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Pdministracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta ой 11
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński" hodzi     

—————>>

Od Administracji.
Wszystkim naszym Szanow. PRENUMERATOROM
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 15 lutego 1934 r.

-—>-—=>58-

Wyjazd min. Becka do Moskwy.
WARSZAWA. (Pat) W dniu 12 szef gabinetu ministra p. Roman

b. m. o godz. 7 rano z dworca Wscho Dębicki i p. Stanisław Baliński.
dniego wyjechał do Moskwy ninister| Wraz z p. ministrem Beckiem wyje-
spraw zagranicznych p. Jozef Beck.|chał poseł ZSRR. Antonow Owsie-

Panu Ministrowi towarzyszą: jenko,

Powitanie ministra spraw zagranicznych
przez władze sowieckie,

Ze Stołpców donoszą, iż w dniu
12 b. m. przez stację graniczną
Stołpce przejechał minister spraw
zagranicznych J. Beck, w towarzy-
stwie wyższych urzędnisów mini-
sterstwa.

'
  

 

W, Niegorełoje minister Beck
przesiadł się do specjalnej salonki,
przysłanej przez rząd svwiecki.

Z min. Beckiem do Moskwy je-
chai I radca poselstwa polskiego
w Moskwie, Sokolnicki. :

Na granicy sowieckiej w Niego- Wi Mińsku, po krótkim pobycie
rełoje ministra Becka powitała kom-|i powilaniu przez delegatow repu-
panja honorowa sowieckiej straży| bliki białoruskiej oraz komendanta
granicznej I rejonu, kon.endani I re-| garnizonu mińskiego, minister Beck
jonu straży graniczne, naczelnicy|odjechał do Moskwy,
kolei, oraz przedstawiciele kolegjum Minister Beck zabawi w Mo-
komisarjatu spr. zagr. rządu sowiec-|skwie dwa dni i w tym czasie od-
kiego na czele z I gen. sekretarzem|będzie narady z komisarzem Litwi-
kolegjum Diwinkowskim. Z ramie- nowem i innymi dostojuikami so-
nia prasy sowieckiej witali ministra|wieckimi oraz zostanie przyjęty
Becka Pulicz i Łukjanow. iprzez Stalina na Kremlu

 

„Izwiestja“ o wizycie min. Becka
i o zbliżeniu polsko-sówieckiem.

MOSKWIA (Pat). „Izwiestja* za- Wischodniej Europie, Im większe bę-
mieszczają artykuł wstępny, poświę- dzie zbliżenie polsko-sowieckie, tem
cony wizycie muiistra spraw zagra: trwalszym będzie pokój; w tej części
nicznych Polski Jszefa Becka, Europy.

Dziennik posze: „Fak:, 1ż mini-. Sowiecka opinja publiczna — pi-
ster spraw zagranicznych KRzeczy-|sze dalej dziennik — uważa, iż
pospolitej Polskie, przybywa do Mo-| szczere i uczciwe stosunki pomiędzy
skwy w charakterze goscia rządu Polską a ZSRR są poważnym czyn-
sowieckiego, podkreśla wielkie zna:| nikiem w sprawie powszechnego po-
czenie tego wydarzenia. Wizyta mi-| koju. Pan minister Beck 1 jego mał-
nistra spraw zagranicznych Polski| żonka spotkają się w stolicy Związ-
jest wyrazem stosunków, łączących| ku Sowieckiego z przyjaznem i go-
obecnie oba kraje'. rącem przyjęciem  odpdwiadającem

„lzwiestja'* podkreśiają rolę, jaką |polityce zbliżenia z Polską.  Polity-
minister Beck odegrał w sprawie |ka ta jest jednem z na'ważniejszych
zniesienia chińskiego muru, jak! dzie-| zadań zewnętrznej polityki sowiec-
lił oba kraje, dzięki czemu stosunki |kiej. Przyjęcie, z jakiem się spotka
Polski z ZSRR są nietylko stosunka*| płk. Beck, będzie odpowiadało roli,|
mi dobrego sąsiedztwa ale wyrażają jaką odegrał on w dziedzinie zbliże-
się w węzłach kulturalnych i współ: nia między obu krajami, które nie
pracy polsko-sowieckiej. Sowiecka posiadają żadnych powodów do wal-
opinja publiczna przyjmnie z wielką ki, lecz przeciwnie są połączone
sympatją wszystko, co może przy-|wspólnemi interesami i w jednako-
czymić się do zbliżenia obu sąsiadu-|wym stopniu są zdecydowane prze
jących z sobą krajów. Jest to ko |szkadzaė temu, by pochodnia wo-
nieczne, ponieważ stosunki pomię- |jenna została rzucona w Europie
dzy Polską a ZSRR w znacznym|Wschodniej.
stopniu decydują o sytuacji we! |

DERZELACA 

codziennie.

do 16 i od

WIEDEŃ (Pat). Ogłoszony o $o-
dzinie 13 komunikat urzędowy
głosi:

Jak donosiliśmy przed kilku dnia-
imi, rozwiązany socjal-diemokratycz-
my Schutzbund i członkowie stron-
nictwa socjal-demokratyczneży usi-
iowali przygotować akcję wywro-
lową.

W toku przeprowadzonych do-
chodzeń i konfiskat broni dyrekcja
policji w Linzu przedsięwzięła dziś
rano dokonanie rewizji w hotelu
Schilia i socjal - demokratycznym
domu robotniczym.

W domu tym znajdowały się wię-
ksze oddziały rozwiązanego Schutz-
bundu, które stawiły.policji zbrojny
opór.

Zawezwano na pomoc oddziały
wojska, które zajęły budynek po
walce, przyczem jeden urzędnik po-
licji został zabity, zaś kiiku po-
licjantów i żołnierzy odniosło rany.

Członkowie Schutzbundu zostali
aresztowani i odstawieni do wię-
zienia.

Oddziały Schutzbundu stawiały
zbrojny opór jeszcze w kilku innych
miejscach w Linzu.

Ogłoszono natychmiast stan oblę-
zenia, Akcja pacylikacyjna w toku.
W elektrowniach miejskich w

Wiedniu robotnicy przerwali pracę
o godzinie 11.30, Z tego powodu
ogłoszono także i w Wiedniu stan
oblęzenia.

Rząd związkowy przedsięwziął
wszelkie zarządzenia, aby zdusić w
zarodku wszystkie planowane przy-
gotowania zamachów ze strony ele-
mentów wywrotowych.

| Do ludności wystosowano apel
'© zachowanie spokoju i rozwagi.

Ogół robotniczy został wezwany
do kontynuowania pracy, bez wzśglę-
du na podżegaczy.

| Kazdy opór przeciwko władzy
,państwowej będzie jaknajostrzej ka-
| rany.
| WIEDEŃ (Pat). Wiedeńskie Biu-
ro Korespondencyjne donosi, że
w poszczególnych miejscowościach
Górnej Styrji i Górnej Austrji wy-
darzyły się starcia miedzy egzeku-

| tywą a socjal-demokratami.
Władze są wszędzie panami sy-

tuacji.
7 W Wiedniu spokój został zabez-

pieczony. Gmach ratusza obsa-
| dzony został przez policję i silne od-
| działy korpusu pomocniczego.
| Dokonano wielu aresztowań, któ-
're pozostają w związku z aktami

| gwałtu.
| WIEDEŃ (Pat). Prywatne donie-
sienia podają, że pośród aresztowa-
|nych w Wiedniu iunkcjonarjuszy
| miejskich znajduje się takze wice-
| burmistrz Emmerling.
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Rząd polski składa protest
przeciwko prześladowaniom ludności polskiej w Litwie.

Dowiadujemy się z wiarogodnego Rząd polski za pośrednictwem

źródła, iż ostatnie represje w sto- jednego z zaprzyjaźnionych| z nami

sunku do ludności poiskiej na Li- państw wystosował do rządu litew-
twie, stosowane przez komendan-|skiego protest z powodu ustawicz-

tów inaczelników powiatów, Zna- nych represyj, stosowanych wobec

lazły oddźwięk w kołach rządowych [udności narodowości polskiej,
w Warszawie, | - Rządpolski będzie oczekiwał od-  
  

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOW 60
W niedzielę dnia 18 lutego o godz. 12,30 w sail własnej

у przy ul. Orzeszkowej 11 \

Wielkie Zgromadzenie Publiczne
na którem poseł KSIĄŻĘ SEWERYN CZETWERTYŃSKI

złoży SPRAWOZDANIE POSELSKIE \

„0 położenii gospodarzem ® зстеобов ! ЫВН
Zarząd Stronnictwa prosi pp. członków o niezawodne przybycie.

