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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie ed 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik wileński" wychodzi codziennie.   

  

 

  

 

  

 
zagranicą 8 zł.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenła
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Pod Protektoratem Prof. Doktora,/J. W. P. Stanisława Kętrzyńskiego Prezesa Instytutu Nauk.—Bad. Europy Wschodniej I J. W. P. Wojewody;Wileńskiego Władysława Jaszczołta

w sobotę dnia 3 lutego 1934 roku w Salonach Pałacu po-Tyszkiewiczow-
skiego (ul. Zygmuntowska 2) odbędzie się

Początek o godz. 22. — Pierwszorzędne zespoły muzyczne.

KOŁO MEDYKÓW ST. U.S. B. URZĄDZA W IZBIE PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ MICKIEWICZA 32.

 

Wstęp 4 zł.

 EMI]PRZSTCZE

Ф

Bufet na miejscu.

Doroczny Bal Szkoły Nauk Politycznych © Wilnie.
Akademicy 2,50 zł. Wspaniałe dekoracje sal

 

mar. XII DOROCZNY BAL MEDYKÓW ›луг.
Stroje balowe. — 3 orkiestry. — Początek o godz. 22. — Dekoracje wspaniałe. — Niespodzianki. — Bufet tani. — Wstęp 5 zł. Akad. 2.50 zł.
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Triumfaina podróż błękitnego gen. po St. Zjednoczonych.
W polskiej prasie amerykańskiej nych, stanowych, miejskich, zarówno

znajdujemy poniższe sprawozdania z wojskowych jak i cywilnych. Po wy-
podróży gen. Hallera po Stanach konaniu pięknego programu, general

Nabożeństwo żałobne za duszę Klub Ch.-D. domaga się unieważnienia
uchwały Konstytucyjnej. 
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GIESI SZABLIŃSKIEJ
ucz. kl. IV Gimn. S$. S Najśw. Rodziny z Nazaretu

sodaliski i członka Koła Krajoznawczego
odbędzie się w Kaplicy Zgromadzenia (Sierakowskiego 13) w sobotę dn. 3

lutego r. b. o godz. 8 rano
Grono Pedagogiczne I Uczenice Gimn S$. S. Nazaretanek.

  

   

 

wielebnemu Duchowieństwu keścioa Miepokalanego Poczęcia, Р. Рго=

żesorowi KAJERACGGL P. Dr. Chorzelskiej, koleżankom I kolegom oraz wszyst-

kim życzliwym, którzy oddali ostatnią posługę zmarłej

Dr. Gabryeli Nówokuńskiej,
rodzina składa serdeczne Bóg zapłać. d
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KASYNO GARNIZONOWE

BAL PRAWNIKÓW
 

4 orkiestry — 2 bufety — Bridge
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DOROCZNA , DZIŚ

LABAQA SYBIRAKO
w Sali Stow. Techników, Polskich — ul. Wileńska 33

DZIŚ

 

Młodzież w szeregach narodowych! |

Trzeci Kurs Kandydatów Młodzieży
Wszechpolskiej

rozpoczął się w dniu 30.1 1934 r. w lokalu Stronnictwa Narodowego

[Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Klub Sejmowy Chrześcijańskiej Demokracji o dbył
maradę, na której powziął uchwałę, że będzie domagał się unieważnienia
uchwały sejmowej powziętej głosami B. B. W. R. w sprawie zmiany
ustawy konstytucyjnej.

«$łowo Pomorskie» ukazało się normalnie,
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA Z Torunia donoszą: „Słowo Pomorskie" po cąłonoc-
nej pracy zdołało zmontować część maszyn i wydało numer w rozmia-
rach normalnych.

O godz. 11.30 rano przybyły na miejsce zajścia władze policyjne
dla przeprowadzenia. badania w związku z napadem wczorajszym 150
osób na drukarnię tego pisme.

Zaopatrzenie emerytalne kolejowców.
WARSZAWA (Pat). Rada Mini- szczęśliwe

strów w dniu 28, I. uchwaliła roz- przedsiębiorstwa
porządzenie o zaopatrzeniu emery-! Państwowe.
talnem i o odszkodowaniu za nie-!

Q przyznanie nagrody pokojowej Nobla.
telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wydział prasowy (niwersytetu Jagiellońskiego w Kra-
kowie w porozumieniu z odpowiednimi czynnikami w Warszawiewysto-
sował do Komitetu fundacji nagrody pokojowej Nobla list z propozycją
nadania tej nagrody polskiemu ministrowi spraw wojskowych J. Piłsud-
skiemu.
DESIUNIBIRD IS 7 AKA ZOKABUADSSPR KEKSA ES

Dyktatura we Francji?
PARYŻ (Pat). Duže wrażenie w pewnień przez republikańską więk-

kołach politycznych i p'wlamentar-'szość opinji publicznej zatrzymałby
nych wywołała wiadomość, zamie-,w ręku władzę nawet w razie prze-
szczona w kontynentalnem wydaniu widywanego upadku w parlamencie.
„New York Heralda", w myśl której Wówczas rząd w kraju przeszedłby
premjer Daladier zamierza wsobot- ,w ręce 5—10 ministrów, którzy po-
niej mowie przez radjo odwołać się siadają w nowym gabinecie najważ-
do opinji publicznej państwa i w ra- niejsze portiele.
zie przychylneśo przyjęcia jego za-!

Otwarcie sejmu rumuńskiego.
BUKARESZT (Pat). W, dn. 1. IL. |dzie, w którem przedewszystkiem

odbyło się ze zwykłym ceremonja- |wspomniał o zmarłym tragiczną
łem otwracie sesji parlameniarnej. |śmiercią premjerze Duca. Następnie
W obecności członków obu izb, |przedstawił program prac prawo-

wyższych dygnitarzy cywilnych i|dawczych, podkreślając konieczność

wypadki pracowników |
Polskie Koleje | 

 przy ul. Orzeszkowej 11
Zarząd Ak. Zw. Młodzież Wszechpolska U. S. B. tycznego król Karol odczytał orę-

wojskowych oraz korpusu dyploma- |stworzenia atmósfery harmonji i so-

Zjednoczonych.
Wilkes Barre,

stycznia.
W] objeździe po osiedlach polskich

na wschodzie, żen. Józef Haller za-
witał i do stolicy zagłębia węglowe-
go. Na dworcu kolejowym,  dostoj-
nego gościa powitał komitet przyję-
cia, weterani Armji Polskiej we
Francji, piechota i konnica Gwardji
Narodowej i tłumy publiczności,

Po uroczystem powitaniu, gene-
rała odwieziono w paradzie, w
eskorcie oddziału kawalerji Gwardji
Narodowej, do. jego kwatery w ho-
telu Sterling. W. chwili" przyjazdu
przed hotel, po drugiej stronie rzeki
odezwała się baterja artylerji odda-
jąc salwę 19 strzałów na cześć gene-
rała Hallera.

Wieczorem tegoż dnia odbył się
wspaniały bankiet w sali hotelu
Sterling х
osób, w tem 50 wybitnych Ameryka-
nów, przedstawicieli władz federal-

Pensylwanja 9-go

udziałem przeszło 350:

|udekorował Mieczami Hallerowskie-
mi cały szereg osób, między niemi
gen. bryg. W. S. Mc Leana, paru se-
natorów, majora miasta, kilku księ-
ży polskich i wybitnych zasłużo-
nych obywateli. Po bankiecie odby-
ła się zabawa taneczna, którą gene-
rał zaszczycił swoją obecnością. O
godz. 1 w nocy, Wódz Błękitnej
Armji, żeśnany przez komitet, od-
jechał do Nowego Jorku.

Przyjęcie gen. Hallera
w Masbeth, N. Y.

Tutejsza Polonją urządziła ser-
deczne i gorące przyjęcie gen. Halle-
rowi, odwiedzającemu osiedla pol-
skie w okolicach Nowego Jorku.
Pomimo dnia roboczego na zapowie-
dziany wiec przybyło około 2.000
osób, aby powitać dostojnego gościa.
Generał przemówił, wzruszony obja-
wami czci i miłości ze strony zebra-
nych, zapewniając ich, że do Polski

| zawiezie jak najlepsze wspomnienia
'ze swego wśród nich pobytu.

 

 

Ponowny spadek dolara.
WARSZAWA (Pat). Wzwiązku |siepszym poważna zniżka dolara.,

z wczorajszą podwyżką ceny złota,|Wślad za spadkiem dolara idzie spa-
decydującą o niższyrw niż dotych: |dek funta, który naogół tłumaczy
czas kursie dolara, wystąpiła wczo-|się usiłowaniami Anglji utrzymania
raj po zamknięciu urzędowych po-| dotychczasowego stosunku między
siedzeń giełdowych oraz w dniu dzi- dolarem a funtem.
p Ai —- .ei

Komunikat Stronnictwa Narodowego,
W niedzielę, dnia 4 lutego o godz. 12 I pół

w sali przy ul. Orzeszkowej 11
odbędzie się

Zebranie Stronnicton Narodowego
na którem posłowie:

Wacław Komarnicki i Aleksander Zwierzyński
złożą sprawozdanie poselskie

o ostatnich wydarzeniach w Sejmie,
Wstęp tylko dla członków Stronnictwa za okazaniem legitymacji.

(Legitymacje z 1933 r. ważne).
Ze względu na szczególnie ważne tematy wszyscy członkowie lidarności narodowej. proszeni są o przybycie.

 



     

| tem, że istnieją obok siebie”.
sam Hitler nieco dalej stwierdza, 

„Po zagarcia uktadi
polsko - niemieckiego.

Ц
"Jak wiadomo, Hitler objął rządy

w Niemczech pod hasłem zniwecze-

nia traktatu Wersalskiego, to znaczy

przedewszystkiem odzyskania tych

ziem, które Niemcy utraciły na sku-

tek przegranej wojny, oraz przyłą-

czenia do Rzeszy tych ziem, gdzie

zamieszkuje chociażby nieznaczna

mniejszość niemiecka, czyli, jak

śpiewają Niemcy: „„Wo die deutsche

Sprache klingt und Gott im Himmel

Lieder singt — dą ist des Deutschen
Vaterland“. Apetyty mają, jak wia-

domo, niezgorsze,

Tak ujawnione plany 7aborcze

Niemiec z natury rzeczy musiały

wywołać odpowiednią reakcję w

państwach bezpośrednio  sagrożo-

nych, a więc we Francji, Polsce,

-Austrji, Czechosłowacji, z którą łą-

czy się Jugosławja i Rumunja, zagro-

żone wprawdzie nie bezpośrednio

przez Niemcy ale przez ich satelitę

— Węgry.
W) ten sposób powstaje żelazna

obręcz dookoła Niemiec, które na-

raz poczuły się całkowicie izolowa-

ne. Ale Hitler potrafi nietylko mieć

rozmach, potrafi też opanować się,

drogę, którą ma do przebycia po-
dzielić na etapy, jak to zresztą czy-
nili jego poprzednicy na stanowisku

kanclerskiem, poczynając od Stres-

semana.
Plan Hitlera jest wyraźny: prze-

dewszystkiem Anschluss z Austrją,
w roku 1935 sprawa Saary, która

stanie się aktualną ze wzgędu na

przypadający w tym roku plebiscyt.

Tymczasem Niemcy dostatecznie
wewnętrznie się wzmocnią, by

z kolei przystąpić do generalnego

rozrachunku z Polską. Narazie więc

mógł Hitler z najczystszem sumie-
niem zawrzeć umowę o nieagresji z

Polską, niekrępując się oczywiście

co do terminu. Korzyść z lej umowy

przypada przedewszystkiem Hitlero-

wi, który w ten sposób potrafił

przerwać okalający go łańcuch, na

ośniwie polskiem, rozwiązał sobie
ręce w kierunku Austrji a następnie

Saary, poróżnił przeciwników, za-

pewnił sobie pokój i bezpieczeństwo
na taki czas, jaki potrzebny jest
Niemcom na dozbrojenie.

Co zyskała Polska?  Przede-
wszystkiem wyjaśnić trzebu, że za-

warta przez nas z Niemcami umowa

nie jest bynajmniej tem, co określa-
no dotychczas mianem  „Locarna

wschodniego". W/ umowie locarneń-
skiej wszyscy jej uczestnicy wzajem-

nie gwarantowali sobie nienaruszal-

ność tej umowy i granic —- w umo-

wie polsko-niemieckiej jedyną gwa-

rancją jest... słowo... podpis.. obu

umawiających się stron, wiadomo

zaś, że Niemcy zwykli w razie po-

trzeby tego rodzaju akta traktować
jako „świstki papieru".

Niemiecki „Drang nach Osten“
sięga najodleglejszych czasów, dziś

za Hitlera, hasło „nach Osten wollen
wir reiten" stało się najpopularniej-
szem w Niemczech.

