
Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem

Rok XVI

(dia nólieru 20 qi.

MA
 

DZIENNI
Wilne,_ Piątek 15-go stycznia 1932 r.

  
N

 LE

 

Kl
 

 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji.
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.

WYNIKI SPISU LUDNOŚCI.
Polska liczy prawie 32 miljony mieszkańców.

(Telefonem ed własnego korespondenta.)
5 WARSZAWĄ. Jak wynika ze spisu ludności ilość mieszkańców
olski stanowi 31 927.773 osób.

poszczególnych województwach cyfry: te przedstawiają się
w sposóbnastępujący: ‚
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„ Białostockie 1 640.374 “ 26,7
„ Lubelskie 2.468.391 aa BAC
„ Wileriskie 1.272 851 2 Ri
„ Nowogrėdzkie 1.054846 Ž 351!
„  Poleskie 1.133 398 . 51,6%
„  Wołyńskie 2.081 501 pisk SPD o
„ Poznańskie 2.112.871 a JA, >
„ Pomorskie 1.086.144 Žž ль
„ Sląskie 1.298.851 @ a
»„ Krakowskie 2.297.027 » Mote
» Lwowskie 3.127.138 a RER
»  Stanisławowskie 1.475 954 $ 169115
»  Tarnopolskie 1.593 574 kė
» Łódzkie 2 632.434 5 IS»
„ Kieleckie 2.935.680 ь 138 .»

Znamienna dyskusja w komisji
konstytucyjnej.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Na posiedzeniu komisji konstytucyjnej Sejmu
Prowadzono wczoraj dyskusję nad sposobem wybierania prezydenta.

Dyskusja była dość chaotyczna i wykazała bardzo rėžnoredne
tendencje wśród posłów BB.

Pos. Makarski ze Lwowa wypowiedział się za syndykalizmem;
Radziwiłł za dożywotnią prezydenturą, zaś pos. Duch za zgromadze-
niem narodowem i powrotem do form demokratycznych. Jedynym
odaj obrońcą projektu, złożonego przez klub BB był pos. Mackie-

Wicz, który twierdził, że jest to przejście do ustroju monarchistycz-
nego,

Interpelacja posłów żydowskich
w sprawie zajść listopadowych w Wilnie.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

+ WARSZAWA. Onegdaj na posiedzeniu Sejmu grupa posłów
żydowskich zgłosiła do laski marszałkowskiej interpelację dotyczącą
zajść w dniach 9 i 10 listopada.

Interpelanci obszernie opisują przebieg wypadków opuszczając
naturalnie wszystko, co przemawiałoby na niekorzyść żydów wileń-
skich i przedstawiając caly szereg faktów w świetle wręcz fałszywem.

W szczególności atakuje interpelacja policję, która, zdaniem
posłów żydowskich, nietylko nie przeciwdziałała zajściom, lecz sama
atakowała studentów żydów.

Twiedzą interpelanci, że rozruchy zostały wywołane przez agi-
tatorów przysłanych z Warszawy i skarżą się, że przed sądem stanie
więcej żydów niż chrześcijan.

(Szczegółowo omówimy tę interpelację w numerze. jutrzejszym,
Przyp. Red.)

Sensacyjne aresztowania Ukraińców w
Pradze Czeskiej.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Z Pragi Czeskiej nadeszła sensacyjna wiadomość
O aresztowaniu w miejscowości Ziliny na czeskiej Słowaczyźnie czte-
rech członków ukraińskiej partji terorystycznej. która dokonała trzech
krwawych i morderczych zamachów na ambulansy pocztowe w Ma-
łopolsce Wschodniej, a potem zbiegła na stronę czeską.

Policja czeska otrzymała dokładnie rysopisy na podstawie któ-
rych aresztowano 20-letniego ucznia gimnazjalnego z Drohobycza,
Romana Kuczaka, w chwili gdy zamierzał na stacji kolejowej w Zi-
linie kupić bilet do Libercu. Kuczak wzięty w krzyżowy ogień py-
tań wydał znajdujących się w Libercu innych kompanów, a miano-
wicie 21-letniego Włodzimierza: Mitulkę, oraz swego brata Józefa Ku-
czaka.

Są to sprawy napadu na ambulans pocztowy.w.Kołomyi.
Przed aresztowaniem zamierzali oni udać się.do Niemec, lecz

plany ich zostały pokrzyżowane przez policję. czeską, która ich wy-
kryła.

Oświadczenie min. Ghiki w sprawie
paktu z Rosją sowiecką.

BUKARESZT (Pat). Minister
spraw zagranicznych Ghika zło-
żył przedstawicielom prasy szereś
oświadczeń co do aktualnych za-
$adnień międzynarodowych. Mię-
dzy innemi poruszył sprawę roko-
wań rumuńsko-sowieckich o za-
warcie paktu nieagresji, przyczem
przypomniał, iż rząd rumuński był

 

przeciwieństwie do podstawowej
zasady Sowiety zaznaczyły w nim,
iż kwestja Bessarabji pozostaje
otwartą. Od tej chwili stanowisko
Rumunji określa się wyraźnie sło-
wami: „Non possumus”, na co de-
legat sowiecki odpowiadał roz-
maitemi propozycjami procedu-
ralnemi, które nie zostały przy-

„ma odbyć dziś wieczorem rozino-

informowany o przebiegu roko-
wań, rozpoczętych w tym samym
celu w Paryżu i Warszawie. W jak
najlojalniejszej solidarności Paryż
i Warszawa zapewniały, że los

' projektowanych paktów związany jest z paktem, który ewentualnie
będzie zawarty między Moskwą
a Bukaresztem. Informacje otrzy-
mane od tamtych sprzymierzeń-
ców podkreślały, że zagadnienie
Bessarabji nie będzie poruszane.
Na podstawie instrukcyj, zaapro-
bowanych przez prezydjum rady
ministrów, nasz chargć d'affaires
w Rydze nawiązał kontakt z
przedstawicielem Sowietów i wrę-
czył mu nasz projekt paktu, któ-
rego treść była zbliżona do pro-
jektu polskiego i który stwieidzał
na wstępie stan pokoju, istniejący
między oboma krajami, podkreślał
nienaruszalność naszego  tery-

/ torjum oraz zawierał artykuł, usta-
lający zależność projektowanego
paktu do wprowadzenia w życie
paktów z Polską, Francją, Łotwą,
Estonją i Finlandją. Przy drugiem
spotkaniu delegat sowiecki przed-
stawił kontrprojekt, nie nadający
się nawet do dyskusji, gdyż w

jęte. Ponieważ sytuacja, wynika-
jąca z protokółu Litwinowa, jest
dla Rumunji zadawalniająca przez
stwierdzenie stanu pokoju z Rosją
Sowiecką, nowy pakt byłby tylko
jeszcze formalnem potępieniem
wszelkiej akcji wojennej. Jeśli
próba nawiązania kontaktu z So-
wietami zakończy się rezultatem
negatywnym, to mieć to jednak
będzie tę dobrą stronę, że ujawni
wobec świata istotne Z z
któremi ZSSR rozpoczyna: z Ru-
munją „rozmowy o pakt nieagiesji.
Podobna dokumentacja będzie na-
der cenna: w przeddzień konfe-
rencji rozbrojeniowej i w. razie

y ułatwi: stanowisko Ru-
munji u boku Polski, zgodnie z du-
chem, przenikającym politykę. ru-
muńską przy wszystkich rządach
oraz przy jednogłośnęm poparciu
opinji publicznej. Polityka ta na-
cechowana jest szczerem pragnie-
niem utrzymania drogo 'okupione-
go pokoju, zgadzająć sie nawet na
poważne ofiary, je że pod wa-
runkiem  niezmniejszania naszej
zdolności obrony terytorjum i in-
teresów życiowych państwa.
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Trzeci gabinet Lavala.
Briandzie.

stwo) spraw wewnętrznych —
Cathała, ministerstwo rolnictwa —
Fould. Wszyscy pozostali mini-
strowie zachowali swe dotych-
czasowe stanowiska.

Laval objął tekę
PARYŻ (Pat). O godz. 12 w

nocy ukonstytuowany został trzeci
gabinet Piotra Lavala. Prezesurę
Rady Ministrów i tekę spraw za-
granicznych objął Lavai, minister-
stwo wojny — Tardieu, minister- 4

i Komunikat oficjalny.
PARYŻ (Pat). Natychmiast po !

ogtoszeniu listy nowego gabinetu
ukazał się następujący komunikat:

Powzięte przez pana prezy-
denta republiki postanowienie po-
wierzenia p. Lavałowi misji utwo-
rzenia nowego gabinetu nie było
żadną niespodzianką dla sfer poli-
tycznych, gdyż było ono tam bra-
ne w rachubę już od chwili złoże-
nia przez premjera zbiorowej dy-
misji gabinetu. Wskutek szczegól-
nych okoliczności, które wywo-
łały kryzys ministerjalny, chociaż
Izba Deputowanych nie wyraziła

Głosy prasy.
sterstwie spraw zagranicznych i

wojny jest komentowana jako cha-

rakterystyczna dla nowej kom-
binacji.

Ustąpienie Brianda, wywołane
koniecznością dłuższego "p:
czynku z powodu choroby, wzbu-
dza jednogłośny żal dzienników,
popierających rząd, które wyra-
żają nadzieję, iż Briand mimo to
nie odmówi swej współpracy no-
wemu rządowi w formie, jaką sam
bliżej określi.

vot nieulności ustępującemu
gabinikowi, p. Laval postarał się
utrzymać w swym całokształcie
skład gabinetu, którego premjerem
był aż do chwili śmierci Maginota.
Było to bowiem rzeczą ważną, aby
kryzys ministerjalny zlikwidowany

został możliwie w jak najszyp-
szym czasie bez względu na po-
wagę Sytuacji oraz pilne i ważne
zadanie, jakie ma przed sobą rząd
francuski do rozwiązania, zwłasz-
cza w dziedzinie polityki zagra-

nicznej. ‚

PARYŽ (Pat). Utworzenie no-
wego rządu Lavala wywolalo tyl-
ko nieliczne i krėtkie komentarze.
Wszystkie dzienniki, ktėre popie-
rały poprzedni gabinet Lavala,
wyrażają radość z powodu pręd-
kiego rozwiązania przesilenia, ża-
łując równocześnie, że Lavalowi
nie udało się stworzyć szerszych
podstaw większości, popierającej
rząd w przeddzień wielkich kon-
ferencyj międzynarodowych. O-
becność Lavala i Tardieu w mini-

Sprawa Brianda jeszcze się wałkuje.
PARYŻ (Pat). stanowiska ministra bez teki w

nowym gabinecie. Ma on w vaj-
bliższym czasie udać się na wy-
poczynek do Cocherel.

Premjer Laval

wę z Briandem. Otoczenie Brian-
da zapewnia, że nie przyjmie on

Czego się spodziewają po nowym
gabinecie Lavala Niemcy.

BERLIN (Pat). Niemieckie koła
polityczne oczekują od nowego
gabinetu Lavala wzmocnienia kur-  kwestji rozbrojenia. W/g opinji
su antyniemieckiego. Laval jako niemieckiej, zarówno Laval, jak
minister spraw zagranicznych i Tardieu wzmocnili swą pozycję
Francji zajmie, zdaniem wspo- w gabinecie francuskim. Ustąpie-
mnianych kół, nieustępliwe sta- nie Brianda komentowane jest w
nowisko w sprawie reparacyj. Niemczech jako zgoła nie dobro-
Powierzenie teki ministra wojny wolne.

TAJEMNICZĄ ŚMIERĆ MAGINOT'A.
ciwnicy jego narodowej polityki

/ usiłują wykazać, jako wyjatkowo
naturalne i normalne.

Uderza, zdaniem  Maurras'a,
zbieg okoliczności, że obrońca
francuskiej polityki narodowej u-
miera w chwili, w której polityka
niemiecka wymaga jego zniknię-
cia. Jest to argument, który prze-
mawia za tem, żeby w dziwnym
zbiegu okoliczności, jaki towarzy-
szył tej śmierci, dopatrzeć się ta-
jemnicy.*

Do wiadomości powyższej do-

Tardieu oznacza, iż Francja nie
będzie skłonna do ustępstw w

 

Korespondent paryski , Gazety
Warszawskiej” donosi:

„Dokoła śmierci ministra Ma-
ginot'a krążą w Paryżu różne rie-
pokojące pogłoski. Mówią o tem,
jak donosił wczoraj w sprawozda-
niu z uroczystości pogrzebowych
nasz korespondent paryski. że
zgon Maginot'a nastąpił na skutek
otrucia, którego dokonano przez
zakażenie bakcylami tyfusu spo-
żytych przez niego ostryg.

Wersje te usilnie podtrzymuje
„L'Action Francaise“, na której
łamach znakomity pisarz i jeden z daje redakcja „Gaz. Warsz. na-
przewódców rojalistów  francu-  stępującą uwagę:
skich, Karol Maurras, oskarża o „Z naszej strony przypomnieć
to Niemców. Zdaniem Maurras'a, należy, że zgon gen. Mangin'a,
Maginot był jedynym ministrem w znanego przeciwnika ustępstw dla
rządzie, zdecydowanym odpowie- Niemców, nastąpił również wśród
dzieć na odmowę płacenia przez okoliczności, które wzbudziły w
Niemcy odszkodowań. ponowną prasie i opinji francuskiej prze-
okupacją Moguncji. I oto Maginot świadczenie, iż zmarły generał zo-
umiera w okolicznościach bardzo
tajemniczych, które wszyscy prze-

stał przez tajnych agentów nie-
mieckich otruty."

 

Przed konferencją rozbrojeniową.
LONDYN (Pat). Korespondent

PAT dowiadujesię, że przewodni
czący. konferencji rozbrojeniowej
Henderson ustalił już szereg detali
technicznych procedury  konfe-
rencji. Konferencja rozpocznie się
ogólną: dyskusją polityczną. Pod
koniec jej dokonany będzie wybór  piłoby wobec tego nie wcześniej,
5 komisyj: wojskowej, morskiej, - niż w końcu maja.
napowietrznej, finansowej i poli- ;

Hitler pod zarzutem niedyskrecji.
LONDYN (Pat). Wieczorny Hitlera. Dziennik podkreśla, że

dziennik „Star“ podaje rewela- Hitlerowi zależało na tem. aby w
cyjną wiadomość o tem, iż ujaw- „ten sposób przycisnąć Brueninga
nienie demarche Brueninga wobec do muru. „Star” kończy słowami:
ambasadora angielskiego w Berli- To, co miałoby może zupełnie do-
nie dokonało się przez przechwy- bry efekt w Lozannie, ułatwiający
cenie oficjalnej rozmowy telefo- Niemcom korzystny kompromis,
nicznej, w której ambasada an- związało obecnie ręce delegacji
gielska podała do Foreign Office
treść rozmowy Brueninga. Dzien-
nik twierdzi, że przechwycenia
rozmowy dokonano z polecenia

tycznej. Po ukończeniu ogólnej
dyskusji sesji plenarnej konferen-
cja rozpocznie. żmudną pracę. peł-
ną fachowych szczegółów, kióra
w/g przewidywań ma potiwač
około 3 miesięcy. Ponowne zwo-
łanie konferencji plenarnej nastą-

nastąpiło o
wcżeśnie,

trzy tygodnie za
niemieckiej, ponieważ ujawnienie.

zagranicą 8 zł.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową 1. & gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekscie (6 łarmowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrolegi przed tekstem po 28 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 23 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
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Komplikacje w rekowaniach sowiecko-
rumuńskich.

