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: Walka pomiędzy opozycją i rządem 
__ w Kownie przybrała ostatnio ostre for- 

my, a to zawdzięczając wystąpieniom 

księży. Opozycja litewska, po ostate- 

cznym pognębieniu socjal - demokra- 
tów, składała się z dwóch ugrupowań: 

z lewa — laudininki, ludowi socjaliści, 

z prawa kriksz, czionie, chadecja. Cha- 

decja do przewrotu grudniowego była 

najsilniejszem stronnictwem na Litwie, 

a obecnie jest najsilniejszą grupą opo- 

zycyjną. — Nie mogąc się pogodzić z 

utratą kierownictwa nawą państwową, 

chrześcijańska demokracja od trzech 

lat walczy wytrwale i zaciekle z rzą- 

dem tautininków. W walce tej posiada 

ogromny atut w postaci duchowień- 

' stwa katolickiego, które z reguły sym 

patyzuje, lub wręcz należy do stron- 

nictwa krikszczionów. Po ostatniej 

konferencji biskupów i zjazdach księ- 

ży walka przybrała formy niezwykle 

ostre i dla rządu niebezpieczne. Opozy 
cja prze do walnej rozgrywki i rzuca 

_ ostatnie atuty: autorytet biskupów, du 

__ chowieństwa i... Watykanu. Oficjalnie 

jest to więc zatarg nie pomiędzy rzą- 

dem i jednym z ugrupowań opozycyj- 
uych, a pomiędzy rządem i duchowień- 

stwem. W ten sposób rzecz zrozumia- 

ia, że Watykan stanąć musiał po stro- 
nie duchowieństwa. 

jeszcze przedtem nim wiadomości 
/ 0 wypadkach kowieńskich dotarły do 
3 prasy polskiej, gdzie obecnie obiły się 

iak szerokiem echem, niemieckie pismo 

w Rydze, „Rigasche Rundschau“, _u- 
mieściło sensacyjne rewelacje, że tłem 

walki, jei kulisami jest raczej polity- 

ka zagraniczna niż wewnetrzna. Wy- 
chodząc z tego założenia pismo twier 

dzi, że inicjatorem zatargu nie są księ- 

Ża litewscy a właśnie Watykan. Wa- 
tykanowi chodzi o pogodzenie Polski 

z Litwą. Duchowieństwo zaś litewskie 

" nastrojone wrogo do polityki obecne- 

_go rządu wogóle, a więc i do polityki 

zewnętrznej. stojąc na czele wielkiego 

ugrupowania politycznego chadecji, 

może być ważnym czynnikiem zmiany 

iej polityki. Za jego to więc rzekomo 

współdziałaniem zgoda z Polską do- 

konać się może. : 

Mniej więcej podobne przekonanie 

zapanowało też w Polsce, a pogłoski 
o akcji Watykanu, której ostatecz- 
nym celem ma być pogodzenie Polski i 

RAWY znalazły szeroki zbyt zarówno 
`м depeszach jak artykułach szeregu 
gazet polskich. W rezultacie czytając 

pisma polskie odnosi się wrażenie ja- 

koby opinja polska stała po stronie 
krikszcziońskiej opozycji kowieńskiej i 

dziwić się temu niepodobna. Jest to 
rzecz zupełnie jasna. Polityka polska, 

która od tylu lat czyni bezskuteczne 
wysiłki w kierunku nawiązania normal 

nych stosunków z Litwą  odniosłaby 

niewatpliwie wielki sukces. gdyby cha 
decja doszłą do władzy, o ile... 0 ile 0- 
czywiście wszystkie te informacje © 
nastrojach opozycji litewskiej i akcji 

Watykanu są prawdziwe. Przypuśćmy 
/ narazie, że tak i wyciągnijmy stąd kon 

sekwencje. 
* * * 

My ze swego wileńskiego podwór- 
ka w takim razie ośmielimy się zgło- 

Sić własne, skromne. votum-separatum. 

Rozbieżność pomiędzy centralistyczną 
polityką polską w odniesieniu do ziem 

b. W. Ks. Litewskiego, zarówno w 
sprawach wewnętrznych jak zewnętrz- 

nych, a naszemi mocarstwowo - kra- 
iowemi aspiracjami, raz wraz się za- 
rysowuje. — Słusznie powiedział pro- 
iesor Limanowski na jednym z oficjal- 
nych bankietów ostatnich w Wilnie: 
+-„mamy tu (w Wilnie) swoje konstruk 
ice odmienne, których nie zrozumie 
Warszawa. Wiemy, że Warszawa spra 

_ Wy zjednoczenia naszych ziem nie roz- 
k wiąże..." — W tej chwili ideałem pol- 
3 skiej polityki zagranicznej w odniesie- 

Niu do Litwy jest zrzeczenie się tej o- 
_ Statniej pretensji do Wilna i zafiksowa 
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Małe votum separatum 
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nie „linji administracyjnej'* jako stałej 

granicy. Naszym ideałem natomiast 

gest zjednoczenie ziem b. W. Księstwa 

Litewskiego, a ugruntowanie granicy 

koło jewja byłoby nieszczęściem rč- 

wnoznacznerm wyżeczeniu się odwie- 

cznych tradycyj, ideałów i aspiracyj.— 

Otóż my, wychodząc właśnie z założe- 
nia tych „odmiennych konstrukcyj”, 

położyć swego podpisu pod moralne 
popieranie chadeckiej opozycji w Ko- 
wnie nie możemy. 

Swojego czasu rząd polski popie- 

iał akcję emigrantów litewskich z 0- 
Łozu socjal - demokratów. Zamieści- 

liśmy wówczas wielki artykuł, zwalcza 

iący kongres emigrantów w Rydze. 

Wybitny udział w tej polityce prowa- 

dził ówczesny poseł polski w Rydze 

Łukasiewicz. Była to akcja wybitnie 

nie poważna. Błędy jej polegały na nie 

znajomości przedmiotu, na przecenia- 

niu socjalistycznego ugrupowania  li- 

tewskiego, które nie posiadało żad- 

nych wpływów u siebie w kraju i skła- 

dało się w znacznej części z jednostek 

moralnie nisko stojących. Akcja ta po 

niosła całkowite fiasco i przysporzyła 
rządowi polskiemu wiele kłopotów ra 

torum międzynarodowem. Myśmy od 

początku swoje votum - separatum za- 

znaczyli, a zaznaczyliśmy głównie dla 

tego, że przechodząc do porządku nad 

dyplomatycznem* walorami tej akcji i 
iej celowością z punktu widzenia War 

szawy, nie mogliśmy dać swego wi- 

leńskiego żyra pod akcję, której rezul- 
tatem byłby. niewątpliwie rozkład, 

nietylko polityczny, ale i moralny Li- 

twy. Rządy radykalnych socjalistów 

byłyby nieszczęściem / wewnętrznem 
dla Litwy, a my spekulować na rozkia 

dzie moralnym własnej ziemi nie ma- 

my prawa. 
Mniejsza z tem — tamto była aie- 

ra, dziś opinja polska zdaje się stawać 

po stronie opozycji krikszcziońskiej z 

następujących wzgłędów: że to jest 

wogóle opozycja, po drugie, że w ra- 

zie dojścia jej do władzy możliwe jest 
porozumienie, gdyż ta opozycja była- 

by raczej skłonniejsza do zrzeczenia 

się litewskich terytorjalnych pretensyj. 

Bardzo pięknie, ale my, którzy też je- 

stešmy Litwinaini i twierdzimy, że nie 

gorszymi od kowienskich, musimy wni 
knąć w ten podkład psychologiczny i 

w tę przyczynę ewentualnej ustępliwo- 

ści chadecji kowieńskiej. 

Po powrocie z Kowna w r. 1928 
napisałem artykuł p.t. „Ci, którzy Wił-- 

na nie chcą*. Starałem się tam scha- 

rakteryzować obóz opozycji litewskiej, 

a w pierwszym rzędzie chadecję litew- 

ską. — Co to jest chadecja litewska? 
-— To są litewscy endecy, to są skraj- 

ni nacjonaliści, tacy młodo - turcy, ta- 
cy kemal — paszowie, tacy: „Litwa 
dla Litwinów”, biegający z palcem na 

mapie po etnograficznych granicach 
Żmudzi. Co mogą mieć oni wspólnego 
z tradycjami Wielkiego Księstwa Li- 
tewskiego, z ideą Witoldową, którą 
teraz obchodzą, z sukcesją po tem 
księstwie, którego obszar i stosunki 
dziś na niem panujące byłyby im cię- 
żarem. Tacy ludzie w gruncie rzeczy 
nie chcą Wilna, boby ono było dla 
nich takim samym ciężarem i psułohy 
szyki ich ciasnej, nacjonalistyczne, 
językowej ideologji. Sprawa Wileńska 
potrzebna im była raczej dla utworze- 
nia tego właśnie kordoni: izolacyjne- 

goi odgraniczającego Żmudź etnogra- 

ficzną od reszty Litwy i Polski. Nacjo- 

naliści litewscy są naszymi przeciwni 
kami politycznymi, tak samo jak są ni- 

ini nacjonaliści polscy. Z jakiejż racji 

mielibyśmy ich popierać i cieszyć się z 

tego, że doszli w Kownie do władzy? 

—- „Ci co Wilna nie chcą...?* czyż my, 

którzy nie wyrzekliśmy się swych aspi 

racyj wielko - litewskich i nie prze- 
kreśliliśmy roli dziejowej Wilna, nie u- 

ważamy, że bliżsi nam z pośród Lit- 
winów są ci właśnie co Wilna chcą?... 

Redakcja rękopisów niezamówionych nie zwraca. X. а 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszeń. 

BIENIAKONIE —- Buiet Kolejowy. 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 

DUKSZTY -- Hniet Kolejowy, 

HORODZIEJ — 

KLECK — Sklep „jednošė“, 

    

  

   

   

     
   

     

  

a uiszczona ryczałtem. - 
Administra- 

OBRADY IZBY POSELSKIEJ 
AWANTURY KQMUNISTY. 

WARSZAWA. (PAT). — 5-te posiedzenie Sejmu z dnia 16 stycznia br. otworzył 

inarszałek Sejmu o godzinie ł6 min. 15, Przed przystąpieniem Izby do obrad ślubowanie 

posełskie złożyli pp. Szulik i Brodacki. Marszałek oznajmii, iz pos. Roman Abrahan: 

zrzekł się mandatu. 

Następnie pos. Burzyński (Fr. Kom.) zainterpelował marszałka w sprawie wnio- 
sku frakcji komunistycznej, który nie został postawiony na porządku. Marszałek zwró- 
cił posłowi Burzyńskiemu uwagę na niekulturalny sposób zwracania się, poczem oświad- 
czył, że wniosek nie miał dostatecznej liczby podpisow. Ponieważ pos. Bu rzyński nie 
uspokoił się, marszałek wykluczył go najpierw na jedno, później na trzy posiedzenia, 
wreszcie odwołał się do Izby, która wykluczyła posła Burzynskiego na miesiąc. 

ZAPAŁKI PODROŻEJĄ O 3 GROSZE. 

Przystąpiono do porządku dziennego. Pos. Gliński (BB), przedstawiając sprawozda- 

mie komisji o projekcie ustawy o monopolu zapałczanym i o zaciągnięciu 6,5 proc. po- 

życzki zagranicznej, oświadcza, iż w dn. 17 hstopada 1930 1. minister skarbu podpisał 
umowę, której termin zostaje. przedłużony do roku 1965, co było związane z uzyska- 
uiem pożyczki. Umowa rozciąga się także i na inne pėliabrykaty. Monopolem objęte 

są również i zapalniczki i ich części zamienne. Postanowienie to zmierza do ogranicze- 
nia używania zapalniczek. Umowa zwalnia spółkę od obowiązku eksportu. Cena zapałek 
podniesiona zostaje o 3 grosze na pudełku, co stanowi tę różnicę, jaka jest potrzebna 

na całkowitą obsługę pożyczki w! wysokości 32400 tysięcy dolarów, to jest na spłatę 

kapitału i odsetek. Z tej ceny zapałek 75 proc. idzie na rzecz skarbu, a reszta na rzecz 

spółki. Pożyczka ta jest najtańsza ze wszystkich poprzednich. 

PRZYJĘCIE USTAWY O MONOPOLU ZAPAŁCZANYM. 

W głosowaniu Izba przyjęła w drluyiem czytaniu projekt ustawy o monopolu za- 
pałczanym. Również przyjęto w drugiem czytaniu projekt ustawy o pożyczce. 

Punktualnie o godz. 22.30 marszałek otworzył nowe szóste kolejne posiedzenie Se; 
mu, oświadczając iż na porządku dziennym znajduje się trzecie czytanie projektów 
ustaw o monopołu zapałczanym i o zaciągnięciu 6,5 proc. pożyczki zagranicznej. W gło- 

sowaniu lzba przyjęła w trzeciem czytaniu oba projekty ustaw bez zmian. 

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETOWEJ 
BUDŻET MINISTERSTWA. SPRAWIEDI IWOŚCI. 

WARSZAWA. (PAT). — Sejmowa komisja budżetowa pod przewodnictwem po- 
sł4 Byrki przystąpiła w obecności ministra sprawiedliwości Michałowskiego do prelimi- 
narza budżetowego Ministerstwa Sprawiedliwości na rok 1941 — 32. 

Na wstępie posiedzenia zabrał głos referent poseł Seidler z BB, który omówił 
prace legislatywne Ministerstwa, zaznaczając, że prace te siłą faktu postępują powoli. 
Diatego też dzielnicowość występuje jeszcze u nas najsilniej w ustawodawstwie, gdy. 
przeciwnie, prawie wszystkie inne przejawy życia państwowego zostały w ubiegłym 
okresie dwunastolecia zunifikowane. Obecny etat sędziów i prokuratorów wynosi 3,812, 
aplikantów 1003. Etat ten jest sł iied no: Powiększenie etatu jednak w obecnych 
warunkach budżetowych jest niewykonalne. Referent zaznacza, że wobec wygaśnięcia 
mocy art. 284 ustawy organizacyjnej obowiązije w pełni sędziowska niezależność i nie- 
usuwalność odnośnie do wszystkich kategoryj sędziów, przyczem podkreśla, że prze- 
noszenie i pensjonowanie na mocy art. 284 w latach 1929 — 30 było stosowane z wie!- 
kiem umiarkowaniem. 

Zaludnienie więzień zwiększyło się w porównaniu z rokiem ubiegłym. 

GWAŁTOWNE WYSTĄPIENIE OPOZYCJI W SPRAWIE BRZEŚCIA 

Pos. Wyrzykowski składa oświadczenie w imieniu klubu posłów i senatorów chiop- 
skich, zaznaczając że wobec tego, że nad interpelacją kłubu, zgłoszoną łącznie z inne 
mi klubami, w sprawie brzeskiej, ani na wnioski innych kłubów nie otrzymali dotychczas 
posłowie odpowiedzi i ponieważ kluby czynią odpowiedzialnym m. in. zarówne po- 
przedniego, jak i obeznego ministra sprawiediiwości, jako ówczesnego prokuratora, klub 
wypowiąjla się przeciwko przyjęciu budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości. 

Pos. Niedziałkowski przyłącza się do oświadczenia, złożonego = posła Wyrzy- 
kowskiego. Dalej w dłuższym wywodzie mówca atakuje ministra Michałowskiego jaka 
ówczesnego prokuratora i sędziego Demanta, oraz komendanta twierdzy brzeskiej płk. 
Kostka - Biernackiego. W zakończeniu mowca zobrazował w jaskrawych barwach trak- 
towanie więźniów brzeskich, dalej damagał się oxłpowiedzi na interpelacje posel., wresz- 
cie żąda wykrycia winnych i surowego ich ukarania, 

OŚWIADCZENIE MINISTRA MICHAŁOWSKIEGO. 

Po tych przemówieniach zabrał głos minister sprawiedliwości Michałowski, oświad- 

czając co następuje: 
Wysoka Komisjo! W sprawach tu poruszanych zostały zgłoszone w Sejmie trzy 

wnioski i jedna interpelacja. Będą one przedmiotem rozważań we właściwych komisjach 
i we właściwym czasie. Wysuwanie spraw tych przy debatach rzeczowych zaciemnić 

może perspektywę przy ocenie cyfr i faktów. Q świadczam, że na żadne wystąpienia 
polityczne, jak również ataki osobiste w czasie rozpraw nad budżetem odpowiadać nie 

zamierzam. Tej samej wytycznej trzymać się będą przedstawiciele Ministerstwa Spra- 
wiedliwości. 

OPOZYCJA OPUSZCZA SALĘ OBRAD. 

Przemówienie p. ministra wywołało wrzawę na lewicy, podczas której posłowie 
rek es salę obrad. Posłowie Klubu Narodowego wogółe w e, piaiko- 

wych k niew 
Pos. Piłsudski przyznaje na wstępie słuszność posłowi Wyrzykowskiemu, który 

zaznacza, że sprawa brzeska ma jg postępowanie w innej a i nie należy jei 
omawiać na dzisiejszem posiedzeniu. Dalej poseł zarzuca pos. Ni kowskiemu nie- 

= y Šai aa e Wa : 
onczono ы ski referenta i przedłożenia, redukujące budżet 

sm K miljona ziotych przyieto. Następne posiedzenie kosaioj odbę-" 

Litewsko-estoński układ handlowy 
KOWNO, PAT. Poe został układ handlowy między 

aa a Estonją, oparty na klauzuli największego uprzywilejo- 
wania. 
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pomimo całej niezgody i rozbieżności 

  

czem nie zmienił dawnej zgubnej tak- 

DĄBROWiCA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego. 

GŁĘBOKIE —- ul. Zamkowa — W. Włodzimierow. 
GRODNO — kopa T-wa „Ruch“. 

worzec Kolejowy — K. Smarzyński. 
tWIENIEC -— Sklep Tytoniowy 5. Zwierzyński. 

LIDA — ui. Suwalska 13 — 5. Mateski. 
MOŁODECZNO — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 

CENY UGLOSZEN: wiersz milimetrowy у 
nadeslane milimetr 50 gr. Kronika reklamowa milimetr 60 

w poglądach na rolę historyczną Li- 

twy i jej fizjonomję zewnętrzną w u- 

idadzie międzynarodowym. 

