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Rok VIII. 
  

BMIEZALEŻNY ORGAM DEMOKRATYCZNY 

Rokowania polsko-litewskie 
w Berlinie. 

„Kurjer Poranny" z 2 b. m. za- 
mieścił wywiad swego współpracow- 
nika z p. Marjanem Szumlakowskim, 
dyrektorem gabinetu ministra spraw 
zagran. i przewodniczącym delega- 
cji polskiej na konferencji polsko- 
litewskiej, która odbyła się w dn. 
15—18 grudnia r. ub. w Berlinie. 

Dyr. Szumlakowski na wstępie 
zaznaczył, że ze względu na nie- 
unormowane stosunki, jakie istnieją 
miiędzy Polską a Litwą, do każdych 

rokowań między przedstawicielami 
tych rządów przystępuje się w 
specjalnej atmosferze, która wyma- 
ga spokoju i dużej ostrożności; po- 
zatem, nie należy nigdy oczekiwać 
bardze szybkich, konkretnych rezul- 
tatów. Jednakże sam fakt. bezpo- 
średnich rozmów i negocjacyj mię- 
dzy urzędowymi delegatami Polski 
i Litwy przyczynia się do pewnego, 
choćby najmniejszego, złagodzenia 
płaszczyzny tarć, jakie w dziedzinie 
stosunków polsko-litewskich istnieją. 

— Pan dyrektor ma już pod tym 
względem duże doświadczenie... 

— Będąc drugim delegatem rzą- 
du podczas konferencji w Kopen- 
hadze i Lugano w r 1925, a później 
przewodniczącym komisji dla spraw 
komunikacyjnych i ekonomicznych 
w ramach konferencji Królewieckiej, 
wreszcie obecnie jako przewodni- 
czący delegacji naszej do rokowań 
w Beulinie, mogłem stwierdzić, że 
prace w czasie tych negocjacyj po- 
suwały się naogół bardzo mozolnie 
naprzód. Dały one pewne nieznacz- 
ne rezultaty w Kopenhadze (zresztą 
później przez Kowno przekreślone!, 
to znowu w Lugano napotkały na 
nieprzezwyciężone trudności, a póź- 
miej znów rezultat konferencji Kró- 
lewieckiej, zawarty w 3 tomach dru- 
kowanych, sprowadził się do pod- 
pisania jedynie drobnej umowy o 
małym ruchu granicznym. 

— Jaki był przebieg rokowań? 
— Wyjechałem do Berlina za- 

opatrzony w odpowiednie pelno- 
mocnictwa, podpisane przez Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej, upo- 
wažniony do negocjacyj i ewentual- 
nego podpisania tych umów, które 
wymkałyby z ram rezolucji Rady 
Ligi Narodów z dn. 18 września r.b. 
l tu muszę zaznaczyć, że delegat 
litewski analogicznych — ре!потос- 
mictw nie posiadał; zatem było dla 
mnie jasnem, że trudno spodziewać 
się podpisania jakiejś konkretnej u- 
mowy w toku tych kiłku dni roko- 
wań, które pozostawały wobec zbli- 
żających się świąt. Delegucja pol- 
ska przychodziła do tych rokowań 
mając konkretnie opracowane pro- 
jekty oraz odpowiednich ekspertów 
z ministerjum spraw wewnętrznych 
i ministerjum robót publicznych. W 
delegacji litewskiej uczestniczył je- 
ynie reprezentant z ministerjum 

spraw wewnętrznych. 
Nie będę powtarzał przebiegu 

posiedzeń, które odbywały się ko- 
lejno w poselstwach polskiem i 
litewskiem, gdyż znane są one bądź 
z komunikatów cficjalnych, bądź 
z wiadomości prasowych. Pragnę 
jedynie pokrótce scharakteryzować 
nasze projekty, a następnie projekt 
litewski. 

Pierwszy projekt umowy o szyb- 
kiem załaiwianiu mogących wynik- 
nąć incydentów na pograniczu jest 
wzorowany w zasadzie na umowie 
naszej z Sowietam; umowa ta w 
praktyce okazała się zadowalającą 
Przewiduje ona w razie zaistnienia 
konfliktów na linii granicznej sko- 
munikowanie się przedstawicieli po|- 
skiego i litewskiego. Że strony pol- 
skiej byliby to starostowie powiatów 
pogranicznych, ze strony litewskiej 
naczelnicy tamtejszych powiatów. 
Obie, strony ustaliiyby miejsce prze- 
bywania swoich przedstawicieli i 
każdorazowo komunikowałyby sobie 
zmianę ich miejsc pobytn.  Blabe 
incydenty mogłyby być załatwiane 
ustnie; wypadki nieco poważniejsze 
po porozumieniu się ewentualaem 
każdej ze stron ze swojemi wła- 
dzami centraloemi Decyzje powziete 
przez przedstawicieli cbu stron lub 
ich zastępców miałyby moc obo- 
wiązującą, rozumie się, bez możności 

aczania w kompetencje władz 
'sądowych etc. I'rojekt nasz przewi- 

ywlła wzajemne zafiksowanie pew- 
nych punktów przejścia na drugą 
stronę linji granicznej. Podczas po- 
bytu każdego delegata po stronie 
przeciwnej przysługiwałoby mu pra- 
wó nietykalności osobistej. Projekt 
masz, powołując pewien wspólny 
organ polsko-litewski do załatwiania 
konfliktów, wychodził z założenia, 

  

że tylko kompetentne władze obu 
stron mogą szybko i skutecznie wy- 
nikłe incydenty likwidować. 

— W czem zasadniczo różni się 
projekt litewski? 

-- Projekt litewski natomiast 
(wychodzi z wręcz odmiennego pun- 
ktu, mianowicie: ogranicza się do 
przewidywania sposobu załatwiania 
już wynikłych zatargów granicznych, 
natomiast nie przewiduje, jak to 
czyni projekt polski, żadnych środ- 
ków dla ewentualnego zapobieżenia 
tym zajściom, a w szczególności 
chciałby wciągnąć do załatwiania 
incydentów granicznych jakiś czyn- 
mik trzeci „neutralny" (np. attaches 
wojskowych obcych państw), któ- 
ryby był niejako arbitrem w tych 
sprawach. Takie ujęcie wprowa- 
dzające momenty polityczne, jest 
absolutnie przez nas nie do przyję- 
cia, co było już zaznaczone w nocie 
naszej do Rady Ligi z dn. 20 sier- 
pnia r. ub. i co zupełnie zdecydo- 
wanie powtórzyłem delegacji litew- 
skiej w Berlinie. 

— Czy istnieją podobne umowy 
między innemi państwami? 

— Owszem, znamy umowę so- 
wiecko-rumuńską o ruchu granicz- 
nym, która reguluje załatwienie bez- 
pośrednio między przedstawicielami 
rządu sowieckiego i rumuńskiego 
mogących wyniknąć sporów na pogra- 
niczu, bez uciekania się do czynni- 
ków trzecich, mimo że między rzą- 
dem sowieckim i rumuńskim niema 
żadnych stosunków oficjalnych. 

— Wspomniał pan dyrektor o 
dwóch projektach, które delegacja 
polska doręczyła delegacji litewskiej? 

— Drugi nasz projekt dotyczył 
unormowania ruchu granicznego na 
odcinkach wodnych między Folską 
i Litwą. W tej sprawie delegacja 
litewska nie odrzuciła naszego: pro- 
jektu, zaproponowała tylko odłoże- 
nie dyskusji szczegółowej do cza- 
su, kiedy się wyjaśni na sesji sty- 
czniowej Rady Ligi Narodów врга- 
wa raportu (jako dalej idącego) Ko- 
misji tranzytowej. 

-— Ogólna ocena ostatnich roz- 
mów jest zatem według pana dy- 
rektora ujemna? 

— Muszę podkreślić naogół przy- 
chylną atmosferę, w której rokowa- 
nia się odbywały, co jest niewątpli- 
wie w znacznej mierze zasługą 
przewodniczącego delegacji litew- 
skiej, ministra Sidzikauskasa, znane- 
go mi jeszcze z czasów konferencji 
kopenhaskiej, kiedy stał na czele 
delegacji litewskiej. Trudno jest dai- 
siaj mówić o rezultatach pertrakta- 
cyj, które należy uważać za znajdu- 
jące się jeszcze,w toku, gdyż, jak 
panu redaktorowi wiadomo, mamy 
się spotkać z delegatem litewskim 
dnia 16 stycznia 193] r. w Gene- 
wie i podjąć ewentualnie dalszą dy- 
skusję w sprawie projektu o załat 
wianiu zatargów granicznych. Zaś w 
sprawie zawarcia umowy uzupełnia- 

jącej ruch graniczny na odcinkach 
rzecznych, sądzę, że sprawa ta wed- 
ług zapewnień ze strony litewskiej, 
ma pewne szanse zrealizowania. 
Nie widzę bowiem żadnej dobrej 
racji, dlaczegoby nie uporządkować 
choćby w minimalnym, koniecznym 
zakresie tego małego ruchu granicz- 
nego, którego wymaga życie, a któ- 
ry dotyczy, jak już wspomniałem, 
dość długiego odcinka między Pol- 
ską a Litwą. 
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Urlop odpoczynkowy Pana 
Prezydenta. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej za- 
mierza w drugiej połowie b. m. udać 
się na kiłkotygodniowy urlop odpo- 
czynkowy do Wisły na Śląsku Cie- 
szyńskim. 

Nominacja dyrektora 
departamentu. karnego. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Dyrektorem departamentu karnego 
w Ministerstwie Sprawiedliwości mia- 
nowany został dotychczasowy prezes 
wydziału odwoławczego Sądu Okręgo- 
wego w Warszawie p. Lorentowicz. 

Wznowienie rokowań. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Wczoraj zostały wznowione w Min. 
Komun. rokowania między rządem 
polskim, a konsorcjum francuskiem, 
Schneider Creusot w sprawie udziele- 
nia pożyczki przez to konsorcjum na 
dokończenie budowy magistrali węglo- 
wej Śląsk-Gdynia. 

  

Kondolencje. 
WARSZAWA, 3.I. (Pat).Z powodu 

zgonu marszałka Joffre'a Pan Prezy- 
dent Rzeczypospolitej Mościcki prze- 
słał na ręce prezydenta Republiki 
Francuskiej Doumergue depeszę treś- 
ci następującej: 

Jego Ekscelencja Pan Gaston Donu- 
mergue, Prezydent Republiki Francu- 
skiej Paryż. Otrzymawszy wiadomość 
o śmierci marszałka Joffre'a, pragnę 
zaznaczyć wobec Waszej Ekscelencji 
udział, jaki biorę wraz z całą Polską 
w bolesnej żałobie, dotykającej Fran- 
cję, która traci jednego ze swych naj- 
znakomitszych synów, bohatera z nad 
Marny, którego imię pozostanie na 
zawsze związane z wielkim bohater- 
skim wysiłkiem narodu francuskiego. 

(— ) Ignacy Mościcki 

Minister spraw zagranicznych Au- 
gust Zaleski przesłał na ręce ministra 
spraw zagranicznych Brianda depe- 
szę następującą: 

Jego Ekscelencja Pan Aristide 
Briand, Minister Spraw  Zagranicz- 
nych. Paryż. Proszę Waszą Ekscelen- 
cję o przyjęcie moich najgłębszych 
kondolencyj z powodu bolesnej straty 

  

jakiej doznaje Francja z powodu 
śmierci jednego z najznakomitszych 
swych synów marszałka Joffre'a, 
którego chwała i zasługi, należycie o- 
ceniane w Polsce, pozostaną wyryte 
w pamięci obu sprzymierzonych na- 
rodów. 

(—) Zaleski. 

W związku ze zgonem Ś. p. mar- 
szałka Francji Joffre'a wiele osób 
zgłasza się do ambasady francuskiej 
w Warszawie celem złożenia podpi- 
sów w specjalnie w tym celu wyłożo- 
nej księdze kondołeneyjnej. 

WARSZAWA, 3.1. (Pat). Wobec 
zgonu marszałka Joffre'a p. prezes Ra- 
dy ministrów Walery Sławek przesłał 
następującą depeszę: J. E. Pan Steeg, 
Prezes Rady Ministrów, Paryż. Głębo- 
ko wzruszony zgonem marszałka Jof- 
tre'a bohatera z nad Marny, mam zasz- 
czyt wyrazić Waszej Ekscelencji żywy 
udział rządu polskiego w żałobie. jaka ..- : 
dotyka zaprzyjaźniony sojuszniczy na- 
ród trancuski. 

(—) Walery Sławek 
prezes Rady Ministrów. 
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P. P. Kownacki .ze smętkiem referuje we 

«wtorkowej „Gazecie Warszawskiej" o nie- 

nvielkich sukcesach „kampanji brzeskiej” 

wśród profesorów uniwersytetu wileńskiego. 

Kampanja brzeska“ jest to pieczeń poń- 

tyczna, którą endecja upiec pragnie przy nie- 

zmiernie przykrej i ci sprawie trakto- 

wania więźniów brzeskich. Jest to tak sma- 

czny kąsek dla endecji, że gdyby ta sprawa 

w rzeczywistości nie zaistniała „Gazeta War- 

szawska chętnieby ją wymyśliła. 

Odkąd więc spadła gratka w postaci in- 

terpelacji Centrolewu o postępowaniu fun- 

kcjonarjuszów więzienia brzeskiego wobec 

osadzonych tam b. posłów opozycyjnych. z 

dwóch pierwszych stron „Gazety Warszaw- 

skiej* codziennie płyną krokodyle łzy nad 

losem tych, których przed kilku jeszcze taty 

chętnieby  utopiono w 

  

   

  

na tychże stronach 

łyżce wody. 

P. Kownacki musiał być bardzo zaińtere- 

sowany przebiegiem prywatnych zebrań pro- 

fesorskich w Wilnie, skoro mie będąc na nich 

je się uprawnionym do refero- 

wania publicznie treści rozmów, których nie 

ie, nikt z 

        

   wymienionych    
    

    

miego profe: 

yj nie bėdzie,     
stwierdzić, że rel 

dotye 
b. m ra prof. Staniewicza, jest zupełnie 

dowolnie skonstruowanym frazesem, który 

z treścią słów prof. Staniev 

nego merytorycznego związku. 

Zatrzymanie w więzieniu 
b. posła Sawickiego. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

    

   
cza nie ma żad- 

Donosiliśmy w swoim czasie, że 
były poseł Sawicki, ze Stronnietwa 
Chłopskiego, na mocy decyzji sędzie- 
go Demanta, miał być wypuszczony 
z więzienia w Warszawie ża kaucję 
5 tys. zł, jednak w ostatniej chwili 
na żądanie Sądu Okręgowego w Bia- 
łymstoku, poseł Sawicki został zatrzy- 
many w dalszym ciągu w więzieniu. 
albowiem śledztwo przeciw niemu o 
strzały do połicji w Knyszynie nie z0- 
stało zakończone. 

Groźbastrajkuw Manchesterze 
LONDYN. 3.1. (Pat.) Wobec tego. 

że konferencja między pracodawcami 
i związkami robotniczemi, która miała 

ce w Manchesterze w dniu wczo- 
rajszym, nie dała żadnych rezultatów, 
spór w przemyśle bawełnianym znaj- 
duje się w zupełnym impasie. Pomimo 
5-godzinnych obrad. istnieje groźba 
przerwania pracy w poniedziałek na- 
skutek wniesionej propozycji zwięk- 
szenia liczby warsztatów, przypadają- 
cych na każdego tkacza. 

  

Zgon marsz ałka Joffre'a. 
PARYŻ, 3.1 (Pat). W dniu 3 stycznia o godzinie 8 min. 23 rano 

zmarł marszałek Joffre. 
PARYŻ, 3.1 (Pat). 

wszystkich gmachach urzędowych, 

Na wiadomość o śmierci marszałka Joffre'a na 
na wieży ratuszowej i na gmachach 

zarządów 20 okręgów Paryża opuszczono chorągwie do połowy masztu. 
Przez cały ranek przed kliniką, w której zmarł marszałek Joffre, groma- 
dziły się olbrzymie tłumy. Rada gabinetowa postanowiła, że pogrzeb na- 
rodowy marszałka Joffre'a odbędzie 
łem, co i pogrzeb marszałka Focha. 
wione będą na widok publiczny w 

się w środę ztym samym ceremonja- 
Zwłoki marszałka Joffre'a wysta- 

poniedziałek i wtorek w kaplicy szkoły 
wojskowej. Zgodnie z życzeniem zmarłego, zwłoki spoczną w Louvecienne. 
Prowizorveznie marszałek Joffre zostanie pochowany w Pałacu Inwalidów. 