BUKARESZT. Pat. Po nawią:
zaniu kontaktu pomiędzy Rumuń-
skim charge d'affaires w Rydze
Michałem Sturdzą a delegatem
sowieckim Stomoniakowem przed-
stawiciel Rumunji wręczył przed-
stawicielowi Sowietów rumuń:
ski projekt paktu nieagresji.
Podczas drugiego spotkania obu
delegatów delegat sowietów
przedstawił kontrprojekt.

Przy okazji trzeciego spot-
kania wobec objekcyj o charak-
terze zasadniczym, * stanowiących

dla strony rumuńskiej prawdziwe
„non possumus”, delegat Sowie-
tów zaproponował rozmaite for-
muły, które strona rumuńska
uznała za nie nadejące się do
przyjęcia.

W chwili obecnei sytuacja
jest więc bez zmiany. W ciągu
dnia dzisiejszego Ministerstwo
Spraw Zahranieznycb wyśle do
Rygi dla p. Sturdzy pełnomoc-
nictwa do prowadzenia rokowań
w celu przedstawienia ich wyniku
rządowi rumuńskiemu. :

ETO EEST STIIIIB OSASEASTICKLU ATIKAA

Pogróżki ministerstwa niemieckiego.
BERLIN (Pat). Dyrektor wy-

działu zagranicznego ministerstwa
gospodarki Rzeszy dr. Posse wy-
głosił wczoraj przez radjo odczyt
na temat niemieckiej polityki han-
dlowej. P. Posse podkreślił, że
w roku bieżącym oczekiwać na-
leży pogorszenia bilansu handlu
zagranicznego w Niemczech w po-
równaniu z rekordowemi cyframi
z września i października r. ub.
O ile państwa zagraniczne zechcą

przez zamknięcie rynków dla
eksportu niemieckiego zmusić
Rzeszę Niemiecką do zmiany do-
tychczasowej polityki, Niemcy
rzuconą sobie rękawicę podejmą.
Rzesza Niemiecka nie będzie mo-
gła pozostać obojętna wobec tego,
iż inne państwa zamykają swe
granice przed towarami nieriiec-
kiemi, podczas gdy Niemcy nie
stawiają żadnych ograniczeń im-
portowi zagranicznemu.

Jaczejki hitlerowskie w policji.
BERLIN (Pat). Według donie-

sień prasy, policja meklemburska
wpadła na trop szeroko zakrojo-
nej akcji hitlerowskiej, prowa-

dzonej wśród policji krajowej i
zmierzającej do utworzenia jacze-
jek narodowo-socjalistycznych.

Ks. Arcybiskup Baudriliart dyrektorem
Akademii

(PARYŻ, tel. wł. KAP, 14. 1.).
Akademja Francuska dokonała
wyboru swego nowego zarżądu.
Na rok 1932 na miejsce Henri

Francuskiej.
Robert'a dyrektorem Akademii
został wybrany jednogłośnie Mgr.
Baudrillart, czcigodny rektor ln-
stytutu Katolickiego.

 

Zawieszenie dekretu © rozwodach
w Hiszpanii.

(PARYŻ, tel. wł. KAP, 14. L.).
Hiszpańskie ministerjum sprawie-
dliwości zawiesiło stosowanie de-
kretu z 4 listopada r. ub. w spra-
wie rozwodów, co powszechnie
przypisywane jest wpływom pre-
zydenta republiki Zamory. Obo-
wiązuje zatem dawna ustawa mał-
żeńska, zgodna z prawodawstwem
katolickiem.

W. sprawie stosunku Zamory
do Kościoła istnieją bardzo
sprzeczne informacje. Wiadomo,
z jednej strony, że w swoim czasie
zrezygnował on ze stanowiska
szefa rządu wskutek wrogich Ko-

ściółowi postanowień, uchwalo-
nych przy opracowywaniu nowej
konstytucji hiszpańskiej. z drugiej
jednak znamiennym jest fakt, że
wkrótce potem zgodził się na
swój wybór na prezydenta repu-
bliki przez te same, wrogie Ko-
ściołowi czynniki, Faktem jest
ponadto, że nazajutrz po wyborze
Zamory w pałacu prezydenta od-
prawione zostało w kaplicy nabo-
żeństwo. Miało to wywołać ostry
sprzeciw ze sirony radykalnych
czynników, zarzucających prezy-
dentowi, że zezwala na odprawia-
nie w swoim pałacu nabożeństw.

Przytłaczająca większość przeciw
prohibicji.

HELSINGFORS. (Pat). Osta-
teczny rezultat liczbowy referen-
dum ludowego w sprawie prohi-
bicji przedstawia się następująco

 

za utrzymaniem ustawodawstwa
prohibicyjnego oddano 217 208
głosów, za jego zniesieniem —
546,332 -glosy.
 

Burza na Dalekim Wschodzie
DZIAŁANIA WOJSK JAPOŃ-

SKICH.

MOSKWA. (Pat). Japoiska
eskadra. lotnicza zbombardowała
miasto Binsiań, leżące na północo-
wschód od Charbinu.  Zabitych
zostało 20. osób.

SYTUACJA .W TIEN-TSINIE.
PEKIN (Pat). Wprowadzono tu

stan wojenny skutkiem rozruchów,
przypisywanych Japończykom. Do
Tien-Tsinu przybyły posiłki japoń-
skię. Pomimo protestu rzadu an-
gielskiego Japonja objęła kontrolę
nad linją kolejową Pekin—Muk-
den. Na odcinku pomiędzy Muk-
denem a Murem Chińskim perso-
nel chiński zasiąpiony został przez
Japończyków.

 

PRZYGOTOWANIA DO MAR-
SZU WGŁĄB MONGOLJI.
MOSKWA (Pat).

denci sowieccy donoszą z Szangha-
ju, że wojska japońskie czynią
przygotowania do marszu wgłąb
Mongolii wewnętrznej. Celem tej
akcji jest obecnie stolica pro-
wincji Zeche miasto Czende, ieżą-
ce w pobliżu Luanche:

KŁOPOTY FINANSOWE RZĄDU
NANKIŃSKIEGO.

MOSKWA (Pat). Minister skar-
bu rządu nankińskiego podał się
do dymisji. Za jego przykładem
poszedł również wiceminister Po-
wodem ustąpienia obu mają być
duże trudności finansowe rządu
nankińskiego. ;
Ea

KOMUNIKAT KLUBU MŁODYCH
W niedzielę dnia 17 b.m. w lokalu własnym (ul. Orzeszkowej 11)

odbędzie się

DANCING TOWARZYSKI
Początek o godz. 18'ej. Wstęp za zaproszeniami, które można otrzy«

mać w Sekreterjacie codziennie od godz. 19-ej do 21-е].
Е ZBRZĄD.

Korespen-'

  



 

Wyrok.
Warszawa, 13 stycznia.

Trzynasty stycznia Dzień o-

głoszenia wyroku. Zainteresowa-

nie wyrokiem było bardzo silne.

I w kołach politycznych i towa-

rzyskich. Mówiono 0 tem już w

parlamencie podczas wtorkowego

posiedzenia sejmu, mówiono o tem

szeroko w kawiarniach i klubach.

W przeddzień, we wtorek, po-

jawiło się zawiadomienie „Iskry“

o wydaniu zarządzeń władz prze-

ciwko gromadzeniu się publiczno-

ści i o poleceniach, wydanych wła-
dzom bezpieczeństwa, by nie do-

puścić do żadnych demonstracji;

przyczynę wydania tych zarzą-
dzeń „Iskra” tłomaczyła zapowie-

dziami komunistycznych manife-

stacji z powodu „trzech L" (Le-

nin, Liebknecht, Luxemburg)
Istotnie od rana, gdy się wyszło

na ulicę, czuć było sprawną теКе

władz bezpieczeństwa. W. tram-

waju, jadącym przez Miodową, wi-

dać było kilka osób, które — wy-

czuć to było można z zachowania

się — jechały do sądu.
Na Miodowej, jakkolwiek do

12-ej brakowało jeszcze przeszło

pół godziny — widać było żywsze

tempo życia, przeciągające przez

ulicę gromadki wyczekujących o-

sób. Patrole policji konnej przesu-

wały się po jezdni. Przed pałacem

Paca silniejsza niż zwykle eskorta

policyjna. Na Kapucyńskiej, przy-
legającej do sądu, silna rezerwa

policyjna. Na dużym dziedzińcu,

wiodącym do gmachu, przecha-

dzający się policjanci, przed sa-

mym gmachem starszy przodow-

nik policji w otoczeniu kilku u-

mundurowanych, wewnątrz gma-

chu: w szatni, na schodach, przy

wejściach do sal--policjanci mun-

durowi, o niemundurowych się nie

mówi, bo się ich nie rozezna.

Publiczności mnóstwo. Takie-
go ścisku nigdy nie było podczas
całej rozprawy. Prezes sądu Ka-

miński postanowił nie czynić trud-
ności przy przedostaniu się pub-

liczności na salę. Mnóstwo pań,

bardzo licznie zebrana palestra,

ława prasowa przeludniona, ława

obrońców w komplecie.

Wskazówki zegara posuwają
się wolno. Upływa minuta za mi-

nutą. Rozmowy się toczą na te-

mat, czy wyrok zostanie ogłoszo-

ny punktualnic. Ktoś wspomiaa o
art. 102, mówiącym o przygoto-

waniach do spisku. Już 5 po 12-ej.

Woźni starają się bezskutecznie

zrobić jaki taki porządek pomię-
dzy publicznością.

Jest 7 po 12, gdy nagle rozlega
się dzwonek. Zapowiedź wejścia
sądu. Wchodzą w czarnych bere-

tach na głowie kolejno sędziowie:

przewodniczący Hermanowski, o-
raz dwaj jego towarzysze Ryka-

czewski i Leszczyński. Zajmują

miejsca. Na ławie oskaržycieli
zjawia się prokurator Rauze. Pro-
kuratora Grabowskiego niema,

podobno jest po cywilnemu na sali.
P. Hermanowski zaczyna czy-

tać:
— W imieniu Rzeczypospoli-

tej — i po kilku słowach głos mu

się załamuje. Potem się opancwu-
je i czyta powoli, jak zwykle — ci-

cho, niekiedy się zacinając.

Sędzia Rykaczewski wcdzi
wzrokiem po sali. Ma spojrzenie
ostre, przenikliwe. Sędzia Lesz-

czyński wchodził już zapatrze ny

w ziemię, teraz stoi z wzrokiem

utkwionym w dół, nie podnosząc

ani razu spojrzenia: jakby wnikał

w głąb siebie.

Jest chwila denerwującego na-

pięcia. W sali co chwila jakiś sze-

lest, szmer, a wszystko to utrud-

nia złowienie słów przewodniczą-

cego. Naraz dowiadujemy się o

zwolnieniu całkowitem Sawickie-

$o. Najmniej to ciekawa figura;

sam akt oskarżenia wspominał o
jego zabiegach o dostanie się do
BB, podczas rozprawy wynikło,

że miewał rozmówki z wybitnymi

przedstawicielami sanacji. Z jakiej

racji dostał się on tutaj na tę ławę

podsądnych?!

Nagle słychać, że Trybunał

odrzucił zastosowanie art. 101 do
oskarżonych — zdradę stanu: —

a równocześnie przenika myśl, że

widocznie musiał zastosować po-

stanowienia innego artykułu. Tak

jest. Już jest mowa o sentencji wy-

roku o dowiedzionem przygoto-

waniu do spisku celem obalenia

rządu przemocą. Zatem art. 102.

Wreszcie następuje wyliczenie o-

skarżonych w tym porządku, jak

ich wymieniał akt oskarżenia.

Więc nasamprzód Liberman.

Padają jakieś cyfry. Ach,to numer

mieszkania. Druga cyfra. To wiek.

Wreszcie trzecia: dwa i pół roku

więzienia. Liberman słucha w

skupieniu, ani nie drgnął, Taksa-

mo nie drśnął Witos. Kiernik wy-
ciąga się, przykłada rękę do uszu,

by lepiej dosłyszeć. Idą nazwiska

jedno po drugiem. Dubois przyj-

muje wyrok z uśmiechem.

A na sali — cišza,

wstrząšnienie.
Lista oskarżonych już znana.

Dziennikarze przeciskają się ku

wyjściu by coprędzej dostać się

do telefonów względnie wyjść z

gmachu. Byle prędzej zawiadomić

kraj i miasto. W przejściu spoty-

kamy oskarżonego Putka, który

się nieco opuźnił. Wszak dopiero

godzina 12 minut 13. Znów trzy-
nastka! я

Czy przesąd? Ach, jakżeż się

pomylił Ossowiecki. Przed paru
dniami w pokoju prokuratorskim
napisał na karteczce przewidywa-

ny przez się wynik: Witos, Kier-

nik i Sawicki całkowicie zwolnie-
ni, a Liberman, Putek, Mastek,
Ciołkosz, Dubois, Pragier najwy-

żej do roku więzienia... Więc

gdzież jego zdolność przewidywa-

nia przyszłości?!...
A czy przewidział, że sędzia

Stanisław Leszczyński zgłosi vo-

tum separatum?!
Sąd siada, a przewodniczący

poczyna szybko odczytywać mo-
tywy wyroku. Potrwa to do godzi-

ny 13-ej.
Tymczasem taksówki mkną z

dziennikarzami do redakcji i tele-

fonów. Na miasto przedostają się

pierwsze wieści o wyroku... Za

chwilę w stolicy i kraju pojawią

się nadzwyczajne dodatki. Już

dzwonią telefony. Idzie w kraj i

zagranicę sentencja wyroku...
H. w.

powaga,
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Polacy łotewscy o zamknięciu Związku
Polaków w Łotwie.

Jedyne pismo mniejszości pol-
skiej wwa „Nasz Głos” daje

w następujący sposób wyraz uczu-

ciom społeczeństwa polskiego w

Łotwie po wyroku zamykającym

„Związek Polaków w Łotwie”.

150 lat ucisku carskiego nie

zdołało wyrwać z nas przywiąza-

nia do naszej wiary, mowy i kul-

tury ojczystej. Nie osłabi tego

przyrodzonego przywiązania i

chwila obecna.
Można nam w drodze krzywd

i pogwałceń odbierać nasze pra-
wa, można skazywać nas na wię-

zienie, ale nie można nam wydrzeć

naszego ducha, zabronić myśleć i

czuć po polsku, wznosić polską
modlitwę do Boga.

To też bądźmy silni. Ufajmy w
pomoc Bożą i mocno trzymajmy

się świętej dla nas sprawy.
Mogą być zburzone pomniki,

wzniesione braciom naszym, po-

ległym przy wyzwoleniu Łotwy,

ale nigdy nie zginą kości ich w
mogiłach złożone. Można ich dziś
nie doceniać, lecz dla nas one

tem większą będą relikwją Może

być zapomniana ofiarna krew na-

rodu polskiego, wylana-za wolność

Łotwy, lecz chwała Jej wiekuista
nigdy nie wygaśnie.
Nie załamujemy rąk w RE

czy, choć mamy powody. Nie-
szczęście obecne nie jest wieczne.

Powodzenie polityki chwili —
rzecz a> Sukcesy chwilowe,
to jak bańki mydlane. Historja

uczy: ostoi się tylko to, co jest
budowane w imię wielkiej idei

wolności, równości i braterstwa.
Obronę naszego słusznego sta-

nowiska będziemy prowadzić aż

do ostatniej chwili, a w razie po-

trzeby potrafimy utworzyć nowe

ognisko, w którem wspólnie pra-

cować nadal będziemy na rzecz

Republiki Łotewskiej i nas Pola-
ków w niej zamieszkałych.

