PARYŻ (Pat). Członkowie
$rupy socjalnych radykałów, о-
becni w Paryżu, postanowili jeuno-
myślnie odrzucić _ propozycję
współpracy z Lavalem. Po odby-

francuskie.
stronnictwami.
tej rozmowie z Lawalem Herriot
oświadczył, iż osobiście jako de-
putowany będzie popierał Lavala
we wszelkich kwestjach, dotyczą-
cych interesów narodowych.

Briand udaje się na kurację.
PARYŽ (Pat). „Petit Parisien“

donosi, że w sferach dobrze poin-
formowanych utrzymują, iż Briand
po zasięgnięciu opinji lekarzy po-
stanowił udać się na dłuższy

Głosy
PARYŻ (Pat). Kryzys. gabine-

towy wywołał w prasie różne ko-
mentarze i prognostyki. Więk-

czas do Cocherel celem poratowa-
nia zdrowia. Przypuszczają, że
wyjazd Brianda nastąpi w dniach
najbliższych.

prasy.
szoyść dzienników jest zdani«, że
wobec niechęci radykałów, wzię-
cia udziału w gabinecie Lavala

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową 21. 4 gr. 50,
zagramicą 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 lamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrolegi przed tekstem po 25
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem mie.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

gr. "Ogłoszenia
a 0 25 proc. drożej. Terminy

onto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.  

Łotwa nie cefnie rozporządzenia o zam-
knięciu szkół pelskich.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

DYNEBURG. 13. I. Minister oświaty Kienin udzielił w dniu dzi-

siejszym odpowiedź na ręce posła Łapińskiego na memorjał posłów

polskich w sejmie łotewskim, złożony ministerstwu oświaty w grudniu

roku ubiegłego w sprawie szkolnictwa polskiego w Łotwie.

Memorjał dotyczył: 1) odmowy Towarzystwu „Oświata* objęcia

protektoratu nad szkołami polskimi, zamkniętemi po zawieszeniu

działalności Związku Polaków w Łotwie; 2) wprowadzenia języka
łotewskiego do wykładów religii w szkołach mieszanych dla dziatwy

polskiej; 3) pozbawienia pracy nauczycieli polskich zamkniętych

szkół i 4) zmniejszenia ilości godzin języka polskiego w szkołach
mieszanych.

Minister oświaty odpowiedzieł, że rozporządzenia o zamknięciu

6 ciu sskół polskich nie cofnie i nie zajmie się losem zwolnionych

nauczycieli poiskich, natomiast powstrzyma samowolne reprasje

władz lokalnych w stosunku do szkół polskich i w szkołach miesza-

nych, gdzie znajduje się 10-cioro dzieci polskich, przywróci naukę

naukę religii w języku polskim.
Jak się dowiaduje nasz korespondent,

oświaty nie zadowoliła społeczeństwa polskiego. Odpowiedź ta jest
nie życiowa, gdyż w szkołach mieszaaych niema już obecnie nau-

czycieli polskich, którzyby mogli prowadżić wykłady religii w języku

polskim,

odpowiedž ministerstwa

  

Narod i bat.
Niedawno ukazał się w konserwa-

tywnym „Czasie“ artykuł jednego z wy-
bitniejszych krakowskich konserwaty-
stów d-ra Hupki p.t. „Pułkownik Kostek-
Biernacki jako powieściopisarz”. W ar-
tykule tym znajduje się następujący
ustęp, który wywołał w prasie opozycyj-
nej żywy protest:

„Bat jest jednym z koniecznych
instrumentów każdego rządu i bez
bata nie można rządzić żadnym na-
rodem, zwłaszcza tak rozwichrzo-
nym i warcholskim jak naród polski“.
a artykuł p. dr. Hupki zareagował

listem otwartym, zamieszczonym w „Kur-
jerze Lwowskim* Jan hr. Tarnowski z
Kozina. List ten zamieszczamy poniżej

w skróceniu:
. 2 *

„Co rozumie p. Hupka przez
bat? Czy prawne wykonanie
ustaw karnych, czy samowolne
narzędzie upokorzenia i znęcania
się? Z pewnością to drugie, ponie-
waż mówi dalej że bat może się
zamienić w kij, który ma dwa
końce. Nie jest to narzędzie kary,
uznane przez nasz kodeks karny.
Tylko barbarzyńska horda, która
się nie stała jeszcze narodem i
męty społeczne, które zawszei
wszędzie są hordą nie mogą się
obyć bez bata. Naród, który za-
sluguje na nazwę narodu, ma w
swych ustawach i sądach dosta-
teczne środki dla zwalczania roz-
kładu i rewolucji.

P. Hupka wyobraża sobie po-
myślność polityczną prymitywnie
i trochę po chłopsku jako życie
psa u dobrego pana, który może
dowolnie, ale „sprawiedliwie“ u-
dzielić mu batem nagany. Takie
psie szczęście może dla niego wy-
starczy ale nie dla wszystkich.
Zresztą mało to kogo dzisiaj obu-
rzy, bo żyjemy w umysłowem
odrętwieniu. Naród jest jedynem
źródłem i najwyższym czynnikiem
władzy i prawa. Poniewieranie
godnością narodu jest ubliżeniem
władzy i prawu, stanowi anar-
chizm myśli i ducha prowadzący
do rzeczywistej anarchji i do
zdeptania wszelkiej władzy i pra-
worządności. Państwo jest naro-
dem politycznie zorganizowanym,
kto poniża naród, ubliża państwu,
władzy i prawu. Zdanie, że „naro-
dem polskim można rządzić tylko
batem“ ubliža naszej godności oby
watelskiej i powinno być zwal-
czane z całą energją przez inteli-
gentną elitę polską, do której się
zwracam. Tylko naród nikczemny
może być zśnębiony i ujarzmiony
batem, naród szlachetny, jak nasz
naród, który pierwszy w Europie
postawił zasadę odpowiedzialno-
ści władzy i wolności obywatel-
skiej tego nie zniesie.

Istnieją zasadnicze podstawy
moralne, o których nie wolno mó-
wić lekko. Do nich należą: religja,
ojczyzna, praworządność,  wła-
sność, małżeństwo i naród. Na
nich stoją od wieków państwa i
społeczeństwa. Są to podstawy o

EZEEWEGMWEBERZECZCWT
nowy jego gabinet będziesię -róż-
nił od dotychczasowego tylko
drobnemi modyfikacjami. W/ysu-
wając kandydatury nowych mini-
strów, dzienniki powtarzają w dal-
szym ciągu nazwiska Paul-Bon-
coura, jako ministra spraw zaśra-
nicznych i Tardieu lub Painleve'go
jako ministra wojny. W każdym
bądź razie zdaje się być rzeczą
postanowioną wycofanie się Brian-
da z życia politycznego, przynaj-
mniej na pewien okres czasu.

 

wiele trwalsze, aniżeli kult boha-
terów, konsekracje i adoracje
wielkich ludzi, którzy przechodzą
jak cienie pozostawiając tylko po
sobie jakiś ślad w historji.

P. Hupka miesza fałsze poli-
tyczne z historycznemi z lekkością
i desinvolturą. W ten sposób za-
patruje się na stosunek Rosji do
Polski:

„Moskale rządzili Polską przez pół-
tora wieku, pomimo powstań z wielkiem
powodzeniem za pómocą bata”.

Rosja rządziła Polską z powo-
dzeniem w pewnych okresach bez
użycia bata, i właśnie dlatego.
Użycie niemoralne i niepolityczne
bata wywołało powstania, które
dla Polski skończyły się fatalnie, a
Rosji przyniosły szkodę i to znacz-
ną, bo przyczyniły się szerzenia
ducha rewolucyjnego w głębi ro-
syjskiego ludu, który cierpiał dłu-
go a w końcu wybuchł. Rosja
upadła dlatego, że za długo uży-
wała bata i utrzymywała sto kil-
kadziesiąt miljonów ludzi w stanie
barbarzyństwa, w którym tylko
bat i  kartaczownice działać
mogły. Kiedy batów i bagnetów
zabrakło, wszystko się skończyło.

„Bat jest instrumentem ko-
niecznym każdego rządu” — pisze
p. Hupka.

Są to myśli wschodnie, rosyj-
sko-mongolskie. A zatem powrót
do pańszczyźnianych rządów, z tą
tylko różnicą, że nie tylko chłopi,
ale cały naród miałby znosić tę
egipską niewolę.

Coby na to powiedział Zan i
filareci, Krasiński i nasi krzemień-
czanie Malczewski i Słowacki? Z
pod moskiewskiego bata pod pol-
ski bat! Po co było robić powsta-
nia i pisać poematy nieśmiertelne?

Jedyna myśl, która może nas
zbawić, zapewnić nam lepsze jutro
utrzymać nasz byt; niepodległość
i wolność jest wiara w naród jego
$enjusz, posłannictwo, moc i wiel-
ką przyszłość. My giniemy jak li-
ście jesienne, ale naród jest nie-
śmiertelny. Maiestas Populi Ro-
mani. I naród polski ma swój ma-
jestat w przeszłości i przyszłości.

Pojęcia ojczyzny nie można od-
dzielić od pojęcia narodu. Ojczy-
zna to jest kraj, naród, język tra-
dycja; teraźniejszość, przeszłość i
przyszłość. - Zestawienie tych
dwóch pojęć: narodu i bata jest
barbarzyūskiem  bluźnierstwem.
Te rozprawy o bacie przynoszą
nam ujmę w opinii cywilizowane-
go świata i lepiej dać im pokć; bo
ubliżają godności naszego polskie-
$o narodu wielkiego, ale nieszczę-
śliwego, który wiele zawinił i na
ciężkie kary zasłużył, bo surowe
są wysoki historji, ale nie na to,
aby się znęcano nad nim batem.

Jan Tarnowski.

Z MIŃSZCZYZNY.
Pociąg z robotnikami stoczył się
z nasypu na Białorusi sowieckiej.
W poniedziałek 11 b. m. o go-

dzinie 5 rano w pobliżu stacji Li-
dzianka, okręgu zasławskiego zda-
rzyła się ciężka katastrofa kole-
jowa.

Pociąg towarowy, wiozący
zgórą 100 robotników do Lidzian-
ki na roboty, stoczył się z wyso-
kiego nasypu. Skutki tego były
tragiczne, bowiem 4 robotników
poniosło śmierć na miejscu, zaś
11 odniosło ciężkie pokaleczenia.
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STD ZA PONO

WYROK W PROCESIE
BYŁYCH WIĘŹNIÓW BRZESKICH.

Ogłoszenie wyroku.
я (Telefonem od własn. korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj o godz. 12, m. 8 w Warszaw-

skim Sądzie Okręgowym ogłoszony został wyrok w

procesie byłych więźniów brzeskich.

Odczytywanie wyroku trwało 7 minut.

Z liczby 11 oskarżenych został uniewinniony jedy-
nie Adolf Sawicki.