Wstęp wolny. Wstep wolny:

 

KLUB NARODOWY
W niedzielę dnia 18 lutego © godz. 5,30 po południu

/powiedzi i zaprzestania represyj
| wobec ludności polskiei. Gdyby jed-
|nak one powtarzały się w dalszym
|ciągu, rząd polski zmuszony będzie

powiednio zrewidować swój sto-
sunek do licznego szkolnictwa pry-
watnego litewskiego w Polsce,

 

Z pogranicza donoszą, iż podczas
licznych rewizyj w domach polskich
w Litwie zdarzyły się wypadki pro-
wokacji, stosowanej na wzór żan-
darmów carskiej Rosji.
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Cenanumeru20 gr.
Nr. 42

 

Ruch kolejowy iunkcjonuje wszę-
dzie normalnie.

Popoiudniowe dzienniki wyszły ze
znacznem opóźnieniem i zawierają
tylko komunikaty urzędowe.

WiŁDŁN (Pat), O siarciu w Lin-
zu dyrekcja policji komunikuje, że
z powodu rewizji w hotelu Śchiii,
policja została przywitana ogniem.
Wówczas wojsko i policja przypu-
ściły szturm do hotelu i zdobyły go
w ciążu przedpołudnia.

40 osób, znajdujących się w ho-
telu, zostało aresztowanych. Zabra-
no karabin maszynowy i wieie bomb.

Socjaliści, którzy obsadzili za-
kiad kąpielowy w Linzu, poddali się,
gdyż zagrożono im strzelaniem z
armat.

Opór w centrum miastą został
szybko złamany, Do  siiumienia
oporu użyto również i artylerji,

WiEDEŃ (Pat). Dyrekcja policji
wiedeńskiej wydała zarządzenie,
proklamujące stan oblężenia w Wie-
dniu.

Obwieszczenie nakazuje zamyka-
mie domów 0 godzinie 8, jak również
zamykanie wszystkich lokali pu-

za wszelkie zbiegowiska.

LONDYN (Patj. W/g doniesień
agencji Reutera z Wiednia, w czasie|
rozruchów w Linzu zginęło 15 osób,
a 60 jest rannych.

WiEDEŃ (Pat). W/g urzędowych
iniormacyj, groźna sytuacja w Linzu
została już opanowana przez wojsko
ipolicję. Strajk generalny, prokla-
mowany w stolicy przez socjai-de-
mokratów, został tylko przeprowa-
dzony częściowo.

BERLIN (Pat). W/$ otrzymanych
tu doniesień, w tłumieniu rozruchów
w Linzu brała udział równiez arty-
lerja. : .

Bojowcy socjalistyczni, uzbrojeni
w karabiny maszynowe, wtargnęli
do komisarjatu policji w centrum
Linzu, lecz po zażartej walce zostali
stamtąd wyparci. Do Linzu napły-
wają w dalszym ciągu nowe grupy
bojowców socjalistycznych.

BERLIN (Pat). Z Linzu nadcho-
dzą dalsze szczegóły 6 dzisiejszych
walkach.

W/g tych wiadomości, socjal-
demokraci mieli dokonać ataku na
miejscową radjostację, przyczem do-
szło do starcia z oddziałem wojska.

Po obu stronach jest wielu ran-
nych. Wszystkie urzędy i biura pry-
watne w mieście zostały zaiuknięte.

Okoio godziny 12 w poiudnie
przerwali pracę kolejarze, do któ-
rych przyłączyh się robotnicy war-
sztatów kolejowych.

BERLIN (Pat). Niemieckie Biuro
Ini. donosi z Wiednia, ze w związku
z proklamowaniem strajku general-
nego wybuchły na mieście rozruchy.

Jeden z inspektorów policji zo-
stał zastrzelony przez demonstran-
tów.

BERLIN (Pat). Niemieckie Biuro
Ini donosi z Wiednia, że w calem
mieście podjęte zostały jaknajostrzej-
sze zarządzenia, by nie dopuscić do
ulicznych demonstracyj. Miasta wy-
gląda jak olbrzymie  cbozawisko
wojskowe. Ulicami przeciągają od-
działy policyjne i wojskowe, z kara-
binami maszynowemi U wylotu
wielkich arteryj ustawiono kozły
oraz  rozciągnięto wpoprzek ulic 

Prowokacje agentów litewskich
_ w domach polskich.

Wypadki bezczelnej prowokacji
wydarzyły się w powiatach wiłko-
mirskim, poniewieskim oraz olickim.
Oiiarą prowokacji agentów litew-
skich padło kilkunastu Polaków, a

 

blicznych i grozi surowemi karami.

zagranicą 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.

Rozruchy socjalistyczne w Austrji.
Zbrojne starcie z wywrotowcami—Masowe aresztowania—Stan oblężenia

druty kolczaste, Na ulicach nie wi-
dać prawie przechodniów. Przed-
jstawienia w teatrach i Kinach zo-
stały odwołane. — W cenirum mia-
sta panuje całkowity spokój. W go-
dzinach wieczornych rozruchy na
przedmieściach robotniczych Wie-
dnia przybrały na sile, Odgłosy sil-
nej strzelaniny dochodzą z dzielnic
Ottakring, Semmerin$, Uornbach.
jJak dotychczas, policja i wojsko
okazały się dość siłne, by sprostać
wzrastającemu z godziny na godzinę
naporowi zbrojnemu socjal-demokra-
tów.

Znaczne posiłki wojskowe zosta-
ły odkomenderowane na przedmie-
ścia Wiednia. Brak bliższych wia-
domości o zajściach, które podobno
były poważne na przedmieściach
wiedeńskich, z powodu wyraźnego

| zarządzenia władz, aby odmawiano
wszelkich w tej sprawie wyjaśnień.

| Niemieckie Biuro Ini. podaje da-
jlej, ze na jednem z przedmiesć Grazu
doszło do starcia, w wyniku którego
zginęły trzy osoby, a kilkanaście
'jest ciężko rannych. Z Leoben oraz
całego zagłębia przemysiowcgo w
Górnej Styrji donoszą 0 xiwawych
starciach, w których inierwenjowało

 
Ustanowieni

, WIEDEŃ (Pat). Rada ministrów
„odbyła w poniedziałek wieczorem
posiedzenie, na którem .uchwaliła
rozwiązać stronnictwo socjal-demo-

Próba por

 
dzy rządem niemieckim a faszy-
stami austrjackimi rozpocząć się
mają w tym tygodniu tajne próby
porozumienia. Rokowania te prowa-
dzić ma podobno z ramienia rządu
austrjackiego wice-kanclerz von Pa:
pen. W razie powodzenia tych ro-
kowań, rząd niemiecki dałby gwa-
rancję lojalnege współdziałania z
rzadem faszystowskim w  Austrji,
wzamian za co faszyści austrjaccy

LONDYN (Pat). Strajk generalny
wie objął w Paryżu wodociągcw, za-
kładów elektrycznych i gazowni
Przebieg strajku na prowincji jest
spokojzy. W Marsylji odbyty się ol-
brzymie zebrania pod gołem niebem
w róznych dzielnicach miasta. Na
placu giełdy zebrał się 26 tys. tłum.
Władze w Paryżu starają się uni-
knąć konieczności wzywaria wojska
do utrzymania porządku na vlicach.
Wojsko nie opuszcza koszar. żołnie-
rzy na ulicach nie widać zupełnie.
Według sprawozdań z Paryza, otrzy-
manych w Londynie, dzięki prywat-
nej linji teletonicznej, łączącej lon-
dyńską placówkę Havasa z Centralą
paryską, sytuacja przedstawiała się
w południe następująco: Strajk nie
jest powszechny i niektóre dziedzi-
ny zycia gospodarczego rozwijają
się bez przeszkód. Koleje zelazne
kursują normalnie, Wszystkie ban-
ki są otwarte. Mniejwięcej 25 proc.
sklepów jest zamkniętych. Koleje
podziemne funkcjonują normalnie,
aczkolwiek w ograniczonych  roz-
miarach, Większość linij autobuso-
wych jest objęta strajkiem, ale nie-
które linje kursują w śródmieściu.
Część tramwajów również kursuje,

 

 

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

(6 łamowe) 35 gr. za

Terminy

     

  

   

 

wojsko, Szczegółów wobec przerwa-
nia komunikacji telefonicznej brak.

" BERLIN (Pat). W/g$ wiadomości
Niemieckiego Biura Iniormacjjnego,
sytuacja w Wiedniu o godzinie 21-ej,
to jest w godzinę po nastaniu godzi-
my policyjnej, była następująca:

Starcia między policją a socjal-
demokratami nie ustały. -

Na odsiecz urzędu policyjnego w
jednym z okrężów, zajętego przez
marksistów, wysłano samochód pan-
cerny z policją.