PARYŻ, 3. (Pat). Na wiadomość o śmierci Joffre'a prezydent Dou- 
mergue i prezes rady ministrów 
zmarł marszałek i złożyli kondolencje jego małżonce. 
zebrała się o godzinie 11.50. 

udali się do kliniki, w której Steeg 
Rada gabinetowa 

Min. Zaleski wygłosi exposć o sytuacji 
międzynarodowej. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W kołach zbliżonych do Mini- 

sterstwa Spraw Zagranicznych u- 

trzymują, że na p'erwszem posie- 

dzeniu plenarnem Sejmu p. min. 

spraw zagr. Zaleski wygłosi expose 

© sytuacji międzynarodowej i poli- 

tyce zagranicznej rządu. Zapowiedź 

mowy min. Zaleskiego ma plenum 

Sejmu wywołała w kołach politycz- 

zainteresowanie, tem 

p. minister wygłosi je 

nych duże 

większe, że 

przed swym wyjazdem do Genewy 

na sesję Rady Ligi Narodów, która 

rozpocznie się dn. 19-go b. m. 

Sprawa © zamach na życie 
Marszałka Pižsudskiego. 

Telefonem 08 wiasnego korespondenta z Warszawy. 

Po zakończeniu śledztwa w spra- 
wie udaremnionego zamachu na ży- 
cie Marszałka Piłsudskiego akty 
sprawy przekazane zostały urzędo- 
wi prokuratorskiemu przy Sądzie 
Okręgowym w Warszawie. Wygoto- 

wanie aktu oskarżenia przeciwko 
Jagodzińskiemu i towarzyszom  po- 
wierzone zostało wice-prokuratowi 
Grocholskiemu, rozprawy spodzie- 
wać się należy nie wcześniej jak w 
pierwszej połowie lutego. 

Traktat handlowy między Polską 
a Stanami Zjednoczonemi. 

Telefonem od własnego korespondenta z Warszawy. 

Donoszą z Waszyngtonu, że zo- 
stały tam sfinalizowane rokowania 
między przedstawicielami obu rzą- 
dów, polskiego i Stanów Zjedno- 

czonych w sprawie zawarcia trak- 
tatu handlowego. Traktat oparty 
jest o klauzulę największego uprzy- 
wilejowania. 

Noworoczna mowa Mussoliniego o rewizję 
trak 

RZYM, 3.1. (ATE). Mussolini wy- 
głosił w dzień Nowego Roku przemó- 
wienie po angielsku, które było tran- 
smitowane przez radjo do St. Zjedn. 
W przemówieniu tem dyktator Włocz 
zapewnił Amerykę o swej miłości po- 
koju, twierdząe, że jako żołnierz. Wiel- 
kiej Wojny z własnego doświadczenia 
mioże osądzić jak ciężkie są przeżycia 
wojenne i jak groźne są konsekwencje 
wojny. Nikt bez przerażenia nie może 
myśleć o nowej wojnie, która pogrąży 
eałą cywilizaeję w przepaść. Położe- 

tatów. 
nie międzynarodowe w Europie jest 
bardzo naprężone a hegemonja mili- 
tarna jednej grupy państw wprowa- 
dza niebezpieczne wrzenie na konty- 
nencie eropejskim. Konieczne jest o- 
graniczenie zbrojeń i rewizja trakta- 
tów pokojowych, twierdzi Mussolini, 
aby przywrócić w Europie poczucie 
bezpieczeństwa. Włochy nie dążą do 
stworzenia bloku rewizjonistycznego 
jednak nie mogą przejść obojętnie mi- 
mo tych usiłowań, które chca przywró 
cić równowagę w Europie. 

Strajk górników w Niemczech. 
BERLIN, 3.1. (Pat) Donoszą z Moers (Nad- 

renja), że wezoraj wieczorem na szybie pią- 
tym w kopałni Rheinpreussen doszło w czasie 
zmiany noenej do krwawego starcia miedzy 
tłumem strajkujących górników a policją. 

Strajkujący usiłowali przemocą wedrzeć 
się do budynku kopalnianego celem uniemoż- 
fiwienia zjazda do szybu. 

2 tłamu padły nagle strzały, na które po- 
lieja odpowiedziała sałwą. Wywiązała się 
dłaga strzelanina, w ezasie której przechodzą 
ty obok kcpatni drożnik kolejowy traiiony 
został kiiku kulami i zmarł wkrótee po prze- 
wiezieniu go de szpitala. Kilkanaście osób w 
czasie stezełaniny odniosło rany. 

BERLIN, 3.1. (Pat). Ruch strajkowy w za- 
głębin Ruhry w dalszym eiągu stepniowo się 
wzmaga. Wejścia do szybów nadal są obsa- 

dzone przez strajkujących i bezrobotnych. 
Policja wielokrotnie musiała interwenjować 
przyczem dochodziło do starć z robotnikami. 

W Lintforcie urządzone zostało wielkie 

zgromadzenie strajkujących, przy rozpędza- 
niu którego policja musiała użyć pałek gu- 
mowych i dać salwę na postrach. W jednej 
z kopałń zamiast 7 tys. górników stawiło się 
do pracy tylko 2 tys. Podezas starcia między 
robotnikami a policją kilku górników odnio- 
sło rany. Policja rozpędzała robotników, wje 
żdżając w tłum na ciężarowych automobilach 
W miejscowości Botrop tłum strajkujących 
zaatakował policję, obrzucając ją kamienia- 
mi. Poliejanei w obronie własnej oddali kil- 
ka strzałów rewolwerowych, raniąc ciężko 
dwóch górników. 

Nowy lot transatlantycki. 
NOWY YORK, 3.1. (Pat). Janix Hart i por. 

Maclaren rczpoczęk w dnia 3 b. m. rano łot 
transatiantyeki Nowy York—Paryż via Ber- 
mady i Azory nx jednopłatoweu „Trade- 
wind”. Lot ten jest spcejałnie interesujący 

% tego względu, że po raz pierwszy w historji 
totnictwa transoecanicznego lotnicy zabiera- 
ją ze sobą transport towarów. Pani Hart jest 
jedną z niewielu kobiet, posiadających dyp- 
łom piłota handlowego. 

Szczegóły ekspiozji kotła w łaźni rytualnej. 
LWÓW 3-1. Pat —Dalsze szezegóły o eks- 

płozji kotła w łaźni rytaałnej w Horodenee 
są następujące: Wskutek eksplozji wszystkie 
aheene tam asohy zostały w okrepny sposób 
poparzane oraz zabity zastał palacz Mikoruk. 
Da wieczora liczha zmarłych osób powię- 
kszyła się, gdyż w szpiłałau, z pośród prze- 

"wiezionych tam 9 osób ciężko rannyeh, 4 

wskutek siłwego poparzenia wkrótee zmarły, 
W ciągu noey katastrofy liezba zabitych wy- 
nosi 8 esób. Stam pozostałych 17 Giiar jest 
hardzo groźny. Na miejsce katastroty przy- 
była wkróteć komisja sądewo-lekarska, która 
podjęła dochodzenie. Dokonane zdjęć foto- 

oraz przesłachano szereg osób, 

które stwierdziły między innemi zaniedba- 
nie dozoru łaźni oraz fakt złego utrzymania 
kotła, Który znajdował się w łaźni od lat 30. 

LWÓW, 3.1. (Pat). „Ilustrowany Express 
Wieeczorny* przynosi dalsze szczegóły kata- 

Edik is kotła parowego w łaźni w 
e, o czem donosiliśmy. W sobotę 

nad ranem ilość zabitych powiększyła się do 
11 osób, ponieważ w szpitalu zmarły jeszeze 
3 osoby, które zostały ciężko poranione. Ogó- 
łem znajduje się w szpitału jeszcze 14 ran- 
nych, z pośród których 6 osób walczy ze 
śmiereią. W dn. 3 b. m. zjechała do Horoden- 
ki komisja wojewódzka, która rozpoczęła ba- 
danie przyczyn okropnej katastrofy. 
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hipoteczną lokatę kapitałów. Biuro 
od godz. 10 — 
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WILEŃSKIE BIURO KOMISOWO-HANDLOWE 
QL. AD. MICKIEWICZA 2!, TEL. 152. 

Z DNIEM 5 b. m. ZOSTAJE PRZENIESIONE DO NOWEGO LOKALU, 
W TYMŻE DOMU, MIESZKANIE Nr. 4. 

Biuro załatwia: kupno, sprzedaż majątków, folwarków, domów, dzierżawy, 

Kierownictwo Biura objął właściciel. 

czynne codziennie, z wyjątkiem świąt, 
Ižiiiod16— 75 

Bir. 3 (1945) 

Na odsiecz M. B. Ostorbramskiej. 
(Epizod z życia Marsz. Pdsudskiego, 

Ciekawy epizod z życia Marszałka Piłsuds 

kiego podaje długoletni Jego adjutant płk. 

Bolesław Wieniawa-Długoszowski na łamach 

„Il. Kurjera Codziennego *. 

„Jak drogą sercu Komendanta jest stołica 

naszej Litwy — pisze płk. WieniawaDługo- 

szowski — o.tem wiedzą wszyscy, niewiele 

osób jednak wie, że kiedy na wiosnę roku 

1919 szliśmy na odebranie bolszewikom Wół 

na, Komendant posłaniwił na intencję powo- 

dzenia wyprawy wstrzymać się na trzy dni 

od palenia papierosów. Wszystko byłoby w 

porządku, gdyby po powzięciu tego postano- | 

wienia nie wezwał mnie do siebie i w bardze 

zresztą przyjacielskiej formie mi rozkazał: 

— Chłopcze, wiesz Pan do czego my się 

zabieramy? Idziemy ma odsiecz Matce Bos- 

kiej Ostrobramskiej. To nie fraszki. Na im- 

tenoję powodzenia naszej wyprawy, postanc- 

wiłem nie palić przez trzy dni, a ponieważ 

„dulce est in dolore socium habere* — prze- “ 

to pnzez solidarność ze mną, Pan także — 

mam nadzieję — palić nie będzie. 

I przez trzy dni cierpieliśniy wspólnie, a 

moje próby obrócenia tej decyzji w аак 

spełzły na niczem. а 

Wspomina dalej płk. Wieniawa-Długoszo- 

wski, że Komendant chciał go przerobić na 

równego sobie entuzjastę Wilna i żartobliwie 

groził, że dopiero wtedy uzna go za dojrza- 

łego męża stanu, gdy ogłosi przed całym świa 

tem, że w Wilnie nawet błoto na ulicy Nie- 

mieckiej pachnie różami... 

Depesza premjera Venizelosa 
do min. Zaleskiego. 

WARSZAWA, 3.1. (Pat). P. mimi- 
ster spraw zagranicznych August Za- 
leski otrzymał depeszę mastępującej 
treści: 

Opuszczając terytorjam polskie 
poczuwam się do miłego obowiązku 
przesłania Waszej Ekscelencji i Pa- 
ni Zaleskiej wyrazów głębokiej wdzię 
czmości za gorące przyjęcie, jakiego 
żona moja i ja doznaliśmy w waszej 
pięknej stolicy. Będę wdzięczny pa- 
nu ministrowi ze łaskawe wyrażenie 
mego , serdecznego podziękowania 
Jego Ekscelencji Prezesowi Rady Mi 
mistrów i Rządowi Połskiemu. Pro- 
szę Waszą Ekscelencję przyjąć zape- 
wnienie, że zachowam zawsze z me- 
go pobytu w Polsce piękne i żywe 
wspomnienie. [--) Venizelos. 

Venizelos w Wiedniu. 
WIEDEŃ, 3.L. (Pat). W dniu 3 b. 

m. w południe premjer Grecji Venize- 
los złożył wizyty kancłerzowi Endero- 
wi oraz wieekanełerzowi i ministrowi 
spraw zagranicznych  Sehoberowi. 
Przy tej sposobności dokonano wy- 
miany instrumentów traktatu przy- 
jažni i arbitrażowo-koncyljacyjnego 
grecko-austrjackiego, podpisanego w 
dniu 26 czerwca 1930 r. 

Przylot Amy Johnson. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 
Zapowiedziany przyłot do Warsza- 

wy na wczoraj słynnej lotniczki angiel- 
skiej Amy Johnson nie nastąpił wsku- 
tek złych warunków atmosferycznych 
panujących w Europie wschodniej. P. 
Johnson wyleciała wczoraj z Kołonji 
i łądować musiała w Berlinie. Przyłot 
jej do Warszawy nastąpi dziś. 

BERLIN. 3:1. (Pat.) Lotniezka an- 
gielska Amy Johnson wystartowała w 
dniu 3 stycznia z lotniska pod Kolonję 
przed południem do dałszego łotu w 
kierunku wschodnim. Do Berlina łof- 
niezka przybyła o godz. 17.30. W cza- 
sie przelotu nad Meklemburgją, zmy- 
liwszy kierunek. Johnson zmuszona 
była lądować w trudnych warunkach 
w miejscowości Plaue celem zasięgnię 
cia informacyj co do dalszej trasy łoti. 
Po krótkiej przerwie wystartowała da 
dałszego lotu w kierunku Berlina, któ- 
ry odbyła już bez przeszkód. Na łotni- 
sku w Tempelhofie witali dzielną łot- 
niczkę ambasador W. Brytanji'w Ber- 
linie oraz przedstawicieł Niemieckiej 
Hanzy Lotniczej dr. Krauss. W nie- 
dzielę rang miss Johnson wystartuje do 
dalszego łotu w 

szawę. . 

  

Popierajeie przemys! krajowy 
SWR AAAA 

U. S. B. 
na Antokolu. 

Po gruntownym remoncie z wpro- E 

 wadzeniem separstek wanowiła przy 

jęcia stałych chorych. ? 

Poradnia kliniczna dla prayche. 

dzących chorych jest czynną od 8 

й 12 godz. za wyjątkiem niedziel i świ 
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Marszałek Jofire. 

Odchodzą jeden za drugim... Cle- 
menceau, Foch, Joffre.. Jak starzy, 
spracowani żniwiarze, schodzą z po- 
ła, ustępując miejsca innym, młod- 
szym. 
“+ Bene merentes. Dobrze zasłuże- 
ni ojczyźnie i Europie. Dobrze za- 
służeni całemu światu, temu światu, 
który w swoim czasie stanął do 
walki z naporem brutalnej siły pan- 
germanizmu i — pod ich przewo- 
dem — zwyciężył. 

Józef Jakób Cezary Joffre przy- 
szedł na świst i2 stycznia 1852 r. 
w majeme miasteczku Rivesaltes (de- 
partament Wschodnich Pirenejów). 
Był Gaskończykiem, a w'ęc niejako 
predestynowanym do wojaczki. Nau- 
ki średnie pobiera |offre w liceum 
w Perpignan (również Gaskonja) 
Studja wyższe odbywa w stolicy 
(Szkoła Politechviczna). Kończy je 
jako dyplomowany oficer artylerji. 

W stopniu porucznika saperów 
bierze udział w wojnie franko-pru- 
skiej (1870— | r.). Jako dowódca ba 
taljonu broni Paryża przed Niem- 
cami. 

Przeniesiony następnie do od- 
działów kolonjalnych, bierze Joffre 
udział w szeregu wypraw wojen- 
mych. Walczy w 1885 r. na „wyspie 
łowców głów ludzkich" Formozie, a 
nieco przedtem, w 1883 r. ušmierza 
ruchawki żółtych Annamitów w Ton- 
kinie (lndochbiny). Bije się następ- 
nie w Sudanie. Podczas wojny z 
dzikimi Tuaregami, udaje mu się 
przybyć na czas z odsieczą oblężo- 
nemu Timbuktu i uwolaić zagrożo- 
ną przez „synów pustyni" załogę 
francuską. 

Zdolności i ujmujący charakter 
młodego oficera rychło zwracają u- 
wagę zwierzchników. Posuwając się 
szybke po szczeblach hierarchji woj 
skowej, awansuje Joffre w 1901 r. 
na generała brygady, stacjonowanej 
na Madagaskarze. W cztery lata 
potem zostaje generałem dywizji. 
W 1908 r. dowodzi Joffre korpusem 
arraji (w Amiens). 