Pozostałych oskarżonych Sąd uznał winnymi po-
pełnienia przestępstwa z artykułu 102 cz 1 k.k. i ska-

zał ich na karę więzienia, a mianowicie:

D-ra Hermana Liebermana na 2 i pół lata.

Norberta Barlickiego na 2 i pół lata.

D-ra Władysfawa Kiernika na 2 i pół lata.

D-ra Adama Pragiera na 3 lata.

Adama Ciołkosza na 3 lata.

Stanisława Ouboisa na 3 lata.

Mieczysława Mastka na 3 lata.

Wincentego Witosa na 1 i pół roku.
Kazimierza Bagińskiego na 2 lata.

D-ra Józefa Putka na 3 lata.

Środek zapobieg wczy wobec oskarżonych w po-

staci kaucji od 5 do 10 tystęcy pozostał niezmieniony.

Po ogłoszeniu wyroku.
Gdy wyrok został ogłoszony, jeden ze skazanych, pos.

Ciołkosz, wzniósł okrzyk: Niech žyje P. P. S.

Wśród tłumnie zgromadzonej publiczności

również okrzyki.

rozległy się

Z polecenia prezesa Sądu 2 osoby zostały aresztowane.

Również odbyły się manifestacje przed gmachem Sądu,

lecz silne oddziały policji szybko rozproszyły manifestantów

Pozatem na mieście panował spokój. :

Dodatki nadzwyczajne dzienników opozycyjnych, które

podały szczegółowy opis okoliczności towarzyszących ogło-

szeniu wyroku, uległy konfiskacie.

Votum separatum.
Sędzia Leszczyński zgłosił votum separatum, wypowla-

dając się za uniewinnieniem wszystkich oskarżonych. Był on
referentem sprawy.

Wrażenie w Wilnie.
W Wilnie dzień wczorajszy minął zupełnie spokojnie,

aczkolwiek wiado ość o wyroku wywołała duże zaintereso-

wanie, które ujawniło się w rozchwytywaniu dodatków nad-

zwyczajnych, wydanych przez niektóre pisma wileńskie, a

w pierwszym rzędzie „Dziennik Wileński", który jedynie podał
ścisłe wiadomości.

 

Streszczenie motywów wyroku.
Polska Agencja Telegraficzna

rozesłała do pism następujące

streszczenie motywów wyroku.

W motywach Sąd zaznacza na

wstępie, że w sprawie tej jedynem

zadaniem Sądu było rozwiązanie

zagadnień: 1) czy oskarżeni jako

członkowie Centrolewu pozapar-

lamentarnego dążyli do obalenia

rządu i 2) czy zdążając do tego

celu, posługiwali się środkami nie-

legalnemi? `
Jest rzeczą niesporną — przy-

znali to przywódcy Centrolewu

i z pośród oskarżonych i z pośród

świadków odwodowych — že

t zw. Centrolew pozuparlamen-

tarny (inaczej Związek Obiony

Prawa i Wolności Ludu) dla dzia-

łania na terenie pozaparlameniar-

nym został zorganizowany nietyl-

ko w celu obalenia w drodze wal-

ki na tym terenie ówczesiego

rządu, ale dla osiągnięcia szer-

szego — obalenia systemu rządze-

nia w Polsce. :
Po omėwieniu metod dzialania

Centrolewu Sąd uznai za usta-
lone: Е

1) že — jak to przyznają przy-

w6dcy — Centrolew  pozaparla-
mentarny został zorganizowany
celem obalenia systemu rządzenia

w Polsce w osobie sprawujących

władzę członków rządu;
2) że wyznaczone aa dzień 14

września 1930 r. demonstracje —

jak to również przyznają przy-

wódcy Centrolewu — były jednym

z etapów walki do celu tego zmie-
rzających;

3) że w zamierzeniach przy-
wódców Centrolewu podczas tych
demonstracyj przemoc fizyczna w
stosunku do  funkcjonarjuszów

władz bezpieczeństwa świadomie
i celowo miała być stosowana;

4) że zastosowanie przemocy w
rozmiarach zamierzonych na dzień
14 września 1930 roku, wobec ce-
lu, w jakim ona miała być stoso-
wana, zawierało znamiona czynu
zbrodniczego w cz. III art. 100
K. K. zakazanego;

5) że kierownicy Centrolewu
przez samo wyznaczenie w tym
celu tych demonstracyj ujawnili
swój występny zamiar. Poza gra-
nice ujawniania zamiaru Centro-
lew pozaparlamentarny nie wy-
szedł.

Jak to już wskazano wyżej,
plany Centrolewu zostały pokrzy-
żowane przed 14 września 1930 r.
przez rozwiązanie ciał ustawo-

dawczych, zaaresztowanie niektó-
rych przywódców partyj i zarzą-
dzenie władz bezpieczeństwa w
kierunku ograniczenia rozmiarów
demonstracyj.

Wobec tego i z uwagi na kon-
strukcję art. 50 K. K., okreśiają-
cego przygotowanie jako już na-

szykowanie środków, należy u-
znać, że działalność Centrolewu
w stadjum przygotowania jeszcze
nie weszła. Z tego względu przy-
wódcy Centrolewu i tacy jego
członkowie, którzy wiedzieli nie-
tylko o jego celu (obalenie rządu),
ale i o środkach działania (drogą
przemocy), winni odpowiadać nie
za przygotowanie zamachu, jedy-
nie za przynależność do spisku,
zawiązanego w celu dokonania
zbrodni w części III art. 100 Ko-
deksu Karnego przewidzianej, a
więc z art. 102 Kodeksu Karnego.

Z ustaleń, złożonych na prze-
wodzie sądowym przez samych
przywódców Centrolewu, wynika,
że wszyscy członkowie Centrole-
wu, a więc wszyscy członkowie
partyj, wchodzących w jego skład,
musieli wiedzieć, do jakiego celu
zmierza Centrolew (do obalenia
rządu), ale siłą rzeczy nie mogli
wszyscy oni być wtajemniczeni co
do środków, jakiemi Centrolew do
tego zdąża (przemocą). Wyklu-
czały to nietylko wymagania kon-
spiracji, ale i dążenia Centrolewu
do wciągnięcia jaknajszerszych
mas do swej akcji. Jeśli więc nie
wszyscy zwyczajni członkowie
Centrolewu wiedzieli o uznawa-
nych środkach działania Ceutro-
lewu, to musieli o tem wiedzieć
członkowie komisji porozumie-
wawczej, bo każda uchwała mu-
siała zapadać jednogłośnie, wszys-
cy członkowie naczelnych orga-
nów poszczególnych partyj, bo ko-
misja porozumiewawcza nie była
w stosunku do nich organem nad-
rzędnym i wreszcie wybitniejsi za-
ufani i aktywni członkowie po-
szczególnych partyj, którzy mu-
sieli celowo i świadomie wprowa-
dzać w czyn na miejscach uchwały
komisji porozumiewawczej.

Wszyscy oskarżeni, prócz Sa-
wickiego, odpowiadają tym warun-
kom, tak ze względu na swoje
stanowisko oficjalne w partjach,
jak i stanowisko faktyczne.
Wszyscy oni znowu, prócz Sawic-
kiego, brali udział w kongresie
krakowskim, który był pierwszym
przejawem działalności Centrole-
wu pozaparlamentarnego, głoso-
wali za przyjęciem uchwały kra-
kowskiej i z nią się solidaryzowali,
Sawicki nie był na kongresie kra-
kowskim i —jak to stwierdził pre-
zes Stronnictwa Chłopskiego,
świadek odwodowy Wrona — nie
cieszył się pełnem zaufaniem
członków zarządu tego stron-
nictwa. !

Wobec powyžszego Sąd uznal,
że w stosunku do wszystkich
oskarżonych, oprócz Sawickiego,
wina ich z art. 102 Kodeksu Kar-
nego została udowodniona.

Po wyroku.
Wczoraj zakończył się toczący

się od blisko 3-ch miesięcy proces
przeciwko b. więźniom brzeskim.

Z pośród jedenastu oskarżo-
nych dziesięciu skazano z art. 102
cz 1 k. k., a mianowicie: |

Libermana, Barlickiego, Kier-
nika na 2!/» roku każdego; Pra-
giera, Ciołkosza, Dubois, Mastka
i Putka na 3 lata, Bagińskiego na
2 lata i Witosa na 1!/> roku.

Nie znamy jeszcze motywów
wyroku, więc nie możemy poddać
go bardziej szczegółowej analizie.

Uczynimy to niebawem.
Dziś natomiast możemy stwier-

dzić jedno:
Pierwsze wrażenie wyroku by-

ło ogromne, gdyż był on dla wielu
prawdziwą niespodzianką. Frże-
ciętny obywatel, śledzący przebieg
procesu, wczytujący się w zezna-
nia świadków -oraz przemówienia
rzeczników oskarżenia i obrony,
mógł się spodziewać wyroku unie-
winniającego.

Stało się jednak inaczej. Za-
padł wyrok skazujący i to skazu-
jący większość oskarżonych na
termin od 2-ch do 3-ch lat.

Jak i dlaczego mianowicie za-
padł wyrok tak surowy, może zdo-
łamy zrozumieć po zapoznaniu się
ze szczegółowem umotywowaniem
wyroku, gdyż to, co rozesłała
P. A. T-iczna, stanowi jedynie
streszczenie ustnej motywacji,
ogłoszonej przez przewodniczące-
$o po ogłoszeniu wyroku.

Narazie musimy czekać. W
każdym jednakże razie pamiętać
należy, iż wyrok warszawskiego
Sądu Okręgowego jest nieosta-
teczny i może on być zaskarżonym
do Sądu Apelacyjnego, a gdyby
i tam zapadł wyrok skazujący,
mają możność oskarżeni odwołać
się do Sądu Najwyższego.

Nie jest więc wyrok wczoraj-
szy ostatniem słowem sprawiedli-
wości i może on ulec w dalszych
instancjach radykalnej zmianie.

Sąd nie zmienił dotychczaso-
wego środka zapobiegawczego i
oskarżeni nadal pozostaną na wol-
ności, co umożliwi im dalszą dzia-
łalność na polu pracy politycznej
i zawodowej.

Jeszcze jedno.
Uniewinniony został b. poseł

ze Stronnictwa Chłopskiego Adolf
Sawicki, którego nie możemy za-
liczyć do grupy przywódców Cen-
trolewu.
W procesie brzeskim zajmował

on stanowisko całkiem odmienne
od pozostałych oskarżonych i nic
$o z nimi, poza chwilowem zasia-
daniem w jednym z klubów opo-
zycyjnych, nie łączyło.

Znamiennem również jest zgło-
szenie votum separatum przez sę-
dziego referenta. Pozwala to mnie-
mać, iż w drugiej instancji wyrok
będzie miał dużo szans ulec rady-
kalnej zmianie.

Ciekawi jesteśmy także, czy
okres pobytu w Brześciu, jako
w więzieniu prewencyjnem, został
zaliczony na poczet wymierzonej
kary.