Socjal-demokraci w dalszym cią-
śu zbierają się, korzystając z cie-
mności na ulicach Wiednia. W,
dzielnicy robotniczej  Semmerin$g
zgromadziło się około 4.000 socjal-
demokratów, Głównym ośrodkiem
socjalistów jest t. zw. Kreta, ucho-
dząca za siedzibę mętów wielko-
miejskich.
W godzinach wieczornych nie

można już było dostać w skiepach
żadnych artykułów spozywczych.

Unieruchomiona została najwię-
ksza piekarnia wiedeńska Anker-
brot Fabrik, gdyż uzbrojeni w kara-
biny maszynowe robotnicy obsa-
dzili ją.

Rozwiązanie socjal-demokracji
i wiedeńskiej rady miejskiej.

.

e komisarza.
kratyczne, oraz wiedeńską radę
miejską, Ustanowiła komisarza rzą-
dowego w osobie byłego ministra
oświaty dr. Schmitza.

ozumienia
Austrji z Niemcami.

LONDYN (Pat.) — W Londynie j|mieliby zobowiązać się do utwo-
otrzymano dziś wiadomość, że mię: |rzenia nowego rządu, na którego

czele stanąłby obecny wice-kanclerz
Fey. Austrja w tym wypadku rów-
nież nie skierowałaby swej skargi
do Ligi Narodów. Potwierdzenia
tych wiadomości dotychczas nle
otrzymano, aczkolwiek z całą sta-
nowczością utrzymuje się pogłoska,
že wice-kanclerz von Papen obar-
czony został misją nawiązania po-
rozumienia, któremu patronować
ma podobno Mussolini.

 

Strajk © Paryżu ma przebieg spokojny.
„chociaz ruch tramwajowy napety
jna pewne trudności ze strony straj-
kujących. W St Denis tłum zajął
wobec tramwajów grożną postawę i
obrzucii je kamieniami, zmuszając
publiczność do opuszczenia wozów.
Teleiony automatyczne działają, na-
tomiast  teleiony _ pozamiastowe,
zwłaszczą zagraniczne strajkują.
Strajk objął również komunikację
pocztową, telegraiiczną i radjotele-
graliczną.

Z dzienników ukazały się dziś
tylko dwa pisma, a mianowicie —
„LŁ Humanitć", które wypuściło spe-
cjalne wydanie strajkowe i „Action
Francaise",

Na ulicach Paryża spacerują tłu-
my publiczności. Dotychczas panuje
całkowity spokój.

nych stronnictw lewicowych minęło
spokojnie. O godzinie 15 15,000 lu:
dzi, poprzedzonych przez deputowa*
nych lewicowych, zgodnie z progra-
mem, przeszło pochodem od bramy
Vincennes do piecu de la Nation.
Wśród przywódców lewicowych na
c'ele pochodu szedł również Blum
Demonstranci ograniczyli się do śpiewania pieśni rewolucyjnych.

JAI

PARYZ. Pat.—Manifestacja skraj- .

Mianowicie w czasie rewizyj w,w tej liczbie 70-ietnia obywatelka
poszukiwaniu niedozwolonych pod- ziemska Łukaszewiczowa z Hieleno-
ręczników szkolnych w domach ro-|wa, 49-letni Adam Fiedorkiewicz,
dzin połskich, agenci litewscy pod- mieszkaniec Olity, oraz b. urzędnik,
rzucali niedozwolone ksiązki pol-a ostatnio prywatny nauczyciel Je-
skie, poczem spisywali protokuły na rzy Kozłowski z Poniewieża.
niewinne osoby. :

Konferencje graniczne polsko-sowieckie.

 

 w sall przy ul. Orzeszkowej 11
Poseł KSIĄŻĘ SEWERYN CZETWERTYŃSKI wygłosi odczyt paie i

„łowe (omy ustrojowe i ich niyteczność w Poste) |
Karty wstępu wydaje Sekretarjat codziennie za opłatą 49 gł.

Ze Stołpców donoszą, iż w pierw-|  Konierencje polsko-sowieckie u.
szych dniach marca r. b. mają 1ozpo- stalą ostateczne terminy prac ineljo-
cząć się lokalne konierencje w spra- racyjnych w miejscowościach gra-
wie meljoracji gruntów na pograni- nicznych, oraz otwarcia nawigacji
czu, spławu drzewa i budulca i t. p. na rzekach granicznych.

Strajk francuski na prowincji.
BERLIN (Pat.) Według doniesień|Na jednem z przedmieść Marsylji

z Paryża, we francuskich miastach jrzucono bombę, która uszkodziła

prowincjonalnych przystąpiło do |kilka sąsiednich domów. Przed gieł-
strajku około 60 proc. robotników. |dą marsylską odbywały się manife-

Do drobnych incydentów doszło| stacje.
jedynie w Valenciennes i Maryslji.

Złoto do Ameryki.
LONDYN. (Pat). „Times“ podaje, kich z ładunkiem złota, wartości

|że w ciągu ubiegłego tygodnia tylko 16.250.000 funtów, wagi 51 tonn. w
|z portu Southampton wypłynęło do; 1000 skrzyniach,

|Ameryki 6 statków  transatlantyc- ZWŁ
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Zygzaki.
Niejednokrotnie już ze strony po-

ważnej publicystyki zagranicznej,

nawet skądinąd nam przychyloej,za

rzucano naszej polityce zewnętrznej|

„zygzakowatošė“. Zarzut ten usły:

szymy prawdopodobnie poraz nie-

wiedzieć który obecnie, w związku

* z podróżą min. spr. zagianicznych

Becka do Moskwy.

Przyznać trzeba, że po niedaw-

rem podpisaniu umowy z Niemcami

podróż ta istotnie stanowi pewnego

rodzaj niespodziankę.

Nie oznacza to bynajmniej, że

jesteśmy przeciwnikami porozumie-

ria i do pewnego stopnia zbi:zenia

'» Rosją. Wręcz przeciwnie, Jest bo

wiem zasadą przyjętą powsze: hnie,

że polityka zagraniczna stosunki,

nawet sojusze pomiędzy poszczegól-

nemi państwami, nie mają nic wspól-

nego ze sprawami wewnętrznemi

tych krajów, ich ustrojem socjalnym

it pod. Jeżeli tedy możliwe jest

ścisłe porozumienie między komuni-

styczną Rosją a faszystowską Italją,

lub burżuazyjną Francją czemu Pol

zka miałaby być od podobnego po-

rozumienia wykluczona?

Rosja jest dziś bardziej, niż kie-

dykolwiek, zagrożona na Dzlekim

Wschodzie. Znamienną była mowa

sowieckiego głównodowodzącego

armją na Dalekim Wschodzie, gen.

Blūchera, wygłoszona onegdaj na

posiedzeniu kongresu partjj komu'

_nistycznej, w której wojnę z Japonją

uważa niemal za nieuniknioną.

W. podobnych warunkach jest

"rzeczą zrozumiałą, że Rosja ;1agnie

zabezp'eczyć sobie granicę zacho-

dnią. Polska, która nie jest bynaj-

mniej zainteresowana na Dlekim

Wschodzie, która nie żyw: żadnych

agresywnych planów w stosusku do

Rosji, która w znacznie większej

raierz> zagrożona jest na swa gra-

nicy zachodniej mogła z czystem

sumieniem, dla zabezpieczenia so

bie tyłów, wejść w porozumienie

z Sowietami, w sprawie wzajemnej

nieag-esji. Dodajmy, że oprócz moż-

liwego konfliktu na Dalekim W'scho-

dzie. Rosja, podobnie jak Polska,

poważnie zagrożona jest przez nie-

miecki „Drang nach Oste1'. Polska

oczywiscie w pierwszymi: rzędzie ale

jak kilkakrotnie słyszeliśmy * ust

hitlerowskich zauszników, w rodzaju

Rosenberga, plany niemiecsie się

gają daleko poza granice Polski,

obejmując Ukrainę i wybrzeże Bał-

tyku. `

Jest to jeden jeszcze powód do

ścistego porozumienia  poisko -so-

wieckiego dla obrony wspólnych in-

teresćw. Porozumienie to może być

szczere i dla obu stron korzystne,

6 ile rząd sowiecki zechce lojalnie

przes'rzegać kardynalnego warunku,

nie wtrącania się do naszych spraw

wewnętrznych i zaniechania wszel-

kiej agitacji. Co do nas, nie podzie-

Iając absolutnie zasad komunietycz-

nych, uważamy sprawę ustrojs so'
wieckiego za wewnętizną spiawę

rosyjską, do której nie mamy ani

prawa, ani najmniejszej cręci wtrą-

cać się,

Ze wszystkiego, co się wyżej rze-

kło, nie wynika jednak bynejmniej,

jakobysmy byli zasadniczo pizeciw-

nikami zawartej niedawno z Niem

cami umowy, jakobyśmy śgwał'ownie

parli do zatargu z naszym zachodnim

sąsiadem. Nic podobnego. Polska

w żadnym kierunku nie żyw: zamia-
rów agresywnych, pragnie w spo-

koju pracować w swoich graricach

nad zaleczeniem ran, zadanyci: przez

wojnę światową i wiekową mewolę

nad wewnętrznym rozwojem.
Jeżeli Niemcy hitlerowskie sów-

nie szczerze wyrzekaja się agresji

w; naszym kierunku, jako w stosunku

do naszych przyjaciół i sprzymie:

 rzonych, nic oczywiście nie mogło

stać va przeszkodzie utrwalen'* tego

| na piśmie. Pod tym względem nie

/ mie'”śmy i nie mamy ric do arzu-

cenia paktowi o nieagresji; jedynie

| bardzo poważne zastrzeżeni: mu-

siała wzbudzić forma, w jakiej pakt

ten został zawarty Mienowicie pra-

|. gnęliśmy zawsze i uważaliśmy za

konieczne, aby tego rodzaj: mowy

zawierane były nie w pojedynkę, ale

w porozumieniu i łącznie  z»szymi
sprzym erzonymi, najlepiej w  ra-

mach figi Narodów, która jest gwa-

rantką paktu wersalskiego, zaś pakt

ten jest jednym z kamieni węgiel-

mych. na których opiera się Polska.

Niezachowanie przez nas wspomnia:
nych ferm zaszkodziło nam bardzo

° х opiaji naszych przyjaciół 1 spowo-

Aowalo pewne odosobnienie Folski.

 

Zpr
Trzy sprawy.

„Czas“ pisze w związku Z Zapo-

wiedzianą wizytą moskiewską min.

Becka: :
„Pragnęlibyšmy, by p. Beck, na margi-

nesie swych rozmów z kierownikami polity-

ki sowieckiej, (których głównym tematem

musi być dalsze zacieśnienie dobrych sto-

sunków polsko-sowieckich) poruszył trzy

sprawy. Po pierwsze sprawę sytuacji Ko-

ścioła katolickiego w Sowietach, a przede-

wszystkiem losów księży, kościołów i para-

fij polskich w Z. S. R. R. Autor niniejszego

artykułu sam był obecnym latem ub. roku

na nakożeństwie w polskim kościele św.

Katarzyny w Leningradzie i może stwierdzić

że żadna Częstochowa, żedne Lourdes, ża-

den Rzym, żadna kongregacja misyjna w

krajach pogańskich nie robią i nie mogą ro-

bić na katoliku wrażenia tak wstrząsającej

wiary, przywiązania do religii i prawdziwe-

go ducha apostolstwa i męczeństwa, co nie-

szczęsne polskie parafje w Sowietach. Ro-

zumemy doskonale wszystkie trudności te-

go problemu, sami stoimy najściślej na grun-

cie nieinterwenjowania w sprawy wewnę-

trzne państw obcych i Z. $. R. R. w szcze-

gólności, na gruncie nie wprowadzania żad-

nego iunctim między naszą polityką zagra-

niczną a ustrojem i polityką wewnętrzną

naszych

Beckowi udało się wytłumaczyć swym so-

wieckim rozmówcom, że zmiana polityki so-

wieckiej wobec Kościoła katolickiego

wzmogłaby na całym świecie i w Polsce w

szczególności zaufanie i szacunek do Z S.

R. R. to niewątpliwie na najgorętsze zasłu-

kontrahentów — ale gdyby P.|

DZIENNIK MILERSKEL|

asy.
Kiedy już było dobrze po północy * kiedy

wszyscy byli już w różowych humorac h, pan;

major zaczął nagle ni w pięć ni w dziewięć : polityków

wygłaszać długą snowę polityczną! Zdumie- | drogą pragnęli dojść do „uelastycz- wią olbrzymią sumę przeszło miljar-

nie ogarnęło obecnych, i wyraz konśternacji ;nienia' zasad budżetowania. Chodzi, da złotych. !

osiadł na twarzach Zarządu, lecz co było |ł0 poprostu o wprowadzenie w miej |

począć? Aby swoją mowę ukoronować, pan

major zawołat donośnym głosem na orkie-

strę — że ma natychmiast zagrać „Pierwszą

Brygadę'! Teraz już poprostu popłoch ogar-

nął obzenych, i to nawet bardzowybitnych

sanatorów, tak, że niejeden z nich ostenta-

cyjnie wstał i udał się — do bufetu.

Orkiestra jednak chcąc nie chcąc za-

grała „Pierwszą Brygadę" i nagle stała się

rzecz, której pan major napewno nie prze-

widział:

Większa część obecnych, która mowy

jego * tak nie słuchała, zaczęła poprostu

tańczyć w takt „Pierwszej Brygady”.

Starsi pobledli i już myśleli, ze roz-

pocznie się okropna awantura, gdy wtem—

sam p. major zaczął tańczyć w takt tej me-

lodjil... Faktycznie!"

Podobno dla niektórych „Bryga-
da“ jest czemś w rodzaju  „šwięto-

ści”. Ależ „świętości trzeba szano-

wać”. Czyż tylko prasa narodowa

„występować ma w obronie „Bryga-

dy” by jej nie szargano po knajpach

i dancingach?
Wstyd, wielki wstyd!

Epidemją samobójstw.

Miljard złotych deficytu
wygespodarzył Sejm z większością B. B.

„Luzy” budżetowe są wymysłem jony deficytu.
sanacyjnych którzy tą' Razem deficyty za 4 lata stano-

' Na pokrycie tych dełicytów posz-
sce twardego przepisu prawa —swo- ło — względnie jeszcze pójdzie: pół
bodnej decyzji rządu. Jakie wyniki miljarda nadwyżek z dawnych dob-
dały te metody budżetowania i go- rych lat, zgórą 300 miljonów z po-
spodarzenia pieniędzmi ze skarbu | życzki wewnętrznej, 90 miljonėw
państwa, a więc z kieszeni podatni- bezprocentowego kredytu z Banku
ka? Polskiego i sumy uzyskaue z emisji
Otóż można krótko powiedzieć, że,biletów skarbowych,

wynik tego eksperymer.tu jest ujem-| Prawda. że działalność obecne-
ny. Sejm z większością posłów B. B.|go Sejmu przypadła na czasy kryzy-
gdzie posłów opozycji spychano na. sowe. Ale też Sejm nie jest tylko od
daleki plan, nie miał szczęścia do pływania na fali dobrej konjunktury
budżetów. Równowaga budżetowa |Skoro w ogólnej walce z kryzysem
trwała akurat do wyborow 1930 r.| przypadła mu obrona odcinka bud-
Zaraz po wyborach poiawił się defi- |żetowego, to społeczeństwo ma pra-
zę 2. on był wybrany posłem | wo gone o rezultat lej obrony. A
z listy nr. 1. jeżeli tym rezultatem ie ‚
Budžetu na rok 1930/1 z delicytem"io sa delicyt za 4 pla

60-miljonowym, jako uchwalorego je |powiedzialność za ten deficyt spada
szcze przez Sejm poprzedni, nie za-|w pierwszej linji na obecny Sejm
pisujemy na rachunek obecnego. Ale ściślej mówiąc — na jego sanacyjną
następne cztery były już uchwalane|większość.
przez dzisiejszą większość. Wspólną Tak przedstawia się dorobek i
ich cechą była nierealność i w rezu|l- |spuścizna czwartego zkolei Sejmu
tacie--deficyt, Rząd—zwłaszczap. Rzeczypospolitej. Jeśli zwolennicy
Prystora—przerabiał i ściskał budże_' większości tego Sejmu już obecnie
ty z”, ke mimo to deficyt rósł wielbią jej zasługę, jako sprawczyni
z roku na rok, |nowego ustroju jed inni

W: r. 1931/2 wyniósł on 225mil | « 5 EN 
7” Polonia” podaje staiystykę sa-

mobójstw z lat ostatnich. Są to cyfry żyłby »'znanie.

Druga sprawa — to ograniczenie pro-

pagandy komunistycznej w Polsce. Fodobno

miała ona osłabnąć, w szczególności na na-

szych kresach południowo - wschodnich.

Nie wchodząc w ocenę związku pomiędzy

rządem sowieckim a działalnością Komin-

ternu : komunistów w Polsce, stwierdzamy,

že zaniłł propagandy komunistycznej zmacz-

nie się przyczyni do utrwalenia przyjaznych

ucznć w Polsce w stosunku do naszych

wschodnich sąsiadów.