Charakterystyka Joffre'a? Joffre 
był przedewszystkiem człowiekiem. 
Paradoks? Bynajmniej. Joffre jedno- 
czył w sobie te wszystkie ludzkie, 
arcyludzkie cechy, które sprawiają, 
że dana jednostka nie jest jakąś 
istotą na miarę Fidjaszową, jakimś 
posągiem śpiżowym, jakimś nietz- 
sche'ańskim „Uebermenschem“, a 
tylko człowiekiem, w którym każdy 
z przeciętnych śmiertelników znaj- 
dzie coś swego, coś, co pociąga, 

  

  

zbliża i budzi ufność. Taką ufność 
budził właśnie w swem otoczeniu 
bliższem i dalszem, u swych pod- 
władnych i u swych zwierzchników 
Joffre. Tem się też tłumaczy, że w 
191] r. Wyższa Rada Wojenna 
mianuje Joffre'a szefem sztabu ge 
neralnego, nadając mu jednocześ- 
nie tytuł generalissimusa zbrojnych 
sił francuskich. 

Wybucha wojna światowa. Siłą 
rzeczy, jako generalissimus, obej- 
muje Joffre naczelne dowództwo 
nad armją francuską. 

Dwa przeszło lata straszliwych 
zmagań się aljantów z nawałą nie- 
miecką — to dwa lata, w których 
talent i charakter Joffrea zablysly 
w całej pełni. Niesposób tu oczy- 
wiście odtworzyć całej tej krwawej 
epopei wojennej. Na to jednak, że- 
by dwa przeszło lata opierać się 
paromiljonowemu taranowi prących 
na Paryż od strony Belgji wojsk 
niemieckich, wojsk bitnych, karnych, 
wyszkolonych, zaopatrzonych we 
wszystko, na co się technika zdo- 
być mogła, upojonych łatwem sto- 
sunkowo zwycięstwem nad Belgją i 
zniszczeniem dziesięciu najbogat- 
szych departamentów _północaej 
Francji — trzeba być czemś więcej, 
niż zwykłym wodzem naczelaym, 
zwykłym pionkiem na szachownicy 
ścierających się zakulisowych intryg 
politycznych. 

samego początku operacyj 
wojennych stosuje Joffre taktykę de- 
fenzywną, cofając się, po szeregu 
niesłychanie krwawych bitew nad 
Marnę, gdzie w wyniku bitwy de- 
cydującej, która trwała 4 dni bez 
przerwy, odnosi zwycięstwo, po- 
wstrzymując dalszy pochód wojsk 
niemieckich (wrzesień 1914 r.). 

Błędy taktyczne Joffre'a? Zapew- 
ne, były. Któż jest wolay od błę- 
dów? jJuffre był — powtarzam — 
człowiekiem tylko i tem większa je- 
go zasługa, że, mimo błędów, mimo 
zarzutów, mimo oponentów, potrafił 
budzić zaufanie i zaufanie to utrzy- 
mać. Kto bowiem objął w grudniu 
1916 r. wysoce odpowiedzialne sta- 

K UR SJ E R 

nowisko przewodniczącego Najwyż- 
szej Rady Wojennej Aljantów? — 
Joffre. Kto — po raz pierwszy od 
ogłoszenia trzeciej republiki francu- 
skiej — otrzymał godność marszal- 
ka Francji? — Joffre. Kto jedzie w 
1917 r. na czele specjalnej francu- 
skiej misji wojskowej do Ameryki i 
tam zawiera ze Stanami Zjednoczo- 
nemi konwencję wojskową, która 
przeważyła szalę wojny na rzecz 
Ententy? — Joffre. Nazwisko to sta- 
je się niejako symbolem walki o 
sprawiedliwość, symbolem zwycię- 
stwa słusznej sprawy. I jeżeli traf. 
nie nazwano w swoim czasie Niem- 
cewicza człowiekiem — Polską, te 
Joffre'a możnaby nazwać czlowie- 
kiera — Francją. Całe swoje długie, 
osiemdziesięcioletnie prawie, życie 
poświęcił służbie dla ojczyzny. Pro 
patria! 

Nie miejsce tu na wyliczanie 
wszystkich zasług zmatłego. Na to 
trzebaby tomów. Nie oceniajmy Jof- 
fre'a li tylko z wojskowego, taktycz- 
nego punktu «widzenia. Niech się 
tem zajmą specjaliści od strategji. 
Nie ubliżajmy wreszcie pamięci 
zwycięzcy z nad Marny banalnemi 
superlatywami 
giryku. To byłoby może na miejscu 
w odniesieniu do ptaków małego 
lotu, lecz nigdy do ludzi tej miary, 
co zmarły. 

Nie miał on nic z pozerstwa, nic 
z „zapoznanego genjusza". Przeciw- 
nie: jego patrjotyzm był głęboki, je- 
go religijność--szczera, jego skrom- 
ność—prawdziwa. Usunąwszy się po 
wojnie w zacisze domowe, umarł, 
jak żył, skromnie i bez reklamiar- 
stwa. + 

Rzecz znamienna: Francja zaw- 
sze umiała w przełomowych chwilach 
zdobyć się na ludzi zgoła opatrznoś- 
ciowych. Taki Carnot—genjalny or- 
ganizator armij rewolucyjnych pierw- 
szej republiki, taki Gambetta — wy- 
mykający się bałonem z oblężonego 
Paryża i tworzący zwarty front an- 
tyniemiecki na prowincji, taki Cie- 
menceau — „stary tygrys" i „ojciec 
zwycięstwa" Ententy nad państwami 
centralnemi, taki Joffre... Ludzie, w 
których ręce naród francuski z uf- 
nością tyle razy składał swe losy i 
na których nie zawodził się nigdy... 

Nad grobem marszałka Jotfre'a 
stanie pomnik, gdzie wyryją iego 
nazwisko. W dzięczna Francja i przed- 
stawiciele państw sprzymierzonych 
złożą na grobie wieńce. Rozbrzmie- 
wać będą żałobne mowy, zaś szpal- 
ty pism zaroją się od epitafjów. 
Gdyby jednak nawet zwłoki wiel- 
kiego Francuza spoczęły pod rwyk- 
łą, szarą płytą, bez żadnych mapi- 
sów, pamięć o nimby nie zaginęła. 
W panteonie historji trwałe sobie 
zapewnił miejsce. 

Odchodzą w zaświaty jeden za 
drugim. Wielkie, 
Wielkie imiona, 
dziecko na kuli ziemskiej. 
Clemenceau, Joffre... 

Na świecie robi się mroczniej... 
J. 

świetlane duchy. 
które zna każde 

Foch, 

0 

Reprezentant wojska polsk. 
na pogrzebie marsz. Joffre'a. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Na pogrzebie harsz, Joffre'a wojsko 
polskie reprezentować będzie gen. Gu- 
staw Orlicz-Dreszer, który wyjechał 
wczoraj wieczorem do Paryża. 

  

Pierwszorzędny zakład krawiecki 

ST KRAUZE 
Ul. Wileńska Nr. 32 m. 2, I piętro, telefon i5-51. 

—) Na sezon karnawałowy poleca ostatnie nowości. (— 

Przyjmuje wszelkie obstalunki po cenach dostępnych. 

ODWAŻNA KSIĄŻKA. 
Žagiew i Zgliszcza. Panait Istrati. 

Tłumaczenie polskie K. Rychłowskie- 
go. Streszcza w jednym tomie K. Rych- 
łowski aż trzy książki wydane po fran 
cusku, p. t. ogólnym „Ku innemu pło- 
mieniu (Vers Uautre įlamme) i za- 
wiera wrażenia, spostrzeżenia i rozmy 
ślania autora, (fanatycznego, czynnego 
i czołowego komunisty), na stan So- 
wieckiej Republiki. Panait Istrati opi- 
suje to, co widział w Rosji, (a widział 
wiele, bo mu wszystko stało otworem), 
z odwagą imponującą. Bo pisze bez- 
względnie i rzeczy przerażające. Opi- 
suje swój pobyt przez 16 miesięcy w 
Rep. Sowieckiej w 1929 r. i nazywa 
1е studja „nagą Rosją”. 

Istotnie, nagą ona jest pod każdym 
względem i zasada „nagi człowiek na 
nagiej ziemi” jest tam bliska urzeczy- 
wistnienia. Autor sam zaznacza na 
wstępie, że pragnie wywołać dyskusję, 
„zakazaną w Rosji i w owej Między- 
narodówce, której zbawienia pragnie- 
my“... To jest bodaj najbardziej za- 
ciekawiające, najstraszniejsze w dzie- 
le Istratiego... on nie przestał wierzyć 
'w utopję uszczęśliwienia ludzkości za- 
pomocą zasad komunistycznych, tylko 
widzi, że w Rosji, zasada ta, którą nie- 
zmiennie uwielbia, została zwyrodnio- 
na, spaczona, doprowadzona do ohydy, 
do największej krzywdy ludzkiej, jaka 
chyba kiedy bądź istniała w obfitej 
historji znęcań się człowieka nad bliź- 

_ nim. 
"fo jest psychologicznie najbardziej 

zadziwiające. Autor jest człowiekiem 
szlachetnym, odważnym, rozumuje lo- 

gicznie, widzi trafnie, ale na wszystkie 
okropności, które widzi, przy każdym 
swym bólu i rozczarowaniu, powtarza - 
sobie z uporem i wiarą wyznawcy: 
„Zasada jest najpiękniejsza. najmąd- 
rzejsza w świecie, tylko ludzie potwory 
ją popsuli“. 

Niemožliwošci zrealizowania na ta- 
kiej przestrzeni i na takiej ilości ludzi 
zasad komunistycznych, doświadcze- 
nie 10 łał, (w zupełnym spokoju, bez 
przeszkód do realizowania swych pro- 
jektów); historja wreszcie utopij ko- 
munistycznych, wszystko to odsuwa od 
swej świadomości i wierzy, wierzy w 
dalszym ciągu z boleścią zawodu... 
chwilowego, w to też wierzy, że chwi- 
łowego. 

Mentalność Istratiego da się chyba 
porównać do uczucia prawdziwego 

chrześcijanina, któryby widział przed 
sobą stosy i tnrtury Inkwizycji i wo- 
łał zbołały z głębi duszy: „A cóżeście 
„z mej wiary, z tej pięknej zasady zro- 
bili niegodziwcy*. 

Zaiste, niełada musi być ta wiara 
w komunizm u Istratiego, jeśli się nie 
załamała pod ciężarem tego, co oglą- 
dał... Z chwalebną otwartością pisze, 
że kieruje się nie bezstronnością, ale 
miłością lub nienawiścią, a to co po- 
daje, to są jego przekonania, które mo- 
gą go kosztować życie. 

Istrati podróżuje po Krymie, Gie- 
orgji i zachwycając się krajem, wstrzą- 
sa się ze zgrozy nad tem co z niego 
uczyniono. Uczciwość jego nie może 
sobie dać rady ze wschodnią perfidją 
rosyjską, pokazującą przybyszom ład- 
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ne mieszkania robotników, pałace car- 
skie zamienione na sanatorja, próby, 
plany i systemy nawadniania pustyn- 
nych obszarów, wzorowe ogródki dzie- 
cięce, wzorowe hodowie, i różne inne 
wzorowatości, uczynione na pokaz i 
tylko by cudzoziemcom oczy zamyd- 
lič. 

Cyfry, które Istrati cytuje, są 
wszystkie wzięte z sowieckich gazet, 
zacznijmy od książek i czytelnictwa. 

W 1927 r. biura księgarni państwo- 
wej zatrudniały 1148 osób, a koszty 
wyprodukowanej książki były takie, 
że stawały się niedostępne dia prze- 
ciętnego nabywcy. Sprzedawano je na 
wagę, zapasy obejmowały w r. 1927 
na blisko 6 miłjonów książek, określo- 
mych jako nieużyteczne i nie dające 
się sprzedać. Są to książki propa- 
gandowe, innych nikt prawie nie pisze, 
a jeśli napisze, te wydawcy boją się 
wydrukować. Podręczników i pomocy 
szkolnych brak stały i wielki. Szkoły 
urągają tej nazwie, gdyż są w stanie 
ruiny, niema podłóg, drzwi, okien, 
mróz nie pozwała dzieciom się uczyć, 
nie mają przytem często ani ławek, 
ani tablic i rysują na podłodze litery, 
okryte byle czem. Uposażenie nauczy- 
cieli jest tak niskie, że są to prawdziwi 
nędzarze. Wśród dzieci stały głód sze- 
rzy gruźlicę, a pijaństwo i roziuźnie- 
nie obyczajów głupotę i choroby we- 
neryczne. ; 

Klasa robotnicza nie lepiej się mie- 
wa: Ze wszystkich miast Rosji, z Mo- 
skwy, Leningradu, Kostromy, z kopalń 
i fabryk dzienniki sowieckie (Prawda 
i Trud) donoszą o strasziiwych wprosi 
warunkach żywnościowych, a zwłasz- 
cza mieszkaniowych. 

Nie to nie pomaga, że się fabryki 

pośmiertnego pane-. 
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Pismo grona adwokatów wileńskich 
do kolegów—senatorów z B. B. W. R. 

7 КЫ Pałestry Wileńskiej otrzy- 
mujemy odpis poniższego zbiorowego 
fistu, który wczoraj został doręczony 
adresatom, — z prośbą o wydruko- 

wanie. (Red). 

JWielmožni Panowie 
Witold Abramowicz 
i Zygmunt Jundziłł 

w Wilnie. 

Wietce Szanowni Koledzy! 

Opinja publiczna w Polsce wstrzą- 
śnięta jest do głębi straszliwemi fak- 
tami, dotyczącemi traktowania więź- 
miów brzeskich, a ujawnionemi we 
wniosku nagłym Stronnictwa Naro- 

dowego, interpelacji Posłów Związku 
iParlamentarnego Połskich Socjalis- 
tów, Klubu Parlamentarnego Posłów 
Chłopskich oraz Klubu Narodowej 
'Partji Robotniczej i Klubu Chrz.- 
Demokracji, jak również w liście Pro 
fesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
do posła ma Sejm — prof. Adama 
Krzyżanowskiego. 

Podkreślamy, że „sprawa brzeska* 
od początku swego budziła wieidki nie- 
pokój wśród Palestry Polskiej i wywo 
łała protesty ze strony jej reprezenta- 
cyj urzędowych oraz organizacyj ad- 
wokackich. Jak się okazuje z powyż- 

  

ROZRYWKI UMYSŁOWE. 
Od Redakcji. Z dpiem dzisiejszym otwieramy w naszem pismie 

dział rozrywek umysłowych, w którym będziemy się starali dawać zada- 
nia dla wszystkich: i tych, którzy będąc bardziej zaawansowani w roz- 
wiązywaniu takich zadań mają większą w tem wprawę, a więc i bardziej 
są wybredni jak i tych, którzy nie mając z tem dotąd do czynienia, bę- 
dą stawiać dopiero pierwsze kroki. Sposoby i techaika rozwiązywania 
zadań będą podawane przy każdem z nich. 

Kto szczęśliwie rozwiąże niech przyśle do redakcji (Jagiellońska 3, 
Dział Rozrywkowy) swoje imię, nazwisko i adres. Jednocześnie będziemy 
ustanawiali nagrody w postaci książek i innych wartościowych przedmio- 
tów, które podług klas, ustalonych na podstawie ilości uzyskanych punk- 
tów, będą 1-go każdego miesiąca rozlosowywane. Ci zaś, którym szczę- 
ście mniej sprzyjać będzie niech niepowodzeniami się nie zrażają, pornni, 
że nad łamigłówkami praca — umysł wzbogaca. 

i. ARYTMOGRAF 
ułożył M. Cacek. 
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Znaczenie wyrazów: 

1—0wad—obowiązek. 
zakonna. 
ment muzyczny—rodzaj lampy. 
9—Waga drogich kamieni—miasto na Litwie. 
nerał. 12—Moneta--przegroda. 

2—Rodzaj gleby—imię żeńskie. 
4—Część ubiora—uczeń szkoły wojskowej. 

3—Dostojnik arabski—reguła 
5—Uciekinier—choroba. 6—lnstru- 

7—Władca murzyński—zwierzę domowe. 8—Bon—cyfra. 
10—lImię męskie—ptak. 11-—Ulubieniec—mi- 

Za rozwiązanie 10 punktów w klasie |-ej. 

2» Bilet wizytowy. 

PIOTR LEON PSJICKI | 

bter 

  

Za pomocą przestawienia 
odczytać zawód tego pana. 