Wpaja się je młodzieży szkolnej,
o czem świadczą wszystkie pod-
ręczniki popularyzuje się śród naj-
szerszych warstw drogą odczytów,

pokazów, uroczystości piopagando-

wych, broszur. Idea ekspansji

wschodniej stanowi myśl przewodnią

najpopularniejszej dziś w Niemczech
książki: „Mein Kampf'* Hitlera, Naj-

bliżsi współpracownicy kancierza, z
Rosenbergiem na czele, nie ukrywa:

`° 1а bynajmniej swych zamiarów, się-
gających aż po Ukrainę, co byłoby

'wWnoznacznem z całkowitem okrą-

żeniem Polski.

| Trudno doprawdy uwierzyć, aby
wielowiekowa tradycja, nastawienie
psychiczne całego narodu niemiec-
kiego, jego niemal żywiołowe parcie

na wschód, nienawiść ku Polsce,
podsycana systematycznie — aby
wszystko to dało się przekreślić jed-

nem pociągnięciem pióra, jednem

' słowem Hitlera, że „Niemcy i Pola-
cy będą musieli pogodzić się z fak-

Ależ

że „stan rozjątrzenia' między Niem-

cami a Polską „trwał przez tysiąc
lat"iže „w przyszłości nie

będzie można go usunąć”.
° — charakterystycznem jest także, że
|. świeżo podpisana umowa  polsko-

/ niemiecką ani słowem nie porusza
kwestji granic — a to przecież spra-
wa najważniejsza, zasadnicza.

Po prostu, śdyby nawet Hitler
miał szczery zamiar uznania granic

obecnych — nie mógłby się do tego

 

„Rumunizacja stosunków”
Prasa sanacyjna, naogół ślepai

głucha na to, co się dookoła dzieje,
jeżeli omawiane fakty nie są jej mi-
łe, czasem jeanakże czyni próby
spojrzenia prawdzie w oczy.

Ostatnio taki eksperyment robi
organ młodzieży p. t. „Bunt Mło-

dych”, й

Autor artykułu dowodzi, że sto-
sunki w Polsce powoli, ale systema-
tycznie rumunizują się, t. j. stają się
podobne do stosunków w sąsiadują-
cej z nami Rumunji.
Na czem to podobieństwo polega?
Posłuchajmy, co pisze ten organ

młodej inteligencji sanacyjnej.
„Obecnie przechodzimy do nowego nie-

bezpieczeństwa zagrażającego Polsce, a
mianowicie do tak zwanych „stosunków ru-
mutskich“. Jak wiadomo w sąsiadującej z
nami monarchji parlamentaryzm funkcjonu-
je dość nieszczególnie i wykazuje duże bra-
ki, a to z powodu ogromnej większości, któ-
rą każdorazowy rząd otrzymuje w parla-
mencie po wyborach, l.tóre sam przeprowa-
dza. Nie znając dostatecznie stosunków nie
będziemy tu się wdawać w przyczyny tego
stanu rzeczy i ograniczymy się do zbadania
skutków. Fakt, iż rząd przeprowadzający
wybory musi mieć zawsze większość powi-
nien doprowadzić w  teorji do wieczności
trwałych rządów jedcego stronnictwa. W
praktyce jednak po pewnym okresie czasu
stronnictwo u władzy zostaje tak znienawi-
dzone, iż wrzenie skłania króla do powoła-
nia nowego gabinetu, który przeprowadza
wybory, znów po swojej myśli. W ten spo-
sób zamiast żeby władza normowana była
przez normalne wybory, każda jej zmiana|
jest uzależniona od tak silnej presji opinji,|
iż z czasem trudno ją nawet odrożnić od za-|
machu stanu. Tego rodzaju stan rzeczy nie-
wątpliwie podważa poczucie prawa i powo-
duje wrzenie niekorzystne dla rozwoju pań-
stwa. 5

Otóż w Polsce sytuacja w przyszłości
niewątpliwie stanie się podobną do rumuń-
skiej. Każdorazowy rząd przeprowadzający |
wybory zdaje się mieć zapewnionątak dużą|
ilość mandatów, by w każdym razie A
uniemożliwić innej gruvie stronnictw objęcie
władzy." $ A

Tak pisze organ młodej sanacji.
Nam pozostaje w danym wypad-

ku tylko jedno: 3
— Przyznač mu rację.

Stosuneczki.
Zresztą niekiedy porównanie pew-

nych zjawisk rodzimych do stosun-
ków rumuńskich może być krzyw-
dzące dla Rumunji, bo nawet w Ru-
munji trudny jest do pomyślenia
wypadek, który opisuje „Kurjer
jPoznański* w korespondencji z Ro-
|goźna.

Magistrat m. Rogoźna, zwolnił imkasen-
ta p. Stasińskiego, przyjmując na jego miej-
sce niejakiego  Burchardta, komendanta
„Strzelca” w Rogoźnie. Fakt ten mówi już
sam przez się dość dużo, ale szczególnego
światła nabiera dopiero w zestawieniu z ni-
żej podanem pismem Prokuratora Sądu Woj
skowego wGrudziądzu:

Tu redakcja cytuje ów dokument,
który brzmi jak następuje:

„Stanisław Burchardt, imię ojca: Mar-
cin, rok i miejsce urodzenia: 7.XI. 1899 w
Grudnie, pow. Obornicki. Przynależność do
(gmina, miejscowość), wyznanie rz.-kat. Sto-
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& prrasy
wego O. K. VII w Grudziądzu z dnia 18.VI!
1923 r. I czynu. K. O. 369/23 za występek!

__DZIENNIE

kradzieży na mocy $$ 138 W,K.K. cz.łili,
o znam. $ 242 K. K. niem. prawomocnie
skazany na karę 1 roku więzienia i wydale-
nie z wojska. Wymieniony rozpoczął karę
dnia 30.I1. 1923 r. w Wojsk. Więz. Śledczem: Germanów, że Słowianiemieszkali emigracja rozbójniczo-łupieska, któ-
w Grudziądzu. Uwaga: koniec karydnia dopiero nad Prypecią, że

Ustawą  amnestyjną2 gel. | Niemcy chcą tylko... odzyskać swoje”30.111. 1924 r.
szono karę do-6 miesięcy (art. 7 cz. 215 c.
Dz. Ust. nr. 71/23, poz. 555).

Grudziądz, dnia 30.VIL. 1923 r.
Prokurator Wojskowy

(-—) Zołotenki, pułk. k. s.”

W] zakończeniu „Kurjer Poznań-
ski* zapytuje:

czy władze miejskie i powiatowe, wy*
suwając Burchardta na stanowisko inkasen*
ta miejskiego, nie znały treści wyżej poda-
nego dokumentu? й

Može o dokumencie nawet nie
wiedzialy, ale czyžby się až tak da-
lece na „panu komendancie“ nie po-
znaly przedtem?

Niestety, praktyka w dziedzinie
nominacji wszelakich „,komendan-
tėw“' pod tym względem nie pozosta-
wia żadnych wątpliwości.

Pocieszyli,

Krakowski „Czas“ špieszy pocie-
szyć urzędników państwowych z po-
wodu ostatniego przeszeregowania i
obniżki płac ogromnej większości za-
interesowanych.

Radzi, mianowicie ,„Czas”* szukać
ukojenia w ostatnich tryumłach na
terenie polityki zewnętrznej.

„Wobec tych sukcesów bledną i nikną
nieporozumienia wynikłe na tle zmiany upo-
sażeń urzędniczych. Istnieją podstawy stwo-
rzenia w kraju atmosfery zaufania, spokoju
i trwałości stosunków, które nam pozwo.
przystąpić do rozwiązania innych doniosłych
zadań, przedewszystkiem gospodarczych”.

Śmiemy jednakże wątpić. czy po
zapewnieniach „Czasu“ wśród rzesz
urzędniczych ugruntuje się wiara w
„spokój” i „trwałość stosunków”.

Zanim słońcewzejdzierosaoczy+
wyje.

Zresztą co tu gadać o „,trwałości””
i „spokoju“.

Szczególnie o tym ostatnim. Czy
mogą mieć ludzie spokój w stosum-
kach, które opisuje warszawski bru-
kowiec sanacyjny. „Dzień Dobry*,
omawiając sprawę pozornie drobną
ale posiadającą wielkie znaczenie
dla przeciętnego obywatela.

„Otóż, jak się okazuje z danych staty*
stycznych, w okresie od 1.października 1932
roku do 30 września 1933, 'a więc w prze=l
ciągu roku, nałożono 'na obywateli miljon
piętnaście tysięcy kar zdministracyjnych,

Tymczasem okazuje się, że w tymże
okresie o rok wcześniejszym nałożono kar
administracyjnych 762 tysiące.

A więc w ciągu roku wzrost o 253 tys
siące kar, co stanowi około 30 proc. przy*
rostu”.

„Statystyka nie wyszczególnia większo+
ści rodzajów przekroczeń, podając jedynie
następujące: za przekroczenia sanitarne —
91.000 kar, za przekroczenia drogowe —
181.000 kar, za nieprawne posiadanie broni:
— 18.000 kar, za lichwę -— 7.500, za opil*
stwo — 59.000. W sumie daje to zaledwie
trzecią część kar nałożonych — o pozosta* pień i przydział wojskowy: podchorąży 61 p.

p. Bydgoszcz, został wyrokiem sądu wojsko-

Głośną była swego czasu sprawa'
księcia Fszczyńskiego, który stanął
przed Sądem UGrodzkim w Mikoło-
wie, oskarżony o zatrudnianie obco-
krajowca jako dyrektora browaru w
Tychach, bez zezwolenia władz
wojewódzkich. Obrońca . księcia
Pszczyńskiego tłumaczył swego cza-
|su, że po pierwsze on sam dyrektora
nie przyjąt do pracy, a pozatem dy:
rekcja byia zdania, iż dla obywateli
Wolnego Miasta Gdańska nie po)
trzeba zezwolenia władz. !

Sąd w Mikołowie nie. podzielił!
stanowiska obrońcy, „wychodząc. z!
założenia, że zezwolenie na zatrud-
nienie obywatela gdańskiego jest
niepotrzeone bylko wtenczas, jeżeli
obywatel ten na terenie Polski pro-
wadzi samodzielnie przedsiębior-
stwo handlowe. W: wyniku więc roz:
prawy zasądzono księcia Fszczyń-
skiego na 3 tygudnie aresztu bez za-
wieszenia kary oraz bez zamiany na
grzywnę.

Od tego wyroku książę Pszczyń-

przyznać, gdyż straciłby odrazu ca-
tą popularność w Niemczect, |

Czemże wobec tego jes' umowa

polsko-niemiecka?

Nie chcemy bynajmniej pomniej-

szać jej znaczenia, w każdym bądź

razie nie jest to dobrowolny pakt

pokojowy, wyrzeczenie się szczere

wzajemnych pretensji (zwłaszcza ze

strony Niemiec). W najlepszym ra-

zie to „zawieszenie broni', „piere-

dyszka” na kilką lat, może nawet

na dziesięć, jak opiewa umowa, a

może mniej?

„Pieredyszka“ taka potrzebna
jest Hitlerowi dla uregulowania sto-
sunków wewnętrznych i ugruntowa-

nia swej władzy. Po za sprawami

zewnętrznemi, jak sprawą Anschlus-
su i Saary, czeka go jeszcze ciężka
walka wewnętrzna ze zwolennikami

przedwojennego reżymu: monarchi-
stami, agrarjuszami, ciężkim przemy”

słem. ;

Dotychczas potrafił on częściowo

wcielić w czyn swój program poli-

tyczny. Najważniejszym ta faktem

jest ostateczne scalenie Rzeszy i li-

kwidacja poszczególnych państw i
dynastyj. Pozostaje jednak dotych-

 
łych zaś dwu-trzecich nie wiemy, niestety,
nic”.

Ks. Pszczyński będzie musiał odsiedzieć
karę 3 tygodni aresztu,

ski wniósł odwołanie i sprawę roz-|
patrywał Sąd Okręgowy w Katowi-
cach, który wyrok | instancji za-i
twierdził w całości. Wobec tego
książę Pszczyński wniósłkasację do
Sądu Najwyższego w Warszawie,
który deliberoważ nad tem w sobotę.
Po rozpatrzeniu wszystkich zarzu-
tów, podniesionych przez obrońcę,
Sąd Najwyższy zatwierdził wyrok
poprzednich instytucyj.

Wyrak więc stał się - prawomoc-
ny i książę Pszczyński będzie musiał
odbyć karę 3-tygodniowego aresztu,
Prokurator przystąpi do wykonania
kary po nadesłaniu aktów przez Sąd
Najwyższy do I instacji | tj..do Sądu
Grodzkiego w Mikołowie. Następnie
książę Pszczyński zostanie wezwany
do zgłoszenia się w więzieniu w Mi-
kołowie, gdzie będzie odbywał karę.

Wiadomość o zawierdzeniu wy-
roku przez Sąd Najwyższy w War-
szawie przeciwko księciu Pszczyń-
skiemu wywołała na Śląsku ogólną
sensację. Р 11 oiukia)

śram socjalny, którego przeprowa-
dzenie wymagać będzie olbrzymich| ję

wysiłków i walki.