Wreszcie trzecia sprawa — to stosunki

handlowe. Nie ulega wątpliwości, że znacz-

ne ożywienie wymiany polsko-sowieckie

wydatnie przyczyni się do dobrobytu i roz-

woju gospodarczego obukrajów*.

Słusznie.

„Ostatki“.

„Kurjer Lwowski“ podaje nastę-

pujący, jak zapewnia autentyczny
fakt:

Po uroczystości odbyła się tylko dla

członków skromna herbatka z tań' smi. Na

tańcówkę tę przybył w mundurze zupełnie

nieproszony i prawem kaduka pew'en zna-

ny na bruku tutejszym =ajor emeryt wany.

J. Heftman („Emanuel') wskazu-

je w „Momencie“ na osamutnienie

żydowskie. Naiwni ludzie przywiązu-

ja wagę do paktu polsko-niemieckie-

о:

# „Co za radość na tle pokuju wybuchła

w bieżącym tygodniu z powodu zawarcia

polsko-niemieckiego paktu o nieagresji! Gdy

się czyta pisma polityczne, ma się w»rażenie,

że wszystkim dyplomatom spadł kamień z

serca. Nareszcie, pokój światowy już jest.

Ostatni» podpisany papier przyniósł wyzwo-

lenie!!

Wszystkie narody tańczą obernie do-

ne jest rozwiązanie rady miejskiej i

zarządu miasta Warszawy oraz mia-

nowanie komisarza.
Rozwiązanie to nastąpi na pod-

strów w myśl art. 69 nowej ustawy

samorządowej. Komisarzem Warsza-

wy będzie mianowany wojewoda bia

łostocki, p. Marjan Zyndram-Kościał
kowski, b. radny stolicy

Rozporządzenie przyniesie rów-

nież nazwiska trzech wicekomisa-
rzów oraz osób, które wejdą w skład

rady przybocznej komisarza. Wice:

W. sobotę Klub Sprawozdawców
Parlamentarnych obchodził 15-lecie
swego istnienia. Jest to zarazem

LT

Podrėž min. Becka do Moskwy
jest przeto posunięciem bardzo ce-

lowem, jest do pewnego stopnia

naprawieniem popełnionych błędów

Żeby nam jednak znowu nie zarzu-
cono „zygzakowości* w naszej poli-

tyce zagranicznej, koniecznem jest

aby kurs obecny był konsekwentnie

kontynuowany i aby moskiewska

wizyta min. Becka nie była gestem

odosobnionym, aby znalazła odpo-

wiednie dopełnienie w Paryżu i

Pradze.

Mamy tu na myśli odpowiednie

zaciśnienie stosunków naszych z

Francją i Małą Ententą, przyczem
o formę zewnętrzną oczywiście nie

chodzi, to już rzecz dyplomacji.

Na tem miejscu godzi się jedy-
nie przypomnieć, że do niedawna 

„W niedzielę,

tutejszy Obwód Związku

lokalu „Włypoczynek”, swój 15-letni jubi-,

leusz.

 

Żydzi o pakcie z Kicze.

przerażające, tembardziej, iž wzra-

stają z dnia na dzień,

jonów, w r. 1932/3—312 milj. Obec-,wnowaga budżetu są co najmniej
ny rok 1933/4 według przewidywańrównoważne jak przepisy koobtytie
p. a skarbu zamknięty będzie cji.

elicytem 300-miljonowym, a budżet W. dzisiejszych h—na| 1 ‚ / ych czasach—napew-
na r. 1934/5, nad ktėrym Sejm obec- „no dla wiekszošci Fołaczaść (aa, na-‚ 3 Lo а > :

1 „Nargėt ze statystyki samobrjstw w nie obraduje ma na papierze 233 mil- wet ważniejsze!
poszczególnych krajach wypływa wniosek,

„że w krajach katolickich zachodzą "ne rza-

dziej, Nie jesteśmy w stanie ogarnąt ogro-

mu rozpaczy j nędzy zarówno fizycznej, jak

; moralnej. wyzierających z wielkich liczb sa-

imobójstw. Różnych sposcbcy używa ludz-

kie społeczeństwo, aby spieszyć z pomocą

kandydatom do samobójstwa. Sekt» Armji

: Zbawiemia wrządziła poradnie dla tych ludzi

zrozparzonych i podobno jej działalność

«szczyci cię poważnemi sukcesami. V wiel-

j,kich miastach w Niemczech protestancka

"misja wewnętrzna zakłada „miejsca zaufa-

nia” poradnie, gdzie nieszczęśliwiec może

otworzyć swe serce i prosić o radę. Nikt go

| gie pyta, kim jest. Są to więc riejako

świeckie jsonfesjonały. W krajach katolic-

kich istnieją prawdziwe konfesjonały w ko-

jściołach, w których niejeden kandydat sa-

1mobójstwa znalazł pociechę į zaniechał

dnia 4 b. m. -bchodził| zbrodni. W! tem oświetleniu spowiedź uszna

Drogerzystów w! katolizka mabizra sperialnego znaczenia.

Przeciwko  epidemji szmobójstw jest

skuteczny ratugek, a m.anowi-

ludzi do Boga i ożywienie życia

albowiem żadna filozofja, żadne
nie zatamują tej

; tylko jeden
l cię powrót
« religijnego,

humanitarne rządzenia

po fali nihilizmy”.

—

 

ma.
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"kota „pokojowych”* Niemiec Hitlera, otrzy”

mując od niego pakty i słodkie przemówie-

nia -- na wschodzie i na zachodzie—szczo-

drą ręką. Tylko naród żydowski nie bierze

udziału w tym tańcu. Tylko my jedni je-

stešmy trzeźwi, przewidując

tańca. Jeszcze raz otrzymaliśmy bodziec do

trzymania się w naszym osamotnionym ką-

ciku. W rocznicę wypłynięcia Hitlera dor*

strzegamy jeszcze więcej naszą samotność”. |

A rok temu było jeszcze inaczej:'
+ „Rok temu, kiedy wszyscy lączpie Z mas|

mi odczuli niebezpieczeństwo : byli gotowi.

zwalczać je”, Ё

 

Warszawa ped rządami komisarza.

wyn'ki tego ',

PPP

Niebezpieczny zarot © brytyjskiej
polityce kontynentalnej.

! ze

„tanji wobec Kontynentu europejskie- sojuszu polsko-francuskiego.
igo zaszedł zasadniczy zwiot, Mówi- głoszący hasło izolacii Anglji od
my o nowym planie rozbrojen.owym /Francji i spraw kontynentu, twierdzi
W.Brytanji, „wyłuszczonym w „Bia- dalej, że Francja iraci aljans z Pol-
iejKsiędze i dostarczonym łlitlero- |ską, a Polska traci przyjaciół (Po-
wi przed jego mową w Reicnstagu. |land is losing friends). W obozie li-
Dokument brytyjski oznacza ochło:|berałów narodowych mówią, żę pakt
dzenie dyplomatycznych stosunków|polsko-niemiecki stworzył zgoła no-
między Londynem a Paryzem. Jeden

oni pamiętać, że zasobny skarb i ró- |

W polityce zagranicznej W, Bry: niemiecki jako wslęp do zerwannia,
Obóz, !

wą sytuację w Europie, že Folska
z wybitnych parlamentarzystów, W.
Mabane, użył drastycznego określe-
nia, iż W, Brytanja odwróciła się ple
cami do Francji (we hav/ turned our
back on France). Ostatnie podróże
Simona do Rzymu i nieustanny, a
żywy kontakt dyplomatyczny mię-
dzy Londynem a Rzymem wydał o-
becnie owoce: W. Brytanja wchodzi

ną drogę ściślejszego związania się z
Włochami, innemi słowy sternik bry-
tyjskiej polityki zagranicznej podda:

„je się sugestjom« Mussol'niego w spra
„wie pokojowej rewizji śranic w Eu-
ropie. bo to jest cel isłotny obecnej

| przyjaźni między Anglją a Włocha-

mi, R
| W. kołach politycznych Londynu
nie biorą na serjo zagednienia roz-
„brojenią na Kontynencie europej-
„skim, W świetle nieustanuych rewe

lacyj o już dokonanem dozbrojeniu
Niemiec, matęrjałów pouinych, które
„jasno wykazwją, że Niemcy kpią so-
,bie z zabiegów dyplomatycznych o

konwencję rozbrojeniową,

 
zakrawa

nie będzie mogła sobie pozwolić na
„podwójny flirt" z Niemcami i Rosją
sowiecką, że w bardzo krótkim cza-
sie rząd warszawski stanie wobec
decyzji: czy pójść z Niemcami prze-

TEATR MIEJSKI ,

(Pohulanka).
„Pieniądz to nie wszystko komedja
|w 2 częściach 19 obrazach L, Б. Ее-

kety ego. Przekład Strzeleckiego.
Na alisz naszego teatru drama-

tycznego weszła świetnie napisana
komedja L. B, Fekety'ego, którąby
można nazwać: „Dzieje kamienicy.
Jest to jakby taśma filmowa zdjęć z
życia jednego domu w Wiedniu
współczesnym, a akcja rozgrywa się
|na różnych jego piętrach, w poko-
|jach i kuchni, z frontu i w oficynie
w klatkach schodowych, biurze słu-
żących, loży dozorcy i podwórku.
Porusza zaś i oświetla głębsze i pa-
lące zagadnienia społeczne: bezro-
bocia inteligencji, supremacji sportu
w połączeniu z nieuctwem nad wy-
kształceniem i wychowaniem, psy-
chiki dorobkiewicza, inteligenta, kla
sy pracującej, zwłaszcza służby do-
mowej, wysuwając na czoło proble-
mu i akcji śliczną duchowo postać
absolwentki uniwersyteckiej huma-
nistyki, którą sieroctwo, brak pracy
i głód zmuszają do szukania posady
służącej w zamożnym domu.