Zwolnienie kierowniczki szkoły polskiej
na Łotwie.

DYNEBURG (Pat). Przełożona

lskiej szkoły w_ Juchnikach
w. dyneburski) Marja Sulla

w tych dniach została zwolniona

z zajmowanego stanowiska. Po-

wodem zwolnienia było podanie

kilku białorusinów, twierdzących,

jakoby wspomniana nauczycielka

trudniła się agitacją wśród ludno-

ści na korzyść szkoły polskiej.
Szkoła w Juchnikach liczy obec-
nie przeszło 100 dzieci polskich.

DZIEENNEK

Głosy

 

WILENSKI

prasy
o wyroku sądu w Sprawie b. więźniów

brzeskich.
Poniżej zamieszczamy bez ko-

mentarzy głosy prasy różnych kie-
runków omawiające wyrok w
sprawie „Centrolewu”':

„Gazeta Włarszawska” (organ
Stron. Nar.) pisze:

„Sąd okręgowy warszawski pod
przewodnictwem wiceprezesa p. Herma-
nowskiego uznał 10 oskarżonych w pro-
cesie brzeskim winnymi udziału w spisku,
którego celem było „usunięcie przemocą

sprawującego władzę rządu iczłonków
zastąpienie ich przez inne osoby”.

ŻZ chwilą ogłoszenia wyroku pierw-
szej instancji sprawa brzeska weszła w
nowe stadjum. Wyrok zaskoczył całą o-
pinję publiczną, wywołując rozmaite ko-

których tutaj powtarzać niementarze,
możemy.

Nieporozumienie w sprawie brzeskiej
с Sąd, wiek

zgodnie z aktem oskarżenia i wykładnią
za początek tej sprawy uznał

w którym
to dniu odbył się w Krakowie Kongres

części opinii
początkiem sprawy brzeskiej była noc z

pochodzi z różnicy terminologii.

kodeksu,
dzień 29 czerwca 1930 roku,

Centrolewu. Dla znacznej

9 na 10 września, podczasktórejuwięzio-
no kilkunastu b. posłów opozycyjnych i
wywieziono do twierdzy brzeskiej. Dla
naszego obozu początek tego wszystkie-
go, co przeżywamy, a czego sprawa brze-
ska jest tylko jednym epizodem, sięga
dnia 12 maja 1926 roku.

ER skazanych na wolności aż do

niom, i o jej zohydzanie, o planowanie i
organizowanie objęcia władzy w drodze
przemocy i o wywoływanie w dwudziestu
dwóch miastach państwa zaburzeń o
krwawym przebiegu. W zastosowaniu od-
nośnych postanowień obowiązujących
ustaw wyrok skazał obwinionych na ka-
ry od półtora roku do trzech lat więzie-
nia”.

Autor artykułu przedstawia
następnie szczegółowo przebieg
procesu i kończy w ten sposób:

uWyrok zmienił nieistotnie kwalifi-
kację czynu karnego na korzyść oskar-
żonych o tyle, że nie podciągnął ich winy
pod surowszy wymiar kary, podzielając
wywód obrony, że samo „przygotowywa-
nie zamachu” nie jest jeszcze identyczne
z jego „przygotowaniem”. Wyrok jest
ciężki, bo ciężką była i wina wobec pań-
stwa, zmuszonego czujniej niż kiedykol-

w dzisiejszej posępnej sytuacji
gospodarczej i międzynarodowej czuwać
nad wewnętrzną siłą państwa i tłumić
próby przewrotu, zamętu i rozstroju. W
stosunku do przepisów usławy kara jest
jednak raczej lżejsza, zwłaszcza w sto-
sunku do Wincentego Witosa i Kazi-
mierza Bagińskiego, ze względu na oko-
liczności łagodzące ich winę. Trybunał

wyniku rozprawy apelacyjnej. Wyrok
ma na razie więc przedewszystkiem do-
niosłe znaczenie moralne i wychowaw-
cze. Należy mieć nadzieję, że otrzeźwi

Dalsze stadja sprawy są już zgodne. ft» pnie i uwolni ją od wpływów zgubnej
„, potem wybory li-

stopadowe 1930 roku, potem akt oskar-
żenia z wyłączeniem łólissidea Dębskie
go, dalej długotrwały proces, w którym
we właściwem świetle wystąpiła cała
obecna polska rzeczywistość, wreszcie
wyrok pierwszej instancji.

„Prawodawstwo sądowe wszystkich
krajów cywilizowanych dopuszcza możli-
wość apelacji, wychodząc z założenia, że
poszukiwanie prawdy i wymiar sprawied
liwości wymaga Ba mozolnych wysił-
ków umysłu i siły charakteru powoła-
nych do tego ludzi. Rozpatrywanie spraw
przez wyższą instnację ma na celu ogra-
niczenie do možliwego minimum omytek
i błędów, od których nikt z nas nie jest
wolny. Niewątpliwie i sprawa brzeska w
dalszych jej stadjach doczeka się zupeł-
nego wyświetlenia i ostatecznego triumfu
sprawiedliwości. Wyświetlone musi być
nietylko to, co się działo w Krakowie 29
czerwca i w Warszawie 14 września 1930
roku, ale także to, co było przedtem i
potem.

Bo w sprawie brzeskiej nie chodzi
tylko o przejścia i los 10 posłów sejmo-
wych. Chodzi w niej o rzeczy stokroć
ważniejsze: o godność narodu i o pano-
wanie prawa, dla wszystkich równego i
sprawiedliwego. Sprawa brzeska legła
ciężkim kamieniem na sumieniu całego
narodu polskiego, który wierzy, że przyj-
dzie moment, kiedy kamień ten zostanie
zwalony. Stać się to powinno i musi na
podstawie ostatecznego wyroku nieza-
wisłej i sprawiedliwej władzy sądowej.

Wyroku tego czekamy z ufnością i
wiarą, bo wierzymy w niezniszczalne
wartościnarodu polskiego”.

Półurzędowa „Gazeta Polska“
pisze w artykule wstępnym p. t.
„Wyrok Sądu Rzeczypospolitej”:

„Sąd Rzeczypospolitej wydał wyrok
uznający winę dziesięciu agitatorów-de-

zaagożów oskarżonych o wywoływanie i
podniecanie w masach nastrojów niebez-
piecznych dla porządku państwowego, o
podburzanie do nienawiści przeciw wła-
dzy, do nieposłuszeństwa jej zarządze-

Po Brześciu wywia a najwyższych interesów państwa ba-
łamutnej, obłudnej i kłamliwej
gandy“.

propa-

* * *

Organ PPS. „Robotnik“ za-
mieszcza krótki komentarz pióra
swego czołowego publicysty p.
Mieczysława  Niedzialkowskiego
ujmujący tę sprawę, obchodzącą
niewątpliwie cały ogół polski ze
ściśle partyjnego, socjalistycznego
punktu widzenia:

„W przededniu rozpoczęcia procesu

brzeskiego pisaliśmy, że ława oskarżo-

nych ogarnia nietylko tych, którzy na

niej zasiedli „urzędowo”, ale ogarnia za-

razem cały polski ruch socjalistyczny i

cały polski ruch ludowy. Wyrok Sądu

Okręgowego dotyczy tak samo całości

obydwu wielkich prądów społecznych.
Czy wyrok ten zmieni układ sił w

kraju? Czy powstrzyma nieunikniony

bieg dziejów? 5 pewnošcią — nie! Rzecz

jasna: zaważy na szali. Rozwieje niektó-
re złudzenia, o ile się jeszcze gdzienie-

gdzie kołatały, potwierdzi surowe prze-

świadczenie innych. Zasadnicza droga na-

szej pracy tem jaśniej będzie wytknięta,

tem głębiej wejdzie w świadomość mas

przekonanie o konieczności walki.
P. prokurator Grabowski miał słusz-

ność: nikt z oskarżonych nie wyszedł z
sali sądowej ze zmienioną wiarą życiową,
z pochyłonem czołem, z wahaniem, czy
aby nie popełnił blędu, stając dokoła
chorągwi „obrony prawa iwolności lu-
du”.

Wyrok zapadł... Wyrok pierwszej in-
stancji. Stoją ponad nim dwie jeszcze in-
stancje sądownictwa polskiego. Na sa-
mym zaś szczycię rzeczywistości narodu
stoi ta, co „nie zawiedzie nigdy* — Pol-
ska pracująca.

lo niej — do Polski pracującej —
należeć będzie wyrok ostateczny.

A my dzisiaj powiedzieć musimy
serdeczne słowo podzięki tym dziesięciu,
którzy za nas wszystkich zostali skaza-
ni”.
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Katolicyzm w Rosji sowieckiej.
(KAP) O. Edmund A. Walsh

T. J. wiceprezes uniwersytetu w
Georgetovn, na dorocznem posie-
dzeniu žetykefakingo Katolic-
kiego Towarzystwa Historyczne-
go (American Catholic Histori-
cal Association) w Minneapolis
wygłosił referat, w którym, opie-
rając się na autentycznych danych
przedstawił obraz położenia ka-
tolicyzmu w Bolszewji, którą nie-
którzy „naoczni świadkowie” usi-
łują przedstawić jako kraj „wszel-
kiej wolności” — a więc i wolno-
ści religijnej.

Prześladowanie katolicyzmu w
Rosji, ujmując rzeczy zasadniczo,
nie jest bynajmniej objawem zu-
pełnie nowym. Już za carskich
rządów religję katolicką trakto-
wano jako wroga, a historja wiele
zanotowała faktów zamykania
kościołów i instytucyj katolickich,
więzienia duchowieństwa i świec-
kich katolików, niejednokrotnie
połączonego z męczeństwem.

Nie zdołało to osłabić ducha
katolików zamieszkałych w Rosji,
bo gdy w roku 1905 oficjalnie znie
siono restrykcje stosowane wzglę-
dem katolicyzmu, przeszło pół
miljona osób zgłosiło przystąpie-
nie do Kościoła katolickiego
zwłaszcza na Chełmszczyźnie.
Temniemniej na terytorjum me-
tropolji Mohylowskiej, obejmują-
cej całe dawne imperjum rosyj-
skie (oprócz b. Kongresówki), z
Rosją Azjatycką, po roku 1917 by-
ło około 3 miljonów katolików, 6
sufraganij, 614 kościołów, 581
kaplic, 810 księży, 7 seminarjów
duchownych.

Trudno ściśle określić, ilu ka-
tolików pozostaje dziś jeszcze w

Rosji, można jadnak przyjąć, że
cyfra ich nie przenosi 2 miljonów.
Z pozostałych w Rosji pięciu bi-
skupów, trzech pozostaje na przy-
musowych robotach w więzieniu,
a dwuch tylko przebywa na wol-
ności. Zaledwie 110 księży może
obsługiwać wiernych. 200 bowiem
zamknięto w więzieniach. Wszyst-
kie kaplice zostały zlikwidowane
i jedynie 182 kościołów może być
dziś otwartych.

(Ci, co zwiedzali dzisiejszą
Rosję, twierdzą wprawdzie, że
mogli bywać w kościołachiasy-
stować przy nabożeństwach. Było
to jednak w Moskwie, lub innych
większych miastach. Stanowi to
małą cząstkę terytorjum rosyjskie
go. Zresztą, czy pewni są, że świą
tynie, które zwiedzali, są nadal
otwarte, że kapłani, którzy od-
prawiali wówczas nabożeństwo,
nie zamknięci są dzisiaj na wys-
pach Sołowieckich, w  więzie-
niach GPU., w obozach koncen-
tracyjnych, lub pozbawieni życia?
Niema dnia niemal, by ktoś z nich
nie zginął bez śladu, miesiąca, by
nie zamknięto i nie zdemolowano
jakiejś świątyni.
Rosja stała się obecnie terenem

odwiecznej walki zasady materja-
listycznej z duchową, chrześcijań-
ską. Idzie wielka gra nie tylko o
duszę narodu, od dziesięciu z górą
lat krwawiącego pod rządami bol-
szewickiego teroru, ale o duszę i
ciało, tudzież cywilizację Be
rodzaju ludzkiego. Kto Rosję ob-
serwuje tylko pod kątem widzenia
ekonomicznym, powodzenia lub
niepowodzenia programu  pięcio-
letniego, ten nie dostrzega istotne-
go niebezpieczeństwa.

e ii Seepai S

Poświęcenie nowego lokalu szkoły polskiej
na Zielonej Górze w Kownie.

Dnia 6 b. m. odbyło się w Kow-
oświęcenie nowego lokalu

olskiej szkoły początkowej na
ielonej Górze przy ul. Žmudz-

kiej. Dotąd szkoła mieściła się w
budynku polskiego T-wa Dobro-
czynności przy ul. Kapsu, jednak-
że zajmowany tam lokal był za-
szczupły, co skłoniło Kowieński
Oddział T-wa „Pochodnia”, utrzy-
mujący tę szkołę, do wyszukania
odpowiedniejszego lokalu. Nowy
lokal szkolny zajmuje wraz z
mieszkaniem dla nauczycieli cały
dom, specjalnie przystosowany do

nie

tego celu, Posiada, oprócz 3 du-
żych i jasnych klas, wygodną
szatnię i obszerną salę rekreacyj-
ną, której brak zwłaszcza dotkli-
wie się odczuwał w dawnym lo-
kalu.

+ Uroczystość poświęcenia od-
była się w szczelnie wypełnionej
sali nowego lokalu.

Uroczystość zagaił prezes Ko-
wieńskiego Oddziału T-wa „Po-
chodnia"P. S. Szmidt, poczem ks.
kan. Br. Laus dokonał obrządku
poświęcenia oraz wygłosił okolicz
nościową mowę, dając w niej m.in,

 

W lutym b. r. zostanie rozpoczęta budow
mauzoleum Królewskiego.

Kierownictwo robót w Bazy-
lice Wileńskiej przeprowadza o-
becnie badenia fundamentów
podziemi kaplicy św. Kazimierza
i krypty kanoników.

Po przeprowadzeniu tych ba
dań zostaną przeprowadzone pla-
ny fundamentów i podziemi Ka-
tedry, nad wykonaniem których
pracuje od paru tygodni ośmiu
techników.

Przeprowadzane są również
w podziemiach prace nad prze-
bijaniem ścian, w celu połącze-
nia przejściami wszystkich krypt,
lochów i korytarzy podziemi.
Prace te są już na ukończeniu.

Połączenie krypt i
przejściami ma na celu udostęp-
nienia przeprowadzania tam _dal-
szych badań fundamentów i pod-
ziemi oraz przeprowadzania prac
restauracyjno - konserwatorskich.

Szkic projektu budowy mau-
zoleum został już zatwierdzony
przez Sekcję Techniczno-Budo-
wlaną, a obecnie prof. Juljusz
Kłos wykonuje według tego szki-
cu prejekt. Projekt ten zostanie
w dniu 20 b. m. przedstawłony
Komisji Techniczno - Budowlanej

TEATRY MIEJSKIE.
POLSKI.

„Hulla di Bulla“. Szampańska iar-
sa w 3 aktach Fr. Arnolda i E. Ba-
cha. Rež. K. Wyrwicz. Dekor.

W. Makojnik,
Chyba od czasu granych w Lu-

tni fars „Pani Prezesowa“ ze šwie-
tną Mary Mrozińską i Rychłow-
ską i „Pan Naczelnik to ja” z Ja-
roszewską, Kurnakowiczem i K.
Wyrwiczem nie zdarzyło mi się
tak do łez uśmiać, jak na przed-
wczorajszej „szampańskiej” farsie
Arnolda i Bacha — „Hulla di
Bulla".