Naturalnie cała koncepcja ujęta 
tu została zgruba, schematycznie, że 

się tak wyrazimy, niezupełnie Ściśle. 
Zarówno w łonie chadecji litewskiej 
jak wśród tamtejszego duchowieństwa 
spotykamy jednostki o odmiennych za- 
patrywaniach na kwestję wileńska i 
przyszłą rolę Litwy, jednostki szcze- 
rze kochające tradycję swej ojczyzny. 
Z drugiej strony w obozie Fządzącej 
partji tautininków znajduje się ogrom- 
ny procent zdecydowanych nacjonali- 
stów i szowinistów: naturalnie i tu i 
tam panuje ogromne pomieszanie po- 
jęć przy definįowaniu stowa „Litwa“ 
i td. i td. Naturalnie przyznać musi - 
my, że obecny rząd kowieński w ni- 

tyki w polityce zagranicznej, prowa- 

dzącej do katastrofalnej izolacji Wileń 
szczyzny od Kowieńszczyzny, że popeł 

nia szereg kardynalnych błędów ko- 

ordynijąc swą politykę ze wschodnią 

polityką Berlina i t.d. i t.d. Wszystko 
to wiemy i rozumiemy doskonale. --— 
Osobiście jednak nasze votum - se- 
paratum polega na tem, że stronnic- 
twa krikszczionów, jako stronnictwa, 
iako politycznego ugrupowania litew- 

skiego o zabarwieniu wybitnie nacio- 

ralistycznem, ciasnem, etnograficznie 
zmudzkiem, społecznie nieprzychylnem 
—popierać nie możemy, nawet gdyby 

zwyciężyło ono obecny rząd (w co 
nie wierzymy) i (w co też nie wierzy- 
my) urzeczywistniło nadzieje Warsza- 
wy. m. 

PRZEDSTAWICIELSTWA: 
BARANOWICZE — ul. Szeptyckiego — A. Laszuk, | NIESWIEŻ — ui. Ratuszowa -- Księgursia łażwiyskiegu. 

| NOWOGRODER — Kiesk St. Michalskiego. 
N. ŚWIĘCIANY — księgarnia |-wa „Kuch, 

STOŁPCE — Ksi 

WOŁKOWYSK — 

OSZMIANA -— Кача Spułdz. Naucz. ? 
PINSK —- Księgarnia Polska — Si, Bednūssni. 
POSTAWY —- Księgarnia Polskiej Macierzy 
SŁONIM — Księgarnia ©). Łubowskiego, uż 

  zkólej. ю 
Auckiewicss 1а 

T-wa „Ruch“. 
ST. ŚWIĘCIANY — uł. Rynek 8 — N. Ti 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch*, 

Księgaruia T-wa „Rach”. 

F. juczewzk: 

   

jedn na stronie 2-ej i 3-ej gr. 40. Za tekstem io gr, 
. W numerach świątecznych Oraz z prowincji o 25 proc. drożej. 

Zagraniczne 50 proc. drożej. Ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne o 50 proc. drożej. Adzninistracja nie przyjmuje zastrzeżeń ca 
do miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za 

     
Komunikaty Uze 

nie numeru dowodowego 20 gr. 
  

- KRONIKI SEJMOWE 
(Telefonem z Warszawy) 

Dotychczas mówiło się: rozmienił 
na drobną monetę. Teraz się będzie 

mówiło: rozmienił na szczoteczki do 
zębów. 

Dziś wobec min. Michałowskiego 

na komisji budżetowej mówił pos. Nie 

działkowski w sprawie brzeskiej. En- 

decy na to posiedzenie komisji nie 

przyszli, motywując tem, że nie chcą 

patrzeć na min. Michałowskiego. Nie- 
mądra motywacja. Na komisję budże- 
tową przychodzi się nie dla patrzenia 

na kogoś, lecz dla realnej pracy ukła- 

dania budżetu. Tego rodzaju niemądra 

motywacja wskazuje tylko, jak dalece 

mało serjo pojmują posłowie swoje o- 

bowiązki. 
Pos. Niedziałkowski wygłosił wiel 

kie oskarżenie w sprawie brzeskiej. 

Mówił długo. Wyłuszczał dokładnie 

pięć kart. 

1) Skarga pierwsza. Co do cho- 

dzenia ua spacerach. Według wiado- 

mości pos. Niedziałkowskiego chodzić 

'na spacery wolno było tylko z rękami 

założonemi w tył. Przyczem nie wolno 
było chodzić we czworo, a tylko we 

dwoje. 
2) Skarga druga. Posyłki, wysyła- 

ne posłom zamkniętym przez rodzinę, 

'oddawane były nieakuratnie. Między 

innemi opowiadał pos. Niedziałkowski, 

że pos. Dubois wysłaną mu przez ro- 

dzinę szczoteczkę do zębów dostał do- 

piero w wigilję opuszczenia więzienia. 

3) Skarga trzecia. Oficerowie mó- 

wili do posłów: „Marszałek Piłsudski 

pozwolił panu kandydować na posła” 

=— okropne okrucienstwo. Zapewne 

większego nie znał świat w międzycza 

sie od Sardanapala do Dzierżyńskiego. 

4) Książki, dostarczane więźniom 

do czytania, były nieciekawe. Były to 

historje różnych pułków, wydawane 

przez wydawnictwa wojskowe, a po- 

słowie zamknięci nie interesowali się 

'ą dziedziną. 

5) Gra w szachy i warcaby, które 

dostarczono posłom, była utrudniona. 

Mianowicie, krzesełka w celach od- 

chłani brzeskiej były wmurowane w 

ścianę. Szachy trzeba było rozkładać 

na tem krzesełku i posłowie nie mogli 

grać, bo musieli albo stać, albo sia- 

dać na ziemi i wtedy nogami zawa- 

dzali o nogi partnera. 

To. wszystko. 

Teraz dodajmy do tego, że gdyby 

jakiś przeciwnik więźniów  brzeskich 
chciał pogrążyć i ich osobiście i całą 

akcję i poprosił np. naszego kochane- 

go komika wilnianina Kurnakowicza i 

powiedział mu: „Zmiłuj się kochany, 

ośmiesz tych posłów brzeskich, ale tyl 

ko solidnie“, to żaden Kurnakowicz, 

ani żaden inny komik świata nie po- 

trafiłby ich ośmieszyć tak gruntownie, 

jak to uczynił p. Niedziałkowski. 

Zastrzegam sobie uroczyście. Nie 
jest moim zamiarem wyśmiewać się z 

więźniów brzeskich. Nawet z. bołsze- 

wików, więzionych w naszych więzie 

niach, nie będę się wyśmiewał. Ale nie 

ja się wyśmiewam. To okropną, stra- 

szną śmiesznością okrywa i ich i całą 

akcje protestów brzeskich p. pos. Nie 

działkowski. 

Członkowie BB, zacny „Przełom* 

wołał: „Sprawa brzeska się po koś- 

ciach nie rozejdzie”. Tymczasem prze- 
chodzi odprężenie i to ze strony naj- 

miniej spodziewanej. Trzeba jak naj- 

prędzej wydrukować stenogram — то- 

wy pos. Niedziałkowskiego i posłać 
wszystkim, którzy podpisywali prote- 

sty brzeskie. Każdy z nich przeczyta 

ten stenogram ze wzrastającem zdu- 

mieniem na twarzy, potem pójdzie do 

lustra j powie: „Oto widzę... człowieka 

lekkomyślnego*. 

Na miłość boską, niech już teraz 

opozycja lepiej prędzej dowiedzie, czy 

było co więcej w Brześciu, niż te sza- 
chy niewygodne, książki nieciekawe i 

szczoteczki do zębów spóźnione. Prze- 

cież nie może nasze społeczeństwo po- 

zostać 'z piętnem społeczeństwa, zło- 

INTERPELACJA BRZESKA W KO- 
MISJI SEJMOWEJ. 

Wniosek Klubu Narodowego w spra 
wie uwięzienia b. posłów i postępowa 
nia wobec nich w twierdzy brzeskiej 
ref. pos. Paschalski), oraz wniosek 
Klubu Ukr. w sprawie umieszczenie b. | 
posłów ukraińskich w więzieniu woj- 
skowem w 'Brześciu rozważany będzie 
20 bm. na posiedzeniu sejmowej ko- 
misji prawniczej. 

POSEŁ BAĆMAGA. 
0 WIĘZIENIU BRZESKIEM 

Przed sądem w Radomiu zeznawał 
w charakterze świadka b. pos. Bač- 
maga, który odbywał więzienie wraz 
z resztą aresztowanych b. posłów w 
Brześciu Litewskim. 

„P. Baćniaga oświadczył, że nie miał ża 
drego powodu do skarg na władze me: » 
ne, W twieruzy brzeskiej dostawał na šnia- 
danie herbatę, na obiad kartofle i na koła- 
cję kaszkę. Forcje chleba były szcz: p. 
Baćmaga twierdził, że mógł zjeść iwójną 
porcję. Od ania 9 listopada porcje żywnoś- 
RE K as An о. s 

zajęć porządkowych w celi Baćmaga 
był zwolniony na podstawie orzeczenia ie- 
karskiego. Roboty te wykonywali jesa to- 
warzysze w celach, a więc posłowie: Kier- | 
nik, Dąbski, Kortanty i Barlicki. Czynności 
te polegały na sprzątaniu celi, wynoszeniu 
i czyszczeniu kubła. 

W czwartym dniu po aresztowaniu ©- | 
strzyżono wszystkim więźniom głowy. Co- | 
dziennym półgodzinowym spacerom towa- | 
rzyszył oficer. Mimo przepisu regulamino- | 
wego stawanie na „bacznošė“ nie bylo wy- 
magane. * 

Osobišcie nie byl szykanowany, co do 
innych zaś więżniów nie wie. W wiezieniu | 
w Radomiu, gdzie obecnie przeb otrzy | 
muje gorsze pożywienie, aniżeli w Brześć 3 
ciu. = 

P. Kiernik wniósł zażalenie do władz wię | 
ziennych, aby przenieść go do więzienia cy- | 

= Przyrządów do pisania nie posia- | 
lal 

Po wyjeździe z Brześcia zwrócono p. 
Baćmadze wszystkie rzeczy; j wspóito- 
warzysze nie mieli kołniezyków: Е 

P Korianty opowiadal w celi p. Bačma- | 
dze, że kiedy wynosił  „kubeł* z nieczy- — 
stościami do wstępu i ma dnie jego została 
słoma, ktoś go czterokrotnie uderzył. P. Bar | 
licki opowiadał świadkowi Baćmadze, gdy | 
razeci siedzieli, że jakiś żandarm popychał | 

i odczyty: ч 

У 

  
  

    

go na A Pos. Kiernikowi 
wano a razy korespondencję. 

w celi paliło się całą noc światło. 
P. Bačmaga nie kapai się = cały 

czas pobytu w Brześciu, czy inni się ką- 
pali tego nie wie. 

Do więźniów przemawiano z 
„aresztowany”, „oskarżony a potem „pan“. 
P. Korianty, który si z Baćmagą 11 
dni, zachow;! 

  

+
 

DWA WIELKIE PROCESY POLI- 
TYCZNE. и 

Termin dwóch wielkich procesów 3 
politycznych został ostatecznie usta- | 
iony. BE 

29-go bm. odbędzie się proces | 
orzeciwko Jagodzińskiemu i towarzy- | 
szom o przygotowanie zamachu A 

    

Marszalka Pilsudskiego. Przewodniczą 
cym rozprawy, będzie prawdopodobnie 
sędzia Klang. е : 

4-go lutego rozpocznie się wielki 
proces w sprawie wypadków wrześnio 
wych (14.9.) t.j. © rozruchy i opór 
władzom w Dolinie Szwajcarskiej. 
Przewodniczyć będzie również sędzia | 
Klang. 2 

  

  

NOWA NAGRODA LITERACKA | 
Do liczby istniejących u nas ofi- 

cjalnych nagród literackich przybywa 
nowa nagroda „Nagroda Młodych*. | 
Ma ona na celu wyróżnienie takiego pi 
sarza o niewątpliwych zasługach, któ-- 
ty z jakichkolwiek względów pominię- 
ty został dotychczas przez istniejące | 
nagrody oficjalne. Nagroda ta w pierw 
szeństwie do przyznawanych nagród 
oficjalnych polega wyłącznie na pu- 
Llicznem stwierdzeniu uznania zasług 
wyróżnionego pisarza i ma wyrażać | 
niezawisłą opinję młodych i niezrzeszo | 

nych pisarzy. „Nagroda Młodych* bę- 
dzie przyznawana w grud. każdego r. | 
pisarzy, przyczem jedynym tytułem do | 
przyznawana w grudniu każdego roku 
jednemu z najbardziej utalentowanych | 
pisarzy, przyczem jednym tytułem do | 
uzyskania nagrody będzie wyłącznie 

* miara talentu danego autora. *.. 

  

    

  

    
    

     

  

      

  

      
   

    

   
    

   

  

   

żonego z samych histeryków. Po- 
wiedzcież do licha co innego. Mow. 
pos. Niedziałkowskiego wtrąciła od 

chwili jej wypowiedzenia, t.j. od dnia 
16 stycznia godz. 12 w południe, spra 
wę brzeską do jamy śmieszności, z 
której sterczą w górę i rozpaczliw 
się poruszają nogi poniektórego aut 
1a od protestów. Cat. :
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SZCZUCZYN K/LIDY 
— Tydzień Akcji Katolickiej. W dniach 

od 9 do 14 stycznia r. b. w prastarych mu- 
rach ks. ks. Pijarów z inicjatywy Kollegjum 
Pijarskiego, Archidjecezjaliny Instytut Akcji 
Katolickiej w Wilnie przeprowadził Tydzień 
Akcj' Katolckiej. Uroczyste otwarcie Ty- 
godnia nastąpiło dnia 9 b. m. błogosławień- 
stwem Najśw. Sakramentem, poczem w 
przeciągu 5 dni cdbywaly się odczyty na 
tematy Akcji Katotickiej, wygłoszone przez 
pielegentów z Wilna, specjalnie w tym ce- 
lu przybyłych do Szczuczyna: ks. dyr. ir. 
Kafarski, oraz p. p. H Dembiński, K. Jędry- 
chowski i B. Rusiecki. W przeciągu całe- 
go czasu frekwencja stale wzrastała,  do- 
chodząc w ostatnim dniu Tygodnia do licz- 
by przeszło tysiąca słuchaczy. Podkreślić na 
leży fakt, że inteligencja m. Szczuczyna i 
okolic, wzięła niezwykle tłumny udział w 
odczytach, a ludność okoliczna zmuszona 
była słuchać reieratów nawet poza salą, 
mimo iż niektóre z nich odbywały się w 
dwóch salach  jednocześni Zakończenie 
kursu nastąpiło błogosiawieństwem  Naj- 
świętszym Sakramentem oraz odśpiewaniem 
„Bože, coś Polskę* w kościele ks. ks. Pija- 
rów. którzy następnie podejmowali u siebie 
skroriną herbartką przedstawcieli włądz i 
społeczeństwa wraz z prelegentami. 

W niedzielę, dna 11 stycznia r. b. bez- 
pośrednio po nabożeństwie z okazji Tygod- 
wia Akcji Katolickiej odbyły się w murach 
Kollegjum Księży Pijariów dwa wiece, je- 
den dla starszego społeczeństwa, drugi dła 
m/odzieży, w których wzięło udział przeszło 
półtora tysiąca esób. Zebrani wysłuchali 
przemówień prelegentów z Archidjecezjalne- 
go Instytutu Akcji Katolickiej, przyczem po 
entuzjastycznych okrzykach na cześć Ojca 
Św Piusa XI, Puna Prezydenta Rzeczypo- 
spolitej, j. E. ks. arcybiskupa Romualda 
Jałbrzykowskiego, oraz Najjaśniejszej Rze- 
vzypospoliteį, zebrani uchwalili następujące 
rezolucje. 

Zebrani w dniu I1-I 1931 r. na wiecu z 
racji Tygodnia Akcji Katolickiej paraiji 
Szczuczyńskiej w liczbie półtora tysiąca w 
murach Kolegjum ks. ks. Pijarów w Szczu- 

      

czynie Lidzkim, po wysłuchania przemó- 
wień na temat akcji katolickiej i jej po- 
trzeb bieżących. 

1. Oświadczają, iż ze wszystkich swych 
sił i możności dążyć będą do zorganizowa- 
ma społeczeństwa katolickiego w organiza- 
cje akcji katolickiej, a w pierwszym r 
dzie w Stowarzyszenia Młodzieży Polski 
męskiej i żeńskiej, Stowarzyszenia Mężów 
+ Niewiast Katolickich, Katolickiego Związ- 
ku Połek, jako podstawowych organizacyj 
ak katolickiej. 

Oświadczają, że dołożą wszelkich sta- 
rań, by powstawały organizacje katolickie 
wprawdzie nie będące organizacjami akcji 
xatolickiej, lecz wprowadzające 
ducha i zasady chrześcijańskie i katolickie, 
et naprzykład Cnrześcijański Uniwersytet 
Robotniczy. 

3. Stwierdzają, że w obecnej chwili wy- 
siłek katolików szczuczyńskich winien być 
skierowany nietylko ku obronie zasad ka- 
tolickich w rodzinie i obronie religijnego 
wychowania młodzieży w szkołe i poza szko 
łą, lecz przedewszvstkiem winien być skie- 
rowany w kierunku pogłębienia podstaw 
xatolickiego wychowania według zasad po- 
danych katolikom całego świata przez Jego 
Świętobliwosć Ujca Św. Piusa XI w ency- 
klice o chrześcijańskiem wychowaniu mło- 
dzieży. 

4. Stwierdzaja, iż od wychowawców i 
.pedagogow zarówno w szkołach, jak też 
w wychowaniu pozaszkolnem, domagać się ; 
będą stosowania zasad 
wychowania. 

5. Oświadczają, iż bedą walczyć godzi- 
emi środkami przez etykę chrześcijańską 
dozwołonemi z  jakiemikolwiek objawami, 
wykazującemi dążność do poderwania auto- 
iytetu religii, czy to w szkole, czy poza 
szkołą, będą zwalczać także wszystkie dąż- 
ności, mające na celu szerzenie nieposzano- 
wania wiadzy kościelnej, a przedewszyst- 
kiem zarzadzeń i ostrzeżeń Najdostojniejsze- 

"go Episkopatu Polski a w pierwszym rzę- 
dzie |. E. ks. arcybiskupa Romualda  Jal- 

„ brzykowskiego, Metropolity Wileūskiego, 
6. Skladają hold, wyrazy czci i uznania 
ZZ Episkopatowi Polski i 

J. E. ks. arcybiskupowi metropolicie wileń- 
skiemu za ostrzeżenie wiernych katolików 
przed niebezpiecznemi tendencjami dla spra 
wy religijnego wychowania młodzieży w 

chrzešcijanskiego 

Wstęp wyłącznie za okazaniem zaproszenia. 