Oto wszystko, co narazie mo-
żemy w sprawie wyroku w proce-
sie b. więźniów brzeskich powie-
dzieć,

Jutro zapewne zdołamy podać
więcej szczegółów i szerzej rozej-
zeć się w treści i znaczeniu wy-
roku.

KET ESSKI

2 prasy.
Czem jest nacjonalizm?

Odpowiadając
skiej”, która zarzuca nam, że nie
jesteśmy „prawdziwymi” nacjona-
listami, że nasz nacjonalizm jest
tylko „wabikiem dla łapania mniej
lub więcej doświadczonych wróbli
w sidła organizacji" pisze „Gazeta
Warszawska':

„Można się tedy domyślać, że „Ga-
zeta” ceni ideologję nacjonalistyczną i że
zna inny obóz polityczny w Polsce, poza
Demokracją Narodową, który ideologję
tę wyznaje. Pragnęlibyśmy się dowie-
dzieć, jaki?

Rozprawianie na temat powyższy wy
maga znów pewnych uwag wstępnych.
Jeśli się mówi o nacjonalizmie, trzeba
przedewszystkiem porozumieć się co
do treści tego słowa.

Termin ten zastosowano po raz
pierwszy w krajach łacińskich dla okre-
ślenia pewnego systemu ideologicznego.
Przez nacjonalizm rozumiemy pewien
system z dziedziny myśli, a nie jakieś
nastroje uczuciowe, przejawy woli zbio-
rowej, lub działania politycznego. W naj-
ogólniejszem ujęciu, podstawą ideoligji
nacjonalistycznej jest uznanie narodu za
jedyną realną zbiorowość ludzką w obec-
nym momencie dziejowym, za podmiot i
przedmiot polityki. Jeśli zaś chodzi o po-
litykę uznania interesu narodowego, za
jedyne kryterjum obowiązujące.

To jest punkt wyjścia „filozofji poli-
tycznej” ruchów narodowych. To spra-
wia, że stronnictwa narodowe muszą się
przeciwstawiać stronnictwom, opartym
na podstawach klasowych, gospodar-
czych, stanowych, że zwalczać muszą
mafje lub grupy, skupiające się pod hasła
mi wierności dla jednostek i nie uznają-
ce potrzeby posiadania programu”.

Położenie Niemiec.

'W związku z sensacyjnem
oświadczeniem Briininga w spra-
wie nie płacenia reparacyj, „Pol-
ska Zbrojna” ocenia w ten sposób
położenie Niemiec:

„Niemcy podczas wojny nie poniosły
rawie żadnych zniszczeń wojennych.
ydatki wojenne pokrywały głównie

przez pożyczki wewnętrzne, których war-
tość znacznie spadła z powodu dewalua-
cji marki, Ponadto rozbudowały one
dzięki ogromnym zamówieniom  wojen-
nym swój przemysł do bardzo dużych
rozmiarów. Po wojnie odbywała się w
dalszym ciągu intensywna rozbudowa ży-
cia gospodarczego, a zwłaszcza przemy-
słu wNiaacżąci. Na te inwestycje, które
w wybitnym stopniu zwiększyły majątek
narodowy i zdolności wytwórcze  Nie-
miec, szły przeważnie kredyty zagra-
niczne, obfitą falą płynące do tego kraju.
Zadłużenie zagraniczne Niemiec ocenia
się dziś na 10 — 12 miljardów marek.

Nie ulega wątpliwości, że światowy
kryzys gospodarczy nie mógł nie objąć
także i Niemiec, których ekspansja
gospodarcza znacznie ucier) iała z powo-
du kryzysu. Mimo to jednak Niemcy wy-
kazują ciągle saldo dodatnie bilansu
handlowego. Wprawdzie Niemcy mają
znaczny deficyt budżetowy, jednak jest
on wyłącznie wynikiem celowej rozrzut-
ności rządu niemieckiego. Podkreślić na-
leży, że w wydatkach państwowych figu-

ruje (w pozycjach jawnych i utajonych)
nadmiernie rozdęty budżet wojskowy,

który świadczy o intensywnych zbroje-

cenia niemieckich w celach odwetowych.

W żadnym wypadku nie można

uznać odszkodowań wojennych, które

stanowią zaledwie 12 proc. ogólnych wy-
datków niemieckich, za główną przyczy-

nę trudności gospodarczych iemiec.

Niemcy więc mogą płacić, tylko cała

rzecz w tem, że nie chcą płacić i posta-

nowiły za wszelką cenę zrzucić zsiebie

ciężar odszkodowańwojennych.

Jesteśmy świadkami gwałtownej o-
fensywy niemieckiej przeciwko odszko-
dowaniom. Niemcy uznały, że po kilko-
letnich przygotowaniach nadszedł czas
właściwy dla rozpoczęcia tej ofensywy,
która ma jeden cel: całkowite obalenie
traktatu wersalskiego oraz układu poli-

tycznego na nim opartego. Nieulega bo-

wiem wątpliwości, że po reparacjach

przyjdzie kolej na prawo do nieograni-

czonych zbrojeń, a za niem sprawa rewi-

zji granic wschodnich. (Pomorze).

W/ tej ofensywie niemieckiej, która
ma rozegrać wielką stawkę, udęrza soli»
darność wszystkich stronnictw i czynni-
ków niemieckich.

Ten wspólny front niemiecki wyma-
ga wspólnego frontu państw sojuezni-

czych. ;

сЖнАОДЕИТОРУОЫНЕ ЕОСТООКООЕЛЕМНННИЛОНОЛГЕНРЕЕЛОНСООЗОЕ

ŽYCIE GOSPODARCZE.
Samorządom nie wolno podejmo-

wać inwestycji.

Ministerstwo Spraw Wewnę-
trznych zwróciło uwagę wojewo-
dów na konieczność zaniechania,
względnie bardzo znacznego ogra-
niczenia inwestycyj w związkach
komunalnych.

Nowe względnie uzupełniające
inwestycje winny być — zdaniem
ministerstwa — z reguły zanie-
chane.

Wyjątek mają stanowić inwe-
stycje podejmowane w celu zatrud
nienia znaczniejszej (?) liczby bez-
robotnych. !

Roboty takie mają byč jednak
podjęte tylko wówczas gdy związ-
ki komunalne będą miały zapew-
nione caikowicie pokrycie bądź w
drodze osiągnięcia płynnej nad-
wyżki nad, wydatkami, bądź defi-
nitywnego* przydzielenia  odpo-
wiednich kredytów przez insty-
tucje rządowe w formie pożyczek
lub subwencyj.
W każdym razie przed rozpo-

częciem jakiejkolwiek inwestycji
musi być uzyskana zgoda władzy
nadzorczej. Ograniczenia inwe-
stycyj komunalnych przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych
nie dotyczą tylko tych wypadków,
śdy remont będzie konieczny ze
względu na bezpieczeństwo lub
ochronienie się od niepowetowa-
nych strat.

Zamieszanie skutkiem nagłej pod-
wyżki ceł.

Zbyt gwałtownie wprowadzo-
ne podwyżki ceł i zakaz importu
szeregu artykułów do Polski wpro
wadziły w stosunkach handlowych

 

duże zamieszanie i ostre narzeka-
nia ze strony kupiectwa. Rozpo-
rządzenie bowiem w tej sprawie

wydano 29 grudnia a weszło ono

w życie już z dniem 1 stycznia
ezultat jest taki, że wiele to-

warów wysłanych z zagranicy
przed wydaniem nowych zarzą-
dzeń musi opłacać podwyższoną
stawkę celną, pomimo że przy za-

mówieniu obliczano w kalkulacji
stawkę niższą różnica spadła na

barki kupca polskiego, co nie-
wątpliwie powoduje diże kompli-
kacje w obrocie, a dla wielu kup-
ców może się okazać wprost ruj-
nującem.

Niepomyślne perspektywy ruchu
budowlanego.

Sezonowa przerwa w budow-
nictwie będzie w roku bieżącym
trwała niewątpliwie dłużej, niż za-
zwyczaj i depresja przez nią spo-
wodowana będzie miała znacznie
ostrzejszy przebieg. Zgodnie z o-
statnio przeprowadzonemi urzę-

dowemi badaniami, ruch budowla-
ny w roku bież. znajduje się na

poziomie lat najbardziej kryzyso-
wych. Sfery zainteresowane wyra-

żają jednak pogląd, iż ocena ta
wydaje się raczej zbyt optymi-
styczna z uwagi na to, że posiada-
ne materjały statystyczne, doty-
czące budownictwa, nie dają do-
kładnego i pełnego obrazu stanu
tej gałęzi przemysłu.

[węоиииp jj
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„Gazecie Ро!-`

Polityka Francji.
„Czas'* pisze o polityce Francji;
„Decyzja co do dalszej orjentacji po-

litycznej Francji nastąpi po wyborach,
kiedy już będzie wiadomo, czy obecna
większość powróci do parlamentu, czy
też zastąpi ją nowa radykalna. W obec-
nym momencie zależeć musi p. Lavalowi
jedynie na utrzymaniu pewnej trwałości
rządu, a wszelkie pomysły tak zwanej
republikańskiej koncentracji nie mogą mu
do tego pomóc. Wypadki niemieckie sta-
wiają Francję wobec konieczności zaję-
cia bardzo zdecydowanego stanowiska,
a dokonać tego może tylko rząd jednoli-
ty i przez społeczeństwo poparty. Taki
charakter ma rząd p. Lavala i wypadko-
we okoliczności, które rozluźniają jego
spoistość nie mogą doprowadzić do szer-
szego przesilenia. To też zdaje się być
pewnem, że p. Laval i jego rząd będą
stawiać czoło nowej agresji niemieckiej.
'omimo bowiem efektownych wynurzeń

niektórych „radykalnych polityków, ogół
francuski nie pogodzi się obecnie zmyślą
utraty owocu ciężko okupionego zwy-
cięstwa”.

„Roboty leżą odłogiem”
Pod powyższym tytułem pisze

„Gazeta Handlowa": :
„Roboty ležą odlogiem“. Zdanie to

trzeba w Polsce bezustanku powtarzać.
I rzeczywiście tyle jest u nas do zrobie-
nia i tworzenia nowych wartości, że,
dopraw. y obywatel czynny i pełen ini-
cjatywy nie wie wprost, o: czego zaczy-
nać, wciąż narzeka na brak czasu i żału-
je, że dzień jest tak krótki. A tymcza-
sem otoczenie bliższe i dalsze jest tak
powolne w pracy, tak ciężko myślące,
tak mało dające z siebie, że nic dziwne-
go, iż jesteśmy narodem o najmniejszej
ilości wynalazków”.