Nie tak dawna podróż po Eu-
ropie władcy Afganistanu Ama-
nullaha (który wszak i o naszej
stolicy wówczas nie zapomniał),
a którego przejazdy i zachłanne
gusta tak okazały się kosztowne
dla gościnnych państw europej-
skich — posłużyła autorom za
wątek do farsy, z niezrówna-
nym humorem wyzyskany. Wy-
borny był przytem pomysł połą-
czenia przyjazdu i przyjęcia w jed-
nym ze stołecznych pałaców egzo-
tycznego króla,z wycieczką do
tegoż miejsca zespołu wytwórni
filmowej dła nakręcania nowego
obrazu, dało bowiem autorom te-
mat do tak szalenie komicznych
qui pro quo, że teatr w ciągu
trzech aktów huczy nieprzerwa-
"nym śmiechem.

A co za typy i typki! Ten wy-
rzucony z banku  urzędniczek
spryciarz, kombinator, ów bankier
wyniuchujący przy każdej okazji
miljonowe interesy, dalej 'ów sta-
tysta filmowy, przekonany o za-
poznanym swym talencie aktor-
skim i reżyserskim, owi dwaj mi-
nistrowie perskiego władcy, ten
kamerdyner, wynajmujący filmow-
com dla zdjęć a ku korzyści włas-
nej kieszeni pałac swego pana,
ile złośliwości w oświetleniu tej
galerji współczesnych figur, któ-
rych bożyszczem — pieniądz.

Farsa grana była doskonale, w
wybornem tempie, z rzeczywiście
szampańskim humorem. Jakkol-
wiek ten genre to nie emploi p.
Wyrzykowskiego, jednak wywią-
zał się z roli sprytnego łowcy
szczęścia wcale dobrze i wraz
z'p. Kamińską — w róli Marty
tworzyli wesołą, pełną tupetu pa-
rę ludzi, umiejących los „trzymać
za łeb". Pp. Wołłejko i Bielecki
byli niezrównaną parą podpór ga-
binetu azjatyckiego państwa, któ-
rych kultura nie sięga do poziomu
używania widelca. Bankiera Koh-
na grał p. Wyrwicz, świetnie
ucharakteryzowany i typowy w
każdym szczególe; romansowego
Hulla di Bullę, którego czarująco
uwodziła przyjaciółka bankiera,
rzekoma hrabina (p. Brenoczy),
z powodzeniem grał p. Jaśkiewicz,
zaś wytwornego księcia godnie
reprezentował pł Zastrzeżyński.

Szczytem komizmu była gra p.
Ciecierskiego w roli Gagaszki,
bezrobotnego filmowego statysty.
Świetną figurę zrobili zeń autorzy,
lecz p. Ciecierski owego przeko-
nanego o swym talencie poczciwi-
nę w tak bajecznej odbitce ukazał,
że widz śmiał się do łez, a ręce
składały się same do oklasku.

Reżyserja p. Wyrwicza miała
też oczywiście pierwszorzędne?
znaczenie.

Zdaje się być pewnem, że
„Hulla di Bulla* przez wiele jesz-
cze wieczorów  homerycznym
śmiechem napełniać będzie wi-
downię Lutni. й

3 Pilawa.

rai

wyraz zawodu, jaki spotkał spo-
łeczeństwo polskie wskutek no-
wych zarządzeń ministerstwa
oświaty. Następnie prezes głów-
w zarządu T-wa „Pochodnia“

p. W. Budzyński zobrazował za-
dania szkoły.

Na zakończenie uioczystości
odbyła się herbatka wydana przez
Kowieński Oddział T-wa „Po-
chodnia“, podczas której wygło-
szono przemówienia o potrzebie
szkoły narodowej i jej znaczeniu
dla społeczeństwa.

 

lochów.

do zatwierdzenia.
Po zaakceptowaniu tego pr

jektu przez władze w Warszawi
kierownictwo robót przystąpi d
budowy. mauzoleum królewskieg
w podziemiach od kaplicy św. Kazi
mierza.

Rozpoczęcie budowy najpraw:
dopodobniej nastąpi w luty
bież. roku. s
REIKIABSD TSSVKS

SZKICE I OBRAZKI.
NO—WYROK.

To błąd drukarski... to rozeztonko-

wanie tytułu dzisiejszych  „Szkicow”,

gdyż autor ich, mając serce gołębia, poli-

lyką się nie zajmuje, a będąc z przyro-

dzenia wybitnie łagodnym i malomėw-

nym, nie mógłby zabierać głosu w tej

czy innej partji.. i nie siedziałby potem

za kratami, ani też na fotelu ministerjal-

nym.
Mowa tu będzie o roku nowym,

któregośmy oczekiwali z utęsknieniem

w dniu 31 grudnia 1931 roku, oblewa-

liśmy i zanudzali gratulacjami «w dniu

1 stycznia 1932, a przeklinali już w dniu

2 stycznia, otrzymawszy stosy nakazów

płatniczych.

Małe to bobo, dwa tygodnie życia

zaledwie licząc, pokazało już, co potrafi!

Hal...
Był to bowiem bardzo głupi pomysł

„personilikowania“ takich indywiduow.

Bo gdyby naprzykład powiedziano

sobie, że nowy rok to jest mała świnka,

którą jako twór parotygodniowy zjeść

można, toby było lepiej.

Wiadomem zaś jest, że człowiek naj-

przykrzejszy jest w swym życiowymi de-

biucie.
Do żarcia jest zachłanny, z natury

głupawo-złośliwy i niedołężny...

To nic, ale gdy ma parę miesięcy,

to bywa najgorzej, Ma instynkt aewa-

statorski...

I tak też jest z nowym rokiem,
na wsi.

Styczeń i luty — miesiące sprzeda-

" wania inwentarza za bezcen (żydzi płacą

za krowę dojną 30—40 złotych, a za ko-

nia 15—20 zł.!), dla zapchania „dziur”.

Przychodzi sobie taki marzec, przed-
wiośnie prac rolnych... na gwałt trzeba

kupować inwentarz po cenach wyfóro-

wanych, ale za co?
Ziemiopłodów, z których żyta tak

mało tego roku się osypało, sprzedawać

nie można, boby nie miało się czego

jeść przez lato... a tu płać, płać i płać..
Bardzo to dokładnie zrozumiał jeden

dowcipniś, i chcąc się zemścić na czło-

wieku, który mu pierw porwał, a na-

stępnie odesłał żonę, listem rejentalnym

powierzył mu cały majątek, składający

się z pięknych zabudowań i kilkuset

dziesięcin.

Tamten,
zwarjował,

że  ofiarodawca

skwapliwie piękny

myśląc,

przyjął

 

dar; ale cóż się okazało? Po dwu m'e-

siącach gospodarzenia dostał lekkiego

bzika, a po roku, zjadłszy na surowo cały

żywy inwentarz... skonał gwałtownie

Pozostawił jednak po sobie miły

uśmiech na martwej twarzy i wierszyk:

„Chcąc się zemścić, dał mi grunt.

Człowiek ten nie miał sumienia!

Tracę życie, mimo bunt!

Już skonałem — dowidzenia!”
Człowiek ten winien był popróbować

pióra poetyckiego, miast gospodarzyć...

Poeci bowiem u nas mają się świet-

nie i żaden z nich $wałtowną śmiercią

nie umarł...
Tyfus bowiem głodowy i suchoty, są

to choroby dość przewlekłe...
Tak czy inaczej na wsi jest źle...
I możnaby za Syrokomlą powiedzieć:

„A siewca, co plon ziarna posiewa

dla żniwa,

Wybaczcie, że niepewną piosnką

się odzywa...”

Bal...
Niepewną?... pewną! bardzo pewną!

Jest źle... M. Junosza.

Nagistrat podtrzymoje chaos na
linjach antobogowyth.

(Mimo, że już dwa tygodnie
upłynęło od chwili objęcia komu-
nikacji miejskiej przez „АтЬоп' —
kwestja kursowania autobusów do
chwili obecnej nie została uregu-
lowana. Przedewszystkiem „Ar-
bon” nie wywiązał się dotychczas
ze swoich zobowiązań w sprawie
uruchomienia przewidzianej przez
umowę ilości wozów, nadomiar
jednak złego i ta niewielka :lość
autobusów, jaka obsługuje obecnie
miasto (31) — kursuje bezplanowo,
stwarzając w komunikacji miej-
skiej prawdziwy chaos Szczegól-
nie linje 2 i 4 są pod tym wzglę-
dem upośledzone. Na przystan-
kach nadal gromadzą się tłumy pu-
bliczności, wyczekujące nieraz po
pół godziny na ukazanie się wozu,
by usłyszeć od konduktora, że
wolnych miejsc niema.

Poza bezplanowem jednak kur-
sowaniem autobusów, w obecnej
komunikacji miejskiej istnieje i ca-
p“ szereg innych usterek, tak np.
służba, obsługująca autobušy, nie
została umundurowana tak, jak
tego wymaga umowa, podpisana
przez przedstawicieli „Arbona *.

Na wszystkie te uchybienia
Magistrat już kilkakrotnie zwracał
uwagę dyrekcji „Arbonu”. W dniu
wczorajszym w sprawie tej przed-
stawiciele „Arbonu” odbyli dłuż-
szą konferencję z szefem sekcji
technicznej Magistratu wicepre-
zydentem Czyżem. Jak się do-
wiadujemy, w wyniku zabiegów
„Arbonu”, Magistrat prolongcwał
termin uregulowania komunikacji
na trzy miesiące, t. j.
1 kwietnia.

do dnia
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tę choro

SPRAWY MIEJSKIE.
— Konierencja magistracka w

sprawie zatrudnienia bezrobot-
nych. Wczoraj odbyła się konfe-
rencja naczelników- wszystkich
wydziałów technicznych Magistra-
tu m. Wilna z udziałem wice-
prezydenta Czyża w sprawie opra-
cowania projektu robót inwesty-
cyjnych, któryby pozwolił zatru-
dnić większą ilość bezrobotnych.
onferencja wyników  konkret-

nych nie dała, jak również nie zo-
stała narazie rozwiązana druga
Sprawa, poruszona na tej konfe-
rencji — sprawa zmiany na-
wierzchni jezdni. Ustalono jedy-
nie, że zaopatrzenie miasta w no-
woczesne jezdnie oblicza się na
przeciąg lat 10. O typie jezdni
zadecyduje konferencja  rzeczo-
znawców z dnia 20 b. m. (a)

„| = Stacja cechownicza dla licz-
ników. Miejska Komisja Technicz-
na na posiedzeniu, odbytem w
dniu 12 stycznia, omawiała projekt
urządzenia kosztem 18.000 zł.

wi dla sprawdzania i ce-
chowania liczników. Jak wiado-
cech yszystkie liczniki muszą być
i chowane przez Urząd miar
Ka za co pobiera się 5 zł. od
icznika. Ponieważ rocznie usta-
wia się około 300 liczników, oraz
co 5 lat muszą być znowu cecho-
wane dawne liczniki, obliczono, że
roczny wydatek na ten cel wy-
nosi około 20.000 zł. Otwarcie
własnej wzorcowni przez miasto
zniży koszta cechowania do 2 zł.
50 gr. od licznika czyli przy ilości
4000 liczników rocznie wyniesie
około 10.000 zł, a więc koszta
urządzenia wzorcowni zwrócą się

w ciągu 2 lat. Magistrat i Komisja
Techniczna projekt ten zaakcep-
towały. (1)
—Magistracki urzędnik „infor-

muje'* przy pomocy szturchańców.
zęsto zdarza się słyszeć skargi

na brutalne zachowywanie się
urzędników wydziału opieki spo-
łecznej Magistratu w stosunku do
interesantów. Szczególniej odzna-
cza się w tym kierunku tak zwany
„Informator“ p. Mojżesz Gordon.
tóż ten Mojżesz, jak widać ze

złożonej w dniu wczorajszym Pre-
zydentowi miasta przez poszkodo-
wanego skargi, udziela petentom
nawet szturchańców. ()

— 150 bezrebotnych znala-
zło pras na robotach miej-
Skich. W początkach bieżącego
tygodnia Magistrat m. Wilna za-
trudnił przy budowie parku spor-
towege na Górze Boufałowej 150
ezrobotnych. Jak się dowiadu-

jemy, zakończenie robót spodzie-
wane jest najpóźniej w maju r.b.
Park będzie służył do celów wy-
chowania fizycznego młodzieży
I dzieci. (a)
— Coraz mniej dorożek sa-

mochodowych. Ciężki kryzys
gospooarczy odbił się w sposób
fatalny na zarobkach właścicieli
11 dorożek samochodowych. O-
becnie na terenie miasta kursu-
je 81 taksówek W roku żaś 1930
było ich 111. W ten sposób w
ciągu roku ubiegłego zlikwido-
wano aż 22 taksówek. (a)

Z MIASTA.
— Zakończenie prac Miej-

skich Komisji Spisowej. W dniu
12 stycznia br. w Sali Posiedzeń
Rady Miejskiej zebrała się poraz
ostatni Miejska Komisja Spisowa
celem wysłuchania sprawozdań
Naczelnego Komisarza Spisowego
T. Nagurskiego i Wojskowego
Naczelnego Komisarza Spisowego
kpt. Tymańskiego z przebiegu II
Powszechnego Spisu Ludności na
terenie m. Wilna.
9 W wyniku sprawozdań i dy-
skusji dało się stwierdzić, iż Spis
w Wilnie naogół się udał, a w
szczególności wyróżnił się ele-
ment społeczny biorący udział w
pracy w charakterze komisarzy

KRONIKA.
Epidemja odry w Wilnie.

W ostatnich dniach na teranie m. Wlina wybuchła epidemja odry.
Zanotowano w clągu niespełna tygodnia aż 3% wypadków zasłabniąć na

Władze miejskie zarządziły $rodki ochronne. (a)

 

spisowych swą ofiarną, bezintere-
sowną i solidną pracą. Komisa-
rze Spisowi doznali nieme! wszę-
dzie przychylnego przyjęcia i po-
mocy ze strony mieszkańców
miasta, co również wpłynęło dc-
datnio na wynik spisu.

Miejska Komisja Spisowa po-
wołana została celem propagan-
dy idei spisu wśród ludności
miasta oraz celem werbunku i
szkolenia komisarzy spisowych.
Stosunek ludności do spisu, ilość
zwerbowanych komisarzy okrę-

gowych (1586 na 923 okręgi) oraz

wyszkolenie komisarzy wskazują,

iż prace Komisji nie poszły na

marne.
Naczelny Komisarz Spisowy

imieniem Władz Spisowych po-
dziękował Komisji za jej ofiarną
i owocną praeę, poczem prze-
wodniczący prof. M. Gutkowski
stwierdził rozwiązanie się Komsjii
wobec wypełnienia jej zadań. -
— Odłożenie do marca wy-

stawy pamiątek Bazyliki Ka-
tedralnej. W dniu 13 bm. pod
przewodnictwem ks. biskupa Mi-
chalkiewicza obradował komitet
wykonawczy ratowania Bazyliki
wileńskiej. Omawiano sprawy fi-
nansowe w związku z rozpoczę-
tą już akcją zbierania ofiar i ro-
zesłaniem list składkowych. Na-
stępnie postanowiono odłożyć do
połowy marca termin otwarcia
wystawy poświęconej pracom'i
odkryciom w Bazylice, a to z
uwagi na konieczność starannego
przygotowania eksponatów.

SĄDY.
— 100 spraw o fałszerstwó

znaczków pocztowych. W związ-
ku z akcją władz pocztowych,
zmierzającą do  udaremnienia
uszczuplenia wpływów poczty przez
niesumienne jednostki, używające
do przesyłek pocztowych znacz-
ków bądź fałszywych, bądź już
używanych, Dyrekcla Poczt i Te-
legrafów w Wilnie kieruje w naj-
bliższym czasie przeszło 100 spraw
tego rodzaju na drogę sądową
celem pociągnięcia winnych do
odpowiedzialności karnej.