CHA KRAJOWE 

     

wszędzie ;, 

   

  

  

Dziś! 17. 1. 1931 roku ? 

szkole, ujawniającemi się wśród pewnej gru- 
py wychowawców, wszelkie zaś niewłaści- 
we wystąpienia przeciw ostrzeżeniom 
Episkopatu zebrani  piętnują z  ca- 
łą stanowczością, szczególnie te wy- 
stąpienia, które  insynuują Najdo- 
stojniejszym  Arcypasterzom, jakiekolwiek 
pobudki natury politycznej, 

1. Zwracają się do Ministerstwa Wyz- 
nań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
z apelem, by dołożyło wszelkich starań, w 
granicach swych kompetencyj, by nietylko 
były likwidowane wszelkie niebezpieczne 
«Фа religii tendencje w szkole, lecz by zo- 
stały pogłębione zasady  chrześcijańskiego 
ROA wśrod wychowawcow  świec- 

kich. 
8 Stwierdzając, że od Rządu Najjąśniej- 

szej Rzeczypospolitej jako najwierniejsi Jej 
synowie i majlojalniejsi obywatele, wyma- 
gać będą stosowania w życiu publicznem 
zasad chrześcijanskich. 

Po uchwaleniu tych rezołucyj przybyła 
na wiec starszych młodzież pozaszkolna pa- 
rafji Szczuczyńskiej na skutek zreferowania 
przebiegu wiecu zebrani uchwalili dodatko- 
wą rezolucję w sprawach Stowarzyszeń 
Miodzieży Polskiej 

„Zebrani na wiecu z okazji . Tygodnia 
Akcji Katolickiej, parafjanie  szczuczynscy, 
a przedewszystkiem ojcowie i matki oświad 
czają. że jedyną organizacją młodzieży po- 
zaszkolneį opartą o zdrowe zasady religij- 
ne i moralne odpowiadające zasadom Akcj: 
i lickiejj są Stowarzyszenia Miodzieży 
OIS! . 

Zebrani rodzice wzywają wszystkich pa- 
rafian szczuczyńskich do poparcia Stowa- 
rzyszeń Młodzieży Polskiej, oraz do Ski 
wywania do nich swych synów 1 с 
gdyż organizacja ta daje gwarancję, że 
mvodzież pozaszkolna wyrobi się tam na 
dzielnych i Światłych członków Kościoła 
Katolickiego, oraz obywateli Państwa Pol- 
skiego”. 

Jednocześnie podajemy  rezolucje, które 
zostały uchwalone na wiecu młodzieży. 

REZOLUCJA. 
Na wiecu katolickim młodzieży stowarzyszo- 

  

   
  

  

     

tei i niestowarzyszonej w  Szczuczynie 
Lidzkim, 

My, młodzież stowarzyszona i niestowa- 
rzyszona, zebrana w liczbie około 300 osób 
na wiecu katolickim w dniu 11 stycznia 1931 
roku w sali „Ogniska“ S.M.P. w Szczuczy- 
nie Lidzkim, stwicrdzamy: 

1, Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, 
jako organizacje katolickie , wychowujące 

j;ch członków na dzielnych synów i córy 
cioła katolickiego, oraz na prawdziwych 
wateli państwa, są jedynemi organiza- 

i dla młodzieży pozaszkolnej. 
Stwierdzamy dalej, wiernie stać 

ędziemy przy godłe Krzyża i Orła Białego, 
które mamy wyryte na sztandarach naszych, 

ugdy od zasad katolickich i czynu ka- 
iego nie odstapimy. Tak nam dopomóż 

   

  

       

        

  

22 PAŃSTWOWA LOTERJA 
KLASOWA 

3-cia klasa, 2-gi dzień ciągnienia 

tabela nieurzędowa 
5.000 zł, wygrał nr. 90870 
Po 2.000 wygrały nr.: 42055 122330 
Po 1.000 wygrały nr: 8150 92525 130533 

150706 
    

     

Po 600 z!. wygrały nr.: 18893 50960 
78366 165716 167068 20: 

Po 500 zł. wygrały nr.: 11013 55810 
; 76240 84002 101291 101380 103853 

582 136645 157372 170912 
zł. rały nr.: 7939 20412 23075 

23203 32334 57326 69045 70864 71091 7 
02409 99905 110702 120689 133250 13 
137848 139766 144370 186115 189525 198528 

Po 250 zł. wygrały пг.: 1225 4496 10175 
3739 17848 20968 23685 24807 34440 

35747 37721 30989 42575 43140 47527 47558 
49390 50480 54783 55651 50652 64304 64964 
65048 67798 68278 40036 71458 72498 73080 
13362 74322 7431.: 76796 81893 85750 86593 
90935 93011 98060 98587 — 100189 — 100725 
101386 102158 104309 105475 105568 106080 
112497 113136 114126 114336 14546 14990 
121628 12393 125120 125758 129482 129595 
130154 132598 135578 134483 134515 13738: 
139068 143016 143668 147683 151536 153969 
160355 165223 167688 170281 170736 172755 
173055 175921 178107 181668 182614 182910 
183078 186992 100873 191515 191556 193657 
196863 193632 199119 204046 205735 207993 

   

  

   

  

   

SŁO WO 

d protektoratem Pana Marszałka 

OBOWIĄZUJĄ STROJE BOLOWE 

Zapotrzebowanie Inu przez wojsko 
WARSZAWA. (tel. wł. „Stowa“) Z rozmowy z płk. Perkowiczem, 

posłem grodzieńskim i referentem budżetu Ministerstwa Spraw Wojskowych 
korespondent nasz dowiaduje się ciekawych szczegółów co do zapotrzebowa- 
nia Inu przez wojsko. 

Już w roku budżetowym 1930 — 31 wojsko przeszło na pokrywanie 
swych zapotrzebowań w lnie. Mianowicie, na bieliznę pościelową w wojsku 
zakupiono 25 tys. metrów materjałów Inianych na kwotę przeszło 600 tys. 
złotych. 

Na przeszkodzie dalszego rozsze:zenia się zużycia Inu przez wojsko stoi 
sposób obrabiania lnu w kraju. Obrabiany u nas len jest zbyt gruby. Dalsze 
zakupy Inu przez wojsko są możliwe i powinni się tą kwestją zainteresować 
zarówno przemysłowcy lniani jak i rolnicy, producenci Inu. 

  

Wagon naładowany złotem 
RYGA, PAT. Wczoraj przybył z Moskwy do Rygi wagon I-ej 

klasy, naładowany złotem. Wagon zawierał 116 pak, z których 
każda ważyła 2 pudy. W pakach znajdowało się złoto w szta- 
bach oraz monety złote. 

Do granicy łotewskiej pociąg był eskortowany przez liczny 
oddział G. P. U. Od granicy pozostało w wagonie tylko trzech 
agentów G. P. U. Podczas przejazdu przez Łotwę wagon ochra- 
niała policja łotewska. W Rydze złoto przeładowano de wagonu 
trzeciej klasy pociągu niemieckiego, Na terytorjum Litwy wagon 
pozostawał pod ochroną policji litewskiej. Przeznaczenie tego 
złota, wysyłanego z Moskwy do Berlina, nie jest znane. 

BSST0EESS RETRO UTTEES SET TE TASTE 

Niestychana nota Z. 5.5.R. w sprawie 
konferencji rozbrojeniowej 

We czwartek poseł ZSRR doręczył rzą- 
dowi Rzplitej notę w sprawie konferencji roz 
brojeniowej. 

Jednobrzmiace noty doręczone zostały w 
tvm samym dniu rządom: W. Brytaaji, Nie- 

A itaij, Norwegji, Persji, Francji i ja- 
ponii. 

U wstępu rząd sowiecki rozpisuje się © 
swojem żywem zainteresowaniu dła sprawy 
rozbrojeniowej, przypomina swoje tezy w 
iej kwestji, następnie skarży się na rzeko- 
rie stronnicze postępowanie wobec delega- 
cji sowieckiej na komisji przygotowawczej 
konferencji rozbrojeniowej, a to do tego sto 
pnia że tylko „ziruna krew i cierpliwość wy- 
jatkowa delegacji sowieckiej, jakoteż i jej 
zrozumienie dla wielkiego znaczenia, które 
1ząd sowiecki przywiązuje do sprawy roz- 
brojenia, były nieodzowne, aby delegacja so 
wiecka nie odmówiła współpracy w pracach 
komisji wobec zupełnego braku taktu i kur 
tuazji okazanego wobec niej przez przewod 
-iiiczącego komisji. 

W konkluzji nota formułuje następujące 
żądania: wa kak 

„Rząd sow: i jest z la, iż przedsta- 
wicieł państwa, które zajęło już na komisji 
przygotowawczej konierencji rozbrojeniowej 
stanowisko wyrażnie negatywne wobec Spra 
wy rozbrojenia, lub też przedstawiciel pań- 
stwa, mającego przemysł wojenny, rozwinię 
ty na skalę międzynarodową, a zatem pań- 
stwa zainieresowanego ekonomicznie w u- 
trzymaniu i wzmocnieniu zbrojeń lub wresz- 
ie przedstawiciel państwa, które nie utrzy- 

muje stosunków ze wszystkiemi uczestnika- 
mi konferencji, nie może być mianowany 
na stanowisko przewodniczącego. Oczywiś- 
Ge, iż osoba znana ze swych uprzedzeń do 
takiego lub innego państwa nie może być 
także mianowana na to stanowisko. 

Jest ponadto niezbędne,» dła powodze- 
nia prac konierencji, aby niezbędny spokój 
1 możność ześrodkowania uwagi na pracach 
konferencji zost zapewnione wszystkim. 
gl uczestnikom. Delegacja sowiecka na ko- 
misję przygotowawczą konferencji rozbro- 
p: była w znacznej mierze pozbawiona 
ych warunków, a to z powodu wrogiej 
atmosfery, stworzonej około delegacji przez 
przez prasę genewską i przez organizacje : 
antysowieckie miejscowe, wśród których 

znajduje się organizacja międzynarodowa 
dobrze znana z PRE interwen- 
cji przeciwko ZSSR, organizacja kierowana 
przez Aubert, protektora mordercy ambasa- 
dora sowieckiego Worowsky*ego. 

Przesądy i uprzedzenia przeciwko ZSSR 
są oczywiście mocniejsze w krajach, które 
nie maja swoich przedstawicieli w unji so- 
wieckiej, przez to są pozbawione autentycz 

ch o niej TioPkacyj, PONZUjgc się jedy- 
nie wiadomościami pochodzącemi od nieod- 
powiedzialnych dziennikarzy. 

Rząd sowiecki sadzi zatem, że konieren- 
cja rozbrojeniowa powinna być zwołana w 
kraju. który utrzymuje stosunki normalne ze 
wszystkiemi państwami, biorącemi udział w 
konferencji. 

  

Lot okreżny dookoła Afryki 
DOKONANY ZOSTANIE NA POLSKIM APARACIE. 

W sierach lotniczych warszawskich duże 
poruszenie wywołał projekt podjęcia przez 
polskie łotnictwo gigantycznego łotu na prze 
strzeni kilkudziesięciu tysięcy kilometrów, 
mianowicie lotu dookoła Afryki. 

Dokonania tego wyczynu lotniczego pod 
jąć się ma jeden z asów polskiego lotnic- 
+wa kp. pil. Stanisiaw Skarzyński. 

Kpt. Skarzyński odbędzie swój lot na sa 
mołocie łącznikowym Państwowych Zakta- 
dów Lotniczych PZL 2, który odniósł wieiki 
sukces w ostatnir1 międzynarodowym sało- 

nie A w lI'aryżu. Aparat ten demon 
strowany w również w Czechosłowacji, Ja 
gosławii i Bułgarii, zyskując wszędzie wiel- 
kie uznanie fachowców dla swych zalet kon 
strukcyjnych. 

Przygotowania do lotu mają się ku koń- 
cowi. Kpt. Skarzyński wyruszyć ma z Pol- 
ski do Afryki już w Po: dniach łute- 
40 rb. Lot dookola kontynentu airykańskie- 
go potrwa przypuszczalnie miesiąc i podzie 
iony będzie na kiłkanaście etapów. 

  

   
    
   

    

WYPRZEDAŻ POŚWIĄTECZNĄ 
konfekcji, galanterji i trykotažy 

ogłasza skład konfekcji, gałanterji i trykotarzy 

W. Nowickiego 
Przy zakupach żadać od cen stałych nowyższego rabatu 

z rabatem T 20 | 
ul. Wielka 30 

U
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Senatu władysława Raczkiewicza 
i J M. Rektora U. $. B. Prof. Dr. Aleksandra Januszkiewicza odbędzie się 

Doroczny Bal Rolnikó 
Organizowany przez Koło Rolników — studentów U. S. B. 

w salonach Kasyna 
Garnizonowego, 
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POCZĄTEK o godz. 22-ej_ gizzag 

W WIRZE STOLICY 

RENTOWNE POSADY W DEFI- 
CYTOWYCH IMPREZACH 

Dyrektorem Agrilu t. j. folwarków m. 
stoł. Warszawy iest niejaki Klein Jednoczeš- 
ne magistrat mianował go naczelnym dy- 

1ektorem swojej piekarni, największej w 

Polsce i najbardziej deficytowej. Taka to 

już dziwna gospodarka magistratu, że do 

czego się * weźmie — wszystko upada, 

vankrutuje. Teatry Szyfmana bez subwen- 

cyj, z lepszymi aktorami, sensowniejszym 

aepertuarem, są nietylko samowystarczalne, 

ale dają dochód. Teatry Miejskiej kosztują 

parę miljonów miesięcznie. 

Właściciele piekarń nie są  filantropami 
— prowadzą swe przedsiębiorstwa w ce- 

iach zarobkowych i udaje się im to w za- 

pełności; magistrat zbudował za 8 miijonów 

wspaniałą piekarnię. produkującą miljon bo- 

chenkow dziennie — plajta: chleb zły, aa- 

wet wieprzki jeść go nie chcą. Ałe dyrek- 
or Klein pobiera 2500 zł. miesięcznie. 

Cegielnia magistracka — stoi. Olbrzymi 

gmach Muzeum Narodowego — niedokcń- 

czony. Gdzie sens wogóle budować tak 

kolozalny gmach? — w całej Polsce nie 

znalazłoby się dość cennych zabytków, by 
go zapełnić. Chyba poto, by p. Klein był 
dyrektorem jeszcze jednej instytucji. 

Wszechstronny ten człowiek jest najie- 

piej chyba płatnym urzędnikiem w Poisce. 

Otrzymuje gotówką sześć tysięcy  złot 

miesięcznie zgórą, prawie 75.000  roczni: 

kŁozatem mieszkanie, samochód, ordynarję: 

   

  

żyto, kartofle, pszenicę, mleko, cukier. A 

3 proc. od czystego zysku, jaki przynoszą 

grzeJsiębiorstwa  magistrackie.  Coprawda 

żadnego zysku Żadne przedsiębiorstwo n'- 

gdy nie przyniosło, ale jednak te 5 prot 

16 kilkanaście tysięcy. Wreszcie owoce. 

Klein bardzo lubi owoce, słusznie więc . 

by ogrody sady, których jest dyrek- 

torem, dostarczały mu częśc swej produk- 

cji. Część ta wygląda następująco: 400 klg. 

truskawek , 250 kg. czereśni i wisien, 150 

kly. malin, 50 klg. śliwek. 500 klg. jabłex 

gruszek. 

jeśli dyrektor Klein konsumuje trzecią 

częś: tego wszystkiego, to już zasługuje 
ua tytuł króla obżartuchów, jeśli go wyleją 
re umrze z głodu. bo ma tach w ręku — 

będzie się pokazywał w cyrku jako „zawo- 

dowy żarłok”. Publiczność, zwłaszcza gałe- 
rja będzie sypać na arenę jabłka, pomarań- 
cze, marchew, ogórki, buraki a on będzie 

jadł 6 jadł. 
Narazie może jeść dla przyjemnosci — 

nie dla chłeba. Rada Miejska bowiem mii- 
mo tę skandaliczną 
“leina, uchwaliła zarówno budżet Agrilu 
jak i odnowienie umowy z dyrektorem. 

CO ŁASKA — DLA GŁUCHONIiE- 
MEGO! 

„To jakiś grandziarz moi państwo, trza 

go do policji" zaalarmował licznych żebra- 
«ów przed kościołem św. Krzyża stary pro- 
siyrosz. Okazało się, że w pobliżu dostat- 

10 ubrany jegomość donośnym głosem wo- 

łał o jałmużnę i tak umiejętnie wzruszał 

przechodniów, że ofiary sypały się ciurkiem. 

Korporacja żetraków poszła  hurmem 

przyjrzeć się nowemu koledze. Wysoki, bar- 

czysty, w czarnem, porządnem palcie z bo- 

browym kołnierzem stał z melonikiem w rę- 

ku krzycząc: „Łitościwa publiczności! Nie 

pozwólcie umrzeć z pragnienia nieszczęsne- 

nii kalece. Głuchoniemy 0d urodzenia. 

Dwie żony, jedenaścioro dzieci i parę te- 
ściowych. Od tygodnia nic w ustach nie 
miałem. Dajcie co łaska, albo idźcie do 
cholery!" Tak tkliwe i serdeczne słowa 
nie mijały bez echa. Coraz ktoś coś rzu- 
cał do mełonika. 

Oburzenie żebraków nie miało granic. 

Miljoner pewnie, a im — biedakom wcho- 

m: 

gospodarkę i pensję, 8 

WŚRÓD NAJLEPSZYCH 
PRZYJACIÓŁ 

(HISTORJA JESZCZE DZIWNIEJSZA I 
ZUPEŁNIE PRAWDZIWA) 

Rzecz to oddawna stwierdzona, že pocz- 
ciwi Wilnianie odznaczają się dziwną wła- 
ściwością' nie czytają gazer i nie wiedzą, 
co się w ich miescie dzieje. 

