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CELE I ŚRODKI POLITYKI POLSKIEJ 
fExposć ministra spraw zagranicznych p. 

Płaża 10 stycznia w Komisji Spraw 
Zagremicznych p. minister A. Zaleski 
wyclosił obszerne expose, w którery 
dal wyraz swym zapatrywamiom na za 
swmdmtoze twwęstje z dziedziny zagad- 
użeń polityki międzynarodowej. 

Ocena syłuacji międzynarodowej, 
jaką dał min. Zaleski, dotyczyła dwóch 
jej stron: anaterjalnej i psychicznej. 
Pomiżej podajemy drugą część mowy, 
oŚwietlającą stanowisko Polski wo- 
bec najważniejszych problemów z ja- 
tiem umiała i ma do czynienia jej po- 
tióóyka. zagraniczna. 

Pozwoliłem sobie przed Panami na- 
szkicować w szerokiem ujęciu obraz 
poczynań naszych i wyników w dzie- 
dzinie międzynarodowych wysiłków 
mad normalizacją życia ekonomiczne- 
go marodėw, czego Europa tak bardzo 
łaknie. 

и Postawiłem to zagadnienie świado- 
mie na pierwszym płanie, ponieważ 
jest to problemat, który obciąża nie- 
tylko kołektywnie wszystkie narody, 
łecz dociera do poszczególnych jedno- 
stek. 

Jednakże ponad tą strukturą ma- 
terjalną narodów góruje, w ich wza- 
jemnych stosunkach moment znacznie 
mniej achwytny, abstrakcyjny bar- 
dziej, lecz niemniej decydujący, czyn- 
mik morałny, który w przejawach 
swych kolektywnych nadaje kierunek 
dla narodów i przez to nabiera decy- 
dującego znaczenia w stosunkach mię- 
dzypaństwowych. 

Na ten czyrinik, przy obecnem ob- 
eiąženiu atmosfery międzynarodowej, 
staje się rzeczą konieczną zwrócić jak- 
najbaczniejszą uw agę. Widzimy, iż 
majwybitniejsi mężowie stanu w poli- 
tyce międzynarodowej, górujący po- 
nad resztą społeczeństwa przygnębio- 
mego przez codzienne troski wytężają 
wszystkie swe siły dla wyprowadzenia 
"narodów europejskich przez wspólną 

| harmonijną płanową ich współpracę 
ma drogę lepszej przyszłości. To też 
rząd polski z całem zrozumieniem do- 
miosłości takich wysiłków międzyna- 
rodowych nie przestaje czynnie przy 
realizacji zamierzeń tych współdzia- 
lać. 

Znany jest Panom aktywny współu- 
dział Polski we wszystkich pracach, 
związanych z ideami Ligi Narodów, 
która już dzisiaj wykazać się może 
tak znamiennym dorobkiem w dzie- 
dzinie rozwoju pokojowego współży- 
cia narodów. 

Udziat Polski w akcji 
pokojowej. 

Wzniosła inicjatywa francuskiego 
ministra Spraw Zagranicznych, zmie- 
rzająca przez stworzenie porozumie- 
mia państw Europy do zacieśnienia po- 

1 kojowej współpracy między państwa- 
M mi europejskiemi, doznała ze strony 

rządu polskiego jak najżyczliwszego 
przyjęcia. W dalszym ciągu starać się 

j będziemy czynnie współdziałać nad 
urzeczywistnieniem zasad, na których 
opiera się ta koncepcja, kierując się 
wytycznemi określonemi w odpowie- 
dzi rządu połskiego udzielonej rządowi 
francuskiemu na jego memorandum 
w tej sprawie. Rząd polski stanął na 
stanowisku, że głównym celem takiej 
akcji winno być wzmożenie poczucia 
bezpieczeństwa, które jest niezbędnym 
warunkiem dła zdrowego rozwoju sto- 
sunków na naszyin kontynencie. 

Gzyż można howiem wyobrazić so- 
bie istotnie twórczą i trwałemi, realne- 
mi wynikami uwieńczoną pracę w po- 
szczegółnych dziedzinach stosunków 
międzypaństwowych bez tego decydu- 

A jącego czynnika, jakim jest poszano- 
nowanic zobowiązań i wynikająca z 
tego atmosfera wzajemnego zaufania? 

Fakt ten znajduje swoje jaskrawe 
R _ Potwierdzenie przy tak aktuałnem w 

chwili obecnej zagadnieniu rozbroje- 
mia. W tej dziedzinie weszliśmy w ok- 
res poważnych prac na terenie Ligi Na 
rodów. Rozpoczynający się rok 1931 
eddziela nas od projektowanej daty 

k powszechnej konferencji rozbrojenio- 
wej. Będzie on zatem rokiem wytężo- 
nej przygotowawczej pracy w tej dzie- 
<dzinie. 

lak Panom wiadomo, akcja roz- 
brojeniowa Ligi Narodów wypływa z 
art. 8-go paktu Ligi, który nakłada 
ma wszystkich jej członków obowią- 
zek ograniczenia zbrojeń do minimum, 
wa jakie pozwala bezpieczeństwo na- 
rodowe. 

Ta zasada, uzależniająca rozbroje- 
mie od bezpieczeństwa, odpowiada naj- 
zupełniej stanowisku, jakie od pierw- 
szej chwili Polska zajęła w sprawie 
rozbrojenia i którego stale i konsek- 
wentnie broniła i bronić będzie. Polska 
z sympatją odnosi się do akcji roz- 

brojeniowej, największem jej pragnie- 
niem jest, aby nastąpiła powszechna 
i daleko idąca redukcja zbrojeń, ale 
oczywiście pod warunkiem żeby to 
zmniejszenie zbrojeń w niczem nie za- 
grażało naszemu bezpieczeństwu. 

W przekonaniu rządu połskiego 
warunek ten mógłby być skutecznie 
wypełniony przez utworzenie organi- 
zacji pokoju, przewidzianej w proto- 
kóle Genewskim, który powiązał w je- 
dną całość trzy zasady zapewniające 
pokój powszechny t. j. arbitraż, wzaje- 
mną pomoc i rozbrojenie.  Wzajemna 
pomoc czyli sankcje stosowane w ra- 
mach powszechnych lub regjonalnych 
przeciw napastnikowi byłyby mater- 
jalną gwarancją pokoju i bezpieczeńst- 
wa. Niestety protokół nie doczekał się 
realizacji. Wprawdzie niektóre części 
jego ocalały i rozbudowują się, a więc 
zasada arbitrażu rozpowszechnia się co 
raz bardziej. Pakt Kelloga obowiązuje 
prawie wszystkie państwa, szereg 
państw m. in. Polska podpisały traktat 
pomocy finansowej dla kraju napad- 
niętego — ale to wszystko nie zapew- 
nia jeszcze efektywnego bezpieczeńst- 
wa, któreby mogło pozwolić na znacz- 
ne obniżenie poziomu obecnych zbro- 
jeń tem bardziej że jesteśmy świadka- 
mi niepokojącego w ostatnich cza- 
sach wzrostu agresywnego nacjonali- 
zmu wśród znacznych odłamów opinji 
narodów. W tych warunkach nikt nie 
może się dziwić, że odrzucamy wszel- 
kie zbyt radykalne propozycje rozbroje 
niowe, któreby niebezpiecznie osłabiły 
naszą narodową obronę. 

Tyle rozbrojenia, ile 
bezpieczeństwa. 

Ta. troska, -o bezpieczeństwo nie 
zwalnia nas jednak od obowiązku 
szczerej współpracy w akcji rozbroje- 
niowej, obowiązku wypływającego z 
przynależności naszej do Ligi Narodów 
Uznajemy konieczność uczynienia pier 
wszego kroku na drodze do rozbroje- 
nia, a chociaż dla powodów, które wła- 
śnie wyłuszczyłem krok ten nie może 
być w obecnych warunkach bardzo 
śmiałym i radykalnym, tem niemniej 
może stanowić pewien etap. W przysz- 
łości, gdyby warunki bezpieczeństwa 
polepszyły się, będzie można przejść 
do następnego etapu, w myśl kardynal- 
nej dla nas zasady: tyłe rozbrojenia ile 
bezpieczeństwa. 

Stwierdzam z głębokiem zadowole- 
niem, że to nasze zasadnicze stanowis- 
ko spotykało się zawsze z przychyl- 
nem przyjęciem ze strony komisji przy 
gotowawczej. 

Pozatem słuszność naszych tez zna- 
lazła wielokrotne uznanie w licznych 
rezolucjach dorocznych zgromadzeń 
Ligi Narodów, podkreślających zwią- 
zek istniejący między rozbrojeniem a 
bezpieczeństwem. Wyłonienie z Kom. 
Przygotowawczej specjalnego Komite- 
tu Bezpieczeństwa było zewnętrznym 
wyrazem uznania tej zasady. 

Projekt konwencji, jaki został os- 
tatecznie opracowany w zeszłym mie- 
siącu, stanowi poważną podstawę dla 
prac przyszłej konferencji. Stanowi on 
wprawdzie tylko ramy, które konfe- 
rencja zapełni treścią w postaci cyfr, 
ale w każdym razie określa dokładnie 
metody i zasady, według których ma 
nastąpić ograniczenie i, o ile możności, 
zmniejszenie zbrojeń. Podkreślam tu 
słowo „ograniczenie, które projekt 

konwencji odróżnia,od pojęcia zmniej- 
szenia. Ograniczenie znaczy, że Kon- 
wencja ustali poziomy cyfrowe róż- 
nych kategoryj i elementów zbrojeń, 
których kontrahenci zobowiążą się nie 
przekraczać, ale poziomy nie mu- 
szą być koniecznie niższe od stanu do- 
tychczasowego. 

Co do rezerwy, jaką Polska i kilka 
innych państw poczyniły w sprawie 
stosunku Związku Sowieckiego do przy 
szłej Konwencji, wyjaśniam, że rządo- 
wi polskiemu chodzi jedynie o zapew- 
nienie sobie możności niewiązania się 
postanowieniami konwencji w razie, 
gdyby nasz wschodni sąsiad do Kon- 
wencji nie przystąpił na tych samych 
co my warunkach. O nic więcej nie 
chodzi; zdaje mi się, że to nasze stano- 
wisko jest zupełnie zrozumiałe i nie 
może w żaden sposób być uważane 
jako krok nieprzyjazny dla rządu so- 
wieckiego. Bardzo często się zdarza, że 
jedno państwo uzależnia ratyfikację 
jakiejś konwencji od jej ratyfikacji 
przez pewne ściśle określone inne pań- 
stwo. Nie wywołuje to zazwyczaj żad- 
nych nieporozumień. Mam nadzieję, 
żei w tym wypadku nasze stanowisko 
znajdzie pełne zrozumienie. 

Jest przecież wiadomem, że wyty- 

A. Zaleskiego). 

czną naszej polityki zagranicznej od- 
nośnie do Z. S$. R. R. jest stałe dążenie 
do rozbudowy wzajemnych dobrych 
stosunków tak w dziedzinie politycznej 
jak i ekonomicznej. Wszelkie inicjaty- 
wy idące w tym kierunku, jak to miało 
miejsce np. z tak zw. paktem Litwino- 

"wa znajdą zawsze u rządu polskiego 
chętną gotowość do współdziałania 
nad ich realizacją. 

Zagadnienie mniejszości 
narodowych. 

Na zakończenie pragnąłbym zwró- 
cić specjalną uwagę Panów na zagad- 
nienie mniejszości narodowych, tak 
bardzo aktualne w chwili obecnej. Sta- 
nowisko Polski w tej sprawie, które 
miałem zaszczyt niejednokrotnie uza- 
sadniać na terenie międzynarodowym 

„ jest, że mniejszościom należy zapewnić 
pełną swobodę rozwoju właściwości na 
rodowych, wyznaniowych i kultural- 
nych. Stanowisko to, nietylko jest 0- 

parte na polskich tradycjach toleran- 
cji w tej dziedzinie, lecz również pody- 
ktowane jest szczerą troską o los na- 
szych współbraci, znajdujących się po- 
za granicami naszego państwa. 

W tem też zrozumieniu stoimy na 
stanowisku lojalnego wykonywania po 
stanowień, wypływających z przyję- 
tych zobowiązań międzynarodowych. 

Muszę jednak przy tej sposobności 
z całą stanowczością stwierdzić że rząd 
polski przeciwstawi się zdecydowanie 
i energicznie wszelkim próbom używa- 
nia sprawy mniejszości dla celów ubo- 
cznych i akcji antypaństwowej. 

Niestety, stajemy znowu w obliczu 
wystąpień naszego zachodniego sąsia- 
da na tle mniejszościowem, które przez 
formę jaką przybrały oraz przez šrod- 
ki, jakiemi się posługują, zdają się dą- 
żyć do przeniesienia tego zagadnienia 
z płaszczyzny ściśle rzeczowych roz- 
ważań na teren ogólno-polityczny. Wą- 
tpię, by podobna taktyka leżała w inte- 
resie samych mniejszości i ich dobrego 
współżycia ze społeczeństwem pols- 
kiem. Jakżeż wyobrazić sobie by spb- 
leczeństwo polskie przykro nie odczu- 
wało tych ciągłych wystąpień po dru- 
giej stronie naszej granicy, skierowa- 
nych przeciwko wszystkiemu co pol- 
skie, starających się umniejszyć i pod- 
kopywać nasz autorytet w świecie, a 
co gorsze nawet mierzących w integral- 
ność naszego państwa. 

Dużo wykazujemy cierpliwości i 
zimnej krwi, jednakże nie należy za- 
pominać o tem, że szczując z jednej 
strony, trudno żądać od strony przeci- 
wnej miłości. 

Stanowisko nasze określiliśmy wy- 
raźnie w nocie, którą miałem zaszczyt 
przesłać w imieniu rządu do sekretar- 
jatu Ligi Narodów i z której członko- 
wie Rady Ligi przekonać się będą mo- 
gli o faktycznym stanie rzeczy nasku- 
tek najściślejszych dochodzeń, prze- 
prowadzonych przez czynniki miaro- 
dajne polskie, jak również o powzię- 
tych już zarządzeniach rządu polskie- 
go w tej dziedzinie zarówno admini- 
stracyjnych jak i sądowych. 

7 odpowiedzi naszej wynika jasno 
szczere dążenie Polski do lojalnego wy 
jaśnienia sytuacji i usunięcia wszelkich 
powodów tarć lub nieporozumień mię- 
dzy społeczeństwem polskiem a mniej- 
szością. 

Podobnie jak w innych dziedzinach 
tak również w tym wypadku, jak już 
miałem zaszczyt dziś Panom wykazać 
kroczymy w naszej polityce zagranicz- 
nej po linji szczerej współpracy mię- 
dzynarodowej. 

W zrozumieniu naszej odpowie- 
dzialności oraz poczuciu naszej opar- 
tej na jednomyślnem stanowisku całe- 
go społeczeństwa siły, nie ustanie- 
my w naszych wysiłkach w eelu ułat- 
wienia stosunków z naszym zachod- 
nim sąsiadem. 

W tem poczuciu pozwoliłem sobie 
Panom przedłożyć do ratyfikacji umo- 
wy polsko-niemieckie, które pośred- 
nio również dla mniejszości narodo- 
wych swoje mają znaczenie. Działając 
w ten sposób, jesteśmy przeświadczeni 
że pow inniśmy znaleźć pełne zrozu- 
mienie tych wszystkich państw, które 
oparły swoją politykę zagraniczną na 
szczerem przestrzeganiu wzniosłych 
zasad zawartych w pakcie Ligi Naro- 
dów. 
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Program plenarnego posiedz. Seimu. 
Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Na dzień 13 b. in. o godz. 5 wy- 
znaczone zostało posiedzenie plenarne 
Sejmu. Na porządku dziennym znaj- 
dują się pierwsze czytania projektów 
o ratyfikacji szeregu traktatów Polski 
z państwami obcemi. Między projekta- 
mi na porządku dziennym stoi rów- 
nież, co należy podkreślić, sprawa ra- 
tyfikacji układu likwidacyjnego pol- 
sko-niemieckiego, podpisanego w War- 
szawie dnia 31 października 1929 r., 
umów podpisanych przez. Polskę w 

Hadze dnia 20 stycznia 1930 r., umo- 
wy gospodarcze między Polską i 
Niemcami. Ponadto na porządku 
dziennym posiedzenia znajduje się 
wybór 8 członków komisji kontroli 
długów państwa, 4 członków i 4 zas- 
tępców głównej komisji ziemskiej. 

Tego samego dnia o godz 4 odbę- 
dzie się również posiedzenie plenarne 
Senatu, na którem zosaną wybrani 
dwaj członkowie i jeden zastępca ko- 
misji kontroli państwa. - 

Praca w komisjach. 
Teł. od wł. kor, z Warszawy. 

Wczoraj od rana pracowały w Sej- 

mie trzy komisje: skarbowa, budżeto 

wa i spraw zagranicznych. Główne za 

*interesowanie budziły obrady komisji 

spraw zagranicznych, w czasie któ- 

rych min. Zaleski, jak to zapowiada- 

liśmy, wygłosił długą propagandową 

mowę o sytuacji międzynarodowej i 

polityce zagranicznej rządu polskie- 

go. Mowa ta ma niewątpliwie donio- 

słe znaczenie wobec zbliżającej się se- 

sji Rady Ligi Narodów, z tego wzglę- 

du wysłuchana ona była z dużem zain 

teresowaniem, nietylko przez człon- 

ków komisji, ale przęz szereg posłów 

i senatorów z poza jej łona. Min. Za- 

leski oświetlił szczegółowo ducha poli 

tyki Polski na terenie międzynarodo- 

wym, która przesiąknięta jest naws- 

kroś dążeniem do utrzymania za 

wszelką cenę pokoju. 

Poza komisją spraw zagrani- 

cznych obradowała nad budżetem Mi 
nisterstwa Komunikacji komisja bud- 

żetowa. Dyskusja jaka się toczyła ob- 

racała się w ramach ściśle rzeczowych 

i poświęcona była RR tego 

resortu rządowego. 

Wreszcie w trzeciej komisji, mia- 

mowicie komisji skarbowej przy udzia 

le p. min. Matuszewskiego, uchwalono 

projekt ustawy o monopohu zapałcza- 

mym oraz zatwierdzono umowę o po- 

życzce zapałczanej. 

Sprawa brzeska ma być rozpatrywana 
w przyszłym tygodniu. 

Teł. od wł. kor. z Warszawy. 

Utrzymują, że na komisji prawni- 

czej Sejmu, która się odbędzie w przy 

szłym tygodniu rozważana będzie 

sprawa brzeska, w czasie której p. 

min. sprawiedliwości Michałowski u- 

dzieli wyjaśnienia. 

Nota niemiecka w sprawie dwóch samolotów 
polskich. 

WARSZAWA, 10.1. (Pat). Niemiec- 
ki charge d'affaires w Warszawie zło- 
żył w dniu 10 b. m. w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych notę w związku 
z wylądowaniem naskutek mgły i śnie- 
życy dwóch samolotów wojskowych 
polskich na terenie Niemiec. 

Władze polskie wszczęły w tej spra 
wie dochodzenie, które wykazało, że 
idzie tu o dwa myśliwskie aparaty woj 
skowe z Krakowa, które w drodze do 

Grudziądza zmyliły drogę i zmuszone 
były naskutek fatalnych warunków at- 
mosferycznych do przymusowego łą- 
dowania na terytorjum Rzeszy. Apara- 
ty pilotowane były przez dwóch sier- 
żantów. 

Poselstwo polskie w Berlinie otrzy- 
mało polecenie niezwłocznego zwróce- 
nia się do rządu niemieckiego w spra- 
wie wypuszczenia zatrzymanych lotni- 
ków oraz wydania samolotów. 

Zjazd wolnomyślicieli w Warszawie 
nie odbędzie się. 

(Fel. od wł. kor. z Warszawy). 

Wskutek licznych zastrzeżeń, ja- 
kie wysunęły sfery katolickie w sto- 

wolnomyślicieli, komitet organizacyj- 
ny tego zjazdu postanowił odwołać 

sunku do zapowiedzianego w War- wszystkie przygotowania i zjazdu w 
szawie międzynarodowego zjazdu Polsce zaniechać. 

 *EMTHBAYORKKEC 

Amy Johnson zrezygnowała z dalszego lotu. 
MOSKWA, 10.I. (Pat). W lokalu 

centralnej rady Ossoawiachimu odbyła 
się konferencja z udziałem Amy John- 
son oraz kilku lotników, między inne- 
mi Wołkowojnowa, który dokonał 
swego czasu lotu z Moskwy do Tokjo. 
Pozatem w konferencji wzięło udział 
wiełe specjalistów lotników i przedsta- 
wicieli ambasady brytyjskiej. 

W rezultacie konferencji Amy Johnson 
postanowiła odłożyć swój lot do koń- 
ca. lipca lub: początku: sierpnia, kiedy 
warunki meteorologiczne są najbar- 
dziej sprzyjające. 

Sekretarz Ossoawiachimu oświad- 
czył, że Ossoawiachim udzieli miss 
Johnson przy organizowaniu lotu jak 
najwydatniejszej pomocy. 

"6%, dolarowa 

„Sole Potasowe . 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
PISMO PÓŁURZĘDOWE NA INDEKSIE. 

Na konferencji biskupów postamowiona 

„Lietuvos Aidas“ i „Vienybe* umieścić w 

spisie pism zakazanych.. 

ZMIANA FRONTU. 

„Lietuvos Aidas* drukuje artykuł, w któ- 
rym wyraża zadowolenie z powodu utwo- 
rzenia dyrektorjatu kłajpedzkiego w ohbec- 
mym składzie. Dziennik m. im. pisze, iź dzię- 
№ ścisłej współpracy dyrektorjatu i sejmż- 
ku z majwyższym przedstawicielem rządu 
w kraju kłajpedzkim, t. ]. gubermatorem, 
kraj ten będzie się pomyślnie rozwijał, a 
dobrobyt jego nadal będzie wzrastał i co za 
tem idzie odpadną wszelkie powody do nię- 
porozumień i niesnasek. Zasługuje na uwagę 
fakt, iż „Lietuvos Aidas“ calkowicie zmie- 

„. Miło dotychczasowy punkt widzenia i ani je- 
dnem słowem nie zahacza stronnictw nię- 
mieckich. 

ZAKOŃCZENIE ROKOWAŃ Z ŁOTWĄ 
W SPRAWIE SPRZEDAŻY ZBOŻA. 

Rokowania delegacji łotewsko-litewskiej 
w sprawie zakupu w Litwie zboża już się 
zakończyły i delegaci łotewscy wyjechali do 
(Rygi. We wszystkich sprawach osiągnięta 
porozumienie, jedynie w paru kwestjach Ło- 
tyszom wypadnie zasięgnąć informacji u rzą- 
du, aby dać na mie odpowiedź. Sporządzo- 
mo odpowiednie dokumenty, które się wyśle 
do podpisania pełnomocnemu ministrowi #- 
tewskiemu w Łotwie p. Dajlide. Ze strony 
łotewskiej układ podpisze minister rolnictwa, 

WYJAŚNIENIE SOWIECKIEGO PRZED- 
STAWICIELA HANDLOWEGO W SPRAWIE 

SOWIECKIEGO DRZEWA. 