Dalsza akcja zwalczania tego
rodzaju nadużyć będzie prowa-
dzona z całą Fezwzględnością.

POCZTA I TELEGRAF.
— Ważne dla abonentów tele-

ionicznych. Spis abonentów pań-
stwowych i koncesjonowanych sie-
ci telefonicznych w Polsce 7 wy-
jątkiem m. st. Warszawy na rok
1932 wydany zostanie przez Mi-
nisterstwo Poczt i Telegrafów we
własnym zakresie działania.
W związku z tem wszystkie

urzędy (agencje) p.-t. przystąpiły
do opracowania materjałów po-
trzebnych do wydania spisu.

Każdy abonent, posiadający
jedną stację główną, ma prawo do
jednorazowego bezpłatnego za-
mieszczenia jego nazwiska w spi-
sie. Nazwiska abonentów będą
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osobną opłatą po 5 zł. za każde
40 liter (nie licząc jednego bez-
płatnego zamieszczenia).

Powyższe opłaty byłyby po-
brane przy wpłacie najbliższej na-
leżności abonentowej.
W interesie samych abonentów

leży, aby adresy ich figurowały w
spisie abonentów prawidłowe. —
Wszyscy zatem zainteresowani
abonenci muszą najpóźniej do dnia
20 b. m. podać miejscowemu
urzędowi (agencji) poczt.-telegr.
na piśmie tekst nazwy telefonu
celem zamieszczenia w spisie abo-
nentów.

Dotyczące sprawy abonentów
miasta Wilna załatwia kancelarja
Urzędu Telegraficznego, ul. Św.
Jańska 13 w godz. od 8—15 (tele-
fon Nr. 405).

ZE STOWARZYSZEŃ.
— Z Tow. Przyj. Nauk. Dziś

o g. 8 w. w Seminarjum Arche-
ologji Klasycznej (ul. Zamkowa
11, Il podwórze) odbędzie się po-
siedzenie Sekcji Historji Sztuki
w Wydziale | Towarzystwa Przy-
jaciół Nauk.

Na porządku obrad: Ks. Dr.
Piotr Sledziewski: Theatrum €zyli
misterja religijne w kościełach
wileńskich XVII wieku (studjum
do ikonograficznego zrozumienia
stiuków w kościele św. Piotra i
Pawła na Antokolu.
— Posiedzenie Wileńskiego

Koła Pol. Tow. Filologicznego.
odbędzie się w sobotę, dn. 16
bm. o godz. 18 w Seminarjum
Filologii klasycznej ul. Zamko-
wa 11, z następującym porząd-
kiem obrad:

1) p. Zygmunt Plewko. Ana-

liza pojęcia istnienia u  Arysto-
telesa.

2) Komunikaty przewodniczą-
cego.

3) Wolne wnioski.
— L. 0.P.P. W związku z

koniecznością ksiąg rachunko-

wych Komitetu za rok 1931 Za-
rząd Komitetu Wojewódzkiego
Wileńskiego L. O.P. P. najuprzej-

miej prosi o jaknajprędszy zwrot

rozesłanych do właścicieli domów
list ofiar na L. O. P. P. za mie-
siące listopad i grudzień 1931 r.

Listy wraz z zebraną gotówką
przyjmowane są codziennie w

godzinach urzędowych w lokalu
Biura Komitetu L. O. P. P. przy
ul. Morji Magdeleny Nr. 4. m. 1.
— Projekt utworzenia Szo-

terskiej spółdzieini autobuso-
wej. Wczoraj odbyło się dorocz-
ne walne zgromadzenie człon-
ków Związku Zawodowego Pra-
cowników Samochodowych w lo-
kalu przy ul. Wileńskiej 20 pod
przewodnictwem p. inż. Pawli-
«owskiego. Po wybraniu nowego
zarządu związku omawiano spra-
wę zorganizowania
spółdzielni autobusowej, w skład
której wchodziliby szoferzy pozo-
stający obecnie bez pracy. Spół-
dzielnia ta opierając się na udzia-
łach członków miałaby za zada-
nie uruchomienie komunikacji
międzymiastowej, zatrudniając
przytem bezrobotnych szoferów.
W sobotę odbędzie się w tej
sprawie konferencja bezrobot-
nych szoferów. s

— Tow. Śpiewacze „Hasio“.
Dn. 6.1 r. b. Tow. Śpiew. „Hasło''

zamieszczone w spisie pod literą obchodziło potrójną uroczystość.

i w brzmieniu, które sami abo-.;
nenci oznaczą, natomiast gdy abo-
nent żądanych wskazówek nie
udzieli, pod tą literą i w tem
brzmieniu, które Zarząd Poczt i
Tel. uzna za stosowne.

Tekst danych dotyczących abo-
nenta, zamieszczanych bezpłatnie
w spisie, może zawierać tylko na-
stępujące określenia:

a) dla osoby prywatnej: Nr. te-
lefonu, nazwisko i jedno imię abo-
nenta, jego tytuł naukowy lul za-
wodowy oraz miejsce zamieszka-
nia, t. j. nazwę ulicy i Nr. domu;

b) dla firmy: Nr. telefonu, na-
zwę i adres firmy.

Wszelkie inne bardziej szcze-
gółowe określenia PRE opła-
cie w wysokości 5 zł. za każde do-
datkowe 40 liter lub ich część
($$ 20 i 73 taryfy telefonicznej).

Pozatem abonenci mogą być
zamieszczeni w spisiekilkakaotnie

różnemi oznaczeniami za

dniu tym urządziło tradycyjny
opłatek oraz uczciło swoje „wpro-
wadziny“ do nowego lokalu,
mieszczącego się w prastarych
murach po-bernardyńskich, a od-
danego łaskawie do korzystania
Towarzystwu, przez niezmiernie
życzliwego i zasłużonego dlań
ks. kan. Kretowicza. Wreszcie w
dniu tym uroczyście nadano temuż
ks. kan. Kretowiczowi, za Jego za-
sługi i opiekę, jaką ustawicznie
roztacza nad Tow. Śpiew. ,Hasło'*
tytuł członka honorowego tegoż
owarzystwa.
W gustownie udekorowanej sali

zgromadziła się liczna rzesza chó-
rzystek i chórzystów oraz zapro-
szeni goście, m. in. zasłużony dzia-
łacz i patrjota ks. kan. Sperski,
ks. kan. Kretowicz, ks. Hlebo-
wicz, prof. U. S. B., księża parafji
bernardyńskiej oraz przedstawi-
ciele wileńskiego świata muzycz-
nego: p. prof. Gawrońska — wy-

2) wrota, oddzielające nas od świata. Dziś to minęło

szoferskiej .

bitna działaczka na polu szerze-
nia i kultywowania piesni polskiej,
p: mecenas St. Węsławski — pre-
zes Związku Tow. Śpiew. w Wil-
nie, p. prof. Kalinowski — dyry-
gent choru „Echo“ i inni.

Po zagajeniu zebrania przez
prezesa Tow. Śpiew. „Haslo“ p.
prof. Świackiego i odczytaniu
przezeń nadesłanych życzeń dla
Towarzystwa oraz po przemówie-
niach ks. kan. Kretowicza, ks.kan.
Sperskiego, ks. prof. Hlebowicza
i p. Gawrońskiej nastąpiło łamanie
się opłatkiem, chór zaś pod dyr.
p. prof. J. Żebrowskiego wśród
podniosłego nastroju odśpiewał
kolędę „Wśród nocnej ciszy”. Z
kolei nastąpiła część koncertowa,
na którą RAY się produkcje na-
sea: p. J. Kamińskiej (śpiew)
p. K. Góreckiej (fortepian) oraz
śpiewy chóru „Hasło”. Uroczy-
stość zakończył św. Mikołaj obda-
rzając podarunkami dostojnych
gości i członków T-wa. Czas upły-
nął wśród bardzo miłego i ser-
decznego nastroju.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Otwarcie Bibljoteki Brat-

niej Pomocy Polskiej Młodzie-
ży Akadem. U. S$. B. Dziś, zo-
staje uruchomiona Bibljoteka
Bratniej Pomocy. Bibljoteka czyn-
na jest w poniedziałki, czwartki
i piątki od godz. 19—21. Korzy-
stać z Bibljoteki mogą członko-
wie Bratniej Pomocy.

Zarząd Bibljoteki zwraca się
z apelem do Kol. Kol. aby zwró-
cili nieoddane dotychczas książki
wypożyczone w latach poprze-
dnich.
— Zarząd Koła Prawników

sł. U. $. B. zawiadamia, iż pro-
jektowane jest wydanie skryptu
z Procedury Cywilnej. Wydanie
skryptu jest uzależnione od ilości
subskrybentów. Zapisy przyjmu-
je kol. Oskierko student IV roku
Prawa w sali I-szej podczas wy-
kładów.
W godzinach od 15 — 20 w

lokalu Koła są do nabycia „Alma
Mater Vilnensis“ cena 4 zl. dla
akademikėw. „Reorganizacja Stu-
djów Wyższych” lnż. Sławińskie-
go — cena 50 gr. „Stosunki Eko-
nomiczne w Rosji Sowieckiej”
Prof. Tenenbauma — cena 1 zł.
15 gr. „wilcze zęby” 1, 2, 3 nu-
mer — cena 10 gr. każdy.
— Dancing Towarżyski Młe-

dzieży Wszechpolskiej odbędzię
sią w niedziełę dn. 17 b m. w
salach Ogniska Akademickiego
(Wielka 24). Początek o godz. 21.
Stroje dowolne.

Zaproszenia otrzymać można
w sekretarjacie Koła, lub u pe-
szczególnych członków Młodzieży
Wszechpolskiej.
— Bal Ogólnoakademicki. 1-go

lutego w Kasynie Garnizonowem.
pomnijcie o wszystkiem. Bawić

się będzie całe Wilno! Wilno —
przyjaciół akademika, ciało profe-
sorskie U. S. B. i rzesza wszyst-
kich członków wileńskiej rodziny
akademickiej pod protektoratem
p. Marszałka Władysława Raczkie
wicza i Jego Magnificencji Rekto-
ra prof. dr. Aleksandra Januszkie-
wicza.

— „Sobótka w Ognisku
Akademickiem”. W sobotę dnia
16 stycznia r. b. odbędzie się
zabawa taneczna w salonach O-
gniska Akademickiego (ul. Wiel-
ka 24). Początek o godz, 9 wiecz.
Do tańca przygrywać będzie trio
akademickie.

Wejście dla akademików za
okazaniem legitymacji—dla gości
za kartą wstępu. Dla akademików
wstęp 1 zł, dla gości 2 zl. 5ū gr.
— Absolwenci wydziału le-

karsklego U.S.B. z roku 1931/32
jednomyślną uchwałą wszystkich
uczestników kursu, w uwzględ-
nieniu ciężkiego kryzysu gospo-
darczego postanowili nie urzą-
dzać tradycyjnej herbatki po-
żegnalnej, lecz zamiast niej zło-
żyli sumę stu siedemdziesięciu
złotych (170 zł.) na bezrobotnych
do rąk Wojewódzkiego Komitetu
do Spraw Bezrobocia w Wlnie.

SPRAWY SZKOLNE.
— Państwowa Szkoła Techniczna.

Dyrekcja Szkoły komunikuje, że dziś
o godz. 18-tej w lokalu szkolnym (war-
sztaty) odbędzie się zebranie rodziców
1 opiekunów uczniów Państw. Szkoły

Technicznej w Wilnie, na którem Dy-
rektor Szkoły poinformuje rodziców
o „pracy pedagogicznej i wychowawczej
na terenie Szkoły”.

Informacja ta będzie połączona z
dyskusją.

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 8 wiecz. przezabawna komedja
B. Franka p. t „Burza w szklance
wody”. Ze względów repertuarowych
„Burza w szklance wody” w pełni po-
wodzenia — niezadługo już ustąpi miej-
sca nowej sztuce. ależy więc korzy-
stać z okazji.
“= „Hulla di Bulla“ w Teatrze Lu-

tnia. Dziś o godz. 8 wiecz. arcyzabawna
farsa „Hulla di Bulla", wywołująca wśród
widzów huragany śmiechu aż do łez.
— „Burza w szklance wody” w Te-

atrze Lutnia. W sobotę specjalnie prze-
niesiona z Pohulanki doskonała komedja
B. Franka „Burza w szklance wody”.

-—— Wesoła popołudniówka niedzielna
w Teatrze Lutnia. W niedzielę o godz.
4 pp. jedyny raz po cenach o 507% niż-
szych — odbędzie się przedstawienie
špiewno-muzyczne „Rewellersy“, z udzia-
lem pp.: Rewkowskiego, Konstantyno-
wicza, Świętochowskiego, Stefańskiego,
oraz Wandy Biszewskiej.

— Gościnne występy Teatru Miej-
skiego z Grodna. „Rywale* w Teatrze
na Pohulance. „Rywale'! Oto sztuka,
której tytuł poruszył całe Wilno. I nic
dziwnego. Sztuka ta obiegła cnłą Euro-
pę, a w samym Berlinie była grana
przeszło rok, w realizacji sławnego re-
żysera Piscatora. Treść sztuki stanowią
przygody amerykańskich żołnierzy, praw-
dziwie londonowskich typów, którzy bili
się pod wszystkiemi szerokościami geo-
powo: świata. W „Rywalach” udział
iorą pp. Zofja Ustarbowska, dyr. J.

Krokowski, A. Łodziński, dyr. K. Opa-
liński, M. Winkler, A. Nowosielski, St.
Smoczyński, A. Dzwonkowski, M. Pa-
szyński i inni. „Rywali* opracował i wy-
reżyserował znany literat Jerzy Kossow-
ski. Oryginalna oprawa dekoracyjna Jana
Hawryłkiewicza.

Jutro o godz. 8 wiecz. w Teatrze na
Pohulance pierwsze przedstawienie „Ry-
wali”,

— Wileńskie Tow. Filharmoniczne,
Jutro w sali Konserwatorjum wystąpi
laureat konkursu im. Chopina Leopold
Stanisław Szpinalski, uczeń Paderew-
skiego, z nadzwyczaj urozmaiconym pro-
gramem.

Szpinalski powrócił z dłuższego
tournet zagranicą i w Wilnie da jedyny
recital fortepjanowy. Bilety do natycia
w biurze „Orbis”, Mickiewicza 11a.
— Jasełka. Dnia 17 stycznia 1932 r.

o godzinie 12 m. 30 pp. zostaną odegrane
„Jasełka” w sali małej Miejskiej przy
ul. Końskiej Nr. 3. Dochód przeznacza
się dla najbiedniejszych rodzin parafji
Ostrobramskiej.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 15 stycznia 1932 r.
11.58. Sygnał czasu.
14.10. Progr. dzienny.
14.15. Muzyka z płyt. Muzyka lek-

ka i taneczna.
15.15. Kom. z Warsz.
15.25. „Renesans i humanizm w

Polsce" — odczyt ze Lwowa, wygł. St.
Łempicki.

15.45. Koncert dla młodzieży (pły-
ty). Objaśnia Zofja Ławęska.

16.20. „Inwalidzi w Polsce" — od-
czyt z Warsz. wygł. I. Karkoszko.

16.40. Codzienny odcinek  powie-
ściowy.

16.55.
17.10.

towskiej”
1. Jedlicz.

17.35.
18.50.