Na to wszystko potrzeba Hitlero-
wi czasu i spokoju, co mu zapewnia

ostatnia umowa z Polską. Nie ulega
jednak wątpliwości, że Niemcy użyją
tego czasu, by się wzmocnić we-

wnątrz i na zewnątrz zwłaszcza pod
względem. militarnym.

Temu nie przeszkodzą żadne kon-
wencje rozbrojeniowe i o tem Polska

powinna pamiętać. Ale nawet przy-
znane nam łaskawie przez ostatni

angielski projekt równe z Niemcami
uzbrojenie, nie może być dostatecz-
ną śwarancją bezpieczeństwa naro-
du 30-to miljonowego, wobec 60-cio
miljonowej Rzeszy. Tylko system

sojuszów z pańctwami, podobnie jak
my, zagrożonemi, a więc z Francją i
Małą Ententą, a do pewnego stopnia

i Rosją, zapewnić nam może pokój,

a w razie wojny zwycięstwo.

Niestety system ten, skutkiem
separatywnego podpisania przez
Polskę umowy z-Niemcami, został
wstrząśnięty w posadach, Jesteśmy

dziś bardzej niż kiedy. odosobnienii
osamotnieni.  czas prawie nietknięty, wielki pro- 4.0.
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Jak wiadomo, nauka historji hit-
lerowska, w Trzeciej Rzeszy, głosi,
że ziemie aż poza Wisłę na wschód
|zamieszkane były pierwotnie przez

zatem

ziemie na wschodzie.
й Temu celowi służy też książecz-
as
— Vasmer Max. Der Burgunder-

name. bei den Westslawen. Sitzung-

mie der Wissenschaften.
Klasse 1933.V. Berlin 1933 (str. 197-
206 z mapa).

Mapa dołączona do pracy Maxa
Vasmerą, jest ciekawa z wielu wzglę
dów: :

1) Jest. ona wydawnictwem ofic-
jalnem pruskiej Akademji Umiejęt-
ności;

2) Przedstawia granice przedwo-
jenne t. zn. te granice Rzeszy Nie-
mieckiej,
Gdańsk, b) Pomorze Polskie, c) Wo-
jewództwo Poznańskie, d) Śląsk w
całości.

Do tak pojętej mapy zastosowana

tekstu, a więc ,friihere Province Po-

it d., z czem znowu stoi w zgodzie

a więc spotykamy wszystkie germa-
nizacyjne wytwory hakatyzmu i by-
łego przedwojennego rządu pruskie-

Jednem słowem, kto nie jest wta:
jemniczony w usiłowania i cele ger-
manizacyjne hakatyzmu
przedwcjennego rządu pruskiego,

wybryków byłego przedwojennego

niezwykle pouczającym dokumen-
tem wytrwatego aneksjonizmu, sze-

miejętności oraz przez a Vasme-
ra: ! „dk

Na tej spreparowanej mapce roz-
fmieszczone są punkty, w których
lMax Vasmer stwierdził istnienie na-
zwiska słowiańskiego, t, zn. poiskie-
jśo albo pomorskiego,

bem dzisiejszej albo niedawnej gra-

Duisburg, Herne, Bochum, Szczeci-
nie, Halle, Stralsund etc.

pomorskie ziemie,

tycznie niemieckich
nych w bardzo dawnych czasach.

kim od prawdy,
odpowiedź:

dając następującą

sięgu
Niemczech. Wykazywałaby ona, ile
„polskiej, względnie
rwi“ jest w całych Niemczech. W

ten sposób pretensje do germaniza-
cji ziem polsko - pomorskich zmie-
niłyby się w zupełnie coś odwrotne-
$o: w ludnościowe rewindykacje pol-
sko - pomorskie w stosunku do Nie-
miec: Oczywiście tego należało uni-
kać:.Gdy zaś-się oznacza przypusz-
czalne ślady Burgundów na zie-
miach  etnograficznie polsko - po-
morskich lub nie tak dawno polsko
pomorskch, to pojawa się postulat|
rewindykacji tych ziem na rzecz
germanizmu, który w tym razie jest
identyczny z niemczyzną pojawia się
pojęcie „Regermanisation"
(ponowna germanizacja), które tak
obficie bywa używane, gdy mowa o
zniemczeniu dawnych ziem  lechic-
kich oraz łużyckich. iš

Lecz wchodzi tu w grę przece-
nianie znaczenia osadnictwa bur-
gundzkiego. Mapa posiada jeszcze
tę zaletę, że obejmuje wyspę Born
holm. Dopiero porównanie terytor-
jum wyspy Bornholm z tem olbrzy-
miem  terytorjum w dorzeczu Wisły
i Odry, jakiem mieszkańcy wyspy
Bornholm mieli zawładnąć w o
czasach o których mówi Max Vas-
mer za pisarzami starożytnymi, una-
ocznia z całą oczywistością niemoż-
liwość takiego poglądu. Wyspa Born
holm' stanowi poprostu 1/100 albo
jeszcze mniejszą część tego obszaru,

 
  

Sztuczki naukowe Niemców.

w której się mieści, a) |stawało np. wzdłuż Wfołgi, na Kaspji,

jest cała nomenklatura polityczna |napady na ludność dorzecza Wisły i

O jakiemś zaludnieniu istotnem do-

3

Jak władze lokalne
interpretują statuty.

(Serock n/Narwią - KAP) Coraz
rzecza Wisły i Odry przez emigrację |częściej dochodzą nas wiadomości o
z Bornholmu mowy być nie może;
rooże jedynie wchodzić w rachubę

ra tu i ówdzie mogła « mieć” swoje
punkty oparcia przy przeprawach na

nieżycziiwem  ustosunkowaniu się
władz lokalnych do Kościoła katolic-
kiego. Oto jeden z obrazków.

W, Serocku nad Narwią miejsco-
we stowarzyszenie „Jutrzenka”, li-

rzekach, na różnych wysepkach w |kwidując się, przekazała Kościołowi
celu łatwiejszego  łupienia
mieszkańców tego obszaru
ków żywności, a
szych dóbr materjalnych.

w swoich -łupieżczych wyprawach do
Angiji, Irlandją .Francji,
nawet Włoch i Afryki; stosowali go
także na ziemiach ruskich i fińskich.
Tam, gdzie wyprawy były liczniej-
sze i trwalsze, pozostały po nich wy-
raźniejsze ślady, jak w Angiji, Irlan-
aji, na Rusą Finlandji,
wyprawy były bardziej

dacji stowarzyszenia,
jatek ma być przekazany

Hiszpanii, |społeczne 1 oświatowe według po-
stanowienia ogólnego zebrania”. P.
wojewoda warszawski w odpowiedzi
ne rekurs wyjaśnił, że Kościół kato-

gdzie zaś. te |tygodni miejscowemni
dorywcze, |Łerwano więc kłódki i usunięto ka-

stałych|katolickiemu dom ludowy. Uchwała
ze šrod-|zapadia 60 głosami przeciwko czte-

także i z trwał-|rem. Starosta pułtuski dopairzył się
e Wiemy|w tej uchwale naruszenia

sberichte der Preussischen Akade- |bardzo dobrze, że taki sposób postę-
Phil-hist. powania stosowali Skandynawowie

statutu,
który postanawia, że w razie likwi-

cały jego ma-
„na cele

licki ma tylko „cele wyznaniowe” i
nakazał oddać dom w ciągu dwóch

„Strzelcowi“.

śladów trwalszych po nich nie pozo- |lolickie S.MLP, z domu, w który dziś

nad Loarą we Francji itp.
Niewątpliwie taki sam charakter

dorywczych wypraw

odbywają swe zebrania b. często
miejscowe organizacje żydowskie.

Paraljanie zaskarżyli obecnie po-
rozbójniczych jstanowie władz do Najw. Trybunału

ze strony Skandynawów miały ich |Administracyjnego.
Interpretacja statutu przez p.

Odry, bo i w tych dorzeczach ślady
sen“, frūhereė Provinz Westpreussen“ |skandynawskie за пайег

odzie |Uczestniczyė w nich mogli oczywi-
cała toponomastyka tych prowincyj, |ście i mieszkańcń wyspy Bornholm

czyli Burgundzi w tym  mniejwięcej
stosunku liczebnym, w jakim wogóle

: (du į ludność Bornholmu pozosiawała i do
go, jakoto Odolanów zwie się Adel-|skandynawów wogóle i do iudności
nau, Kępno zwie się Kempen, Byd- |stałego lądu Europy, w. szczególno-
goszcz zwie się Bromberś i t.d. i t.d.|ści do mieszkaców dorzecza Wisły i

Odry.
; mieszkańców
i byłego|wogóle da się wyrazić cyframi o-

'wcje s krągiemi, jak 12.000.000 (Skandyna-
ten się nie może w ten mapie zor- |wi wogólej: 30.000 (Bornholm), czyli
jentować. Mapa i tekst wydawnictwa |jak 46U:1.
jest narzucaniem całemu światu na- prawdopodobieństwem wiedzieć,

ukowego dawnych hakatystycznych |że zawyspy airis czyli
: w najazdach skandy-

rządu pruskiego. Jest tedy ta mapa |nawskich wogóle sprowadza się do
do i/400 części.

м Być może, że kierunek ich napa-
rzonego „przez pruską Akademję U- |dów sn głównie ku ujściom.OR

Wisły oraz rzek, wpadających do
Bałtyku pomiędzy temi dwiema po-
tężnemi arterjami wodnemi, to jest
ku ujściom Słupi, Lupowy,
Persanty, Radwi etc.
tym razie nie należy przeceniać li-

. в Bardąga, czebnie osadnictwa burgundzkiego.
które on zestawia z prasłów, nazwą |Musjały to być drobne naogėt de-
jdurgundów. Należy podkreślić santy, składające się maksymalnie z
fakt, że Max Vasmer na omawianej paruset wojowników,
mapce oznacza tylko te punkty, któ-|wjązali się z ludnością tubylczą, na-
re leżą na ziemiach. etnograłicznie |tychmiast musieli w niej zniknąć bez
[polskich albo pomorskich w obecnej|śjądu. Zwłaszcza,
chwilą albo też na tych, które w|czębny najeźdźców do. miejscowej
niedawnej przeszłości były polskie- ||udności przedstawiał
mi albo pomorskiemi, jak np. Wroc- jak jeden do tysiąca, sądząc z dzi-
ław - Breslau, Kołobrzeg - Kolber$, |siejszych danych. W takich stosun-
Słupsk - Stolp, Chojnice - Konitz,|kach nie jest oczywiście wykluczo-
Gdańsk - Danzig, W. Strzelce - Gr.|ne, że tu i ówdzie mogła się utrzy-
Strehlitz i t. d. Natomiast pomija te|mąć nazwa narodowa burgundzką ja-
miejscowości, które leżą poza obrę-|ko nazwisko.

Ważną jednak okolicznością jest
czy mieszkańcy

tedy z pewnem

burgundów,

Ale nawet w

którzy, o ile

że « stosunek li-

się znikomo,

nicy etnogralicznej polsko - pomor-pytanie,

skiej, a zatem nie oznacza nazwisk |5ornholm siebie samych właśnie na-
lego typu i wyglądu w Berlinie, Ham|zywaliimieniemBurgundow w tych
burgu, Essen, Dortmund, Dusseldori, |odległych czasach?

оан ь jednak sama
Ž e MAZ urgund jest dość

tedy skutkiem tego szczególny obraz oną Ž do sia pierwotnego
asder ai znaczenia, to jeszcze bardziej nie-
„a a Y Bur- |pewną rz j iązać dzisiejsze

gundów). Obraz ten ma tę szczegól: „abw:kw en: 2 ja

ną wlašciwošė, že obejmuje polsko- |dobnym. wygladzie z tą nazwą etni-
te mianowicie,|czą. Nazwiska,

które Niemcy chcą zabrać|Vasmera w Niemczech, mają nastę-
Polsce na drodze rewizji Trakta-|pujący wygląd: Bergensin-Bargadzi-
iu Wersalskiego i przyległe niektóre jno, Bargenda, Bargender, Borgender,
okręgi, przynależne politycznie do|Bergander, Berganda, Birgande, Ber-
Niemiec także i dzisiaj, nie obejmuje |gan, Purgander, Bargunde, Pergande,
zaś wcale bezspornych ziem poli-|Bergandy, Burgasky, Bargiński, Bor-

lub zniemczo- |gański, wreszcie Bergander.
wszystkie te nazwiska dadząsię. do-

Powstaje pytanie, jaki to ma cel?..|skonale wywieść z polsko-pomor-
Wydaje się, że nie będzie się dale- |skiego języka bez żadnych

ści z pierwiastków rodzimych: Ьга
yby w całych Niem-|— może borg — bez uciekania się

czech zaznaczono te nazwiska, to|do zupełnie fantastycznych pomy-
mapka zamieniłaby się w mapkę za- |słów o Burgundach, ich podboju i u-

osiedlenia słowiańskiego w |jarzmieniu przez Słowian!
siejszego dnia jest wiele nazwisk

pomorskiej |polsko-pomorskich i nazw  miejsco-
wych od tych pierwiastków, jak np.
Barg, Bargiel, Barglowice,
Bargędzino, Bargłówek, Bierzgłowo
itd. itd.