(W związku z zaniepokojeniem, jakie wy- 
wołały w kołach litewskich kupców leśnych 
transporty drzewa sowieckiego, sowiecki 

przedstawiciel handlowy wyjaśnił, iż przed- 
stawicielstwo nic mie wie o tem, jakoby drzę: 
wo sowieckie miało być sprzedawańe w Li- 
twie. Torwar leśny z Rosji idzie przex Litwę 
tranzytem i tylko ulega przeróbce w кар 
pedzie. Prace nad рглегбЪКа drzewa sowiec- 
kiego mają już zatrudniać w Litwie okolo 2 
tys. robotników. 

OBOSTRZENIE PRZEPISÓW ADMINISTRA- 
CYJNYCH DLA OBYWATELI POLSKICH 

I SOWIECKICH. 

M-stwo spraw wewnętrznych w Kownie 
podało do wiadomości, że obywatele polscy 
a sowieccy, którzy jako specjafiści (lekarze, 
inżynierowie, nauczyciele, duchowni, artyści, 
urzędnicy biur emigracyjnych i t. p.) pragną 
zamieszkać w Litwie, będą musieli nadał 
zaopatrzyć się w specjalne zezwołenia Dy- 
rektora Departamentu Ochrony Obywateł- 
skiej. Jak wiadomo, dotychczas wystarczało 
aezwolenie naczelnika powiątu. Obecnie jak 
wiadomo, w Litwie jest polskich obywatet 
8 a sowieckich 300. 

EMIGRACJA Z LITWY W 1930 R. 

Według wiadomości biura. statystyczne- 
ga, ogółem w r. 1930 wyemigrowało z Litwy 
przeważnie do Ameryki Połud. 6430 osób. 
Ciekawe jest, iż w czasie rozruchów w Bra- 
zylji w listopadzie zaryzykowała i wyjechała 
z Litwy do Brazylji tylko jedna osoba. 

GERAIS AETROIZNICD PRINS IR КО 

Podziekowanie 
Marszałka Piłsudskiego. 

WARSZAWA, 10.1. (Pat). Sekretar- 
jat osobisty p. Marszałka Piłsudskiego 
komunikuje: Wszystkim osobom które 
z okazji świąt Nowego Roku nadesłźli 
p. Marszałkowi Piłsudskiemu życzenia, 
sekretarjat osobisty składa rzenie 
podziękowanie. 

Wyjazd min. Prystora 
do Gdyni. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

W dniu wczorajszym min. przem. 
i handlu Prystor wyjechał do Gdyńż 
na inspekcję portu Gdyni i portu w 
Gdańsku. 

Powrót p. ministra nastąpi dnia 
13 b. m. 

Giełda warszawska z dn. 10.1. b.7, 
WALUTY 1 DEWIZY: 

Dołary . . . . « . . 8,893/,—8,91%/, — 8,878, 
   

   

Belgja . . . . 124,50— 124,81— 194,1 
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Na giełdzie pracy. 
(List z Berlina). 

Jedną z głównych przyczyn cho- 
robliwego stanu politycznego, w któ- 
rym obecnie znajdują się Niemcy, jest 
masowe bezrobocie. Stan tępej bezna- 
dziejności dla miljonów ludzi, pozba- 
wionych wszelkiej pracy, pcha jednych 
na drogę samobójstwa (o czem notują 
codziennie gazety), drugich zmusza do 
zamknięcia się w sobie i oddawania 
się religijno-mistycznej kontemplacji 
(nigdy jeszcze sektanci nie mieli ta- 
kiego powodzenia!) innych wreszcie 
zmusza do postępowania za głosem 
proroków przyszłego państwa hitle- 
rowskiego... Bajeczne powodzenie ru- 
chu hitlerowskiego tłumaczy się nie 
w ostatnim rzędzie gorącą falą swego 
rodzaju mesjanizmu, tryskającego zeń 
strumienia i hipnotyzującego masy... 
W głębokiej beznadziejności swego 
"nędznego istnienia widzi przygnębiony 
bezrobotny w Hitlerze owego Mesjasza, 
który go wprowadzi do kraju, płyną- 
cego mlekiem i miodem. 

Cztery miljony Niemców udaje się 
codziennie, by odstemplować swe ksią- 
żeczki robotnicze. Są, oczywiście wśród 
tych „Stempełbriider* (jak ich nazy- 
waja) również i nicponie, wyzyskjący 
zasiłek. Lecz przeważająca większość 
żywi nardzieję. „Kiedyż wreszcie na- 
dejdzie prawdziwy dzień? Kiedy miast 
pieczątki dadzą mi pracę?* W pierw- 
szych dniach przykładania pieczęci tli 
jeszcze nadzieja w piersiach. A nuż? 
Nagle urzędnik zamiast tego, by przy- 
łożyć pieczęć powie: ,„Możecie się zgło- 
sić. w takiej firmie. Poszukują tam bu- 
chałtera!'* Lecz mijają dni, tygodnie, 
miesiące... I ręka już mechanicznie wy- 
ciąga poszarpaną książeczkę... Jedni 
otrzymują pieczątkę i odchodzą. Inni 
siedzą i czekają. Tak, czy owak niema 
"dokąd się udać. A tutaj przynajmniej 
jest ciepło. A może nagle wywołają? 
Może będźie gdzieś potrzebny magazy- 
nier, buchalter, ekspedjent?... 

Kobietom jest znacznie lepiej. Tam, 
przynajmniej jest popyt: poszukiwane 
są krawczynie, maszynistki, sprzedaw- 
czynie. Z mężczyzn poszukiwani są 
kuśnierze. Gorzej się mają pracownicy 
handlowo-przemysłowi. О1а nich moż- 
na byłoby na drzwiach giełdy pracy 

"napisać „Lasciate ogni speranza dos, 
qui entrate*. Lecz mieszkańcy Berlina 
słyną ze swego humoru. I częściej 
można wśród tych potarganych by- 
'łych pracowników handlowo-przemy- 
słowych usłyszeć żart, niż jęk i we- 

stchnienie. 
Otóż wywołują: ., Poszukuje się ma- 

gazyniera w wieku 21 lat, nie może 

być stary!'* Jegomość średnich już lat 
popycha swego siwego przyjaciela, któ- 
ry wygląda przynajmniej na lat 60 
i uśmiecha się: „Otóż miejsce dla cie- 
bie! Ty już przecież skończyłeś 19 
lat*? Poszukują przeważnie pracowni 
ków do 20 lat z pensją nie większą 
nad 80 marek miesięcznie... Warunki 
pracy dla pracowników handlowo- 
przemysłowych są bardzo mizerne. 
Bylejaki stolarz zarabia miesięcznie 
przeszło 300 marek, robotnicy przy 
budowach ponad 400... A wszakże 
pchają się codziennie na giełdzie pracy 
ludzie, żywiący nadzieję, że kiedyś i 
gdzieś będzie zapotrzebowanie na pra- 
cownika, który jeszcze nie skończył 
20 lat... To się przecież nie zdarza! 

Lecz zdarzyć się może, że jakaś 
firma potrzebuje 10—15 ludzi dla ce- 
lów reklamowych, którzy mają w dzi- 
wacznych strojach chodzić po ulicach, 
zwracając na siebie uwagę publiczno- 
ści. A wówczas na giełdzie pracy po- 
wstaje wśród czekających zgiełk, je- 
den pcha drugiego, występują na- 
przód... Przed nocą Sylwestrową pa- 
nował podniesiony nastrój śród bezro- 
botnych kelnerów i muzykantów. Dla 
wielu to —rzadka szansa — zjeść raz 
do roku porządną. kolację... W Niem- 
czech jak i w innych państwach kwit- 
ną szkoły artystów filmowych. Może 
ta lub owa panna marząca w przy- 
szłości zostać Gretą Garbo lub inną 
gwiazdą, zastanowiłaby się, rzuciwszy 
spojrzenie na giełdę statystów filmo- 
wych — przystań 99 ze 100 kandyda- 
tów i kandydatek na gwiazdy ekranu... 
Otóż wywołują statystów i młody ele- 
gancko ubrany kawaler, flirtujący 
przed chwilą gorąco z panną, zaczyna 
pchać ją i inne — łokciem, kolanem 
w bok i brzuch — byle tylko dostać 
się do okrągłego stolika, gdzie wydaje 
się bilety na zarobek 10-ciu marek... 

Widocznie kawaler ów nigdy nie 
czytał „Pana Tadeusza“ a przeto nie 
zna nauki sędziego: ,„„Zaś godna jest 
waszmościów uwagi osobnej grzecz- 

"ność, którą powinna młódź dla płci 
nadobnej*. Należy jednak uwzględnić 
i to, że pan Tadeusz i jego współcześni 
nie znali jeszcze giełdy pracy i łatwiej 
zdobywali chleb codzienny niż nasi 
współcześni. Któż wie? Gdyby się pan 
Tadeusz znalazł w stanie owego bru- 
talnego fircyka z giełdy filmowej, nie 
inaczej postąpiłby ze swą piękną są- 
siadką Telimeną, niż to uczynił nasz 
młodzieniec ze swą towarzyszką nie- 
doli... 

Dr. Grzegorz Wirszubski. 

  

Mrzonki emigracji rosyjskiej. 
Londyński „Sunday Times“ za- 

mieścił ostatnio wywiad z gen. Miille- 
rem, który — jak — wiadomo kieru- 
je agendami zaginionego Kutiepowa. 
Wywiad ten rzuca charakterystyczne 

- światło na panujące wśród emigracji 
rosyjskiej nastroje. 

„Jesteśmy gotowi — oświadczył 
gen. Miiller — rozpocząc wojnę. Cze- 
kamy jedynie dogodnej sytuacji mię- 
dzynarodowej i poparcia finansowego 
którego niewątpliwie udzieli jedno z 
mocarstw, pragnących obałenia bol- 
szewików i zwrócenia Rosji narodowi. 
Z dumą patrzałem na swe wojsko w 
Bałgarji i Jugosławji. Mimo, że zmu- 
szone jest ono do pracy codziennej, 
„ażeby wykarmić rodziny, zachowało 
dyscyplinę, subordynację i ducha do- 
brze wyszkołonej armji. Czekamy. 
Gdy tylko zacznie Rosja wypędzać 
komamistów, szybko zjawimy się na 
granicy Rosji i ruszymy na Moskwę, 
pociągając za sibą ludność wiejską 
Nasze wojsko składa się z szeregow- 
«ców i oficerów kadrowych. Nasi lu- 
dzie pracują w dnie powszednie w fa- 
brykach i kopalniach, zaś w dnie świą 
teczne urządzają defilady przed swe- 
ami oficerami. Naturalnie nosić broni 
im nie wołno. W dniu rozpoczęcia się 
wojny przyłączy się do nich pół miljo- 
na innych Rosjan. Potrzeba nam obec- 
mie pieniędzy jedynie na uzbrojenie 
100.000 -ludzi. Pieniądze się znajdą, 
gdy Europa zrozumie to co my już 
dawno wiemy: że tylko walka z ko- 
mumizmem ocalić może religję i cywi- 
lizację od zagłady. 

W Paryżu istnieje wyższa akadem 
ja wojskowa — mówił dalej generał 
Miiiler. Nie może ona zaspokoić wszy 
stkich potrzeb. Tem niemniej nauczy- 
Hišmy już 10.000 ludzi zasad sztuki 
wojennej. Jesteśmy gotowi, lecz cze- 
kamy, kiedy wybije nasza godzina i 
kiedy Europa viribus unitis wystąpi 
przeciwko komunizmowi. Przyłączy- 
may się wtedy do innych armij. Czeka- 
my niecierpliwie na zew z ojczyzny”. 

Nazajutrz po ukazaniu się tego wy 
wiadu w prasie angielskiej, pośpieszył 
gen. Miiłler z zaprzeczeniem wyrażo- 
mych powyżej poglądów i na łamach 
paryskiego „Wozroždienja“ z 6 b. m. 
stwierdził co następuje. 

Korespondencja londyńskiego „Sun 
day Times“ zawiera caly szereg tez, 
których on (Mūller) nie wygłaszał. 
Tak np. twierdzenie „w ciągu jednej 
nocy postawić mogę armję na nogi* 
w rzeczywistości ograniczało się do 
oświadczenia, iż „nasza organizacja 
związana jest ścisłą dyscypliną i że 
rozporządzenia moje (Mūllera) docho 
dzą od miejsca przeznaczenia w termi 
nie, niezbędnym do przesłania listu 

<zy depeszy”. 
Dałej zaprzecza Miiller jakoby do 

konywał inspekcji wojska rosyjskiego 
na Bałkanach, jakoby żołnierze wszy- 
scy w dnie powszednie pracowali, a w 
święta urządzali parady, wrzeszcie ja- 
koby armja rosyjska ruszy na bolsze- 
'wików wespół z innemi armjami eu- 
ropejskiemi. Tej ostatniej kwestji gen. 
Miller — jak twierdzi — poruszać nie 
mógł, gdyż załeży ona od polityki 
państw obcych. 

Potem w swem dementi utrzymu- 
je gen. Miiller, że widział się z naczel- 
mikami poszczególnych oddziałów ro- 
syjskich, stacjonowanych ma Bałka- 
mach i miał styczność z osobami, na- 
leżącemi do wzmiankowanych oddzia 
łów. Korespondent londyńskiego 
„Sunday Timesa* w zbyt kategorycz 
nej — zdamiem gen. Miillera — formie 
przypisuje mu (gen. Miillerowi) słowa 
jakoby jedno z państw, pragnące oba- 
lenia ustroju bolszewickiego, udzieli 
emigrantom rosyjskim materjalnego 
poparcia, w celu oswobodzenia Rosji. 
Generał pragnąłby tego, lecz „nieste- 
ty, mie widzi narazie realnych pod- 
staw do urzeczywistnienia takiego 
pragnienia w najbliższej przyszłości”. 

„Rzecz prosta — kontynuuje gen. 
„Mūller w swem dementi — sytuacja 
obecnie się zmieniła. Narody przejrza 
ły, gdyż ciężko odczuwają na sobie 
kryzys światowy, wynikły głównie z 
faktu panowania bołszewików w Ro- 
sji. Korespondent angielski przypisu- 
je mi słowa, że w razie marszu na bol 
szewików, pół miłjona ludności rosyj 
skiej przyłączy się do białej armji. 
Jestem przekonany, że w wypadku ta 
kiego marszu, przy obecnych nastro- 
jach w Rosji, nie pół miljona, a nawet 
cały krajby powstał przeciwko bol- 
szewikom“. 

Po zapewnieniu wreszcie, že istnie 
ją na emigracji kursy wojskowe, na 
których uzupełniają swą wiedzę tak- 
tyczną członkowie Związku Ogólno- 
wojskowego i że kursy te nie noszą 
charakteru akademji wojennej, koń- 
czy gen. Miiller swe wywody jak nastę 
puje: 

„Wogółe, gdyby choć połowa te- 
„go, có włożył mi w usta korespondent 
angielski stała się czeczywistością, u 
ważałbym się za szczęśliwego”. 

Tyle gen. Miiłler. Przedewszyst- 
kiem budzi się w czytelniku poważna 
wątpliwość: czyżby istotnie korespon- 
dent angielskiego pisma mógł popeł- 
mić aż tyle nieścisłości? Pisma angieł 
skie słyną z tradycyjnej dokładności 
i wiarogodności swych  informacyj. 
Jakże więc? Byłżeby cały wywiad 
„Sunday Timesa'* z jednym z przy- 
wódców emigracji rosyjskiej od A do 
Z zmyślony? Czyżby gen. Miiller roz- 
mawiał z Anglikiem na migi, zaś An- 
głik go źle zrozumiał? 

Jak się zdaje korespondent „Sun- 
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Ex-kronprinc Wilhelm 
a Stahlhelm. 

  

  

Obrazek ten przedstawia wielką defiladę 
„Stahlhelmowców” w. Koblencji. Wśród va- 
proszonych gości, znajdował się ex<kronprimo 

Wiilbetm, którego mietrudno tu poznać! 

Rd GABOR OCE RONYCERAEEA A OS 

day Times'a* dobrze generała zrozu- 
miał. Cały sekret polega bodaj na tem 
tylko, że gen. Miiller się spostrzegł, 
dż za wiele powiedział. Rychło w czas. 

Zresztą mniejsza o to, czy gen. Mi 
Iłer powiedział prawdę za pierwszym 
czy też za drugim razem. Wystarczy, 
że — jak sam przyzmaje — czułby się 
szczęśliwy ,mogąc powiedzieć to, cze- 
mu w swem dementi zaprzecza. Mniej 
sza też o te humorystyczne raczej niż 
imponujące zwroty w rodzaju: „Jeste 
śmy gotowi rozpocząć wojnę... pienią- 
dze się znajdą... 100.000 ludzi. Narody 
przejrzaly... Niemał cały kraby pow- 
stał preciw bołszewikom...'. Chodzi 
o sam nastrój, samo nastawienie emi- 
gracji rosyjskiej. Biedne, marzycieł- 
skie głowy Biedni wykołejeńcy życio- 
wi, których rewolucja wysadziła z 
siodła, pozbawiła dostatków i zaszczy 
tów, zmusiła do tułaczki na obczyźnie 
Niczego nie zapomnieli i niczego się 
nie nauczyceli. Wałęsają się oto te nie 
dobitki carskiej Rosji, ci „uciążliwi cu 
dzoziemcy* po różnych Berlinach, Pa 
ryżach i Stambułach, bez cełu, bez ju 
tra, bez chleba. I wciąż się łudzą. 
Wciąż kiwają palcem w dziurawym 
bucie. Cui bono? I jak długo jeszcze? 
Chyba aż wymrą łub sami zrozumie- 
ją, że podobne „wywiady* i „kontrwy 
wiady“, „twierdzenia“ i „przeczenia 
więcej ośmieszają i kompromitują, a- 
niżeli posuwają naprzód sprawę oba- 
łenia regim'u sowieckiego za pomocą 
interwencji z zewnątrz, | : ge 

  

Sensacja dla Wilnał | 
Pierwszy Rewelacyjny Dźwiękowiec 

z niezrównanym królem śmiechu 

HAROLD LOTDEM 
ROZKOSZE NIEBEZPIECZEŃSTWA 

oka „Casino“ PA FO 
2 

Rosja W ać nędzy 1 gieda 
MOSKWA. (GCEPS). W Zjednocze- 

niu Sowieckiem panuje głód. W wielu 
okręgach sytuacja w ostatnich czasach 
znacznie się.pogorszyła i wielu ludzi 
cierpi brak najniezbędniejszych arty- 
kułów pierwszej potrzeby. Masło, mię- 
so i jarzyny zniknęły zupełnie z rynku 
wielkich miast, i niemożliwością jest 
otrzymać te artykuły nawet za kart- 
kami. W związku z tem płenum Komi- 
tetu Wykonawczego partji komuni- 
stycznej zaapełowało do klasy robotni- 
czej, członków kolektywnych gospo- 
darstw i partji komunistycznej, aby 
zwrócili baczną uwagę na kwestję za- 
opatrzenia ludności. Według „Izwie- 
stijć osiągnięto na „fronce zaopatrze- 
nia pewne rezułtaty, jednak przy- 
puszczać należy, że z wiosną wzrosną 
potrzeby ludności 'i zaznaczy się nie- 
bezpieczeństwo walki z rządem. Nie- 
zaspokojenie potrzeb ludności spowo- 
dować może oddanie się jej w ręce 
wroga klasowego. Sowieckie koła rzą- 
dowe są zdania, że pogorszenie tej 
sytuacji przypisać należy wrogom ko- 
,munizmu, którzy obrałi sobie za cel 
wywołać rewolucję wśród ludu i skie- 
rować go przeciwko państawu. Mo- 
skiewska prasa wspomina w tych 
dniach proces przemysłowców i pisze, 
że kontrrewolucjoniści-fachowcy byli 
już autorami planu wzniecenia rozra- 

Tw kimie 

  

chów, a miary złego dopełnił brak. 
artykułów na rynkach, mięsa i jarzyn. 
Wszystko to spowodowało zasłosowa- 
nie szeregu represyj w stosunku de 
działaczy organizacyj zaopatrzenio- 
wych. i 

Wynika z tego wszystkiego, że rok 
1931 będzie dła Rosji Sowieckiej ro- 
kiem niezwykłe ciężkim i rozwiązanie 
kwestji głodu będzie niejako egzami- 
nem zdolności Komisarjatu Zaopatrze- 
nia i całego aparatu gospodarczego Ra- 
sji Sowieckiej. 

(LLA OŁ i R LS) 

Absolyratka Wyższej Srkoły Handlowej, 
Polka, poszukuje posady. 

Posiada: obce języki: (niemiecki, angiedski, 
rosyjski, łotewski i francuski) oraz pisanie 

na maszynie. 

dziela też lekcje z wspomnianych języków. 

Na żądanie poważne referencje. 

2842 Adres: Wilno, fintokolska 48. 

i Kk 

W I LE 8 S X I 

W sobotę 17 stycznia 1931 roku 
pod protektoratem Pana Marszałka Senatu Władysława Raczkiewicza i J. M. Rektora 

U. 5. B. Dr. Prof. Aleksandra Januszkiewicza 

W SALONACH KASYNA GARNIZONOWEGO — UL. MICKIEWICZA 13 
ODBĘDZIE SIĘ 

V DOROCZNY BAL ROLNIKÓW 
Początek o godz. 22. Lista Pań i Panów Gospodarzy będzie podana dnia 13.1 1931 r. 

Ne. 8 44950) 
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Przy ładnej twarzyczce dna 
olśniewa zawsze gustowne przybranie sukni balowej 

w Polskiej Składnicy Galanteryjnej 
L i dyskretna barwa pończoszki, nabytej 

Franciszka Frliczki, Zamkowa 9, tel. 6-46. 
  

Aleksander Brailowski 
  

  

  

slynny pianista przyježdža w biežącym miesiącu 
do Polski i koncertować będzie w Warszawie, 

Łodzi, Poznaniu, Wilnie. 

VN AO SIS UIA KOL ANT ASA RITA TDI ION 

Proces 0 zabėjstwo przodownika Sznapki. 
Na miejscu zbrodni. 

GOLASOWICE, 101.. (Pat). Mala 
wioska Golasowice w powiecie pszczyń 
skim zaroiła się od łudzi w związku 
z wizją lokalną, dokonaną na miejscu 
mordu między niemieckim domem 
związkowym, a mieszkaniem pastora. 

O godz. 9-ej rano zjechali do Gola- 
sowic pod dom związkowy członkowie 
trybunału rybnickiego, prokurator i 
szereg osób ze świata urzędniczego 
przedstawiciele prasy i t. d. Wprowa- 
dzono również wszystkich oskarżo- 

_ nych oraz świadków. W wielkiej sali 
domu związkowego ustawiono spe- 
cjalne stoły, przy których zasiadł try- 
bunał. Przewodniczący otworzył roz- 
prawę o godzinie 10-ej rano. Obrońca 
dr. Bay wniósł o przesłuchanie kilku- 
nastu świadków celem ustalenia alibi 
niektórych oskarżonych. 

Prokurator sprzeciwił się temu 
wnioskowi. Trybunał postanowił prze- 
słuchać 8 zaproponowanych przez ob- 
rońcę świadków. Na wstępie przesłu- 
chano komisarza policji Henryka Ją- 
derkę. 

o „godz. 11.30 przerwano przesłuchi- 
wanie dalszych świadków. Sąd udał się 
na plac przed domem związkowym, 
gdzie dokonana została zbrodnia. Wi- 
zja łokalna trwała około 2 godzin. Us- 

zawalenie 

talono dokładnie, w jakiem miejscu 
nastąpiła napaść i gdzie Ś. p. Sznapka 
otfzymał pierwsze uderzenie. 