Lekcja angielskiego z Warsz.
„O polskiej komedji rybał-
— odczyt ze Lwowa, wygł.

Muzyka lekka z Warsz.
Kom. L. O. P. P'u.

19.00. Polakom na Kowieńszczyźnie!
19.15. „Przegląd prasy rolniczej kra-

jowej i zagranicznej” — w opr. dr. Ja-
nusza Jagmina. Tr. na Warszawę.

19.25. „Ciotka Albinowa mówi” —
monolog humorystyczny.

19.40. Progr. na sobotę.
19.45. Pras. dzien. radj. z Warsz.
20.00. Pogad. muz. z Warsz.
20.15. Koncert symfoniczny z War-

szawy (G. Fitelberį — žais S. Fren-
kel — skrzypce). Utwory Glucka, Mo-
zarta i Straussa).

22.40. Kom.
Warszawy.

Z ZA KOTAR STUDJO
Piątkowy koncert symfoniczny.
Dzisiejszym koncertem svmfonicz-

nym, który transmitowany będzie z Fil-

harmonji Warszawskiej, będzie dyrygo-

wal Grzegorz Fitelberg. Program otwiera
uwertura z opery Glucka: „Ifigenja w

Aulidzie“. Następnie młody i wielce

utalentowany wiolinista Stefan Frenkiel
odegra z towarzyszeniem orkiestry kon-

cert skrzypcowy D-dur Mozarta oraz

„Małą suitę na skrzypce” własnej kom-

pozycji Na zakończenie usłyszymy po-

i muzyka taneczna z

emat symfoniczny Straussa „Don Kiszot”.
Początek koncertu jak zwykle o godz.
8 m. 15 wieczorem. W przerwie koncertu

symfonicznego nadany zostanie ciekawy

feljeton literacki.

 

  

 

   

 

  

Od Administracji.
Wszystkim naszym Prenumera-
torom miejscowym którzy za
legają z opłatą prenumeraty
„Dziennika Wileńskiego" będzie-

my zmuszeni bezwzględnie
wstrzymać przesyłanie pisma
od 16 Stycznia 1932 roku.  

Z sali sądowej.
Zuchwałego złoczyńcę skom-
promitowały odciski daktylo-

skopijne.
Przed sądem okręgowym w

składzie wice-prezesa p. W. Brzo-
zowskiego oraz p. p. sędziów Cz.
Sienkiewicza i M. Szpakowskiego
stanął notoryczny złodziej i o-
szust, Antoni Bystrowski, nieje-
dnokrotnie karany więzieniem.

Tym razem znalazł się on
pod zarzutem dokonania w nocy
na 27 czerwca ub. r. zuchwałego
włamania do mieszkania Judela
Talejkińskiego w  Kolonji Magi-
strackiej Ne 19.

Po wyjęciu szyby w oknie do-
słał się aż de wnętrza i skradł
rower, garderobę i inne sprzęty.
wartości 750 zł.

Dopiero po miesiącu policja
zdołała zdemaskować złoczyńcę,
który zrabowany rower sprzedał
ze 40 zł. jednemu z mieszkańców
Wornian, o czem dowiedział się
czujny komendant tamtejszego
posterunku.
W wyniku dalszego śledztwa

rower zwrócono poszkodowane-
mu T., a zaś Bystrowskiemu, któ-
ry nie przyznawał się do winy
dowiedziono przestępstwo przez
zidentyfikowanie odcisków jego
palców ze śladami pozostawionemi
na wyjętej szybie.

Sąd po rozpoznaniu sprawy
niepoprawnego Bystrowskiego,
skazał go na zamknięcie przez pięć
lat w więzieniu, ograniczając go
w prawach stanu. Kos.
SARDZEZKSERAKT ALI | PTRYRDWAACINA

KRONIKA POLICYJNA.
— Zatrzymanie zawodowych

złodziejek. Policja przytrzymała
zawodowe  złodziejki Petronelę
Belun (Kalsbardzka 14) i Aleksan-
drę Sazonową (Tyzenhauzowska
41), wyśledziwszy, iż dokonały
one szeregu kradzieży m. in.
kradzieży garderoby przy ul.
Archanielskiej 12 na szkodę H.
Sawicz, dalej kradzieży kołdry i
kapy z mieszkania przy ul. Smo-
leńskiej Nr. 3 na szkodę G. Gie-
rulskiego, "wreszcie kradzieży
garderoby i bielizny damskiej z
mieszkania przy ul. Sw. Jacka 2
na szkod4 Lei Mal. |

— Kradzież paru wozów butelek.
Lichtowi Szewelowi (Kalwaryjska — 6)
skradziono butelki do piwa wart. 500 zł.
Sprawcę kradzieży Monkiewicza Chaima,
bez stałego miejsca zamieszkania, za-
trzymano. Butelek narazie nie odna-
leziono.

— Kradzież bielizny. Malinowskiej
Jadwidze (Szeptyckiego 11) skradziono
różną bieliznę wart. 50 zł. Sprawczynię
kradzieży, Bielską Paulinę (Legjonowa
158), zatrzymano. Skradzionej bielizny
nie odnaleziono.
— Okradzenie budki z wyrobami

tytuniowemi. Nieznani sprawcy po wy-
łamaniu ścianki z desek dostali się do
budki z wodą sodową Sefanji Stełanowi-
czówny (Zaułek Śniegowy 7), skąd
skradli wyroby tytunowe, cukry, piwo
i szproty na sumę 300 zł.
— Pochwycenie złodziei. Do miesz-

kania Olgi Malikówny (Mickiewicza 33)
dostali się złodzieje Józef Bałasz (Ra-
duńska 18) i Stanisław Byliūski (Beliny
18), którzy skradli 80 jaj i 32 serwetki
wart. 140 zł. Obydwaj zostali zatrzy-
mani, a serwetki i jaja znaleziono u Hen-
ryka Godwoda (Ostrobramska 35) i Jana
Wojciechowciza (Ostrobramska 25), u
których złodzieje skradzione rzeczy zo-
stawili na przechowanie.

WYPADKI.
— Nieszczęśliwy wypadek. Czapu-

kiewicz Jadwiga, lat 8, zam. we wsi

Bołtupie Nr. 13, ślizgając się po lodzie
w pobliżu tej wsi, upadła i doznała

wstrząsu mózgu. Pogotowie odwiozło ją

do szpitala dziecięcego na Antokolu
w stanie ciężkim.
— Żywa pochodnia na ul. Legjono-

wej. Wczoraj rano w domu Nr. 15 przy

ul. Legjonowej wydarzył się wstrząsa-
jący wypadek. W domu tym zajmuje

mieszkanie niejaki Ławrynowicz, który

w jadalnym pokoju obok pieca miał

ustawioną choinkę świąteczną. Od że-
zapaliło się nagle

drzewko świąteczne. Suche gałęzie w

oka mgnieniu stanęło w płomieniach

i ogień zaczął obejmować sprzęty. Ła-

wrynowicz rzucił się do tłumienia pożaru,

lecz płomienie objęły ubranie gospoda-

rza domu, zamieniając go w żywą po-

chodnię. Krzyki Ławrynowicza zwabiły

sąsiadów, którzy uratowali go i ogień

ugasili. Ё (a) |

— Pożar przy ul. Zawalnej. Wczoraj

w południe na strychu domu Jankiele-

wicza przy ul. Zawalnej 52 wybuchł po-

żar. Żapaliły się drewniane belhi od

komina. Ogień przerzucił się następnie

na znajdujące się na dole mieszkania, na

szęście nie zamieszkałe. Po upływiekil-

laznego piecyka

  

kunasiu I t cale II piętro stanęło

w płomie: . Resztę uratowała straż

ogniowa. Straty duże. (s)

Część tego podwórza jest odgrodzona i przeznaczo- Rzuca się w oczy ogromne przepełnienie. W celi

obliczonej na dziesięciu siedzi po osiemnastu i wię-QUILS.

W więdienin Kowiefskiem.
Bez realnych dowodów, opierając się jedynie na

gołosłownych twierdzeniach świadków-prowokato-
rów, stawiono mię przed wojskowy polowy sąd do-
raźny. Oficer połniący rolę prowokatora powiedział
o mnie:
— Nie twierdzę, że on jest szpiegiem, bo nie

mam dowodów tego, jednak z przeszłości oskarżo-
nego widać, że postawiony w sprzyjające okoliczności
stałby się takim i już, za to piwinien być ukarany.

Świadkowie, przeważnia agencji policji politycz-
nej, też nic realnego nie powiedzieli, tylko ten co
zdradził mię i innych, potwierdził swoje oskarżenie.
Po długich debatach sąd polowy przy 5-tym pułku
piechoty imienia Wielkiego księcia Litwy Kiejstuta
wimieniurepubliki Itewskej skazał mnie na cztery
lata ciężkich robót. Gdyby znalazł się choćby naj-
słabszy dowód, skazanoby mię napewno na śmierć.

„Po sądzie zaczęły się długie lata więzienia Po-
woli wlokły się dnie stracone, wyrwane z życia,
jakby ociekające krwią. Uciekał czas, a wraz z nim
życie, młodość, siły. Gdzieś daleko za murami peł-
nem tętnem biło życie, ludzie cieszyli się, kochali,
pracowali, a tu człowiek czuł się jak gdyby żywcem
pochowany. Jedynem pokrzepieniem a nadzieja,
że kiedyś to się skończy i staną otworem żelazne 

i wydaje się tylko strasznym snem. Tam jednak, w

tych okropnych murach pozostało wielu rodaków,

którzy się męczą do dziś dnia. Tutaj od szeregu lat

cieszymy się niepodległością, odzyskaną tylu ofiara-

mi, męstwem i poświęceniem się żołnierza polskiego.

Zdaje się nieraz, że krwawe karty martyrologii pol-
skiej w dniach niewoli zamknęły się na zawsze. Jed-

nak wielu Polaków nie wie wcale, że o miedzę, w
ościennej Litwie cierpią jeszcze nasi bracia.

Prawie wszyscy Polacy - więźniowie polityczni
w Kownie są skazani na dożywotne więzienie. Nikt
o nich nie troszczy się, niektórzy siedzą od dziesię-
ciu do ośmiu lat bez żadnej nadziei na poprawę losu.
Opis ich życia zacznę od miejsca, od gmachu więzie-
nia w Kownie.

Każdy mieszkaniec Kowna zna ulicę Mick:ewi-
cza, w której końcu wznosi się wielki odrapany
gmach, ozdobiony mnóstwem zakratowanych okien.
Otacza go wysoki mur, na którym wznoszą się wie-
życzki dla wartowników. Sam wygląd tego gmachu
robi przykre, ponure wrażenie. Na podwórko wię-
zienne prowadzi żelazna brama. Po przejściu przez
nią trafiamy na maleńki, kwadratowy dziedziniec,
skąd można wejść do kancelarji więzienia i do sali,
śdzie więźniowie widują się z odwiedzającymi. Dzie-
dziniec ten zamyka inna brama ze sterczącą nad nią
wieżyczką dla wartownika, wyglądająca jak mały
pacernik. Przez nią mogą przejść tylko dozorcy
i więźniowie. Tam dalej to już właściwe podwórze
więzienia, wąskim pasam okalające cały gmach.

na na przechadzki dla więźniów. Ozdabia ją duży
klomb, zarośnięty różnemi chwastami i rzadkiemi,
suchotniczemi kwiatami. W innym końcu podwórza
znajduje się kuchnia, z której zieją niezbyt apetyczne
zapachy i widać kucharzy w straszliwie brudnych
fartuchach. Z tyłu gmachu więziennego są składy,
warsztaty i znów taki sam głuchy mur z wieżyczkami.

Do wnętrza gmachu prowadzą potężne drzwi,
przez które wchodzimy na brudną z pootłukiwanemi
kamiennemi stopniami klatkę schodową. Stamtąd
można wejść na korytarze na parterze i dwóch pię-
trach. Korytarze kiedyś zamykały zwykłe, drewnia-
ne drzwi, obecnie je zastąpiono bardzo mocnemi
i skomplikowanemi urządzeniami ze stali, czemś po-
dobnem do pancernej klatki.

Wchodzimy na którykolwiek korytarz i owiewa
nas woń stęchlizny i specyficznego zaduchu koszaro-
wego. Korytarze długie, ciemne, skąpo oświetlone
z umieszczonem w końcu dużem oknem. Na prawo
i lewo mocne żelazne drzwi, wiodące do cel. Cele
prawie wszystkie jednakowe. Ściany wszędzie dawno
nie malowane, podłogi dziurawe, wszystko brudne
i odrapane. Celę oświetlają dwa nieduże, wysoko
umieszczone i gęsto okratowane okna. Urządzenie
składa się z dwupiętrowej pryczy, zajmującej połowę
celi, półek, wieszadeł, stołu i paru ław. Wszędzie
roi się od myszy, szczurów, rozmaitego robactwa,
ponieważ od kilku lat nie robią dezynfekcji ani nie
odnawiają cel. Chcą na tem zaoszczędzić na zapo-
wiadaną. budowę nowego więzienia.

cej ludzi. Wielu z braku miejsca na pryczach śpi na

brudnej podłodze. Warunki sanitarne urągają najele-

mentarniejszym zasadom hygjeny. Z natłoku, bra-

ku świeżego powietrza znaczny procent więźniów

zapada na gruźlicę. Bardzo wielu choruje na rozmaite

choroby skórne. Do lekarza, do szpitala dostać się

niezmiernie trudno. Dopóki człowiek trzyma się na

nogach, to chociaż jest widocznie chorym, przebywa

ze zdrowymi bez względu na możliwość zarażenia.

Jeden z Polaków, Jan Bereznowski, ma na twarzy

„lupus” i mimo że to niebezpieczna i zaraźliwa cho-

roba nie jest wcale izolowany. Felczerzy więzienni

uważają za swój obowiązek dopuścić do lekarza jak-

najmniej chorych. Jeżeli zaś kto jest tak szczęśliwy,
że trafi, to go dr. Zacharynas (żyd) pyta:

— Za co jesteś skazany?
W/ razie odpowiedzi, że za sprawę polską, woła:
— Chorujesz, więc napij się wody i będziesz

zdrów — i rozkazuje czemprędzej wyprowadzić pa-
cjenta bez oględzin, choćby ten naprawdę potrzebo-
wał pomocy lekarskiej. p

Jest ten lekarz przykładem  karjerowicza, po-
nieważ zupełnie inaczej postępuje z więźniami kiy-
minalnymi i komunistami. Polacy muszą cierpieć za
to, że są Polakami. W Kownie nie uchodzi sprzyjanie
temu co, polskie. Przeciwnie, prześladując Polaków,
można zapewnić sobie karjerę i dobre imię.

(c. d. n.)

_ ы



   

 

Z KRAJU.
Katastrofa kolejowa pod Brasławiem.

Załamanie

Na linji kolejwej Brasław na
moście Ralki wydarzyła się kata-

strofa pociągu towarowego. Pod

ciężarem wagonów most załamał

się i wraz z wagonami runął do

głębokiego rowu. Na szczęście

obeszło się bez ofiar ludzkich.

Na miejsce wypadku niezwłocznie

przybyła komisja śledcza, oraz

brygada techniczno-kolejowa, któ-

ra przystąpiła do podniesienia

wagonów. a

Ku uwadze Kuratorium Szkolnego.

Przed paru tygodniami nąu-
czycial szkoły powszechnej w Sor-
gowiczach pow. Nowogr. Waler-
jan Polowy, naležący do Z. N. S.
P.i znany na terenie miejsco-
wym jako niepraktykujący reli-
gijnie katolik zabrał bazprawnie
w Sorgowiczach dąb z cmenta-
rza grzebalnego; należącego do
kościo'a parafjalnego w Mołcza-
dzi. Zabranem drzewem podzielił
się z Michałem Bondarem miej-
scowym gospodarzem.