Zrązu ogarnia widza uczucie
smutku na widok niedoli inteligenta,
upokorzeń i przykrości na jakie na-
rażona jest jednostka bogato ducho-
wo uposažona w niestosownem oto-
częniu, w bliskim zetknięciu z cham-
stwem wszelkich stopni społecznych,
z tym zarozumiałym czy drobnostko-
|wym, zepsutym, głupim lub trywial-
„nym światkiem podwórka, z brutal-
nością życia. Lecz autor jest zdecy-
'dowanym optymistą, więc np. ośmie-
szając ogłupienie sportowe ą nię od:

l mawiając sportowi i wychowaniu fi-
|zycznemu jego walorów, potrafi w
„miarę chamowatego sportowca, syna
dozarcy domowego, zwycięzcę ną me
ezach i nieuka prześwietlić tak szcze
rą miłością do inteligentnej, dzielnej
dziewczyny — że ten, sam ggdczuwač
zaczyna swą niższość, zwalczać ją i

 
pod koniec radosna otucha wstępuje
w widza. nie rażą go różnice spo-
łeczne i intelektu i raówi sobie: z ta-
kiej pary będą ludzie i: takich nam
trzeba jaknajwięcej.

: Co za bajecznę sceny, co za ka-
pine typy i typki! Jaki humor, ja-
ą zręczność faktury scenicznej, jaki

dar obserwacji! Jakie rzuty światło-
cienia, i niezrównane skrót е>
ktywistyczne! Widz tanko D
niemi od pierwszej do ostatniej sce:
ny. Komerja Fekety'egc napisana i

ciw Rosji sowieckiej, czy z Rosją|[0Wniež wyrežyserowana przez rež.
przeciw Niemcom? Czengerego 2 najwyższym, dopu-

Losy konferencji rozbrojeniowej|SZCZ0nYm, według najnowszych prą-

zawisły w powietrzu. Feralna 13-Ка
wyznaczoną na zebranie się prezyd-
jum konferencji rozbrojeniowej w
Londynie, nie wróży nic dobrego kon
iereneji, która przez dwa lata swe-
go żywota nietylko nie posunęła na
krok naprzód problemu rozbrojeń,
ale raczej przyczyniła się do wzro-
stu podejrzeń i obaw w Europie i w
rezultacie doprowadziła do dozbro-
jenia w pierwszym rzęczie hitlerow-
skich Niemiec. Podkreślają tu rów-
nież w kołach politycznych że
Niemcy, które złamały Traktaty Po-
kojowe, wcześniej lub poźniej złamią
pokój.
niemieckie,
Tamizą

nie jest wważane nad
za Locarno Wschodnie,

Niestety , Logarne'* polsko-,

dów, znów do głosu realizmem tętni
życiem głównych figur i życiem pod-
wórka, w którem rozlega się (według
dawnych, pierwszych reguł teatru
Stanisławskiego) ponownie - chaos
odgłosów: głos żebraka  rzępolenie
na skrzypcach biedaczyny, nudne
$amy na któremś z pięter, artystycz-
ne pasaże i akordy iortepianu z któ-
regos tam qkna, okrzyk domokrążcy
lodziacza, śpiew podwórzowej pary,
wyciągającej fałszywie fokstrottowe
szlagiery, trzepanie dywanów, zaba-
wy i bieganina dzieci, brzęczenie pa-
tefonu. Wytwarza to nastrój prze-
dziwny,

Aktorzy snadž  poekscyvowani
doskonałą sztuką grali con amore.

 
j między Prapcją a Niemcami nie do: | europejskiemu.

na jronję plan angielski przyznający
hitlerowskim Niemcom równość zbro |że hitlerowskie Niemcy swą 10letnią
jeń z Francją, Polską i Włochami. Ta! deklaracją pokojową wobec Folski,

próbą  anglo-włoskiego arbitrażu | pragnęły zamydlić oczy zachodowi

wprost przeciwnie mówi się głośno, 
prowadzi do zlikwidowaniakonflik- | W Londynie mówią, że Quai
tu między Paryżem a Berlines, bo d'Orsay piehi się z wściekłości (se-
;w założeniu swojemy zmierza do osła: ething with rage) z powodu zawarcia
(bienia bezpieczeństwa Francji i jed- paktu niemiecko polskiego o niea-

W najbliższych dniach oczekiwa- komisarzami będą: wicewojewoda
warszawski p. Ołpińsski dotychcza-)
sowy wiceprezydent miasta p. Szpo-|
|tański oraz dyrektor departamentu
samorządowego w min. spr. wewn.

bocznej mają wejść m. in. p. Downa-
|rowicz, sen. Wyrostek oraz pan
» Tyszka.

Prezydent Słomiński już dn. 13
b. m. t. j. we wtorek wyjeżdża na
urlop po przekazaniu urzędowania
wiceprezydentowi _ Szpotańskiemu,
JAY skolei przekaże urzędowanie
p. Kościałkowskiemu:

15-lecie Sejmu.
15-lecie Sejmu polskiego, którego
pierwsze posiedzenie odbyło się dnia
10 lutego 1919 r.

 

ty francuskiego ministra spraw za-
granicznych Boncour'a w Warsza
wie. Wprawdzie rząd ówczesny

Chautemps'a ustąpił a z nim ustą-

pił także p. Boncour, to nie powinno
jednak wpłynąć na rozluźa'enie sto-
sunków obu sprzymie:zonych kra-
jów. Sądzimy, że po tispokojeniu i
stabilizacji, jaka niewątpliwie ry
chło nastąpi we Francji na czasie

byłoby ponowić zaprosiny.

Co się tyczy stosunków naszych

z Pragą (a co za tem idzie z Małą
Ententą) sądzimy, że również zna-
lazłaby się odpowiednia forma za-

cieśnienia ich i zamanifestowania

tego na zewnątrz. Nie wątpimy, że

ze strony rządu  Czechosłowacii,

znaleźlibyśmy  najzupełniejsze zro-

zumienie. żywo omawiany był projekt rewizy- estASAA

noczešnie Polski. : | gresji, Polska porzucając: Francję,
Możemy obecnie zarejestrować dal osłabia pozycję Francji * własne bez-

stawie rozporządzenia rady mini- p. Żbikowski. Wi skład rady przy!

! вхе głosy, dowodące, jak niekorzyst-'
'ne wrażenie wywołało w niektórych
'kołach zawarcie odrębnego paktu o
nieagresji między Polską a INiemca-

W obozie konserwalystów-im-„mi.
perjalistów. w którym rej wodzi lord
Beaverbook, komentują pakt polško-

 

pieczeństwo. Gdyby Francja porzu-
'ciła Polskę — komentuje w lutowym
numerze perjodyk polityczny „The
National Review“ to jedynie
wzmocniłoby Niemcy, pozwalając im
pochłaniić ten olbrzymi kraj.

Przeciwkoustawie scaleniowej.
Odbyło się w Warszawie zebra-

nie delegatów pracowników, zatrud-

nionych w instytucjach  administra-

|cyjnych i przedsiębiorstwach  miej-

| skich (tramwajc gazownia, wodocią-

gi i kanalizacja i zakład oczyszcza-

„nia miasta), orz w elektrowni war-

I szawskiej i tel-'onach PAST'*y.
Wobec krzywdy, jaką byłoby za

stosowanie ustawy scaleniowej, oraz

ustaw o czasie pracy i urlopach, ze-

'zrami delegaci powzięli uchwaię ka-

tegorycznie protestującą przeciwko

Izba warszawska Przemysłowo-
Handlowa rozpatruje obecniz opra*
cowane przez zainteresowane orga-
nizacje branżowe projekty standary-
zacji szynek i wędlin, przeznaczo-
nych na eksport.