Oto do jak wielce karkołomnych

etymologja

zebrane przez M.

sposobów jest zdolna uciekać_ się

starostę, wyłączającą Kościół z pra-
wa dziedziczenia, jako instytucję
„tylko wyznaniową”, a przysądzają-
cą dom „Strzelcowi”, jago organiza-
cji „oświatowej. i społecznej”, jest
bardzo dowolna. Że imna była wola
założycieli i członków „Jutrzenki
świadczy najlepiej jej statut, który
postanawia w par. 2, że do stowa-
rzyszenia mogą należeć tylko Polacy
wyznania rzymsko-katolickiego, a w
paragrafie 3, że stowarzyszenie ma
na celu szerzenie oświaty i dobrych
obyczajów, a w par. 4, że organizują-
między innymi i chóry kościelne.

kalaNi pmetwto  Kościałowi.
eśladowanie Kościała katolic-

kiego w  shitleryzowanych Niem-
czech w dniem każdym przybiera na
rozmiarach i ostrości. Znowu mamy
do zanotowania cały szereg wybry-
ków hitlerowskich przeciwko Ko-
ściołowi i duchowieństwu.

Książe biskup wrocławski ks.
kard, Bertram zabronił studentom
teologji udziału w szturmowych ba-
taljonach hitlerowskich i w bataljo-
nach pracy. Na to wódz niemieckich
studentów dr. Staeble na zebraniu
akademików w Monachjum w be-
zecny sposób napadł na ks. Bertra-
ma i duchowieństwo katolickie wo-
góle, twierdząc między innemi, że
wychowania młodzieży nie wolna po
wierzać duchowieństwu  katolickie-
mu, a w przyszłości do studjów uni-
wersyteckich powinni być dopusz-
czeni tylko studenci, należące do
szturmówek hitlerowskich,

Urzędowy organ diecezji wroc-
ławskiej zamieszczą obwieszczenie
kuri, wzywając do czynnego udziału
w życiu organizacji mężów katolic-
kich, wbrew wszelkim przeszkodom.
O wszelkich / trudnościach, czynio-

 

powinna być kurja natychmiast po-
wiadamiana. Ogłoszenia o nabożeń-
stwach według rozporządzenia kurji
wrocławskiej, mogą być dawane tyl-
ko tym gazetom, które się zobowią-
żą, że na swoich łamach nie zamie-
szczą nio, cobysię.sprzeciwiało dog-
matowi katolickiemu i moralności
katolickiej.

Prof. Adama, który wygłosił prze
mówienie na uroczystości Świętego
Roku w Stuttgarcie, wirtembergski
minister oświaty zawiesił w urzędo-
waniu. Nawet organ wicekanclerza
„Germania“ poddaje krytyce to za-
rządzenie, twierdząc, že prol. dr.
Adam ma zupełne prawo zwalczania
poglądów» zwolenników niemieckiej
religii, Organ: hitlerowców „Voelki-
scher Beobachter" natomiast w dal-
szym:ciągu atakuje duchowieństwo
z powodu uroczystości katolickiej w
Stuttgarcie i księży katolickich na-
zywa  sabotażystami, których. za
wszelką 'ceną należy unieszkodłiwić.
Przywódca „wiary niemieckiej” hr.
Reventlov w dalszym ciągu prowadzi
dziką kampanję przeciwko księdzu
kardynałowi Faulhaberowi z powodu.
jego kazań adwentowych. W związ-
ku z kazaniem księdza kardynała
Faulhabera; kierownik polityki za-

nauka niemiecka, byle tylko dać ja- Oy, Pos Cowokiaę 80$ na zebraniu w Hanowerze w

kieś pozory oe pożądliwości|ub, niedzielę wzywał naród niemiec-
na ziemie polskie, a uczeni niemiec- |k;, aby tego rodzaju kazań nie tole-

cy, a nawet pruska Akademja Umie- 2 & 00% i
jętności, tę pożądliwość podnieca.

Prof. dr. Mikołaj Rudnicki.
Toruń, w styczniu 1934 r.

46055G 2000 uczesników, oświadczył, 2е °
państwo
ma jeszcze wielu przeciwników za-Kombinacje dyrektorów śląskich

przy zakupie kopalniaków. -  Jak donosi . „Rynek Drzewny” |stwo

W Augsbtur$u bawarski minister
oświecenia Achemm na zebraniu na-
uczycielskiem, liczącem — przeszło

narodowo”- socjalistyczne

równo w życiu gospodarczem jak i
w 'koniesjonale i gdzieindziej. Pań-

hitlerowskie jednakże nie
przyczyną niskich cen kopalniakėw spocznie, dopóki wszystkich tych
jest obok ogólnego: przesileniaspe- szk ników radykalnie nie wyko-
cjalny system zakupów; stosowany | rzeni. U narodowego socjalisty poję-
przez kopalnie śląskie. Oto żadna cie rasy;'duszy; naroduiBoga two-
kopalnia nie nabywa kopalniakówrzy jedną całość narodową.
bezpośrednio od producentów, lecz
od specjalnych spółek dla'handlu ko-
palniakami,. które są zakładane
przez „dyrektorów” kopalń, Oczy:

o tego
ojęcią musi zastosować się zarówno
ościół protestancki jak i katolicki.

Kościół uznaje Boga, ale nie chce u-
znać pojęcia rasy; a tylko przez u-

wiście, takie spółki płacą bardzo ta: |znanie białej rasy także przez Ko-
nio dostawcom, a od kopalń biorą |ściół może wytworzyć się jedność
znacznie wyższe ceny.

Jeszcze jeden trick w, cyklu
kombinacyj, przyczyniających się do|
zmniejszenia dochodów kopalń ślą-
skich bez: stratdlaichkierowników.!

religijna. Znamiennem jest, że te wy-
wody bawarskiego ministra oświece-
nia publicznego muszą przedruko-
|wywać bez uwag oczek -pisma
katolickie,

nych wbrew przepisom konkordatu, -  
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DZIENNIK MILERSKI

Pogrzek Ś. p. rodziny Szablińshich. Proces o mury Święto - michalskie
Wczoraj odbył się pogrzeb tra- wieńcami; niesiono dwa wieńce od Z zł KARE Pro M aa:Zgicznie zmarłej ś. p. rodziny Sza- urzędników lzby Skarbowej i dwa. Od kilku lai toczył się proces Sądu Okręgowego i przyznał muryblińskich. od uczenic gimnazjum S. S. Nazare-  aślstratu m. Wilna z Kurją Metro- S<to Micnaiskie na wiasność Kurji
Od samego rana przed kostnicą, |tanek, gdzie córka ś. p. Szablińskici, POUtalną o zwrot murów Swięto- Metropoiiialnej,

gdzie znajdowały się zwłoki, groma- kształciła się. Następnie posuwał , ichaiskich, do których wraz ze _ Magistrat wileński nie dai za wy-
dził się tłum, który stale wzrastał. |się karawan ze zwłokami córki Sza- wskrzeszeniem Polski wróciły S. S. graną i zalożył kasację, dowodząc,
Pod wieczór, gdy zbliżała się godzi-! blińskich, za nim zaś dwa karawany j SPrhardynki i, zająwszy częśc gma- ze kiaszior jest osobą prawną i że
na pogrzebu, na placyku przed szpi- ze zwłokami jej rodziców. chu, rozpoczęty manowo swą bogo- | wskutek tego Kurja Metropolitalna
talem św. Jakóba zgromadził się tak Za trumnami postępowała ro-|POjuą działalność, przerwaną w 80- nie miaia prawa występować z po-
wielki tlum, że policja musiała inter: dzina tragicznie zmariych, grono j)ch latach zesziego stulecia, gdy wódziwei. Sprawa znalazia się na

tys. osób. Ze względu naciężką szwadronów, kuchnie K. O. P. co, "e"iować, By utrzymać porządek. przyjaciół, kolegów i znajomych oraz |Fząd carski skoniiskował kiasztori wokandzie Sądu Najwyższego 2 ty-
włościan rząd postanowił dziennie dostarczają ciepią strawę | vy „Nabożeństwo. | urzędnicy skarbowi, którzy szlij9ddai go na użytek t, zw. „Uczreż- godnie temu, gdzie również z obroną

przyjść z dodatnią pomocą głodują- dia biednej ludności wiejskiej. Rów- ... j,z 7%) trana o godz. 7 w ko- czwórkami, i tłumy ludności, docho- |dienja imperatricy Maryji', Od tej praw Kurji wysiąpii mec. Włady-ściele św. Jakóba odprawiono nabo- dzące do czterech tysięcy osób. instytucji gmach klasztorny prze- siaw Szyszkowski, zbijając wywody

 KRONIKA.
Pomoc ludności dotkniętej kięską glodową.

Jak już donosiliśmy, odnosue wła- przeszło 5 tys, osób na przeciąg ty-
dze na terenie Wileńszczyzny spo- $odnia. Transporty z żywnoscią będą
rządziły szczegółowy spis mieszkań- nadchodziiy co pewien okres.
ców $min i powiatów zagrożonych| Na terenie powiatów  granicz-
klęską głodową. Wedłuż spisu w nych organa K. O. P. przyszły z po-
ciężkich warunkach materjalnych na mocą giodującym. Z polecenia do-
terenie 5 powiatów znajduje się 28 wódców  bataljonów, kompanij i

&

cym. Po wysłaniu już jednego trans- nież szeroką akcję осу prowa- х 3 : : у : i

portu żywności, w tych dniach z dzą Ridy arzddkrzyipodolicer= | ż255two żałobne za spokój dusz tra-'  Kondukt przeciągnął / ulicami:|SZedi następnie do magistratu w skargi kasacyjnej magistratu i dowo-
|gicznie zmarłej rodziny. l-szej Baterji, Zygmuntowską, Ta- drodze wymiany na inny objekt miej- dząc, że Kosciół jako osoba prawnaWarszawy nadejdzie większy trans- skie.

port artykułów żywnościowych, dla

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |
Po chmurnym lub miejscami й — w posianki Zoiji Zales-

mglistym ranku dniem pogoda sło- kiej. niedzielę o godz. 5 popoł. ; y я V

neczna i w dalszym ciagu mroźno.w lokalu własnym przy ul, Orzesz.| ksportacją chór wykonał w kaplicytarz wojskowy.
„szpitalnej, dokąd przeniesiono zwło-| Fo odprawieniu modłów żałob-Na wschodzie kraju zachmurzenie kowej ii, staraniem Nr. Org. Kob., |; s żstob tokio sł ; ra н

zwolna malejące. Šlabe wiatrylo- |odbędzie się odczyt znanej publi-|Q' pienia żałobne, poczeni zwłokiśp. nych i odśpiewaniu „Anioł Pański”,
 Szablińskich w trumnach wyniesiono trumny ze szczątkami ś. p. rodziny

ski. |jest jeden i że uprawniony do wystę- т
W, 1930 r. magistrat wystąpił do powania w adoni anek ke

Sądu Grodzkiego © wyeksmiiowanie scielnych instytucyj i kłaszterów w
sióstr z gmachu, wobec czego Kurja metropolji wileńskiej jest na podsta-
Mietropolitalna wystąpiła z powódz- wie konkordatu ks. Arcybiskup Wi-
twem wzajemnem w Sądzie Okręgo- leūski,
wym. W 1932 r. Sąd Okręgowy od-| Dnia 30 stycznia Sąd Najwyższy
dalii powództwo Kurji Meiropoli- ogłosił wyrok, zatwierdzający wy- i
talnej i przyznał gmach klasztoru rok Sądu Apelacyjnego, który przez |

Nabożeństwo odprawione zostało
jw obecności najbliższych zmarłym
|i grona kolegów oraz znajomych.