Proszeni jesteśmy zwrócić na
to uwagę Kuratorjum i p. Inspe-
ktora szkol. w Nowogródku, że

podobne postępowanie ich pod-
władnego nle licuje z godnością
nauczycieła i wychowawcy dzia-
twy szkolnej. Jednocześnie do-
wiadujemy się, że już prawie od
dwóch łat w szkole Sorgowickiej,
do której uczęszczają dzieci wy-
łącznie ketolickie, niema wykła-
du religii, ponieważ Kurja nie
może nauczycielowi obecnemu
udzielić misji kanonicznej, 'a Ku-
ratorjum pomimo interwencji Ku-
rji i złożonego podania przez ro-
dziców dziatwy pozbawionej re-
ligii, dotychczas nie załatwiła tej
sprawy.

Ponowna fala epidemji tyfusu plamistego.

Rzekomo stłumiona epidemja
tyfusu plamistego w Wileńszczy-
źnie ponewnie wybuchła nieo-
czekiwanie w pow. dziśnieńskim.
Według danych władz sanitar-
nych w ciągu ubiegłych dni na
terenie tege powiatu zanotowano
17 wypadków zasłabnięć na tyfus
plamisty. Władze sanitarne nie-
zwłocznie przedsięwzięły  najo-

Niszczenie linji telefonicznej Ęna

Od pewnego czasu na linji
Pedświlje-Bokszyce grasuje nieu-
chwytna szajka, która w sprytny
sposób niszczy linje telefoniczne.

Onegdaj znowu władze bez-
pieczeństwa zostały zaalarmowane,
iż w pobliżu wsi Iwanowszczyzna

strzejsze średki zapobiegawcze.
Chorych natychmiast izolowano,
zaś mieszkania ich poddano
ostrej dyzenfekcji. Również zano-
towano kilka wypadków tej nie-
bezpiecznej choreby w pow. mo-
łodeczańskim, gdzie również
przedsięwzięto środki ochronne.
W innych powiatach zasłabnięć na
tyfus plamisty nie notowano. a

szlaku Podświije — Dokszyce.

gm. dokszyckiej nieznani sprawcy
zniszczyli linję telefoniczną na
przestrzeni przeszłe 120 mtr. Sa-
botažyšci po zniszczeniu linji za-
brali również drut ze sobą. Za-
rządzono energiczne poszukiwa-

Napad na kupca.

Na powracającego z miastecz-
ka Ostrowca, kupca Rubina Cyp-
kina, zam. w Rukojniach, gm. ru-
domińskiej na drodze koło wsi
Michniuny napadłe kilku osobni-
ków, którzy zbili kupca kijami
do utraty przytomności, poczem
zabrali mu futro i 12 zł. gctówką.
Nieprzytomnego kupca znaleźli
na drodze włościanie, którzy o

nla za sabotažystamiį (2)

rabunku  powiademili policję.
Dzięki natychmiastowej akcji
śledczej zdołano wpaść na ślady
napastników. Rabusiami okazali
się mieszkańcy wsi Michniuny:
Aleksander Bieżko, Władysław
Pietrulewicz i Władysław Wali-
nowicz, których aresztewano i
przekazano do dyspozycji sędzie-
go śledczego. a

Dziki z teryterjum litewskiego.
W ostatnich dniach w pogrą-

nicznych miejscowościach pow.
święciańskiego zauważono wę-

Od poniedziałku 11 stycznia 932 r. godz. 4, 6. 8 i 10. z życia marynerzy ginących na dnie

George O'Brien w emocjonującym filmie <Zzwycięstwo»
wojny. Koncertowa orkiestra pod batutą M.a je. Ceny miejsc:

na od g.
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Ostrobramska 5.
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KINO Mickiewicza 9.
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. „Szwajcarskie Gorzkie
(z marką „Kogut“) są stoso-
wane przy chorobach żołądka,
kiszek, obstrukcji I kamieni

J : żółciowych.

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA”
są naturalnym łagodnym środkiem przeczysz-

czającym, ułatwiającym Ea organów tra-
iwko Z ол
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Poszły pieszo. Zauważył, že skręciły

J. S. FLETCHER.

Dzwonnik z Notre-Dame
iiiiii

OGRODNIK pszczelarz, OSOBA z
z długcletnią szkołą przemysłowo-han-

dlową w Wilnie  poszu-
kuje posady w miejscu

gr.—2.lub na. wyjazd. Bliższe

=——— Mieszkanie 6 pokojc-
we de wynzjęcia cent- samotny, с
rainė ogrzewanle, praktyką, poszukuje po-

Adres w Admini-

waj e swoje zdrowiel

i

Do wynajęcia 5-cio po.
kojowe mieszkanie,

6 przy ul. Uczeń w bardzo ciężkich

„m. lele- petycje Ciasna 3 m. 10.

drówkę dzików. Stado dzików
liczące 5 sztuk zauważono w re-
jonie Kołtynian. Dziki ukryły się

DZWI Ś Dziś w wielkim programie glgantycznym arcydzieło Wiktora Hugo nanowo nagran

> WIATOWID i wroli Rów mistrz maski, niezrównany LOM a:
enajwiększe arcydzieła ekranu Anonsl Już wkrótcewiel

 

DŁIENNIK WiLENSKi

SPORT.
Abnegacja sportowa

radjostacji warszawskiej.

Od kilku już lat przysłuchujemy się
komunikatom sportowym, jakie są nada-
wane codzieńnie przez rozgłośnię radja
warszawskiego. Niemal zawsze komuni-
katy te budziły poważne zastrzeżenia co
do treści poruszanych zagadnień z życia
sportowego. Wiemy przecież doskonale,
że życie sportowe nasuwa nam cały
szereg ciekawych zagadnień społecznych,
które  najrozmaiciej są komentowane
przez poszczególne odłamy społeczeń-
stwa sportowego. Zagadnienia te mo-
głyby być doskonale rozwiązywane przed
mikrofonem w formie bądź dyskusji,
bądź też w formie odczytów.

Jednak radjostacja warszawska uwa-
ża wręcz odwrotnie. Uważa, że o sporcie
niema już wogóle co mówić, że tematy
wyczerpały się i w najlepsze sobie w cza-
sie, przeznaczonym na sport, nadaje
płyty gramofonowe. у

Jedynie tylko radjostacja wileńska
żywo interesuje się rozwojem sportu
i stale od kilku już lat nadaje tradycyjne
poniedziałkowe pogadanki sportowe. Na-
dawanie jednak raz w tygodniu poga-
danki sportowej jest stanowczo za mało,
ale, jak na Wilno, na poruszanie tema-
tów lokalnych często wystarcza. Brak
jest tylko komunikatów ogólnych i po-
gadanek o zagadnieniach aktualnych
z całego świata.

innych ośrodkach  radjowych
sport również jest traktowany po maco-
szemu, tak samo jak i w Warszawie.
Dowodem tego chociażby szereg trans-
misyj z zawodów hokejowych, w których
prócz jąkania i skarg na zimno nic wię-
cej nie usłyszeliśmy.

Czyżby doprawdy w Warszawie brak
było człowieka, który potrafiłby fachowo
i ciekawie zainteresować sportem ogół
słuchaczy?

Hokeiści „Ogniska* grają sami z sobą.

Aczkolwiek w chwili obecnej mamy
w Wilnie jedną tylko drużynę hokejową,

Z POGRANICZA.
Wysiedienie z granic Litwy
nauczyciela | działacza spo-

łecznego.
Na odcinku granicznym Troki

wysiedlono z granic Litwy 50-le-
tniego Wacława Prószyńskiego z
koszedarskiego powiatu. Prószyń-
ski w ostatnich latach pełnił
funkcje nauczyciela języków i hi-
storji polskiej oraz prowadził kur-
sa dla dorosłych. Pozatem Pró-
szyński zakładał kibljoteczki pol-
skie przy szkołach oraz urządzał
przedstawienia artystyczno - wo-
kalne.

Za działalność tę Prószyńskie:
go wysiedlono jako obcokrajowca
nie posiadającego obywatelstwa
litewskiego. (a)
РОНИЗИТИИОВСАНО ROWOTREBRTPLRAECZ

w pobliskich lasach. Według opo-
wiadań mieszkańców granicznych
wsi, dziki przywędrowały z tery-
torjum litewskiego, gdzie je nie-
miłosiernie tępią bandy kłuso-
wnicze oraz strażnicy litewscy. a

 

morzal Fleta morska na usługach

balken 30 gr. parter 60 gr. Kasa czyn-
do 10 w.
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Mogę iść szyć na Buchalter b'lansista
gr—2 były  cbrońca

osoba, rzą:

| - sprawdzania
może handlowych,

meldunków,
weksli

gr—2 stracji Dziennika

(apitersko-

Statystyka.

Zienkie-

dziny.

Na Boga nie
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e jake potężny dźwiękowiec p.t.
Film kološelny przewyžszający
przebej

ukończoną

 

kanie. Przyjmuje pracę tarza  zarodowego
w zakresie prowadzenia książkowość rolniczą, do-

ksiąg bre referencje, w ostat-
niej posadzie 3 lata — ny w najlepszej dzielni-

cy Wilna ma wielką przy*
Bilžsza wiado-

i innych. Łaskawe zgłoszenia: Ber- mość dia zainteresowa-
nych (nie pośredników)

sporządza-
nia bilassów, prowadze przyjmie stałą posadę od

windy- 1.

Zgłoszenia do Admini nard Bechnarck, Obrzyc-
od ko, woj. Poznańskie.

„Rządca . 8170-1

——2-
— Według statystyki,

wicz”,Ludwisarska 12 m.5 na rodzinę polaka przy-
W obecnych cężkich cza-
sach r: bię ładnie i tanio

arunkach prosi o kore- wszelkąroboiętepicerską osobą?
oraz przerabiam otoma-

materace: i t. d.

pada przeciętnie 5.2 osób
-—- A któż jest tą 0,2

— Zwykle—ojciec ro- 94 $—3

to zapał naszych hokeistów wcale się
nie zmniejsza.

W niedzielę będziemy mieli pierw-
szy nieco poważniejszy mecz hokejowy,
który niewątpliwie ściągnie na ślizgawkę
o godz. 12 zwolenników gumowego
krążka.

Gracze „Ogniska” podzielili się na
dwa zespoły. drużynie „A” wystąpią
Andrejew-Mikołajew, Staniszewski, Sier-
dziukow, Zajcew, Godlewski I i Kosta-
nowski. Przeciwnikiem tej drużyny będą
koledzy klubowi: W. Jerzy, Swolkien,
Alfred I, Alfred II, Godlewski II i Oku-
łowicz.

, Widzimy więc, że oba te zespoły są
mniejwięcej równe i walka zapowiada
się nadzwyczaj ostra.

Zawody klasyfikacyjne
w jeździe sztucznej.

Staraniem Wil. Tow. Lyžwiarskiego,
Kierownictwa Parku Sportowego i O-
środka W. F. odbyć się mają w lutym
pierwszy raz w Wilnie klasyfikacyjne
zawody łyżwiarskie w jeździe sztucznej.
Program zawodów przewiduje konku-
rencje: nowicjuszy i juniorów.

Do zawodów mogą zgłaszać się ci
wszyscy, którzy dotychczas nie stawali
do zawodów w jeździe sztucznej. Każdy
zawodnik musi jednak mieć więcej niż
10 lat. Poszczególną figurę powtarzać
można do trzech razy.

Przypuszczać należy, iż zawody te
zgromadzą sporo amatorów sportu lyž-
wiarskiego, zwłaszcza, że prawidłowe
wykonanie szeregu figur uprawnia do no-
szenia specjalnych odznak łyżwiarskich.

„Polonja“ przyjeżdża do Wilna.
Po chwilowej przerwie na niedzielę

24 bm. zapowiada się znów poważna
impreza bokserska Warszawa—Wilno.

Warszawę reprezentuje mistrz dru-
żynowy stolicy „Polonja”.

W drużynie „Polonji* wystąpi kilku
pierwszorzędnych pięściarzy, jak Kazi-
mierski, Gos i Mizerski.

Ciekawi jednak jesteśmy, czy i „Po-
lonja“ tak, jak „Warta, przyszle do
Wilna rezerwowy swój skład i lekcewa-
żąco traktować będzie naszych zawodni-
ków.

Mecz ma się odbyć w sali teatru
przy ul. Ludwisarskiej 4.

Godlewski Józei
nie jedzie do Lace Placid.

Dzień wczorajszy miał ostatecznie
zadecydować co do wyjazdu J. Godlew-
skiego do Ameryki na igrzyska olim-
pijskie.

Wczoraj Godlewski otrzymał z P.
Z. H. jeszcze jedną depeszę, ażeby na-
tychmiast przyjechał do Warszawy, ale
niestety nasz najlepszy hokeista musiał
zrezygnować z tak zaszczytnego wyróż-
nienia i zgodzić się z losem pozostania
w Wilnie.

Główną przyczyną, która wstrzymała
Godlewskiego, była posada jego i ogólny
stan materjalny.

Miejmy jednak nadzieję, iż Godlew-
ski nieraz przywdzieje jeszcze reprezen-
tacyjną koszulkę i że zmienią się jego
dzisiaj nieszczęśliwe warunki  egzy-
stencji.

Godlewski jest zrozpaczony. ale jest
zarazem pełen wiary i nadziei, że jeszcze
młody wiek jego pozwoli mu uczestni-
czyć w następnych igrzyskach i że zo-
stanie w przyszłości olimpijczykiem.

Mecze ping-pongowe.
Dziś i jutro od godz. 17 odbywać się

będą w Ognisku mecze ping-pongowe.
Do zawodów stają najlepsze zespoły

Wilna: Ognisko, Makabi i Ž. A. K. S.
Ja. Nie.

: Arka Noego (dźwię-

 

RZĄDCA
GOSPODARCZY,

lat 36, z 10 letnią prak-

 
tyką w postępowych i
intensywnych majątkach į upno
w Wielkopolsce — z u- | Sprzedaż
kończoną szkołą rolniczą
w Niemczech, rzutki, e-
nergiczny i zamiłowany Do sprzedania

z dług'letnią praktyką, w
sądowy jący dokładnie

obejmie natychmiast za- buraków  cukr.,

domami za miesz łóstwo, hodowlę inwen-

swym zawodzie. zna- „osobniak“ ®

4. 1932 lub prędzej. szłość.

u Dyrektora S
gr.—2 Rolniczego Za

uprawę w centrum miasta zwol-
rybo- nem komfortowem mie-

szkaniem i jeszcze inne-
oraz ml budynkami. Wyjątko=

wa okazja, gdyż plac ©-
koło 560 sąźni, położo

 

ROZMAITOŚCI.
NAJSILNIEJSZA TRUCIZNA.

Najsilniejszą truciznę odkryto nieda-
wno w południowej Afryce, w Transva-
alu. Chemik Green przeprowadził bada-
nia nad trucizną wydzielaną przez ros-
nącą dziko roślinę Adenia i stwierdził,
iż jad jej działa 5000 razy silniej, niż stry
chnina. Już setna część miligrama tej
trucizny wystarczy do zabicia człowieka,
przyczem w organizmie nie pozoslawia

  

ona po sobie żadnych śladów. Odkrycie -
właściwości trujących Adenji nastąpiło
przypadkowo podcząs robót prowadzo-
nych nad wytyczeniem trasy kolejowej:
pewien robotnik zgryzł i wyssał listek
Adenji, w kilka minut potem padł  tru-
pem.