Popołudniu rozpoczęło się przesłu- 
chiwanie świadków. 

Jako pierwszy przesłuchany był le- 
karz dr. Rogaliński, który przeprowa- 
dził sekcję zwłok S. p. przodownika 
Sznapki. Następnie przesłuchano świa- 
dka Pawła Brudnego, ewangelika. 
Świadek wikłał się w zeznaniach z po- 
czątku, twierdząc, że nie widział żad- 
nego wypadku, a pytany dalej przyz- 
nał się, że widział, jak wnoszono Szna- 
pkę do pokoju. 

Po zeznaniach świadka prokurator 
wniósłw o natychmiastowe jego zaare- 
sztowanie. Sąd jednak odmówił żąda- 
niu prokuratora, ponieważ nie zacho- 
dzi obawa ucieczki. Prokuratorowi po- 
zostawiono jednak wolną rękę do ści- 
gania świadka za kłamliwe zeznania. 
"W dalszych zeznaniach świadków 

obrona usiłowała przeprowadzić alibi 
niektórych oskarżonych . 

Po przesłuchaniu wszystkich świad 
ków powołanych na wniosek obrony, 
przewodniczący o godzinie 19 m. 30 . 
odroczył rozprawę do poniedziałku ra- 
no. Wyroku spodziewać się można w 
poniedziałek wieczorem lub we wtorek 

się tunelu. 
20 robotników odciętych od świata. 

SAN FRANCISKO 10.1. Pat. — Wskutęk 
rawalonia się wejścia do tunelu w dolinie 
Hech-Hetehy zasypanych zostało 20 eoboi- 
ników. Załoga ratownicza usiłuje wprowadzić 

do tunełu rarę, doprowadzającą powietrze, 
spodziewając się, iż w ten S ada się 
zasypanyeh oealić. 

Co było przyczyną wybuchu na parowcu 
„Tricolo“. 

COLOMBO 10-1. Pat. — Fakt, iż 5 skrzyń 
w karabinami maszynowemi wyłowionych 20- 
słało przęz rybuków, zdaje się wskazywać, 
Iš parowice „Tricolo“, na którym nasiąpił 
wybuch w pobliżu Colombo w ubiegły ponie- 

działek, masiał wieźć niewątpliwie transport 
broni. 

W Singapore, dokąd uratowani członko- 
wie załogi, przybywają w dniu 10 b. m., prze- 
prowadzone będzie śledztwo w tej sprawie. 

Środa Literacka. 
Pamięci Ejsmonda. Gość litewski z Kowna. 

Taki to już był ten poeta pogod- 
my i radosny, że nawet wieczór poś- 
więcony jego pamięci, uroczystość 
smutna, miał w sobie akcenty... wese- 
la. Tyle to go było w Ejsmondzie, że 
aż za grobu każe się śmiać tym, któ- 
rzy się do niego zbliżają. Nie można 
nie czytać utworów tego poety na poś- 
więconym jego „pamięci wieczorze, nie 
można się nię śmiać czytając je. Tak 
więc wychodzi paradoks—wesoły-ża- 
łobny wieczór. 

Pełen szczerego i głębokiego żału 
z powodu bolesnej straty, którą ponio- 
sta literatura polska przez przedwczes- 
ną „bezsensowną, dziwnie niesprawie- 
dliwą śmierć, tego poety — dziecka, 
z czem jak ze śmiercią dziecka pogo- 
dzić się nie można. 

Miał on bowiem właśnie czar dzie- 
cka, wielką niefałszowaną świeżość, a- 

ni cienia jakiegoś literackiego kaboty- 
nizmu. Życie w nim musowało jak w 
kryształowem naczyniu, zawsze po- 
godny, wielbiący przyrodę, zwierzęta i 
dzieci. 

Po naszkicowaniu sylwety psychi- 
cznej poety, P. Łopalewski omówił 
równie trafnie i żywo jego twórczość. 
Skala tej twórczości była bardzo sze- 
roka, dzięki dużej łatwości z jaką pi- 
sał Ejsmond, stąd też pochodzi wielka 
rozmaitość jego spuścizny literackiej. 
Fraszki, fełjetony, wiersze dla dzieci, 

„liryki, świetne przekłady, wszystkiem 
tem sypał jak kwiat barwnemi płatka- 
mi, zginął zanim nadeszła pora owo- 
cowania. Niepospolitą jego zasługą 
jest, że w opanowaną dostojnym ti 
kiem tragizmu literaturę naszą wpro” 
wadził tyle radości. 

Po odczycie p. Łopalewskiego p. A 

Posiedzenie komisji administr. 
Senatu. 

WARSZAWA, 10.1. (Pat). W dniu 
10 b. m. odbyło się posiedzenie komisji 
administracyjnej i samorządowej Se- 
natu. Posiedzenie zagaił marszałek Se- 
natu Raczkiewicz, poczem komisja na 
przewodniczącego wybrała sen. Wale- 
rego Romana, na zastępcę przewodni- 
czącego sen. Karola Rolle, na sekreta- 
rza sen. Dworako. Przewodniczący za- 
wiadomił komisje o wpłynięciu wnios- 
ku senatorów klubu ukraińskiego i in- 
mych w sprawie pacyfikacji w Mało- 
polsce Wschodniej. Referat tego wnio- 
sku poruczono sen. Rolle. 
K I A AT SU ISORA IKS 

Bohdziewicz ze zwykłą sobie swadą i 
dobrą interpretacją, czytał utwory 
zmarłego poety. Nikogo nie było wśród 
obecnych na sali ktoby nie odczuwał 
wielkiego żalu z powodu śmierci Ejs- 
monda, a przecież śmiech ciągle nie- 
mal rozbrzmiewał wśród licznego au- 
dytorjum, tak wielka jest siła weseła 
tego twórcy. 

Po przerwie p. Witołd Hulewicz 
przywitał bardzo niezwykłego i miłe- 
go gościa, w osobie artysty malarza i 
literata litewskiego z Kowna, p. Biczu- 
nasa. Gość, słabo władający językiem 
polskim, przemówił narazie po litew- 
sku nawiązując do słów Napoleona, 
który pytał prof. Euzebjusza Słowac- 
kiego, ojca poety, czy jest jakaś litera- 
tura polska. Tak można się było donie- 
dawna pytać o literaturę litewską, oto 
dzisiaj ona jest, egzystuje. Początkowo 
podkreśla ciągle swoją  litewskość, 
dziś zajmuje się bardziej ogółnemi za- 
daniami. Tysiąc tytułów liczą wydaw- 
nictwa litewskie w roku 1930. 

Dzieli się ona na kiłka kierunków 
głównych, w których przeważają 
wśród starszych literatów esteci, zwa- 
ni też symbolistami (przez estetykę do- 
skonalenie) do nich nałeży Krewe-Mic- 
kiewiczius, ks. Tumas a także i p. Bi- 
czunas. 

Są też i ekspresjoniści i futuryś- 
ci (wśród młodych), jest też i grupe 
młodych poetów wydająca pismo 
„Trzeci Front*, a przypominająca poł- 
ską „„Kwadrygę”. Ze wszystkich rodza- 
jów literackich największem powo- 
dzeniem cieszy się powieść. 

„Dziękuję szanownym paniom i 
panom za to, że zechcieli wysłuchać 
tych parę słów, które powiedziałem w 
moim ojczystym języku'* — zakończył 
gość — poczem p. Wałajtis przełożył 
jego przemówienie na język polski. 

Następnie p. Biczunas juž po pol- 
sku odpowiadał na pytania zebra- 
nych. Pytała się p. Romer-Ochenkow- 
ska o teatr i piśmiennictwo dramaty- 
czne litewskie oraz p. Świętorzecka o 
poetę Kudirkę. Twórczość dramatycz- 
na litewska jest niewielka jeszcze, nie- 
dawno bowiem istnieje. Trzech jest głó | 
wnych twórców: Krewe-Mickiewiczi- 
us, Wajczunas i Utinas. Pierwszy pi- 
sze głównie na tle historji Litwy ito z | 
epoki przed Mendogiem, przyczem je- 
go dramat „Szagunas* niemal nie scho | 
dzi ze sceny (w r. ub. 40 razy) od kilku | 
lat, drugi uprawia ostrą satyrę społe- 
czną na tle życia teraźniejszego, trzeci 
symbolizuje przeważnie. Co do innych 

piszących na tematy patrjotyczne, to 
ci cieszą się powodzeniem tylko na ws 
jeszcze, gdzie dość szeroko kwitnie te + 
atr amatorski. 

Z tłumaczeń cieszą się najwięcej po 
wodzeniem melodramaty francuskie. 

  

włoskie. Z dzieł poważniejszych naj- 
większem powodzeniem cieszyła się | 
Schillera „Miłość i Kabała”. 

Z piszących kobiet wymienić nale- 
ży przedewszystkiem, p. Czułanisową, 
z jej dzieł — „Pinigiele* (Pieniądzej, 
„Auszrosunus* (Synowie zorzy) i „Pa- 
triotai“ (Patrjoci, w sensie ironicz- 
n lo 

Z przekładów literatury polskiej 
największem powodzeniem cieszy się 
(tu p. Biczunas serdecznie i długo się 
śmieje) ,Trędowata'! (Ogólna i bar- 
dzo żywa wesołość wśród zebranych). 
Pozatem tłumaczone było „Przedwioš- 
nie* Żeromskiego, przedtem jeszcze 
„Nieboska'* Krasińskiego, prawie wszy 
stkie dzieła Mickiewicza, pozatem 3 to- 
my nowel Orzeszkowej i „Meir Ezefo- 
wicz“ 

Na tem mniejwięcej „Środę* zakoń 
czono dziękując frenetycznemi oklas- 
kami gościowi za interesujące informa- 
cje. Oby ten wieczór był początkiem 
wielu podobnych, i nietylko po tej 
stronie tego nonsensownego chińsike- 
go muru między nami a Kownem. 

Następną „Środę* wypełni znany 
krytyk muzyczny p. Karol Stromenger 
z Warszawy. Prelekcja na temat: „Ks. 
Radziwiłł pierwszy kompozytor „Fau- 
sta”. P. Stromenger wypełni kilka jesz- 
cze wieczorów poza Środami, m. in. 
będzie mówił na temat „pożycia litera- 
tury z muzyką* (dodatnie i ujemne 
przykłady) i o muzyce współczesnej z 
ilustrowaniem przykładami. (sk) 
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Nr. 8 (1950) 

"Wolne miasto pod znakiem kryzysu 
Gdańsk, 5 stycznia. 

Okres przedświąteczny zawiódł 
oczekiwania kupców i przedsiębior- 
ców gdańskich. W ostatnich latach 
gdańszczanie przyzwyczajeni byli, 
w drugiej połowie listopada a pierw- 
szych tygodniach grudnia, napychać 
szczelnie swe kieszenie gotówką, 
ewentualnie wekselkami. Po raz 
pierwszy od szeregu lat, ruch w por- 
cie miał w tym okresie cechy sen- 
ności sezonu ogórkowego — Saueren- 
gurkenzeit. Również ostatnia nie- 
dziela przedświąteczna w samem mie- 
ście Gdańsku, zwana tutaj goldener 
Sonntag, przeszła blado i bez ży- 
cia. Wprawdzie reklamy, zwłaszcza 
świetlne, wcale nie ustępowały rekla- 
mom lat poprzednich; te same drzew- 
ka, oświetlone różnokolorowemi lamp- 
kami  elektrycznemi  opromienialy 
wieczorami od góry do dołu rogi 
cztero-, czy pięciopiętrowych kamie- 
nic. Owszem, nawet nowe pomysły 
przedsiębiorców reklamowych nie 
potrafiły ożywić ruchu na ulicach, 
przyciągnąć tłumów klientów i zwięk- 
szyć ilości transakcyj. Fakt ten mo- 
że posłużyć jako dowód, że Gdańsk 
znajduje się w ciężkiem' położeniu 
gospodarczem, wynikłem ze słabych 
interesów w porcie. To samo po- 
twierdzają miljonowe deficyty w księ- 
gach kasowych wolnego miasta. 
Stąd to Gdansk, z nowoobranym šėna- 
tem na czele, zaczyna robić bokami. 

Przyczyny tych ciężkich czasów 
znają doskoridle wszyscy gdańszcza- 
nie. Zdajemy sobie tutaj z tego spra- 
wę, że długi kryzys, jaki przeżywa 
Polska, to zaplecze gospodarcze 
Gdańska pociągnął wreszcie za sobą 
konieczną konsekwencję w  społe- 
czeństwie polskiem, która się wyraża 
w oszczędności. To jedna przyczyna, 
że obrót handlowy w Gdańsku w 0- 
kresie przedświątecznym był mniej- 
szy, niż w ubiegłe lata. Wiemy tu 
równie dobrze, że złoty okres roz- 
woju Gdańska przeszedł już do hi- 
storji. Tuż obok wyrósł bowiem i stał 
się w bieżącym roku groźnym rywa- 
lem Gdańska port gdyński. Wpraw- 
dzie rola Gdańska, jako monopolisty 
portowego na wybrzeżu polskiem już 
się przed kilku laty skończyła. Jed- 
nakże, dopiero teraz zaczynają „ur- 
deutsche Danziger* pojmować, że po- 
lityka, jaką uprawiało Wolne Mia- 
sto w stosunku do Polski, była ową 
różdżką czarodziejską, która spowo- 
dowała, że Gdynia urosła do rozmia- 
rów portu europejskiego, gwarantu- 
jąc sobie możliwość dalszego rozwoju. 

Gdańszczanie byli zawsze butni, 
nawet wówczas, gdy pod. banderą 
polską bili Szwedów; tylko że wtedy 
mieli więcej rozumu, niż go mają 
dzisiaj. Dotąd ta buta była rozpie- 
rana powszechnem mniemaniem,: że 
Polska nie może się obyć bez Gdań- 
ska. Po wojnie wszelkie dla Polski 
zamówienia, za które, nota bene, 
Polska musiała dobrze płacić, kupiec 
gdański wykonywał zawsze z takim 
gestem, jakby przez to wyświadczał 
Polsce łaskę, a Gdańsk wcale Polski 
nie potrzebował. Dawało to również 
dotychczas wszędzie odczuć każdemu 
przybyszowi i turyście z Polski nie- 
mieckie społeczeństwo gdańskie, od 
smyka z książkami szkolnemi pod 
pachą, do łysych brzuchaczy, wy- 
próżniających kufle z piwa „Trade 
Mark Artus. Brdu'. ` 

Ą jednak są stale i były oznaki, 

Z Krakowa z Państwowej Rady 
Ochrony Przyrody krótkie zlecenie: 
zbadać, czy Uroczysko „Gaik* w Bol 

' cienikach nadaje się ze względów 
przyrodniczych do ochrony. 

Bolcieniki... Puttkamerowskie 
Bolcieniki, dokąd Maryla wyszła za- 
mąż za zacnego (któż go z nas w la- 

/ tach bardzo młodzieńczych nie prze- 
'klinał — jak mówi Kaden Bandrow- 
ski) p. Wawrzyńca. To niedaleko — 
3 kiłometry od stacji Bieniakonie. 
ы ik wszystkie miejsca, po których 

On, ałbo najbliżsi Mu, tak i 
my dziś interesują wielu, choć 

4 z Nim związane bezpośrednio 
inaczej, któżby teraz oprócz właści- 

ich krewnych i sąsiadów, coś o 
nich wiedział? Takby  ciaśniejszy 
jeszcze krąg, rodzina bliska tylko 
wiedziała+o pani Maryli z Wereszcza- 
ków (o zimnych jej Tuhanowi- 
czach, mimo że tak uroczych), nawet 
podobno niezbyt urodziwej, oraz p. 

   

   
Wawarzyńcu— Ruttkamerach. Blask, 
który płonie na czole  genjusza, 
wszystkich dokoła niego opromienia. 
Gdyby nie On, zostaliby na zawsze 
w cieniu, chociażby jakaś pani była 
najbardziej savante, albo jej małżo- 
nek, jeszcze bardziej niżybył, powa- 
żany. Dziś i przez wieki będą, odbi- 

     
   

  

   

  

i każdy sztubak będzie o nich 
a wielce erudycyjni wpływ: 

czem literatura wyszłaby lepiej * 
czy, gdyby Maryla zostałą wiern 
poecie, czy może lepsze jest to, co id 
stało? To prawda, że IV-ej części 
„Dziadów* nie byłoby napewno. 

Ale młodzież inaczej rozumuje i 
Szczery gniew. wyłewa na głowę p. 
Puttkamera, czyniąc go tutaj, właści- 
wie Bogu ducha winnego, za wszyst- 
kie męki serdeczne Wieszcza odpo- 

   

  

które mówią, że Państwo Polskie jest 
dobroczyńcą dla portu gdańskiego, że 
bez Polski, Gdańsk byłby nadal dru- 
gorzędnym _ porcikiem niemieckim, 
jak przed wojną. Urzędowe dane 
Rady Portu mówią, że w 1912 r. 
w ruchu portowym Gdańska brało 
udział tylko 11 bander, podczas gdy 
w 1928 r. widizmy tu bander różnych 
państw aż 28. Również ilość okrę- 
tów, wchodzących do -portu gdań- 
skiego wzrosła w 1928 r. do 6198, 
w porównaniu do 1912 r., kiedy, ich 
tam naliczono tylko 2910. Podobnie 
ma się rzecz z tonażem towaru im- 
portowanego i eksportowanego, który 
również wzrósł w tym okresie prze- 
szło czterokrotnie. W okresie 1911/13 
wywożono z Gdańska 210,030 ton 
węgla rocznie, : zaś w 1928 r. wywie- 
'ziono go 5,369,347 ton. Przez Gdańsk 
wywoziła i przywoziła Polska w 1928 
roku — 34, towarów, biorąc ogólny 
obrót handlu zagranicznego. 

Tych cyfr zdawał się nie znać 
ogół gdańskiego społeczeństwa. Ow- 
szem, prawie wszystkim jakby się 
wydawało, że powojenny rozwój por- 
tu gdańskiego rozumie się sam przez 
się, jest wynikiem naturalnej ewo- 
lucji i nie ma nic wspólnego z rozwo- 
jem i odbuwodą Państwa Polskiego. 
Dopiero Gdynia, nazywana przez 
gdańszczan z początku z lekceważe- 
niem, a teraz ze złością Gdingen, roz- 
wijająca się z amerykańską szyb- 
kością, zaczęła. chmurzyć, idealnie 
dotąd czysty horyzont gospodarczych 
stosunków- Gdańska. 

Ojcowie Wolnego *Miasta, widząc 
budującą się Gdynię, zaczęli nagwałt 
rozbudowywać port gdański, usiwać 
przestarzałe urządzenia portowe: i-za- 
prowadzać nowoczesne. Sądzili, że te 
pomysłowe, zabiegi i wielkie inwe- 
stycje sparaliżują rozwój Gdyni. Ale 
się zawiedli. 

Tymczasem cyfry przytoczone po- 
wyżej zaczęły w życiu gospodarczem 
Gdańska maeć. Już w 1929 roku za- 
obserwowano ich zmniejszenie, co w 
dalszym ciągu miało miejsce w ubieg- 
łym roku 1930. Zależność Gdańska 
od Polski mimo to nie zmniejsza się. 

Stosunki między Gdańskiem i Pol- 
ską są już nibyto ustalone przez cały 
szereg konwencyj i traktatów, lecz 
nie są one do dziś skrystalizowane 
i pozostawiają dużo do życzenia. 
Przedewszystkiem będzie chodziło 

„o zacieśnienie węzłów współżycia 
Wolnego Miasta z Polską. Może to 
nastąpić przez pewne ustępstwa ze 
strony Gdańska.- - Te -ustępstwa nie 
mogą mieć charakteru czysto poli- 
tycznego. Muszą .one posiadać cechy 
ustępstw społeczno-kulturalnych i go- 
spodarczych. Muszą one dotyczyć 
ludności polskiej zamieszkałej w 
Gdańsku, tak obywateli polskich, jak 
gdańskich. Liczba policyjnie meldu- 
jących się w Gdańsku obywateli pol- 
skich przewyższa stale liczbę przyby- 
szów ze wszystkich innych państw 
razem wziętych. Polaków łączy 
z Gdańskiem cała moc interesów 
i przybywają oni tu bardzo licznie, 
mimo szykan ze strony ludności 
gdańskiej. Jakżeby wyglądały stosun- 
ki, gdyby Gdańsk nie zionął jadem 
hakaty pruskiej made in Berlin, wo- 
bec wszystkiego co pólskie? 

Narazie wszystko w Gdańsku na- 
rzeka na konkurencję Gdyni. Wy- 

wiedzialnym. Piorunowaliśmy zatem 
zapalczywie wszyscy i jeśliby setna 
część tych gromów mogła wywołać 
jakieś konsekwencje, napewno w piekle 
by się smażył czcigodny p. Wawrzyniec, 
mieuchronnie. Prawda jest oczywiś- 
cie, jak zwykle, w złotym środku. 
Trzeba fakty tak dawno i nieodmien- 
nie dokonane przyjmować sine ira. et 
studio i ludzi brać takich, jacy są. 
Tout comprendre et tout pardonner 

nie bawić się w bezpłodne dociekania 
i szukać tego, co jest w tem wszyst- 
kiem najpiękniejsze i dziś nam dostęp 
ne. „Winowajczyni* główna całej 
sprawy, bez względu na to, jaka by- 
ła, dzięki młości, którą żywił do niej 
jeden z olbrzymów naszej poezji 
i naszej myśli narodowej ma 
Фа nas wielki urok, ma poetyczny 
czar, któremu się nie oparł nikt z nas 
w owych latach, z całej przeszłości 
kochanych przez nas najwięcej, To 
też wybierając się tam, gdzie ona 
większość życia przeżyła — obojętne 
mi jak, może nawet najbardziej „„рго- 
zaicznie*, wybierając się z misją bar- 
dzo „rzeczową”*, przewidywałem, że ta 
moja wycieczka, mimo owego „rzeczo- 
wego* początku, skończy się na—ro- 
mantyzmie. Jechałem przeto z uczu- 
ciem sentymentalnej nieco ciekawości, 
w przewidywaniu wrażeń właściwych 
każdemu, choć trochę żywsżą obdarzo- 
nemu wyobraźnią, a wrażliwszemu 
odrobinę na wszelką duchową wiel- 
kość, człowiekowi, a szczególnie po- 
koleniu, do którego należę, wychowa- 
nemu przeważnie w. niewoli i na 

— wrażliwszemu, ni żpokolenia, dziś 
dorastające, są i będą. | 

O poranku mroźnym i wietrznym 
kfoczylem po twardej grudzie od sta- 
cjiyBieniakonie, naprzełaj, przez pole 
ku wysokiemu lasowi. Potężne świer- 
ki iisosny, zrzadka jarzębina, cza- 

M Dia po naszych wielkich pamiątki 

KUR J E R 

korzystują sytuację nacjonaliści: nie- 
mieecy, sprowadzając agitatorów an- 
typolskich w rodzaju dr. Kleinera, 
który przybył z niemieckiego Górne- 
go Śląska, aby tu szkalować na Pol- 
skę. Wykorzystują te momenty i in- 
ne. partje w swej: akcji politycznej, 
zwłaszcza komuniści. Również se- 
nat gdański, chcąc się godnie zapre- 
zentować ludności, musiał swe wy- 
stępy na arenie politycznej Gdańska 
rozpocząć w myśl vocis populi. Prze- 
cież, jak każdemu rządowi, tak i je- 
mu chodzi o zyskanie popularności 
na własnych śmieciach. To też skar- 
ga dawnego senatu, skierowana swe- 
go czasu do Wysokiego Komisarza 
Ligi Narodów, w sprawie konkuren- 
cji portu w Gdyni, jest nadal mocno 
popierana. Wogóle, w stosunku do 
Polski, obecny senat utrzymuje na- 
razie ten sam kurs, co i poprzedni 
senat, czego wyraz można obserwo- 
wać w urzędowych komunikatach 
senatu. Zdaniem senatu, rząd polski 
wyhodował sztucznie obok Gdańska 
port gdyński i stale go proteguje, za- 
niedbując port gdański. 