„Gazeta. Handlowa" przytacza
ustępz pracy dr. Tad. Dziedu-
szyckiego p. t. „Sociotechnicum
polonorum*, w której między in-
nemi pisze:

„30 miljonowy naród Kopernika, Śnia-
deckich, Skłodowskiej, twórca pierwsze-
go w Europie ministerstwa oświaty i jed-
nego z pierwszych uniwersytetów, w
trakcie 12 lat niepodległościwyproduko-
wał ogółem 2.286 patentów, a więc o 114
mniej, niż 4-miljonowa Szwajcarja w jed-
nym roku. Naród o tak znacznie wielo-,
stronniejszem życiu przemysłowem, mo-
żliwościach naturalnych 1 niezbędno-
ściach militarnych, od Szwecji, a tembar-
dziej od Danji, daje się na polu wyna-
lazczości 60-krotnie dystansowaćprzez
górali alpejskich, : 17-krotnie przez far-
merów bałtyckich, 23-krotnie przez
iemców".

, Czy tego rodzaju
świadczy o wielkiej bierności naszego
społeczeństwa, czego największą przy-
"ezynę widzimy w pogłębiającej się men-
talności d kieno - etatystycznej”.

alszym ciągu pisze „Gaze-
ta Handlowa; .

„Narody zaczynają się zamykač na
swych terytorjach i prawdopodobnie
każdy będzie musiał przejść drogę ce-
chu średniowiecznego, aby potem znów
powrócić może do Stanów Zjednoczo-
nych Europy. W tym przejściowym okre-
sie do lepszej formy współżycia narodów
nikt nikomu nie pomoże. Każdy z naro-
dów, a Polska w szczególności, musi
zdać egzamin największej wytrzymałości
i wytworzenia najcenniejszych wartości,
aby je wnieść do ogólnej skarbnicy euro-
pejskiej i zażądać odpowiedniego współ-

udziału. „Jakiegoż to wysiłku potrzeba
będzie, jakiej inicjatywy i organizacji,
jakiej ambicji i poświęcenia, aby w tym
wyścigu narodów dotrzymać kroku?

Powie ktoś: „To jest nonsens opo-
wiadać dziś o pracy i wydajności, kiedy
mamy tylu ludzi bez pracy. Warsztaty
stają, a liczba bezrobotnych wciąż wzra-
sta. Warsztaty czynne ledwie się rentu-
ją a wiele pracuje z deficytem. Kryzys
-każdego osłabia i pomniejsza ilość pra-
cy': Na to odpowiadamy: „Roboty leżą
odłogiem". Pracujemy źle, bez. entuzjaz-
mu, bez idei, tak'z dnia na dzień, aby
przeżyć”. :

„Gaz. Handlowa“ wskazuje па
przykład Rosji sowieckiej, gdzie
wszelkiemi siłami starają się stwo-
rzyć kult pracy, nie jest jednak
zwolenniczką systemu komuni-
stycznego, przeciwnie

„jesteśmy zwolennikami  przygoto-
wywania jaknajwiększej ilości samo iel-
nych obywateli, ; skierowywania ich na

drogę gospodarki prywatnej i odpowie-
dzialności indywidualnej, szczególnie na
mniejszych warsztatach. Ta droga jest
niezawodną, albowiem prowadzi naj-
szybciej do oszczędności i kapitalizacji”

Z sali sądowej.
Zatwardziały wywrotowiec
skazany na dodatkową karę
za demonstracyjne zachowy-
wanie się po wyjściu z sądu.

Przed ill cim wydziałem sądu
okręgowego, w składzie wice pre-
zesa p. W. Brzozowskiego i p. p.
sędziów Cz. Sienkiewicza i M.
Szpakowskiego, stanął Szulim Żyr=
man, oskarżony z art. 129 p. 1
i2k. k. !

Akt oskarżenia inkryminował
Zyrmanowi, który w dniu 29
wrzesnła ub. roku był sądzony
przez sąd apelacyjny za dzialal-
ność wywrotewą i skazany na
osadzenie w ciężkiem więzieniu
przez 4 lata, iż w czasie eskorto-
wania go z sądu do więzienia,
położył się na środku jezdni uł.
Mickiewicza, stawiał opór konwo-
jujacym go poiicjantom i wznosił
antypaństwowe okrzyki, jak: precz
z rządem faszystowskim*, „precz
z białym terorem*, „precz z po-
licją* i t. p.

To zachowanie się wywrotow-
ca obserwowali liczni przechod-
nie i dopiero po zawezwaniu po-
mocy innych policjantów zdoła-
ao złamać jego opór i odprowa-
dzić do więzien'e.

Oskarżony nie przyznał się do
winy i twierdził, iż przez położe-
nie się na ulicy pro'estował jako
więżień polityczny przeciwko za-
kuciu go w kajdanki. Okrzyków

żadnych nie wznosił.
Natomiast świadkowie zajścia

zgodnie stwierdzili, iż ZŽyrman
stawiał opór i wykrzykiwał anty-
państwowe hasła.

Obrońca oskarżonego adw.
Frydman, w konkluzji swych wy-
wodów prosił sąd o ewentualne
zastosowanie w danej sprawie
art. 262 k. k., przewidującego

stan rzeczy nie

   
 

SZKICE I OBRAZKI.
NAJTAŃSZE MIASTO POD SŁOŃCEM

Ba! ale dlaczego pod słońcem?
Dlatego, że są miasta „pod chmura-

mi“ dyr. W. Hulewicza, miasta pod ciem-
ną gwiazdą (np. Łódź) miasto pod mgłą
(np. Londyn). Jednem z miast pod słoń-
cem najtańszych, jest miasto pod „Syre-
ną* — Warszawa.

Tak bowiem orzeczono na posiedze-

niu międzynarodowego biura pracy w Ge
newie.

Ludzie bowiem, którzy w Genewie

przesiadują, posiadają senność w duszy,

a franki szwajcarskie w kieszeni i jest
im wszystko tanio.

Nie dziwota przeto że Warszawa wy-* |

daje się im najtańszą.

Ha!

Za jednego franka szwajcarskiego na-

być można w Warszawie: Kolumnę Zyg-
munta, Pomnik Chopina, dwu warszawia-
ków i jeszczeby coś na warszawiankę

zostało.

Brawo! Warszawa jest tanią. Prze-

dewszystkiem dla ambasadorów państw
obcych, tanią jest dla koni dorożkarskich
i wróbli na bruku... ale nie dla prowincji.

Zaledwie biedaczyna jakiś z pro“

wincji wypełzł z pociągu napada nań |
zgraja jakaś.

— Dziedzicu do hotelu pod „Sową”!
— Buciki wyglancować hrabiemu!
— Midlo, pachniące, midło...

— Może pocztówki z dziewczynka*

mi...
— Serek szwajcarski, pokoje umeb+“

lowane... 3

 

 — A dajcie mi święty spokój...

— Co spokój, jaki spokój, płać pan.
— Widzisz go hrabia, za darmochę |

by chciał.

— Ale za co mam płacić.

— Jakto za co, powiedziałem panu
adres tej panienki.

— Ja hotelu.
— QOczyściłem buciki.
—Gewałt policja, żulik nie płaci,

dy chuligaństwo.
— Wiele, no wiele chcecie.
— Po złotówce dziedzicu.
Wykupiony biedak idzie ochłonąć

w jakimś przytułku i ciszy.

Wchodzi sobie biedactwo taki gość
przyjezdny, nieświadom zasadzek i sideł

nań ustawionych do przyzwoitej kawiar*
ni...

Speszony jest aroganckiem zacho-

waniem się portjera, źgorszony imperty*

nencją, picola małoletniego opryszka,
który roznosi gazety i trwożliwie spoglą”

da na cennik wpięty do metalowej kla”
merki na stoliku.

Pisze tam najwyraźniej:
„Kawa biała i zł”
Czeka biedactwo kwadrans, pół go”

dziny, trzy kwadranse.

Miga syłwetka kelnera.

— Czy tu pan usługuje? pyta gość
— Ja nie usługuję... ja podaję odpo”

wiada indywiduum o poplamionym а”
kiecie, zmiętej koszuli gorsowej, a twa”
rzy dowódcy gwardji papieskiej.
— Bardzo przepraszam, m
— Pan myślał, że jestem s

jestem kelnerem i udziałowcem tego
kalu.
— Myślałem, że pan jest geni

nem.

—Słucham?
— Proszę kawę białą.
— Kawę białą.. po warszawsku

z pianką, an grand ton, z biszkoptem..
czy po arabsku. °
— Zwykłą, zwykłą panie.
Człowiek w zmiętej koszuli o twa”

rzy obrażonego lorda odchodzi, by po
kwadransie przynieść żądany artykuł
konsumpcyjny.

> Proszę zapłacić.

— А cóż to... czy ja uciekam?
— Ja tego nie mówię.. ale różne

bywają.
— (o się należy?
— Trzy złote siedemdziesiąt pi

groszy.
— A to jakim cudem? w cenniki

pisze wyraźnie, jeden złoty.

— Tak! złotówkę przy bufecie do
godziny 12-ej w południe. Teraz jest
dzina szósta wieczór. Pił pan kawę w sali
malinowej dwa złote, w czasie koncertu
trzy złote, siedział pan pod lampą arab-
ską — piędziesiąt groszy... i procent.

—Proszę.
Lord z wyrażem twarzy boa dusi-

ciela rzuca pieniądze na stół.

Przygnębiony człowieczyna wstaj
— Sługa pana dziedzica, moje usza:

nowanie. °
Z pod ziemi wyrasta bałwan-pieolak

do roznoszenia gazet.
— Dowidzenia. 3
— A napiwek * *
— Za co?
> Pan czytał Tygodnik, co go przy”

niosłem.

Dwadzieścia groszy wędruje do łapy
kretyna.

Człowiek nierozważny sunie jak ci
między stolikami ku drzwiom.

—Palto oczyścić! -— huczy porijer,
bez aprobaty strzepując płaszcz mioteł-
ką, na której możnaby jechać na Ł:
Górę.

— Dziękuję.
— A za fatygę.
Człowiek naiwny, bliski remdl

wyciąga monetkę.
Za drzwiami indywiduum jakieś wo.

ła dorożkę, dopominając się o napiwek.
Człowiek ucieka do hotelu,

drzwi zabarykadowawszy szafą, z oki
obłędnem oblicza koszta szklanki kawy.
W chwili gdy do siedmiu złotych

liczył padł trupem.

 
   

 

   

     

   

    

  

podprokuratora p. Odyńca, uznał,
iż wina osk. Zyrmana została
w zupełności dowiedziena i ska*
zał go na osadzenie w ciężkiem
więzieniu przez 2 lata. Kos.



 

 

 

 

KRONIKA.
" DZIENNIK MILERSKI

Aresztowanie dofrandantai rabusia Życie Młodzieży Akademckiej.