Daleko więcej wiedzą o krółowej Boto- 
kundów, niż 0 .. tutejszej literatce i dzien 
nikarce. A o wydawnictwa, które mogą do 
stać w każdej księgarni (a przynajmniej 
powinni móc dostać) , biegają się pytać do 
bibljoteki. 

W wielkiej dyskrecji swojej p. n. nie 
wymienia nawet, którą to książkę „najbar- 
dziej poczytnej autorki Kresów". jak wid- 
nieje napis na szeroko rozłożonych tomach 
Tutejszych w warszawskiej księgarni, о- 
trzymał skrzętny poszukiwacz tak dobrze za 
konspirowanych w księgarniach i bibljotece 
wileńskiej dzieł jubilatki? 

Czyżby się bał robić tym skromnym no- 
welom reklamy? 

7е niebože nie wiedział, iż beletrystyki 
»ię w Bibl. USB. nie wypożycza, to już са- 
ła przykrość po jego stronie. A że Bibljote 
ka mie posiada an! żadnego z dwóch wy- 
dań „Majaków*, ant „Karylli“ ani „Dwóch 
świałów”. ani „Książki o nich" (wyd. w 
Wilnie), ani, „Wilno“ z cyklu „Co to jest 
Polska?“, ani „Rezurekcji Wileńskiej", ani 
„Wilii u państwa Mickiewiczów", ani „Krót 
kiej historii oświaty na Litwie i Białej Rusi” 
ani czterech czy pięciu innych broszur tej- 
że autorki, to już chyba wina Bibljoteki? 
Wymienione teatrzyki można dostać u Za- 
wadzkiege, qhociaż drugje ich wydanie jest 
na wyczerpaniu, jeszcze dla tak bystrego 
poszukiwacza znajdą się ostatnie egzempla- 

„ 0 ile ich zwykłym sposobem księgarń 
wileńskich odnośnie do tutejszych autorów, 
uje zadekują tak, by oko ludzkie nie widzia 
10, ucho nie słyszało o nich. Bo anuż wy- 
niknie z tego jaka nieprzyjemność, lub -— 
co gorsza — korzyść dła autora? W powo 
dzeniu jest frucizna, od której należy strzec 
swych przyjaciół, prawda, literko n? 

Literatka. 

    

  

  

* * * 

Ot — i przykrošė! 
že byč požytek. 

To, o czem „literka n* mówiła żartem, 
podkreśla Literatka w sposób poważny. 

A więc: w bibliotece uniwersyteckiej nie 
ma wszystkich książek „najbardziej poczyi- 
nej autorki Kresów", księgarnie wileńskie 

ym sposobem” książki literatów wi- 
! h „dekują tak, by oko nie widziało, 
ucho nie słyszało o nich..." Kiepski jest los 
literatów wileńskich! Ale i z nimi samymi 

Z przykrości zaś mo 

   

  

   

    

    
   

dzieje się niedobrze, sądząc z opinii ich naj- 
bliższego kolegi: nikt pono nie pisze tak, 

ak powinien i nie jest tem, czem mógłby 
y 

Niechby Literatka, której energja zazna- 
cza się nawet w sposobie pisania, zrobiła 
ruch na Olimpie wiłeńskim w cełu wyja$- 
nienia tych kwestyj: skorzystaliby z tego 
sami literaci, no i my — maluczcy. a. 

  

DO NABYCIA 

WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH 

KSIĄŻKA 

„DALEKI WSCHÓD 
w POLITYCE ŚWIATOWEJ" 

WŁADYSŁAWĄ STUDNICKIEGO 

Cena5zł 

  

  

dzi w drogę. Energiczny Szymon Obora 
pokusztykał do komisarjatu z doniesieniem 
ro kwadransie zrałazł się tam i głuchonie- 

my od urodzenia. Okazało się, że jest to 
zamożny właściciel paru kamienic na Gro- 
chowie. Wyjaśnił, że przybył na Nowy 
Świat w interesie, a przepiwszy w barach 

wszystkie pieniądze, czując jeszcze niewy- 

gasłe pragnienie, postanowił użebrać na 
nową lampkę. „Dobrzy ludzie — rzekł — 

wspierali aż miło, w mig zarobiłem 9 zło- 

tych”. Ponieważ zdradzał silną nietrzeźwość |, 
zatrzymano go w komisarjacie, miejsce je- 
go na ulicy zajął dumny że swej aktywno- 
s4i Obora. K. 

AN III ITS TS T S STI TI NEO IT TI O ITK TI TI TIT SAS НсвЙ 

TRZY LATA RADJA WILEŃSKIEGO 
Dnia 15 stycznia minęły trzy lata 

od chwili, kiedy Wilno święciło ante- 
ne pod znakiem „kukułki*. Od tego 
czasu wiele wody w Wilji upłynęło. 
wiełe dziur wygadaliśmy w eterze. 
Trzy łata pracy, trzy lata prób. Piąta 
z rzędu rozgłosnia polska, obdarzona 
ud urodłenia słabiutkim głosikiem, po 
przejściu szeregu chorób dziecięcych, 
ieraz zaczyna odrastać od ziemi. Mia- 
ia w okresie tych trzech lat głos silny 
tylko wtedy, gdy wspomagały ją potęż 
ne gardła innych stacyj; wtedy nasza 
rozgłośnia na chwiłę wystawiała różki 
na świat i robiła się naprawdę roz- 
głośna — by zaraz potem znów za- 
inknąć się w ciasnej skorupce regjona 
lizmu. : 

Nie będę składał dziś sprawozda- 
nia, pominę wszelką statystykę; wia- 
domo, że cyfry wylicza się tylko poto, 
aby jedną słuchawką weszły, a drugą 
wypadły. Rozwiniemy tu kilka tylko 
ogólnych refleksyj, zrobimy błyska- 
wiczny rachunek sumienia w tym bądź 
co bądź (by użyć słów górnolotnych) 
przełomowym momencie naszego by- 
tu. 

Pamiętam dobrze owe gorączkowe 
dni listopada !927 r., kiedy willa przy 
ul. Witoldowej 21 w Wilnie wygląda- 
ła, jak dom panny młodej na chwilę 
przed wyruszeniein orszaku ślubnego 
do kościoła. Tu coś wnoszono, ustawia 
no, porządkowano. Tam odbywały się 
echniczne przymiarki i odprasowywa 

nia. Ówdzie znoszono z miasta skrzy- 

  

nie i paczki. Na szczycie masztów ut- 
pinano z wdziękiem welon ślubny: 
wileńską antenę. A wszyscy mieli mi- 
ity ważne, pełne zarazem troski i rado 
ści. 

Ale co to znaczy „wszyscy*; wszy 
scy — to byłe raptem 7 głów: dyr. 
Pikiel, p. Galski, p. p. Tokarczykowie, 
p. Grabowski, jeden wożny — i pi- 
szący te słowa. Potem był konkurs 
dla speakerów z laureatem p. Słone- 
ckim, artystą malarzem. Potem p. dyr. 
Chamiec przyniósł nam z miasta pre- 
zent ślubny w postaci... ślicznego ob- 
razka Ostrobramskiej. Od 4 grudnia 
27 r. zaczęliśmy nadawać regularne 
programy. Pierwsze słuchowisko, wy- 
konane przez „Redutę“: fragment z 
„Nocy listopadowej“ Wyspiańskiego. 
A 15 stycznia zaroiło się w naszym 
domku — i mikrofon zadrżał z tremy, 
chwytając dostojne głosy pana woje- 
wody, ks. arcybiskupa... Odtąd poto- 
czyly się nasze dnie „górne i chmur- 
Te is 

Dziś możemy powiedzieć, że naze 
wnątrz niewiele się zmieniło. Mamy tę 
samą na Zwierzyńcu „chatkę maleńką" 
która prawie „jedno miało okienko i 
jeden był wchód do niej". Personel 
potroiliśmy. Wyeksperymentowaliśmy 
wiele ulepszeń technicznych. Posiwia- 
ły nam złekka włosy od artystycznych 
doświadczeń. 7 

Krótko mówiąc: nie jesteśmy dok- 
torem wszechnauk radjowych. Rych- 
ło poznaliśmy, że są dziedziny, o któ 

sych zdobycie kusić się nie możemy. 
Muzyka przedewszystkiem: tu batutę 
trzymać będzie naturalnie zawsze War 
szawa. Roła anteny wileńskiej pole- 
gać musi raczej na krzewieniu miejsco 
wego ruchu muzycznego, przedewszy- 
stkiem chóralnego i kameralnego. Ja 
ko miasto uniwersyteckie, możemy 
mieć poważny portiel akcyj w ogólno 
polskim kapitale odczytów radjowych 
Ale zrozumieliśmy, że do zawodów 
możemy i musimy stanąć poważnie na 
polu słuchowisk. I tu można powie- 
dzieć, że sygna: naszej rozgłośni, głos 
kukułki — utrwalił się w opinii słu- 
chącza z szerokiego świata, jako syno 
nim słuchowiska o pewnem ideowem 
obliczu. Spróbujmy je zanalizować w 
kilku słowach. 

Mieliśmy tu w „Wilnie repertuar li 
teracki, podzielony na kiłka działów. 
Pierwszy — to t. zw. „więlki reper- 
tuar*. Na tem polu było i jest jeszcze 
wiele do zdziałania, wiele obowiązków 
do odrobienia wobec pokolenia, które 
nie miało polskiej szkoły. Więc Mic- 
kiewicz, Słowacki, Fredro, Malczewski 
Kraszewski, Sienkiewicz, Wyspiań- 
ski, Prus, Orzeszkowa, / Kasprowicz, 
Żeromski. Drugi dział, zazębiający się 
o pierwszy: słuchowiska  popułarne. 
"ru sięgaliśmy częstokroć do nowej me 
tody: zamówień u naszych autorów. 
Tu zakwitał nieraz regjonalizm w po- 
staci legend, monologów i szopek, (10 
baczewska, Łopalewski, Wołłejko, Ale 
ksandrowiczowa), tu hodowało się 
kwiatki pieśni ludowej (np. w opraco 
waniu Dziewulskiego), tu odtwarzało 
się autentyki zwyczajów ludu (Bujni- 

cki, zbiorowa praca młodzieży), tu 
odżywały karty historji (jak sceny z 
dzieciństwa Mickiewicza, lub „Wyzwo 
lenie Wilna" Heleny Romer). 
Trzecia dziedzina: słuchowiska ekspe- 
rymentalne —- zbyt mało jeszcze mia- 
ia miejsca, gdyż pierwsze obowiązki 
pochłaniały Iwią część energii. Zresz- 
tą eksperymentowaliśmy w każdym 
dziale. Eksperymenty były zawsze i 
wszędzie: czy to przy nadawaniu słu- 
chowiska z wolnego powietrza (,,Po- 
grzeb Kiejstuta”), czy przy nakładaniu 
perspektyw akustycznych z różnych 
miejsc równocześnie („Legjon*), czy 
przy całkowicie doświadczalnych au- 
dycjach („Serce na antenie"), czy 
przy stylizowaniu karykaturalnej gro- 

„teski („Na ustach grzechu'*). 
Osobne działy stanowiły: słucho- 

wisko dla dzieci, w którem Wilno mie 
wa głos coraz częściej — i dział lek- 
tury prozy i poezji, obecnie od kilku 
miesięcy prawie całkowicie wypełnia- 
ny przez stację stołeczną. 

. Przechodzimy do wielkiej, ważnej 
dziedziny: życia samego. Mikrofon, to 
stworzenie młode, brykające, nie dają- 
co się głługo wiezić. Ucieka ze studja, 
coraz bardziej brzydną mu kotary i 
inne akustyczne kajdany. Mikrofon 
pragnie słońca, ruchu, dynamiki. [est 
przedsiębiorczy jak młodzieniec, wścib 
ski, jak dziecko, ciekawy. jak kobie- 
ta. Nic się przed nim nie uchowa 
jego królestwem jest „podsłuch'. 

Mikrofon jest pobożny i stale cho- 
dzi do kościoła. Pozatem raz w mie- 
siąc regularnie podaje na całą Polskę, 
nabożeństwa z Ostrej Bramy. Mikro- 

fon jest patrjotyczny i pilnie chodzi 
na obchody i akademje,, choć nię lubi 
ich nadmiaru i zżyma się na przerost 
wymowy ludzkiej. Woli np. niekiedy 
transmitować obchód w żywej akcji, 
jak defiladę żołnierzy lub lokomotyw 
w rocznicę kolejnictwa. Tradycyjnie о- 
becny jest na otwarciu roku akademi- 
ckiego w Uniwersytecie Stefana Bato- 
rego. Jest uchem zawodów sportowych 
i zbiera przytem „autografy słuchowe 
Konopackiej,  Sztekkera i innych 
gwiazd. Wkrada się niedyskretnie na 
„Środy Literackie" i powtarza odby- 
wające się tam referaty i dyskusje. 
ZCzmych ze studja do cyrku albo 
z wędrownej menażerji przekazuje au- 
tentyczny koncert zwierzęcy na temat 
„Arka Noego”. Wiernie kopiuje prze- 
bieg emocjonującego turnieju zapaśni- 

czego. To znów grzecznie siada w 

ławkach szkoły powszechnej i chwy- 

ta lekcje wileńskich dzieci. Szpieguje 

tryb pracy w miejskiej elektrowni i 
stacji pomp. Odbija gorący nocny wiec 
w teatrze na Pohulance, gdzie ostre 
walki toczą się o moralność sztuki 
„Przestępcy”. Wita przejeżdżającego 
prezydenta Estonji, podsłuchując о- 
licjalne toasty, hymny narodowe, 
szczęk kół pociągu i nawet prywatne 
1ozniówki świty. Idzie w skupieniu na 
piękny cmentarz Rossa w Dzień Za- 

duszny, by pogrążyć się w kontempla- 

cji przy grobach zasłużonych. Odwie- 

dza w czasie ruchu gwiazdkowego wi 

leńską księgarnię i toczy rozmowę Z 

klientami i sprzedawcą na temat po- 
czytności Mniszkówny; Remarque'a a 
i Norwida. Tłoczy się w hałaśliwym 

tłumie w czasie licytacji niewykupio- 
nych zastawów w  lombardzie — i 
ze smutkiem stwierdza, że większość 
symbołów codziennej miejskiej biedy 
tworzą rzucone w paszczę losowi... 

obrączki ślubne. Potem mikrofon ubie- 
за się we frak z orderami i siada tuż 
przy Panu Prezydencie Rzplitej na o- 

ticjalnym bankiecie, słuchając Jego mo 
wy.. Dla odmiany znów biegnie do ka 
wiarni ji łapie rozmówki przy różnych 
stoilkach, aby innego dnia odwiedzić 
sklep meblarski i snuć refleksje o 
złym smaku przeciętnego obywatela. 

Maluczko, a zakradnie sie do sali są- | 
dowej, do seminarjum uniwersyteckie- 
go, do rady miejskiej, do więzienia. 
Bo przecież i prywatnego mieszkania 
nie uszanował: dwa razy był tam ze 
swojem natrętnem uchem i „fonogra- 
tował* t. zw. „Dyskusje nieprzygoto 
wane* — raz o pojedynkach, innym 
razem o cenzurze i prawie moralnen!. 
Możliwości są bez granic. Naturalnie, 
o ile współpracuje się z tak energicz- 
nym, ofiarnym i pomysłowym zespó 
łem, fachowców, jak wydział technice 
ny Rozgłośni Wileńskiej. 

Muszę tu wspomnieć o galerji de-- 
bjutantów przed mikrofonem wiłeń- | 
skim. Jesteśmy dumni, że jest szereg 
znakomitości o szerokiej sławie, któ” 
re do radja mówiły po raz pierwszy 
w swojem życiu — tu, w Wilnie. WY 
mienimy kilka: prof. Tadeusz Zieliński 
Ludomir Różycki, Wanda Siemaszko” 
wa, juljusz  Osterwa, 
Zdziechowski, prof. Ferdynand Ru < 
szczyc, wreszcie gen. Lucjan Żeligow” 

prof. Marjat 
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- Pierwsze trudy i walki Kolejarzy Wileński 
i. OKRES WOJNY ŚWIATOWEJ 
Wojna światowa w swych pierw- 

szych miesiącach przyniosła koleja- 
rzom wileńskim tylko wzmożoną 
pracę. 

W Wilnie znajdował się przez pe- 
wien czas sztab frontu rosyjskiego, 
przez Wilno, jako stację węzłową, 
przechodziły setki pociągów na front 
i z frontu; to też trwała gorączkowa 
praca, pochłaniająca cały czas i nie 
pozwalająca na zastanawianie się nad 
dokonywającemi się zdarzeniami. Rze- 
czywistość groźna, tajemnicza i zwia- 
stująca jakieś wielkie przeobrażenia, 
zajrzała w oczy kolejarzom wileńskim 
dopiero w r. 1915, kiedy Niemcy roz- 
poczęłi wielką ofenzywę na całym 
długim froncie, Rosjanie zaś, nie nio- 
gąc się utrzymać, zaczęli się cofać, 
najpierw na linię twierdz: Kowno, 
Grodno, Brześć, — później zaś, po 
upadku tych twierdz dalej na Wschód. 

Z olbrzymią masą cofających się 
wojsk rosyjskich, pomieszanych z 
barbarzyńsko oderwanymi od  wlas 
nych chat połskimi włościanami, nie- 
mądrze i nieściśle nazywanymi ucieki- 
nierami („biežencami“), pociągnęły w 
głąb Rosji rzesze kolejarzy z rodzina- 
mi i skromnym dobytkiem. Na olbrzy- 
mich obszarach Rosji, na wszystkicii 
jej kolejach, można było spotkać pol- 
skiego kolejarza, posłyszeć polską mo- 
wę przymusowych tutaczy, marzą- 
cych o powrocie do Kraju. Ale powrót 
nie był tak bliski, ani łatwy. 

Minął jeden rok, drugi, ale nie by- 
ło widać końca krwawym  zapasom 
narodów całego świata. 

Rewolucja rosyjska w r. 1917 na 
" chwilę zarysowała przed Polakami ja- 

3 
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„dyktaturze, zgrai 

śniejsze horyzonty: hasła samostano- 
wienia narodów, pokoju bez aneksyj i 
kontrybucyj, zdawało się zapowiadały 
nową erę, ale wkrótce z przerażającą 
jaskrawością zarysowała się ideowa i 
duchowa niemoc narodu rosyjskiego, 
staczającego się wdół, w bagno  bol- 
szewizmu. 