Za rozwiązanie 8 punktów w kłasie iLiej. 

s. Zagadka. 
Mieszczę w sobie liter pięć 
1 krępuję ludzką chęć... 

zie ja jestem wprost czy wspak, 
Tam swobody zawsze brak. 

Za rozwiązanie 8 punktów w klasie tlł-iej. 

nazywają im. Karoła, Marksa, robot- 
nicy mieszkają do 10 w jednej izdebce, 
dzieci wałęsają się bez opieki, miesz- 
kania nie odpowiadają najelementar- 
niejszym. wymaganiom sanitarnym. 
„Raboczaja Gazeta“. W fabryce „Ko- 
inunistyczna awangarda* robotnicy 
mieszkają po 14 w jednej izdebce, po- 
dzielonej często jak okrętowe kabiny, 
często dzieci i kobiety ciężarne spadają 
z góry na twardą podłogę. W hucie 
szklanej „Czerwony Płomień'* 500 ro- 
botników żyje w koszarach pełnych 
robactwa, gdzie śnieg i deszcz mają 
swobodny przystęp. W okręgu doniec- 
kim 30 tys. bezdomnych robotników, 
w kopalniach nafty w Baku 40 tys. ro- 
botników nie ma mieszkania, te co są, 
stare, zaniedbane, rozsypują się lite- 
rałnie w gruzy, a nowe... Nowo sta- 
wiane kooperatywne domy dla robot- 
ników, też się rozłatują, gdyż wszyst- 
ko się w nich psuje z powodu złych 
materjałów i niesumiennej roboty. 

Wskutek braku ochronnych insta- 
lacyj, liczba wypadków przy pracy 
manoży się z dniem każdym. „Prawda 
z r. 1926 pisze o donieckim okręgu 
przemysłowym, że niema tam „ani 
szpitalu, (na 18 tys. pracowników), 
ani doktorów, ani żadnych urządzeń 
higjenicznych. Niema nietylko żadnej 
ochrony pracy, ale wyzysk okropny, 
młodzież pracuje na roli 16—18 godzin 
na dobę, bez niedzielnego odpoczynku, 
bita i pomiewierana, a niema, ktoby 
się za nią ujął. Włóczęgostwo i rozpu- 
sta dzieci wzmaga się coraz więcej, 
uciekają z domów, od nędzy, ze szkół 
od nauki, z przytułków, gdzie je gło- 
dzą i gwałcą”. Obrazek z prytułku 
w okolicy Moskwy: „Dzieci licho 0- 
dziane, obsypane ranami i wyrzutami, 

Rebusik. 
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Co to znaczy? 

Za rozwiązanie 5 punktów w klasie Ill-iej. 

leżą chore na podłodze, niema ani ap- 
teki, ani lekarza; brak wody, wszędzie 
pełno brudu i śmiecia. W grudniu 
dom nieopałany od trzech miesięcy, 
dzieci głodne sypiają w ubraniach, per- 
sonel, czyści komuniści piją, kradną 
i trwonią pieniądze, dziećmi poniewie- 
rają, biją je”... Dzieci wieszają się z 
rozpaczy, buntują się, rabują, kradną 
lub uciekają w świat, i włóczą się ca- 
łemi gromadami. Pamiętajmy zawsze, 
że to pisze ideowy, zaciekły komunista, 
zrozpaczony, że takie widzi rezultaty 
ukochanej idei... więc trudno go po- 
sądzać o umyślne dodawanie czarnych 
barw, do straszliwej istotnie panora- 
my, którą roztacza przed- naszemi ©- 
czami. Upośledzenie materjałne i spo- 
łeczne objawia się szczególnie rażą- 
cemi kontrastami w przemyśle ręko- 
dzielniczym. Kustari zajmują w Rosji 
60 procent całego przemysłu: zajętych 
w tem jest przeszło 4 miljony robot- 
ników. Dla nich nie istnieje żaden ko- 
deks pracy, nawet w artielach inwali- 
dów (chorych i ułomnych), praca trwa 
15—18 godzin dziennie, niema mowy 
o żadnej opiece sanitarnej, higjenie, 
urządzeniach ochronnych. Kustar eks- 
ploatuje swoje własne dzieci w sposób 
potworny, 8-mio i 9-cioletnie pracują 
12—14 godzin na dobę, bez świąt, 
bicie jest na porządku dziennym. 
(Gazeta Trud z dn. 31.VIH 1929 roku). 

Wieś grzęźnie w ciemnocie gorszej 
niż za czasów carów, mnożą się sekty, 
sławny „front oświatowy okazał się 
fikcją, bo szybko nauczeni analfabeci, 
zapominają w parę łat tego co się na- 
uczyli, nie mając możności prowadzić 
życia kulturalnego. Nędza wieśniaków 
coraz gorsza, sprzedali, wyrżnęli i zje-. 
dli bydło, gdyż je rekwirowano, upra- 
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szych enuncjacyj do najbardziej ka- 
towanych i maltretowanych więźniów 
brzeskich należał jeden z wybiłnych 
przedstawicieli Pałestry Połskiej — 
'poseł ii prokurator Trybunału Stanu, 
sześćdziesięcioletni Dr. Herman Li- 
berman, pozatem w liczbie więźniów 
brzeskich było kiku innych prawni- 
ków. Ale oczywiście nie o nich tylko, 
naszych kołegów, i nietyłko specjal- 
nieo . wybiln. byłych posłów i dzia- 
czów 'politycznych nam idzie. Idzie o 
obywatela i człowieka wogóle. Zro- 
zumiałem jest w tych warunkach, że 
tego rodzaju podeptanie godności łu- 
dzkiej w stosunku do „więźniów brze- 

skich“ — okropne zarówno ze wzglę- 
dów humanitarnych, jek i ze stano- - 

wiska państwowości połskiej, urą- 
gające honorowi Rzeczypospolitej — 
nie może 'przejść bez echa protestu 
wśród tych, którzy z mocy zarówne 
ustawy, jak szczytnych tradycyj Pa- 
destry Polskiej powołani są być .rze- 
cznikami prawa i słuszności”. 

Dotknięci w najgłębszych naszych 
zasadach i uczuciach, zwracamy się 
do Szanownych Kolegów, jako tych 
którzy, będąc zawsze darzeni naszem 
zaufaniem i piastując godność człon- 
ków Rady Adwokackiej w Wilnie, 
piastują jednocześnie mandaty Sena- 
torów Rzeczypospolit. z ramienia Bez- 
partyjnego Bloku Współpracy z Rzą- 
dem, posiadającego większość w Sej- 
mie i Senacie, a więc ponoszą odpo- 
wiedzialność za załatwienie „sprawy 

j. Zwracamy się z usiłną 

  

   

    brzeskiej 
prośbą o przyczynienie się do jak 
najprędszego całkowitego wyjaśnienia 
sprawy i ukarania winnych, moralne- 
go zadośćuczynienia pokrzywdzonym 
i zapobieżenia na przyszłość podob- 
nym faktom. 

Prosimy jednocześnie o informo- 
wanie nas, co i jak Szanowni Koledzy 
przedsięwezmą w tej palącej sprawie, 
gdyż Ich w tym względzie działania. 
skoro Koledzy są członkami naszej 
korporacji, w najwyższym stopniu 
nas wszystkich obchodzą. 

Ponieważ wystąpienie nasze doty- 
czy sprawy publicznej, treść listu te- 
go podajemy do publicznej wiadomo- 
ści, jednocześnie z doręczeniem go 

Szanownym Kolegom. 

(—) Zbigniew Jasiński (—) Stanisław 
Bagiński (—) Mieczysław Engieł (—) Broni- 
sław Krzyżanowski (—) W _ Rodziewicz 
(-) Witołd Jankowski (—) Marja Sienkie- 
wiczówna (—) Stanisław Węsławski (—) A. 
Achmatowicz (—) Jaromir Małyasz (—) Ka- 
zimierz Florczak (—) Kazimierz Petrusewicz 
(—)Marjan Kosiński (—) Jan Kamieński 
(—llgnacy Zagórski (—) Jan Łuczywek 
(— AL Marcinowski (—) A. Burhardt 
(—) Paweł Andrejew (—) N Sejfer (—) Jó- 
zef Czernichow (—) Józef Rutkiewicz (—) B. 
Olechnowicz (-—) J. Uciechowski (—) Wa- 
lenty Parczewski (—) Konstanty Bajraszew- 
ski (—) Z. Turski (—) Włodzimierz Mucha- 
now (—) J. Mincerowa (—) Leon Grądzki 
(-) T. Kiersnowski (—) A. Hajkowicz 
(—) E. Zaks (=) J. Zmitrowicz (—) W. Łu- 
czyński (—) J. Jochwed (-—-)St. Kiaksztowa 
(—) J. Sopoćko (—) Władysław Lityński 
(—) B. Krasowski (—) B. Piekarski (—) A. 
Krestjanow (—) A Prejss (—) Smilg (—) M. 
Wygodzki (—) Stanisław Mitkiewicz (--) Je- 
rzy Prejss (—) M. Jamontt (—) J Rubinow- 
Rubinowicz (—j E. Rubinow-Rubinowicz 
(—) Leon Słonimski (—) J. Kapłan (—) St. 
Krajowski (—) B. Achmatowicz (—) M. Riza 
Ternawjot (—) Eug. Kozłowski (—) J. Gor- 
don (—) B. Mołożawy (—) Bolesław Szysz- 
kowski (—) Franciszek Wismont (—) Antoni 
Łapin (—) Edward Makowiecki (—) M. Baj- 
raszewski (—) Roman Zan (—) Izaak Milchi- 
kier (—) J. Długacz. 

ARS RSS AI TOO AN TNA IATA AA 

Spokój w Panamie. 

BALBOA (Panama). 3.1. (Pat.) Za- 
panował tu spokój po powierzeniu 
dwóm przywódcom rewohucjonistów 
Harmodiosowi i Ariasowi tek spraw 
wewnętrznych i zagranicznych. Wobec 
ustąpienia prezydenta republiki urząd 
jego sprawuje tymczasowo Harmodios. 
Jest rzeczą prawdopodobną, że na sta- 
nowisko prezydenta powołany zostanie 
Ricardo Blearba, obecny minister peł- 
nomocny Panamy w Waszyngtonie. 

  

wiają ziemię tyłko dla swej rodziny. 
bo nadwyżkę im zabiorą, pijaństwo 
(gorzelni tajnych samogonki jest tysią- 
ce), wzmaga się w stosunku prostym 
do nędzy. Zabójstwa pod wpływem 
alkoholu może nawet większe niż u 
nas... 

A każdego, kto pisze o tem otwar- 
, cie, wysyła się, jak za starych dobrych 
czasów, na Sybir. „Prawda“ z 8.V 
1928 roku pisze o fatalnym stanie po- 
lieji, która pije, kradnie i wymusza 
łapówki, oraz gwałci pod terorem ko- 
biety. A Lenin marzył o Republice bez 
policji, bez stałej armji, sprawującej 
władzę tylko zapomocą uzbrojonej mi- 
licji robotników i włościan... 

Straszliwa książka... czytać ją po- 
winny przedewszystkiem klasy pracu- 
jące, powinny się odbywać zebrania 
i wiece, a na nich czyłane ustępy... 
ideowego komunisty... 

Wyznanie wiary o tem, jak w prak- 
tyce wygląda idea komunizmu zasto- 
sowana na szeroką skalę... Wiele jest 
nędzy w Europie, są wołające o pom- 
stę w chrześcijańskich społeczeńst- 
wach biedy, krzywdy, charłactwo i 
bezrobotny proletarjat, ale to, co się 
dzieje w naszem sąsiedztwie... to prze- 
chodzi wyobraźnię... 

I gdy się po przeczytaniu książki 
Istratiego, napotyka na opis „wysta- - 
wy” w Mińskn i troskę o najhigjenicz- 
niejsze chlewy dla świń! O sztuczne 
zapładnianie koni! i t. p. pomysły, za- 
stanawiać się trzeba co sprawiło ten 
w Rosji masowy obłęd? 

I co z niego dla Europy wyniknie”... 

/ Hel. Romer. 
AS taa 
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Potworna 

Ci I OBRAZKI z KRAJU 
zbrodnia. 

Rby dopiąć celu, syn truje ojca arszenikiem. 

We wsi Uciecha-Rudnia (gm. ru- 
dniekiej) wykryto w tych dniach stra- 
szliwą zbrednię, której dokonał przed 
paru miesiącami stały mieszkaniec 
tejże wsi Jan Pawłowski. 

Szezegóły zbrodni przedstawiają 
się następująco: 

Przed dwoma miesiącami zmarł 
nagłe, przy zagadkowych okolicznoś- 
ciach zamożny mieszkaniec tejże wsi 
— Pawłowski. 

Lekarz skonstatował, že Pawlow- 
ski zmarł naskutek osłabienia dzia- 
łalności serca, lecz we wsi szemzano, 
że Pawłowski padł ofiarą zbrodni. 

Pogłoski te, nie oparte narazie na 
dowodach wciąż się szerzyły, aż w- 
końeu zainteresowały policję, która 

wkrótee ustaliła, że pogłoski nie były 

wyssane z palca. 
Przed kilku dniami syn niebosz- 

tzyka, będąc kompletnie pijany, za- 

czął się przechwałać w miejscowym 
szynka, że „uwolnił* się od swego 
ajea przy pomocy trucizny. 

Słowa te wypowiedziane przez Pa- 
włowskiego po pijanemu, stały się 
punktem wyjściowym dla śledztwa, 

    

które w rezultacie wyjaśniło szczegó- 
ły ohydnej zbrodni. 

We wsi tej mieszkała młoda wdo- 
wa niejaka — Baranowska. Jan Pa- 
włowski (syn) zakochał się w przy- 
stojnej, lecz biednej wdówce i zamie- 
rzał z nią się ożenić. Matrymonjałne 
zamiary Jana „spotkały się jednak ze 
sprzeciwem ojca, który oświadczył. 
że jak długo żyje nie dopuści do tego 
ślubu, i że jeżeli syn nie zerwie z nią 
stosunków — wydziedziczy go. 

Słowa ojca staly się zarodkiem 
szatanskiego planu. 

Aby dopiąć celu Pawłowski rozpo- 
czął systematycznie powoli truć ojca 
arszenikiem. Trucizna dała pożądane 
rezultaty i stary Pawłowski po pew- 
nym czasie zmarł. 

Na specjalne zarządzenie władz 
śledczych, odbyła się ckshumacja 
zwłok Pawłowskiego, i badania lekar- 
skie ustaliły, że Pawłowski rzeczywiś- 
cie został otruty. 

Ojcobójcę aresztowano i przeka- 
zano władzom śledczym. 

(C). 

Zagadkowe zabójstwo przemytnika. 
Z Oikienik donoszą, że wezoraj przejeż- 

džający wieśniacy zauważyli w kilkukileme- 

trowej odległości od Olkienik, zwłoki jakie- 
goś mężezyzny nawpół wystające ze śniegu. 

Zwłoki odgrzebano, i okazało się, że nie- 

znany został zamordowany, gdyż głowę miał 

strasznie pobitą, a pierś przebitą nożem. Za- 

mordawany stoczył widocznie z zabójcami 

xariężą walkę, twarz bowiem jego była po- 

szarpana. a ubranie podarte. 
O zabójstwie zamekiowano policji, która 

natychmiast przystąpiła do śledztwa. 

Zamordowanym okazał się znany polieji 
i kiłkakrotnie karany, zawodowy przemyt- 
nik Paweł Janowicz. 

Są poszlaki, że Janewicza zamordowali 
inni przemytniey, z którymi Janowicz kon- 
kurował. 

Po zamordowaniu go, zabójey obrabo- 
wali go z cennego przemytu. 

Dałsze dochodzenie naprowadziło władze 
na trop zbrodniarzy. 

Szczegóły Śledztwa trzymane są narazie 
w tajemniey. (O). 

wielka burza snieżna na Białejrusi sowieckiej. 
Z pogranicza donoszą, iż w ostatnich 

+rzech dniach na terenie Białejrusi sowiec- 

kiej szałała niebywała zamieć Śnieżna. Wi- 

<hura zniszczyła kilkadziesiąt budynków 

mieszkalnych. powywracała na przestrzeni 
kilkudziesięciu klm. słupy telefoniczne i te- 
degrafiezme. Zamieć Śnieżna i obfity Śnieg 

pozasypywał drogi i tory kolejowe. Na jednej 
linji kelejowej Mińsk — Niegorełoje ugrzęzło 
w śniegu 13 pociągów 3 osobowe i 10 towa- 
rowych. Między Kajdanowem a Mińskiem 
pracuje na linji pułk wojsk kolejowych i 
drużyna złożona z 500 osób. Oczyszczają one 
tory od zasp Śnieżnych. 