W swej skardze powołuje się se- 
nat na orzeczenie Wysokiego Komi- 
sarza Ligi z 15 lipca 1921 r., które 
pono nakłada na Polskę obowiązek 
wyłącznego wykorzystania wszyst- 
kich możliwości, które port gdański 
dla gospodarki Polski przedstawia. 
Za zgodą Polski została obecnie utwo- 
rzona przy Lidze Narodów specjalna 
komisja, w której skład wchodzą po 
jednemu przedstawiciele państw An- 
glji Belgji i Norwegji. Komisja ta 
ma ustalić interpretację wspomnia- 
nego wyżej orzeczenia Wysokiego 
Komisarza z 1921 r... : 

Obecna sytuacja Gdańska jest 
* poważna, niemniej pozycja, jaką Wol- 

ne Miasto óbrało wobec Polski jest 
śmieszną. Gdybym był malarzem, to- 
bym obecny Gdańsk narysował 

> w kształcie krowy z pełnem wymie- 
niem, która żąda, aby ją Polska 
gruntownie wydoiła, wzamian za 
dobrą i obfitą strawę. Równocześnie 
krowa ta kopie i bodzie tych, “co ja 
mają doić i ryczy zapamiętale: Was 
wollen hier in Danzig die polnischen 

+ Gauner!? (Czego chcą 'tu w Gdańsku 
te polskie dranie!). 

Krzywdy - wyrządzane Polakom 
w Gdańsku widzi dobrze rząd polski, 
z którego ramienia rolę anioła stróża 
polskich interesów w. Gdańsku pełni 
Komisarz Rzeczypospolitej. 
niego też została: niedawno wystoso- 
wana do Wysokiego Komisarza Ligi 
Narodów nota w . sprawie tych 
krzywd. ./W tej nocie rząd polski po- 
łożył specjalny nacisk na prawa kul- 
turalne mniejszości polskiej na tere- 
nie Wolnego Miasta, zastrzeżone przez. 
konstytucję. gdańską, które jednak 
władze Wolnego Miasta stale obcho- 
dzą: i umyślnie łamią! 

Dnia 15 grudnia senat gdański 
skierował do Wys. Komisarza odpo- 
wiedź na notę polską. Uznaje on 
w niej stanowisko Polski za niesłusz- 
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sem brzoza, a wszystko podszyte ja- 
łowcem, zaś między dwiema wspania- 
łemi ścianami z ciemnej zieleni—sze- 
roka, prosta, „jak strzelił * droga do 
samych Bolcienik. Las także bol- 
cienicki, podobno kilkaset hekta- 
rów zajmuje, a ciągnie się—jak okiem 
sięgnąć. Maszeruję tedy ową wspa- 
niłą aleją, której wszystkiem jest jej 
piękność i chwalę sobie szczęście, da- 
jące mi iść po tej ziemi, gdy ścięta w 
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ne. Twierdzi, że wszelkie prawa 
mniejszości narodowych w Gdańsku 
są wykonywane i że mniejszości pol- 
skiej w Gdańsku powodzi się dobrze, 
zaś w każdym razie lepiej, niż mniej- 
szości niemieckiej w Polsce. O tem- 
pora! O. mores! 

Jak się przedstawia to wykony- 
wanie praw mniejszości w Gdańsku, 
zobrazuję w następnym liście. Tu 
już tylko chcę pódkreślić, że obecnie 
jesteśmy świadkami początku nowe- 
go okresu w stosunkach polsko-gdań- 
skich. Stosunki te po wojnie świato- 
wej były zawsze nieprzerwaną wal- 
ką, która w pewnych okresach to- 
czyła się pocichu, w pewnych zaś 
momentach przybierała bardzo ostre 
formy. Walka ta toczy się na dwu 
płaszczyznach, politycznej i kultu- 
ralno-społecznej. Pomostem między 
stronami  walczącemi jest życie go- 
spodarcze, które nieubłaganie stawia 
przeciwników obok siebie i nie po- 
zwala im się rozejść. "Walka jest 
bezkrwawą, ale zgoda jest trudna do 
osiągnięcia, bo walczący, jak już wy- 
żej wspomniałem, stoją na różnych 
poziomach, mają odmienne cele na 
oku. Dopóki Gdańsk i Polska nie 
zechcą stanąć na jednej płaszczyźnie 
poglądów, szukając ugody, nie bę- 
dzie współpracy między niemi. 

Gdańsk nie chce iść na żadne 
ustępstwa. -Nie chce z  kupiecką 
uprzejmością otworzyć swych podwoi 
dla koniecznej mu do życia sąsiadki, 
bo tak mu dyktuje Berlin. Jednak 
$dy nadejdą dla Gdańska ekonomicz- 
nie ciężkie czasy, to wówczas poszu- 
ka on napewno zbliżenia się do Pol- 
ski. Wykazała to już niejednokrotnie 

historja. ‚ j 2 

W každym razie, tylko bezpo- 
średnie umowy .Polski z Gdańskiem 
mogą doprowadzić do pełnego poro- 
zumienia, nigdy zaś inne sposoby 
pertraktacyj. Rezultaty tych ostatnich 
w formie orzeczeń W. Komisarza, 
uchwał różnych komisyj i t. @.. 5а 
bardzo mało popularne w: samym 
Gdańsku i przeważnie jeszcze bar- 
dziej zaogniają stosunki. 

To, że obecnie Polska ma już do 
dyspozycji dwa porty na swem- wy- 
brzeżu morskiem, pozostanie nazaw- 
sze faktem, z którym i gdańszczanie 
wreszcie będą się miusieli pogodzić. 
Rzecz jasna, że rząd polski, po defi- 
nitywnem porozumieniu się z Gdań 
skiem, nie będzie ani jednego z tych 
portów protegować, ani drugiego upo- 
ślędzać. Rola portu gdańskiego bę- 
dzie się musiała w przyszłości ogra- 
niczyć głównie do eksportu surowca 
lub półfabrykatów, wywożonych 
z Polski, do czego zresztą jest Gdańsk 
z natury  predystynowany, leżąc 
u sujścia Wisły. Natomiast. Gdynia, 
mająca przed sobą świetne warunki 
dalszego rozwoju, a prócz tego szero- 
kie możliwości powstania przemysłu 
uszlachetniającego, odbierze Gdańsko- 
wi lwią część importu, idącego do 
Polski. Žž Em—Ka. . 
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zupełnie odpowiada wyobrażeniom, 
które zdołałem już sobie o nim wy- 
tworzyć. Jakiś czerwony wielki 
gmach jaskrawi się wśród nagich ga- 
łęzi parkowych drzew. Tu bliżej, ja- 
kiś komin wysoki i blaszany, jakaś 
zupełnie nieromantyczna industriali- 
zacja. 
Ale gdzież ów „Gaik** ono że uroczy- 

sko, będące głównym celem mojej po- 
dróży? Ach, to napewno ta duża kę- 

Akacje przez Marylę posiane i wypielęgnowane. 

grudę i choć wykręcać każe przechod- 
niowi stopy na twardych wybojach, 
jednakże lepsze to, niż topiel w gli- 
niastem błocie. Ale to bardzo już 
uboczne myśli. Piękno tej drogi ka- 
że zapominać o jej „technicznych* 
dolegliwościach. 

Tymczasem wszakźe kończy się I 
ońa, a w perspektywie świta jasna 
przestrzeń w jej wylocie. Brama roz- 
szerza się i wzrok wędrowca wypada 
na czyste pole. Przedemną w pewnem 
oddaleniu, w dolinie, leży duży kom- 
pleks zabudowań wśród drzew — to 
niezawodnie Bolcieniki. 

PYSZNE dE “5   

Widok k „vie 

pa sosen i świerków, w polu,-na le- 
wo, o jakąś z jakąś z górą setkę kro- 
ków od drogi. Dla większej jeszcze 
pewności pytam dziewcząt, od stro- 
ny folwarku idących: „A to co wi- 
dač!“ — odpowiadają. Bene. Po za- 
marzniętych bruzdach skaczę naprze- 
łaj w tę stronę. Na skraju witają bia- 
łe brzozy, od dworu, przez pole, idzie 
wąska drożyna i ginie we wnętrzu 
uroczyska. Uroczyska!... Wcale to nie 
odpowiada zwykłemu o tem pojęciu. 
Las, jakich. wiele, piękny, bo pięk 
ale tyle jest pięknych, a nik 

ich 9 zyskami, „pf 
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Blaski i nędze fortuny. 
Głośnem echem odbiło się w Paryżu sa- 

mobójstwo znanego ongiś przemysłowca. Jul- 
jusza Ponchelou, który równocześnie pociąg- 
nąć chciał za sobą w grób swą żonę. Nie uda- 
ło mu się jednak. Ciężko ranna pani P. wy- 
leczy się. Po Pomchelou zaś pozostała jedy- 

nie niezwykle ciekawa historja jego karjery, 
karjery nowożytnego Don. Kiszota, typu praw 

balzakowskiego. Potwierdza się raz 
jeszcze zdanie, że w życiu jest więcej fabuły 
powieściowej, aniżeli w literaturze. 

Ponchelou pochodził z ubogiej rodziny 
prowincjonalnej i wychował się "wśród 
9-ciorga rodzeństwa. Znaczy to,że matka mie 

    

   

   

. mogła poświęcić się mależycie wychowaniu 
Julka, który też w 12tym roku życia skradł 
matce jedną z mielicznych odłożonych dwu- 
dziestofrankówek i z tym majątkiem ruszył 
w świat. Pierwsze kroki skierował nad mo- 
rze, w okolice Toulonu. Podróżował oczy- 
wiście, jak Jack London, „na gapę*. Ale 
szczęście dopisywało mu. Wyrostka wziął na 
służbę właściciel pewnego hotelu. 

Szczęście wciąż idzie za chłopeem, które- 
go pewien Anglik zabiera do Londynu. Tu 
jest Pomchelou wprawdzie lokajem, ale zato 
przyswaja. sobie , język angielski, który był 
początkiem jego bajecznej karjery. : 
„W-17-tym roku žyčia Ponchelou jest już 

tłamaczem w wielkim hotelu w Jersey. Mój 

Boże... 17 lat, głowa: pełna marzeń i wola 
wielkich poczynań. Chłopak poznaje dziew- 
czynę, nie starszą od siebie, Angielkę i, za- 
kochany pierwszą miłością, żeni się. - On 
wprawdzie mie nazywał się Romeo lecz zato 
ona miała wdzięczne imię Julji. W rok póź- 
niej wyrostek zostaje ojcem córeczki, a w 
dwa lata później traci młodą żonę. Jest nie- 
pocieszony: Wraca do Francji i pracuje, Sie- 
dzi po nocach, ażyta, kształci się, uczy się 
języków. Nikt nie poznałby teraz tego ober- 
wańca z prowincji. On sam nie poznaje się 
już. Zaczyna się jego karjera. Zostaje więc 
dyrektorem dużej drukarni w Lyonie, nastę- 
pnie przedstawicielem majpierw na Belgję, 
a potem na środkową Europę wielkiego przed 
siębiorstwa amerykańskiego. Wspina się co- 
raz wyżej. : 

W tym czasie wyjeżdża na prowincję fran 
cuską i znów na jego drodze staje. skromna 
dziewczyna, drugie wydanie Julji. Romanty- 
czny Juljusż tyłko takie może kochać. Spo- 
dziewa się odzyskać umarłe szczęście. Żeni 

się ponownie i- wpnowadza żonę w świat, w 
którym ona wkrótce wyrabia sobie pozycję. 

Ponchelon zarabia już teraz olbrzymie su- 
my, dzięki swej znajomości języków. Sumy 
te jednak są „niczem w porównaniu z temi, 
jakie zarabiać będżie w: przyszłości. Bo oto 
na ikrótko przed wojną Ponchelou odkrywa 
pewne właściwości kazeiny, którą wyzyskuje 
do nowej metody fabrykacji galalitu, który 
nazywa omnilitem. Poza Niemcami, w .całej 
Europie nie znajduje konkurentów. Wyna- 
lazku swego nie sprzedaje, lecz sam buduje 
sześć fabryk, jedną po: drugiej. 

        

       

  

Państwo Ponchelou zaczynają prowadzić 
szeroki tryb życia. Apartament przy najbar- 
dziej dystyngowanej avenue, przyjęcia, wi- 
zyty, wieczory poza domem. Pani Amelja, do 
niedawna gąska prowincjonalna, przeistacza 
się 'w światową damę. 

Ale Ponchelou dostaje zawrotu głowy. Po- 
nosi go ambicja. Z pochodnego produktu 
kazeiny, z której wyrabia swój omnilit, za- 
mierza-produkować sztuczny jedwab i ocet. 
W sam czas wybucha jednak wojna, by go 
uchronić jprzed stratą tego, co zarobił na om- 
nilicie. 

  

Ponchelou wyrusza na wojnę. Ale nie na 
tę prawdziwą. Jest właścicielem sześciu fab- 

ryk, więc przeznaczony zostaje do ochrony 
ów i limij kolejowych. Ale i ta skromna 

funkcja oddala go od ogniska domowego, 

gdzie pozostaje sama pani Amelja, obok któ- 
rej zjawia się wkrótce jakiś cudzoziemiec, mie 
bieski ptak, któremu nie tyle idzie o serce 
pięknej Amelji, ile o kapitały jej małżonka. 
Ponchełou dowiaduje się o tem od przyjaciół 
i wpada niespodziewanie do Paryża, uzbro- 
jony w bagnet. Mógł był nim wprawdzie prze 
bić mawylot miepożądanego konkurenta, 
przyłapanego w buduanze żony; uniesio! 
dnak patrjotyzmem, każe mu przysiąc, że 
wstąpi w szeregi armji francuskiej. Tamten 
przysięga. Ale wynosząc cało skórę z opre- 
sji buduarowej, nie myśli jej narażać w polu 
Pani Amelja płacze, a dumny z siebie pan 
Ponchelou, wraca pod most, którego pilno 
wał. 

  

   

   

r je 

  

Kończy się wojna i Ponchelou wraca de 
Paryża, do żony i sześciu fabryk. Ale już 
szczęście, iktóre dotąd szło za nim, op 
go. Pani Amelja była dlań Daliłą. Zbliża się 
katastrofa. Ponchelou przewiduje ją, ale ani 
on, ani żona, nie myślą bynajmniej zrezyg- 
nować z trybu dotychczasowego życia. Poz- 
bywają się mnogiej służby, ale zatrzymują 
wspaniałe apartamenty. Tymczasem Ponche- 
lou. stacza się z wyżyny szybciej, aniżeli się 

na miią wspinał. I, co gorsza, mie potrafi rea- 
gować: Jest bezwolną istotą w rękach pani 
Amelji. Stacza się, stacza i szuka nawet pun- 
ktu-oparcia. Na krótkó przed tragiczną śmier 
cią spowiada się przyjacielowi: „Liczyłem na 
uczucie —- zawiodł ie mam więc najmniej- 
szej chęci przeciwstawić się katastrofie. Nie 
umiem iwegetować, a odkąd przestałem zgar- 
miać pełnemi garściami pieniądze, przesta- 
łem również istnieć. Dom mój stał się domem 
przybłędów, w którem ja mie miałem żad- 
nych praw. Wyrzucono mnie nawet z mego 
pokoju i: sypiałem przygodnie na składa- 
nem: obozowem łóżku, gdzie się dało: w sa- 
lonie, lub nawet w przedpokoju. * 

  

   

  

   

    

   

(Czy mierząc do żony szukał zemsty? 
Czy działały 'w nim pobudki egoistyczne? 
Tajemnicę tę zabrał z sobą do grobu Juljusz 
Ponchelou... 

L. K-ski. 
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Sllne lotnictwo to potęga Państwal 

KAKAO OOOO 

OD WYDAWNICTWA. 
Wszystkim prenumeratorom zamiejscowym „Kurjera Wileńskiego", którzy 

opłacili prenumeratę za ostatni kwartał r. ub. (październik, listopad, grudzień! 
"wysyłamy dziś I część 

bezpłatnego premjum 

Albumu Sztuki Wileńskiej 
I część Albumu, wydanego w estetycznej oprawie, rozm. 38 X 85 cm., 

zawiera 10 barwnych reprodukcyj obrazów art. malarzy wileńskich, 4 obrazy, 
również należące do I części. Album; prześlemy Sz. Prenumeratorom w końcu 
stycznia lub w pierwszych dniach lutego r. b. Pozatem wszystkim prenu- 
meratorom „Kurjera Wileńskiego" w ciągu całego roku. 1981 będziemy 
przesyłać po I obrazie miesięcznie. 

I część Albumu otrzymają bezpłatnie tylko ci, którzy stale prenumerują 
Kurjer conajmniej od października 1930 +r., późniejsi zaś prenumeratorzy 
mogą otrzymać Album w Administracji „K. W.“ 
następujących warunkach ulgowych> 

lub drogą pocztową na 

Prenumeratorzy. od listopada ża 4 zł. 

Prenumeratorzy od grudnia za 8 zt. 

Prenumeratorzy od stycznia roku 1931 za 12 zł. | 

I cz. Albumu będzie w sprzedaży: we wszystkich księgarniach. za 24 zł. 

BOLCIENIKI. wchodzę tam, jak: do kościoła. Zaw- 
sze to miejsce uprzywiljowane, zwią- 
zane z „jej, a nawet Jego pamięcią 
co jednak nieco wzrusza. Drogą, na- 
wśkroś przecinającą Gaik, wychodzę 
znów na czyste pole,  zabie- 
ram się do zdjęć  fotografiez- 
mych. Wiatr ostry w tem  pust- 
kowiu rwie, grabieją ręce w grubych 
rękawiczkach, aparat trudno jest u- 
stawić, bo wietrzysko tarmosi nim 
niemiłosiernie, że ów dygocze niby z 
zimna na swoich długich, cienkich 
nożkach. Po przewlekłych ceregie- 
lach i „dorožkarskiem“ częstem roz- 
grzewaniu, dwa zdjęcia; trzecie w 
środku, a potem marsz do dworu. 

Schodzę w dolinę, przez którą 
rzeczka mała płynie, młyn obracając 
i napełniając staw. Przez most pod 
górę, przez bramę — za nią nawprost 
stary, mały dworek, a po prawej du- 
ży, z czerwonej cegły, pseudogotyc- 
ki gmach. Proszę o zameldowanie 
pani domu — p. Zofji Puttkamerowej. 

Tymczasem rozglądam się po efek- 
townem, a zarazem poważnem wnę- 
trzu. Wszystko jest dobrze utrzymane 
w odpowiednim stylu, poczynając od 
pięknego, zawieszonego portretami 
antenatów hallu nasyconego ciemne- 
mi barwami, z czem doskonale har- 
monizują stare, zczerniałe konterfek- 
ty. W tym cieniu tem żywiej jaśnie- 
je suknia jakiejś pięknej pani, biel 
jej, lub jej towarzysza, pudrowanej 
peruki, płonie czerwień orderowej 
wstęgi rycerza w cudzoziemskim stro- 
ju. Wiek XVIII przeważa. 

Pokój w którym oczekuję pani do- 
mu (bodaj że „bibljoteka*), jest: jed- 
nak już w w. XIX-tym, jak wszystko 
prawie (z wyjątkiem portretów) w 
tym domu. Nawet teń'widoczny przez 
otwarte drzwi, sąsiedni, salon rokż- 
kowy, „gotyk“ zzewnatrz, 50937 
ów tak charakterystyczn    

      

Te rozmyślania  „stylologiezne“ 
przerwało wejście p. Puttkamerowej. 
Starsza, dystyngowana pani, o rozum- 
nej i dość energicznej fizjonomji,, w 
obejściu poważna prostotą. Prezenta- 
cja, wyłuszczenie celu wizyty, prośba 
o nieco danych historycznych, tyczą- 
cych się „Gaiku*. Oto one: 

Jest on pamiątką rodzinną, chro- 
niony pieczołowicie. Był zawsze 
"miejscem majówek i zabaw, tam bar- 
dzo chętnie i często spędzano całe 
piękne dnie z kobiercami, poduszka- 
mi, jedzeniem ete. Szczególnie go lu- 
biła Maryla. Przesiadywała tam'naj- 
chętniej i długo. Pozostawiła nawet 
po sobie pamiątkę w postaci krzyża, 
który wykuła na dużym, ulubionym 
przez się kamieniu. Niezawodnie by- 
wał tam i Miekiewicz, przyjeżdżał bo- 
wiem do Bolcienik niejednokrotnie. 
Pamiątek po jego ukochanej pozosta- 
ło stosunkowo niewiele. Do nich na- 
leżą te akacje za oknami, które z przy 
słanych jej z Rzymu, przez Odyńca, 
nasion sama: wypielęgnowała. Są to 
pierwsze akacje w całej tej okolicy 
i stąd rozeszły się szeroko. : 

Pozatem to juž tylko trochę ksią- 
żek z jej podręcznego zbioru. Byron 
po francusku, Petastasio po włosku 
Rulhiere'a „Historie de I'anarchie Po- 
„logne“ i inne. Z tej bibljoteki widać 
że to była, co się zowie—fjemme sa- 
vente! Rodzaj zresztą dla tej epoki 
bardzo charakterystyczny. Poza ową 
sawanterją, notabene w bardzo do- 
brym gatnku, posiadała 'także, jesz- 
cze bardziej dla tej epoki znamienne, 
wielce romantyczne skłonności. „W 
białej sukni, wielkim kapeluszu słom- 
kowym z wieńcem niezapominajek, 
na jakimś konarze drzewa, zaczytana 
w Byronie“, — oto jak mi ją odmalo- 
wała jej córka, a ciotka mego męża 
od której słyszałam te wszystkie s 
óły. Osobliwie kontra 
sszystkiem pewna wła 

   

  

   
   

      

     

  



    

    
      
      

    

   

Pošwiecenie gmachu 
nowych szkół powszechnych na Antokolu. 

Jak charakterystycznym objawem 
budownictwa zaborców na ziemi na- 
szej były więzienia, monopole spiry- 

*"tusowe i cerkwie, mające na cełu nie 

tyle służbę Bożą, ile nadanie obcego 
piętna sylwetce miasta, tak najpo- 
wszechniejszem i typowem znamie- 
niem budownietwa dźwigającej się po 
upadku Rzeczypospolitej, jest budow- 
nictwo szkolne. Wilno w tym wzglę- 
dzie szczególnie było zaniedbane; 

" w dziedzinie szkolnictwa powszech- 
nego: za cały długi wiek rządów ro- 
syjskich nie powstał ani jeden budy- 
nek rządowy czy samorządowy, po- 
święcony szkolnictwu powszechnemu. 