„deusza Kościuszki i przez Antokol-
ską i Sapieżyńską wkroczył na teren

! szpitala wojskowego. Tu spotkał go
i 1 Eksportacja. ks. kapelan dr. Śledziewski, który
Na kilkanaście  minul przed przeprowadził kondukt aż na cmen-

 

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

kalne. DYŻURY APTEK. NE Žali Zaleskiej, p. t. opoka | ułożono na trzech karawanach. |Szablińskich złożono na wieczny, miastu, jto ostatecznie się uprawomocnił,
Dziś w nccy dyżurują następujące |wielkiego przełomu”. : | „„Trumny ze zwłokami š. p. Sza- spoczynek, j, Kurja Metropolitalna zaapelowala| | Ze swej strony najserdeczniej

apteki: Wiobectej obwali, (kiedy, każdy „ blińskiego 1 & р. Szablińskiej usta-|  Trumny rodziców złożono w je- j1 oto w czerwcu 1932 r. Sąd Apela- gratulujemy świętobliwym S.S. Ber-
wiono na karawanach koloruczar- dnym grobie, zaś córeczki w od. |SYiMy pod przewodnictwemsędziego nardynkom odzyskania swej siedzi-Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie- szuka wytłumaczenia nuriują-nas BE : с В : ZAmego, córki zaś, ś. p. Eugenji, na ka- dzielnym, lecz znajdującym się tuż | Padzkiewicza, po świetnych wywo- by, w której niech prowadzą nadalmiecka Nr. 23 Це!е!. 3-29] i Rostkowskie- |cych społeczeństwo zagadnień, od- Rób biał й j

go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie- |czyż ten wywołał wielkie zaintere- Wane <o_oru bialego. „| obok. dach prawniczych znanego szeroko swe prace na pożytek biednej dzia-
£ — ul. Wielka3 (tel. Lorasvešigi sowanie. Zarząd N. O. K. zawiada- Następnie ustawił się kondukt ij Nad grobem ustawiono dwa jZ licznych procesów o zwrot skon- twy wileńskiej, którą się opiekują,
e na przedmieściach, prócz Śnipiszek. ruszył w następującym porządku:|krzyże. iiskowanych po powstaniu mająt-i zanoszą modły ku chwale Bożej.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Adoracja, Zarząd Kaiolickie-

mia, że zaproszenia wydaje się w
dalszym ciągu w sekretarjacie NOK
(ul. Orzeszkowej 11) w sobotę od

na przodzie niesiono krzyż i pocho-
dnie, dalej postępowały delegacje z

 

Zmrok zmusił tłumy do opusz-
czenia cmentarza. skiego zWarszawy, uchylił wyrok

ków mec. Władysława Szyszkow- |-| K.

 

OBOZU ZKE ZOZ S

nych, którego zadaniem jest zwer- | WRENZWWANUNZUWNA"

godz. 11 do 1.$0 Związku Polek piz ‚ #
З ac — Kursy rolnicze Wil. Zw. Mło- GAJOWY USIŁOWAŁ ZABIĆ . |dzis jako w pierwszy piątek miesią-

ca odbędzie się w kaplicy Serca
Lucharystycznego adorocja trzenaj-

dzieży Polskiej. W tych dniach za-
kończyła się pierwsza serja kursów

bowanie i zachęcenie całego społe-
„czeństwa do wspierania ubogich je-'Bi p. gen. Zomint Rymkiewicz. TRATUJĄCEGO ZASIEWY.

rolniczych, przeprowadzanych przez
iunkcjonarjuszow „Wileńskiego Zwią-
zku Miodzieży Foiskiej. Mursy od-
wyły się w uastępujących miejsco:
wościach: w Mlimówce, Udeisku,
Siaro-Jielcach, Niewodnicy, iurošni,
Lryczowce i Duražu. Kuris w К-

„dynie tylko za pomocą Бопбу]а!- ‘ WAHEMEKZUWNAUCJLOS ESP
mužniczych, za które biedniotrzy- | Tragicznie zmarły generał Z. Rymkie-
mają gorący obiad i chleb dla siebie wicz urodzii się w Wilnie w 1862 r., gdzie

ja rodzin, | też ukończył gimnazjum państwowe,

„Caritas“ apeluje do Wiinian, aby Po ukończeniu średniej szkoiy oddał się
posługiwali się bonami dobroczyn- studjom wojskowym, przyczem w okresie

Wczoraj przed Ill-im wydziałem
karnym sądu okręgowego stanął li-
czący lat 59 Teodor Michańczyk,
śajowy lasów państwowych pod za-
rzutem usiłowania zabójstwa wło-
ścianina Franciszka Rokickiego.

Rokicki

Rokickiego.
Sąd, pod przewodnictwem p. sę-

dziego Bobrowskiego uznając, iż Mi-
chańczyk jest winien usiłowania za-
bójstwa, lecz czynu tego dokonał
przy przekroczeniu obrony koniecz-

wobec

świętszego Sakramentu od godz.
4'/3 1 do 1// wiecz., zakończona Dio-
gosiawieństwem  Frzen. Sakramen-
tem. PARP ‚
—W kościele SS. Wizytek dn, 4

lutego (t.j. w miedzielęj ovcnodzona

 

będzie uroczystość św. t'ranciszka |nemi, które nabyć można w księgar- |od 1879 r. do 1917 r. pełnił służbę oiicera dn. 24 i b k i: я EG igra Sa Sado ki >żna 79 r, do 1917 r. : : mają ub. roku nej, tego skazał go na 2 la-
Daiezego, caiodziennem wystawie pW A Rok niach i innych poważniejszych skle: |w wojsku rosyjskiem. przechodził przez zaorane pole Mi- ta więzienia, zawieszając wykonanie .
niem Najśw. Sakramentu. Frymarja |* у ) pach chrześcijańskich. Z chwilą rozpoczęcia iormowania wojsk |chańczyka, wobec czego na tem tle kary przez pięć lat. 2
о 1-ер. Wolywa o 9-ej. duma z ka- prała liczny udział, Wj innych rmalej- — Kuchnia dla niezamożnej dzia- polskich w Rosji, opuścił szeregi rosyjskie powstał ostra sprzeczka w trakcie Rewolwer sąd polecił skonfisko-
zaniem o il-ej. Nieszpory z kaza- EEpRoza twy. Uruchomiona w początkach|iwstąpił do I Korpusu Polskiego gen. Dow-|której Michańczuk dwukrotnie wy- wać zaś nabój i łuski zniszczyć.
niem o 5-ej. CZAOiW * A Y'|bież. tygodnia przez Chrześc. Uniw.|bór-Muśnickiego, peiniąc funkcje kwater-|strzelił, raniąc Rokickiego w okoli-_ Oskarżenie wnosił podprokurator

'W| sobotę Nieszpory z wyst. Naj-
świętszego dakramentu o godz. S-ej.

. & НЫАЗТА.
— Niebezpieczeisiwo  wzrosiu

szeń Mężczyzn, Kat. Stowarzyszeń
rolek i $ M, P. Ugółem w tych
kursach wzięto udział około 1UUU
osób.
— Posiedzenie Koła Pol. Tow.

Robotniczy kuchnia dla niezamożnej
dziatwy członków Chrześc. Związk.
Żaw. rozwija się coraz inlensywniej,
W; pierwszym dniu wydanych było
zaledwie dwadzieścia kilka obiadów.

mistrza Sztabu Korpusu od 1917r do 1918r.
Po powrocie do Polski osiadł ś. p. gen.

Z. Rymkiewicz w Wilnie i tu został zaanga-

żowany do Komendy Wojewódzkiej P. P.

w charakterze kierownika działu gospodar-

cę łopatki.
czasie przewodu sądowego

joskarżony dowodził iż użył broni|
wobec agresywnego zachowania się|

p. Zajączkowski, zaś bronił oskarżo-
nego mec. Andrejew.

Kos.

bezrobocia wsrod siuzby domowej.
Jakwiadomo, nowa usiawa 0 ubez-
pieczeniach spoiecznych wprowadza

Filologicznego odbędzie się > bm. o
godz. 6 w sali Seminarjum Pilologji

Mlasycznej USB, Zamkowa li (i-sze

Natomiast obecnie kuchnia wydaje
już 50 obiadów. Pozatem kuchnia
wydaje kilkanaście obiadów do do-

ZWYRODNIALEC W LESIE,
Pastuszka uratowana z opresji.

czego w randze nadkomisarza,
Po zwolnieniu się z Policu Państwowej

poświęcił się zmarły od 1925 r. wyłącznie 
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imay sysiemw opiacaniu świadczeń

za siużbę domową. Ną mocy obli-

czeń wypadaio na każdą służącą

przeciętnie od 11 do 14 ziotych mie-
sięcznie. lak wielkie obciązenie
okazało się niebezpieczne z punktu
widzenią akcji zwalczanią .Dezrobo”
cia, gdyż gospodynie domowe mu-
siaty siłą rzeczy rezygnować ze

służby dommowej, nie chcąc ponosić
nowych większych kosztów, Po
dobno ma się ukazać nowe rozpo-
rządzenie, wprowadzające ryczałt
w tej dziedzinie, Koszty świadczen
z tytułu ubezpieczeń społecznych
służby domowej wyniosą około 6
złotych miesięcznie, !

Siėdmy oddziai Siražy Ochoi-
niczej. Wczoraj odbyło się zebranie
organizacyjne oddziału Straży О-
chotniczej „owy Świat', na którem
wybrano zarząd w  nasiępującym
skiadzie: prezes — p. Norbert Fo-
krzewiński, wicestarosta wileūsko-

EZRA: py i nia wygłosi p. Stefan Żukowski re-

Vai, zakorbmk 3 p. Ajzyk Gold- ferat p. tt „Nowe zdobycze pszcze-

i 3 ы iarskie“. Miłośnicy pszczelarstwa
burd, członkowie zarządu: pp. Wio-

dzimierz Wilczewski i Józet Krzy-
wiec. Należy zaznaczyć, iż jest to
siódmy z rzędu oddział Straży O-
chotniczej na terenie miasta Wilna.

SPRAWY MIEJSKIE.
—Т za przejazd taksów-

kami W zeszłym roku Rada miej-
ska uchwaliła obniżenie taryfy za
przejazd na dorożkach samochodo-

wych. Urząd wojewódzki nie za-

twierdził tej uchwały nie ze wzglę-

dów merytorycznych, aie wobec

tego, że kwestja ta nie należy do
kompetencji Rady miejskiej i prze:

kazał załatwienie sprawy Urzędowi
przemysłowemu I instancji. Obecnie
Urząd przemysłowy odbył już kilka
konterencyj w tej sprawie, która nie-

bawem zostanie załatwiona. (|)
SPRAWY PODATKOWE.

— Rejestracja praktykantów w

zakładach przemysiowych. Dowia-
dujemy się, że ubezpieczalnia spo-
łeczna wkrótce ma przystąpić do
rejestracji praktykantów w zakła-
dach przemysłowych i handlowych,

gdyż w myśl nowego rozporządzenia
Ministerstwa. Opieki Społecznej, pra-
codawcy ponosić będą mucieli za
bezpłatnych pracowników całkowite
składki ubezpieczeniowe. Równo-
cześnie bezpłatri praktykanci zwol-
nieni zostaną od ponoszenia dopłat
za lekarstwa i środki pomocnicze.

SPRAWY RZEMIESLNICZE.

— Wezwanie do pracowników|
szewckich. Chrz. Zw. Zaw. Szew-
ców zwraca się do wszystkich pra-
cowników szewckich, rozumiejących,
że położenie ich zawodu domaga się: zostało OO. Bonifratrom.

z%koniecznej i szybkiej poprawy,

wezwaniem, aby zgłaszali się do se-
kretarjatu Związku Szewców przy

ul. Metropolitalnej Nr. 1 dziś w
godz. od 10do 4 iod 5do7, lub w
poniedziałek w godz. od 4 do 6
wiecz, w celu zapisanią się do Związ-

ku i przystąpienia do -zawarcia z
pracodawcami (kupcami] umowy

zbiorowej, regulującej warunki pra-

xy1 płacy,
 

piętro). Na porządku dziennym reie-

szenia Nauczycieli Geogr*tji odbę-
dzie się w dniu 3 bm, o gadz. 5 w lo-

kalu Gimn. Czartoryskiego. Na po-
rządku dziennym sprawozdanie z
kursu geograłicznego w Zegrzu.
— Chrześcijański Uniwersytet

Robotniczy, Dziś o godz. 6 wiecz.,
staraniem Sekcji Teatr. Chrześc. U-
niwersytetu Robotniczego odbędzie

się przedstawienie amatorskie, na

którem odegrane zostaną „W. noc

księżycową” i „Tatuś pozwolił”. —
Powyższe przedstawienie odbędzie
się w sali teatralnej Ch. U. R. ul.

Metropolitalna Nr. 1,
— Zebranie Tow. Pszczeiniczego

odbędzie się w dniu 6 lutego br, o

godz. 4 w lokalu Izby Rolniczej przy

ul. Jagiellońskiej 3, Podczas zebra-

mile widziani.
OLCZYTY.

— Cykł odczytów „Dawne Wil-

no*, Dziś mówić będzie p. E. Łopa-

ciński na temat ruchu liferacko-
wydawniczego w Wilnie w począt-

kach ub. stulecia. Specjalną uwagę

zwróci prelegent na wychodzący w

tym czasie perjodyk „Messager de

Wilno”, stojący w bliskim kontak-,

cie z ruchem umysłowym na zacho-|
dzie Europy. Początek o godz. 6.
— „O typach psychologicznych

młodzieży”. Na ten temat dn. 4 bm.
o godz, 5 w sali szkoły „Świt* przy

ul. Mała Pohulanka 4 odbędzie się

odczyt prof. Andrzeja Jasińskiego.

Odczyt będzie poprzedzony małym
a j 5 1 iej ilnie. — Bufet obiity i tani,atrakcyjnym występem orkiestry| cerskiej w Wilnie ufet У

nei i 4 :| Cena biletu 2 zł, akademicki 1,50 zł. — (2)
perkusyjnej gromady  zuchowej| -en8O'oiia "taneczna „Kaskady W

„Grzybowych ludków* oddz. III. —
Wstęp wolny. Goście mile widziani.

DOBROCZYNNOŚĆ.