Ucieczka z więzienia sowieckiego 
inż. angielskiego. 

Wczoraj po znacznem opóźnieniu się przy- 

był do Stołpców międzynarodowy pośpieszny 

pociąg kursujący na linji Moskwa—Stołpce— 
'"Warszawa—Paryż. Z pociągu tego, a raczej 

+ węglarki wydostał się pewien osobnik, który 

=wrócii się łamaną polszczyzną do jednego 

z funkcjonarjuszy i oświadczył, iż jest inży- 

nierem angielskim, nazywa się Thompson. 

Oświadczył dalej on, iż udało mu się zbiec 

z więzienia w Tomsku, szczęśliwie przedostać 

się do Moskwy, skąd ukryty w węglarce przy- 

był najszczęśliwiej do Polski. 

pz 

POSTAWY 
+ W śbmię prawdy. W odpowiedzi ma 

wyzmiankę p. Feniksa zamieszczoną w n-rze 1 
„„Kurjera Wśłeńskiego" z dn. 1 stycznia r. b. 
p. + „Walne zgromadzenie T-wa O. i K. R. 
owzymujemy poniższe sprostowamie, które 
w imię bezstronności zamieszczamy. 

Oświetlenie przez p. Feniksa działalności 
Okr. Tow. Org. i Kół. Roln. w Postawach 
wważam za tendecyjne i rozmijające się 
stanem faktycznym. й 

0. T. O. + K. R. istnieje w Postawach zaled 
ie 8 miesiocy 4 przežywa obecnie оКтев ог- 
ganizacyjny połączony z unifikacją organi- 
zacyj rolniczych, a w związku z tem i sta- 
tutowe czynności przy rejestracji Kółek Rol- 
niczych i wprowadzeniu nowego statutu. 

Sądząc z treści notatki p. Feniksa, praw- 

dopedohnie jest an bardzo daleki od istot- 
mej pracy O. T. O. i K. R., ktėre faktycznie 
w przeciągu tak krótkiego czasu potrafiło 

objąć całokształt pracy w powiecie nad 
podniesieniem rolmictwa i skierować ię pra- 
<ę ma właściwe tory, a zawdzięczając nie- 
strudzonej pracy i ruchliwości personelu 
mgronomiczaiego — praca ła dała pokaźne 
rezultaty. Szezegółowej działalności O. T. 
0. i K. R. nie wymieniam, gdyż zajęłoby 

  

  

to dużo m wa, jednak podkreślam, że 
działalność jest ta talk wyraźna na terenie 
powiatu że każdy, więcej wnikający w 

  

  "sprawy rołne, działałność tę widzi i nale- 
„ życie ocenia. Stwierdzając powyższe radzę 

p. Feniksowi (o ile mu chodzi o dobro 
<©rganizacji) aby nie wprowadzał fermentu 
przez umi. zanie podobnych artykułów 
w prasie, którę często trafiają do ludzi bez- 

krytycznych ® nieznających istoty rzeczy, 
tem bardziej w tym ciężkim gospodarczo о- 
Mresie. 

Co do formalnej strony głosowania na 
członków rady O. T. 0. i K. R. wyjaśniam, 
że dotychczasowy Zarząd ułożył listę kandy- 
datów (co jest powszechnie praktykowane) 
2 udzi znanych i zasłużonych w pracy spo- 
decznej, a p. Protassewicz, jako przewodni- 
<zący zebramia poddał tę listę pod głoso- 
wanie, zaznaczając przytem, że według opin- 
ji Zarządu kamdydaci ci są najodpowiedniej- 
si i dają rękojmię pozytywnej pracy dla do- 
Фга organizacji i tych kandydatów wybrano. 

3 Dziwną wydaje się krytyka p. Feniksa, 
| gdyż szczegółowe sprawozdanie było złożone 

przez Zarząd ustępujący i mikt z obecnych 
„delegatów upoważnionych do krytyki dzia- 
Malnošci — żadnego głosu nie zabrał, co naj- 
lepiej świadczy o tem, że działalność dotych- 
sczasowa Tow. została przez zebranych za- 
aprobowana bezkrytycznie, a wybory prze- 
przeprowadzono statutowo. 

Pan Protassewicz jest zbyt dobrze znany 

"w (powiecie postawskim, jako działacz spo- 
leczny i opinja o Nim p. Feniksa, nie może 
Go doilknąć. 

W powiecie postawskim wszyscy wiedzą, 
jakie trzy osoby od dłuższego czasu przesz- 
kadzają p. Protassewiczowi w pracy społecz- 
mej, tecz mad temi osobami i ich krecią 
pracą, społeczeństwo przechodzi do porzą- 
dku dziennego. 

Jeden z obecnych. 
+ Lokal urzędu pocztowego. Wszyscy 

- chyba dobrze o tem wiedzą, że m-ko Posta- 
| wy województwa wileńskiago jest miastecz- 

kiem powiatowem, ticzącem około 4-ch tysię- 
«cy mieszkańców, oraz, że mieszczą się tu 
wszystkie urzędy l-ej instancji, w doskona- 
le urządzonych tokaiach dogodnych łak dla 
imteresantów, jak i dla samych urzędników, 
lecz napewno nikt mie wie o tem, że Urząd 
Pocztowy w Postawach mieści się w łokału, 
który rac *' można nazwać szopą. Stan te- 
goż ło! ast niżej krytyki. W poczekalni 
brak < zupełnie, drzwi, wejściowe z .0- 
gromnemi szparami bez zamków, brak rów- 
nież dobrych pieców, wskutek czego w po- 

Nadomiar złego brak stołu, który przecież 
jest konieczny dła interesantów, a także brak 
dawek. Jedynem umeblowaniem w poczekal- 

   

    

ni jest automat 7 czekoladkami, z którego 
jednak nikt mie korzysta, ponieważ jest ze- 
psuty, a przy tem mało go widać ż powodu 
ciemmości. Przy okienku do unzędnika jest 
klapka rozmiaru 25 X 25 em. i to wszystko! 

Urzędnicy siedzieć muszą w czasie urzę- 
dowania w płaszczach bo w urzędzie zimno. 
Najciekawszem jest to, że jak ostatni inte- 
resamt wyjdzie z unzędu, to urzędnik musi 
zanim zamknąć drzwi, bo z powodu braku 
za nim zamknąć drzwi, bo z powodu braku 
wewnątrz. Dziwna rzecz, że ci urzędnicy mó- 
gą pracować w takich warunkach. Chyba już 
czas i warunki do tego zmuszają, żeby U- 
rząd (Pocztowy w Postawach miał lepszy 10- 
kal tembardziej, że jest już do tego urzą- 
dzony cały budynek i tylko kwestja przenie- 
sienia Urzędu. Taka poczta, robi wrażenie 
agemcji 'w zapadłej wisce, a nie Urzędu, gdzie 
pracuje około 10 urzędników i ma setki in- 
teresantóty dziennie. Uważam, że trochę za- 
interesowania ze strony Dyrekcji Urzędu Po- 
czty i Telegrafu w Wilnie, a będziemy mieli 
nareszcie odpowiednio urządzony Urząd Po- 
cztowy z lokałem dogodnym dla interesan- 
tów. 

ŁIDA 
+ Pożegnanie działacza społecznego. W 

sali Starostwa w Lidzie odbyło się zebranie 
przedstawicieli społeczeństwa m. Lidy ce- 
lem utworzenia komitetu pożegnania zasłu- 
żonego dla Lidy obywatela, dowódcy 77 p. p. 
i komendanta garnizonu pułk. Altera. P. pułk. 
Alter odchodzi na stanowisko dowódcy dy- 
wizji w Poznaniu. 

BIELICA 
-+ Powiększenie liczby dni targowych. 

Wydział Powiatowy w Wilnie przedłożył wy- 
działowi wojewódzkiemu uchwałę rady gmin- 
nej m. Bielicy w sprawie powiększenia licz- 
by dni targowych w Bielicy. Uchwała praw- 
dopodobnie zostanie zatwierdzona przez p. 
wojewodę, gdyż wydział powiatowy potrak- 
tował ją przychylnie. W ten sposób miałaby 
Bielica dwa dni targowe w tygodniu, w 
środę i piątek. 

2 POGRANICZA 
+ Skotiskowanie przemytu wartości 50 

tysięcy zł., Organa K. O. P. w ubiegłym mie- 
siącu na pograniczu polsko-litewskiem zatrzy 
mały 29 przemytników i 8 przemytniczek, 
którym odebrano różnego towaru pochodzą- 
cego z przemytu wantości 48 tysięcy 600 zł. 

'Na przemyt złożyły się główmie: tytuń, 
sacharyna, rodzynki, galanterja i jedwabie. 

+ Rueh graniczny połsko-łotewski. Na 
podsławie przepustek granicznych w miesią- 
cu grudniu r. ub. granicę polsko-łotewską 
przekroczyło 495 osób. 

'W wymienionym czasie z Polski do Ło- 
twy udało się 270 osób z towarem wartości 
5000 zi, z Łotwy zaś do Polski przybyło 
220 osób z towarem głównie nabiałem i ry- 
bą wartości około 3500 zł. 

(ATC ES SDD NMAIRESE LDSS AN SIRDNAAR 

Z powodu ciężkiej sytuacji 
gospodarczej. 

Jak się dowiadujemy w roku bie- 
žycym p. wojewoda Kirtiklis zanie- 
chał zamiaru organizowania dorocz- 
nego balu wojewódzkiego z powodu 
złej sytuacji gospodarczej w kraju. 

P. wojewoda zdecydował powstrzy- 
mać się również od obejmowania pro-- 
tektoratów lub obowiązków gospoda- 
rza honorowego na wszełkich innych 
balach w tegorocznym karnawale. 

W. Hoffmann. 

Popierajcie Ligę Morską 
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Życzenia noworoczne 
sądownictwa wileńskiego 

dia P. Prezydenta Rzplitej i Mar- 
szałka Piłsudskiego. 

W dniu N. R. w gmachu Sądu Okrę- 
gowego o godz. 12-ej zebrali się wszys- 
cy sędziowie i prokuratorzy urzędują- 
cy w Wilnie, przędstawiciele palestry 
wileńskiej i notarjusze, by złożyć sobie 
nawzajem życzenia Noworoczne i prze- 
słać na imię Pana Prezydenta Rz. P. 
i I-go Marszałka Polski Józefa Piłsud- 
skiego życzenia Noworoczne oraz wy- 
razy czci i hołdu. 

Po przemówieniu prezesa Sądu Ok- 
ręgowego, który życzył zebranym ko- 
łegom jak największego zadowolenia z 
wysiłków ich pracy i aby skalą dla 
wszystkich ich poczynań było dobro 
publiczne, wyraził ponadto życzenie, 
aby pod wodzą Wielkich Charakterów, 
na których ciąży odpowiedzialność hi- 
storyczna za losy Państwa, całe 'są- 
downictwo potrafiło skoordynować 
wysiłek wspólnej pracy ku utrwaleniu 
fundamentów Sprawiedliwości, a co za 
tem idzie i fundamentów Drogiej nam 
wszystkim Ojczyzny, oraz po złożeniu 
wzajemnem życzeń uchwalono wysłać 
następującą depeszę: 

Minister Sprawiedliwości. Długa 7. 
Warszawa. 

Za Twoim pośrednietwem Panie Mini- 
strze, składamy w imieniu Sądownictwa Pro- 
kuratury i Adwokatury Wileńskiej Panu Pre- 
zydentowi Rzeczypospolitej oraz Pierwszemu 
Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu 
hołd i najszezersze życzenia powodzenia w 
ogromnej twórczej pracy podjętej dła ugrun- 
towania Wielkości Chwały i Potęgi naszej 
Drogiej Ojczyzny. 

Prezes Sądu Apelacyjnego Bzowski. Proku- 

rator Apelacyjny Przyłuski. Dziekan Rady 

Adwokackiej Jundził. Prezes Sądu Okręgo- 

wego Wyszyński. Prokurator Okręgowy 

Zdanowicz. 

Pogadanki językoznawcze. 
(mołodecki (!), drohicki (!) — dosiego 

roku). 

W kołach sądowców zapanowała 
konsternacja z powodu okólnika, pole- 
cającego pisać: powiat mołodecki, dro- 
hicki i t. d. 

Słusznie. Forma ta bowiem razi po- 
czucie języka i nie ma uzasadnienia 
lingwistycznego i logicznego. Mołodec- 
ki, drohicki byłoby poprawnie, gdyby 
nazwy miejscowości brzmiały np. Mo- 
łodecko lub Drohicz, jak np. Bielsko— 
bielski. Istnienie jednak w tych na- 
zwach przyrostka — no, należy zazna- 
czyć w przymiotniku. Jak nie tworzy- 
my od Opoczno przymiotnika — opoc- 
ki, lecz opoczyński, od Dębno nie dęb- 
ski, ale dębiński, od Iwiczno nie iwic- 
ki, ale iwiczyński i t. p., więc od Moło- 
deczno nie może powstać przymiotnik 
mołodecki, ale zmołodeczański, choćby 
mołodczański (ze względu na to, że e 
w rzeczowniku występuje jako ślad 
starocerksłow, jer, by usunąć trudną 
do wymówienia zbitkę dezno). Jak nie 
mówimy — powiat garwolski, gostyń- 
ski i t. d. ze względu na konieczność 
podkreślenia, że nie chodzi o Garwol 
czy Gostyń, ale o Garwolin, Gostynin, 
więc piszmy i drohiczyński, bo logicz- 
niejsze to i zgodne z duchem języka 
nowoczesnego. Niejakiego uzasadnie- 
nia form urzędowego okólnika można 
szukać tylko w gwarach ludowych, ale 
nie może to być wyrocznią dła języka 
literackiego, ogólnopolskiego. 

Oboczny zaś wniosek, że okólniki 
urzędowe w sprawach pisowni winny 
być układane w porozumieniu z polo- 
nistami. 

Na zakończenie dzisiejszej poga- 
danki wspomnę o aktualnem zjawi- 
sku w związku z „Nowym Rokiem. 

Na pocztówkach, które dojdą nas 
z głębi Polski, wyczytamy może „Do- 
siego Roku“. — Wielu pisze to nowo- 
roczne, ale staropolskie zawolanie, nie 
rozumiejąc jego treści lingwistycznej. 
Więc krótki komentarz. 

Powinno się pisać przedewszyst- 
kiem oddzielnie: do siego. Si (sien) 
jest to bowiem właściwy, starosłowiań- 
ski zaimek wskazujący. Wyparł go z 
języka naszego wyraz: ten. Szczątki 
starego si (sien) pozostały w wyrazach 
dziś (dzień--si), w XVI w. pisano jesz- 
cze: do sich miast (Briickner), w języ- 
ku ludowym mamy: ni to, ni sio, lub 
ni taki, ni siaki. 

Do siego roku jest skróceniem wy- 
rażenia: od siego do siego roku, po- 
czem powinno nastąpić wyrażenie ja- 
kiegoś życzenia. Dziś używamy skrótu 
„Z p. N. R.*, nie dodając nie więcej. 
Tem bardziej magicznie brzmi i działa 
skrót starodawny, mieraz zupełnie 
nierozumiany. 

  

K. Wójcicki. 
140000409000600003 

„BIBLIOTEKA NOWOŚCI* 
PLAC ORZESZKOWEJ Kr. 3. 

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

Każdy abonent otrzyma premjum. 

-: Czynna od godz. Il-ej do I8-ej. :- 

KAUCJA 5 Zł ABONAMENT 2 Zł: 

23092040090900049000400990090000000600050000 

Niemiecki Pen-Club przeciwko 

  

  
zakazowi wyświetlania filmu 
„Na Zachodzie nic nowego”. 

Pen-Club żydowski w Wilnie otrzymał od 
niemieckiego Pen-Clubu w Berlinie odpis pro- 
testu przeciwko decyzji rządu Rzeszy. zabra- 
niającej wyświetlania filmu osnutego na tle 
powieści Remarque'a „Na Zachodzie nic no- 
wego". W uchwale swojej Pen-Club niemiec- 
ki protestuje przeciwko temu, że w sprawach 
dotyczących literatury rząd powziął decyzję 
bez wysłuchania przedtem zdania przedsta- 
wicieli piśmennictwa niemieckiego, których 
opinja powinna być w takich sprawach mia- 
rodajna. 