Rozpoczął się okres niebywałej w 
dziejach ludzkości anarchji. Motłoch 
żołmierski, nietylko zapominający o 
honorze żołnierskim i przeciętnej ucz- 
ciwošci ludzkiej, lecz i zatracający 
łudzkie oblicze, rzucał broń i uciekał 
do domu, by palić i rabować majątki 
ziemskie, a przedewszystkiem  „rźnąć 
buržujow“. 

Dwunożne bydło, brudne i zgłod- 
niałe, nabierało coraz większego ani- 
muszu w miarę oddałania się od nik- 
czemnie opuszczonego frontu i ener- 
gję swą wyładowywało przedewszyst- 
kiem na kolejarzach, jako pierwszych 
przedstawicielach  znienawidzonych 
„Duržujow“. 

Żądano coraz większej ilości po- 
ciągów, demolowano stacje i urządze- 
nia kolejowe, pod groźbą karabinów 
zmuszano kolejarzy do wysyłania po- 
ciągów, przeładowanych do niemożli- 
wości i skazanych na pewną katastro- 
*ę, mordowano każdego, kto się ośniie 
!ał do opozycji, lub niezbyt pochopnie 
wykonywał rozkazy. upojonej zwierzę- 
cą swobodą hołoty, nie zdającej sobie 
sprawy z tego, że słodkie rządy pro- 
ietarjatu i chłopów ustąpią miejsca 

międzynarodowych 
łotrów. 

_ W zawierusze bolszewickiej nieje- 
sien kolejarz został rozszarpany przez 
rozbestwiony tłum, niejeden zginął 
„pod stienką* lub pod kołami pociągu; 
to też, gdy oddziały I Korpusu Wojsk 
Polskich pod wodzą gen  Dowbór- 
Muśnickiego rozpoczęły walkę z bol- 
szewikami, wielu kolejarzy ofiarowa- 
o swe usługi, organizując służbę ko- 
'ejową, oraz prowadząc wywiad na 
tyłach nieprzyjaciela. 

Po zajęciu przez Korpus stałego 
terenu, tworzącego wielki trójkąt: Mo- 
hylów n,/Dnieprem, ujście Berezyny, 

Słuck — organizowało się kolejnictwo 
wojskowe I Korpusu, przyczem linie 
kolejowe zostały podziełone na trzy 
cześci, zgodnie z dyslokacją dywizyj- 
Do 1 dywizji strzelców połskich nale- 
żała linja Mohyłów — Rohaczew (wy- 
iącznie), do 3-ej dyw. — Rohaczew 
(włącznie) — Żłobin — Bobrujsk 
(wyłącznie) i odnoga Podołska od 
rzehi Berezyny; do 2-ej dyw. — Bo- 
brujsk (włącznie) Osipowicze i w 
stronę Słucka i Tałki, oraz odnoga 
Radziwiłłowskiej kolejki na Zawiszyn 
i Grodziankę. 

Przypomnieć należy, że pomocni- 
kieni dowódcy korpusu do spraw cy- 
wilnych był inż. Emil Landsberg, póź- 
niejszy prezes dyrekcji wileńskiej 
PKB: 

W drugiej połowie r. 1918, gdy 
pod ciosami armij koalicyjnych zała- 
mał się zachodni front niemiecki, 
Niemcy powoli zaczęli opuszczać te- 

    

  

   

reny wschodnie, przekazując je bol- 
szewikom. 

Korzystając z rozłuźnionej granicy 
okupacji niemieckiej, pociągnęły do 
kraju rzesze tułacze, od tylu łat oder- 

wane od rodzinnej ziemi. W  pierw- 

szych szeregach reemigrantów, rzecz 
naturalna, znaleźli się kolejarze, le- 
piej umiejący «yzyskać odpowiednią 
okazję do powrotu. W pojedynkę, lub 
grupkanu wracali kolejarze na swe 
dawne siedziby, łudząc się nadzieją 
na prędką zmianę stosunków, któraby 
pozwoliła pracować wśród swoich i 
Ala swoich. 

Narazie jednak nie zanosiło śię na 
większe zmiany. 

Niemcy trzymali się mocno na 
okupowanych terenach, rządzili kra- 
jem surowo i bezwzględnie. Koleje 
były obsadzone prawie wyłącznie 
przez Niemców, którzy bardzo nie- 
chętnie dopuszczali Połaków do zaj- 
mowania jakichkolwiek stanowisk. 

Powracający z emigracji kolejarze 
tylko w nieznacznej ilości mogli zna- 
leźć zatrudnienie na kolejach; przewa- 
żająca większość była bez roboty i 
tworzyła w większych punktach kole- 
jowych znaczne grupy  niezorganizo- 
wane i dlatego słabe i niezaradne. 
Wskutek tego powstała, odczuwana 

przez jednostki czynniejsze, potrzeba 
zorganizowania rozproszonych  kole- 
jarzy, aby móc roztoczyćć nad nimi 
pewną opiekę i mieć na pogotowiu 
kadry fachowcćw, zdolnych do obję- 
cia kolei w momencie sprzyjającym. 
Zaczęły się więc tworzyć w różnych 
środowiskach związki, które nawiąza- 
ly łączność między sobą i podporząd- 
kowały się wiłeńskiemu Związkowi 

byłych pracowników  kolejowyca, 
kierowanemu przez zarząd w  skła- 
dzie inż. Juljusza Narkowicza, d-ra 
B. Wińcza, d-ra Maczewskiego, oraz 
p. Teodora Lasoty. 

Związek b. pracowników  kolejo- 
wych tak określał swój cel w $ 3 sta- 

ski, którego głos popłynął w szeroki 
świąt 15 stycznia. 

Jeżeli nam kto czynić będzie zarzu 
ty, to z pewnością uznamy je za słusz 
ne, ałe wymienimy” okoliczności ła- 
godzące: brak pieniędzy, a przerost 
radjopajęczarzy; brak fachowej kryty 
ki w prasie, któraby nam wytykała błę 
dy i wskazywała drogi; 
nia, które można spełniac tylko na 
pojedyńczych odcinkach i skromnemi 
dawkami. ; 

Potem ten humor, ten nieszczęśli- 
wy, radjowy humor.. W rodzimej lite- 
raturze szuka się go ze świeczką, któ 
ra co chwila gaśnie od typowo pol- 
skich sentymentalnych wzdychań. 1 
stale płaczemiy, szukając humoru: nie 
doczekamy się nigdy doktoratu, „hu- 
moris causa“, jak powiedział mój 
przyjaciel. Jeden przykład: wysadzili- 
Smy się na radjofoniczną formę paro- 
dji Magdaleny Samozwaniec „Na u- 
stach grzechu*. Wielu ją zrozumiało, 
Smiejąc się serdecznie , ale w innych 
listąch nawymyślano nam od bolszewi 
ków (tak, tak...), nazwano tę audycję 
„zohydzaniem narodu polskiego* (!), 
a jeszcze inni piszą, że płakali rzęw- 
nemi łzami nad losem biednej Steńki 
i że radjo wileńskie tem słuchowiskiem 
dowiodło, iż „godnie spełnia swą wiel 
ką misję na rubieżach” i t. d. Masz ba- 
bo placek! Tak wygląda „humor w 
radjo:*... 

—Listy od słuchaczy? —— Ma- 
My ich całą szafę. Czytamy skrzętnie. 
Staramy się wyłowić naukę dla siebie 
Odpowiadamy pilnie — choć czasem 
ie bez połemiki lub ironii. Trudno. 

Trzeba nieraz walczyć z miłym słucha 
czeni. Abonenci z dalszych stron na- 
szych odpowąedzi nie słyszą, a listow 
nie odpowiadać nie możemy. Czytamy 
jednak ich listy i reagujemy na nie. 
Po „Dniu Wilna“ bylo ich 330. $zcze- 
gólnie miłe sercu naszemu są znaki ży 
cia od słuchaczy z zagranicy, przede- 
wszystkiem od Polaków kowieńskich. 
Z korespondentami łączy nas nić 
szczerej przyjaźni. Mamy wiele jej do 
-wodów stale. Te węzły zacieśnią się i 
spotężnieją za miesiąc, kiedy przemó- 
wi wielka antena wileńska, 16-kilo- 
watowa. Mam wrażenie, że dotychczas 
strzelaliśmy z ilowerku, a teraz wyru- 
szymy na wielki bój — z armatą. ^ 

Wiłeński noworodek radjowy ukoń 
czył trzeci rok życia. Rozwija się nad - 
wyraz szybko — nauczył się mówić, 
krzyczy coraz głośniej. Jest zdrów zu- 
pełnie, tak samo jak jego matka i oj- 
ciec. Przechodzi teraz mutację głosu 
-- z małego zasięgu lada tydzień 
przejdzie na dalekosiężne  promienio- 
wanie fal swego eteru. 

Nasza kukułka — z „tyciego ptasz 
ka” zrobi się wkrótce czemś w rodza 
ju strusia. Nie będzie uprawiać stru- 
siej polityki, lecz ma zamiar znosić 
strusie jaja słuchowisk, a wobec nie- 
powodzeń i zawodów mieć nadal... 
strusi żołądek. Tego sobie i wam ży- 
czę, kochani paneuropejscy słuchacze. 

Witołd Hulewicz. 

ZK 
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iutu: „Związek ma na celu: a) ułat- 
wianie obejmowania posad na kole- 
iach żelaznych byłym pracownikom 
kolejowym, b) ochronę własności ko- 
iejowej, 3) samopomoc, d) porady 
prawne dla pracowników  kolejo- 
wych“. 

Ten skromay program byt jednak 
za szeroki w owych ciężkich czasach 
i sprowadzał się właściwie do dwóch 
zadań: rejestracji kolejarzy, oraz pił- 
nowania własności kolejowej. Tak 
jedno, jak drugie było niesłychanie 
ważne: rejestracja pozwałała zorjen- 
tować się jakim materjałem ludzkim 
mogą rozporządzać polskie koleje w ® 
razie ich wyzwolenia; pilnowanie zaś 
własności kolejowej, raczej Niemców, 
którzy prowadzili bezceremonjalną go- 
spodarkę kolejową, było konieczne ze 
względu na systematyczne przez nich 
ogołocanie kolei ze wszelkiego ma- 
jatku. 

  
  

    

„GRIJSS AUS WILNA" 

niemieckiej 

  

cterystyczny rysunek z 

pocztówki z okresu wojny światowej. 

Niemcy nacgół dobrze panowali 
nad soba j opnszczali zajęte przez 
nich tereny w porządku, wywożąc iub 
niszcząc urządzenia komunikacyjne. 
Tylko pamiętnego dnia 11 listopada 
1918 г. рой wpływem  hobiowych 
wieści z frontu zachodniego i rewolu- 
cji wewnątrz kraju, oraz zaskoczeni 
zdecydowaną postawa Warszawy, po- 
tracili oni głowe i ulegli panice. Wów- 
czas kolejarze — „królewiacy* opa- 
nowali sytuację i przejęli koleje w sta- 
nie zupełnie dobrym. 

Bodaj najdalszą stacja tej strefy 
paniki niemieckiej były Łapy, gdzie 
Niemcy próbowali zniszczyć maszyny 
w warsztatach głównych, lecz spot- 
kali się ze zorganizowanym oporem 
polskich kolejarzy i ustąpili. Już na 
drugi dzień —- 12-XI 18 r. warsztaty 
i elektrownia, obsadzone przez pra- 
cowników połskich, były czynne, i 
tegoż dnia odszedł do Warszawy 
pierwszy parowóz, wioząc delegację 
kolejarzy łapskich. (p.p. Antoniego 
chodorowskiego i Władysława Kost- 
kę), mających złożyć w Ministerstwie 
Kolei raport ze stanu rzeczy. W. Ch. 
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Posiedzenie Komitetu 
Okręgowego P. C. K. 

Jak już donosiiiśmy w ubieg.ą niedzielę 
o godz. 13 w dużej sali Urzędu Wojewódz- 
kiego odbyło się posiedzenie, poświęcone 
sprawom Polskiego Czerwonego Krzyża. Ze- 
branie to zgromadziło  najpoważniejszych 
przedstawicieli wszystkich ster naszego mia 
sta, oraz dostojników Kościołów. 

Zebranie zagaił Prezes Komit. Oki p. Ra 
tyński. Na przewodniczącego zebrani: upro 
szono p. wojewodę Kirtikiisa, który ze swej 
strony zaprosił do stołu prezydjalnego Ich. 
Eksc. Arcybiskupa Metrop. lałbrzykowskie- 
go i biskupa Bandurskiego, ]M rektora USB 
prof. Januszkiewicza, dowódcę OW płk. Pa- 
kosza, prezyd. Folejewskiego, prezesa Zw. 
Ziemian p. Gieczewicza, delegata Rządu do 
R: PCK, oraz przedstawicieli zarządu Gł. 

Sprawozdanie z działalności Okręgu Wi- 
ieńskiego PCK ziożył prezes Zarządu Okrę- 

wego p. l.. Uniechowski. Dowiedzieliśmy 
że Okręg Wileński dostosowuje działal 

ność swą do potrzeb chwili bieżącej, a więc 
między innemi w okresie ietnim prowadzi 
akcję zwalczania jaglicy w powiatach naj- 
bardziej zagrożonych, niesie doraźną pomoc 
ludności dotkniętej klęską pożaru, prowadzi 
schronisko dla uchodźców z za kordonu, 
droga odczytów zapoznaje społeczeństwo 
z zasadami higjeny, rozwija działalność 
wśród młodzieży w myśl zasady „Miłuj bliż- 
niego", urządza kursy sanitarne, organizuje 
drużyny ratownicze, mające na cełu obronę 
ludności cywilnej na wypadek ataku gazo- 
wego. na wypadek pożaru, klęski żywioło- 
wej i td. i t.d. 

Z kolei zabrał głos prezes zarządu Gł. 
POK p. minister ludwik Datowski, który w 
obszernem przemówieniu odmalował ogólną 
sytuację polityczną i wskazał na prace Czer 
wonych Krzyży wszystkich narodów kuli 
ziemskiej, ściśłe związane i uzałeżnione od 
takich lub innych posunięć na szachownicy 
polityki ogółno - światowej. 

Pik. dr Rudzki, delegat Rządu dła spraw 
Polskiego Czerwonego Krzyża, zapoznał ze- 
branych ze stanowiskiem Rządu wobec po- 
czynań Polskiego Czerwonego Krzyża, oraz 
podkreślił rolę tej instytucji, jaką odgrywa 
przy realizowaniu dążności pokojowych. 

Niejako w odpowiedzi — па poprzednie 
przemówienia zabrał głos JE ks. arcybiskup 
metrop. jałbrzykowski komunikując, że ak- 
cja PCK w Wilnie znajdzie zawsze poparcię 
władz duchownych 1 całego duchowieństwa 
a wyrażając uczucia jakiemi jest ożywiony 
dła akcji Czerwonego Krzyża, JE ks. biskup 
metrop. w imieniu swoim. oraz obecnego na 
zebraniu |]E ks. hisk:- Michałkiewicza, za- 
deklarował nabycie sprzętu dla 1 drużyny 
ratowniczej (1.500) 

Pan wojewoda Kirtiklis w przemówieniu 
sweni zapewnił, że PCK może zawsze 4- 
czyć na jego życzliwe poparcie, oraz tych 
wszystkich czynników. które urzędowi woje- 
wódzkiemu w Wilnie podlegają. 

Po odczytaniu uchwały zebrania, wy- 
rażającej goracą życzliwość i zapewnienie 
poparcia dla poczynań Okregu Wil. PCK p. 
wojewoda posiedzenie zamknął. 

Obecni rozchodzili się z uczuciem jakie 
towarzyszy korzystnie spędzonemu czasowi, 
a może w niejednem sercu drgnęła struna 
żału, że dotychczas obojętnie przechodził 
«wobec poczynań Polskiego zerwonego 
Krzyża. / 

  

  

LOSOWANIE KSIĄŻECZEK PKO. 
W dniu 15 b. m. odbyło się w Poczta- 

wej Kasie Oszczędności XIX z rzędu loso- 
wanie książeczek na premjowane wkłady 
oszczędnościowe P.K.O. Serji  |-szej. 

Premie po 1,000 złotych padły na na- 
siępujące numery książeczek: 

237 1801 4680 6796 7999 10209 11762 
12446 13037 13597 14006 17323 18618 19963 
20288 20889 21218 23719 24031 24314 
27288 27980 28172 20063 — 30079 30141 
30508 31003 31307 32409 32449 32455 
32766 32894 34006 36567 37691 37956 
38672 38634 40419 40677 42069 42196 
42375 42078 43007 43644 43683 44567 
44965 45959 45968 47178. 

  
  

KRONIKA 
SOBOTA 

17 Das W ulłańca og. 7 m 34. 

Antoniego 
jutro 

2 po3 Kr 

SŁOSTRZEZENIA ZAKŁADU METEORO- 
LOG U. $. B. W WILNIE. 

z dnia 16 L 31 r. 

Ciśnienie średnie w mm. 745 
Temperatura średnia — | 
Temperatura najwyższa -1- 1 
Temperatura najniższa — 5 
Opad w mm. — 3,3.10 
Wiatr: południowy 
Tendencja: silny spadek 
Uwagi: pochmurno, śnieg z deszczem 

   2. Moz:a o godł. 3 m. 24 

  

NABOŻEŃSTWA 
—(k) Rozkład nabożeństw niedzielnych 

w Katedrze. Godz. 6 — Msza św. Prymarja 
godz. 8.30) --- Msza św. suplikacyjna, godz. 
9.30 — Msza św. Wotywa, godz. 10,15 — 
suma, celebruje ks. kanonik Antoni Cichoń- 
ski, kazanie wygłosi ks. prof. Kisiel godz. 16 

- nieszpory. 
— (k) Nieustanna adoracja Przenajświęt 

szego Sakramentu. Dnia 17 stycznia w koś- 
ciele (kaplica) św. Józefa przypada cało- 
dzienna adoracja Przenajświętszego Sakra- 
mentu, dnia 18 stycznia w kościele św. Mi- 
kołaja, dn. 19 stycznia w kościele Wniebo- 
wstapienia Pańskiego, dnia 20 styc” znia w 
kościele św. Ducha, dnia 21 stycznia w 
Załesiu, dnia 22 stycznia w kościele św. An- 
ny w Wilnie, dnia 23 stycznia w kościele w 
Kalwarji, dnia 24 stycznia w kościele św. 
łózefa (dom Dobroczynności). 