 

,

M ma dworu kolejowym.
2 SPRAWY ADMINISTRACYJNE. —Zebranie T-wa Bibljofilėw. W dniu paso ujęty został i i BEZ MASKI. pa + pośród starszego społe-

m- —Powrót wojewody. Pan wo- W piątek, dn. 15 stycznia, o godz. pras agentów wydziału śledczego „Wypadki listopadowe nie prze- traktowanie ten tasiemiec nie AZ Świe а :

głą jewoda Z. Beczkowicz przyjeżdża 8 wiecz. odbędzie się w lokalu na dworcu kolejowym w chwili stają zajmować umysłów akade- zasługuje, ale chodzi nam tu jedy- d Ę: awa pod każdym względem

M dzisiaj 14 b. m. z Warszawy z po- Bibljoteki Państwowej im. Wrób- o: z pociągu Wacław. —. podam nie o wykazanie ujawnionych dzi. i, šiednic InosMusж sim d6 Wiia: lewskich w palacu po-Tyszkiewi- ohdan Brzėz, poszukiwany od - rudno się zresztą temu dzi- siaj przez tego przywódcę sanacji pośrednich sympatyków Młodzie-

SPRAWY MIEJSKIE. czowskim, przy ul. Zyśmuntow- dłuższego czasu przez Powiatową wić, skoro ostatnim aktem tej akademickiej. sympatyj. ży EWAale także pew-
е 2keotowania do: ohekbdė skiej 2 (róg Arsenalskiej, wejście Komendę P. = žiHrubieszowie a wy było zabój- Te sympatje, jeżeli nie wprost a dkOR in-

е uroczystości 25-lecia teatru pol- frontowe) Žebranie ogėlne czton- klina przez wydziały śledcze Lu- Wacł aszego kol. ś. p. Stanisława uwielbienie, dla młodzieży żydow- "7 Jk RZE Sk poje
skieżo w Wilnie. Na dzień 15 bm. ków T-wa z referatem p. d-ra Ja- lina i Warszawy. Aresztowany acławskiego. skiej biją w oczy z każdego X ka Młodz. Wz Ai

wiej w sali posiedzeń Rady Miejskiej na Kruszyńskiego p. tyt. „Estetyka Brzóz, z zawodu agronom, oskar- Trudno się temu także dziwić wiersza. jektuje A 4 d =
zy, zwolane zostało posiedzenie Ko- i higjena książki”, ilustrowanym żony jest o dokonanie zuchwałego z tego chociażby powodu, że wy- Nawet w takim szczególe, jak dei Lo tdi o swyc

est mileiu Obchodu uroczystości 25- Przezroczami. W drugiej części napadu rabunkowego na właści- padki te ukazały społeczeństwu dobór przykładów, rzuca się w ** W „jbliż aójedaialę
lecia istnienia teatru polskiego w zebrania odbędzie się pokaz drze- ciela ziemskiego w pow. hrubie- akademickiemu rzeczy, do nie- oczy ton serdecznej sympatjii l d = boa WO

"7, Wilnie, (a)  worytów japońskich również z ob- Szowskim Andrzeja Bundyrę, któ- dawna widoczne tylko lepiej podziwu. *OstejorAkodieiskiua
SPRAWY SANITARNE jaśnieniami p. d-ra J. Kruszyńskie- I“MU zrabował większą sumę pie-  orjentującym się w  zakulisowej Oto przykłady, zaczerpniete z w gnisku ademickiem.

-— 80 łowo chorych w i. Wprowadzeni goście mile wi- niędzy, Oprócz napadu rabunko- rze czynników sanacyjnych na wspomnianego artykułu: Komunikat Akademickiego Koła
na- OE W. chwiji dzien. wego Brzóz oskarżony jest rów- terenie uniwersyteckim „Na wyższych uczelniach jest 40 Łodzian w Wilnie,
= r ala 2 i h salai sai = Z Kola Lekarzy Abeotejes: nież o dokonanie całego szeiegu Wypadki listopadowe zdarły Proc. „zdolnej, zamożnej i pracowitej Akademickie Koło Łodzian w

ia- SWZ noott. U.S B. W «, oszustw i malwersacyj. nie jedną maskę, pod którą usiło- głodzieży żydowskie. Dzięki swej Wilnie podaje do wiadomości, że
przebywa zgórą 80 chorych umy- w U. S. B. e czwartek dnia : : Е ® przewadze jakošciowej stan posiadania i :

ikę 1 Oo wakui p 14 stycznia r. b. o godz. 7 wieczór Do Wilna, według jego słów, wano ukryć istotne oblicze za- młodzieży żydowskiej wzmaga się. Wła- Zarząd Koła urzęduje w czwartki

RO: L Е a ACYC? przy ul. Wielkiej 46 odbędzie się Przyjechał specjalnie po to, by się równo poszczególnych działaczy, dze przejęte masowemi manifestacjami Od godz. 7 do 9 wiecz. i w nie-

zj siadają, PO posełGSK miesięczne zwyczajne Sócnia ukryć przed władzami, ponieważ jak też całych organizacyj i ugru- Eiakiniai Dodesad ELLadają, > : = 2 0505 — iej i i
stw ocala chorych do Świecia, Koła Wileńskiego Zrzeszenia Le- wśród świata przestępczego w a akademickich. | . ustawowe ograniczenia Żydów do u- V lokalu Polskiej Macierzy Szkol

н gćzie istnieje specjalny zakład dla Karzy Absolwentów U. S. B. — Kongresówce panuje przekonanie, . „22% ро przerwie świątecznej, czelni” | TENORDA

cji umysłowo orvel, 2 o- Porządek dzienny: 1) Dr. A. Wier- # Wilno jest wymarzonem mia- jesteśmy świadkami dalszego cią- A więc „zdolni, pracowici, Poranek

2 dlug ostatnich ymogów wa ciński — Epidemja duru plami- stem dla wszelkich kategoryj ŚU Procesu demaskowania się na- przeważający jakościowo żydzi”i w Akademickiem Kole Łodzian.
sa mó ZA | ы ztego 00] Sprawa wyborów do przestępców, którzy najłatwiej szychprzeciwników. „przerażona młodzież polska” W niedzielę o godz. 11 m. 30

. ycyny. a) Związku Lekarzy Państwa Pol. TGA tu się ukrywać, Zresztą jest to znany system Albo nieco dalej: w lokalu P. M. S. przy ul. Wileń-
а Z MIASTA. škiego. 3) Wolne wnioski a Brzóza pod silną eskortą poli- Sanacji. ; ь _..ізоісіочу stosunek inteligencji pol- skiej 23, m. 9 odbędzie się pora-

! — Niepewna jazda arbona- — Koncert w „Ognisku“ ko- cyjną przesłano do dyspozycji po- | Zaczyna się od posługiwania AE ZOO z: ае PA nek Akademickiego Koła Łodzian
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apy : BR е у е epizody teo rodzaju. Pamiętam, jak urządzono pierw trwałe poczucie narodowe z domu, utrwalone później czasem opuściłem naszą szkołę, otoczyły
szy raz zabawę taneczną w naszej szkole. Dla mnie przez naszych drogich nauczycieli Polaków. Nauczy mnie zupełnie inne warunki, jednak urazy do

żeś)| to była pierwsza zabawa tego rodzaju w życiu. ciel języka litewskiegow naszej szkole pozostał zaw- Litwinów nie pozbyłem się nigdy. Współpracowa-
R Litewscy żołnierze, podszczuwani przez szowinistów sze niecierpianym intruzem. EWĄ łem we wszystkich polskich organizacjach, starałem ‹

jer, Niedawno wyszedłem z więzienia w Kownie, oficerów, zdemolowali salę i strzałami rozpędzili pu- Polska, oddzielona od nas chińskim murem gra- się w miarę możności pomagać rodakom. Uciskowi
tel gdzie pozostawalem przez czas dłuższy, skazany za bliczność. Gdyby nie interwencja władz wojskowych nicy, stała się jakby ziemią obiecaną. Drogą była litewskiemu przeciwstawialiśmy kulturalną pracę

Ys8| | rzekome szpiegostwo na rzecz Polski. Opowiem o niemieckich, możeby doszło wtedy do pogromu lud- każda wieść o Niej, jak relikwje chowano zabłakane nad pogłębieniem uświadomienia narodowego. Co

swoich przeżyciach i o tem, jak tam od wielu lat cier- ności polskiej przez zdziczałe bandyochotników. pisma i pocztówki z portretami twórców Niepodleg- raz więcej doznawaliśmy prześladowań, zniewag,
pią Polacy — więźniowie polityczni Kowieńskiego Podówczas nie było żadnych kwestii spornych, łejo Gdy ktoś przyjeżdżał z Polski, zbiera- sprowadzono nas do obywateli drugiego rzędu, par-

„| rządu. więc, powody takiego postępowania byłydlę: mnie. im się, aby zobaczyć Logoj eo Wy „tau! I Aidis!| jami A przecię kochaliśmy tea kraj i od wieków
az "© Dlaczego wpadłem do więzienia, jak stałem się moich kolegów zupełnie niezrozumiałe. Nie wiedzie- prawdziwe wojskoBE: Z zapartym oddechem mieszkaliśmy na jednej grzędzie z naszymi prześla-

|. przestępcą wobec państwa litewskiego? liśmy, dlaczego Litwini uważają nas za wrogów, za słuchaliśmy opowiadań o tej cudnej krainie marzeń „dowcami. Zapomnieli oni, jak kiedyś razem znosi-
' intruzów w kraju, który uważaliśmy za swoją ojczy- naszych. Zdawało się, że w Ojczyźnie wszystko jest liśmy ciężkie jarzmo obcej przemocy i że też mamy

  
Przyczyn trzeba szukać daleko, cofnąć się nawet

do chwil tworzenia się Litwy, jako państwa. W o-
wyra czasie, przed 13-tu laty poraz pierwszy zetkną-

łem się z Litwinami. Byłem wtedy bardzo młody,
dopiero wchodziłem w świat, a wrażenia, odebrane

w tym okresie życia, decydują o poglądach w rrzy-

szłości.
Wychowałem się w domu szczerze polskim na

goracego Polaka. Wyobrażałem sobie Polskę, jako
gdzie narody łączą mi-

łość braterska i nie ma miejsca na żadne spory. W
tworzącem się państwie litewskiem widziałem wszę-

dzie godło Pogoni, w myślach moich nierozdzielne

zeczpospolitę Jagiellonów,

znę i kochaliśmy, jako cząstkę wielkiej Rzeczypospo-
litej. Oni brutalnie zburzyli nasze młodzieńcze uczu-
cia i stali się nietylko zupełnie obcymi, ale i wrogami.
Poczuliśmy, że z niewoli moskiewskiej wpadliśmy w
niewolę tych, którzy przedtem razem z nami cierpie-
li. Wieleż razy Litwini okazali się gorszymi od R
jan, czy Niemców.