W_E DE Ń 8 6 k 

Kierownicy podrejonu i jaczejki KPZB. w Sze- 
mietowszczyznie skazani na ciężkie więzienie. 

Władze bezpieczeństwa od dłuższego cza- 
su niepokojone były wystąpieniami wywro- 
towców ma terenie gm. Szemietowszczyzna, 
pow. święciańskiego. 

Wystąpienia te zaznaczały się przez wy- 
wieszanie transparentów o hasłach bolsze- 
wickich, rozplakatowywanie odezw komu- 
mistycznych i t. p., jedz że na ślad spraw- 
ców mie można było trafić. 

Dopiero we wrześniu 1929 r. zwrócono u- 
wagę ma kilku mieszkańców Szemietowszczy- 
zny, którzy utrzymywali kontakt z Biało- 
ruskim  Włośc.-Robotn. Klubem poselskim 
oraz ogólno krajowym komitetem kongre- 
sowym w Warszawie. 

(W styczniu ub. r. władze zarządziły re- 

     
  

    

u podejrzanych gospodarzy w tej 
miejscowości, w wyniku czego ujawniono 
u Piotra Kumiszczy — części karabinu i 
maboje, u Konstantego Gołubowskiego — 
druki i biuletyny komunistyczne, u Józefa 
i Bolesław Bakułów — okólniki Krajowe- 
go Komitetu Kongresowego i listy składko- 
we, a u Aleksandra Kumiszczy znaczną 
ilość odezw komunistycznych. 

W toku śledztwa ustalono, iż od wrześ- 
mia 1928 r. na terenie gminy powstał po- 
drejonowy komitet K. P. Z. B. z siedzibą 
we 'wsi Koncinięty, którego sekretarzem był 
Piotr Kumis a Skarbnikiem Józef Ba- 
kuł. Kumiszcza już w maju 1929 r. za dzia- 
almość prizeciiwipaństwową był aresztowa- 
my w Postawach, jednak wobec niewystar- 
czającego materjału został zwolniony. Wó- 

KRO 
Dziś: Tytusa b. 
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| Niedziela | 
Jutro: Telesfora p. męcz. 

4 
Styczeń 

  

Wschód słońca—g. 7 m. 44. 

Zachód «„ —. (5m.37. 

Spostrzeżenia Zakładu Motoorologii U. S. 5. 

w Wlinte z dnia 3/1—1931 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 75] 

     

   
Temperatura średnia — 2” C 

ы najwyżs: + PC 

й: najniższa: — 9" C 

Opad w milimetrach: 4,7 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom.: lekki spadek. 

Uwagi: pochmurno, deszcz ze śniegiem. 

ADMINISTRACYJNA. 
Nowi obywatele połsey. Władze ad- 

ministracy jne w ubiegłym miesiącu wydały w 
Wilnie i w województwie 132 zaświadcze- 
mia obywatelstwa polskiego dla obeokra- 
jowców. 

  

MIEJSKA 
— Nowe książki meidunkowe. Z dniem 

1 stycznia r. b. w myśl wydanego rozporzą- 
dzenia wprowadzoma została nowa organi- 
zacja ewidencji ludności. W związku z tem 
ulegną skasowaniu dotychczasowe książki 

meldunkowe i wprowadzone zostaną nowe 
według typu ustalonego przez Związek Miast. 

(Do nowych ksiąg meldunkowych wpisani 
będą mieszkańcy stale zamieszkali i tymcza- 
sawo przebywający w danej gminie. 

Nowa ustawa o meldunkach przerzuca 
czynni 2 tem związane na gminy. Przepisy 
te mają być wprowadzone stopniowo na ie- 
renie całego państwa najdalej do dnia 1 lipca 
1931 roku. 

— Prace budżetowe Magistratu. W roku 
bieżącym prace samorządu wileńskiego nad 
ułożeniem preliminanza budżetowego na rok 
1931-32 prowadzone są w przyšpieszonem 
tempie. Już obecnie projekt nowego budżetu 
jest przedmiotem obrad prezydjum Magistra- 
tu. W połowie stycznia budżet będzie rozpa- 
trzony na całym cyklu posiedzeń miejskiej 
Komisji Finansowej. 

— Nowa sekcja przy Komitecie W. F. 
iP. W. Przy miejskim komitecie W. F. 
i P. W. ukonstytuowała się sekcja wychowa- 
mia społecznego i propagandy. W dniu 2 sty- 
cznia odbyło się pierwsze organizacyjne po- 
siedzenie mowej sekcji, na którem dokonano 
wyboru prezydjum w osobach: przewodni- 
czący prof. Hiller, vice-przewodniczący p. 
Frank i sekretarz major Chmura. 

iNastępnie ustalono budżet sekcji na rok 
1931-32 w sumie 10.000 złotych. 

LITERACKA. 

„— Środa literacka po przerwie świątecz- 
mej odbędzie się 7 stycznia o godz. 8 wiecz. 
Poświęcona kędzie uczczeniu tragicznie 
zmarłego poety $. p. Juljana Ejsmonda, któ- 
rego wileński Związek Literatów kilkakrot- 
nie gościł u siebie. Szczegóły podamy w 
numerze wtorkowym: program składać się 
będzie z królkiego referatu i z łicznych re- 
cytacyj bajek, prozy. satyr i przekładów 
Ejsmonda. 

   
  

  

GOSPODARCZA 
— Unieruchomienie łartaków. W ostat- 

nich dniach naskutek braku rynków zbytu 
unieruchomione zostały łartaki: Parnesa. 
Szapiro i Gierszatera. W związku z tem stra- 
ciło pracę około 100 robotników. 

Z POCZTY. 
—Opiata za rozmowy Polska Węgry. Od 

1 stycznia 1931 roku opłata za trzyminuto- 
wą rozmowę telefoniczną zwykłą między Pol- 
ską i Węgammi we wszystkich wprowadzo- 
mych dotychczas relacjach via Morawska 
Ostrawa, lub via Lwów — Stryj — Muka- 
cevo wynosi 5 fr. 82 cent. 

— Telegramy przez telefon. Dyrekcja 
Poczt i Telegrafów w Wilnie wydało za- 
rządzenie, mocą którego nadchodzące do do- 
ręczenia telegramy mogą być wydawane p. p. 
abonentom sieci telefonicznej, jako adresa- 
tom, za pomocą telefonu, a więc w sposób 
bez porównania  prędszy i dogoniejszy niż 
przy doręczaniu telegramów przez depeszo- 
wych. Za odtelefonowanie telegramu nie po- 
biera się żadnej opłaty dodatkowej, a orygi- 
mału telegramów wydanych przez telefon do- 
ręcza się następnie adresatowi pocztą rów- 
mież bezpłatnie jako list zwykły, łub wkłada 
się do skrytki pocztowej o ile takową adre- 
sat posiada. Na wyraźne życzenie adresata 
ódtelefonowany telegram może być mu dorę- 
<zony przez depeszowego lecz za opłatą ta- 
tytową w wysokości 50 gr. Telegram odtete- 
tonowany mważa się za doręczony. P. p. abo- 
uenci życzący by nadchodzące pod ich adre- 
sem telegramy przekazywane były im przez 

telefon, zechcą zgłosić sw życzenia jak naj- 
zychlej w miejscowym urzędzie lub agencji 
P. t. Równocześnie Dyrekcja podaje do ogėl- 
nej wiadomości, iż pnzez telefon mogą być 
wydawane adresatom bez dodatkowej opłaty 
również i takie telegramy w adresie któ- 
rych został podany przez nadawcę numer 
telefonu adresata. 

ZE ZWIĄZKÓW I'STOWARZYSZ. 

— Z Towarzystwa Przyjaciół Nank. Po 
ferjach świątecznych bibljoteka i czytelnia 

wczas to zmienił miejsce pobytu, jednakże 
nie przestał kierować podrejonem. 

Po zaaresztowamiu Kumiszozy funkcję 
sekretarza podrejonu w Szemietowszczyźnie 

objął Konstanty Gołubowski. 
Prócz podrejonu, zorganizowana została 

jaczejka komunistyczna, której sekretarzem 
został Aleksander Kumiszcza, a skarbnikiem 
Jan Kumiszcza, zaś czynnymi członkami tej 
organizacji byli Bolesław Bakuł i Józef Ska- 
kun. 

Jan Kumiszcza i Józef Bakuł sprzedawa- 
li znaczki i zbierali pieniądze na M.O.PAR. 

Wszystkich zdemaskowangch w tej spra- 
wie postawiono w stan oskarżenia i oddano 
pod sąd. 

Proces toczył się przed sądem okręgowym 
'w składzie pp. sędziów: Cz. Sienkiewicza, 
J. Zaniewskiego i Szpako lego. 

Podsądmi: . Aleksander Jan Kumiszezo- 
wie, Bolesław Bakuł, i Józef Skakun przy- 
znali się do winy, pozostali zaś wypierali 
się udziału w działalności wywrotowej 

W wyniku przewodu sądowego wina 
wszystkich oskarżonych została ustałona, a 
wobec tego sąd skazał: Piotra Kumiszczę i 
Konstantego Gołubowskiego na 5 lat cięż- 
kiego więzienia, zaś Józefa i Bolesława Ba- 
Kkułów, Aleksandra i Jana Kumiszczów oraz 
Józefa Skakuna na takież więzienie przez 
lat cztery każdego. Wszystkim skazanym za- 
liczono na poczet wymierzonej im kary po 
10 miesięcy odbytego aresztu zapobiegawcze- 

go. Ka-er. 
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T-=wa otwarta codziennie — prócz niedziel 
i świąt — od godz. 9 do 13, muzeum zaś 
T-wa we wiomki i piątki od godz. 10 do 13 
oraz w miedziełe od godz. 12 do 14. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Wiileńskie Tewarzystwo Lekarskie. Dn. 
10 grudnia 1930 roku odbyło się Walne Do- 
roczne Zgromadzenie Członków Wileńskiego 
Towarzystwa Lekarskiego, na którem usłę- 
pujący Zarząd złożył sprawozdanie z działal- 
ności za rok 1930 i uzyskał absulutorjum., 
Na rok 1931 wybrani zostali: na Prezesa 
Prof. Dr. K. Michejda, ma vice-prezesów Dr. 
L. Łukowski i Dd. G. Giecow, na sekretarz; 
Dr. Mienicki i D. Załewski, na ska 
bnika Dr. W. Bąd у bibljotekarza 
Doc. Dr. F. Czarnecki i na sekretarza stałego 
Doc. Dr. A. Safarewicz. 

— Wileūskie Koło Związku Bibljotekarzy 
Polskich. Dnia 15 stycznia 1931 r. we czwar- 

tek o godz. 7-ej a w razie braku quorum o 
8-ej wiecz. odbędzie się w gmachu Uniwer- 
syteckiej Bibljoteki Publicznej Zwyczajne. 
Wadne zebranie członków Koła z porządkiem 
dziennym: . 

1. Regulamin zebrań Koła. 
2. Sprawozdanie ustępującego Zarządu 

i wybór nowego Zarządu. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Nagły wzrost bezrobocia. W ciągu 

ostatniego tygodnia liczba bezrobotnych w 
Wilnie zwiększyła się o 227 osób, co zostało 

wywołane całkowitem zakończeniem rucha 
budowlanego. Obecnie w P. U. P. P. zareje- 
strowanych jest 3569 bezrobotnych, w tej li- 
<zbie mężczyzn 2820 i kobiet 739. 

RÓŻNE 
— Choroby zakaźne. Według ostatnich 

notowań miejskich władz sanitarnych stan 
chorób zakaźmych w Wilnie przedstawia się 
w cyfrach następujących: ospa wietrzna 3; 
tyfus brzuszny 5; płonica 23; błomica 3; odra 
2; gruźlica 10 (w tem 4 zgony); jaglica 3; 
grypa 10 (zgony 4); drętwica karku 2. 

Ogółem chorowało 66 osób w tej liczbie 
8 śmiertelnie. 

   

            
    

ZABAWY. 

— Bal Marski. Dorocznym zwyczajem Li- 
ga Morska i Kołonjalna urządza w dniu 5 
stycznia Bał Morski, który ma ustaloną 0- 
pinję jako jeden z najwytworniejszych Bali 
Karnawału. 

Pomysłowe dekoracje, mnóstwo najroz- 
maitszych niespodzianek i airakcyj wróży i 
obecnej zabawie wielkie powodzenie. 

Zważywszy zaś to, iż całkowity dochód 
z zabawy przeznaczony jest ma zasilenie 
funduszu rozbudowy floty wojennej, jesteś 
my przekonani, iż na zabawie nie zabraknie 
nikogo i całe Wilna stawi się tłumnie. 
Bilety można nabywać w F-mie „E. i WŁ 
Szumańscy** Mickiewicza, f-mie „Jan Rocho- 
wiez* Wielka 9 i przed rozpoczęciem się 
Balu w Kasynie Garnizonowem. 

— Zarząd Rodziny Wojskowej zawiada- 
mia, że w dniu 14 b. m. odbędzie się herbatka 
„Rodziny Wojskowej” w Kasynie Garnizo- 
nowem Mickiewicza 13 o godz. 19-ej. 

Zapisy Pań zgłaszać 5, 6 i 7 b. m. od 
godz. 17 do 18 w sekretarjacie Rodziny Woj- 
skowej Mickiewicza 13. 

Osobne Žawiadomienia rozsyłane nie bę- 
dą. 

—kKarty wstępu ną V Doroczny Bal Rol- 
ników, organizowany przez Koło Rolników 
studentów U. S. B., który odbędzie się dnia 
17 stycznia 1931 r. w sałonach Kasyna Gar- 
nizonowego (Mickiewicza 13), można już na- 
bywać u Pań Gospodyń, oraz codziennie w 
lokalu Koła Objazdowa 2, tel. 93, między 
godz. 4 — 5. 

— Zabawa dziecinna w Kasynie. Stara- 
niem „Rodziny Wojskowej” odbędzie się dła 
dzieci oficerów i podoficerów w sali Oficer- 
skiego Kasyna Garnizonowego dnia 6 stycz- 
nia b. r. o godzinie 16 wielka zabawa dzie- 
cinna „Król Migdałowy” Na program zabawy 
złożą się popisy taneczne dzieci szkół przed- 
szkoli „Rodziny Wojskowej”, obiór i korona- 
cja Króla i Królowej Migdałowej oraz sze- 
reg niespodzianek dla dzieci. 

(Wstęp dla dzieci 50 groszy, dla osób do- 
rosłych 1 złoty. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulanee. Dziś Te- 

atr na Pohulance czynny dwukrotnie. O godz. 
% m. 30 pp. urocze (widowisko świąteczne 
„Betlejka Wiileńska* Romer-Ochenkowskiej 
w różyserji dyr. Zełwerowicza z udziałem ca- 
łego zespołu. Przepiękna ilustracja muzycz- 
na kompozycji E. Dziewulskiego. Ceny miejsce 
specjalnie zniżone. 

© godz. 8 wiecz. „Dzielny wojak Szwejk” 
Jarosława  Haseka, arcyzabawna komedja 
która zyskała sobie w Wilnie ogromne po- 
wodzenie dzięki dowcipnej treści i świetnej 
grze wykonawców z Żurowskim na czele. 

— Teatr Miejski w „Lutni*, Dziś Teatr 
„Lutnia** czynny również dwukrotnie. O g. 
3 m. 30 pp. ukaże się efektowna komedja 
Verneuila „Egzotyczna kuzynka” w reżyser- 
ji R. Wasilewskiego. O godz. 9 wiecz. powtó- 
rzoma. będźie rewja o niezmienionym progra- 
mie, która niewątpliwie dozna tak serdecz- 

„mego przyjęcia, jak w noc sylwestrową. 
Chcąc umożliwić wszystkim obejrzenie 

tego interesującego widowiska, Dyrekcja na- 
ceny miejsc zwykłe z wwzglednie- 

niem ważności biletów zniżkowych i kredy- | 
towanych. 
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Przy obstrukcji, zaburzeniach trawóenią, 
zgadze, uderzeniach do głowy, bólach głowy 
i ogółnem niedomagamiu, zażywa się rano 
mnaczczo szklankę naturałnej wody gorzkiej 
„Franciszka - Józefa*. Żądać w aptekach. 