Od pierwszej chwili samorząd 
nasz stanął wobec wyjątkowych trud- 

  

ności lokalowych w realizacji po- 
wszechnego nauczania. Zrazu trzeba 
było zakwaterować szkoły wyłącznie 
niemal w lokalach wynajętych i ogra- 
niczyć się do nieznacznych robót 
adaptacyjnych. Za pierwszej kaden- 
cji magistratu wileńskiego rozpoczęto 
budowę 7-oddziałowej szkoły  po- 
wszechnej przy zbiegu ulie Szeptyc- 
kiego i Rydza- Śmigłego, oraz przebu- 
dowano a potrzeby szkolne zaku- 
piony budynek prywatny na' Zwie- 
rzyńcu. 

Obecny Magistrat dokończył bu- 
dowę szkoły przy ul. Szeptyckiego, 
wzniósł szkołę 4-oddziałową w Ku- 
prjaniszkach oraz dom mieszkalny 
przy niej, nadbudował 2 izby szkolne 
w szkole przy ul. Wiłkomierskiej 
i rozszerzył szkołę we wsi Góry przez 
dobudowanie do niej w r. b. 2 izb 
szkolnych, sali rekreacyjnej i poko- 
ju nauczycielskiego. 

Troska o lokale dla szkolnictwa 
żydowskiego znalazła swój wyraz 
w sfinansowaniu rozbudowy szkoły 
imienia Estery Rubinsztejn przy ul. 
Świętojańskiej. 

Poświęcane wczoraj szkoły, na 
Antokolu są ukoronowaniem  džia- 
łalności Magistratu na polu budow- 
nietwa szkołnego. Do budowy szkół 
przeznaczono obszerny plac miejski, 
położony przy kościele po-Trynitar- 
skim obok t. zw. Ryneczku, na rogu 
ulic Piaski i Trynitarskiej. Zamie- 

rzenia Magistratu, dyktowane wzglę- 
dami oszczędnościowemi, szły w kie- 
runku równomiernego zaspokojenia 
potrzeb szkolnych w poszczególnych 
dzielnicach. Stąd pierwotnie projek- 
towano budowę na Antokolu 2 szkół 
typu bliźniaczego 7-mio-klasowych, 
licząc, że wystarczą na obecne potrze- 
by. Władze .szkolne, mające ustawo- 
wy przywilej określania typu i roz- 
mirów budynków szkolńych, -zażą- 
dały jednak uwzględnienia potrzeb 
najbliższych lat i, wychodząc z da- 
nych statystyki dzieci w wieku szkol- 
nym, przesądziły budowę : większą, 
uwzględniającą klasy równoległe. 

Budowę rozpoczęła Sekcja ТесЬ- 
niczna Magistratu na jesieni 1928 r. 

Akt poświęcenia kamienia węgielnego 
tego największego w Wilnie budynku 
szkolnego nawiązano w akcie erek- 
cyjnym do dziesiątej rocznicy od- 
zyskania niepodległości. Uroczystego 
aktu dokonał ks. biskup Bandurski 
w obecności przedstawicieli władz 
i społeczeństwa oraz przedstawicieli 
dziatwy, dla pożytku której gmach 
otworzył wczoraj swe podwoje. 

Sfinansowanie budowy opierano 
na pożyczece Banku Gospodarstwa 
Krajowego, dotacji Skarbu Państwa 
za. pośrednictwem Kuratorjum Szkol- 
nego i na funduszach budżetowych 
miasta. Konieczność wyzyskania pro- 
mesy B. G. Kr. nakazywała 'szybkie 
rozpoczęcie robót. 'To też przed roz+ 
pisaniem przetargu przystąpiono - do 
robót ziemnych, dając jednocześnie 
zatrudnienie licznym bezrobotnym. 

Roboty budowlane oddano z prze- 
targu firmie,, inż. I. Smorgoński ar- 
chitekt*. Firma ta wykonała roboty 
budowlane, w przedsiębiorstwie ge- 
neralnem wyłączono, jedynie, od do- 
stawy cegłę, wapno i cement, które 
dostarczył Magistrat, mając na celu 
gwarancję należytej jakości i dozo- 
wania zaprawy. 

Projekt szkół opracowany został 
przez architekta miejskiego p. S. Na- 
rębskiego. Projektodawca, wychodząc 
z konfiguracjigranie płacu, usytuował 
główną oś budynku w sposób zapew- 
niający należyte nasłonecznienie, tak 

К оКОН 

že w calym budynku tylko natryski, 
stępy i wymagające usytuowania od 
północy, sale rysunkowe nie mają słoń- 
ca. Gmach cały składa się: z pomiesz- 
czenia dla szkoły 7-klasowej męskiej 
i 7-klasowej żeńskiej ze wspólną salą 
gimnastyczną. Każda szkoła prócz 7 
klas normalnych posiada 4 izby szkol- 
ne przeznaczone na oddziały równo- 
ległe ew. na pracownie przyrodnicze, 
salę rysunkową pokoje nauczycielskie, 
kancelarję, pokój lekarski, gabinety 
naukowe. Obie szkoły posiadają w 
podziemiu szatnie o ruchu przetoko- 
wym. Szkoła żeńska ma wżorowo u- 
rządzoną izbę do nauki gospodarstwa 
domowego, zaś szkoła męska — war- 
'sztaty. Pozatem szkoła posiada jadal- 
nię i kuchnię dla dokarmiania dzieci. 
Budynek zaopatrzony jest w instala- 
cję centralnego ogrzewania, <kanaliza- 
cję i wodociąg, A: wentyla- 

cję wyciągową. 
W budowie, unikając zbytków, 

zwrócono uwagę na solidność ZA 
nania; podłogi ułożono z klepki dę- 
'bowej, stropy wszystkie ogniotrwałe, 
posadzek twardych monolitowych 
unikano, jako dających pęknięcia i 
trudnych do remontu. | : 

Roboty ogrzewnicze, wentylacyj- 
ne, kanalizacyjne i wodociągowe wy- 
konala firma inż. W. Malinowski po- 
wołana z przetargu według projek- 
tów znanej firmy „Inż. Drzewiecki i 
Jeziorański',. Instalacje elektryczńe 
powierzono również z przetargu, fir- 
mie P., Jurewicz. 

Na architektoniczne opracowanie 
szezegółów zwrócono szczególną uwa:. 
gę, nawet klamki do drzwi wykona- 
no wedlug rysunkėw i, niekiedy, spe- 
cjalnie wykonywanych modeli. 

Kierownictwo budowy spoczywało 
w rękach inż. R. Strzeszewskiegó, ry- 
sunki wykonawcze i opracowanie 
szczegółów należało do architekta 
miejskiego p. S. Narębskiego. 

Nad skoordynowaniem  czynno- 
ści i nad finansowaniem budowy czu- 
wał nieustannie Szef Sekcji Technicz- 
nej Wice-prezydent Czyż, poświęcając 
tej budowie wyjątkowo dużo. czasu 
i uwagi. i 

Szczególne trudności nastręczała 
sprawa sfinansowania budowy, a to, 
wobec zmiany stanowiska Banku Go- 
spodarstwa Krajowego, który opiera- 
jąć się na nowej ustawie o pożyczkach 
budowlanych, przestał udzielać kredy 

WILENKSKI 

tów ulgowych na inne cele jak Misio: 
wnietwo> mieszkaniowe. 

Dopiero interwencja w Minister- 
stwie Skarbu zdołała spowodować re- 
wizję tego Stanowiska, stawiającego 
miasto w sytuacji bez wyjścia, wobec 
zaciągniętych na budowę zobowiązań. 
Drugim bolesnym zawodem było pra- 
wie całkowite zaniechanie począwszy 
od połowy r. 1930 subsydjowania bu- 
dowy przez Min. W. R. i O. Publ. 

Kosztorys szkoły opiewa na sumę 
1.178.000 zł.; co wynosi 56 zł. 55 gr. 
zat m”. 

W: trakcie budowy postanowiono 
*zużytkować sutereny gmachu do po- 
'trzeb nauki gospodarstwa domowego; 
"na warsztaty 1 dla celów dokarmiania 
"dzieci. Roboty te póciągnęły niezna- 
cžną zwyżkę ogólnych kosztów budo- 
Wy. 

"Specjalnie dla potrzeb szkoły wy 
wiercono studnię artezyjską, zasilają 
cą gmach w wodę. 

W związku z powstaniem nowego 
gmachu Sekcja. Techniczna dokona- 
ła regulacji ulic przyłegłych, otwiera- 
jące możłiwość dla wdzięcznej dekora 
cji roślinnej ulicy Trynitarskiej. 

Na okres. wiosenny 'pozostało za- 
kończenie oparkanienia, urządzenia 
boiska:i ozdobienie roślinnością. 

Projektowane jest postawienie na 
dziedzińcu szkolnym pomnika Włady 
sława Syrokomli. 

5 W:ten sposób przybywa miastu no 
wy uroczy zakątek. esw. 

Sprawozdanie z uroczystości poświę- 
cenia gmachu та stronie 5- rej, 

  

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

4 — Zofija Sikorska. — Dziewcezynka. z 
Przewozu, Il. Bobjńskiego: Nakł. Gebethne 
та й Wolffa. —. Miła i przynajmniej z pew- 
nym humorem pisana historja o znajdce, 
wychowywanej przez zacnego ubogiego 
**ezłowieka," Jest. mieodzowna u naszych *a- 
utorów dla młodzieży tragedja, ponura hi- 
storja męczarni ojca z powodu YE? 

mia dziecka, przekleństwo, obłąkanie.. 
ale są i wesołe sceny z życia koleżeńsk:ć 60 
i wiejskiego. (Bardzo dobry jest udział 
przyródy w życiu tej młodzieży i przygo- 
dy, czemu jednak Anielcia aż dwa razy 
o mało się nie topi? 

— Kazimierz Bieliński. — Rok. 1831 w 
Powiecie Zawilejskim.. (Święciańskim): 
Święciany. Nakł. Oddziału Święciańskiego 
Tow. Krajoznawczego. Wilno: 1930. Pracę po 
wyższą napisał autor.na seminarjum prof. 
Modelskiego, - którego. wpływ. na słuchaczy 
zazmaczył się wybitnie w kierunku opraco- 
wywania tematów miejscowych i .pozosta- 
wił realne ślady w postaci szeregu książek, 
będących walnym przyczynkiem. do maszej 
przeszłości. Dzieje powstania 1831 roku w 
pow. naonczas zwanym Zawilejskim, poda- 
ne w zwięzłej i treściwej formie, na podsta 
wie poszukiwań w archiwach wileńskich. 

Podobne poczynania i prace nad naszym 
BA tylko pochwalić należy. 

7 Benedykt Hertz. — Bajki, Satyry i 
i. Wilno 1930. Nkł. L. Chomińskiego. 

LUX. Z przyjemnością powita. każdy walnia- 
nin wesołe żarty, znanego tutaj i tak lubio- 
nego "pana „Benka”', którego praca publicy- 
styczna w Kur jerze. Litewskim i Wileńskim 
wykazała poważniejsze zdolności, obok ta- 
lentu do politycznej: satyry, w której celuje 
w swych wierszach, ironicznie dających na 
zakończenie paradoksalne morały. Zwłaszcza 
wszystkie odnoszące się do wosyjskiej orjen- 
tacji wiersze są wyborne! _ 

— Leo Belmont (Blumental). — Mojżesz 
Współczesny. (Rozdroże Teodora Hertzla). 

Powieść opisująca my sposób, jak to się 
dziś „nazywa, romansowy, życie wybitnego 
działacza i, publicysty. wiedeńskiego, Hertzla, 

sionisty, twórcy poniekąd idei państwa ży- 
dowskiego i fundacji barona Hirsza, czło- 
wieka o miepośpolitej rozciągłości umysłowej, 
głębokiem czuciu i miłości do swego marodu. 
Ciekawa książka, otwierająca. tajniki du- 
szy żydowskiej i poniekąd zawierająca sym 
tezę stosunków įehrzešdidaisko- żydowskich 
w. Niemczech i Francji (w końcu zeszłego 

wieku. > 

  

Nr. 8 (1950) 

ROZRYWKI UMYSŁOWE. 
5. Rebus. 
Ułożył A. Bahr. 
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UWAGA 
między 4-tą a 5-tą | nią. 

Za rozwiązanie 12 punktów w klasie l. 

  

W znaku muzycznym 2-gim i 3-m punkt oznaczający nutę powinien być 

6. Łamigłówka literowa. 
Ułożył J. 
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Za rozwiązanie 15 punktów w klasie L. 

  

Stratilato. 

W puste kartki wstawić litery, aby 
w każdym rzędzie poziomym powstały 
dwa sześcioliterowe wyrazy, o podanem 
znaczeniu. 

Końcowa. litera wyrazu pierwszego, 
jest zarazem początkową następnego. 

Litery w kratkach paz oRych kół- 
kami utworzą rozwiązanie. 

ZNACZENIE SŁÓW: 
|. Węglan wapnia, spat wapienny. — Koń 

maści niejednolitej. 
2. Majtek rzeczny. — Krzew z rodziny prze- 

wiercieniowatych. 
3. Wszelki znak umówiony, dany na znacz- 

ną odległość. — Kłamcy. 
.. Miasto w Połsce. = Krosty na ciele: 
„ Okrycie meskarkdowe. - Dozór dobro: 

tliwy nad kimś. 

Figura stereometryczna. — 
„Potopu“. 

. Zwierzę drapiežne w rodzaju kotėw. — 
Rodzaj wysypki skórnej. 

o 
u
u
 

Postać z 

u 

8. Kawał sukna, jaki wychodzi cały z 
warsztatu. — Gwiazdozbiór. й 

9. Rošlina = gromady mchėw. — Rodzaj 
tytoniu. 

liošė liter: A 16, B I, C 3, D 2 E5 
FI, G2 19, J) 2 K9, L4 E 1, M2 
s” OS6FÓF1, .P. 2086585, T.6. UA, 
W 3,Y 3,7 35Ż'1. , 

7. Агу!тодга!. 
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Za rożwiązanie 10 punktów w klasie Il-ej. 

Cyfry i gwiazdki należy zamienić litera. 
mi tak, aby litery postawione zamiast gwia- 
zdek odczytane pionowo z góry na dół dały 
rozwiązanie, zaś wyrazy czyłane poziomo 
oznaczały co mastępuje: 

1) Rozwiązanie zagadki Nr. 3 z dnia 4-1. 
1931 r. 2) Zespół artystów. 3) Część roku. 
4) Szermierz walczący na igrzyskach zapaś- 
niczych. 5) Jagody. 6) Owad. 7) Prawa do 
tyczące jednej lub grupy osób. 8) Imię mę. 
skie. 9) Rodzaj wojska. 10) Instrument mu 
zyczny. 11) Stam religijny Polaków z przed 
1000 lat. 12) Król polski. 13) Moneta. 14) 
Miasto na Litwie nad Niemnem. 

Rozwiązanie zadań ż dn. 4 stycznia 1931 r 
Nr.1. Arytmograf: Tydzień propagandy Pomorza 
Nr. 2. Bilet wizytowy: inspektor policji. 
Nr. 3. Zagadka: Zakaz. 
Nr. 4. Rebusik: E po-ka. 

Trafne rozwiązania nadesłali: 

Szyrwiński Józef z Cudzieniszek (arytmo- 
graf, zagadka, rebusik), Fdmund Ziabrowski 
z Ižy (arytmograf), Edmund Piotrowski х 
Wilna (arytmograf, zagadka, rebusik), Trze- 
ciak Dominik z Wilna (arytmograf, zagadka, 
rebusikj, B. Czarnocki z Wilna (arytmograf. 
bilet wizytowy, zagadka), T. Jabłoński z Wil- 
na (arytmograf, rebusik), Marja Charecka 7 
Wilna (wszystko), Jakób Uciechowski ź Wil- 
na (bez biletu wizytowego), Franciszek Szmi- 
giel z Rudziszek (arytmograf), Leon Kitowski 
z Wilna (wszystko). 

  

nik ówczesnego wieloletniego po woj- 
nach napoleońskich — jakbyśmy dziś 
powiedzieli — kryzysu gospodarcze- 
go, z którymi p. p. Puttkamerowie 
musieli się przeż całe życie borykać 
Żywot Maryli zatem nie był idyllą 
był bardzo ciężki, schodził w ustawi- 
cznych, przykrych, codzienych tros- 
kach i utrapieniach. Romantyczna da- 
ma i sawantka musiała jednocześnie, 
bardzo prozaicznem parać się krząta- 
niem. Trwało to około 40-u lat, zmar- * 
ła mając lat 64. 

Nigdy nie była żadną „bezduszną 
lalką*; jak jej nieco zarzucano w 
związku z zerwaniem z Miekiewiczem 
Kochała go i po wyjściu zamąż. To 
uczucie w połączeniu z pewnem po- 
czuciem obowiązku, stało się dla niej 
przeszkodą do pójścia na jakiś bal 
w Wilnie, ponieważ dowiedziała się, 
że ma tam być Mickiewicz. Nie chcia 
ła wystawiać się na taką próbę, jak 
spotkanie się z. człowiekiem, którego 
jeszcze, widocznie, kochała, będąc żo- 
ną innego, którego jeszcze — nie ko- 
chała... : 

Uzupełniając jej podobiznę, nale- 
ży dodać, że nie była ładna, choć nie 
była też i brzydka. Miała podobno 

"jakiś znaczny, a trudny do określenia 
wdzięk, pozatem pewną wrodzoną 
wytworność, rasę, które ujmowały 
wielce, które też między innemi, uję- 
ły i poetę. Co do tej skłonności do 
studjów naukowych, pewnego nawet 
głodu wiedzy, to był on w dużym sto 
pniu — rodzinny. Tyczy się to zwłasz 
cza jej brata Michała. 

z Był on tak dalece pogrążony w 
swoich studjach, że poza lekturą nie 
"go nie zajmowało. Nie ożenił się nig- 
dy, a swoją pogardą dla rzeczy mater- 
 jalnych posunął tak dalece, że miesz- 
mat chłopskiej chacie, chodził w 

Ędze,a nim był starszy, tem wię- 
się abnegatem. Ale za- 
i opuszczonej izdebce, 

Ssios książek 
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i to wielu w tem dzieł, które mogłyby” 
wzbogacić każdy księgozbiór. 

Wracamy wszakże do głównego te 
matu naszej rozmowy. Wśród licz- 
nych "portretów w tym pałacu, nieste- 
ty niema portretu Maryli. Przyczyną 
tego braku były prawdopodobnie owe 
wspomniane już ciężkie warunki ma- 
terjalne pp. Puttkamerów. EE 
nie myślano o takich „zbytkach”, jak 
sprawianie POWA Jedynie tylko 

Uroczysko Gaik“, ulubione miejsce przechadzek i dumań Maryli. 

staraniom Mickiewicza zawdzięcza- 
my miniaturę, którą posiada dziś Mu- 
zeum Narodowe w Krakowie. Poeta 
kazał dla siebie zrobić podobiznę uko- 
chanej i ta właśnie tam zawędrowała. 
Drugi posiada p. Rychlewicz, wnuk 
Maryli po jej córce. On także ma jej 
listy w spadku po matce, której jako 
córce, zwykłą koleją rzeczy, one się — 
dostały. Dużo mówią o ich autorce i 
reścią swoją i formą świadcząc o jej 
ki Astwie 7 poezją, al piko           

ra, jak wiadomo, także fs i 
wiersze. 

— A co się stało Ž z dawnym domem 
— pytam — tym, w którym mieszkała 
Maryla? ` 

— Kiedy tu ptzybyliśmy z mężem 
wkrótce po ślubie, był tak zaniedbany, 
że nie można było w nim mieszkać; 
w tym stanie zostawił nam go dzier- 
żawca. Wogóle — przedstawiał się 

nader osobliwie. Wielka, „6zworobocz 

na budowla, z niskiemi ścianami i 
bardzo wy okim podwójnym (man- 
sardowym) dachem i maleńkim gan- 
kiem bćz stopni. Niestety byliśmy о- 
boje wtedy młodzi i nie tak mądrzy, 
jak teraz. Nie docenialiśmy całej je- 
go pamiątkowości i ponieważ nie mo- 
żna było w nim mieszkać, kazaliśmy 
go zburzyć, a na jego miejsce posta- 
wić obecny — kończy p. Puttkame- 
rowa. " 

Mimo tak bardzo interesującego 
„že Urvų = te rozmowę 

przecież trzeba było ją przerwać i 
mie. zabierać cennego zapewne czasu 
uprzejmej a szanownej interlokutor- 
ce. Pozatem grudniowy dzień jest 
krótki, a miałem 'do zrobienia jeszcze 
3 zdjęcia, z tych jedno w Bieniako- 
niach. Podziękowałem przeto za miłe 
zaproszenie pozostania na obiedzie, 
jakże ponętne ze względu na dalszą 
rozmowę i możliwe uzyskanie, no- 
wych szczegółów. Ale, jak się później 
okazało, czas był najwyższy, aby wy- 
ruszyć i dokończyć zadania. 

Zacząłem od owych akacyj, które 
się bavdzo pięknie, nader okazale roz- 
"Za niemi — piękny widok parku z 
jakąś kępką brzóz po lewej rozrzu- 
rosły. Jest ich sporo, około 20 chyba. 
‘сопета? pojedyńczo sylwetkami tuj, 
na koniec rzeczka, poza którą rozcią- 
ga się czyste pole, a za niem, na ostat- 
nim płanie, siny w oddaleniu „Gaik*. 

Zdjęcie zajęło sporo czasu, trze- 
ba się było: mocno przycisnąć do 
ściany domu, aby jaknajwięcej zmieś- 
cić ńa matówce. Żałowałem, że się 
nie mogę zdematerjalizować i całko- 
wicie wsiąknąć w ścianę, ale jakoś so- 
bie dałem radę i bez tego, poczem po- 
maszerowałem do „Gaiku*. Nawiasem 
mówiąc „Gaikiem* był on za czasów 
Maryli, teraz to-cały las! Trochę tyl- 
koza mało, jak na „uroczyskó* pier- 

: ai i dziki. 

' Qdnalazłem pamiątkowy głaz. Spo- 
ry, choć nie nazbyt wielki, omszony, 
na szczycie krzyż, mocno, głęboko 
wykuty, długości około 30 cm. Mieś- 
ci się, ten kamień na małej polance 
wśród krzewów , wiedzie doń wąska 
ścieżynka od drogi. -Zdjęcie, smętne 
pożegnanie, trochę refleksyj i w dro- 
85. do Bieniakoń. 

» * o X * т Ё 

с::ЫіечіеП‹і barokowy košciolek, te- 
raz zamknięty i cichy. Dokoła niski 
mur kamieny. Przy nim po prawej 
qd:wejścia, północnej stronie kościo- - - 

: ja — rząd grobów. To tu? Jakże nie- 

UT — 

prawdopodobna jest obecność tego, 
o czem się przedtem tak dużo mysla- 
ło. Czy to podobna? To jest grób Ma- 
ryli? Ten szary, banalny nagrobek, 
prosty, gładko ociosany kamień z ka- 
miennym także krzyżem... 

  

Nagrobek Maryli z Wereszczaków Put- 

tkamerowej, na cmentarzu kościoła 
w Bieniakoniach. 

Ś. P. 
Marya 

z Wereszczaków. „... 

Hr. PUTTKAMEROWA || 
Ur. 1799 r. Grudnia 24 Ž 

Um. 1863 r. Grudnia 23. 
„ Wieczne.- odpoczywanie 
racz Jej dać Panie. 