Z biegiem czasu przepaść dzieląca nas coraz bar-
dz:ej się pogłębiało, coraz cięższym stawał się ucisk
litewski. Do naszej szkoły pod pozorem nauczania ję-
zyka państwowego wdarł się Litwin. Słyszeliśmy pod
czas wykładów, jak stara się fałszować historję, za-

OS-

o wiele lepsze, piękniejsze i zazdrościliśmy własnym
rodakom.
W 1920 roku w czasie odwrotu z pod Wilna ma-

ły oddziałek wojsk polskich zabłąkał się w nasze
strony, a pozostając w położeniu bez wyjścia poddał
się Litwinom i został przez nich bestjalsko wymor-
dowany. Trupy zwalono na wóz i tryumfalnie, szczy-
cąc się zwycięstwem nad bezbronnymi jeńcami. przy-
wieziono do Wiłkomierza. Byli to pierwsi żołnierze
polscy, jakich widziałem. Wyśnionych, wymarzonych
żołnierzy polskich ujrzałem w krwawej poniewierce,
straszliwie poszarpanych, umęczonych. W moich

swoje zasługi wobec wspólnej Ojczyzny. Nadomiar
słyszałem wciąż o pretensjach Litwy do Wilna, żą-

dla Ojczyzny.

dzy odwetu, o tem, że Litwini czekają wojny, aby
wespół z Moskalami czy Niemcami napaść na Polskę.
Doprowadziło to mię
republiki litewskiej uważałem za niebezpieczeństwo

o tego, że sam fakt istnienia

Z takiemi pojęciami i w takim stanie ducha za-
cząłem pracować w organizacjach polskich. Za to
zostałem aresztowany wraz z innymi i znalazłem się
w Kownie w maleńkiej celce przy wartowni „żwał-
gyby“. Tam przeżyłem najgorsze chwile życia. duch

  

z Orłem Białym. szczepiać nienawiść ku wszystkiemu co polskie, na- oczach te drogie zwłoki ściągali dzicy szaulisi z wozu, mój przeszedł ogniową próbę cierpienia.

Za ufność i sympatję, którą obdarzałem Litwi- wet ku mowie ojców. Ośmielał się twierdzić, że je-  obdzierali i rzucali do dołu, jak padlinę. Sponiewie- :

nów, uważając ich za rodaków, odebrałem od nich stešmy spolonizowanymi Litwinami i namawiać do rane w krwawembłocie, butami żołdaków wa- (e. d. n.) ;

wiele niezasłużonych pogróżek za używanie języka wyrzeczenia się własnej narodowości! lały się Orły Białe, zdarte z żołnierskich czapek.  



 

Z KRAJU.
Straszny wypadek kolejowy na przystanku

Minojty.
3 osoby zabite.

Wczoraj wieczorem na linji

kolejowej Baranowicze—Wilno na

6 klm. od stacji Minojta koło

Lidy nastąpiło zderzenie pociągu

z furmanką. Skutkiem zderzenia

3 esoby zestały zabite, a wóz

zstrzaskany. Jedynie koń ocalał.

Niezwłocznie po zderzeniu się

zatrzymano pociąg, lecz wszelka
pomoc okazała się zbyteczna,
gdyż trzej podróżni byli zmiaż-
dżeni przez koła wagonów i le-
komotywy.

Na miejsce wypadku przybyła

Tajemniczy zamach w miasteczku

Widzach.
Władze bezpieczeństwa pu-

blicznego zostały zaalarmowane,
iż w dniu wczorajszym na rynku
w miasteczku Widzach dekonano
niezwykle śmiałego zamachu re-
wolwerowego na osobę niejakie-
go Jerzego Grykina. Do prze-
chodzącego środkiem rynku J.
Grykina podbiegł nagle jakiś
osobnik, który strzelił do niego
z rewolweru, lecz nie trafił, bo-
wiem Grykin zdążył odskoczyć i
ukryć się za furmanką. Napast-
nik w dalszym ciągu strzelał. Na
rynku powstał niebywały popłoch.
Wieśniacy poczeli chować sięi
uciekać w różne strony. Grykin
usiłował zmieszać się w tłumie,
lecz tropiący go napastnik prze-
ciął mu drogę oddając do niego

komisja śledczo-kolejowa, która

prowadzi dochodzenie. a

z bliskiej oddległeści 4 strzały.
Trafiony w brzuch Grykin padł
na ziemię. Po zamachu mapast-
nik rzucił się do ucieczki. Tym-
czasem na rynek przybyła zaalar-
mowana policja, która wszczęła
pościg za zabójcą. Po krótkiej
obławie zabójcę ujęto i rozbro-
jono. Aresztowanym zamachow-
cem okazał się niejaki Jan Ławry-
janiec, który w czasie badania
odmówił udzielenia zeznań o
przyczynach popełnionej zbrodni.
Zagadkowy zamach rewolwerowy
jest przedmiotem dalszego do-
chodzenia policyjnego. Grykina
w stanie beznadziejnym odwie-
zione do szpitala powiatowego,
gdzie walczy ze śmiercią. a

 

Pożar w suszarni inu w Rudziszkach. Kilka osób poparzonych.

W
nieustalonej
požar w suszarni
do W. Bencela.

Mimo zarządzonej szybko akcji
ratunkowej sploną! caly budynek
suszarni wraz z nagromadzonym
materjałem i lnem. Straty znaczne.

Podczas gaszenia pożaru kilka
osób odniosło poparzenia. Naj-

miasteczku Rudziszkach z
przyczyny powstał

Inu należącej

bardziej ucierpiał rolnik Bychow-
ski, którego w stanie ciężkim
odwieziono do szpitala. a

Sala do wynajęcia
na bale odczyty i zebrania.
Orzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

LZiENN1

Sport
Hokeiści nie wyjechali.

Reprezentacja sportowców Polski,
która miała w poniedziałek już opuścić
Warszawę celem udania się na olimpjadę
do Ameryki, z przyczyn formalnych zmu-
szona została do odłożenia swego wy-
jazdu do soboty 16 b. m.

Hokeiści nasi rozegrali ostatnio mecz
z Warszawą, który zakończvł się wyni-
kiem 1:1. Jak widzimy, olimpijczycy
nasi nie przedstawiają zbyt wielkiej war-
tości sportowej, jeżeli słaby zespół sto-
licy potrafił z drużyną reprezentacyjną
Polski ustalić wynik nierozstrzygniętv.

Sprawę udziału hokeistów Polski w
igrzyskach olimpijskich omówimy nie-
bawem wyczerpująco.

Godlewski Józef wezwany do Warszawy.

Wczoraj otrzymał depeszę z Warsza-
wy nasz najlepszy hokeista, Godlewski
Józef, który w ostatniej chwili został
wstawiony do reprezentacji hokejowej
Polski.

Wyjazd jednak Godlewskiego jest
w dalszym ciągu niepewny, $dyż sports-
men ten mimo, że został ostatnio zali-
czony do zespołu reprezentacyjnego, ma
szereg poważnych trudności, które stają
wciąż mu na przeszkodzie.

Zapewne dziś wieczorem ostatecznie
wyjaśni się, czy Godlewski będzie mógł
jechać, czy też nie.

Białystok w Wilnie.

W niedzielę odbędzie się w Wilnie
turniej gier sportowych z udziałem gra-
czy Białegostoku.

Turniej ten organizuje Ośrodek W. F.
Skład Wilna w piłce koszykowej

projektowany jest w sposób następu-
jący: Jarmołowicz, Naczulski, Puszka-
rzewicz, Pieńkowski i Urban.

W. piłce siatkowej Wilno wystąpić
ma w składzie: Jarmołowicz, Amelczen-
ko, Turczyński, Puszkarzewicz, Butkie-
wicz i Piątkowski. ы

'А"'Чг‚]

Thunberg nie jedzie do LakePlacid.

Znakomity łyżwiarz, mistrz świata
w jeździe szybkiej na lodzie, Clacs
Thunberg, zdecydował definitywnie nie
jechać na igrzyska zimowe do Lake
Placid.

Jako przyczynę swej rezygnacji po-
daje Thunberg wspólny start za-
wodników w konkurencjach olimpijskich.
Start taki Thunberg uważa za nie-
właściwy i dla zawodników wysoce nie-
wygodny. (Pat).

Popieralcie Polską Macierz

Szkolną.
Wileńska 15—5.

K WiLENSK1

Ciekawe premjery Teatrów Miejskich
ТА 5Р м М.

Po okresie świątecznym i za-
początkowaniu karnawału, w któ-
rym repertuar z natury rzeczy
musiał być lżejszy, kierownictwo
Teatrów przygotowuje do wysta-
wienia szereg utworów o pierw-
szorzędnej wartości artystycznej
z repertuaru współczesnego i
klasycznego.

Najbliższemi premjerami Te-
atru Pohulanka będą: „Panna Ma-
liczewska” — G. Zapolskiej, jako
hołd w 10 rocznicę śmierci zna-
komitej autorki; „Mam lat 26* —
Mihaly'ego sztuka nawskroś współ-
czesna, o mocnych akcentach
dramatycznych; „Wieczór Trzech
Króli” — W. Szekspira; następ-
nie projektowane są: „Don Car-
los” w pięknem tłumaczeniu K.
lłakowiczówny; „Ecce Homo” —
misterjum współczesne Ewy Szel-
burg Zarębiny, „Fortepian” —naj-
nowszy utwór J. Szaniawskiego,
„Car Lenin” — Francois Porch'e.
W Teatrze Lutnia — „Ta któ-

rej szukamy” — Hirschfelda w
reżyserji St. Wysockiej; „Ich Sy-
nowa” najnowsza komedja A.
Grzymały Siedleckiego; „Słomko-
wy kapelusz” Labicha. W ten
sposób zarysowująca się linja
repertuaru, zgodnie z zapowie-
dziami na początku Sezonu, za-
chowuje czystość i szlachetność
atmosfery sztuki.  Dotyczasowy
poziom repertuaru, wraz z zapo-
wiedzianym, wysuwa Wilno pod
względem kultury teatralnej na
plan pierwszy z pośród miast te-
atralnych Polski, co często pod-
kreśla prasa stołeczna. W  cięż-
kim okresie materjalnym i przy
mecno ekrojonych subwencjach,
jest to dla Wilna objaw pociesza-
jący. Nadmienić jeszcze należy,
że w drugiej połowie lutego Te-
atr wileński ebchodzić będzie
25-lecie swege istnienia i ure-
czystość ta odbędzie się przy
współudziale założycielki teatru
Polskiego w Wilnie p. Dyr. Nu-
ny Młodziejowskiej - Szczurkiewi-
czowej.

ROZMAITOŚCI.
TANIEC A MAŁŻEŃSTWO.

Zagadnienie zdobycia meża wzgl. żony
jest tak stare jak świat, a romantyczne
i fantastyczne są nieraz drogi przypadku,
który w kojarzeniu małżeństw tak dziw-
ną często odgrywa rolę.

Najpopularniejszym środkiem zbliże-
nia się płci do siebie jest i pozostanie
po wsze czasy taniec. Żadna inna nie
daje tyle zharmonizowania się partne-
rów jak właśnie taniec. Jeden z najwy-
bitniejszych badaczy seksualnych prze-
strzega kobietę przed poślubieniem męż-
czyzny, z którym niechętnie tańczy. Do-
świadczenie wykazuje istotnie, że mał-
żonkowie, którzy z sobą niechętnie tań-
czą, na ogół mało się rozumieją w poży-
ciu małżeńskiem. Znamiennym dla tego
rodzaju wypadków jest wrodzona niejako
kobiecie niechęć do poddawania się pod
czas tańca kierownictwu męża. Ciążenie
młodszych roczników do parkietu ma za-
tem swoje głębsze uzasadnienie słusznie
tedy czas karnawałowy uważany być mo-
że za czas torowania drogi do kojarzenia
się małżeństw.