RAKS SZWIT ZRK Y EROCA NOO R BASORTA DADRZECROARZTZZZ AN, 

— Dnia 4-g0 styeznia 1931 r. w sali Zwią- 
zku Drukarzy m. Wilna, ul. Bakszta Nr. 8 
odbędą się Jasałkaw 3-ch aktach ze Spiewami 
oraz Chór Drukarzy pod kierownictwem p. 
Wacława Mołodeckiego odśpiewa szereg pie- 
śni kolędowych. 

Czysty dochód przeznacza się na rzecz 
kasy zapomogowej dla bezrobotnych człon- 
ków Związku. 

Początek o godz. 8-ej wieczorem. 

RAB20 
WTOREK, dnia 6 stycznia 1931 roku. 

10.15: Tr. nabożeństwa z Poznania. 11.58: 
Czas. 12.15: Tr. poranku z Filharm. Warsz. 
14.00: Odczyty rolnicze i muzyka. 15.40: Au- 
dycja dla dzieci. 16.40: „Citla di Vaticano* 
odczyt. 17 /iadomości pryjemne i poży- 
teczne*. 17.40: Rezerwa. 17.45: Szopka kra- 
kowska i kolędy. 19.00: Kajakiem z Constanzy 
do Konstantynopola. 19.20: „Tygodnik .arty- 
styczny”. 19.35: Program na czwartek. 19.40: 
„Szajka zgrozy* feljeton. 19.55: Rozmaitości. 
20.00: Opera z płyt. 22.15: „Już po świętach* 
felj. Po feljetonie kom. 23.00: „Spacer detek- 
torowy po Europie". 

KINALEILMY 
„Janko Muzykant” 

(Hollywood). 

Oczywiście, gdyby Sienkiewicz zobaczył co 
х jego „Junka“ zrobili, umarłby drugi raz 
albo z irytacji, albo ze šmiechu. Janko Muzy- 
kant nietylko na ekranie zmartwychwstał, ale 
nawet dostał się do domu poprawczego, skąd 
zwiał szczęśliwie do Warszawy, gdzie robi 
karjerę jako skrzypek... Żeby tak ktoś uwziął 
się na tę prześliczną, pełną niewysłowionego 
smutku i poezji opowieść, aby ją sparodjować, 
napewnoby lepiej tego nie zrobił. Cóż jednak 
pccząć? A zwłaszcza cóż mam począć ja, 
skromny recenzent filmowy, wobec tego zja- 
wiska, skoro najbardziej chyba do reagowania 
przeciwko takiej rabunkowej gospodarce pp. 
kiniarzy w naszej literaturze, powołani, tuzy 

tej literatury, sami biorą udział w tej miłej 
robocie... 

Porzućmy jednak te ponure rozważania, 
bo pomimo, wszystko mamy do czynienia 
ze zjawiskiem skądinąd pomyśłnem, zresztą 
„Janko Muzykant* w takiej właśnie skórze, 
to w swoim rodzaju dobry kawał warszawski. 
Przyznam się, że więcej mnie ta „koncepcja” 
ubawiła niż obużyła, tem bardziej, że litera- 
turze to mniejszą robi szkodę, więcej kom- 
promituje autorów tego, ałe to już ich spra- 
wa! o kto lubi... Wracam wszakże do po- 
myślnej strony kinowego „Janka”, a jest nią 
przedewszystkiem jego strona dźwiękowa. To 
chyba najlepszy ze zanych mi dźwiękowców 
polskich. Czysto, miło, prawie że bez szumu. 
śliczne melodje A propos, byłem zachwycony. 
Raz przynajmniej szczerze i gorąco mogę coś 
i to niebyleco, w filmie polskiej produkcji 
pochwalić. Poza wzorową jak na dotych- 
czasowe nasze próby w tej dziedzinie, stroną 
techniczną było tam sporo wcałe niezłych 
pomysłów muzycznych i wogóle dźwięko- 

szystkie te moje pochwały można 
(jeśli o samą stronę kompo- 

zycyjną chodzi) do dwóch nazwisk — Grze- 
gorz Fitelberg i Leon Schiller. Kiedy się ta- 
kich dwóch mistrzów dobrało, to nic dziw- 
nego, że stworzyli coś wysokiej klasy. 

  

   

   

  

  

  

   

W stronie wizualnej przedewszystkiem u- 
derzają zdjęcia (inż. Gniazdowskiego), prze- 
śliczne plenairy! Żaden najlepszy film zagra- 
niczny ich nie powstydziłby się. Pozatem bar- 
dzo dobra jest strona aktorska. Dobrze naogół 
wybrani wykonawcy, wszystkie epizodyczne 
postacie są obsadzone bardzo starannie, a to 
jest jednak miarą wartości filmu. Co do głów- 
nych, to nareszcie p. Malicka dostała odpo- 
wiednie dla siebie zadanie i nie robi już pod- 
lotków, co przeciż nie miało sensu. Tu jest 
zupełnie trafna, bardzo miła, chociaż copraw- 
da cały swój czar roztacza dopiero na scenie. 
kino jeszcze nie jest jej domeną w całej pełni. 
Znakomitym nabytkiem polskiego filmu jest 
p. Conti. Talent par excellence filmowy. Ze 
swoją szlachetną, marzącą fizjonomją może 
być świetnym amantem lirycznym, a poza 
tem wogóle nadaje się do odtwarzania posta- 
ci dodatnich, w czem ma możliwości bardzo 
duże. 

Osobno trzebaby napisać o Krukowskim 
i Dymszy, a cóż to za wspaniała para! Cóżby 
za bajeczny scenarjusz dla nich napisano w 
takiem Holływoodzie! Ileżby radości i śmie- 
chu roznieśli stamtąd po wszystkiech kinach 
świata! A może ktoś się u nas o to pokusi? 
Nie brakuje nam przecież tęgich piór. Tym- 
czasem należy się wdzięczność p. Ordyńskie- 
mu za ich odpowiednie wyzyskanie w tym 
filmie. Nadali mu oni cały ten pogodny cha- 
rakter jakim ten kino-dramat, pomimo dość 
smutnych perypetyj jego bohatera, się od- 
znacza. I to jest jeszcze jeden sukces tego 
filmu i oby przełom w naszej kinematografji, 
chorującej na jakąś wściekłą ponuromanję. 
Może to już nareszcie koniec tych Sybirów, 
żandarmów i innych potworności, przeciw 
którym już tyle napiorunowaliśmy i nietylko 

my! 
Brak miejsca nie pozwała nam rozwodzić 

się nad resztą wykonawców, nie można je- 
dnak nie wspomnieć o paru miłych znajo- 
mych Wilna. Pyszny był p. Zygmunt Chmie- 
lewski w epizodycznej postąci restauratora, 
doskonały p. Karbowski jako prokurator, czy 
sędzia śledczy, nakoniec debiutująca na war- 
szawskim terenie filmowym adeptka wiłeń- 
skiego fiłmu, z grupy p. S. Nowickiego, p. 
Lili Nikolska, również w dość wdzięcznym 
epizodzie. 

Na zakończenie, z wielką przyjemnością 
stwierdzamy b. niewielką iłość napisów w 
tym filmie. (sk) 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
Trup noworodka na uliey. 

2 b. m. w bramie domu przy ul. Krakow- 
skiej 3 zmaleziono trupa noworodka płci mę- 
skiej w wieku około 2 dni. Trupa przesłano 
do kostnicy. 

Zamachy samobójcze. 
2 b. m. Judenis Zofja (Szeptyckiego 16) 

wypiła esencji octowej. Pogotowie ratunko- 
we odwiozło ją do szpitala Sawicz w stanie 
niezagrażającym życiu. 

2 b. m. Bielewiozowa Michalina (Ogórko- 
wa 20) wypiła esencji octowej. Pogotowie 
ratunkowe odwiozło ją do szpitała Sawicz w 
stanie niezagrażającym życiu. 

Ujęcie poszukiwanych zbiegów. 
2 b. m. został zatrzymany Gierasimczuk 

Antoni poszukiwany przez Sąd Powiatowy 
w Wilnie, oraz Natalja Pilis, poszukiwana 
również przez Sąd Powiatowy w Wilnie. 
Pozatem zatrzymano Zwierowa Dymitra, de- 
zertera z 85 p.p. strzelców wileńskich, które- 
go przesłano do plutonu żandarmerji. ) 

Wypadki za dobę. | 
Od 2 do 3 b. m. zanotowano wypadków | 

29, w tem kradzieży 6, opilstwa 9, przekro- 
czeń administracyjnych 2. ) 

Kradzieże. 
Golbin. Josel, Kalwaryjska 84 zameldował 

o systematycznej kradzieży, z driedzińca do- 
mm Nr. 89, przy ul. Kalwaryjskiej, drzewa 
przez Pietryk Annę, Chocimska 33.                  



Stalin cieszy sie calkowitem 
zaufaniem partji Komunistycznej. 
RYGA, 3.1. (Ate). W Moskwie i wyrazić Stalinowi całkowite zau- 

odbyło się posiedzenie biura polity- 

eznego partji komunistycznej celem 

omówienia sytuacji politycznej. Po 

przemówieniach Kalinina, Mołotowa 

i Woroszyłowa postanowiono kon- 

tynuować dotychczasową politykę 

fanie. W związku z wystąpieniem 

opozycji prawicowej powzięto rezo- 

lucję, w której kierownictwo akcji 

zwalczania opozycji prawicowej po- 

wierzono G. P. U. 

Lloyd George ręczy za Rosję Sowiecką. 
WIEDEŃ, 3.1. (Pat.) W artykule 

ogłoszonym w „Neue Freie Presse" 

wywodzi Lloyd George, że od czasu 

podpisania traktatów pokojowych 

nie była jeszcze sytuacja polityczna 

tak niepokojącą, jak obecnie. Evro- 

NU RI E R 

pa zaczyna się dzielić na dwa 

obozy — rewizjonistów i antyrewi- 

zjonistów. Do rewizjonistów należą 

Włochy, Niemcy, Austrja i Węgry, 

do antyrewizjonistów — Francja, 

Belgja, Polska, Czechosłowacja, Ju- 

goslawja i Rumunja, Rosja przyłączy 

się, zdaniem Lloyd George'a do rewi- 

zjonistów. Angljai państwa skandy- 

nawskie zachowają swobodę decyzji, 

tak samo, jak i Stany Zjednoczone, 

Lloyd George wyraża zapatry wanie, 

że rewizja traktatów pokojowych nie 

musi prowadzić do wojny. Kosja 

nie jest w stanie wystawić armii, 

któraby posiadała jakąś siłę bojową 

poza granicami Rosji. Z tego po- 

wodu skończył się klęską atak na 
Polskę w roku 1920. Stosunek sił 

między armją rosyjską a armią pol- 

ską nie zmienił się od tego czasu. 

Armja rosyjska jest wprawdzie 

niejsza, niż w roku 1920, tak jedonk 
wzmocniła się i armja polska. Ros- 

janie nie mogą mieć żadnych woj- 

skowych planów zdobywczych, gdyż 
przedsięwzięcie takie doprowadziło- 

by do definitywnego rozbicia planu 

sil- 

„pięciolecia". Rosyjscy mężowiestanu 
wiedzą o tem dobrze i dlatego po- 

kojowi światowemu na szereg lat 
nie zagraża żadne niebezpieczeńnstwo 
ze stroay Rosji Sowieckiej. 

Posiedzenie komisji 
prawniczej Senatu. 

WARSZAWA, 3.1. (Pat). W dniu 3 
b. m. odbylo się posiedzenie komisji 
prawniczej Senatu pod przewodni- 
ctwem wicemarszałka Senatu p. Boguc 
kiego. Na porządku dziennym znajdo- 

ała się sprawa ukonstyuowania ko- 
misji oraz przydziału referatów. Po- 
siedzenie zagaił marszałek Raczkiewicz 
proponując wybór prezydjum komisji 
oraz wyłonienie specjalnego komitetu 
w myśl $ 57 regulaminu obrad Senatu, 
złożonego z trzech senatorów, a powo- 
łanego do wydawania opinji co do po- 
prawności techniki ustawodawczej i ję- 
zyka wszelkich rozważanych w Sena- 
cie ustaw. 

  

  

Nr. 3 (15453 

misji prawniczej wybrano sen. Perzyń: 
skiego, na wiceprzewodniczącego wi- 
cemarszałka Boguckiego, na sekreta- 
rza sen. Antoniego Staniewicza. Refe- 
rat wniosku Klubu Narodowego, doty- 
czącego kwestji uwięzienia byłych po- 
słów i postępowania wobec nich w 
twierdzy brzeskiej, przydzielono sen. 
Poczętowskiemu. 

Walki w Birmie. 
RANGOON. 3.1. (Pat.) Jak donosi 

komunikat urzędowy, grupa miesz- 
kańców Pendźabu stoczyła walkę z 
oddziałem, złożonym z 50 robotników. 

Walka miała miejsce wpobliżu wsi 
Eitkwin. Koło 15 robotników zginęło 

w czasie walki. 

  

Na przewodniczącego ko- 

  

    

Od dnia 3 do 6 stycznia 

   
     

        

| a_a * 

Kin Hiejskie. 
SALA MIEJSKA 

$sircbramska 5. 

Na ll-ch Targach Północnych 
nagrodzone zostały najwyższą nagrodą 

GRAND PRIX 

1931 roku włącznie będzie Brygada śmierci 
Arcypotężny sensacyjny dramat. yS 10. W roli głównej: Król sensacji — Harry Piel. 

Kasa czynna od godz. 3 m. 30, — Początek seansów od godz. 4-ej. — Następny program: Żyd wieczny tułacz. 

wyświetlany film w. JUREWICZ | 
były majster firmy 

„PAWEŁ BURE* 
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Dźwiękowy Dziśł Rewelacyjny Przebój Dźwiękowe- Cudowna pieśń miłości i po- ŚNIE w E ® KAL $ E i ` ski jów | KINO-TEATR Śpiewany! Najwspanialszy film Świata! Ba- RIO RI I R święcenia. W roli gł.: przykuje i KORA OE a” 
` “ jeczne widowisko, które kosztowało miljonyl oczy wszystkich czar. kochanka 3 ala Aa napras 2 ze, у 

Р Bebe Danieis i słynny amant, za którym szaleją kobiety John Beles. Udział biorą tysiące pierwszorzędnych i biżuierji po cenie przęstepnej 
LJ artystów i śpiewaków. Melodje z RIO RITY będzie śpiewało całe Wilno. RIO RITĘ musi zobaczyć każdy. Oszacowanie kamieni bezpłatne. 
Wiłeńska 3-, tel. 9-26 ' NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Ceny zniż. tylko na |-y seans. Seansy o g. 4,6,8i 10,15 A 

WILNO, ul. Adama penionio 4. 
25—0 % 

і'....ВП..П!'-ЕЕШ 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie V-go rewiru 

Juljan Mościcki, zamieszkały w Wilnie, przy uł. Wileń— 
skiej Nr. 25, m. 10, zgodnie z art. 1030 U. P. C. po- 
daje do wiadomości publicznej, że w dniu 5 stycznia. 

  

DŹWIĘKOWE KINO 

„AM 
uł, A. ifickiowicza 22. 

Dziś wszyscy śpieszą obej- Wspaniały i wzruszający ;do 
rzeć największy dźwiękowo- łez dramat na tle znanej no- 
śpiewny przebój poiski J a i k 0 M li Ž y k a i t weli Henryka Sienkiewicza 

W rol gł.: Piękna gwiazda ekr. polsk. Marja Malicka, Witold Conti i król. śm. Kazimierz Krukowski, Adolf 
Dymsza, którzy odśpiew. cały szereg pios. w jęz. polskim. NAD PROGRAM: 2 rewelac. dodatki dźwiękowe. 
Ceny zniżone tylko na |-szy seans. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.30, w dnie świąt. o godz. Ž-ej.   

śpiewny | mówiony w języku francuskim. Spiew ak Montp arnast Dźwiękowe Kino 

  

( „GI į N | dona I mówmy ję opery paryskiej! 1931 roku, od godz. 10 rano, w Wilnie, przy ul. Wi- 
Wielka opera filmowa. W roli głównej znany śpiewak opery paryskiej Andrć Baugć. Przepiękna leńskiej 23 m. sklep, odbędzie się sprzedaż z licy- * 

ul. Wielka Nr. 47 muzyka. Wspaniała wystawa. Melodyjne przeb. piosenki. NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. tacji, należącego do Herca Kutasza majątku zucho- 
^ s Ceny miejsc od 40 gr. Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. mego, składającego się z materjałów pismiennych, 

oszacowanego na sumę 1910 zł. 40 gr na zaspeko- 

Kino Kolejowe Dziś i dni następnychł Najpopularniejsza artystka świata w najpotężniejszym dramacie duszy kobiecej A A z obligu w sumie złotych: > 

2821/V1-2776 Komornik Sądowy I Mościcki. 