MĄŻ NIE POTRZEBUJE PŁACIĆ
RACHUNKÓW ZA SUKNIE ŻONY.

Gwałtowna mowa angielskiego sę-
dziego Mac Cardie, w której napiętnował
rozrzutność kobiet angielskich, wywołała
w całej Anglji wielkie poruszenie. Sędzia
stanął po stronie dziennikarza Frankau,
który odmówił zapłacenia wysokiego ra-
chunku za suknie swej żony i został za
to pozwany przed sąd przez firmę kra-
wiecką. Sędzia Cardie oddalił powódz-
two z uwagą, że należy się ze strony są-
du obrona mężowi przed podstępnemi
pchnięciami nożem od nieokiełzanej żo-
ny. Angielskie damy przyjęły wyrok ten
jak osobistą obrazę i postarały się o do-
wody, że i mężczyźni również mogą być
rozrzutni. Dwa, wprost sobie przeciwne
przykłady, zwróciły szczególniejszą uwa-
$ę. W obydwu przypadkach chodziło o
wielokrotnych miljonerów. Jeden z nich
znany kupiec, nosi zasadniczo tylko go-
towe ubrania, w cenie najwyżej 150 zł.
Drugi z nich, lord, będący również prze-
mysłowcem, mógłby być prototypem mę-
skiej rozrzutności.

Lord posiada 100 garniturów mary-
narkowych. Futro jego kosztuje 10.000 zł.
Ma sześć garniturów frakowych, osiem
kostjumów golfowych dziesięć kostjumów
do jazdy konnej, każdy po 7.000 złotych,
40 swetrów, 24 par butów, 12 kapeluszy
kilkaset sztuk z każdego rodzaju bieli-
zny, kiłkaset krawatów.

Genjalnemu temu rozrzutnikowi uda-
ło się wynaleźć komplet najdroższych
szczoteczek do zębów, w cenie po 40 zł.
za sztukę. Oczywiście, że wykupil od-
razu cały zapas, jaki był w magazynie!
Biedny lord! Co taki pocznie, gdy go u-
derzy kryzys ogólny? Czy potrafi żyć
wtedy? Chyba otworzy sklepik z najdroż
szemi szczoteczkami do ząbów po naj-
niższej cenie. й

Rk

INTROLIGATORNIA
AL. ZWIERZYŃSKIEGO
MOSTOWA Nr. 1. TELEFON Nr. 1244

PRZYJMUJE DO OPRAWY
RÓŻNE KSIĄŻKI,I INNE ROBOTY
wykonanie staranne - cany niskie

OTWARTA OD 8-ei DO 4-2] POP.

—————

 

 

Czy jesteś członkiem
LOPP ?

LLS

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

Lokal odrestaurowany, wprowadzono wszelkie dogodności według
najnowszych wymagań. Uruchom ono kuchenkę parową z której to
śniadanie z dodaniem szklanki piwa lub
bedzie tylko 75 groszy. —

z dniem 1-Il r. b.

owkożene ||
Oryginalna maść

(z kogutklem)

„MROZOL “
dom

ogrodzie ;

leczy i gol ranki,
powstałe od odmro-

żenia.
Sprzedają aptekii
składy apteczne.
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yndykatu AKUSZERKA

1 kieliszka wódki kosztować
Śniadanie wydawać się będzie od godziny

9-tej rano.—Muzyka: kwintet pod kierownictwem p. Orlowskiego cały
Program | szo rzedny. Tańce, oraz śplewy śpiewaczki światowej sławy
Władysławy Poraj-Poreckiej.

zaangażowaliśmy slynny zezpół baletu
pana Karczewskiego składający się z 9 osób —Dancing towarzyski — Co
niedziela popołudniówki.—Czarna kawa z upominkami.—Dia pań loteryjka.

w'

OBIADY
„ ŚCIŚLE JARSKIE

od 1—2 zł. — z 2—4 dań
d 2—5 dz. Bi ię-
. da Śrzechodzecych DRUKARNIA

»rst i
ZwsójnkićJaroszów,SDE

Akuszerki Ij LOKALE |

Listy do Redakcji.
Szanowna Redakcjo!
We wczorajszym N-rze Dziennika w

artykule p. inż. Pieślaka wkradł się błąd #
zasadniczy, mianowicie: powiedziano tam,
że do punktów zbornych nowopowsta*
jącej V dywizji syberyjskiej w Samarze
zgłaszali się m. inn. „i żołnierze rozbro-
jonego korpusu wschodniego
Dowbėr+ Mušnickiego i gen.
skiego“. :

Co do I korpusu 'gen. D.-Muśnic-
kiego, to prawda, gdyž ten korpus zostal
rozbrojony 22 maja 1918 r., zaś V dyw.
Syberyjska zaczęła się tworzyć w po-
czątkach lipca tegoż roku.

, Natomiast 4 dywizja gen. Żeligow-
skiego tworzyć się zaczęła już po rozbi-
ciu II korpusu gen. Hallera pod Kanio-
wem (11 maja 1918 r.), i to przeważnie
z rozbitków tego korpusu oraz I korpusu
gen  D.-Muśnickiego. Narazie wszakże
była ta mała garstka bez osobnej nazwy
i pozostawała pod dowództwem gen.
rosyjskiej służby Polaka Stankiewicza.
Dopiero we wrześniu 1918 sformowała
się IV dywizja, zaś gen. Żeligowski objął
dowództwo w listopadzie bodaj tegoż
roku. s

Żołnierze tej dywizji nie potrzebo-
wali przechodzić do innych formacyj,
$dyż dywizja gen. Żeligowskiego nigdy
nie była ani rozbrajana, ani rozformo-
wywana, ani rozbiła, lecz przez Odesę,
Bessarabję, Bukowinę przybyła do kraju
wiosną 1919 r. i zadecydowała o zwy-
cięstwie naszem nad Petlurą, tudzież
jego rezunami.

3 Łączę wyrazy najgłębszego poważa-
nia.

й gen.
Żeligow-

J. S. Dąbrowski, ppor. inw.,
żeligowczyk.

Wilno, Witoldowa 36—3.

|Saladowynajęcia|
na bale odczyty i zebrania.
Grzeszkowej 11.—Telef. 1561
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.
Wieńska 15—5.

 

 

SIEŁTA
WARSZAWA (Pat.) 14. I. 1932 r.

Waluty i dewizy:

Dolary8,9! —8,9—8,£9.
Belgja 124,00 —124,31—123,69
Holandja 358,45—358,15—359--20—357,40
Londyn 30,45—30,40—30,58 —30,23.
Nowy York kabel 8,927—8,947—8,907.
Paryż 34,99—35,08—34,90.
Praga26,41—26,47—26,35.
Szwajcarja 173,95—174,38—|73,52.
włochy 45,40—45,63—45,17
Berlin w obretach nieoficjalnych 211,45.
Tendencja słabsza.

Papiery procentowe:
4%, pożyczka inwestycyjna 84,50—

85,25. Ta sama seryjna 92,50. 6%, doła-
rowa 56. 4'|, dolarowa 43—43,%5. Stabi-
lizacyjna 54,50—55—54,25. 8, L. Z. B.
G. K. i B. R., obligacje B. G. K. 94 Te
same 7 |, 83,25. 8%, obligacje bud. BGK
94. 4, L Z. ziemskie 41,50—41 4'|,9%,,
warszawskie 48,50. 5%, warszawskie 51.
8%, warszawskie 63—64—63,25. 8%, Łodzi
60,25. 10% Siedlec 62.

Akcje:
Bank Polski 105.
Dolar w obrotach prywatnych 8,96,

EV Rubel w płaceniu 5,06.

 

Lokai parterowy 1 po-
kojowy z 2 ma wejścia-
mi jest de wynajęcia na-
dający się dla handlu
ul. Wileńska Nr. 48 o
szczegółach dowiedzieć
się u dozorcy demu.

—н
Westehnienie podlotka.

Ach! jaki cudowny jes
teraz repertuar naszych
teatrów: Śluby Panień-
skie. Odwiedziny Po-

 —
32—0 o

aszcze wystawil: na za-
ończenie Noc poślubną!

RÓŻNE = Ach. Zeby tak

<horych' | 1NTROLIGATORNIA

Mostowa UI. 1. Tel' 12-44

PRZYJMUJE DO DRUKU

DZIEŁA, BROSZURY
RZE ZRZECZENIA

Lokal ządzeniem,
walna 9 MARJA LAKNEROWA „oóajcy sę tna jadło: BILETY WIZYTOWE,27—1 przyjmuje od godz. 9 do“— przyjmuje od godz. lo

Sprawy 7 w. Kasztanowa 7 m. 5. E ae = ZAPROSZENIA,

majątkowe SKŁAD WZP69 lepszym punkcie miasta I RÓŻNE KSIĄŻKI
— Foriepianów, AKUSZERKA powiatowego zaraz do

Parcele budynkam! i Pianin, M odstąpienia; z dobrym DO OPRAWY
b » dj orsz 2 RNB HAŁOWSKA fachowcem możliwa jest
o Fisharmonji , przeprowadziła się. Spółka. Informacji udzie WYKONYWA

AE ZE KA Zamkowa 3 m.3. — Tam- |4 Stanisław Nowik Szęzu-
I wileńska Spółka Perce- K. DĄBROWSKA że gabinet kosmetyczny czyn kLidy ul. Wileń- PUNKTUALNIE.
lacyjna, ul.OE 4 (F-n a pis od r. ZY Poe (Rn Ё usuwa sz r 24—1k

—r Wilno,ul. Niemiecka3m. rodawki, kurzajki i wą- т

702—20 gry. 70200 WKGGKKUKECEKIEKZA bo СО

 

raz. Najprędzej wyszły w jakiejś sprawie i nie wró-
ciły z własnej woli. Niech mi pan

śdy panie
powie, gdzie była

rozmawiały

Crole, wyjmując zegarek, — Już jest południe i...
— Może przerwał Maythorne i dodał półgłosem

— ale mnie się zdaje, że raczej nie. Pokażę panu

 

 

ВОМ0 СМО лаыК,
(The Mazaroti Murder).

POWIEŚĆ.
Przekład autoryzowany z angielskiego.

— Kto to jest Alicja Murdoch? — powtórzył —

A prawda, że pan nie pochodzi z Marrasdale! To jest

proszę pana mleczna siostra mojej żony. Wychowy-

wały się razem jako dzieci i potem ona została panną

służącą żony. I teraz jeszcze zawsze jej towarzyszy

w podróży, ale od kilku lat mieszka w małym domku

w Brinside i żyje ze swoich dochodów. Bardzo pra-

cowita i energiczna kobieta. W sezonie turystycz-

nym pomaga gospodyni pod Słonką.
Więc ona wyszła wczoraj

niami? — badał Maythorne.
m Tak. Portjer mi powiedział. On nas wszyst-

kich dobrze zna, mnie, żonę, Sheilę i Alicję, bo za-

wsze, będąc w Londynie, stajemy u Shorta — przy-

jeżdżamy dwa lub trzy razy do roku. Otóż on po-

wiedział, że moje panie wyszły z hotelu z Alicją

o wpół do dziewiątej. :

— Czy sprowadzał dla nich taksówkę? — za-

pytał Maythorne.

wieczorem z pa-

(Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

mam najmniejszego pojęcia, co je- mogło skłonić do

wyjścia o tak późnej godzinie? {

— Czy żadna nie wróciła? — zapytał Crole,
— Żadna. Czekałem do północy, poczem poło-

żyłem się spać. Byłem tak znużony, że usnąiem ka-

miennym snem i obudziłem się dopiero rano. Ale ku

swemu wielkiemu zdumieniu, żadna nie wróciła Co
do Sheili to przypuszczałem, że poszła do pannyAr.
perley, zaraz po śniadaniu pojechałem do niej ta
sówką. Zdążyłem na ostatnią chwilę, bo wychodziła
właśnie do szkoły. Ku memu, jeszcze większemu
zdumieniu, powiedziała mi, że Sheila do nie wróciła.
Że po naszem wyjściu ubiegłego wieczora, siedziała
długo w milczeniu i wkońcu powiedziała, że pójdzie
do Shorta rozmówić się z matką. Poszła i nie wróciła.
I to jest wszystko — zakonkludował pan Elphin-
stone, wymachując laską. — Znikly, przepadly
wszystkie trzy w samem centrum Londynu. Pojecha-
łem do pana Maythorn'a i przywieziono mnie tutaj.
Panie kochany — zwrócił się do detektywa — niec
mi pan powie, czy ich czasem nie porwano?

Nikt się nie roześmiał, Prostota pana Elphin-
stone'a była rozbrajająca, a na twarzy jego malowa-
ła się troska i powaga. Toteż Crole odpowiedział na
jego naiwne pytanie z taką samą powagą.
— Nie, panie, to nie da się pomyśleć. Nawet

w Londynie-trudno byłoby porwać trzy kobiety na

7

  

Alicja Murdoch w czasie,
w sypialni?

Pan Elphinstone zamyślił się.
— Prawdopodobnie — rezkł — w sąsiednim po-

koju, to jest w. garderobie, która służyła jej za sy:

pialnię. Zawsze stajemy u Shorta w jednych i tych

samych pokojach. Jest ich trzy: gabinet, sypialnia

i garderoba. Alicja zawsze nocuje w garderobie.

Mam wrażenie, że była tam w czasie rozmowy źony
ze Sheilą. i
— Czy portjer nie mówił, czy wzięły ze sobą

jakąś walizkę albo torbę? — zapytał Crole. — I czy

mu nie mówiły, dokąd idą i kiedy wrócą?
— Nie pytałem — odpowiedział Elphinstone, —

Ale jestem pewny, że nic mu nie mówiły. Portier,

inteligentny człowiek, którego znam od wielu lat,

powiedział mi dziś rano, że widząc je wychodzące,

pomyślał, że... no mnie to wogóle nie przyszło na

myśl.
"aa Co pomyślał? — zapytał Crole.
— Że panie poszły do kina, bo skierowały się

w stronę, gdzie znajduje się nowe, wspaniałe kino.

Ja jednak nie wyobrażam sobie... Ё
— Napewno nie poszły do kina — orzekł Mayt-

horne, patrząc znacząco na dwóch policjantów: —
To trzeba będzie zbadać. Robota dla panów.
— A może pani już jest w hotelu — zauważył

coś — ciągnął głośno — coś, co mam w kieszeni.

Ciekaw jestem, czy pan to pozna. — Wyjął z kieszeni

kryształową broszkę i położył na stole. — Proszę,

czy pan wie, co to jest?
Pan Elphinstone przyjrzał się uważnie broszce

i podniósł oczy.
— Skąd pan to ma? — zapytał z widocznem

zdziwieniem. — To broszka mojej żony!
ROZDZIAŁ XXV.
Nieznajomy gość.

Maythorne przechylił się przez stół i przez

chwilę szeptał z policjantami. Domyśliłem się że

opowiada im, gdzie znalazł broszkę. Poczem rzekł

do pana Elphinstone:
— Czy pan się jednak nie myli? Czy to napraw-

dę broszka pańskiej żony? Może być przecież inna,

podobna. ‚
— Nie, to jest napewno broszka mojej žony —

oświadczył uczony z rzadką u siebie stanowczością.

Kupiłem ją dla niej przed laty w Inverness. Właści-
wie: kupiłem dwie jednakowe. Kryształy są wyjąt-
kowo ładne, a srebrna oprawa bardzo stara. Pamię-
tam, że kupiłem je w sklepie antykwarskim. Ale te-

raz sobie przypominam, że dawno już ich nie wi-
działem. ;

; (c. d. n.)  
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