URZĘDOWA 

— Nominacja p. K. Jocza na członka Ko 
misji Kwalifikacyjnej. P. minister pracy i 
opieki społecznej mianował naczelnika wy- 
działu pracy i opieki społecznej w Wileńskim 
urzędzie wojewódzkim p. Konrada  Jocza 
członkiem Komisji Kwalifikacyjnej przy - 

rzędzie Wojewódzkim w Wilnie na okres 
dwuletni 1931 — 1932 r., pp. radcę woje- 
wódzkiego Al. Trockiego i kierownika PUPP 
w Wilnie J. Baranowskiego zastępcami. 

— Uwaga! radjopajęczarze. W związku 
z rozporządzeniem Prezydenta RP z dn. 29 
XI. 30 r. (Dz. URP nr. 82, poz. 642 z dn. 
2 12. 30 r.) prze kazującem rozpoznawanie 
spraw o nielegalne posiadanie radjoinstala- 
cji organom administracji ogólnej, dnia 15 
bm. Starosta Grodzki zwołał konferencję 
przy udziale przedstawicieli Polskiego Radja 
i Dyrekcji Poczt i Telegrafów. W toku kon- 
ferencji p. Starosta Grodzki poinformował, 
iż bedzie z całą surowością w trybie przy- 
śpieszonym pociągał do odpowiedzialności 
karne - administracyjnej osoby obwinione o 
nielegalne posiadanie radjoinstalacji, stosując 
kary grzywny w wysokości do 3.000 zł. 
względnie aresztu bezwzgłędnego do 3 mie 
sięcy i konfiskaty sprzętów radjowych. 

łk : x MIEJSKA 
„—Znów zmiany na ich autobusowych. 

Spółdzielnia Właścicieli _ Autobusów SE 
do wiadomości, iż z dniem 18 bm. trasa li- 
nji trzeciej ulegnie zmianie z powodu prze- 
prowadzanych robót kanalizacyjnych na uli- 
cy Piłsudskiego. Autobusy nr. 3 kursować bę 
dą od teatru na Pohulance po ulicy Słowac 
kiego do _ Nowogródzkiej i Nowogródzką 
przez uł. Piłsudskiego aż do dworca. 

Następnie linja nr. 6 zostanie przedłużo- 
ną do ulicy Słowackiego. Zmiana ta trwać 
hędzie do czasu zakończenia robót kanali- 
zacyjnych na ul. Piłsudskiego. 

— Nie będzie ślizgawicy na ulicach Wil- 
ra. Dowiadujemy się, że p. starosta grodzki 
wydał karegoryczne zarządzenie policji m. 
Wilna dopilnowania posypywania chodni- 
ków piaskiem minimalnie trzy IV dziennie 
© godz. 7, 13 i 19, wrazie zaś zachodzących 
potrzeb i częściej. Dnia 6, bm. sześciu do- 
zorców za niestosowanie : A zarzą- 
dzeń zatrzymano. Starosta ukarał ich bez- 
względnym aresztem każdegó na przeciąg 
trzech dni. Starosta powiadamia, że i w sto 
sunku dowłaścicieli domów, odmawiających 
dawanie piasku, również będzie stosował 
ak najostrzejsze represje do bezwzględnych 
aresztów włącznie. 

i i A i NN 
  

ZARZĄD CUKIERNI 
Ul. Wielka 2, tel. 467, 
Mickiewicza 22, tel. 468 

wiedniem odreustaurowaniu lokalu 

  
  

K.SZTRAL 
niniejszem ma zaszczyt podać do wiadomości, że po rozszerzeniu i odpo- 

przy ui. Ad. Mickiewicza 22 

z dniem dzisiejszym codziennie od godz 6 wiecz. 
odbywać się będą koncerty kwartetu prof. 

W niedzielę i dnie świąteczne 
poranki muzyczne od g. 12—2. 

(obok Hotelu Bristol) 

Tchorza 
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5. 

TERESA z BUŁHAKÓW 

ŻUKOWSKA 
opatrzona Ś. $. Sakramentami zmarła w dniu 14-go stycznia I93I r. 

w wieku lat 56 w Gryczunach ziemi Kowieńskiej. 
Nabożeństwo załobnei pogrzeb odb.ł się w dniu 16 stycznia I98ł r. 
o czem zawiadamiają pcgrąženi w glębukim smuiku 

MĄŽ i SYNOWIE 

Ф 

    
      

Aresztowanie buchaltera 
| urzędu skarbowego 
PRZYŁAPANEGO NA POBIERANIU ŁAPÓWKI 

Wczoraj w południe w lokalu I Urzędu Skarbowego przy ul. Wingry ariesžtowano 
buchalteca tego wzęda Aleksego Witkę, przyłapanego na gorącym uczynku otrzymania 

łapówki od przedstawicieła pewnej firmy budowianej. 
Witko wiedząc, że firma czyniła starania o wyznaczenie odpowiednich do jej do- 

chodów podatków, zaproponował sporządzeme fałszywego protokułu, obniżającego pod- 
icgający opodatkowaniu dochód o sumę znacznie niższą od rzeczywistej. 

Kierujący przedsiębiorstwem inżynier pozornie się zgodził na wypłacenie żądanych 

3409 zł. iecz jednocześnie powadomił o tem policję 

Wczoraj właśnie miała ta tranzakcja doiść do skutku i w południe przedstawiciel 
jirmy zgłosił się do Witki wręczając mu 400 złotych i weksle na 3 tys. zł. Banknoty i 
weksłe były uprzednio oznaczone więc w chwih gdy oficer policji śledczej wszedł do 
gabinetu łapownika i zażądał wydania otrzymanych pieniędzy, okazało się, że banknoty 
rnałezione przy nim są identyczne z poprzednio widzianemi. Witko został przesłany do 
dyspozycji władz prokuratorskich, które nakazały osadzenie go na Łukiszkach. 

Wysłannik komunistów 
PODAWAŁ SIĘ ZA OFIARĘ GPU. 

W dn. 2. IX 30 roku przekroczył nielegalnie granicę z Rosji do Polski 
niejągą  Jutkiewicz Władysław.  Wypytywany o przyczynę ucieczki 
w. _ Jurkiewicz podał, że w swoim czasie za działalność kontrewołucyjną 

skazany został wyrokiem GPU w Jarosławiu na karę Śmierci przez rozstrze- 
ianie, którą zamieniono mźżu na 10 lat ciężkiego więzienia. Dochodzenie w tej 
sprawkie wykazało, iż jurkiewicz Władysław nazywa się w rzeczywistości 
Baranowski Kazimierz, jest stałyrm mieszkańcem pow. oszmiańskiego oraz 
wychowankiem litewskiego seminarjum nauczycielskiego Rytas. Wymieniony 
był karany przez Sąd Okręgowy za fałszerstwo. W dalszym ciagu ustalono, 
ze Baranowski został specjalnie dełegowany przez kompartję na teren woje- 
wóuztwa wieńskiego uia provsadzenia pracy wywrotawej wśród Litwinów. 
W czasie powrotu z podróży zakordonowej, odbyte; przed paru dniami w 
celu otrzymania instrukcyj, skiego aresztowano. 

Niezwykły pościg za złodziejem 
PO DACHACH DOMÓW NA UL. SŁOWACKIEGO. 

Wczoraj w nocy jeden z lokatorów domu nr. 4 przy uł. Słowackiego josel Gir- 
szowski wróciwszy z miasta zauważył jakieś podejrzane szmery na schodach, wiodących 
na strych, co nasunęło mu podejrzenie, że dostali się tam złodzieje. 

Girszowski nie chcąc narażać swej osoby na mogące wyniknąć niespodzianki, za- 

alarmował sąsiadów. Lecz nikt nie chciał wejść na strych, posłano po połicję. Natych- 
miast z komisarjatu przybyło dwóch policjantów, którzy jednak na strychu nikogo nie 
znaleźli, więc wydostawszy się na dach wszczęłi tam poszukiwania. Uwieńczyły się one 

pomyślnym skutkiem bowiem tuż koło komina zauważono dwóch ukrywających si ©030- 
bników. 

W czasie pościgu narażając się co chwila na niebezpieczeństwo ześlizgnięcia się z da 
chu trzypiętrowej kamienicy złodzieje dopadłszy krawędzi dachu usiłowali opuścić się 
na linie, co widząc policjanci wydobyli rewołwery i xilkakrotnie strzelili, zmuszając tem 
uciekających do kapitulacji. Ujętymi okazali się bracia Piotr i Benedykt Stankiewiczo- 
wie (Dynaburska 20) Wartość odebranej od nich biciizny sięga tysiąca złotych. 

Zmarł pokąsany przez wilka 
PRZED PIĘCIU LATY. 

Onegdaj zmarł po kilkudniowej chorobie Julia: Siukiewicz, mieszkaniec gminy 
dziewieniskiej. Ponieważ lekarz nie móg: stwierdzić przyczyny śmierci, dlatego wice- 
prokurator zarządził sekcję zwłok. Sekcja i jednocześnie prowadzone dochodzenie usta- 
liło, iż zmarły był pokąsany przed 5 laty przez wściekłego wilka co i stało się powodem 
jego Śmierci. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— Z T-wa Przyjaciół Nauk. W sobotę 

dn. 17 stycznia 1931 r. o godzinie 8 wieczór 
w sali Dziekanatu Sztuki odbędzie się posie- 
dzenie naukowe Wydziału i Tow. Przyja- 
ciół Nauk, z następującym porządkiem: 

1) Referat proi. M. Morelowskiego: Za- 
gadnienie baroku wileńskiego i koordynacja 
badań w tym zakresie, 2) Sprawa utworze 
nia w Wydziale I sekcji historji sztuki. 

— W sobotę dnia 17 bm. o godzinie 19 
w Aułi Kolumnowej Uniwersytetu odbędzie 

ENNIK NASION 
NA 1931 ROK 

URLICH 
ROZSYŁANY JEST NA ŻĄDANIE 

WARSZAWA — CEGLANA 11. 
się staraniem Komisji Wychowania Fizycz 
nego USB odczyt pułk. dr. Władysława O- 
smólskiego, dyrektora Centralnego Instytutu 
Wychowania Fizvcznego p.t „Wiedza i sztu 
ka wychowania O Wstęp wolny. 

— Zarząd T-wa Hodowców Gołębi Po- 
cztowych „Czuwaj* w Wilnie zwołuje „na 
dzień 18go RAS rb Ogólne Walne Ze- 
branie członków T-wa, na które zaprasza 
nietylko p członków lecz i wszystkich tych 
kto interesuje sie hodowią gołębi  poczto- 
wych. Zebranie odbędzie się o godzinie 5 w. 
w lokalu prezesa T-wa p. Chojnickiego Wia- 
dysława przy ulicy Kopanica 12. 

AKADEMICKA 
— Z Koła Historyków. W poniedziałek 

dn. 19. I. 31 r. o godz. 5 pp w sali wykła- 
dowej seminarjum historycznego (Zamkowa 
1i) odbędzie się zebranie naukowe na któ- 
rem wygłoszony zostanie referat p.t. „Pro- 
blem hettycki". Goście miłe widziani. 

— Zebranie Akademickiego Kola Misyj- 
nego odbędzie się 18 bm. (niedzieła) o g. 
12 w lokalu przy ul. Wielkiej 64 z referatem 
kol Sadowskiego p.t. „Wiadomości wstępne 
z zakresu prawa misyjnego” Goście mile 
widziani. 

SZKOLNA 
„> Zarząd Żw. absolwentów Gimn. je- 

żuitów w Wilnie podaje do wiadomości, że 
dnia 18 I 31 r. o godz. 11 (punktualnie) 
odbędzie się zebranie Związku w lokalu przy 
ul Wielkiej 58. 

— Jasełka w sali gim im. j. Lelewela, 
ul. Mickiewicza 38, dnia 17, 18, 24, 25 sty 
cznia o godzinie 17. 

RÓŻNE 
— B. prezydent Wojciechowski w Wił- 

wie. Dnia 16 bm. bawiła w Wilnie przejaz 
dem wycieczka myśliwska organizowana 
przez tow. podróżnicze „Frankopol”. 

Ww gronie myśliwych byli między innymi: 
b. prezydent St. Wojciechowski, Andrzej 
hr. Morstin p. Niesiołowski, Jan Reut, oraz 
p. Kliksowa. Goš spožyli šniadanie w !0- 
kalu Klubu Myśliwskiego, podejmowani 
prze p. inż. Albrechta w imieniu myśliwych 
wileńskich. 
„Po šniadaniu i przejaždžce po miešcie goš 

rie udali się na dworzec gdzie o godz. 11.45 
odjechali do Podświła i Łyntup na polowa- 
ma. 

— Komitet Organizacyjny Wileńskiego 
Oddziału Związku Pań Domu urządza w 
niedziełę 18 b. m. o godz. 17 w lokalu Zw. 

    

     

  

Literatów (Mury Pobazyłjańskie, 
ka 9 а! te udekorowan) przez szkolę ogrodniczą w Wilnie, wedłię 

projektu dyr. usego, pierwsze zebranie 
zapoznawcze dla szerszej i, 

którem nastąpi sedan aa posi cyjne 
wszystkich pań i młodzież: j pragną- 
cych przystąpić do Związku. 

Zagai zebranie w imieniu Komitetu Or- 
ganizacyjnego dr. Janina Rostkowska, po- 
czem prof. lynand Ruszczyc będzie mó- 
wił o „Pięknie Wilna i Ziemi Wi 
Następnie p. Aleksandrowiczowa — (Cio! 
Albinowa) wypowie „Kilka ciepłych słów 
do A p. = e wygto- 
si pogadani |. t. „Cele i korz nące 
ze Zwięda: bik Bowie. m 

Na atrakcje zebrania złożą się: 1) poka- 
zy mód firmy p. Dutkiewiczowej (suknie 
wizytowe i robocze na żywych m: 
członkiń anizacji), 2) pokazy sukien lu- 
dowych wileńskich z Bazaru Ludowego, 3) 
pokazy uczesań pań wykonane przez firmę 
Mural, oraz 4) „Uwagi karnawałowe" wy- 
powie p. Antoni Bohdziewicz. 

Na zakończenie SS Zarządu i spra- 
wy organizacyjne. Wstęp dla pań bezpłat- 
ny, dla panów 50 groszy. 

Wobec tego, że przemówienia transmito 
wane będą przez radjo, zebranie rozpocz- ё 
nie się z punktualnością niezawodną. 

BALE I ZABAWY 
„-- Karty wstępu na V Doroczny Bal Rol 

ników można nabywać u Pań ya, 
oraz przy kasie od godz. 10 rano — Kasyno | 
Garnizonowe, Mickiewicza 13. 

— Sprostowanie. W liście P.P. Honoro- 
wych Gospodarzy V Dorocznego Balu Rol- 
ników przez przeoczenie zostało opuszczone 
nazwisko pp. inż. lanostwa Czerniewskich. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr miejski na Pohulance, Dziś o 

godz, 8 w. ukaże się po cenach zniżonych 
„Dzielny wojak Szwejk* Haseka, po raz 
ź4-ty w tym sezenie. 

Rolę dra  Gruensztejna obejmuje znów 
dyr Zełwerowicz, który z powodu choroby 
przez dłuższy czas nie brał udziału w 
stawieniach, z 

— Teatr-miejski w „Lutni*, Dziś po raz 
15-tv ukaże się po cenach znižonych „Re- 

(dalszy ciąg kroniki na str. 4-eį) 
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. Wyrok w sprawie Dziedziuła i towarzyszy 
Dnia 16 bm. o godz. 17 min. 10 zapadł 

wyrok w sprawie Al. Dziedziula i 22 towa- 
rzyszy ych z art 102 część pierw- 
szą © dzi. ść wywrotową i chęć obałe- 
mia dotychczasowego ustroja w Połsce. 

+ (owy fo zapoznaniu się ze spra- 
RY oskarżenie z art. 102 i zakwa- 

fikował działalność oskarżonych, jako 
zamierzenia miecenia niepokojów, wystąpie- 
nia publiczn e i nielegalne manifestowanie w 

ch. oz 7 
zakwalifikował przeto działalność 0- 

skaržonych pod urt. 129, 121 i 49 i zasą- 

Osk. A. Dzidziula zamknać na przeciąg 
1 roku i 6 miesięcy w twierdzy 

Weronikę Bucio, Hermana, St. Turkiewi- 
czównę, S. Skórko, Al Potapowicz, j. Pota 
powicza, Al. Iknatowicza, G Pileckiego na 
6 m więzienia. 

Ł. Łapidusa, E. Derczańską, H. Gurwi- 
tza na 1 rok i 6 miesięcy ciężkiego więzie- 

  

karnawałowa”, która osiągnęła rekor 
dzięki urozmaiconemu 
koncertowemu wykona- 

wja 
_"_ dówe powodzenie, 

- programowi, oraz 
nip. 

      

— Niedzielne przedstawienia popołudnio- 
we. W nadchodzącą niedzielę dnia 18-go 
b. m. odbędzie się w Teatrze na Pohulan- 
ce punktualnie o godz. 3-ciej p. p. przedsta 
wienie po cenach zniżonych. Wypełni — je 
„Noc listopadowa“ S. Wyspiańskiego, która 
ukaże się nieodwołalnie ostatni raz w tym 
sezonie. : 

— Najbližszc premjery. W nadchodzący 
czwartek 22-go b. m. odbędzie się w tea - 
uze na Pohułance premjera uroczej konie- 
dji Carpentiera „Papa —— kawaler, ocze 
kiwanej ze zrozumiałem zainteresowaniem 
przez publiczność wileńska . 

Nowość tę wprowadza na naszą scenę- 
reżyser Wyrwicz - Wichrowski, który jed- 
nocześnie odtwarza rolę tytułową. 

Dekorator j. Iawryłkiewicz projektuje 
pomysłowe dekoracje, pozwałające na bły- 
skawiczną zmianę miejsca akcji. 

Na piątek 23-go b. m. zapowiedziana 
jest w „Lutni“ premjera oryginalneį kome- 
Aji Francka i Hirszfelda „Interes z Ameryką“ 
w opracowaniu  režyserskiem R. Wasilew- 
skiego. 

        

CO GRAJĄ W KINACH? 

Hollywood — Impresarjo. 
_ „Heljos — Porucznik Armand. 

Lux — Statek komedjantów. 
Światowid —- Rapsodja węgierska. 
Casino — Rozkosze  nietezpieczeństwa. 
Pan — Żar miłości. 