Niezmiernie ciekawa jest pod tym
względem ankieta, przeprowadzona przez
Akademię mistrzów sztuki tanecznej w
Paryżu.

W cyrkułarzu, wystosowanym do
wszystkich wybitniejszych nauczycieli tań
ca wezwano ich do zapytania swych u-
czniów, przy jakiej sposobności poznali
swoją narzeczoną wzgl. żonę. Wynik tej
ankiety dostarczył niezbitego dowodu
decydującego oddziaływania tańcana wy
kreślną zawartych małżeństw. Niemniej
jak 75 proc. zapytanych osób odpowiedzia
ło, że poznały swe narzeczone wzgl. żo-
ny na prywatnych i publicznych zaba-
wach lub na lekcjach tańca. Z pomiędzy
nauczycieli tańca nie mniej niż 90 proc.
zdobyło swe żony tańcując.

DŹWIĘKOWA TAŚMA ZAMIAST
PROTOKUŁU.

W jednym z angielskich sądów odby-
wają się obecnie próby zarejestrowania

przewodu sądowego na taśmie dźwięko-
wej.

Na sali ustawione są mikrofony przęd
stolikiem dla świadków, przed przewod-
niczącym, adwokatem, prokuratorem i na
ławie oskarżonych.

Zapisywanie odbywa się na metalo-
wej taśmie. Przechowywanie taśm nie
wymaga zbyt dużo miejsca, gdyż 1500
mtr. taśmy można skręcić w mały wałek,
zaś zapisać na 1500 mtr. można bardzo
dużo.

Taką taśma może w zupełności za-
stąpić sekretarza sądu. Mechaniczne pro-
tokuły będą odznaczały się całkowitą
ścisłością, co nie zawsze bywa z proto-
-ułami, spisywanemi przez sekretarzy.

7е świata.
Ostrożnie z organizacjami расуй-

stycznemi,

(KAP) Niedawno policja ber-
lińska przeprowadziła rewizję w
lokalu „Ligi anty-imperjalistycz-
nej”. Z dokumentów tam znalezio-
nych okazało się, że wymieniona
instytucja jest jaczejką bolsze-
wicką na zagranicę. Na czele Ligi
anty-imperjalistycznej stoi niemiec
niejaki Miinzenberg.

Ważne stanowisko w komite-
cie wykonawczym partji komuni-
stycznej w Berlinie okazało się, że
zajmuje pani Duchėne, kierow-
niczka sekcji „Ligi kobiet w spra-
wie pokoju i wolności”.
|——m EEA niania i dk01 1

Czy jesteśczłonkiem
LOPP?

GIEŁDA
WARSZAWA (Pat.) 13 1. 1932 r.
Waluty i dewizy:

Doiery 8,90' |, — 8,9 7*/,—8,+8'/,.
Belgja 124,05—124,36—123,74.
Gdafhsk 173,60—174,18 —173,32.
Holandja 358,40—359,30—357—50,
Londyn 30,25—30,30—30,43—30, 3.
Nowy York kabel 8,927—8,947- 8907.
Paryż 35,01—35,10—34,92.
Praga 26,41! ,—26,48 —26,35.
Szwajcarja 174,10—174,53—173,67.
Berlin w obretach nieoficjalnych 211,35.
Tendencja utrzymana z odcieniem moc-

niejszym.

Papiery procentowe:

41, pożyczka Inwestycyjna 84 —
—84,50—84,25. Ta sama seryjna 92,50.
5% konwer yjna 40. 109%, dolarowa 58—
54,40—:6. 4'|, dolarewa 43,25. 79/, stabi-
lizacyjna 53,50—55—54. 8 |, L. Z. B. G.
K. i B. R., obligacje B. G. K 94 Te sa-
me 7| 83,25 4'|,0, zienskie 41,50. 4',9/,
warszawskie 47,75—48,50. 50/, warszaw-
skie 51—5€6,50. 8%, warszawskie 64—
62,25—63. 8', Łodzi 60,10. 6%, obligacje
m. Warsz. 1926 VIII i IX em. 37,75.

Akcje:

Bank Polski 105.
Dolar w ebrotach prywatnych: w żą-

daniu, 8,907',, w płaceniu 8,906';,.
Rubel: w żądaniu 5,03',,

ceniu 5,0*.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

Billonowska 53—55. Stabilizacyjna 51,50
—5174.

 

w pla-

NIFSKI  KINENATOGAKI
Ostrobramska 5. |

DŹWIĘKOWY ||
KINO-
Mare CHE LI 05»

ulica Wileńska 24, tal. £Z6.

 

 

DŹWIĘKOWY IMO-TEATR
«HOLLYWOOD»
MICKIEWICZA 2 22, tel. 13-28.

 

WRS,CASINO ||
 

 

wy „Foxa” i rysunkowy Flejs. . Początek © godz. 4, 6, 8 i 10.3, w dnie świąt

DZWIĘK. KINO- Dziś inauguracyjna premjera! Największy dźwiękowy
TERTR «PAN» fim s zonu 193: 32 r. Film, który wstrząsnął światem

Ui. WIELKA 42. ry Baur UWAGA! Ze względu na wysoki artyzm tego filmu wstę
dermonsirowania nadprograniu Nad pregram: Atrakcje dźwiękowe.

DŻWIĘKOWY Dziś król humeru i śmie-
MIMO- 1 LA [R „L U X“ |

{

ul. Miekiewicza Nr. II tel. 15-62 ||

 

Dziś! Gigantyczne dźwiękowe ar-
cydzieł> ws'echświatowej sławv
amant Olaf Fjord I Rudolf Kiejn-Rogge. Film,

cydzieło z Ramonem
Novarro w filmie p t.:

—ARA/о).

Dziśl Najnowszy 160 proc. przebój dźwięke-
Film najnowszej produkcji Paramouniu

wystawie i wspaniałych m: tywa

chu, ulubieniec Wilna

Od peniedziałku 11 stycznia 1932r. godz 4, 6. 8 i 10.
George O'Brien w emocjonującym flimie

wojny. Koncertewa erkiestra pod batutą M. Salniekiego. Ceny miejsc:

«Zwycięstwo»
balkon 30 gr.

na od g. 3,38 do 10 w.

zniżone.

Ben Hur

man

 

  

 

Lokal cdrestaurowany,
najnowszych wymagań. Uruchom ono kuchenkę parową z
śniadanie z dodaniem szklanki piwa lub

Ś iadanie wydawać się będzie od g-dziny
kwintet ped kierownictwem p. Orowskiego cał;

oraz śpiewy š,iewaczki światowej sławy

oędzie tylko 75 groszy. —
9-tej reno.— Muzyka:
Progrem | szo rzędny. Teńce,
Włacysławy Poraj Poreckiej.

ANONS: z dniem LI r. b.

której to
1 kieliszka wódki kosztować

zaangażowaliśmy slynny zezpół baletu
pana Karczewskiego składający się z*9 osób—Dancing towarzyski — Cu
niedziela popołudniówki.—Czarna kawa z upominkami.—Dia pań loteryjk«
     

  

PROSZEK

„KOGUTEK

USUWA NAJYPORCZYWŚZY  si
%4 BOL GŁOWY

w ZP. fir.

 

J. S. FLETCHER.

  

 

 

Księżniczka Tarakanowa

Błędne Ognie

Buster Keaton
KR ci Nad program: Atrakcje dźwiękowe. Początek o goazi-

nie 4-ej, w dnie świąt. o g. l-ej. — Ceny
27 IIS TIA NINasMI VK III ROREROC CEPYETOOOOECCO

Restauracja «EUROPA» DOMINIKAŃSKA 1.
Otwarcie z dniem 15-1 r. b. © godz. 21 ej.

wprowadzono wszeikie dogedności według 

David Golder ny Nlemirowskiej.

w wspaniałej ko-
medji ożwiękowej

od48gr.

 

leka: k -"::і_п(‹':\кжж_э РР pukis
do wynajęcia

Wilno, Wielka 3 m. 10

ny do miasta powiatowe-
go jake pracewnik lub
wspólnik. Znajomość cu-
kierniciwa pożądana lecz

"= nie konieczna. Zgłesze-
nia nadsyłać: Szczuczyn

 

R, Rynek „Polska
iekarnia". 23—15-10| ODNRÓŻENE fee

Oryginalna maść ZREDUKOWANA
į NAUKA i (2 kogutklem) w Starostwie maszyniste

“ ka, bez sposobu do žy-
ы tm MROZOL <la poszukuje posady wUWAGA!  Korepetycyj Mileczy i goi ranki, | miescie lub na wyjazdw zakr. gimn. i szk.|] powstałe od odmro do gospodarsiwa domupowsz. udzielają rutyno-

wani korepetytorzy. U-
niwersytecka 4—20.

16 8

54)

Sprzedają aptekii
składy apteczne.

SOTO)ROSZNA

żenia. lub do dzieci. Ofer:y zgła-
szać preszę «e Adminl-
stracji Dziennika — pod
iiterami H. S.

z życia marynarzy g'nących na dnie
morza! Fleta morska na usługach

Rywalka Carowej Katarzyny Il | kechanki ks'ęcia Or-
łowa W rol. gł. prześliczna Edyta Jehanne, słynny

o -tervm cługo mówić I pami-t-ć będ ie wiino.
wartości artystycznej film dla młodzieży dozwelony. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Na l-szy seans ceny

Peczątek seansów e godz. 4, 6, 8 i 10,15.

Dziś sensacja dźwiękowa! Film, który wzruszył miljony! Niebywałe dźwiękewe efekt
W rolach pozest May Mc Avoy, Betty Bronson i
Atrakcje dźwiękowe. Film,

czątek seansów O 4. 4, 6, 8 | 1',30, w dnie świ:

UWAGA! Dla grup uczni szkół powszechi

Największe dźwiękowe ar-
‹ armel Myers. Nad program:

który kosztewał miljeny. Dia młodzieży dozwolone. Po-
at o g 2. Na 1 seans ceny zniżone.
nych I gimnazjum wstęp 40 gr.

z udziałem światowej sławy tancerki Argentyny. Film
ten jest przeb jem produkcji hiszpańskiej e przebegatej

Śpiewnych. Akcja flmu odbywa się w Hszpanji Nad program: Di
eg 2. Na I seans ceny zniżone.