2 „ad   
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Rozsądek mówi, że to rzecz zwy- 
kła, że tak „właśnie być powinno — t. 
zw. „serce zpełnie eo innego. Takie 
jakieś załamanie legendy, zetknięcie 

jej z materjalną, pseudo-rzeczywistoś- 
cią. Zdaję sobie sprawę-z- tego, że 
właściwie nic konkretnego *sobie nie 
wyobrażałem — a jednak nie to... 
Cień, marzenie, mgłę zwiewną, coś 
nieuchwytnego, lecz poetyeznego, ; nie 
ten surowy szablon. 

Ale refleksje idą dalej. timai 
na myśl wszystko to, czem się z prze- 
jęciem karmiło w owych „bardzo 
młodzieńczych”. latach. Zbyt wiel, 
aby nie doznać czegoś w rodzaju 0z- 
czarowania, zbył wiele zarazem, faby 
to rozczarowanie nie ustąpiło— ru- 
szeniu. ‹ 

* w 2 * 

Cóż więcej? jeaąś gł 8 tega 
zakątka i zmrok zapadający wo "a, 
wrażenie jeszcze potęgują. , (Zaczęło 
się od spraw „rzeczowyc* A skoń- 
czyło na romantyzmie... że jednak 
niestety na ziemi żyjemiy na - ziemię 
powracać zawsze trzehń, (6ż tedy na- | 
piszę do Krakowa? © to nie potrze- 
buję się kłopotać. Powodów do ochro- 
ny Gaiku z punktu widzenia przyrod- 

niczego jest dosyć; choć „inne są tak 
znaczne, że sajne przez się wystarczą 
zupełnie. Zresztą zajął się już tą spra- 
wą p. Konserwator dr. Lorentz, nie 
można wątpić, że — skutecznie. Pod 
Jego opicka niezawodnie znajdą się 
całe Boleieniki, chociaż są w rękach 

tak dobrych, że niema żadnych powo- 
dów do obawy o nie. Ale dziś, kiedy 

„ojczystego domu* 
Powinniśmy baczną uwagą, należną 
czcią otaczać wszystkie jego święte, 
A czy iną, wielką poezją miejsca. 

©. $S. Z. Klaczyński. 
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WIEŚCI I OBRAZKI z KRAJU 
Miał wiele, chciał więcej — a dostanie pakę 

czyli, jak Durkowski zrobił z siebie nieboszczyka, 
ażeby dostać premję asekuracyjną. 

W roku 1913 wyjechał ze wsi Gudańce 
ggm. kurzenieckiej Wincenty Durkowski do 
Ameryki. W ciągu 17 lat w Ameryce Durkow 
ski dorobił się ciężką pracą kilku tysięcy do- 
Narow i przed rokiem powrócił do swej ro- 
deinnej wioski, w której pozostawił rodzinę. 

Za oszezędzone pieniądze dokupił gruntu 
R żyłby zapewne szczęśliwie, bez kłopotów, 
gdyby nie chciwość. 

Qto bowiem nie dawała mu spokoju świa 
ilemość, że ubezpieczyl się swego €zasu w 
Amerycę na 2.000 dolarów, a eo więcej wpła 
«ił już pół premji, mimo, iż ta kwota w 
myś! umowy ubezpieczeniowej, wypłaeoną zo 
stanie dopiero spadkobiereom po jego śmier 
«i. Poczeiwy Durkowski rozmyślać zaczął 
mad sposcbem wydostania tych pieniędzy 
jeszczę za swego życia i wpadł na genjalną 
wmmyśl urzędowego zmarcia. 

Pomysł swój wkrótee wykonał Kupił w 
Wilłnię blankiet metryki śmierci, który skru- 
pałatnie wypełnił, udał się do urzędu para- 
fjalnego z drugim wiościaniinem-oszustem, 
gdzie zbadali pieczątkę i podpis proboszcza. 
INastępnię sialszowali pieczęć i podpis. To- 
warzystwo umerykańskie, na podstawie met 
wyki śmierci, wyasygnowało 2.000 dolarów, 

ale zamiast przesłać je rzekomej wdowie, 
złożyło w konsulacie polskim, eełem prze- 
słania spadkobiereom. 

I to zgubiło pomysłowego Durkowskiego. 
Kensuiat zwrócił się do sądu powiatowego, 
jako do sądu spadkowego, z wezwaniem prze 
słania wyeiągu familijnego zmarłego Durkow 
skiego, celem stwierdzenia prawych spadko- 
biereców. Jakież jednak było zdziwienie sę- 
dziego, kiedy proboszez wezwany o wyciąg 
familijny, nadesłał go wprawdzie, ale z wy- 
jaśnieniem, że Durkowski żyje i cieszy się 
najlepszem zdrowiem. 

W związku z tem polecono Durkowskiego 
aresztować. Ten jednak dowiedziawszy się 
o zdemaskowaniu oszustwa zabrał z domu 
posiadaną gotówkę i w nocy zbiegł w niewia- 

domym kierunku. Dnia 9 stycznia wieczorem 
wpobliżu granicy sowieckiej patrol K. O. P. 
zatrzymał podejrzanego osobnika, który u- 
siłował przedostać się nielegalnie na teren 
Rosji sowięckiej. Osobnik ów, usiłował prze 
kupić żołnierzy, wręczająe im 50 dolarów ła 
pówki za zwełnienie go. Zaprowadzony na 
strażnicę zatrzymany przyciśnięty do muru 
podał się za Durkowskiego £ przyznał się 
do oszustwa. 

Po latach ośmiu... 
Ujęcie bandyty-dywersanta, zabójcy 2-ch policjantów. 

Onegdaj w ręce władz hexpieezeństwa 
wpadł znany bandyta i osławiony dywer- 
sant z roku 1922 Jan Grykało. 

Po zlikwidowaniu band dywersyjnych Gry 
Ikalo zbiegł do Mińska, gdzie przez cały 
«zas przehywał. Ostatnio jednak na wiado- . 
mość o śmierei matki, zamieszkałej w Wileń 
arezyźnie, usiłował w drodze nielegalnej prze 
<dosłać się do Polski w rejonie odeinka gra- 
Jaieznego Demaniewieze. Zatrzymany przez 

patrol KOP. i odprowadzony do strażniey 
w ogniu krżyżowych pytań Grykało przyznał 
się do inkryminowanych mu zbrodni oraz wy 
znał, iż w roku 1922 będąe aresztowany za 
napad rabunkowy uelekł z areszta w Zambro 
wie. Podczas ucieczki zastrzękił 2 policjantów 

Krwawego zbira przekazano do dyspozy- 
eji władz śledczych, które przeprowadzą dał 
sze dochodzenie i z pewnością ustałą nie jed- 
ną jeszeze sprawę osławionego bandyty. 

Zemsta kotki. 
O niezwykłym wypadku donoszą z gminy 

łkossowskiej. U miszkańea wsi Tleniewieze 
iniejakiego Milardowicza, przed paru tygo- 

<kniami kotka urodziła troje kociąt. 
Pewnege dnia dwuletni syn Milardowi- 

<rów, kawiąe się z jednem koeiątkiem, ko- 
wzystając z nieuwagi znajdujących się w iz. 
wie domowników, wrzucił keciątko do pieca. 
Zanim zdążono dobiee kociątko ogarnęły 
płomienie i wkrótee pozostały po niem tyłko 
swęgłone szezątki. Straszny ten wypadek 
widytała kotka, która nie mogąc uratować 
«wego dziecięcia tylko żałosnem mianeze- 
siem opowiadała o swej krzywdzie. 

Następnego dnia kociąt już w domu tym 
ie bylo — wyniosła je matka i ukryła gdzieś 

domem. 
Ale na tem nie skończył się jej odwet: 

Pożar w gminie 
. We wsi Borowo (gm. chocieńczyckiej, 

pow. wiłejskiego) wybuchł wczoraj duży po- 
%żar, który strawił zabudowania gospodarskie 
słomiane własność mieszkanki tej wsi Kata- 
rzyny Łeszac. 

W płomieniach zginął również żywy in- 

po paru dniaeh kotka wróciła i w noey, 
gdy wszyscy pogrążeni byli w głębokim Śnie, 
zakradła się do łóżeczka, w którem spał 
zabójea jej dziecka i wpiwszy się zębami 
w jego gardło dopóty dusiła aż dziecko wy- 
zionęło ducha. Nad ranem rodzice znalęźli 
w łóżku zimne zwłoki dziecka ze strasznie 
przegryzionem gardłem. 

Tak sic zemšeila kotka za Śmierć swego 
dziecka. 

Wypadek ten, o którym szeroko dziś о- 
powiadają w gminie kossowskiej i okołicz- 
nych wywarł wrażenie. Dowodzi on 
bowiem, że i zwierzęta, szczególnie współ- 
żyjące z ludźmi nie pozbawione są uezuć, 
tem bardziej najsilniejszego uezucia—macie- 
rzyństwa. 

(0). 

chocieńczyckiej. 
wentarz. Straty są znaczne, aczkołwiek na- 

razie nieustalone. 
Dochodzenie stwierdziło, że pożar powstał 

wskutek nicostrożnego obchódzenia się z og- 
niem. (c; 

Postrzelenie żołnierza. 
Z Baranowicz komunikują o następują- 

«tym wypadku: 
° — Wczoraj w nocy żandarm usiłował zatrzy- 
mać awanturującego się na ulicy żołnierza. 
Lecz żołnierz będąc podchmielony usiłował 
rozbroić żandarma, a gdy to mu się nie uda- 
$o rzucił się do ucieczki. 

Wówczas żandarm oddał do uciekającego 

dwa strzały. Jedna z kuł trafiła zbiega w 
pierś. W stanie ciężkim przewieziono go do 
szpitala wojskowego. 

Ze znalezionych przy nim dokumentów 
ustalono, że jest to żołnierz 5 pułku lotni- 
czego Aleksander Garbala. 

Dochodzenie w tej sprawie prowadzi żan- 
darmerja. (c! 

Krewka chlebodawczyni. 
W zaść. Kamczatka, gm. kołtyniańskiej 

wymarła nagle Zajkina Jefrosinja. Zajkina 
zmarła wskutek pobicia 
dawczynię Inkinową. 

przez jej chiebo- 

Poświęcenie nowej szkoły powszechnej 
na Antokolu. 

Wczoraj przy zbiegu ulic Trynitar 
skiej i Piaski (Antokol)odbyła się uro 
<zystość poświęcenia nowowybudowa 
mego gmachu miejskich szkół pow- 

| szechnych im. Władysława Syrokom- 
4 fi. Aktu poświęcenia dokonał J. E. Ks. 

__ Biskup Bandurski. 
x W gustownie przybranej zielenią 

sali zgromadzili się przedstawiciele 
władz miejscowych, zaproszeni goście 

' oraz rodzice uczącej się dziatwy. W 
pierwszych krzesłach przed ołtarzem 
Matki Boskiej Ostrobramskiej zasie- 
„d: prof. Staniewicz, reprezentujący 
nieobecnego p. wojewodę Kirtiklisa 
maczenik wydziału samorządowego 
Urzędu Wojewódzkiego p. Rakowski, 
sędzia Jan Piłsudski, prezydent Fole- 
jewski, wice-prezydent Czyż, ławnicy 
Magistratu, przedstawiciele szkolnic- 
twa z kuratorem Szelągowskim na cze 
łe, prof. Ruszczycć oraz reprezentan- 
«ci prasy. Po poświęceniu lokalu J. E. 
Ks. Biskup Bandurski odprawił przed 
-ołtarzem uroczyste modły, poczem zło 
tousty kaznodzieja wygłosił płomien- 
me przemówienie, wskazując na fakt 
wspaniałego rozwoju dzielnicy anto- 
kolskiej, gdzie niedawno powstał no- 
wo urządzony szpital, obecnie dokona 
mo otwarcia imponującej i najokazał 
szej w Wilnie a może i Rzeczypospoli- 
tej szkoły powszechnej. Dzielnica ta 
słynie również z posiadania najpię- 
kniejszego w Wilnie kościoła. W ten 
sposób obrały sobie siedlisko na An- 
tokołu trzy wiełkie ideje: religia, mi- 
kosierdzie i oświata. Patronem tej no- 
wej wspaniałej placówki oświatowej 
jest wieszcz Litwy Władysław Syro- 
komla. 

Słowa jego „weseli i cnotni — bą- 
„dźmy ochotni'' należałoby twierdzi bi- 
skup Bandurski wypisać mad całym 
gmachem, by uczącej się młodzieży 
przyświecały te słowa i kształciły na 
dobrych obywateli, wychowanych w 
«notach chrześcijańskich i obywatel- 
skich. 

Zkolei przemówił kurator Okr. 
Szk. p. Szelągowski, kreśląc w ogól- 
mych zarysach znaczenie i ekspansję 

„ oświaty, zadania nauczycielstwa о- 
raz wyraził życzenia zgromadzonemu 
personelowi nauczycielskiemu owoc- 
nej pracy a dziatwie pomyślnych wy- 
ników w mauce. 

Po krótkiem przemówieniu pre- 
zydenta Folejewskiego, głos zabrał vi- 
ce-prezydent Czyż, który dał chrono- 
łogiczny zarys powstania szkoły, (pi- 
szemy o tem na innem miejscu) pod- 
krešlając, že jest ona owocem zbio- 
rowego wysiłku, czynników państwo- 
wych, samorządowych i społecznych. 
Końcową część swego przemówienia, 
p. vice-prezydent Czyż, który w du- 
żym stopniu przyczynił się do szyb- 
kiego zrealizowania budowy szkoły, 
poświęcił zebranej dziatwie, zachęca- 
jąc ją do pilnej nauki i wychowania 
w zasadach humanitarności i toleran- 
cji, które powinne cechować każdego 
obywatela Rzplitej. 

Zabierali również głos niektórzy z 
obecnych na sali rodziców, dając wy- 
maz wdzięczności rządowi i samorzą- 
dowi wileńskiemu za ufundowanie 
wspaniałej szkoły. 

Po kilku nagrodzonych rzęsistemi 
oklaskami bardzo udanych produ- 
kcjach. śpiewnych i tanecznych wy- 
chowanków szkoły odczytano depe- 
szę nadesłaną przez ministra Prze- 
mysłu i Handlu p. Prystora, który 
z racji poświęcenia nowych gmachów 
szkół powszechnych zasyła samorzą- 
dowi m. Wiłna szczere gratulacje, a 
personelowi nauczycielskiemu i mło- 
dzieży szkolnej słowa zachęty do wy- 
trwałej pracy. 

Drugą depeszę nadesłał b. kura- 
tor Wileńskiego Okręgu Szkolnego p. 
Pogorzelski, który nie mogąc przybyć 
osobiście tą drogą madesłał życzenia 
owocnej pracy. 

    

ta poświęcenia szkoły na Antokola 
została zamieniona czapka karaku- 
łowa. O zwrot prosi Stanisław Go- 
decki — Ostrobramska 29, tel. 12-09 
dyrektor Państwowego Seminarjum 
Nauczycielskiego Męskiego w Wilnie.     

  

Silne lotnictwo to potęga Państwal 

Kat | 

КООСК СО КОЙ 

Rentgenowanie drzew. 

  

  

  
W Ameryce stosuje się ostatnio rentgeno- 

wanie drzew, celem ustalenia rėžnych ich 
chorób, które wyniszczają drzewostan. 

  

Vilja u „Ozwartaków '. 
Prześliczny zwyczaj istnieje w pułkach 

1 Dywizji Łegjonowej: opieka starszego poko- 
lenia nad młodszem — opieka każdego z puł- 
ków nad jedną z wileńskich drużyn harcer- 
skich. 

Korpusy Oficerskie potworzyły Koła Przy- 
jaciół Harcerstwa, których częściowych owo- 
ców pracy byłiśmy świadkami w poniedzia- 

"dek dnia 22 grudnia 1930 roku. 
I Pułk Artylerji Polowej swoim ulubień- 

com „Czwartakom* (4 Wileńska Drużyna 
Harcerska im. ks. J. Poniatowskiego), z któ- 
rymi jest związany wspólnemi przeżyciami 
w obozie letnim ćwiczeń, urządził tradycyjną 
wilję w kasynie pułku. Wśród licznie zapro- 
szonych gości zauważyć można było kapelana 
drużyny ks. Aleksandrowicza — protektora 
harcerstwa i długoletniego pracownika na tej 
niwie p. płk. Jażdżyńskiego — inspektora 
szkolnego p. Starościaka, komendanta Cho- 
rągw: Męskiej p. Grzesiaka Czarnego, przed 
stawicieli Korpusu Oficerskiego 1 P. A. P. 
Leg., Zarząd Koła ,in corpore" i szereg in- 
nych. 

Na wstępie przemówił ks. Aleksandrowicz, 

przypominając czasy kiedy on był też w 
służbie tej idei, wyjaśnił rnaczenie wilji w 
świecie katolickim i przełamał się opłatkiem 
z bracią harcerską. Rozjaśniły się twarze mło- 
dych wiłlczków i starych włóczęgów, serca im 
stajały. Wieczerza. Tradycji musi stać się za. 
dość: dwanaście potraw ani jednej mniej ani 
jednej więcej. Chłopcy jedzą aż się uszy trzę- 
są, a panie z Zarządu Koła Przyjaciół podają 
potrawy, zapraszają, namawiają, są miłe i 
gościnne, a potrawy przyrządzone wytrawną 
ręką kucharzy smakują wdwójnasób. 

W czasie wieczerzy zabrał głos komen- 
dant miasta płk. Jażdżyński, który w krót: 
kiem swem przemówieniu wyraził radość że 
jest razem z „Czwartakami* imiennikami puł- 
ku, którym on dowodził. Wykazał jak wielkie 
znaczenie posiada idea harcerska dla Polski 
i zakończył okrzykiem na cześć Wil. D. H. 
Przedstawiciel d-cy pułku mjr Suryń złożył 
życzenia świąteczne w imieniu dowódcy i 
Korpusu Oficerskiego. . 

Po wieczerzy zjawił się Św. Mikołaj z 
grubo wypchanym plecakiem, powitał gości 
wręczając im upominki własnej. roboty har- 
cerzy. Nie zapomniał także i o malcach, któ- 
rym dał torebki z bakaljami i podarunki 
gwiazdkowe. Co za moc niespodzianek: uczeń 
seminarjum na ukończeniu dostał „skakan- 
kę*, a chłopaś pędrak — nieomal. „łogaryt- 
my”, ale wszyscy byli zadowoleni, roześmiani 
i weseli. 

W tak miłym nastroju spędzono kilka go- 
dzin wśród śpiewu kolend staropolskich, wy- 
stępów poszczególnych chłopców, niejednemu 
„żubrowi* co to Polskę przemierzył wzdłuż 
i wszerz i chleb z niejednego pieca jadał na 
wspomnienie własnego dzieciństwa łza się w 
oku zakręciła z rozrzewnienia. Druhowie tak 
się rozochocili, tak się rozbawili, że raz po raz 

„wznosili okrzyki na cześć nieobecnego do- 
wódcy pułku płk. Filipkowskiego, gorącego 
ich protektora; podrzucali w górę prezesa 
Zarządu mjr. Suryna i przewodniczącego 
(brrr straszna instytucja) Komisji Rewizyjnej 
mjr. Klewszczyńskiego, który specjalnie ich 
otacza opieką i cieszy się nadzwyczajnemi ich 

względami. В 
Wilja przeciągnęła się do godz. 23, poczem 

wszyscy w najróżowszych humorach niosąc 
paczki z bakaljami ze śpiewem udali się do 
domów, oczywiście nie minęła ich bura 

od rodziców za spóźnione przybycie. - 
H. W. 

— „Wielki Karnawał na lodzie* W nie- 
dzielę dn. 11 stycznia b. r. kierownictwo Par 
ku Sportowego młodzieży szkolnej im. gen. 
Żeligowskiego, urządza przy współudziale 
członków Wileńskiego T-wa Łyżwiarskiego 
„Wielki Karnawał na lodzie". Program bę- 
dzie składać się z popisów sztucznej jazdy 
ma łyżwach w kostjumach przy olśniewa ją- 
cych różnokolorowych lampach i reflekto- 
rach, zabawach  karnawałowo-weneckiej, 
oraz wielu innych oryginalmych zabaw wzo- 
rowanych ma zachodzie. Ognie sztuczne i kom 
cert 2-ch orkiestr wojskowych. Szczegóły w 
afiszach. 

— Ćwiczenia gimnastyczne A. Z. S. Za- 
rząd Akademickiego Związku Sportowego w 
Wilnie podaje do wiadomości członków Zwią 
zku, że ćwiczenia gimnastyczne oraz gier ru 
chowych wznawiają się z dniem 12 stycznia 
b. r. Rozkład ćwiczeń w okresie majbliższym 
pozostaje bez zmian. 

Jednocześnie donosimy, że zapisy na wy- 
żej wymienione ćwiczenia, jak również do 
Sekcji Narciarskiej i ma kurs narciarski 
są przyjmowane codziennie w lokali Zwią- 
zku (Ś-to Jańska 10 „Uniwersytet, w podwó- 
rzu Skargi) pomiędzy godziną 19-ą a 21-ą. 

Fx 

Popierajele przemysł ktajowy 
ER SEZEO ORAZ PRE PARODIA КО 

WŚRÓD PISM 
— Pierwszy numer „Żołnierza Polskiego*, 

ozdobiony noworoczną pełną humoru okład 
ką sierż. Matuszczaka, jest wybitnie kawa- 
teryjski. Wł. Herkner opowiada o „Boju w 
'Rudni Baranowickiej*, stoczonym w 1920 r. 
przez 2 p. uł. Grochowskich, st. wachm. N. 
Witczak-Witaczyński daje owiane wielkim 
sentymentem do koni opowiadanie p. t. 
„Zoška“, Sumowski „Po manewrach, prócz 
tego znajdujemy tablice poglądowe „Służba 
połowa kawalenzysty”, czyn kapr. Stan. Szul 
ca, „100-lecie kolei żelaznej”, „Niemcy w 
Zagłębia Donieckiem*, poradnik teatralny 
i służbowy, kalendarzyk, kronikę i dział 
rozrywek umysłowych. Humor jak zwykle 
b. obficie ilustrowany. 
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Samobójstwo w uścisku. 
Tragiczna śmierć dwojga kochanków w hotelu „Wenecja'. 

W dniu 29 grudnia r ub. w je- 
dnym z pokojów hotelu „Weneeja* 
zamieszkało dwoje młodych ludzi, 
Hieronim Pieślak urzędnik magistra- 
eki i Stefanja Kowszykówna przedtem 
zamieszkała przy ul. Sołtaniskiej. Wy- 
najęli pokój na 2-em piętrze z oknami 
na ogród. Już od pierwszej chwili pa- 
ra ta robiła dziwne wrażenie: Zako- 
ehani i zajęci tylko sobą zdawali się 
nie widzieć i nie słyszeć eo dokoła 
nich się działo przytem prawie zupeł- 
nie nie wychodzili z pokoju pozosta- 
jąc w nim przez całe dni. а: 

Wczoraj zupełnie nie wyszli z po- 
koju, aczkolwiek woźny zauważył, że 
w pokoju panuje zupełna cisza. To 
wydało się mu podejrzanem, powia- 
domił o spostrzeżeniu zarządzającego 
hotelem, który cheąc przekonać się 
czy nie zaszło czasem jakieś nieszczę- 
ście, zapukał do drzwi . Żadnej odpo- 
wiedzi nie usłyszał zapukał jeszcze 
raz — w pokoju nadal panowała mar- 
twa cisza. 