Stylowy — Cudza narzeczona. 

Wanda — Bicz Boży. 
Kino Miejskie — Na Sybir. 

WYPADKI I KRADZIEŻE 
— Wypadki w ciągu doby. Od 15 do 16 

bm. zanotowano w Wilnie wypadków 60, 
‚ № tem kradzieży 6, opilstwa 5, przekroczeń 
administracyjnych 31. 

— Dezerter złodziejem. W dn. 
15 bm Wołejkówna Bronisława, Wiłeńska 12 
zameldowała o kradzieży z jej mieszkania 
bielizny przez Lejimana |ózefa, dezertera 5 
ppieg. którego zatrzymano ze skradzionemi 
rzeczami. 

      

— Rzeczy w mielinie złodziejskiej. Sawie 
Władysławowi, Kolejowa nr. 15 skradziona 
została garderoba męska oraz bielizna przez 
Szpaka Eljasza, którego zatrzymano w me- 
imie złodziejskiej przy ul. Ponarskiej nr. 29 

iżąca złodziejką. Woguszewiczowej 
Zotji, Słomianka 43 służąca Frąckiewiczowa 
Franciszka skradła bieliznę. Frąckiewiczowej 
narazie nie zatrzymano.. 

— Usiłowanie samobójstwa. 
Bobis Stanisława, zam. we wsi Glinciszki, 
gm. wasilewskiej, pow. szczuczyńskiego wy 
piła esencji octowej. Pogotowie Ratunkowe 
odwiozło desperatkę do szpitała Sawicz w 

_ stanie niezagrażającym życiw. 
zgon. Zmarł nagle wskutek а- 

Karpiński Wacław, Bouffałowa 

        

popleksji 
arr j9 
+ — Podrzutki. Przy ul. Trembackiej nr. 

20 znałeziono podrzutka płci męskiej w wie 
ku około 2 tygodni, porzuconego przez Ej- 
tilową Helenę, za którą wszczęto poszukiwa 
nia, 
© W tymże dniu przy ul. Bazyljańskiej nr 
5 znaleziono podrzutka płci męskiej w wie- 
ku około 6 tygodni. Podrzutków skierowano 
do przytułku Dzieciątka Jezus. 
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OFIARY 
/_ Stali bywalcy rest. „St. Georges" złożyli 
na łódź podwodną w obronie Ojczyzny. 
'_ Borkowski zi. 5, Cywiński zł. 0.40, Bu- 
dzyński por zł. 3, Fraże - Potekwie zł. 1, 
Dargel Edward zł. 1, Maciejewski Józef -— 
zł 1, „Pasternak zł 1, Uzdowski Stan. zł. 1, 
Dzierdziejewski zł. 5, Święcicki zł 2. 

> Razem zł 20,40. 

  

  

  

  

   
    

    

  

"W. WILLIAMS. 

"Mortimer 
Bełford krzyczał ze złości: 

ё — Ależ niech pan zrozumie, że 
przeszukaliśmy cały ogród, calutki 
dom, wszystkie zakątki. Gdzież pan 
będzie go szukać jeszcze? Uprzedzam 
ostatni raz, że za chwilę zjawi się tu 
policja, a wtedy będzie zapóźno! 
Ostatni raz pytam pana: jedzie pan, 
czy nie? 

Nastała krótka pauza. Desmond 
posłyszał spokojny, jasny głos swego 
przyjaciela z frortu: 

— Tam za oknem jest balkonik... 

    

— Zagłądałem tam, — upierał się g 
Belford. — Niema go tam. Niech się 
pan sam przekona, jeżeli mnie pan 
nie wierzy! 

3 Nastała chwila krytyczna. Major 
czekał w najwyższem naprężeniu. Po- 

_ słyszał skrzypnięcie ramy okiennej i 
głos: 

— To dziwne! ‹ 
Słowa te były wypowiedziane nad 

samą głową Ocwooda, ale na szczę- 
ście Strangwayse dodał natychmiast: 

— Rzeczywiście niema go tutaj. 
'_ Desmond był uratowany. Kryjów- 
kę jego Strangwayse mógłby odkryć 
jedynie w tym wypadku, gdyby wy- 
szędł na balkon. 

_ Szpiedzy powrócili do pokoju i 
nastała cisza. Major z największą trud 
nością opanowywał chęć wyskoczenia 

_ ma dwóch zbrodniarzy i zwyciężenia 
ŚW ich, Tak pragnął uwolnić Barbarę. 
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nia B. Gurwicza na 6 miesięcy ciężkiego 
więzienia. 

L Banka na 1 i 6 miesięcy ciężkiego 
więzienia. 

H. Fejgefbauna na I rok i 6 miesięcy 
zamknięcia w twierdzy 

Ci:. Futermanu, Z. Arena, H. Knela, S. 
Marszełnika, F. Zonównę, B. Żylinównę, Z. 
Etkira na zamknięcie w twierdzy przez 
miesięcy sześć. 

M. Zukówne na 2 miesiące więzienia. 
Oskarżeni wysłuchali w spokoju wyroku 

i jego motywów, pe ukończeniu zaś czyta- 
nia przez sąd, powstał szmer i k 
na sali To rodziny oskarżonych . omawiały 
wyrok. 

Matka jednej z oskarżonych siwowłosa 
Żydówka woła: „Niech Bóg da zdrowie pol- 
a sędziom... Sprawiediiwie. Sprawiedli- 

WIELE 

Oskarżeni opuszczą więzienie, ieważ 
sad zaliczył im do Kary areszt nooo 

  

117 ŚRODA LITERACKA 
KS. ANTONI RADZIWIŁŁ JAKO 
PIERWSZY KOMPOZYTOR FAUSTA 

Sto siedemnastą Środę Literacką wy- 
pełnił całkowicie niezmiernie ciekawy rele- 
rat znanego krytyka p. Karola Stromen- 
gera. 

Tematem referatu był najpierw — 
„Książę Radziwiłł jako pierwszy kompozy- 
tor Fausta”, w drugiej zęści odczytu, prele- 
gent z ogromną swadą zobrazował stosunek 
literatury do muzyki. 

„Faust', Gothego niezmiernie interesował 
riuzyków przez Cały wiek XIX-ty: a nawet 
iw wieku XX temat ten opracowywał Nie- 
miec Buzoni Ferucia Faust jest to najwyż- 
sze zadanie stawiane muzyce, niestety filo- 
zoficzna strona dzieła pozostać musi dla 
muzyki niedostępna. Największe powodze- 
me miała i stała się najbardziej popularną 
francuska kompozycja Gunoda, która z tra- 
gedji Fausta bierze tylko fabułę. 

Pierwszym kompozytorem Fausta był 
Antoni Henryk ks. Radziwiłł, pomimo, iż 
nie był on muzykiem, ale amatorem i dy- 
letantem, kompozycja jego zyskała uznanie 
poety i była grana na dworze berlińskim. 
Książę Antoni Radziwiłł urodził się w Wil- 
nie, wychowywał się na dworze berlińskim 
i ożenił się z księżniczką pruską Luizą. Pia- 
stował on różne dworskie urzędy, był przez 
łat czternaście namiestnikiem Poznańskiego, 
muzyce oddawał się tylko w chwilach wol- 
nych od zajęć. Książę Radziwiłł był wielkim 
entuzjastą Fausta Goethego. pracował nad 
nim przez łat trzydzieści, a ukończył dopie- 
ro przed samą Śmiercią, tak, że dwa to- 
my jego partytury Fausta, zostały wydane 
dopiero po jego śmierci przez żonę księž- 
nę Luizę, tomy te dzisiaj należą do rzad- 
kości. 

Radziwiłł tworzył właściwie nie operę, 
ale ilustracje muzyczne ściśle według wska- 
zówek autora, ktory był zachwycony ta- 
lentem, entuzjazmem i wyobraźnią Radzi- 
wiłła. Szopen wyrażał się również z uzna- 
niem o Fauście Radziwiłła. Dzisiaj ta par- 
tytura ma głównie znaczenie historyczne, 
ciekawe jest niezmiernie, że dzięki Polako- 
wi Radziwiłłowi awór berliński zapoznał 
się z dziełem Goethego. Faust Radziwiłła był 
wystawiony całkowicie w roku 1835-ym, ale 
częściowo w latach 1819 i 1820-tym. Przed 
stawienie odbyło się na dworze pod oso- 
bistym kierunkiem autora kompozytora. 
Mefista śpiewał książę Henryk Meklembur- 
ski Fausta i Malgorzatę najlepsi artyści, 
książęta byli widzami i słuchaczami. Muzy- 
ka Radziwiłla miaia na dworze berlińskim 
powodzenie i wchodziła w skład wszystkich 
koncertów prawie przez cały wiek XIX-ty. 
Faust Radziwiłła był poważnie traktowany 
nietylko na dworze ale i przez muzyków 
współczesnych, naprzykład taki Szumann 
ma mu do zarzucenia w swojej krytyce 
łioskiej głównie to, że do uwertury użył 
kantaty Mozarta. Muzyka Fausta składa- 
ła się z 25 numerów, w które wchodziło 
sporo chórów, duży nacisk kładzie Radzi- 
wiłł na arje Małgorzaty. Pomimo iż stale 
przebywał na dworze berlińskim, Antoni 
Radziwiłł nie. był -zniemczały, na każdym 
kroku podkreślał swoją polskość, był gorą- 
cym admiratorem Szopena i z ogromnym 
taktem spełniał przez 14 lat swój trudny 
urząd Namiestnika Poznańskiego. 

Radziwiłł jest ciekawym przykładem 
połączenia muzyki z literaturą, muzyka je- 
go chorowała na nadmiar uwielbienia dla 
dzieła, w przeciwieństwie do Gunoda, któ- 
ry prawdopodobnie w całości nie znał Faa- 
sta Goetliego, nie interesował się jego stroną 
*lozoficzną, a wziął tylko fabułę do swojej 
opery. Na Zachodzie ciągłe, wzajemne szu- 
kanie się muzyki i literatury. doszły: już 
prawie do wyrównania, literaci znaleźli moc 
nowych tematów w muzyce, u nas, nieste- 
ty, sprawa ta koce się nieco gorzej. 
Lecz i na Zachodzie sprawa zrozumienia 
znaczenia muzyki przez literaturę szła do- 
syć trudno i wolno. Romain Roland po- 
wiada, że dopiero wojna roku 1870 obudzi- 
ła we Francji muzykę. Andrć Gyde nazy- 
wa kłasyczny język francuski klawiaturą 
bez pedału, tym brakującym pedałem jest 

Ale zdarzenia ostatniego tygodnia nau- 
czyły go ostrożności. Wlazł więc znów 
na bałkon i czekał odpowiedniej chwili 

W ciszy mijały minuty. Desmond 
nie mógł zupełnie domyślić się, co dzia 
ło się w pokoju, aż dopóki przeraźli- 
wy krzyk nie wstrząsnął nim do głębi. 

Ocwood wyprostował się i przyłg- 
nął uchem do niedomkniętego okna. 
Młoda dziewczyna jęczała żałośnie, 
każdy jęk wyrywał się z jej ust z ja- 
kimś nieludzkim wysiłkiem. 

— Boże! — zgrzytnął zębami ma- 
jor. — Nie zniosę tego dłużej. Cicho 
otworzył okno i stanął za portjerą. W 
iejże chwili dziewczyna krzyknęła nie 
a: głosem: „Nie mogę, nie mo- 
zę 
Desmond drżał ze wciekłości. Krew 

tętniła mu w skroniach, mięśnie natę- 
żyły się, ale siłą woli opanował się. 
Wiedział bowiem, że obaj przeciwnicy 
byli uzbrojeni i nie było żadnych 
szans, by on sam i bezbronny mógł 
ich zwyciężyć. Trzeba więc było cze- 
kać. oczekiwać odpowiedniej chwili, 
kiedy los wyda łotrów w jego ręce. 

Ostrożnie rozsunął portjery i wyj- 
rzał. Barbara siedziała na tem samem 
miejscu, ale w zmienionej pozie i szy- 
ię miała wygiętą dziwnie nienaturai- 
nie. oczy szeroko otwarte, wykrzywio 
ne konwulsyjnie usta pokryły się pia- 
ną .. Przed nią stał Belford wpatrując 
sięw jej oczy. Żyły na jego czole na- 
brzmiały, po tłustych policzkach spły- 
wały kropłe potu. Za każdym razem, 
gdy pochyłał się ku niej, Barbara 
wzdrygała się konwulsyjnie, jakby 
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rezonans symbołizmu. W Niemczech po - 

wstała idea jedności wszystkich sztuk. 

Typ muzyka literackiego, lub literata 

muzycznego, jest w dziejach historji nie- 

zmiernie rzadki, gdyż głęboko zakorzenio- 

na jest w ludziach niechęć muzyków do 

literatów i odwrotnie na tle sporu 0 wyż 

szość jednej lub drugiej sztuki. z 

W Anglji znana jest muzykalność Szek- 

spira. Gdy opery włoskie zdobyły popu- 

larność, społeczenstwo angielskie żąda wias 

nej narodowej opery. Hendei cieszyl się za 

życia ogromnent powodzeniem i popularno- 

ścią, a po śmierci pochowany został z wiel- 

kim pietyzmem w Westminsterze obok De 

kensa. Pomimo to, wśród literatów epoki 

romantycznej znać jeszcze bardzo małe zro- 

zumienie dla muzyki, dopiero później pur 

bliczność zaczęła wymagać. aby ażdy 

fiterat znał się na muzyce. Bernard Schaw: 

iest wielkim znawcą muzyki, za największe- 

go genjusza muzyki uważa on Bethovena. 

Ż Francuzów Gustaw  Flaubert napisał 

„Słownik Komunałów , w którym jest spo- 

ro komunałów muzycznych i ma na celu 

ponczenie, że literatom należy albo nie pi- 

sać o muzyce, albo pisać ze znawstwem, 

aby nie popełniać nonsensów. Wśród lite- 

ratów francuskich Proust był jednym z naj- 

świetniej: усб i t on 
świetniejszych znawców muzyki, by 

wielbicielem Szopena i Wagnera i bardzo 

wiele miejsca poświęca on w swoich dzie- 

łach muzyce. > NSA 

w literaturze polskiej nawet  Sienkie- 

wicz i Żeromski pisząc o muzyce popeinia- 

ja ogromne gafy, nie mówiąc już o zupeł- 

ie tałszywych łądach na muzykę wyra” 

żóbxch Ró Welssenhoffa. Przybyszewski 

był żarliwym muzykiem, ale pojmował ją 

zbyt indywidualnie. „Ciekawy był stosunek 

do muzyki Wyspiańskiego, traktował: 80 

muzykę jako żywioł twórczy dionizyjski. 

dzisiejszych literatów: czują i rozumieją miu- 

zykę* Iwaszkiewicz, Baliński, Kaden-Ban- 

drowski i Hulewicz. 4 

Na zakończenie prelegent zaznacza, że 

literaci zapoznając się z muzyką gruntow- 

nie, KOS z niej czerpać dużo nowych i 

ciekawych tematów. FK. 
— 

2 5 АВ б М 
UPRZEJMOŚĆ I WEKSELKI. 

Pan Ignacy Rawa po e pomysły za- 

jone na skalę europejską. - 

кюіЕ!‹зроп — і?прогі. Pertraktacje z kupca- 

mi zagranicy i Gdańska. 
Ruch w interesie jednem słowem. 

Gdzie drwa rąbią, tam wióry łecą. Pra- 

wdopodobnie pan Rawa, jako drwal wytrwa 

ły zbierał by wióry w postaci zarobków... 

gdyby... Gdyby jedna z firm gdańskich nie 

zarzadała gwarancji weksłowej z żyrem 

Pan R. udał się do swej znajomej p. Chro 

stowskiej kierowniczki jednej z szkół w Wil 

nie, która będąc uprzejmą zażyrowała p. R. 

weskłe, kładąc na nich prócz podpisu pie- 

częć szkoły, do czego nie była uprawnioną. 

Obeszłoby się cicho i bez rozgłosu, gdyby 

p. R. kupcom gdańskim raty opłacał punktu- 

alnie > : : 

Ponieważ jednak z ratami zalegał, gdań 

czanin zwrócił sią do sądów polskich. Po- 

ciągnęły one pana Rawę do: odpowiedzial- 

ności z par. 51 i Sąd Okręgowy, zasądził „go 

na pobyt 7-mio miesięczny w więzieniu. Sąd 

apelacyjny rozważał wczoraj tę skompiiko- 

waną sprawę, zatwierdził wyrok Sądu Okrę 

gowego z tą zmianą, że zaliczył panu R. 

areszt prewencyjav do dn. 15. I. 30 i zarzą 

dził oskarżonego bezzwłocznie zwołnić z wię 

zienia. 

PIERWSZE JASKGŁKI SPRAWY WAR- 
DENSKIEGO. 

W dniu 14 stycznia br. w Sądzie Grodz. 

kim w Postawach rozpoznaną została _ 7 

udziatem podprokuratora j. Korkucia spra- 

wa Mikołaja  Cichockiego, buchaltera dóbr 

Woropajewskich. oskarżonego z artykułu 

166, część I punkt 2 KK, za ukrycie doku- 

inentów w czasie prowadzenia śledztwa 

przeciwko Wardeńskiemu, potrzebnych do 

ekspertyzy buclialteryjnej, które następnie 

zostały u niego odnalezione. 
M. Cichocki wyrokiem, tegoż sądu został 

Skazany na 6 miesięcy więzienia z zawiesze 

niem wykonania kary na 5 lat. 

RADJO WILEŃSKIE 
SOBOTA, DNIA 17 STYCZNIA 1931 r. 

11,58: Czas. 
12,05 — 12,50: Koncert popularny 

13.10.: Kom meteor. . 
15,30 — 15.50: „Со паз boli“ —- Prze- 

chadzki Mika po mieście. : : 

15.50 — 16.10: Pogad. radjotechniczna Z 
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Warsz. 3 s 

16.15 -— 16,45: Koncert życzeń  (pły- 

ty). 
“ 16.45 — 17,15: Koncert z Warsz. 2 

17,15 — 17,40: „Wpływ psychiki narodu 

na naukę i filozofję” — odczyt z Krakowa 
wygł. St. Harasek. е 

1745 — 18,15: Audycja dla młodzieży 
„Jak dobre. Mzimu uratowało życie Kinga“ 
—fragment z powiešci Sienkiewicza „W pu- 
styni i puszczy“ -— zradjofonizowany i wy 
reżyserowany przez Halinę Hohendlingerów 
nę. Wykonają  artysci dram. Tr. na caią 

usiłując wyrwać z więzów ramiona i 
nogi. 
— Pani mówi, że on tu był? Gdzież 

on jest? Gdzie jest? Gdzie się ukrył? 
Pani musi odpowiedzieć! 