  GGNISKO| Corinne Griffith iu Męczennica Małżeństwa 
NAD PROGRAM: MOJE AUTO Kom. w 2akt. Dramat w8akt. Film, który musi zobaczyć każda żena i matka. 

Następny program: Ludzie bezdomni. Początek seansów o godz. 5, w miedziele i święta o godz. 4-ej. — — 

Orzeł Texasu 
Wzruszające sceny z bohaterskiego życia wśród tysiąca niebezpieczeństw. 

W rolach głównych: oryginalni cewboy'e. — NAD PROGRAM: ARCYWESOŁA KOMEDJA. 

Posesja, składająca sę z 8-ch domów: 
jednego murowanego i 2-ch drewnianych z wygodami. 

i ogrodem owocowym okazyjnie do sprzedania. 

Ajeucja „Poikres”— Wilno, Królewska 3, tel. 17 80: 

WĘGIEL 
DŻ A 

(ehck dworca rolęjaw.)   
Niezwykłe przygody KINO -TEATR 

MiMOZA 
«/. Wielka Nr. 25 

Dziśl Sensacyjny 

film amerykański! cowboy'ów na tle 

  

Po raz I-y w Wilniet preryj Ameryki. Za wypożyczenie 

3405 tysięty złabyd--   
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KINO-TEATR Dziś! i i Н s i kowalski KOKS 

PAN. Саг АеКсапфег |} „б аст та owiewa 1: | stala posada wszechświat. iai i ) ir4bane. Uoštawa nie- i 

э A N filmu p. t. pawłowskiej twierdzy) zwieczna w zamyka- 
ki : : 3 Ę AE nych wozach. -) BIUROWA (- 

WIELKA 42 Wiełki wzrusz dram., osnuty na tle histor. dokum. z czasów panow. Aleksandra IE m Murawjowa „Wieszatiela D H. „Wil у о З asa 
W rol. gł.: L. Dobrowolski, E. Boronichin, H. Chmielewska i inni. Początek o godz. 4-ej. Ceny od 40 gr. „fl. „WiioOpa ferty piśmienne do Ad— 

Styczniowa 3, tel. 1817 m Rag 
KP. 2810: 

Kino - Teatr Dziśł Rewelacyjny superfilm reżyserji niezrównanego Ernesta Lubitscha SEA 
« я Uznany przez Akademję Nauki i Sztuki za najlep- mw a FORTEPJAN 

h sze arcydzieło EMILA JANNINGSA, który odgrywa : dać 
э& rolę cara Pawła I-go. W pozostałych rolach: Flo- Firmy Kern w Wiedniu 

rence Vidor, Lewis Stone i Neil Hamilton. R У S dE: 
Miskdewicz. > е sprzedaje się. wierzy— 

a 11, t.15-62 Oszałamiający przepych dworu carskiego w 18 wieku. Pocz. o g. 4-ej, w dnie świąt. o g. l-ej. Ceny od 40 gr Jakość zagraniczna! ceny.tanie! umeblowany niec, Witoldowa 16 — 1. 
z wygodami i światłem 2761 

KINO -TEATR | Najnowsza | Dramat w 12 akt. na tle nieśmiertelnej opery Wielki wybór gatunków luksusowych. й elekrycznem | sa 
kino Gpėta . St. Moniuszki. W rolach głównych: Zorika CRRORA SWALETEJEDU: 0 Jaka opa mka gala 05 Myvalksis, I. Biumowicz 4 
polska Szymańska, H. Zahorska i W. Czerski. 2669 ŻĄDAJCIE WSZĘDZIE! : a : Choroby ©wenerycziej ы 

ulica Wielka 36. Pełna poezji treść. —  Sołowe i chóralne śpiewy artystów opery. — Oryginalna muzyka Moniuszki. Przedstawicieistwo i skład fabryczny Dowiedzieć się: skórne i moczopłciowe, 
Powiększony zespół orkiestry. Początek seansów od godz 4-ej. Dom B-cia TROCCY V!/no. Niemiecka 26. Św. Św. Igużcego b, m.6, | ul: Wielka Mr. Żi, 

"Handlowy Tel. 625. tel. 9-21, od 9—1 i 3-8. 
PRZETARG па : W. Z. P. 29. 91% 

Ar . EZ . Wydam "go sónosąski || EECECECEIEOESOCE | [ora we tac Н keni sherg 
Żarząd Związku Międzykomunalnego dla budowy i utrzymania Wojewódz- koncernu т = ® = Ё ® 

kich Zakładów Opieki Społecznej ogłasza przetarg publiczny ofertowy, na nastę- 2 „PROGRES“ Tylko 2 oryginalną etykietą l korkiem Wii й 0 : 0 e oroby skórna, 
pująee roboty NACE w „Donu Dziecka im. Marszałka J. Piłsudskiego w Wilnie”, Oras НЕа Włoc io dioda jÓdnej sondy M jest en IR ycżse 
przy uł. Antokolskiej Nr. 143: с b ‚ Ą ! ŚR й 1 mocze płelowe, 

1) Wed kanali > w szczelnie zamkniętych i zapiombowa- i о ul. TATARSKA 20 z wszelkiemi _wygodami. Y) Wodociągi 5 kaalcacja nych wozach — dostarcza prawdziwe wszechświatowej sławyj || W. Pohulenka "23 24 | ulica Mickiewicza 4, 
3) Oświetlenie elektryczne. Przedsiębiorstwo Handlowo - Przemysłowe 3 as telefon 10-90, 

Na poszczególne rodzaje robót należy oferować oddzielnie, jakkolwiek nie wsie i od godz. 9-12 1 4—8. 
wykłacza się powierzenia dwóch pierwszych kategoryj robót jednej firmie o odpo- gzystuj i ała dci 
wiednich kwalifikacjach. ау a od r. 1890 i pęka ody i kub Edaż wank 0E 

Formularze efertowe (ślepe kosztorysy w cenie 5 zł. za egzemplarz) i bliższe к 5 \ $ b szaf a przez P.K.U. Lida na. 
wyjaśnienia otrzymać można w godzinach od IQ do 2 po poł. w Magistracie, Biuro: Wilno, Jagiellońaka 3—6, tel. 8-11 i = AR a łóżka ttd. i imię Woronika Piotra ro- 
pokój Nr. 14 (Referat Szkolny). Składy węglowe: Słowackiego 27, tel. 14-46 ; Wykwintne, Mocne, ; i cznikadlzeaiewi aa A 

A Aaaa aaa ao = > zonó P i m i WA nit || do wynajęcia — — — — а „000 zł. # 

': 2 k 3h B VVVVYVYVVVYVYVYVYYVYVYVYVY a ŻYWIECKI, # ПЗ' pli z urządzeniem W. Pohu- Poszukuje się panna do- 
a zł. . lasku Nio Dasisdžiae skłepu, umiejąca szyć. 

w gotówce lub papierach wartościowych państwowych, według kursu giełdy war- 5 R Z E W o SUCHE, PRZEWO- KARCOWE, | NADESZŁY Nowość 8 a o właściela doj za kaucją. paca się: 

szawskiej z dnia poprzedzającego przetarg naležy składać w Komunalnej Kasie ŻONE KOLEJĄ I į 2813 | W Biurze ODA ^ Ry 
Miejskiej na rachunek Zarządu Związku, w zapisach hipotecznych lub listach w 6 į E L GÓRNOŚLĄSKI bola, Wileńska 22 2814 

zwarancyjnych przy ofercie. Ę po cenach konkurenc. 2» BRCYKSIĄŻĘCEGO BROWARU Dr, GINSBE RG Akuszerka a AT + 
Listy gwarancyjne dopuszcza się tylko z klauzulą uprawnionego Banku | > poleca skład drzewa ы k poakie Suaiika-c2kE a 

stwierdzającą, że mogą być na każde żądanie Zarządu wymienione na gotówkę. 66 w ZYWCEL CU choroby skórna, wene ip 1 OAS, Pak. pa s 
Ostateczny termin wnoszenia ofert (Magistrat pokój Nr. 14, Referat Szkolny) PŁOMIEŃ Piwna 5. 5. NABYCLA WSZEDZIE rycznó 1 msezopłciowe LG biorstwa d Nelaibs ka-- 

w zamkniętych i zapieczętowanych kopertach z dowodem uiszczenia wadjum mija 53 wa Е. Wileńska 3 З = ч pitežem ub zabezbiecze- 

1a Stycznia Tee 7: goi. 12, poczem nasapi eh osmari, Sprzedaż zównież a RATY. 2660 j| | MSWetamaoń wimaozanrzemIdnuBA || 0 Wileńska 3 | piyjme od 9 rane dz | niem bipococa Dom e 
ZARZĄD. . & | ЫСАГа Са ай ]а а))) аааа Сар ) tel. 567. 26733 .4, W.Zdr. Nr. 2093. bola, Wiłeńska 22. 2851   

  

VINCENT SZARRETT. 

Niebieskie drzwi. 
(Nowela amerykańska, Przekład autorytowany). 

        

  

Mówiąc to otworzył drzwiczki. 
— Siadajcie, chłopcy — rzekł. Szo- 

fer roześmiał się i kapitulował. Norway 
i Honeywell wsiedli pierwsi, artysta 
od śpiewu i tańca na końcu. 

-— Czy pan zna lokal Niebieskie 

znał z wielką oryginalnością Siłver- 
naił i wydobywszy paczkę tanich pa- 
pierosów, spróbował zapalić jednego. 
W mokrej ciemności migotały niesa- 
mowicie lampy uliczne. Deszcz wzma- 
gał się gwałtownie. 

*vernail. — Co się to znaczy, 
--— Psiakrew! — zaklął Juljan Sil- 

chłopcy? 
Czyście mnie porwali? 

— Tak samo, jak pan nas porwał 
—odpowiedział Honeywell. Raczej 520- 
ter porwał nas wszystkich. Jeżeii się 

północ, przemknęła przez labirynt 
małych, ciemnych uliczek i wynurzyła. 
się na pustą przestrzeń, przeciętą wdali 
szlakiem szyn, skąd dochodziło gwiz-- 

danie lokomotyw. Znalazłszy się wkoń- 

cu w wąskiej, ślepej uliczce, zwolniła 

  

  

   

  

Drzwi? — zwrócił się Silvernail do — Halo! — krzyknął nagle Nor- nie mylę, zostaliśmy skonfiskowani.— i stanęła.Szofer zeskoczył ze swego sie- 
Honeywell spojrzał na Norwaya. Silvernail przyłączył się do nich, szofera. | way. — Jak on jedzie? Skręca na pół- Mówił urywanym.głosem, gdyż maszy: dzenia i otworzył szybko drzwiczki 

my się czasem nie dali wy-  fertyczny i uśmiechnięty. — Ze słyszenia — odpowiedział 0- noc. - na pędzila, jak szalona, kierując się od strony Honeywella. W ręce trzymał 
strychnąć na dudków? — zapytał — Gotowi? — zapytał. — Idzie-  strożnie zapytany. — Szczególna rzecz — zauważył na zachodni kraniec miasta. rewołwer typu znanego ze złowieszczej 
zniżonym głosem. — Gość wydał mi my! — Proszą nas tam zawieźć — aktor. —Przecież powinien znać drogę. — Ależ to skandal! — krzyknął reputacji. 
się w' pierwszej chwili podejrzany i Człowiek-góra, przezwiskiem Gru- rzekł Juljan Silvernail. — Następny Hej! panie! — krzyknął przez szklaną Norway. — Czy nie możemy nic na to - Jesteśmy — rzekł tonem cierp- 
mam teraz wrażenie, że się jednak nie by Ed, wypuścił ich na schody, uśmie- blok, drugi dom od rogu, tak jak łutaj. szybę. Nie na północ — na południe! poradzić? | kiego sarkazmu. — Twarze na kłódkę: 
mylilem. chając się złowieszczo. Zeszli w mil- zofer skinął głową i maszyna ru- Zamiast odpowiedzi, szofer dodał —- Możemy stłuc szybę i narobić „i wysiadać, Żywo! 

— 0, cóż znowu? — odpowiedział czeniu na ulicę. Mżył drobny deszczyk szyła. Na rogu skręcili i zaczęli okrążać gazu i maszyna rzuciła się naprzód ni- krzyku -- odparł Honeywell —- ale Trio wysiadło w milczeniu na prze- 
towarzysz. podniecony per$pektywą i zanosiło się na mgłę. W srebrzystym skwer. czem zwierzę. Na skrzyżowaniu wscło- wątpię; czyby nam się to na co przy  mokłą ziemię i nagłe Norway i Honey- » 
znalezienia tropu zaginionego Pem- mroku migotały upiorne światła la- — Wiecie — krzyknął z ożywie: dnio-zachodniem skręciła z tą sama dało. Ludzie pomyśleliby co najwyżej, well spostrzegli, że mierzy w nich nie: i 
bertona. Wygłąda rzeczywiście na to, tarń. Śliską jezdnią sunęła czerwona niem Silvernail. —- Ja coś sobie przy- szybkością na zachód i pognała na- że jesteśmy wszyscy pijani. Mogliby jedna lufa, a dwie. Druga w ręku Jul-- 1 

  

za co się podaje. Znam ten typ. Bart. 
Trzeba skorzystać z okazji. Może się 

taksówka, kierując się w stronę chod- 
nika. Siłvernai! podniósł rękę. 

pominam waszego przyjaciela Pem- 
bertona: Przypuszczam, że go poznam 

oślep jakąś nieznaną jezdnią. Juljan 
Silvernail klął i szarpał ze wściekło. 

śmy otworzyć drzwiczki i próbować 
wyskoczyć, ale toby było niebezpiecz- 

jana Silvernaila. 
— Koniec kursu, chłopcy — rzekł 

już inna nie nadarzy. — Hej! Czerwony! — zawołał. na pierwszy rzut oka. ścią okno. ne. Na pewno jedenby się zabił. Co do towarzysz dzikiej jazdy. — Teraz cze- 
— Pewnie, że nie—mruknął autor. Maszyna stanęła. — Mam nadzieję — rzekł grzecz- Honeywell chciał wstać, ałe bieg / mnie, nie ruszę się. Zobaczę, co z tego ka was długi spacer zpowrotem. Dzię- ! 

—-О, ]е5!! Dlaczego on gada z tym kel- — Przepraszam — rzekł grzecznie nie Honeywell — chociaż obawiam się, samochodu rzucił go zpowrotem na wyjdzie. Ostatecznie jesteśmy trzech  kujcię a gwiazdom, że możecie: 
nerem? —- zapytał tonem skargi. — 
Obaj.patrzą na: nas. 

— Prawdopodobnie opowiada mu 
o Pembertonie — odparł Norway. — 
Nie możemiy mu nie pozwolić, a jest 

szołer — jestem zamówiony. 
— (o mnie obchodzi? — odparł 

z humorem Silvernail. — Mam nowy 
garnitur i nie chcę zmoknąć. Niedale- 
ko jedziemy. Jakieś dwa błoki. Dzie- 

że go nie spotkamy. Jakeśmy już panu 
powiedzieli, Pemberton przepadł od 
paru dni. Nie chcemy tego rozgłaszać, 
ale chcielibyśmy się dowiedzieć, co sie 
1 nim stało. Obawiamy się, że mogło 

siedzenie, obijając mu łokieć. Osunat 
się na oparcie z dziwnym uśmiechcm 
na ustach. Norway walił laską w prze- 

dnią szybę, grożąc, że ją wybije. Ale 
w chwilę później i on skapitułował 

na jednego i w razie czego damy mu 
radę. 

Silvernail chrząknął. 

-— Możemy mu urwać głowę przy 
końcu kursu — zaproponował — aie 

wrócić. Wyglądacie na rozsądnych: 
chłopców. Przy jmijcie przyjacielskie- 
ostrzeżenie i trzymajcie się zdałeka od. 
tego interesu ze względu na zdrowie. 

nam potrzebny. Musimy się wszędzie sięć minut czasu. Za dziesięć minut -go spotkać jakieś nieszczęście. i wszyscy trzej spojrzeli na siebie w dokąd on nas zawiezie? (D. e. n.) 
dowiadywać, gdzie można. będzie pan zpowrotem. — Zdarzają się nieszczęścia—przy- ciemności. Nagle taksówka skręciła znowu na Ra , 
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