W, sprawie tej izba przedłożyła
już Ministerstwu Przemystu i Handlu
opinię, w której między iunemi pod-
kreślała, iż wprowadzenie standary-
zacji tych artykułów nie może się
stać przyczyną wyeliminowania z
działalności „wywozowej drobniej-
|szych warsztatów wytwórczych, któ-
re, jak dotychczas, pracują w zakre-
sie eksportu wedlin w sposób rac-

Projekt standaryzacji
i wędlin,

 jonalny i przyczyniły się w znacznej 

stosowaiu tych ustaw w instytu-
cjach ułyteczności publicznej i do-
magają ię wydania rozporządzenia
o wyłąjzeniu pracowników m. stoł.
Warszawy, oraz elektrowni i telefo-
nów PAST. z pod działania ustawy
scalenitwej.

Delgaci postanowili przystąpić
do przgotowania wszystkich robot-
ników (użyteczności pubiicznej do
solidaręgo wystąpienia w obronie
dotychqasowych praw.

eisportu szynek

 

l

Przemiłym, zacnym, subieinym, nie
'bez rysów zabawnych był stary Ber-
iger p. Włoskowskiego, opracowany
'przez artystę z prawdziwą miłością.
tP. Tatarkiewicz swego sportowca-
nieuka Karola wystopniowai cudow
Inie, P. Ścibora subtelnie wycieniowa-
!ła postać Miąrji; w miarę krzykliwą i
|arogancką parwenjuszką była żona
czwartego męża p. Skrzydłowska
(na jej akcent już niestety mama ra-
dy). P. Łodziński łowcę posagowego
i donżuana von Breitera zaobserwo-
wał wybornie, p. Zielińsza — jaka
kucharka Poldzia, śmieszyłą do łez.
Co za typki dali eksmitowanego pro-
fesora Pódoleca — Neubeil dozorcy-
cerbera — Wołłejko, zamiatacza —
M. Węgrzyn (jakaż metamorfoza
przemiłego „Stełka” 41 niebieskiego
ptaka z „Pana z towarzystwa”, w
Pijaczynę z miotłą!), wybornego sen-
tymentalnego 'kocmołucha M.
Pawłowska, służącej - latawca Wi-
lińska, kolegi bramkarza — Mada
liński. Świetne pióro auiora było tym
stosem elektrycznym, który wstrząs-
nął zespołem i zainicjował wysiłek
artystyczny.

; Robota režyserska p. Czengerego
pierwszorzędna jak i dekoracje p.
Makojnika. !

Sztuka mą jedną jedynie większą
„przerwę — zresztą tylko krótkie
„momenty jakby mroku na ekranie
„ożywionego dźwiękowo, po którym
„szybko następują po sobie istnę ży
we filmowe obrazy. Całość kończy
się po 10-ej,

Jesteśmy pewni,

 
że całe Wilno

 

mierze!do podjęcia t. zw. w ao! spi > LEŚ
pionierśiego. Zdaniem Izby, i wDEM oS
oddzialge traktować standaryzację| Z Pila
szynek) które są wywożone prze”| as
ważnięprzez bekoniarnie  oddziel-| By
nie z wywóz wędlin. uskutecznia- Wybuchy wulkanu
ny głdnie przez drobniejsze zakła- Stromboli.
dy. ( MESSYNA (Pat.) Wulkan Strom-

boli, położony między Kalabriąi

 

 

do wynajęcia
a odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

odfi—3 i od 6—8 wiecz,

Rzpewszechniajcie
bonyjatmužnicze „Caritasu“.

   

Sycylją, przejawia wzmożone oży-
wienie. Z centralnego krateru do-
bywają się olbrzymie kłęby dymu,
a z bocznych kraterów wulkan wy-
rzuca rozpalone do czerwoności
kamienie i fale gęstej czarnej lawy.
Dotychczas lawa i kamienie wpa-
dają do morza bez wyrządzania
szkód materjalnych.

—
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ślniczej kredyt w wysokości 200.000

Wilnie odbędzie się walny zjazd
Harcerstwa Polskiego z wszystkich|

KRONIKA.
kom pożyczki pod hipotekę.

Walny zjazd Harcerstwa Peiskiego w Wilnie
W dniach 11 i 12 maja r. b. wj Czechosłowacji, Węgier, Austrji i

Angli.
Na zjeździe ustalony zostanie no-

DZIENNIE MILENSKį

w sprawie stypendjum im. śŚ. p. Ks. Z. Lewickiego.
W dniu 17 grudnia roku 1933 zakończył

Przyznał Wileńskiej Izbie Rzemie- dytu lego udzielane będą rzemieślni- społeczeństwo uczciło świetlaną pamięć za-
służonego Kapłana i Obywatela przez uiun-

| dowanie stypendjum Jego imienia dla nie-

| zamożnych kandydatów do kapłaństwa.
| Kilka osób z pośród kolegów š p. ks.

Lewickiego z Politechniki Ryskiej i z

| Wszechnicy Dorpackiej, idąc za tem wezwa-

niema, zainicjowało pracę nad zrealizowa-
|

narjum Duchownego Wileńskiego, pragną-

ku naśladowaniu i ciągłemu trwanic.
W/ celu zainteresowania jak najszer-

szych słer tem dziełem oraz w ce:1 utwo-
rzenia stałego Komitetu Wykonawczego dla

|jego zrealizowania, Komitet Tymczasowy

wyznacza zebranie na dzień 16 lutego na go-

dzinę 18 w sali Województwa, na kióre za-

prasza niniejszem wszystkich *yczliwych

Jak schwytano bandę
Od dłuższego czasu w pociągach kursu-

piękna kobieta, zawsze wytwornie ubrana,

„platynowa” blondynka, która zajmowała

miejsce w przedziałe I względnie И klasy,
sadowiąc się tam, gdzie znajaował się je-

den podróżny, przyczem specjalnie czułą о-

pieką otaczała pasażerów, posiadających

walizki z nalepkami eleganckich hoteli za-

granicznych, Dama początkowo zagiębiała

з М

Detektyw w reli bogatego przemyslowca,
usypiaczy kolejowych.
wę, a gdy towarzysz podróży został już do-

rażeniem, że została doszczętnie okradziona.

Wiele osób, obawiając się kompromita-

cji, nie zgłaszało się do policji, aie byli i ta-

cy, którzy odrazu meldowali władzom o in-

teresującej damie,  przyczem jednym z

ostatnio okradzionych był znany przemy-

isłowiec częstochowski, któremu piękność

|zeskamotowała teczkę, zawierającą znaczną
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› | swój świątobliwy żywot ziemski 6, p, ks. |cych uznpełnić studja teologiczne zażranicą, |jących ua szlaku Warszawa — Częstocho- statecznie usidlony jej wdziękiem i salono-
200 tys, złotych na cele eksportowe Zygmunt Lewicki. ; ” іУцЬу w sa skrycie aa +. p. ks. w -- Kraków, grasowała nieuchwytna wemi manierami, wówczas częstowałagopa-

rzemiosła wileńskiego | 'W mowie żałobnej, wygłoszonej w ko-|Lewickiego stały się wiadome wszystkim —| szajka złoczyńvów, którzy usypiali za- pierosem lub kieliszkiem wina. Dop'ero po
® ściele św. Jakóba w dniu pogrzebu Zmarłe- | nietylko pokoleniom obecnym, ale i przy-|możniejszych podróżnych, okradając ich upływie kilku godzin oliara usypieczki bu- 3

Bank Gospodarstwa Krajowego złolych na cele eksportowe. Z kre- go, ks. Jerzy Sienkiewicz rzucił myśl, żeby |szłym, ku pożytkowi i dobru społecznemu,|następnie, Duszą całej bandy byla mioda i dzila się z oczadzenia, konstatując z prze-

 

dzielnic Rzeczypospolitej oraz dele- | wy statut Związku Harcerskiego. |niem tej myśli i utworzyło w tym celu tym-
gałów z Łotwy, Francji, Niemiec | | czasowy Komitet,

ł

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? '

pamięci ks. Zygmunta Lewickiego.

Komitet żywi nadzieję, że podobnie jak

umiłowania i prace Ś. p. ks. Lewickiego
obejmowały wszystkich i wszystko, tak też

się w lekturze, poczem nawiązywaia rozmo- sumę pieniędzy ww ziocie i walucie zagra- A

——————————————  Licznoj. W ub. tygodniu okradziony został ю

Co daje pierwsza klasa | dyplomata angielski, który podczas
a

 

Pragnieniem Komitetu jest, aby z ofiar

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE, , publicznych powstał fundusz imienia księdza

 

podróży stracił kosztowności.