Niemiec mówił głuchym głosem, z 
widocznym wysiłkiem, każde słowo 
inusiało go niemało kosztować. Wraż- 
liwa natura Ocwoodą odczuła odrazu, 
jak wielką siłą magnetyczną rozporzą- 
dzał ten człowiek. Czy mogła Barbara 
sprzeciwić się jemu?.. Strangwayse 
stał obok, wsłuchując się chciwie w 
szept nieszczęśliwej ofiary! 

— Niech pani mówi, gdzie on jest! 
Rozkazuję! 

Dziewczyna jęcząc załamała ręce. 
Białe usta wyszeptały ledwie dosły- 
szalne: „„Tam*, a palec wskazał portje- 
rę, za która stał Desmond. 

Rozdział XXVIII 
Propozycja Strangwayse'a 

„  QOewood skoczył ku oknu, ale było 
już zapóźno. Kapitan w mgnieniu oka 
znalazł się przy oknie. W chwili, gdy 
odsłonił portjerę, Desmond odwrócił 
się i chciał zadać cios w głowę, ale 
Strangwayse uprzedził go. Widząc 
przed sobą stalową paszczę dużego 
rewolweru, Ocwood zrozumiał, że tym 
sazem zginął niezawodnie. 

Barbara leżała nieprzytomna, po- 
grążona w śnie hypnotycznym. Twarz 
tej, byla śmiertelnie blada, oddech 
chrapliwy. Belford bezsilnie opadł na 
krzesło, wycierając pot z twarzy, 
Strangwayse z wesołym uśmiechem 
obserwował jeńca. 
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MIEJSKIE 
SALA MIEJSKA 
Ostrobramska 3. Frenkiel, Bodo 

deczko”, „Kolędę", „Skruszcie kajdany*, „Pieśni syberyjskie”. 
SB diynia ud g. 

td dnia 16 do dnia 21 stycznia 1931 r. włącznie będzie wyświetlany naipotężniejszy fiłim polski: 

„NA $YBIRĘ* 
W rolach głównych: JĄDWIGA SMOSARSKA, Adam Brodzisz, Bogusław Samborski, 

Wielki dramat miłości i poświęsenia 
Według scenarjusza W, Sieroszew- 
skiego. Realizacja M. Szaro. 

Aktów 10. 

i inni. W czasie wyświetjania fiimu p. Z. Piejewska wykona pieśń „„Płomienne serca”. 
Chór męski drukarzy pod batutą p. W. Mołod 

« m об oc:ątek seansów od g 4-=i. 
Ceny zwykłe: Parter 80gr, Balkon 

eckiego wykona: „Warszawiankę*, „O gwiaz- 
Zwiększony zespół orkiestry. 
Następny program: „Sokół preryj”'. 
40 gr. 

  

Dźwiękowy Dziś! 
KINO-TEATR 

„HELIOS“ 
UL Wileńska 38 

Tel. 926. > 
eny na 1-szy seans Zniżone. 

Największy sukces bieżącego sezonu! Najnowsze i najgłośn. arcydzieło, Atrakcyjna Śpiewna kreacja bożyszcza tłumów 

RAMONA NOVARRO PORUCZRIK ARĄŃAND 
Śpiewno dźwiękowy dramat miłosny. Nad program: atrakcyjne dodatki dźwiękowe. 

Poczatek seansów o gałz 4, 6, Ri 10, 5 
  

  

Dziś! Ulubiea:ec 
Dźwiękowe kino publiczności 

„KOLLYWOOD' 

Mickiewicza 70   BUSTER KEATON ‹ ога 

B A Pe e E 8 A R Ę e Nad program: 

Ceny zniżene tylko na 1-52у 

w arcywes.żej ROM. 
ANITE PAGE dźwiękowej p. t. 

Rewelac. dodatki dźwiękowe. 

Seansy o godz. 4, 6, 8 i I0,I5 

Seans. 
  

  

DŹWIĘKOWE KINO Sensacja dia Wilna! Niezrówuany krol humoru i Śmiechu 
w swojem pierwsze arcydziele dźwiękowem p. t. HAROLD LLQYD 

CGJINO | Rozkosze NIEBEZPIECZEŃSTWA 
WIELKA 47.   

Szalone przygody ulubieńca publiczności. 
Poczętek seansów o god. 

Ceny zniżone tylko na pierwszy seans. 
z. 2-ej 4, 6, 8.1 1015 

  

Rewelacyjny program! Super-sensacja erotyczna. Najpiękniejszy i najbardziej wzruszający film doby obecnej. 
KINO-TEATR Płomi: Ь > 
P AN“ *poska GRETA GARBO cs Conrad Nagel "GD 

55 2 
Film o niezwykłej tości tyst j ż. Freda Niblo twórcy WIELKA 42 ŻAR KIŁOŚCE „Ben Hura", Film dla którego każdy będzie miał jedynie słowa zachwytu. 

Początek o godz 3-ej, w dnie świąt. o g, 1- ej. — Cena od 40 gr. 

  

Polskie Kino 

„WANDA: 
w uowem 

Wieiza 30, Tel. 14-81 arcydziele p. t. B   Sensac 

W rol. 

Dziś! Słynny mistrz maski „człowiek o stu twarzach*. Największy tragik świtaa LON CHANEY 

yjny dramat w IO aki. 

gł LEON CHANEY i ANITA PAGE. 
  

4 M i MMM 
Magistrat miasta Wilna poszukuje kino- 

mechanika do kinematografu miejskiego. © 
warunkach pracy można się dowiedzieć w 
Wydziale Szkołnym Magistratu m. Wilna w 
odzinach urzędowych, dokąd również nale- 

> składać pa z życiorysem i świadec- 
wami o poprzedniej pracy. 

J. ŁOKUCIEWSKI 
ławnik Magistratu miasta Wilna. 

UA NANA 
ROAD PAE: 

LICYTACJA 
Komisarz Zarządzający Kasy Chorych m. 

Witra podaje do wiadomości, że w dn. 29 
styczuja br .(czwartek) o godz 10 rano w 
lokatu cji Chorych przy ul. Dominikańskiej 
15 odbędzie się sprzedaż z licytacji pubiicz- 
nej różnych sprzetów domowych, uniebłowa 
nia domowego i biurowego, maszyny do pi- 
sania firmy „Szmidt Premier“, różnych czę- 
ści do instałacji clektrycznej, cholewek, pół 
bucików, mydła oraz przyrządów do golenia. 

Bliższe szczegóły dotyczące licytacji imo- 
żnua otrzymać w Wydz. Egzekucyjnym Kasy 
Chorych m. Wilna (pl. Magdaleny 4) od go- | 
dziny 8 do 3 а 

Ža 
laż. K. BERTEL. 

  

OGŁOSZENIE 
Komornik Sądu Powiatowego w Wilnie 

3-go rewiru Wactaw Leśniewski zam. w Wit 
nie przy ul. 3-go Maja 13 na zasadzie art, 
1030 UPC obwieszcza, iż w dniu 26 stycz- 
nia 1931 roku o godzinie 10 rano w Wilnie 
przy ul. Zwierzynieckiej 6 odbędzie się sprze 
daż z licytacji publicznej majątku ruchomego 
należącego do Moiżesza Mrozowicza, składa- 
jacego się z wyrobów chemicznych, oszaco- 
wanych na 1970 złotych na zaspokojenie 
pretensji firmy Huaryk Scheerschmidt i Koch 
w Białymstoku w sumie 1547 zł. 50 gr. z 
proc. i kosztami 

Komornik sądowy 
LEŚNIEWSKI 

  

Polskę. 
18,15 -- 18,45: Koncert dla młodzieży z 

Warsz. 
18,45 — 19,00: Kom Wil. Tow. Org. i 

ół roln. 
19,25 — 19,40: Rozmaitości. 

» 20,00 — 20,10- Kom. z Genewy. 
20,15 --- 20,30: „Kobieta pracująca w 

Wilnie" —- odczyt — wygł. dr. J. Rostkow 
ska. 

20,30 — 22,00: Muzyka lekka z War- 
szawy. 

22,00 -— 22,15: „Ciotka Albinowa mówi 
na całą Polskę". 

22,15: Koncert chopinowski z Warsz. 
2250 — 24.06: Kom. i muzyka tan. z 

  

Wa    

ст BOŻ 

Jlosa'*=; 
zmarszczki, wągry, bre- 
dawki i kurzajki usuwa 
Gabinet ® 
osmetyki kane Gedi6 

J. Hryniewiczewej, 
nl. WIELKA X 18 m9, 
Prsyj.wg. 10-11 4-7 

W.Z.P. AM 

LEKARZE 

Dr. 

Łukiewicz 
choroby skórne i we- 
neryczne ul. Mickie- 
wicza 9 wejście z ul. 
amiadeckich 1. Przyjm. —— 

LOKALE 

3 pokoje 

Dr. Kenigsbe g 

z kuchnią odstąpię pod 

choroby skórne, wene- 
tyczne i moczopłciowe 

biuro lub mieszkanie, 
Tatarska 10 m. 3, 

Mickiewicza 4, 
t.el. 1.90. 

Od 9—12 i 4—8 
    

Dwa pokoje 
z wygodami z p awem 

[Akusze rki 

  

korzystania kuchni 
BRUSZERKA ч й Portowa 19 m. 6. 

ŚMIAŁOWSKA — 
aras (Gabinet Kosme- 
fyczny, nsnwa zmarszcz Do wynajęcia 
ki, piegi, wsgry, łupież 2 Mieszkania: 
brodawki, kurzajki, wy- 4 pokojowe z kuchnią 
gadanie włosów, Micez winną i wszelkiemi 
kiewicza 46. wygodami i 2 pokojo- 

we z kuchnią, wanną 
i wygodami,  Słowac= 
kiego 17. 

Odnajme 3 — 4 
pokoje 

z kuchnią — odpowied- 
nie również na biuro. 
Zamkowa 18—19. 

Pokoju 

  

KOSMETYKAJ 

SBZZAŃIEG 
GABINET 

Racjonalnej Kosme- 
żyki Leczniczej. 

Wiino, Micz ewicza 31 
m 4, 

Urodę kobiecą z utrzymaniem, wygo- 
kouserwn- dami poszukuję. Żgło- 

je, doskonsli, odświe- szenia do Administracji 
Ża, usuwa jej skazy Słowa „Wypiacalny“ 
1  brski, Masaż 

     
  

  

  

  

  

  

      

1 J МАНН 
Kto chce kupič 

solidny towar po najniższej cenie, niech 
zobaczy u Głowińskiego. Polecamy 
wełny, jedwabie, popeliny, flanele (ai- 
pony), towary bieliźniane 

Wi LEŃSKA 27. 

(E A M R 

Sprzedaje się 
domdrewniany 
z placem o 7 mieszka- 
niach. Dowiedzieć się 
Jagiellońska I m. 4. 
Kozłowska od 3 do 5 

    < 

  

Szkło 

Fajans 

Porcelana 

Serwisy 

Najtaniej 

Ba 

4 —5000 dolarów 
poszukuje się na 1-szy 

  

  

        

Nr. hipoteki majątku 
ziemskiego. — Oferty w D. Handl. 
składać w redakcji pod 
S. O. L T Od i 

„GūYNIEC 
SANKI i 5-k 

jednokonne, miejskie, l m d 
PSEM okazyjnie 

„ tanio do sprzedania 
28 = zł. Witoldowa WILNO, 

ul. Nr. 2» m. 1. Koło = 
Radjostacji, ul. Wielka 

amas Nr. 19. 
Posiadamy 

do sprzedania 
duży wybór domów, K 

dobrze rentujących 
Wileńskie Biuro Komi- 

sowo - Handlowe 

Mickiewicza 21 m. 4, 

ZGUBY 

Zgubioną 
     

      

  

  

Smaczne opalerie ce. DO wynajęcia tel. 152. książkę wojskową i kar- 
ry. Wypadanie włosów d”a pokoje bez kuch- susz ię mob. wydaną ва 
I łupież. Najnowsze ni, bez mebli. Siera- __jmię Jana Walentyno- 
sdobycze kosmetyki ra. KOWSkiego 25—2 WO nb 

cjonalnej. i Pate) a P KU- Codzienni й k 

KA 4 A 2 wz 
kujemy do wydzier- a 
żawienia dla solid- i 

Poszukuję nych reflektantów | — Zgubioną 
Pianina i nauszyciela(ki) Dom H.-K. „Za- | legitymację wydaną — 

forte y chęta'* Mickiewi- | Przez U. S. B. w Wil- 
piany arytm tyki, księgowo | cza 1, tel. 9-05. |nie w 1930 r. Nr. 4102 

do wynajęcia ści i korespondencji | na imę Feni Cześlów- 
Portowa 19 m. 6. handlowej. Borowa "ny uniewaźnia się. 

  

  

  

— Desmond? A to mi niespodzian- 
ka! — śmiał się, — uważałem cię za 
nieboszczyka. 

Major nie odpowiedział. 
on bynajmniej tchórzem, ale scena, 
której świadkiem był przed chwilą, 
wstrząsnęła całym jego systemem ner- 
wowym: po raz pierwszy w życiu 
nczuł strach. 

Tymczasen: Belford wstał ciężko z 
krzesła i wyjął z kieszeni rewolwer. 

-— Łotrze, --— zaryczał rozwście- 
czony. —-— My ci tu zaraz pokażemy, 
jak to się wodzi za nos 'takich ludzi, 
jak my! 

Podniósł rewolwer, ale Strangway- 
se zasłonił sobą majora. 

— Zabiję go! — krzyczał Beliord. 
-— Musimy pozbyć się go raz na zaw- 
sze. 

Nie” był 

Dlaczego? Poco? — zapytał 
lodowatym tonem Strangwayse. — Za 
bić Desmonda? Co też panu przycho- 
dzi do główy? W każdym razie nie 
ieraz, — dodał z uśmiechem. 

-— Ale pan zwarjował! — nalegał 
Niemiec, potrącając niecierpliwie re- 
wolwerem. -— już raz pan go wypu- 
ścił. Ja go znam: on przestanie być 
dla nas niebezpiecznym dopiero w 
trumnie. Jeżeli pan nie może... ja sam.. 

— Zaraz, — przerwał mu Strang- 
wayse. — Przedewszystkiem proszę 
się nie denerwować i nie unosić. 

— Zabijmy go! Tego tylko chcę, 
tego wymagam! Potem uciekniemy 
stąd. Mówię panu, że pozostawanie 
dłuższe w tym domu jest samobój- 
stwem. Minna da sobie rady bez nas. 

  

—. Bo zawsze musiała sobie sama 
radzić! — rozległ się głos od progu. 
Była to M-me Malplaquet w eleganc- 
kim płaszczu, przybranym drogiem fu- 
trem. 

<- Kto to jest? — zapytała, po- 
kazując na Desmonda i nie zwracając 
uwagi na Barbarę. 

-— Pani nie poznaje? — zaśmiał 
się kapitan. —- To major Ocwood, były 
Bazyli Beliord! 

Dama nie okazała zdziwienia. 
— Aha! Byłam przekonana, że nie 

wcześniej, to później złapiemy go. No, 
na co czekacie w takim razie? 

— Właśnie pytam go o to! — 
tupnął nogą, nieprzytomny ze złości 

Belford. . 

-— Nie mam zamiaru zakonczyč Z 
nim tak szybko porachunki! — oznaj- 
mił zimno Strangwayse. 

— Nie, to niemożliwe! — sprzeci- 
wiała się gorąco -m-me  Malplaguet. 
— Czy nie dosyć panu tej lekcji, któ- 
rą panu dano? Utracił pan swoją 
gwiazdę brylantową i napewno nie od- 
zyska jej nigdy, chyba, że wbrew 
wszelkim prawdopodobieństwom znaj- 
dzie się w kieszeni tego młodego pa- 
na. Ale na co ta zwłoka? Czy chce 
pan zgubić nas wszystkich? Ten czło 
wiek nie jest nam potrzebny i pan sam 
wie, że dopóki on żyje, jesteśmy wszy 
scy narażeni na  niebezpieczeństwo 
życia. , 

-— Musicie mi ufać, rzekł twardo 
Strangwayse i dodał kilka słów na 
ucho. — A teraz niech pani zabierze 
stąd Belforda i umożliwi mi porozu- 

Drukarnia Wydawnictwa „Słowo* Zamkowa 

+ ne: 

mienie się z moim starym 
lem. 

— M-me Malplaquet wytłomaczy 
panu o co chodzi, — zwrócił się do 
Belforda. — Ale wpierw niech pan 
zbudzi tę biedaczkę. Niech wypocz- 
nie po tym śnie hypnotycznym. 

-— А wieczorem powtórzymy зе- 
ans? — zapytała M-me  Malplaquet. 

— Nie sądzę, by to było potrzeb- 

przyjacie- 

Beliord pochylił się nad swą ofia- 
są i zrobił kilka ruchów  niewyraž- 
nych, dziewczyna obudziła się i błęd- 
nyn: wzrokiem obejrzała się po po- 
koju. 

: Ujrzawszy Desmonda krzyknęła 
cicho. 

— Zabierzcie ją, —rozkazał Sirang- 
wayse. 

Belford rozwiązał 
Malplaquet objęła 
prowadziła z pokoju. 

Gdy drzwi zamknęły się za niemi, 
Stragwayse wskazał Ocewoodowi krze- 

sznury. M-me 
dziewczynę i wy- 

sło, sam usiadł na rogu stołu, wyjął J 
papierosa i zapalit: 

= Mam nadzieję, że jesteś dosta- 
tecznie rozumny, żeby zorjentować się 
w sytuacji: gra została zakończona. | 
Walczyłeś doskonale i do ostatniej — 
chwili mogłeś uważać siebie nieled- | 
wie za zwycięzcę. Przyznaję to chęt- | 
nie. Przyznaję również, że rozbiłeś 
chwilowo _ mają organizację, ale 
ostatecznie ją zwyciężyłem ty znajdu- 
jesz się obecnie w mojej mocy. 
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