Zagadkowe milczenie zdawało się 
potwierdzać powstałe przypuszczenie, 
wobec czego zaałarmowano posteru- 
nek kolejowy i wkrótce na miejsce 
"wypadku przybyło dwóch poliejan- 
tów. 

Gdy drzwi zostały wyważone о- 
ezom obecnych przedstawił się stra- 
szliwy widok. W łóżku, w uścisku le- 
żały nagie zwłoki mężezyzny i kobie- 
ty. 

Na skroni Pieśłaka widniała za- 
schła już krew od rany rewolwerowej, 
przyczem jedną ręką obejmował 
dziewczynę na piersi której widniał 
również ślad kuli rewolwerowej. 

Okoliczności towarzyszące trage- 
dji wskazują, iż kochankowie działa- 
li z niezwykłą premedytaeją. Na sto- 
liku koło łóżka leżał stos załakowa- 

nych listów z wyjątkiem jednego о- 
twartego zaadresowanego do policji. 

Treść tege listu, którą przytacza- 
my poniżej, jeszcze bardziej pogłę- 
bia tajemnieę tragedji. W liście tym, 
podpisanym przez Pieślaka i Kowszy- 
kównę, proszą oni o nieprowadzenie 
dochodzenia w tej sprawie. „Prosimy 
nie doszukiwać się powodów, bowiem 
zrobiliśmy to zupełnie świadomie u- 
ważająe, że śmierć, w jakiejby to po- 
staci nie było, }е5! zwykłą normalną 
ewolucją do prawdziwego ezlowie- 
czeństwa*. 

Reszta opieczętowanych listów 
zaadresowana była do wejewody wi- 
leńskiego, starosty, elektrowni miej- 
skiej, inżyniera Glatmana, do p. Pie- 
ślakowej matki samobójcy, do kole- 
gów biura statystycznego, wydziału 
elektrycznego magistratu i do T-wa 
numizmatyków i filatelistów w Wil- 
nie. 

Na miejsce wypadku zawezwano 
pogotowie ratunkowe, lekarz którego 
stwierdził, że Pieślak wpierw zastrze- 
Hł Kowszykównę potem zaś sobie о- 
debrał życie, przyczem tragedja ta ro- 
zegrała się mniej więcej przed dobą, 
gdyż na ciałach ich wystąpiły już tru- 
pie plamy. 

Trupy kochanków pozostawiono 
na miejseu do przybycia władz Są- 
dowo śledczych. 

Doraźne dochodzenie policyjne 
usłaliło, że Piešlak zamieszkiwał 
przedtem z Kowszykówną przy uł. Soł 
taniskiej Nr. 16. Miał 25 łat, po ukoń- 
czeniu służby wojskowej otrzymał 
pracę w biurze statystycznem wydzia- 
łu elektrycznego, i przed trzema ty- 
godniami samowolnie porzucił aby od 
29 grudnia zamieszkać z Kowszyków- 
ną w „Wenecji* i eałe dnie być tylko 
z nią, wkońcu zaś odebrać życie w 
śmiertelnym uścisku. 

  

KRONIKA 
Dziś: Higina i Honoraty. 

Niedzieła 

LL 
Jutro: Arkadjusza męcz. 

Wschód słońca—g. 7 m. 41. 

Zachód „ —g. 15m.4%. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 

Styczeń 

'w Wilnie z dnia 10 |--1931 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 771 

"Temperatura šrednia — 6° С 

Z . najwyższa: — 79 € 

= najniższa: — 10° 
Opad w milimetrach: — 

Wiatr przeważający: połudn. 

Tendencja barom.: lekki wzrost. 

Uwagi: pochmurno, z rana mgła. 

OSOBISTE. 
— Wizyty u p. Wojewody. W dniu 10 b.m. 

złożyli p. wojewodzie Kirtikńisowi wizytę de- 
legaci Głównego Zarządu Czerwonego Krzyża 
w Warszawie w osobach b. ministra Ludwika 
Darowskiego, p. Zaklińskiego, dyrektora na- 
czelnego Czerwonego Krzyża oraz p. Pasz- 
kowskiej, w towarzystwie prezesa miejscowe- 
go oddziału p. Uniechowskiego. Dełegacja 
przyjechała do Wilna aby wziąć udział w wal- 
nem zgromadzeniu Czerwonego Krzyża, które 
się odbędzie w dniu 11 b. m. w gmachu u- 
rzędu wojewódzkiego i w cełu zaznajomienia 
się z pracą miejscowego oddziału. 

Pozatem p. wojewodę odwiedził b. mini- 
ster p. Meyśztowicz w sprawach Wileńskiego 
Banku Ziemskiego. 

LITERACKA. 

— 117-ta Środa Literacka dnia 14 b. m. 
zawierać będzie pogadankę przybywającego 

z Warszawy znakomitego krytyka muzycz- 

mego p. Karola Stromengera „Antoni Radzi- 

iwiłł, pierwszy kompozytor ,„Fausta”. na mar- 

ginesie tego ciekawego tematu prelegent po- 
ruszy zagadnienia pożycia muzyki z litera- 
turą. Bliższe szczegóły podamy w najbliž- 
szym numerze. < 

SPRAWY SZKOLNE. 
— Kronika oświatowa  pozaszkołna. 

Dnia 8 b. m. przybył do Wiłna wizytator 
oświaty pozaszkolnej Ministerstwa W. R. i 
O. P. p. Antoni Konewka. W tymże dniu 
p. wizytator zapoznał się z pracą oświatową 
w szkole dorosłych, prowadzonej przez Zwią- 
zek Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powsze- 
chnych w lokalu szkoły pow. Nr. 16 w Wilnie 
oraz z pracą świetlicową Związku Strzełec- 
kiego w świetlicy na Dominikańskiej 13. 

Następnego dnia po odbyciu konferencji 
z przedstawicielami miejscowych władz szkol- 
nych i kierownikami oświaty pozaszkolnej 

udał się w towarzystwie instruktora kurato- 
rjalnego oświaty pozaszkolnej p. Stubiedy E. 
i instr. powiatowego p Aluchny E. na teren 
powiatu -wileńsko-trockiego, gdzie zlustrował 

dwie placówki oświatowe pozaszkolne w gmi- 
nie solecznickiej, a mianowicie: ogólno-kształ- 

cący kurs dła dziewcząt i kobiet z uwzgl. 

praktycznych zajęć z zakresu gospodarstwa 
domowego, kroju i szycia w Gudełkach, pro- 
wadzony przez miejscową nauczycielkę p. 
Ir. Pociejewską w lokalu udziełonym na ten 
cel przez p. Wagnerową—oraz trzeci stopień 

kursu dla dorosłych w Paskowszczyźnie. 
Po zajęciach na kursie w Paskowszczyźnie 

młodzież i goście przeszli do świetlicy Koła 
Młodzieży Wiejskiej, gdzie p. wizytator miał 
możność zobaczenia naprawdę szczerej a о- 

choczej zabawy młodzieży, która uniie nie- 

tylko wesoło bawić się, ale i pożytecznie pra- 

cować czy to na kursie, czy w Przysposobie- 
niu Wojskowem, czy też w konkursach rol- 
niczych, zdobywając poważne rezultaty pracy 
i nagrody. Pomocenikiem i opiekunem tych 
prac poza miejscowemi nauczycielkami pp. 
Sperską Heleną i Harkawówną Stanisławą. 
jest wysoce uspołeczniony wójt gminy so- 
lecznickiej p. Rympo Józef, mieszkaniec tejże 

wsi. 
Ze słów p. wizytatora można było wy- 

wnioskować, że zwizytowane placówki oświa- 

towe zarówno w Wilnie jak i na powiecie 

wywarły dodatnie na nim wrażenie i dosko- 

nale wytrzymują porównanie z podobnemi 

placówkami na innych terenach. Rzeczypospo- 

litej, mającemi dłuższą tradycję i doświad- 
czenie w pracy oświatowej. 

Dnia 10 b. m. rano odjechał p wizytator 
do Lidy w towarzystwie kierownika oświaty 
pozaszkolnej przy Kuratorjum O. S W. p. 
Dracza J. EA: 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Audycja Połskiego Towarzystwa Muzy 

ki Współczesne. W najbliższy wtorek, 13-go 
b. m. o godz. 8-ej wieczorem wybitny krytyk 
muzyczny warszawski p. Karol Stromenger 
na zaproszenie wileńskiego oddziału Tow. 
Muzyki Współczesnej mówić będzie w sie- 
dzibie Związku Literatów (Ostrobramska 9) 
mą temat „Zjawiska Muzyki Współczesnej”, 
ilustrując odczyt przykładami z plyt gramo- 
fomowych. Nie wątpimy, iż odczyt ten ścią- 
gnie liczne rzesze miłośników muzyki. 

SPRAWY ROBOTNICZE. 
— Wzrost bezrobocia. W dalszym ciągu 

ma wileńskim rynku pracy zaznacza. się zwy 
žka liczby bezrobotnych. W ciągu tygodnia 
ostatniego bezrobocie wzrosło o 120 osób 
i obecnie ogólna liczba bezrobotnych wymo- 
si 3.679 osób. 

ŻYCIE LITEWSKIE. 
— Wyjazd p. Biezunasa. W dniu wczo- 

rajszym opuścił Wiłno bawiący tu od kilku 
dmi ikrytyk i literat litewski W. Biczunas. 
Podczas swego pobytu wziął on udział w 
Środzie literackiej, która odbyła się w dniu 
7 b. m. i na której scharakteryzował dzi- 
siejszą twórczość literacką Litwy. Pozatem 
w klubie litewskim wygłosił odozyt o Kte- 
raturze litewskiej obecnej doby. 

Do Kowna 'p. Bicziunas udał się przez 

Rygę. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE. 
— jowanie się Zarządu Związku 

Kupeów Żydów. Onegdaj odbyło się posiedze 
mie nowowybranego Zarządu Związku Kup- 

ców i Przemysłowców Żydów w Wilnie. Na. 
prezesa został wybrany, p. W. Kryński, na wi 
ce-prezesėw pp. inž. Sz. Trocki, inż. A. Ka- 
bacznik i A: Zajdsznur, na człomków pre- 
zydjum pp. E. Prużan i J. Chołem. 

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne. W ciągu ubiegłego 

tygodnia władze sanitarne zanotowały na te 
renie m. Wilna mastępujące wypadki zasłab- 

mięć ma choroby zakaźne: tyfus brzuszny 2; 
płomica 14 (w tem 3 zgony); odra 4; róża 2 
(zgony 2); grypa 1 (zgom 1); gruźlica 10 
(zgonów 8); i jagłica 1. 

Ogółem więc chorowało 40 osób, a w tej 
liczbie 16 śmiertelnie. 

— Konferencja garbarzy i kupców skór. 
Onegdaj w Wiilnie odbyła się konferencją 
garbanzy i handlarzy skór. Na konferencji 
była poruszona sprawa licznych bankructw 
w tej branży, które znacznie podkopują sto- 
sunki handlowe w Wilnie i zagranicą. 

Celem zapobieżenia temu wyłoniono spec 
jalmą komisję, która będzie miała za zada 
mie czuwanie nad interesami garbarzów i nie 
dopuszczania handlarzy do bankructwa. 

Bankruci będą rejestrowani w. specjal- 
mym rejestrze i po zbadamiu rozmyślnego о- 

głoszenia upadłości będą pociągani do od- 
powiedzialności i wykluczeni ze związku. 

ZABAWY. 
— Karty wstępu na V Doroczny Bał Rol- 

ników można nabywać u Pań Gospodyń i 
codziennie w lokalu Koła ul. Objazdowa 2, 
tel. 93, w godz. 4—5. й 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Miejski na Pohulance. Widowi- 

sko dla dzieci. Dziś o godz. 3 m. 30 pp. uka- 
że się po cenach specjalnie zniżonych wido- 
wisko dla dzieci. Wypełni je „Betlejka Wi- 
lenska“ Romer-Ochenkowskiej w wykońaniu 
całego zespołu, z piękną ilustracją muzyczną 
kompozycji E. Dziewulskiego. 

„Dzielny wojak Szwejk*. Dziś o godz 8 w. 
mw Teatrze na Pohulance ukaże się arcyza- 
hawna komedja Haseka, w reżyserji A. Zel- 
werowicza, z udziałem całego zespału, z Lai- 
<janem Żurowskim w roli głównej. 

— Teatr Miejski w „Lutni*. Dziś o godz. 
9 w. ukaże się Rewja karnawałowa w reży- 
serji i z konferansjerką Karola Wyrwicz-Wi 
chrowskiego. Cały niemal zespół zajęty jest 
mw tej ciekawej imprezie, wykonując cały 
szereg skeczów, piosenek, oraz produkcyj ta- 
necznych. 

— „Czupurek* Benedykta Hertza. W celu 
uczczenia trzydziestolecia pracy pisarskiej 
Benedykta Hertza, Teatry Miejskie zapowia 
dają wystawienie „Czupurka”, uroczej baj- 
ki tego autora. Oprawę dekoracyjno-kostju- 
mową komponuje specjalnie uproszona p. 
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Przy cierpieniach serea | zwapnienin ma. 
czyń, skłonności do udaru i ataków apopteki- 
tycznych, naturalna woda gorzka „Franełus- 
ka-Józefa* zapewnia łagodne wypróżnienie 
bez madwyrężania się. Żądać w apłekach. 

-RERORRZONANICZA O DDT S PUTOS INTER 

Szramówma. Reżyserję powierzono H. Zeł- 
werowiczównie. 

— Recital fortepjanowy A. Braiłowskie- 
go. Wileńskie Towarzystwo Filharmoniczae 
ongamizuje we czwartek dmia 15-go b. m. w 
sali Teatru na Pohulance o godz. 8 w. kom- 
cert wszechświatowej sławy pianisty Alek- 
sandra Braiłowskiego. W programie: Scar- 
datti, Schuman, Chopin, Debusy, Skrjabim, 
Łiszt. Zainteresowanie olbrzymie. 

RABJO 
NIEDZIELA, dnia 11 stycznia 1934 r. 

10.15: Transmisja nabożeństwa z Bazyliki 
Wiłeńskiej. 12.00: Bicie zegara i hejnał z wie- 
ży Katedralnej w Wilnie. 12.15: Poranek z Fii- 
harmonji Warszawskiej. 14.00: „Bór w zi- 
mie* odczyt. 14.20: Odczyty rolnicze i muzyka 
15.40: Audycja dla dzieci. 16.40: „Singapur — 
Brama Dalekiego Wschodu* odczyt.17.15: 
Wiadomości przyjemne i pożyteczne. 17.30: 
Rezerwa. 17.40: Koncert popularny. 18.40: 
Transmisja międzynarodowych zawodów pły- 
wackich z Krakowa. 19.05: Kukułka Wiłeń- 
ska. 19.25: „Chłopski rozum* feljeton. 1940: 
Program na poniedziałek i rozmaitości. 20.00: 
Audycja literacka. 20.30: Koncert. 21.20: Kwa- 
drans literacki. 21.35: Muzyka popułarna. 
22.00: „Kpiarz z Sewilli“ feljeton. 22.15: Kom- 
cert solistki. 22.50: Komunikaty i muzyka taa. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 12 stycznia 1931 r. 

11.58: Sygnał czasu z Warszawy. 12.05: 
Koncert popularny (płyty). 13.10: Komunikat 
meteorologiczny. 15.30: Lekcja języka francw- 
skiego. 16.10: Program dzienny. 16.16: „Nasz 
przyjacieł — pies* pogadanka dla dzieci. 
16.30: Audycja dla młodzieży (płyty). 17.15: 
„Najwięksi konsumenci w Świecie zwierzę- 
cym' odczyt. 17.45: Muzyka lekka. 18.45: Wi- 
leński komunikat sportowy. 19.00: Program 
na wtorek i rozmaitości. 19%:10:Kemunikat rol- 
niczy. 19.25: Rezerwa. 19.45: Prasowy dziennik 
radjowy. 19.55: Nowości teatrałne. 20.15: 
„Walkirja“ opera w 3-ch aktach Ryszarda 
"Wagnera. 22.50: Komunikaty. 23.00: Muzyka 
taneczna 

WTOREK, dnia 13 stycznią 1931 roku. 

11.58: Czas. 12.05: Muzyka baletowa (pły- 
ty). 13.10: Kom. meteor. 15.15: Progr. dzienny. 
15.50: „Pierwsza monografja Ziemi Wileź- 
skiej' odczyt. 16.15: Koncert (nowe płyty). 
17.15: „Z dziejów obrony Łwowa' odczyt. 

17.45: Koncert symfoniczny. 18.45: Kom Zrze- 
szenia Młodzieży Rzem. 19.00: Progr. na środę 
i rozm. 19.10: Kom. rołniczy. 19.25: Rezerwa. 
19.35: Pras. dzien. radj. 19.50: Opera „Car- 
men'* Bizeta, w przerwie Tygodnik Artystycz- 
ny. Po operze komunikaty. 23.00: Kabaret 
(nowe płyty). 

NOWINKI RADJOWE. 
„WALKIRJA* W RADJO. 

Jutro w poniedziałek 12 b. m. Radjostacja, 
Wileńska madaje z płyt dramat muzyczmy 
Ryszarda Straussa p. t. „Wałkirja*. Liczne 
rzęsze radjosłuchaczy z przyjemnością wy- 
słuchają pięknego utworu, opatnzonego od- 
1 iednim komentarzem, który wygłosi 
speaker Radjostacji. 

NĄ WILEŃSKIM BRUKU 
ZGON Z POWODU NADMIERNEGO UŻYCIA 

ALKOHOLU. 
W dniu 9 b. m. Kwiatkowski Franciszek, 

Uniwersytecka 1 zatruł się wskutek nadmier- 
nego zużycia alkoholu. Pogotowie ratunkowe 
po udzieleniu pierwszej pomocy przewiozło 
Kwiatkowskiego w stanie ciężkim do szpitała 
Żydowskiego, gdzie po kilku godzinach zmarł. 

_PODRZUTEK. 
W Hali Miejskiej znaleziono podrzutka 

płci żeńskiej w wieku około 3 tygodni. Pod- 
rzutka umieszczono w przytułku Dzieciątka 
Jezus. 

    

    

  

KRADZIEŻE. 

Zakham Aron, Tartaki 10, zamełdował, że 
nieznani sprawcy przedostali się do jego pra- 
cowni Śłusarskiej, przy ul. Rydza Śmigłego 4, 
skąd skradli motor elektryczny wartości 
700 zł. 

Narkiewicz Władysław, Lipowa 9, zameł- 
dował, że nieznani sprawcy skradli z jego 
mieszkania garderobę męską wartości 500 zł. 

Krupko Salomea, Mętna 22 zameldował, 
że pod Halą Miejską skradziono jej kosz 
z zawartością jaj wartości 30 zł. Dochodze- 
niem ustalono, że kradzieży dokonała Maksi- 
mowa Natalja, Swironek 13, którą zatrzy- 
mano. 

Gartman Helena, Kijowska 4, zamełdowała 
o kradzieży z jej sklepu odważników. Usta- 
lono że kradzieży odważników dokonał Stan- 
kiewicz Józef, Zarzecze 15, którego zatrzy- 
mano. 

WYPADKI ZA OSTATNIĄ DOBĘ. 

Od 9 do 10 b. m. zanotowano wypadków 
43, w tem kradzieży 6, opiłstwa 9, przekro- 
czeń administracyjnych 18. 

YWYYYYYYYYYYYTYYTYYYPYHĄ 

KAŻDY B. UCZESTNIK 

WALK O WILNO 
powinien przeczytać 

WILNO WYZWOLONE 
BOGATO ILUSTROWANĄ JE- 
DNODNIÓWKĘ NA ZJAZD 
B. UCZESTNIKÓW WALK 

O WIŁNO :-: :-: 

DO NABYCIA 

WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH. 

      

Humor zagraniczny. 

Kiedy kotka kaprala ma dzieci...   
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Z ostatnieį chwili. 
Skład delegacji polskiej. 
Tel. ed'wł. kor. z Warszawy. 

Poprzedzają wyjazd min. Zales- 
kiego do Genewy udający się na 
sesję Rady Ligi Narodów czlonko- 
wie delegacji polskiej, dyrektor ga- 
biaetu min. spraw zagranicznych 
p. Szumlakowski, oraz naczelnicy 
wydziałów ustrojów międzynarodo- 
wych p. Sokołowski i propagandy 
p. Chrzanowski. 

  

Ministerstwo Pracy nie będzie 
zlikwidowane. 

Tel. od wł. kor. z Warszawy. 

Jak się dowiadujemy, ogłoszona 
przez niektóre pisma wiadomość o lik- 

Kim Miejskie 
  

Od dnia 7 do 12 stycznia 
1931 roku włącznie będzie 

wyświetlany film 

widacji ministerstwa pracy i op. społ. 
jest nieprawdziwa. Ministerstwo pracy 
nadal zachowuje wszelkie swoje do- 
tychczasowe agendy, a nawet przewi- 
dywane jest rozszerzenie Liss kompe- 
tencyj. 

Kto bedzie postem miemiackim 

w Warszawie? 

BERLIN, 10.1. (Pat). Prasa donosi, 
że na posła niemieckiego w Warszawie 
na miejsce zmarłego posła Rauschera 
desygnowany już jest z całą pewnoś- 
cią tajny radca von Moltke, kierownik 
wydziału urzędu spraw zagranicznych 
Rzeszy. 

Kasy Chorych straciły 
na nowej taksie aptekarskiej. 

Ogłoszona niedawo nowa taksa ap- 
tekarska, według której uległy zwyżce 

Żyd wieczny tułacz 

prawie wszystkie środki lecznicze, naj- 
więcej odbiła się, jak okazuje „się o- 
becnie na kosztach leczniczych kas 
chorych. Koszta środków leczniczych 
wydawanych przez kasy chorych wzro 
sły wskutek tego o 50—100 złotych 
za 1000 recept. 

  

PORTRET 

Adama Mickiewicza 
Reprodukcja z oryginału olejnego pędz- 

la zięcia Wieszcza T. Goreckiego. 

DO NABYCIA: 
na składzie głównym w Księgarni 
Św. Wojciecha w Wilnie, oraz we 

wszystkich księgarniach. 

Cena 2 zł. 

  

  

W/g powieści Eugenjusza Suego. 

Aktów 10. 
Dwie serje razem. 

  

SALA WIEJSKA . i rolach Alownreks Gabriel Gabrio, Claude Merelie : Silvio de Pedreilti. a styni“ 
asa czynna od godz. 3 m. 30. — Początek seansów od g 4-ej. — Następny program: o pustyni. 

Gitrobramska 5. ANONS! Wkrótce będzie wyświetlany w Kinie Miejskiem najpotężniejezz film polski „NA SYBIR". 

Dźwiękowy Dziśł Najnowszy przebój dźwiękowy! Przepiękna ulubienica publiczności Dziś! 

KINQO-TRATR MADY CHRISTIANS ;słynny amant Gustaw Fróhlich w najnowszej swej kreacji p. t. 
wielka symfonja wrażeń i miłości z życia współczesn. 

Proces b. posłów - komunistów 
z pod znaku Białoruskiego Wł.-Rob. Kiubu Poselskiego. 