— Otwarcie jadłodajni Związku

„Caritas* dla ubogich. Archidiece-

zjalny Związek Tow. Dobroczynności

„Caritas“ w uroczystość Najśw.

Panny Gromnicznej (2 lutego) otwie-

ra w klasztorze OO. Bonifratrów

przy pl. Napoleona 6 jadłodajnię dla

ubogich wilnian. Poświęcenia i o-

swarcia dokona Najdost. Protektor

Związku, J. E. ks. Arcybiskup Me-
tropolita Romuald Jałbrzykowski o
godz. 1 popoł.

Jadłodajnia została urządzona

kosztem Związku na obsłużenie do
500 osób dziennie, wydając obiady

wraz z chlebem (własnego wypieku).

Prowadzenie jadłodajni powierzone

Narazie jadłodajnia wydawać bę-
dzie około 100 obiadów dziennie i
chleb. W! miarę zwiększenia się 0-
fiarności społeczeństwa na ten cel,
ilość obiadów stopniowo będzie się

podnosić. Związek nosi się z za-

miarem uruchomienia podobnych ja-
dłodajni w kilku miejscach na przed-
miesciach,
W związku z tem „Caritas' zor-

mów dla tych dzieci, które z braku
rat prof, J. Oko „Początki chrześci- bdrowiednieśo=śleniką Be": ogó

jaństwa w świetle autorów slaro- przychodzić na posiłek.

ZPO OC o ję) ZABAWY.
— Zebranie Wil. Oddziału Zrze- — Bal Medyków. Zarząd Koła

Medyków St. U. S$. B. powiadamia,
że godność Pań Gospodyń Honoro-
wych Xll-go Balu Medyków (3, IL,
Izba Przemysłowo - Handlowa)
czyły przyjąć: P. Rektorowa Stanie-
wiczowa, PP, Prof.: Czeżowska, Ei-
gerowa, Ehrenkreutzowa, Gryglewi-
czowa, Januszkiewiczowa, Jakowic-
ka, Jasiūska, Kridlowa, Michejdzina,
Muszyńska, Opoczyńska, Orłowska,
Patkowska,
wa, Rose,
Schylling-Siengalewiczowa,
wiczowa, PP. Doc.: Abramowiczowa,

ra-

Reichero-
Szmurłowa,

Safare-

Pelczarowa,
Seńkowska,

Bagińska, Czarnecka,  Dylewska,
Hurynowicz, Mahrburgowa,  Mie-
nicka, Niewodniczańska, Wąsowska,
Zaleska, PP. D-rowe: Bądzyńska, Bo-
guszewska, Czarnowska, Dobrzań-
ska, Dowbór-Markiewiczowa, Jaku-
bowska, Jankowska, Janowiczowa,
Jabłonowska, Klemczyńska, Łukie-
wiczowa, Maleszewska, Moszyńska,
Odyńcowa, Prażmowska, Rudzińska,
Świeżyńska, Szniolisowa, Umiastow-
ska, Zawadzka, Żejmotelowa.
— II doroczny bal kostjumowy

Sztuki, Dnia 3 lutego w salach Ge-
orgesa Kolo słuchaczy Wydziału
Sztuk Pięknych urządza bal kostju-
mowy „w stratosierze”. Pomysło-
we i oryginalne dekoracje, moc nie-
spodzianek, jazda rakietami i t. d.
Dochód na cele Koła. Wstęp 4 zł.,
akad, 2 zł. Początek o godz. 10 w.
— Najweselszy Dancing w Karnawale!

Tradycyjnym zwyczajem lat ubiegłych od-
będzie się w dniu 3 lutego (sobota) o godz.
11 wiecz. w cukierni K Śztralla (zielony —
Mickiewicza 22) danc'n$ na obozy letnie
Błękitnej Jedynki Żeglarskiej Drużyny Har-

dniu 3 lutego w sali dawniej Borowskiego,
przy ul. Mickiewicza Nr. 22, Towarzystwo
Mandolinistów „Kaskada* urządza zabawę
taneczną dla członków * ich rodzin. Wejście
wyłącznie za zaproszeniami. Początek o
godz. 8 wiecz. Bufet „bficie zaopatrzony.
— Bal Ogólnoakademicki Dnia 10 lu-

tego odbędzie się XV-y Doroczny Bal Ogól-
noakademicki westetycznie udekorowanych
salonach Hotelu Georges'a, przy dźwiękach
doborowych orkiestr. Tańce będą się od-
bywały w dwóch salach. `

Przypuszczamy, że cieszący się stałem
powodzeniem Bal Ogólnoakademicki spotka
się i w tym roku z życzliwem przyjęciem
i poparciem społeczeństwa wileńskiego.

Ceny biletów: 4 zł. i 2 zł. 50 gr. (aka-
demicki). Początek o godz. 10 wiecz. (3)
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pracy spoiecznej i dobroczynnej, będąc

członkiem wielu organizacyj, a mianowicie:
f-wa „Sokół, Stronnictwa Narodowego,

Stowarzyszenia Dowborczyków „Ku chwale

Ojczyzny” i wielu innych.
Nie szczędził też pomocy licznym ro-

dzinom niezamożnych mieszkańców miasta,
o czem niki prócz wspieranych nie wie-

dział. "
Był prawdziwym rycerzem © niezło-

mnych przekonaniach katolickich * narodo-
wych i miał cywilną odwagę otwarcie wal-

czyć o wyznawane ideały, przyczem zjedny-

wał ku sobie tych wszystkich, którzy z
Nim się stykali, wyjątkową dobrocią i pra-
wością charakteru.

Ostatnio położył wielkie zasiugi przy

odnowieniu kościoła i kaplicy M. B. Ostro-
bramskiej.

Pamięć o ś. p. gen. Z. Ryinkiewiczu
długo przetrwa w szerokich kołach społe-
czeństwa wileńskiego. Dowhorczyk.

 

| Listy do Redakcji.
Wobec tego, że w sprawozdaniu

z pogrzebu ś. p. gen. Z. Rymkiewi-
cza (Dzien. Wil. z dn. 1. II. 34) autor
tej wzmianki twierdzi, że dowbor-
czycy nie wzięli udziału w pogrze-
bie, proszę o sprostowanie, gdyż
w istocie z ramienia Okręgu War-
szawskiego Stowarzyszenia Dowbor
czyków „Ku chwale Ojczyzny” w
pogrzebie wzięła udział delegacja
w osobach gen. br. w st. sp. W.
Ostrowskiego, p. pułk, w st. sp. W.
Mirskiego i mjr. w st. sp. Nosowicza.

Ś. p. gen. Rymkiewicz był człon-
kiem Stowarzyszenia Dowborczy-
ków, należącego do Okręgu War-
szawskiego, gdyż w Wilmie oddziału
tego stowarzyszenia od roku 1930
niema. ;

Z powažaniem
B. Kulesiūski, por. rez.,
członek Okr. Warsz.
Stow. Dowborczyków.

Dn. 26 maja ub. roku mieszka-
niec wsi Rygonty, gm. trockiej Sta-
nislaw Jaszczanin, liczący lat 21 na-
padł na dozorującą pasące się w le-
sie krowy 13-letnią Marjannę Karło-
wiczównę, którą grożąc nożem usi-
łował zbeszczecić.

Teatr | muzyka. |
— Teatr Miejski Pehulanka. Dziś Te-|

atr na Pohulance czynny będzie dukrotnie:'
O godz. 4 pp. po cenach propagandowych|
H. Jenkins'a „Kobieta i szmaragd”. Wie- |
czorem o godz. 8 W. Hasenclevera „Pan z
towarzystwa”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś o

godz. 4 pp. po cenach zniżonych operetka
Benatzkiego „Pod białym koniem ,
— „Nitouche“. Dziš o godz. 8.15 ope-

retka Hervć „Nitouche”, która zyskała o-
gólne uznanie publiczności Zniżki ważne.
Akademicy korzystają z ulg biletowych.
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“.

W/ niedzielę o godz. 4 pp. melodyjna ope-
reika Kollo „Marjetta”. Ceny zniżone.
— Widowisko baletowe Sawiny-Dol-

skiej w „Lutni”.
„Lutni“ wypełni
Sawiny-Dolskiej z udziałem jej kilkudzie-
sięciu uczenic. W programie „Dziadek od
orzechów* z muz. Czajkowskiego.
— Teatr Objazdowy — gra dziś, 2. IL

w Hajnówce, jutro 3. II. w Białowieży —
komedję A. Słonimskieśo p. t. „Lekarz bez-
domny”.
— Teatr-Kino Rozmaitości, Dziś (pocz.

 

Niedzielny poranek w
widowisko baletowe L.

Krzyk dziewczynki posłyszeli in-
ni pastuszkowie i zwyrodnialca od-
dali w ręce policji.

Wczoraj sąd okręgowy, po roz-
poznaniu tej sprawy, skazał Jaszcza-
nina na osadzenie w więzieniu przez
pół roku. Kos,

 

 

DRUKARNIA

INTROLIGATORN'A
M. TWIERZYŃSKIEGO
Mostowa Nr.l Tel. Nr.1244

Przy]muje

zamówienie na wszel-
kle roboty drukarskie

BROSZURY, ;OKOLNIKI,
TABELE. PLAKATY"

ZAPRO- BILETY

SZENIE|WIZYTOWE,

AFISZE, KSIĘGI,
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HODOWLA i SKŁADY NASION
  seansu o godz. 4 filma p. t, „Demon wiel-

rara miasta”. Na scenie „Fjołkowy fijo-ek, ;

— Kolo Teatr.-muz, Młodz, P, C. K.
w lokalu szkoły powsz Nr. 17 (W. Pohu-,
lanka 18) dziś (piątek) urządza przedsta-
wienie w 3 aktach p. t „Wileńska Szopka”,
z udziałem chóru i orkiestry. Na scenie
tańce ludowe. W jaselkach bierze udział
około 150 osób w barwnych strojach. Do-
chód przeznacza się na rzecz najbiedniej-
szych dzieci. Początek o godz. 4 pp.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 2 lutego,

9,00: Czas, Muzyka. 10.00: Nabożeń-
stwo, 11.57: Czas. 12,10: Kom. meteor.
12.15: Poranek symfoniczny. 13.00: Gawę-
dy podhalańskie. 14.00: Audycja dla wszyst-

 

 
 
cert p. Sawiny-Dolskiej oraz uczenic jej
studjum będzie powtórzony w niedzielę,
4 lutego, w teatrze „Lulnia“, Na pierwszą   

 

INFLUENZA
1A80R (NEM.FARM. MAG.A.BUKOWSKIEGO

 

  ganizował wydział bonów jalmuž-

część koncertu złoży się balet „Dziadek do
orzechów” 'z muz. Cza'kowskiego. W dru-

|giej części będą dodane nowe tańce. Pro-
gram bardzo urozmaicony. Bilety od 50 gr.
do 2 zł. 50 gr. dla szkół specjalne zniżki.
"Początek o godz. 12 m. 30 pp.

Z powodu wielkiego powodzenia kon- '

2 oharakterże dyrygenta dyrektor Konserwa-

kich. 15.00: Słuchowisko wiejskie. 15.30:
Koncert. 16,00: Audycja dla dzieci. 16.30:
Utwory Sarasatego (płyty). 1645: Kwa-
drans poetycki. 17.00: „Z podróży do Kata-
lonji' — odczyt. 17.15: Koncert z Filhar-
monji. 18.00: Słuchowisko. 18.40: Koncert
dla młodzieży (płyty). 19.15: Odc. pow.
19,25: „Co się dzieje w Wilnie?” 19.40:
Rozmait. 19.45: Odczyt aktualny. 20.00:
Pogad. muzyczna. 20.15: Koncert symfo-
niczny. 22.40: Sport. 22.50: Muzyka tan.
23.00: Kom. meteor.

Sobota, dnia 3 lutego. +

1.00: Czas. Muzyka. 11.50: Muzyka ży-
dowska (płyty). 11.57: Czas. 12.05; Koncert.
12.30: Kom. meteor. 15.10: Kwadr. akade-
micki. 15.40: Muzyka żydowska (płyty).
15.50: „Co nas boli?* 16.00. Audycja dla
chorych. 16.40: „Dawny handel dźwiński—
odczyt. 17.00: Transm. nabożeństwa z Kapli-
cy w Ostrej Bramie. Kazanie p. t. „Arka
Przymierza'—wygł. ks. Jan Morawiński.
18.20: Koncert kameralny. 19.15: Odc. pow.
19.25: „Iwan Bunin“ -- felj, 19.10: Wiad,
sport. 20.08: Muzyka lekka. 21.20: Koncert
chopinowski. 23.00: „Poła Negri i ja“ — VI
list paryski. 22.15: Muzyka z płyt.

7 ZA KOTAR STUDJO.
Trzy koncerty z Filharmonji Warszawskiej.

MW ramach piątkowego Programų roz
głośnie polskie trzykrntnie połączą się z

salą Filharmonji Warszawskiej, skąd trans-
mitowane będąinteresujące. koncerty. Na

poranku symłonicznym o godz. 12,15, po-

święconym muzyce słowiańskiej, wystąpi w

WARSZAWA — Centrala Ceglana 11.