Film ten osnuty na tle słynnej powieści Ire-

na salę tylko na peczątek sean:ów | podczas
eczątek seansów punktualnie © q. 4, 6,81 10,15,
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CZŁOWIEK, KTÓRY

gr2ki

parter 60 gr. Kasa czyn-

Wszystkim moim byłym odbiorcom Zarzecza składam serdeczne
podziękowanie i komunikuję, że z dniem dzisiejszym

Wobec wysokiej

   

   

  

gratis.
—0o
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zi

 

datek dźwięke-

W rol. gł. genjalny Har-

Inteligentna panienka
przyjmie posadę do dzie-
ci, pokojewej lub do
wszystkiego Wileńska 26
m. 6. 8 62—1

U
a

I
C

ai

į Sprzedaż |
SSDINSae? LEAD T

Okazyjnie
palta, futra, ubrania, o-
buwie, pianina i wile in-
nych pozostałych z iicy-

EM
oteplaa gab

tanio sprzedam
wicz 11 m. 2.tacji rzeczy sprzedaje <A ea

tanio Lombard, ul.Bi Mieszkania į Вар
pia 4, tei. 14-10 (oda o =
2 pp. l od 5 do 7 w.) į i pokoje Mieszkanie 5 pokel

18-9 — oaremoniewane, suche,
 

wygodami
Żelazny piecyk

do sprzedania, ul. Iarta-
18 — 4 od 2 g—4 g.

z tem coś zrobić.

   

   

 

Msmu ŻEJMO

TWW ADA

stanie bardzo do-
okazyjnie bardzo

. Pokój umeblowany z
do wynajęcia

Zygmuntowska 22 m. 8. Zakretowa Mr. 1l
8163 wiedzieć się u dozorcy.

BIOSYKia з°щ'

Niech pan to jeszcze trochę odłoży — rzekł

3 PODZIĘKOWANIE. a
D-H. p. f.

Stanisław Bieliński
został przeniesiony do nowego lokalu przy

ul. Mickiewicza 24,—tel. 1898 (vis a vis ul. Dąbrowskiego).
Polecam najprzedniejsze i najświeższe kolonjaln -gastrono-

miezne. cu lernicze | owocowe towary pe cenach najniższych.
Zamówienia przyjmuje telefonicznie, destawa do domów

Z poważaniem

Stanisław Bieliński.

UUOWIWNUUUNIE
LAMPY

KWARCOWE,
SOLLUX,
VITALUX

i inne aparaty

ELEKTRONEDYCZNE
SPRZEDAŻ

i WYNAJEM.

kojowe
Wilno, ul. Mickiewicza 24

Telefon 1-61.

w 2 mieszkania do wy-
najęcia 7-mio I 9-clo po-
kojowe z wygodami ul.
Gimnazjalna 4  dowie-
dzieć się u dozorcy.

inet.

ul. Sa-

 

nowoczesne wygody, o-
gródek do wynajęcia ul.

do-

będziemy mogli panu pomóc

Basi

15.-1. b. r. (piątek) o godz. 18-tej odbędzie
= się zebranie rodziców, na którem Dyrektor
= Szkoły poinformuje rodziców o „pracy pe-

dagogicznej i wychowawczej” na terenie

pośl umeblowany do
wynajęcia Teatralna

9 m. 1.

 

Mieszkania 3—4—5 po-

wygedami do wynajęcia
przy ul Makowej 5 do»
wiedzieć się u dezercy.
——————— Mostowa UI.1. Tel' 12-44

| DZIERŻAWY
_| DZIEŁA, BROSZURY

Dom-osobniak
suchy- słoneczny
k je, weranda kuchnia,
stajnia i wozownia ogród
owec. -warzywno-kwiate-
wy, inspekty — do wy-
dzierżawienia. Wiadomość

tel. 1898.

 

Akuszerki į
HUME || moemy

AKUSZERKA

MARJA LAKNEROWA
przyjmuje od godz. 9 do
7 w. Kasztanowa 7 m, 5.

W'ZP69

 

AKUSZERKA
ŚMIAŁOWSKA.

przeprowadziła się.
Zamkowa 3 m. 3 — Tam-

 

że gabinet kosmetyczny
poprawia cęrę wsuwa
brodawki, kurzajki *wu=
gry. 202— о

w Wilnie

Szkoły.
Informacja ta będzie połączona z dyskusją.

DRUKARNIA
I INTROLIGATORNIA

Ai. TWIERZYKŚKIEGO.
ze wsztikiemi

PRZYJMUJE DO DRUKU

BILETY WIZYTOWE,
ZAPROSZENIA,

I RÓŻNE KSIĄŻKI

DO OPRAWY

WYKONYWA
PUNKTUALNIE.

CCD

4 po-

w poszukiwaniach,

(Lidwiek 0 dwóch nazwiskach.
(The Mazarofl Murder).

POWIEŚĆ.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

— Ciekaw jestem, czy Mazaroft vel Merchison
widział się w czasie pobytu pod Słonką z panią El-
phinstone, a właściwie panią Merchison. To chyba
nie jest wykluczone?
— Raczej jest — odpowiedział Maythorne. —

Nie wskazuje na możliwość takiego spotkania. Na-
turalnie, że śdyby pani Elphinstone powiedziała nam -
wszystko to, co wie, to sytuacja bardzoby się wy-
„świetliła.

— Niewiele ją znam — zauważył Crole — ale
mam wrażenie, że to jest twarda kobieta — twarda
i nieugięta — i że niczego od niej nie dowiemy, jeżeli
ona sama nie zechce nam powiedzieć.
— Gdzie ona teraz jest? — zapytał Corkerdale,

i — Stanęła w Hotelu Shorta — objaśnił Mayt-
„horne.
— To ja pójdę do niej z kolegą — rzekł Corke-

dale i zwracając się do doktora, zapytał: — Więc
pan doktór opuszcza Anglję? Kiedy?
— Jeszcze nie oznaczyłem dokładnego terminu

— odparł Eccleshare — ale myślę, że pod koniec
przyszłego tygodnia.

spokojnie policjant. — I pan będzie nam potrzebny
jako świadek, i pański służący. Czy on pochodzi z
Marrasdale? Tak? W takim razie zna dobrzepanią
Elphinstone?

— O, znam ją dobrze od czasu kiedy się spro-
wadziła do Marrasdale Tower — rzekł Parslave.
> Czyście ją czesto widywali?
— Prawie dzień w dzień —to tu, to tam.

Czy nie macie wątpliwości, że wtedy ona
wyszła z za Skał Reivera? Może to była jakaś inna
kobieta?
— Napewno ona, panie władzo. Mogę przysiąc,

że to była nasza pani dziedziczka. Znam ją przecież
jak nie można lepiej.

Czy pan także nie ma wątpliwości, panie do-
ktorze? Chociaż pan mógł się omylić, bo pan był
w tamtych stronach gościem i mało znał tę panią.

— I ja nie mam najmniejszych wątpliwości —
odpowiedział Eccleshare. — Pomimo, że bawiłem w
tamtych stronach przelotnie, znam tę panią bardzo
dobrze. Mój przyjaciel, pan Courthope, który mnie
gościł u siebie, jest jej siostrzeńcem i on, ja i pan Ar-
mintrade byliśmy kilka razy na obiedzie wMarras-
dale Tower. Oprócz tego spotykałem ją często na
wrzosowiskach, albo we wsi. Jestem pewny, że ja
i Parslave widzieliśmy wtedy, tego tragicznego wie-
czora, ją i tylko ją. Nie wątpiłem o tem ani na
chwilę,

Corkerdale zwrócił się do Mannersa:
— Chodźmy odrazu do Hotelu Shorta.

— Chodźmy — zgodził się Manners. — Trzeba
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Drukarnia A.

 

 

Wstaliśmy wszyscy z krzeseł i nastąpiła krótka
chwila milczenia. Ćrole chciał coś powiedzieć, gdy
rozległo się pukanie do drzwi od strony hallu i do
sali zajrzała głowa gospodyni.
— Jakiś młody pan pyta, czy tu jest pan Mayt-

horne — rzekła. — Przyjechał, proszę pana, taksów-
ką z drugim starym panem. Młody pan powiada, że
nazywa się Pickles.
— Mój urzędnik

Przepraszam panów.
'Wybiegł pośpiesznie z pokoju i po minucie po-

wrócił w towarzystwie pana Elphinstone'a, po raz
pierwszy od początku sprawy naprawdę wzburzony
i zaniepokojony..
— Nowa niespodzianka! — wykrzyknął, —— Pan

Elphinstone był u mnie w biurze i przyjechał ze mną
tutaj, Pani Elphinstone znikła!

Spojrzenia wszystkich zwróciły się na uczonego,
którego zazwyczaj trochę nieprzytomna twarz wy-
rażała przerażenie i zupełną bezradność. On patrzył
na nas takim wzrokiem jakby nas chciał rozróżnić,
lub policzyć, a nie mógł. Ale mimo tego žalosnego
stanu opanował się na tyle, że zdołał potwierdzić
oznajmienie Maythorna słowami,
— Żona zniknęła wczoraj wieczorem — rzekł,—

Krótko mówiąc przepadła. Co za sytuacja! Co za
nieprzyjemna sytuacja! Nie wiem, co robić. Nie
wiem, co myśleć. Nie wiem, co się ze mną dzieje.

(Crole, który porozumiał się z policjantami wzro-
kiem, podał oszołomionemu przybyszowi krzesło.

—Proszę, niech pan siada — rzekł, — Może my

mruknął Maythorne. —

Kiedy pani znikła?
Pan Elphinstone padł na krzesło, spojrzał na nas

i potarł machinalnie brodę srebrną rączką -staro-
świeekiej laski, *
— Wczoraj wieczorem — rzekł. — To jest coś

nie do wiary, coś nie do pojęcia. Zaraz po wyjściu
od panny Apperley poszliśmy do Hotelu Shorta,
Zawsze tam stajemy, będąc w Londynie. Zjedliśmy
obiad w naszym prywatnym gabinecie i zaraz potem
przyszła Sheila...

O, przyszła? — przerwał Maythorne.
— Tak. Otóż przyszła Sheila — moja pasierbica

i przeszły obie z matką do sypialnego pokoju na roz-
mowę, Słyszałem ich głosy. I zeszedłem nadół do
palarni na cygaro. Zabawiłem tam może z godzinkę
— zapoznałem się z bardzo interesującym człowie-
kiem, jak się okazało archeologiem. Może nawet
więcej niż godzinę. Poczem wróciłem na górę i nie
zastałem żywej duszy. Myślałem, że może one ze-
szły do salonu i poszedłem ich szukać. Ale nie.
„Poczekałem jakiś czas i gdy nie wracały, zacząłem.
się pytać służby. Powiedziano mi, że moja żona,
Sheila.i Alicja Murdoch wyszły z hotelu, widocznie
w tym czasie, gdy ja siedziałem w palarni. Bardzo
się zdziwiłem i...

Przepraszam pana — przerwał Maythorne —
kto to jest Alicja?

Elphinstone spojrzał na niego takim wzokiem,
jakby się zdziwił, że ktoś mógł nie wiedzieć tego, co
on wiedział.

(c. d. n.)

 

Źwi iego, Mostowa 1,

(OLE
w Wilnieį i ( FA

LA!

Redaktor odpowiedzialny: JAROSŁAW NIECIECKI

 