Wczoraj w czwartym dniu rozprawy Sąd 
przesłuchał wszystkich niebadanych dotąd 
Fmiadków, Nie wnoszą oni nic nowego do 
sprawy, kwestje przez nich poruszane są rna- 
ne już sądowi z zemań poprzednio zbada. 

nych świadków. 
Następnie przystąpiono: de ogłądania do- 

wodów rzeczowych, zgromadzonych w ob- 
fitości. 

Strony ataresiją się jedynie niektóremi 
dokumentami. 

Ponieważ oskarżeni kwestjonują by mieli 
adresować koperty, w których przesyłana by- 
ła bibuła wywrotowa, sąd zawezwał biegłe- 

go p. Bonskiego, polecając mu przeprowa- 
dzenie ekspertyzy kańigraficznej. 

Po przerwie p. Dominik Piotrowski, re- 
ferent wydziału bezpieczeństwa w urzędzie 
wojewódzkim w charakterze biegłego w ob- 
szennym referacie oświetla działalność ko. 
minłernu i jego taktykę wykorzystywania 
dla swych celów ruchu białoruskiego. 

W. JUREWICZ 
były majster firmy 

„PAWEŁ BURE* 
sztućce, poleea najlepsze zegarki, 

Po wysłuchaniu biegłego, przewodniczący 
odroczył proces do poniedziałku. 

Wyroki można spodziewać się we wtorek, 
gdyż rozprawa stron i przypuszczalnie dłu- 
gie przemówienia oskarżonych w ostatnich 
ich słowach wypełnią cały dzień jutrzejszy. 

Ka-er. 

Juljusz Verne w Sowietach... 
zakazany. 

Ku ogólnemu zdziwieniu doszły 0s- 
tatnie do Paryża wiadomości z Mos- 
kwy, że komisarz oświatowy nie poz- 
wolił tam na nowe wydanie dzieł Jul- 
jusza Verne'a, tłumacząc, że dzieła te 
budzą w szerokich masach skłonność 
do utopijnego sposobu myślenia. 

Nr. 8 (1950) 

Humor zagraniczny. 

  

Malarz w poszukiwaniu swej pasty do zebów 

  

  

Tylko u Głowińskiego 

2880 

dostać można płótna lniane surowe do robót 
ręcznych we wszystkich szerokościach, oraz 
wielki wybór satyn jednobarwnych, kołder 
watowych, pokrowców, prześcieradeł i t. p. 

Uwaga — WILEŃSKA 27. 

Ir, Biumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe. 

ul. Wielka Nr. 21, 
tel. 9-21, od 9—1 i 3-8, 

  W. z. P. 29. su 
  

TANCE KARRAWALOWIE Zero, Fox gust. „RELIOS“ 
Wieūska 35, tel, 9-26 

Nadzwyczajna ilustracja muzyczna, Pełen „efektów „PŁONĄCE SERCA" uz moze Pas akis 
Fascyn. sceny. Koncertowa gra. Rewelacyjna treść. NAD PROGRAM: „Nocieg'* wytw. wileńskiej z udziałem 
p. Markowiczówny i p. Nowickiego. Na |-szy seans ceny zniżone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 
  

Dźwiękowy 
1 KINO-TBATR 

„HBLIOS“ 
Wileńsza 38, tel. 9-26 

Jutro premjera! 

śpiewna kreacja 

tłumów Ramona Момагго 

Największy sukces bieżącego sezonul Najnowsze i najgłośniejsze arcydzieło, atrakcyjna 

PORUCZNIK ARMAND 
Nad program: Atrakcyjne dodatki dźwiękowe. 

Początek seans. o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

bożyszcza Śpiewno-dźwiękowy 

dramat miłosny. 

Honorowe bilety na premjerę nieważne. Ceny na |-szy seans zniżone. 
  

DŽWIĘKOWE KINO 

„AMLLJWOMO” 
u. A. Mickiewicza 22.   D z i$! Największa i najlepsza kreacja czarująco = piękna N 0 RMY SHEARER w obrazie 

KONIEC PANI CHANEY 
w/g sztuki teatralnej Fryderyka Lonsdale, która się cieszyła wielkiem powodzeneim w Polsce. 

NAD PROGRAM : Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. Pocz.seansów o g. 4, 6.8 i 10.30, w dnie świąt. o g. 2. 
  

CGJIN© 
uł. Wielka Nr. 47 

Dziś 'ostatni dzieńł 
Wielki dźwiękowiec 

sensacyjny. 

Cudowne widoki. 

Monument. dramat miłosny z udziałem 
czarującej Meksykanki, rywalki 

Dolores Dei Rio LUPE VELEZ. 

Mistrzowska reżyserja. 

ORKAN 
Pojedynek nerwów i siły. Nadzwyczajne momenty. 

Nad program: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 
Seansy o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Ceny zniżone tylko na |-szy seans. Początek o godz. 2-ej. 
  

  

  

le Po i Wilnie! 4 potęgi ek: , bohaterka „Siód: Nieba", 
KINO TEATR D 1 I ŚI śAuięła "Ukey* 14 diabłów" JANET GAYNOR, aajpięksiejaży aaa Charles Marton, D i I ŚI 
PA N 4 | największy tragik ówiata Rudolf Schlldkraut, oraz kusząca, piękna i czarująca Lucy Doralne 

” w arcydziele najpięk- 55 Porywający poemat 
«2 niejszej miłości p. t. „K R Y S + Y N A (Górka rybaka) miłoeny w 10 akt. 

ELKA Początek o godz. 2-ej. Ceny od 40 gr. 

Dzis i dni następnychi Wielki szlagier doby obecnej, cieszący się wszędzie kolosalnem powodzeniem p. t. 

$ Kina Kolejowe Wspaniały dramat sensacyjno-erotyczny 
# Ž i RI į T į z życia współczesnego. W rolach gł. 

s f PEGI Brent, WIIIŁ o artyści amerykańscy: 
eorge Bancro welina Bren am Powell i inni. 

(obok d « kolejow.) Wifilmie bardzo ciekawa scena pościgu poličii za przestępcami. Pocz. seansów o g. 5, w niedziele i święta o g. 4. 
т 2 Następny program: „ULICA GRZECHU” z genjalnym tragikiem E. Janningsem. 

„KINO -TEATR Dziš! Sensacyjny Niezwykłe przygody 

MIMOZA 
u. Wiełka Nr. 25 

film amerykański! cowboy'ów ma tle Orzeł Texasu 
Wzruszające sceny z bohaterskiego życia wśród tysiąca niebezpieczeństw. 

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

Po raz |-y w Wilniei preryj Ameryki. 

  

  

  

Ima "TEATR Dziśl Nożpiękniejsza gwiazda ekranu BILLIE DOVE w obrazie p.t. 

alica Wieika 36. Dramat w 10 akt. osnuty na tle głośnej i sensacyjnej afery gubernatora Francji w Indochinach, która w przeciągu 
2 lat była głośna na całym świecie. Partnerami Billie Dove są: piękny Antonio Moreno i brutalny Noah Berry. 

Dziśłl Cudo sensacja wszechświatowa! 5 gwiazd w jednym filmie ! 
Kino - Teatr ; © ” 

я Wastrząsający dramat erotyczny 
a Z erec. и а OW p/g głośnej powieści H. „Banga. 

‚ Śmiertelna walka o miłość i życie. 

Mokienicza 11,t15-62 | W roli głównej bohaterka obrazów „Wschód Słońca* i „Siódme Niebo" bogini ekranu Janet Gaynor. Sceny 
o szalonem napięciu nerwów. ŚmiAtATRY skok pod Ešputų cyrku. Pocz. o g. 4 w dnie świąteczne o g. 1. Ceny od 40 gr. 

KINO-TEATR Dziś! Fieweay raz w Wilnie! Jubileuszowe arcygpieło; najnowszej produkcji! Niezrównani królowie humoru w filmie 

Światowid 
Mickiewicza 9,   Pat i Patachon i zaczarowany dywan 

Niezwykłe arcywesołe przygody nowoczesnych „czarowników* osnuty „na tle bajek z „Tysiąca Jednej Nocy”. 
Dła młodzieży dozwolone. Początek o godz. 2-ej.   

; obrączki ślubne i inne rzeczy. 
Gwarantowana naprawa zegarków 
i biżuterji po €enia przystępnej 

Oszacowanie kamieni bezpłatne. 

IRA, jul. Adama Mickiewicza 4. 
2125—0 

  

NAJLEPSZY 

WĘGIEL 52, koncernu 
„PROGRES 

oraz koks wagonowo i od jednej tonny 
. w szczelnie zamkniętych ! zaplombowa- 

ngeh wozach — dostarcza 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Przemysłowe 
м 2 egzystuje 

M. DEULL 575 
Biuro: Wilno, Jagiellońaka 3—6, tel. 8-11 

Składy węglowe: Słowackiego 27, tal, 14-46 
2574 

mm 

EELCEEEOEEECELNECELCLLI 

[tylko 2 oryginalną etykietą i E 
SS jest 

prawdziwe wszechświatowej sławy 

   
   

  

POTISLZTY 
w ZYWCU 

soMABYCLA WSZĘDZIE 
Mocna arów = miga 

CECECCECECECECECED 
Bank mm МОО ООО МПШ…Ч“ШЕ 
ogłasza niniejszem, że p. Mikołaj Jodko, inżynier, 

zamieszkały w Wilnie przy ul. Kijowskiej 24 zgłosił 

zgubę książeczki wkładkowej emisji tegoż Banku 

Nr. |IOI, opiewającej na zł. 3.793,46 — i płatnej 

okazicielowi. Wzywa się posiadacza tej książeczki 

do zgłoszenia i ewent. uzasadnienia swych pretensyj 

z powyższego tytułu w terminie 60 dni od daty niniej- 

szego ogłoszenia, W przeciwnym razie po tym ter- 

minie wydany będzie p. Mikołajowi Jodko dublikat 

tej książeczki przy automatycznem unieważnieniu 

oryginału. 2878 
keel ti EEA ATI TIPO OKASINIAASRSUISA TS 

Czy jesteś już członkiem LOPP-u?   

  AMsgielski wyuczam w [2 lekcyj P. Borowski ul. Tre- 
„| cka 2. Kurs rozpoczyn. w poniedziałek |2-go stycz- 

nia 193] r. e g. B-ej w. Opłata za kurs 10zł. Zapisy 
przyjmuję. T-wo wyłącznie chrześcijańskie. 

Н Кепщзпщ 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moczepłei we, 

ЗЫ ulica Mickiewicza 4, 
  

Ogłoszenie. 
Magistrat m. Wilna podaje do ogólnej 

wiadomości, że dnia 15.1 r. 
rano przy ul. Kalwaryjskiej 71 (Straż po- 
żarna) na pokrycie zaległych podatków od- 
będzie się w drodze licytacji sprzedaż konia, 
wozu, uprzęży i 2 brezentów, oszacowanych 

należących do D.H. w. kwocie 405 zł., 
„Mercant“. 
2876 

teiefon 10-90, 
od godz. 9-12 1 4—8 

br. GINSBERG 
choroby skórne, wene 
ryczne i meezopłciawe» 

Wileńska 3 
od godz. $—l i 4—3, 

tei. 567 2536 

Akuszerka 

b. o godz. Il-ej 

Magistrat. 
  

  

Od roku 1843 istnieje 

|Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

|Mebie 
jadalne, sy pialne i ga- 
binetowe, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka it.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

18 dogodnych warmkath 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
1173 

| 
Chcesz "zz: 
Musisz ukończyć kursy fa- 
chowe, korespondencyjne 
im. prof. Sekułowicza, 
Warszawa, Żórawia 42. 
Kursy wyuczają listownie; 
buchalterji, rachunkowoś- 
ci kupieckiej, korespon- 
dencji handłowej, steno- 
grafji, nauki handlu, pra- 
wa, kaligrafji, pisania na 
maszynach, towaroznaw- 
stwa, angielskiego, fran- 
cuskiego, niemieckiego, 
pisowni, gramatyki pol- 
skiej oraz ekonomii. Po 
ukończeniu świadectwa. 

Żądajcie prospektów. 
swoich 7 

Aleja 
do sprzedania 
Mickiewicza 33—4 

nad apteką Jundzilla, 
2509 

  

Т ОМУ $ КЯ 

  

Marja Areezina 
przyjmuje od 9 rano go 
7 wiecz. ul. Mickiewicza 3%» 
m. 4. W. Zdr. Nr 3093. 

STUDENT 
poszukuje korepetycji w” 

zakresie 6-ciu klas Gimn. 

WIŁKOMIERSKA 3—20.. 

MENEM” 

Szkło 

Fajans 

Porcelana 

Serwisy 

NAJTANIEJ 
w D. Handl. 

  

Za wypożyczenie 

3103 СУ НОЬ 
stała posada 
-) BIUROWA (- 
Oferty piśmienne do Ad-- 
minisracji „Kurjera* — 
pod Į. K. P. 2810 

Iaidy móz zarobić 
miesięcznie 500 zł. i wię- 
cej przez odwiedzarie kli- 
jenteli prywatnej Zgłosze- 
nia: Grodno, Bosniscka 14 
m. 1 „Przysztošė“. 2884 

  

Wilno, ul. Wielka 

Nr. 19. 

NABERNEZONEC 
senam | 2е ооа ее 
KAWIARNIA | Зн, z et 

Л° | 2-5 
lipa Ryczka, nauczyciela 
szkoły powszechnej w 

Zielonkach. 2883 

ul. Królewska 9. 

Wydaje śn adania, obiady 

1 kolaeje — zdrowe, tanio 

WĘGIEL| 
1 obficie, Zimne i gorące: 

górnośląski OPOŻOCY 

zakąski, Piwo. Gabinety. 

i kowalsk, KOKS, 
DRZEWO szezapowe 

Dla stołujących się niie- 
sięcznie zniżka. 

irąbane. Dostawa nie- 

2830 

В ВЕВЕ КЕ В Е2 В В 

zwłoczna w zamyka- | 

gub. kwit lombardowy 

nych wazach. 

D.-H. „Wilopał* 

(Biskupia 12) Nr. 82351 
unieważnia się 2874 

    
  

  

  

    Styczniowa 3, tel. 1817 
  

gub. kwit lombardowy 
(Biskupia 12) Nr. 80491 

unieważnia się. 2874   

« 

  

VINCENT  SZARRETT.! 

  

13 

Niebieskie drzwi. 
(Nowela amerykańska. Przekład autoryzowany). 

‚  Zaśmiał się drwiąco. Honeywell u- 
śmiechnął sie grzecznie. 

— Nie przyszedłem pytać pana o 
zdrowie — rzekł — chociaż przypusz-   

„ezam, że jest bez zarzutu. Nie sły- 
szałem również o żadnych defrauda- 
cjach. Obawiam się, że posądzi mnie 
„pan o brak manjer, ale uważam, że 
najlepiej będzie, gdy wypowiem się 
krėtko.i otwarcie. 

— Dobra myśl — zgodził się swo- 
"bodnie polityk.- Autor sensacyj byt pe- 
wny, že Churchill wiedział doskonale, 
co było powodem jego nagłej wizyty. 

Honeywell zaczął bez pośpiechu 
swoje opowiadanie. Wyłożył rzecz pro- 
sło, jasno i bez przemilczeń. Opowie- 

dział wszystko, co wiedział i słyszał, 
wszystko, co spotkało jego i Norway'a, 
wszystko, co współnie wywnioskowali. 
Na obojętnej twarzy reformatora nie 
malowało się żadne uczucie. Kiedy о- 
.powiadanie dobiegło końca, nie poru- 
szył się, ani nie odezwał. Jednakże je- 
go czarne brwi podniosły się lekko, 
jakby ironicznie — pytająco, a w o- 
czach zamigotały stalowe błyski. 

— Opowiedziałem panu wszystko 
szczegółowo — zakonkludował Honey- 
well — żeby pan zrozumiał, że w ra- 
zie jeżeli to będzie konieczne, nie za- 
waham się podać całej sprawy do 
pism. 

Amos Churchill wyjął z kieszeni 
cygaro, pochylił się, aby je zapalić, 
rozparł się zpowrotem w fotelu i wy- 
dmuchnął na ozdobny sufit ogromny 
kłąb dymu. Honeywell podziwiał jego 
zimną krew. 

— Bardzo interesujące opowiada- 
nie — zauważył wkońcu polityk. — 
Już wiem, kto pan jest, panie Bartlett 
Honeywell. Przypomniałem sobie. To 
pan zaopatruje niektóre pisma w de- 
tektywne nowelki. Zauważyłem pań- 
skie nazwisko na okładkach w kio- 
skach. Nie czytuję pańskich utworów, 
ale wyobrażam sobie, że muszą być 
bardzo sensacyjne. Posiada pan po- 
tężną wyobraźnię. Opowiadanie, w 
którem ja występuję jako czarny cha- 
rakter, jest poprostu nadzwyczajne. 
Naturalnie wszystko to jest fikcją. 

— Przepraszam pana — odparł, 

czerwieniejąc się, Honeywełl—wszyst- 
ko to są fakty, 

-— O, naturalnie! Nie przyszedłby 
pan do mnie z taką opowieścią, gdyby 
pan nie wierzył w jej realność. Otóż, 
panie Honeywell, tyle tylko mam do 
powiedzenia: nie byłem obowiązany 
wpuszczać pana do siebie i nie byłem 
obowiązany słuchać pańskich bredzeń. 
Jednakowoż wysłuchałem tego, co pan 
miał do powiedzenia i musi pan przy- 
znać, że zachowałem się bardzo cierp- 
liwie i bardzo uprzejmie. Zamiast ka- 
zać lokajowi wyrzucić na ulicę, po- 
proszę pana o opuszczenie moich pro- 
gów spokojnie — ale natychmiast. 

— Więc nie wypowie pan się w 
kwestji tego, co panu powiedziałem ?— 
zapytał autor sensacyj. 

— Powiedziałem panu przecież, że 
cała ta historja jest czystą fikcją. Ra- 
dzę panu napisać ją i sprzedać jakie- 
mu czasopismu. Ale w takim wypadku 
proszę być ostrożnym i ochoronić bo- 
haterów fikcyjnemi nazwiskami. 

Honeywell zabębnił palcami po po- 
ręczy fotelu. 

— Dobrze — odparł po chwili na- 
mysłu. — Opracuję ją w ciągu dwóch 
godzin i dam — nie sprzedam — Po- 
rannemu Sokołowi. Redaktor.sam za- 
decyduje, czy nazwisko pańskie lub 
panny Strawińskiej ma być wspomnia- 
ne, czy nie. 

ATA 

———T7T——>—07—u Talen © Taaa 0. Gym 6 gain, 9-5 GPA po Da Kan pO A JE Re R. nica: a m T gei ai pozie, Rężogisów. Badskcje mie zwraca, Dyrektoz  WydNIĄ 
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Z temi słowy wstał. 
— Chwilkę, panie Honeywell — 

zaprotestował Churchill. Siądź pan 
jeszcze na minutę. Zagroził mi pan, 
prawda? Ale ważniejsze jest to, że pan 
jest prawdopodobnie dostateczne głu- 
pi, aby tę groźbę wykonać. Z drugiej 
strony wydawca Sokoła, który ma ze 
mną na pieńku, zaryzykowałby wy- 
drukowanie pańskich nonsensów. Od- 
pokutowałby za to swoją posadą, a i 
pismo zapłaciłoby grube pieniądze, ale 
sensacją zostałaby wydrukowana, a te- 
gobym nie chciał. Ludzie lubią wie- 
rzyć drukowanemu słowu i moje za- 
przeczenie nie miałoby tej siły, co pań- 
skie oskarżenie. Radzę panu zastano- 
wić się przed pójściem do Sokoła. 

Honeywell skinął głową. Przyszła 
dla niego chwila triumfu. Sytuacja za- 
częła się wreszcie układać po jego my- 
śli. Churchill był bliski kapitulacji, 
bardzo dyplomatycznej kapitulacji, ale 
kapitulacji. 

— Radzę panu — odpowielział au- 
tor — zastanowić się nad tem, czego 
od pana żądam. Radzę kompromis. Ra- 
dzę okazać Pembertona, w którym to 
razie wycofałbym się ze sprawy od- 
razu. Naturalnie nie mogę odpowia- 
dać za Pembertona. Do niego będzie 
należało zadecydować, czy ewentual- 
nie przedsięwziąć jakie kroki przeciw- 
ko tym, którzy go py? wolności. 

gods; 0—3 ! Ff wiaty, Mesto erahsme PK. O. Me, BUSE Braki — & 

—Zawahał się, poczem zapytał twar- 
do: Ale czy pan może okazać Pem- 
bertona? 

— Ignorując niedomėwienia, za- 
warte w pytaniu i przyjmując je do- 
słownie, nię mogę — odparł Churchill. 
—Nie znam tego człowieka i nie mam 
pojęcia, gdzie on się znajduje. Moja 
rada miała inny sens. Chciałem, żeby 
się pan zastanowił, czy uskutecznienie 
zamierzenia, powziętego przez pana, 
nie pociągnęłoby dla pana zbyt przy- 
krych następstw. 

W spokojnym tonie głosu zabrzmia- 
ła głucha groźba, ale Honeywell my- 
śłał tylko, że jego ofiara jest w odwro- 
cie. Wstał z fotelu tak jak przedtem 

-i spojrzał na zegarek. Rozmawiali już 
dłuższy czas i godzina wyznaczona 
przez Norwa'a dobiegała końca. Wo- 
bec tego, że nie doszli do żadnego po- 
rozumienia, pozostawało tylko udać 
się na policję łub do rekakcji Sokoła. 

— Więc pan odmawia? — zapytał 
zdawkowo Churchill. I nagle bez о- 
strzeżenia wysunął nogę i kopnął nią 
intruza w taki sposób, że ten osunął 
się zpowrotem na fotel. Jednocześnie 
ręka jego wyszarpnęła szufladkę ma- 
łego biurka, na której dnie błysnęła 
stal długiego rewolweru. Honeywell o- 
niemiał. Twarz polityka zamieniła się 
w jednej chwili w dziką maskę furji. 

Autor pochylił się szybkim ruchem 

Śós Juństa 1, Tełciom 2-40. 

i przytrzymał w porę wyciągnięte ra- 
mię przeciwnika. Przez chwilę pozo- 
stali obaj w tych dramatycznych po- 
zach, wtem czerwona portjera rozsu- 

nęła się szybko, do gabinetu wpadł 
barczysty lokaj i wycelował w pierś. 
Honeywella lutę rewolweru. 

Amator detektyw. wyprostował się: 
i podniósł powolnym gestem obie znak 
do góry. 

— Dobrze — rzekł z całym spó- 
kojem — zabij mnie pan tak, jak za- 
biłeś Pembertona. 

Lecz w chwili gdy melodramat o-- 
siągnął punkt kulminacyjny, na scho- 
dach rozległy się szybkie kroki i do- 
drzwi przypuścił szturm Norway, któ- 

remu towarzyszył niechętnie ogromny 
policjant. 

Na ten hałas lokaj cofnął się po- 
woli, spuścił broń ku dołowi, nie prze- 
stając jednak mieć jej w gotowości i 
spojrzał pytająco na Churchilla. Pięś- 
ci Norway'a bębniły w drzewo i szyby 
drzwi zewnętrznych. 

—- Pańscy przyjaciele? — zapytał 
Churchill ze szeczególnym uśmiechem. 
—Honeywell skinął głową. 

— A czy jest między nimi — pam 
Norway? — ciągnął dalej polityk. ł 
zwróciwszy się do lokaja, rozkazał:— 
zobacz, kto puka do drzwi, Adamson. 
i sprowadź ich tutaj. 

В. 6а 
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