аак NASIONna 1934 rok
wyszedł | na żądanie rozsyłazy jesf

bezpłatnie.
 

 

torjum Wileńskiego, p. Adam Wyleżyński.
Popołudniu o godz. 17,15 rozpocznie się

koncert muzyki i pieśni polskiej ku czci
Imienin Pana Prezydenia Rzeczypospolitej.
Udział biorą chóry oraz soliści tacy, jak
Irena Dubiska (skrzypce) i B. Woytowicz
(fortepian).

Wieczorem o godz. 20,15 — transmisja
XVII koncertu symfonicznego pod' dyr.
Willy Ferrero, który rozpoczynał karjerę
kapelmistrzowską przed wojną jako „cu-
downe dziecko”. Solistką będzie świetna
śpiewaczka włoska p. Marja Gugielmetti.
Program zawiera utwory muzyki klasycznej.

; Magja Chestertona.
Jako słuchowisko piątkowe o godz. 18

usłyszą radjosłuchacze ciekawą, obfitującą
w szereg scen o wysokiem napięciu kome-
dję Chestertona „Magja”, graną przez kilku
laty na scenach polskich. Uiwor osnuty
jest na konflikcie człowieka wierzącego z
šronem niedowiarków | obojętnych spra-
wom wiary.

Pola Negri i Antcni Bohdziewicz.
Ciekawą relację o spotkaniu swojem ze

słynną gwiazdą filmowa Polą Negri nade-
słał rozgłośni wileńskiej naszym radjosłu-
chaczom speaker i prelegent p. Antoni Boh-

botę o godz. 22-ej.

Laureat nagrody Nobla.
W końcu ubiegłego roku najwyższe od-

znaczenie literackie świata, nagroda Nobla,
przyznane zostało mało znanemu szerszym
sterom czytelniczym pisarzowi rosyjskiemu
Iwanowi Buninowi. O jego twórczości poin-
formuje przez tadjo krytyk areżówaki p.
Wacław Rogowicz w sobotę o godz. 19,25. 

C. ULRICH ss.

dziewicz. List ten odczytany będzie w so- | 



 

Pierwszy strajk w Polsce.
WARSZAWA (Patl. Giełda. Dewizy:

znie- ,mścili się na nich strajkujący. Tłum | pojgia 123,79 —124,10— 123,48. Holandia

356,60—357,50—355,70. Kopenhaga 122,50—
123,10—121,90. Londyn 27,35—27,33—27,48

—21,20. Nowy Jork 5,44—5,47—53,91. Kabel
5,46—5,49—5,43. Parvż 34,91—35,00—34,82,

4 DZIENNIE MILERSKI

Rozwój wielkiego
narodziny przypadły na siono ustawą z dnia 25 maja 1864 r. napadł ich i zamordował.i | którego

Walka z przymiotem w pow. Brasławskim. „wiek XVIII, poza wywołaniem kom- Nie znaczy to jednak by robotnicy! Gdy fakt ten doszedł do uszu kró-
rym dokonano odczynu Wasser- pletnego przewrotu w dziedzinie go- mimo dotkliwych niejednokrotniere- lewskich, do Wieliczki zjechała ko-

spodarczej i społecznej, stał się presyj, nie strajkowali i w tych od- misja z wojskiem, która zakończyła

przemysłu, We Francji kary za strajk

Jak już donosiliśmy, na terenie

  powiatu brasławskiego zanoto- manna. Wszyscy zbadani okazali się SP< : pole ń / KH 1 Praga 26,20-—-26,26—26,14, Sztokholm 141,40
wano kilkaset wypadków  za- chorymi w 100 proc. Chorych cięż- źródłem wielu zjawisk, nieznanych lęgłych czasach, kiedy musiełi za ten swe urzędowanie ostrym bardzo wy- —-142,10-—140,70. Szwajcarja 171,75—172,18 |

uprzednio ludzkości. Na widownie ostry środek walki odpowiadać, |rokiem. Wysłannicy królewscy u- —171,32. Włochy 46,69—46,81—46,57. Ber-chorowań na przymiot. Na teren za- ko postanowiono izolować, mniej
śrożonych śmin udała się specjalna chorych pozostawiono w mieszka-
komisja lekarska, która przystąpiła niach, lecz przedsięwzięto środki
energicznie do stłumienia choroby |ochronne.
iniekcyjnej. W/ ciągu ostatnich dni| W. ciągu lutego komisja lekarska
zbadano przeszło 100 chorych, któ- ma zbadać około 300 chorych.

karali 10:ciu przywódców śmiercią. !in 210,60. Tendencja przeważnie słabsza.
Poważną rolę w tym strajku odegrać
musiały kobiety, skoro komisja kró-
lewska nie zawahała się skazać jed-
ną z nich na ścięcie, cztery zaś na
publiczną chłostę na rynku wielic-

wystąpiły bowiem zwiększające się Przykładem takiego zdarzenia
liczebnie z roku na rok masy robot- jest strajk, który wybuchł w roku
nicze, które toczyć zaczęły spory z 1690 w kopalniach soli w Wieliczce
pracodawcami, walcząc o jaknajko- pod Krakowem. Strajk ten bodajże
jrzystniejsze warunki pracy i płacy. najstarszy ze strajków w Polsce, wy-

Jednym ze środków  prowadzą- buchł na podłożu gospodarczem.
cych do tego celu, było dobrowolne, Górnicy wieliccy oprócz wynagro- | kim.
gromadne zaprzestanie pracy, a więc dzenia pieniężnego, pobierali za swą|  Krwawo zakończył się ten jeden

a , strajk. |pracę jako zapłatę pewną ilość soli z najstarszych bodaj strajków w Pol-
| Nowoczesne ruchy strajkowe wy- (podobnie jak dzisiaj górnicy wko-|sce, pochłonął bowiem wraz z gór.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 41,75. Konwersyjna 58,25—58,50. In-
westycyjna 107,50—107,75. 5 proc. 55,50-—
56. 6 proc. dolarowa 65,50, drubne 66. Do-
larówka 52,75—53,50. Stabilizacyjna 57,75—
57,38, drobne: 58,00—57,88. 7 proc. L. Z
ziemskie dolarowe 41,50. 4 i pół proc. ziem-
skie 50,50. 8 proc. warszawskie 53,75—54,
drobne 54,75. Tendencja dla pożyczek prze-
ważnie mocniejsza, dla listów przeważnie

 

utrzymana.

Dziś gramy z Warszawianką. jstępujące pary: Jerzy I — Sandler wodzą się z Anglii. Tam bowiem palniach węgla otrzymują węgiel nikami zabitymi przez towarzyszy,” _ Akcje: Bank Polski 87—87,50—87,25.
Dziś o godz. 5.30 na ślizgawce Jerzy II — Atlas, Perlszteja — Cwaj, wybuchły w początkach XIX stule- deputatowy). Kto nie chciał brać|13 istnień ludzkich. Historja milczy, Lilpop 10,70. Starachowice 10,25. — Ten-

dencja przeważnie mocniejsza.

Dolar w obrotach pryw. 5,45.
Rubel — 4,62—4,66.

Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-
larowa 68. Dillonowska 81,50. Stabiliza-
cyjna 23. Warszawska 59. Śląska 60.

cia „pierwsze strajki, ale takie, które deputatu solnego, mógł otrzymać |czy pamięć o nim odstraszyła na-,
nie pociągnęły za sobą konsekwen- równowartość w gotówce, według stępne pokolenia od stosowania te-.
cyj karnych, stosowanych wlatach specjalnej taryfy. Większość górni: | go środka walki, który przetrwał do

skiem K. P. W. Karnawał na lodzie, |poprzednich wobec strajkujących. ków rezygnowała z deputatu, woląc naszych czasów, jako „ostatnia de-

, Mecz budzi ogromne zaciekawie- W niedzielę wieczorem na śli- gotówkę. W r. 1690 zarząd kopalni ska ratunku" robotnika w obronie
nie ze względu na wysoki. poziom |zgąwce Parku Sportowego odbędzie Rabce odbędą się w sobotę, a w Za: (z niewiadomych bliżej przyczyn ob- |bytu życia swojego i rodziny.
śry hokeistów Wlarszawianki, o któ” |się karnawał na lodzie. kopanem w niedzielę. Narciarze niżył taryię, według której następo-|WNDEEDYEN 222072752 970991 II IIA
rych szczegółowo pisaliśmy wczoraj. Organizatorzy karnawału przy- wrėcą do Wilna prawdopodobnie w ,wała zamiana deputatu solnego na Konkurenci mennicy państwowej aresztowani
* Rewanž tego meczu odbedzie się |sotowują moc niespodzianek. | poniedziałek wieczorem  aibo we |pieniądze, względnie, jak twierdzą Warsztat fałszywych 5 zł, ujaw: spółkę z Janem Łukaszewiczem.
jutro o godz. 5,30 wiecz. |wtorek rano. inne źródła zmniejszył sam deputat. niono__we wsi „Mikujce.; śm: dere-1Obu aresztowano. Znalcziónć: mane-

„niani i i | i ; je- Wywołało to  niezadowolenie| 970 „V s Ee | aa t :Mac Gokzeraki3G:0d Wilnianie wyjechali do Zakopanego, Razem z narciarzami Wilna odje o wnickiej.  Warsztacik fałszywych ty w ilości 28 sztuk skonfiskowano.
s A a: monet prowadził Dorożny Michał na'Ч Rabki i Krakowa. |chał już do Zakopanego trener E.|wśród rzesz górniczych, które po

MW. niedzielę w sali Ośrodka W.F.! "AiksŽa eskimai is

Koklama jest fiwignią aidu

Parku Sportowego odbędzie się Rrej — Kłoces, Rubin — Jungier,
mecz hokejowy między mistrzem |Talko — Pilnik.
(Warszawy „Warszawianką” a Ogni- |

 

 

  

Wczoraj wieczorem wyjechało z Lorek. nieudanych pertraktacjach wyłado-
odbędzie się mecz bokserski Gro-! Wilna kilkudziesięciu sportowców Sportsmenki zaś A. Z. $. poje- | wało się ostatecznie w postaci straj-

 

 

dno—żŻ.A.K.S. | wileńskich. |chały wczoraj do Krakowa. Panie ku. Nie przystąpili jednak do niego|
Mecz rozpocznie się godz. 12. Narciarze Ogniska pojechali przez pojechały na mistrzostwa zimowe |wszyscy. I Wówczas znalazło się :

dwóch ,łamistrajków'. Okrutnie zeNa ringu spotkają się z sobą na- Rabkę do Zakopanego. Zawody w gier sportowych.
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L kk leczniczy, kilo 2.80,

ROZMATTO9CI оо
srparagową, kilo 1,10,

SALA MIEJSKA Emocjonujący film odsłaniający tajemnicę Metropolitan Garażu. Mrożąca krew katastrofa samochodowa GROSZEK
Ostrobramska 5 oraz dodatki dźwiękowe. PM z jarzynę,

ola komed ilo gr,scenie. <FIJOEKOWATY FIJOLEK> Tais aukšta
: ' ! awwaca. Miko аиии ВЕДРЕАТМУ DANCING I Wos ae,pre

UWAGA. Codziennie do godz. 6-tej bilety dzienne: „Parter 54 gr. Bzlkon 35 gr. ! Alan gr.
że ETU ZWIEDRYŃSKI,

Wileńska 36, tel. 1224.  367—2DZIŚ POCZĄTEK O GODZ. 2-ej.

w dwóch kinach p (i n. ROX jednocześnie

Pierwszy w roku 1934, przebój nainowszej produkcji „SOWKINO* w Moskwie

  
Та okazją zdobycia fortuny jest los do 1-ej klasy 29 Loterji

Państwowej, nabyty w znanej z dużych wygranych „DO SPRZEDANIA |
kolekturze, duży plac, można czę-

ściami. Ul. Piwna Nr.i1.  Wiadomość na miejscu u
dozorcy.wolańskaA.

Warzewa, Centrala Nowy Świat 19.
UWAGA: Zwracamy specjalną uwagę na wygodnąi

P.T. Graczy zamiejscowych. Konto p. K. ©.

PIANINO

nowe spiesznie sprzedam
za s ceny. Ul. Krakow-
ska 34, m. 1. 374—0

terminową obsługę
Nr. 7192. . і
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Nzd program: Najnowsze AKUSZERKA do wynejęcia Archanie|-|położeniu  materjalnem, SPreedam za 85 zł. Ta-E rol. gł. artyści Moskiewskiego Teatru Artystycznego Bogolubow, Uralskaja I Inni. Mowa I śpiew w języku rosyjskim. prog ii ska 5, koło W. Pohu'anki| prosi o jakąkolwiek tarska 16, m. 1 dы х . pra- , . la, oaktualja dźwiękowe. Bilety honorowe i bezpłatne bzzwzględnie nieważne M. BRZEŻINAia LŚ sę, dA dziędznie bieli.- godz. 3 do 5-ej. 371—0

przyjmuje, Przeprowa-| |. 5 + | niarstwa, ub o pomoc.

OSTATNI DZIEŃ. : si A Alanis| SBA | palias, „ania main
"HH m ооа ооссаньыао- а i

Super sensacjal = R i Vv GRP eo e tego A Paulo. Z-k Do- U Lekarza.
deminowską Gl. Grodzk. SKLEP broczynny Nr. 3, pok. 14,!

eg a ” a emim Cp4a Vv S$ pa 21. Al akad: 1054, dužy, ładny, do wynaję--Marja Bo Ofiary ar — Każdykieliszek wód-

` w-g powieści Juljusza Vernego. W roli ał wielki LIONEL BARRYMORE — Zdjęcia z dna morskiego w naturalnych kolo- |... . : J | dam Wileńska 25, m. 9. składać w Administracji 2S 2 panu życie o
rach. — Film jakiego dotychczas nie było. — Śpieszcie ujrzeć. | Mieszkania || |-—-— S T = bezpo-, 'YSz *NiędiakiGsiZ pania

rednio pod adresem. >
URL ETTA i pokoje | i RÓŻNE | gr.—2 doktorze. To bym mu-

, аВаа R į sleł umrzeć przed uro-
Nareszcie już wej mm 66 (MANEWRY MIESZKANIE| — za | dzeniamlį

| "komedja wojskowa | gy MIŁOSNE)||: macaо|О PIĘKNO || © * 202 | mayainteli i ; Oddział Paryskiej f- " :W rol gł polska Mae Donald wiewia w inteligentnej rodziny 2 yskiej my
TOLA SMANKIEWICZÓWNA, DYMSZA WALTER SIELAŃSKI. pok. z „kuchnią, elek- KEV aa aiss DRU I

Film wyświeila się jednocześnie z Zarszawą. trycznością, wolne od « A» kolwiek pracę aby módz

 

 

 

 

 

 

 

 

i MIESZKANIE
*5Bpokoju © uew-udre-
1 montowane z wygodami

B. obywatelka ziemska
z Mohylewszczyzny, znaj
dująca się w krytycznem

 

 

   

MASZYNKĘ ас pisania

 

й Ё.ЁШ;\:\"оЁіЁ::еіЕPita ul. Mickiewicza Nr. 37| zostać katolikiem. Zgło- PILN E:
Nr. 5/1 u właściciela 346 telefon 6-57 szenia do red. pod „wy-

Z powodu wielkiego powodzenia jeszcze GG "zuzel tresė.| _— еега |‘рекуства goda, ilej do|TSD" 354 BILETY
tylko Dziś nieodwołalnie ostatni dzień. Swietna obsada MIESZKANIE BB po palūšnių WIZYTOWE
najnowszy triumf klaematogrefjl. ! niebywała gra |6 pokojowe, ciepłe, su-| Odmładzanie twarzy. Le- | Młoda panna poszukuje ZAPROSZENI€=3 wspaniały film egzotyczny p. ts 53 aktorów. che, śłonbczne; Że.Wszdli| zanie | wszelkich + wad | pracy. Piszę na maszy- BROSZURY a

z Nad program: OSTATNIA NOWOSC SEZONU — film rysunkowy w kolo'ach natur» lnych. kiemi aaa do p = Masaż panią | a ca ie soi
Й najęcia. Dobroczynna 2a, Е ŁŻ > й© RMD wego oraz na ekspe-gz=— $|HhALLOI TYLKO DZIŚ «samyim l]WIATR Od Adema ania au |Iežis Spas ribu

R 3 TANI us ANKI I. SAMARAN egzotyczny. il. w R 0 MORZA POKÓJ Ia poszukuje posady ma“ odo Adm DRUKARNIA
|) polski aramat fllmowy na tle umeblowany do wynaję-|szyaistki, do gospodar-| "7" iL“ pod „krytycz-

o : od godz. 12-ej do 2-ej I od 2—4 p. p ereydzieła $t. Zeremskiego. nl. Film rysunkowy w koior. cia. Tatšrška 17, m. 3.|stwa domowego, ekspe-| ne Położenie”. gr. i LRIERZYŃSKIEGO
z===s PO CENACH ZniZONYCH od 25 GROSZY * naturalnych. Ostatnla nowcšė sezonu. , $r—2 ma pasgo: Sak E lštuiije AE Mostowa ul. Kr.1.z

zarz eini mi spodynię do majątku lu й 5
m X-27, MATA HAKI, FRAULEIN % LL] ' Do wynajęcia ciepły po” |do dzieci Zna się na| 1): Jakielkolwiek, może Falaton 12-44
asa DOKTOR zbiedną wobec pi4kuego kój umeblowany, z nie-|mleczarstwie. Łaskawe| *'8 zgodzić z R. do CEsY NISKIE

szpiega w najnowszym fiimis pro“ krępującem wejsciem. ul. |oferty do Admin. „Dz. Seca REZ: ze Pwdukcji 1944 r. p. tai ” , Piaskowa 10, m. 5. Wil” pod „23%.  gr—3| erącka 5, m. 2. —2gr.

aAa

Wkrótce w kinie „CAS:NO“.  biibiiikkliiaiiiikiikkii  AKDAKLABAD Kaki

 

 
— Niech Pani idzie na pizelaj dodalam, — drogą krąg się wielkiALEWSKA. 22) Kraińscy dali mi listy do żon, pisane ołówkiem na korze. | ‚ `

EE : — „Pierwszy dziesiątek przeprowadzi moją siostrę przez pikiety” ; robi... :
— rozkazał Ludwik. : Wzięła iisty, chciała coś mówić, ale zawróciła się i pomknęła

jak strzała.- Dzieje powstania lidzklego.
kod. «w .. WSpomnienie 0 Ludwinu Narbucie.

Zaczęlismy swobodnie rozmawiać i żałować. Andriolli, nie nawykły

do leśnych niewygód wzdychai. — „Ach! wypić herbatę pod dachem,

usiąść wygoda:e przy stole”... į

—Dostałbyś kataru, jak Duczmman, gdy się raz wyspałpod dachem,

rzekł Ludwik. — „My zwykliśn:y się z losem i zdrowie nam siuży . _

Łapalono maty stosik ogiia wgiębi leśnej dla wodza i dia mnie.

|
|
|
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|
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Wystąpiła garstka młodych ludzi, wśród których był Andriolli, Pi-
lecki i kilku lidzian. Odchodząc, rzuciłam okiem na obóz. Wszystkie
twarze były spokojne, ale u pikiet jakiś porządek obostrzony. Hosło
Toła. Stanęlismy nad wielkim 1owem, pełnym wody. — „Nosze zrobić”
— zawołał ktoś, — „przeniesieniy panią”.

Ale już oczekujący mię kowal porwał na ręce i rów ze mną prze-
kroczył, wołając z rodzajem ironji — „A co panicze?../'

Wtem syśna, gwizdek. „Panicze'* pomknęli do lasu... Kowal chwycił
mię za rękę i ciągnął szepcząc: „prędzej, prędzej, byle z lasu, już świta”.

Biegliśmy... Naraz w kwadrans może usłyszałam grzmot, coś niby

Spojrzałam na nią i pojechałam dalej.  Wlracałam prostą szeroką
drogą bezpiecznie. Nie miatam przy sobie nic kompromitującego... Koń
biegi żwawie; do domu. Jeszcze parę brodów, górka, jedna i druga i oto
nasz lasek. Przed chatą stoi lesnik boniaszko, caty we izach!.., Coś się
stać musiało!.. Wskoczyłam do chaty... tam... Boleś! oszarpany, okrwa-
wiony...

Ludwik zabity — wybełkotał, zdławionym głosem. Cały świat
znikł mi z oczu! tyino co go wicziaiam! A więc te grzmoty... ten trzask...

' zrozumiałam wreszcie. Fowoli wracała mi pamięć, a z nią... matka!...Pytałam Ludwika, kto najwaleczniejszy, by modz tę wiadomość zako-
i i

munikować żonom, siostrom i panienkóm w okolicy, wielu bowiem po| grzmot! Kowal drgnął i jeszcze szybciej biedz zaczął, Znowu.. niby | Kzuciiam się ku drzwiom, pędząc ku aworowi. Stał o pół wiorsty...
wstańców było ze stron naszych, trzask drzewa, niby turkot wozu po moście z okrąglaków!.. Kowal ; biały... cichy! .

Ludwik namyslał się chwi.ę. — „Tryckiewicz, Pilecki i brat nasz

Boleś. Zawsze rwą się naprzód, zasłaniając mię w potyczkach”, `

Opowiadałam Ludwikowi, co o nim mówią, stawał się bowiem le-

gendarnym. 8 '

. — „Najgorzej — rzekł, 1ż rozglaszają o tysiącach moich walecz-

mych. Nieprzyjaciel ściąga na nas coraz większe siły. Ostatni raz oble-

śało nas eż sześć tysięcy z armiatami.. trzeba głosić, iż mam bardzo

mało lulzi". 4

Wtem zwrócił moją uwagę niepospolity ceremonjał. Oto w nocy, na

tle lasu, wśród zielonych iestonów gaięzi ksiądz Stetan Horbaczewski,

'w białej komży i stule święcił kosy. Widok był wprost cudowny!...

Przypomniał mi się kaitan łosiowy księdza—w którym po przeczy:

taniu Manifestu Narodowego umknął z ambony wprost do lasu, Lzy nosi

go pod komżą?... apo
Przy pożegnaniu Ludwik nie mówił mi nic o swych projektach

|
|
!

|

|
|
|
|
|
|

wstrząsnął się i jeszcze przyśpieszył kroku... Mnie tchu już brakło, Nie
mogłam zrozumieć, co to wszysiko znaczy... Pytać nie śmiałam... Przy- |
pomniał mi się doktor Regnier. ofiara z. czasów Konarskiego, który
zwykł był mawiać: „o nic nie pytać, co zbyteczne, nic nie widzieć, co
nie jest konieczne. Nazwiska, uaty wyrywać z pamięci, bo jak Cię zła-
pią — to możesz we śnie coś w podnieceniu gorączkowem wygadać”.

Nie pytałam więc... Kowal musiał wyznawać tę samą zasadę, bo nie
wyrzekł, ani jednego słowa. Dopadliśmy do wózka naszego. Milcząc |
urządził kowal siedzenie i okiełzał konia — ruszyliśmy...

Plebanja taka cicha w nocy teraz dziwnym zabrzmiała gwarem.
Ruch był w n'ej niezwykły, uderzyło mię to, lecz żadne złe przeczucie
nie zadrgnęło w sercu...

'Wstawał biały, jasny dzień wiosenny. Na drodze spotkała nas ja-
kaś nieznajoma panienka... oczy miała przerażone, włosy w nieładzie...
Zatrzymała się wołając — „nie puszczę pani jednej, pojadę z Panią".

Byłam już nawykła do ówczesnej egzaltacyj kobiet i uwielbień dla

l

Przebiegłam sień i salę jadalną z portretami Narbuttów...
£Łdawato się, iż ze ścian patrzą na mnie dziwnym wzrokiem. Sta-

nęłam u progu pokoju matki i... skamieniałam... Straszna wieść dobiegła
tu przedemną!

Matka patrzała na mnie biędnemi oczami, twarz miała bladą —
siwy włos rozwiany... Skoczyła do mnie i wnet z krzykiem się cofnęła...
Sądziłam, że wpadia w obłęd.

Stałam, jak przykuta na progu... Po chwili jednak matka się zbli-
! żyła, dotknęła ręką mojej twarzy... wracała świadomość, w oczach był
‚ już tylko smutek bezmierny i tkirwość niezwykła.

iŃzuciłam się w jej objęcia, Cichy płacz przyniósł nam pewną ulgę.
Matka, wiedząc, iż pojechałam ao obozu była pewną, iż zginęłam wraz z
Ludwikiem. Na mój widok sądzi'a, iż ma przed sobą ducha mego tylko..,
opłakiwała dwoje dzieci.

— Achl jakie szczęście „powtarzała matka, jakby szukając w tem
| pociechy, iż Ty zostałaś i Ludwik nie został wzięty żywcem”,rzekł tylko: — „Nie daję Ci żadnych rozkazów, wracaj tą samą drogą. : ;za j eń dla ,

Posuniemy się bliżej ku Dubiczom tam chleb nam przyniosą — może pój- mego brata — odezwałam się więc spokojnie: „nie czas na czułości, jeśli | „Pójdę szukać jego ciała” -- rzekłam i znów pędziłam ku Dubiczom.
dziemy pod Grodno. Z Dubicz będziesz miała wiadomość, a te Przy” | Pani takdoba — to chciej podać Kraińskim, do tego dworku na prawo !

laszczki — dodał, podając mi wiązankę kwiatów zawieź żonie i ojcu . | listy, które wiozę z obozu, skróci mi to czas”. | (D. <, a.)

Pożegnaliśmy się...

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
t

DrukarniaA.Zwierzyńskiego, Wilno,

Panienka spojrzała na mnie nieprzytomnym wzrokiem...
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