 

 
nad Zwierzętami w Wilnie,

|

 
!

  4

Zachmurzenie zmiennė, Z przė-
lotnemi opadami śnieżnemi, głów
nie na południu i wschodzie kraju.

DYŻURY APTEK.

— Wybory do Izby Rzemieśl-|
niczej w kwietniu. W pierwszych|
dniach kwietnia r. b. odbędą się

będzie w 2,5 nominatów i w 3/5

Zygmunta Lewickiego, przeznaczony na za-

pomogi dla młodych księży Archidiecezji

Wileńskiej, względnie dla alumnów Semi-

wszyscy pośpieszą z swą pomocą zapo-

czątkowanemu dziełu.

Komitet Tymczasowy.

 
— Herbatka koleżeńska u Tech-

Jeszcze nie zdołaliśmy ochłenąć po
wziuszeaniach, jakie niezmiennie towarzyszą
ciągnieniu, które ma zdecydować, komu
przypadnie wygrana miljona złotych, a już

nych zasadniczych, nie licząc 80 wygranych

Postanowiono za wszelką cenę odzy-

iskać stratę i oto na linję został delegowany

| pewien urzędnik policyjny, który w prze-

odbywając w ie nsposób kilkakrotnie pod-

Lekki mróz. Ulmiarkowane wiatry wybory do lzby Rzemieślniczej w zbliża si; termin ciągnienia pierwszej „klasy| dziale I klasy odgrywał rolę bogatego prze: ża
| Z kierunków północnych. Wilnie. Stosownie do nowego za- SAKURA DESA DOZ a a S) AA. zk rani zysłowca, plasując na półkach: piękne skóć .

rządzenia zarząd lzby składać się Zmiana systemu ZABAWY. szenia. W kole jest osółem 12.60C wygra-|rzane walizy z nalepkami zagranicznemi, *

 

Dziś w mecy dyżurują nastepujace |Z wyborų. „ Czynne prawo posiadać wydawania zapomóg żebrakom Sic Rada-Słowarojidesia TGpPeco >: róż na szlaku Warszawa — Częstochowa —
PA aka — ul. Wileńska Nr. 23 (telef. bėdų Z Neeae : Ьіеф':уш. - _lników powiadamia swych  człon- Ta dwadzieńu, iętessti UE-4. tysięcy Katowice — Kraków. d2-90); suko, Chomiczewskiego — ul. W.| Wadzący warsztaty pracy. „Bierne Spoieczny Komitet do walki z Mów: 14, dziś -0 godz. 8 wiecz. waj otych. Są to sumy, które w dzuiejszycł Kilka dni upłynęło bez rezultatu,ażoto ;
ГОЁЬРК'«Ё;Ч Pa zi Skin atakai nh SĘ żebractwem i włóczęgostwem u te- <asnej siedzibie, ra" WUeśkkaA w ub. czwartek w chwili, gdy pociąg zbliżałacieje' — ul. Wielka Nr. osiadającym czynni i i «u bieżą- 4 a a : Najmni w s i
Chróścickiego — uł. Ostrobramska Nr. 26, prawo sio i Bk kas 0 lat renie naszego miasta w roku bieżą Nr. 33) odbędzie się tradycyjna her- wynosi 100 złotych. Wobec tegc, że los Się do Częstochowy, urzędnik dostrzegł uro-
oraz wszystkie ma przedmieściach. prócz
Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
życia. Radcowie i ich zastępcy bę=
dą wybierani na okres pięcioletni

cym zmienił system wydawauia za-
pomóg zgłaszającym się do Komi-
tetu biednym,

batka koleżeńska. Wprowadzeni go-
ście mile widziani.

kosztuje złotych 40, daje to w zysku 60
złotych, zaś po potrąceniu ustawowych
urocentów — 40 złotych, a więc równe 100

‚ 628 kokłietę, która wzbudziła w nim silne

podejrzenie, Wywiadowca nawiązał z pię-

zaprosił ją doа 2 с ai AT „| knošcią znajomošė, poczem
— i Piu- — Potrzeka przeszkolenia rze- Žarnis й S 6 związek oficerów rezerwy procent. Znaczenie tej najmniejszej wygra- й a
XI sa az aan| z mieślników asara W.zėlažka: a> PA ZapomóŚ, |ząprasza swych członków i wpro-|-ej uprzytomnimy sobie najlepiej, jeżeli swego przedziału, Poczęstowany  papiero-
R KOS i jak było dotychczas, w gotówce, wadzonych gości na tradycyjnego|zwrócimy uwagę na fakt, że sluzłotowych | sem, zamienił go zręcznie na swój własny,
dała 12-ta rocznica koronacji miło-
ściwie nam panującego Papieża
Piusa Xl-go. W związku z tem wczo-
raj o godz. 9 rano w kościele św.
Jana J. E. ks. Arcybiskup-Metropo-
lita Romuald Jałbrzykowski celebro-
wał Mszę šw. pontyfikalną na inten-

cję Ojca św. Na nabożeństwie obec-
ni byli przedstawiciele Kapituły wi-
leńskiej, duchowieństwo, delegaci
organizacyj społeczno - katolickich
i rzesze wiernych.

Pozatem w godzinach rannych
w kościołach naszego miasta i w
archidiecezji wileńskiej odprawione

| zostały specjalne modły na intencję
Papieża.
i SPRAWY SANITARNE,

7 Skutki wprowadzenia opłat
za porady lekarskie. ©d chwili
wprowadzenia opłat za porady le-
karskie w Ubezpieczalni Społecznej,
zmniejszyła się frekwencja chorych,
przeważnie na wydziałach chorób
wewnętrznych, chirurgicznych, ner-

wowych i innych. Wydział chorób
skórnych i wenerycznych posiada

lowe z uwagi na to, że zarobki 7 Ah : ki z 2 Rosę + ‘
dotyekbkanomą, Iošė chorych; Ž i С е Napoleon: Ereto AU ao ask Bukraby ordynarju- licznie zgromadzone tłumy  wier-kie i betoniarskie są bard Uu ty). 20,15: t 2115: „P p eo A 0 TIZ ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. |nuję © ©07 A oardło|. WI ostatnich czasach do biura dow; wa Haculezczyźnie” >teli. 21.70: |sza diecezji pińskiej. nych.
— \Маше Zeoranie sprzedaw-

ców gazet odbędzie się w środę
o godz. 7 wiecz. w lokalu Związku,
przy ul. Metropolitalnej 1.
— Z życia Towarzystwa Opieki

W celu
zasilenia funduszów Towarzystwa
na potrzeby ambulatorium, pozosla-
jącego pod kierownictwem p. d-ra
Józefa Dowgiałły (ul. Wileńska 42)
i Szkoły Podkuwaczy, Zarząd To-
warzystwa pod protektoratem p.
Starosty Grodzkiego W. Kowalskie-
go, urządza w dn. 17 lutego r. b. w
Małej Sali Miejskiej (ul. Końska 3) —
koncert, przy łaskawyrz wspołudzia-
le chóru , Hasło”, pod batutą p. prof.
Jana Żebrowskiego, orkiestry sym-
fonicznej zespołu Związku Praco-
wników Miejskich, pod balutą p.
Mikołaja Salnickiego, oraz panów so-
listów: prof. K. Gałkowski — melo-
deklamacja, p. Z. Bantlówna — śpiew
mezzo sopran, Szymon Sawicki —
śpiew baryton, Wacław Olszewsk:—
wypowie wiersz okolicznościowy, M.
Telmaszewski — wiolonczela. Słowo
wstępne wypowie prezes T-wa Opie-
ki nad Zwierzętami p. Wacław Ol-
szewski.

Na powyższy koncert gotąco za-
praszamy wszystkich przyjaciół i

w sekretarjacie T-wa, ui, Żeligow-
skiego 4, od godz 6—7 wiecz. oraz
w firmie Mural i Micha ul. Mic-
kiewicza 1, a w dniu koncertu przy
wejściu od godz. 5 pp.

z prowadzonemi obecnie pracami
nad zorganizowaniem eksportu wy-'
borów rzemiosła wileńskiego stwier-|
dzono, że naogół Wilno posiada!
bardzo nieznaczną liczbę rzemieśl-
ników naprawdę wykwalifikowanych.
Ten stan rzeczy hamuje bieg spraw.
Wyłania się konieczność dodatko-
wego przeszkolenia ogółu rzemieśl-
ników. W zrozumieniu tego Wileń-;
ska lzba Rzemieślnicza organizuje
obecnie szereg kursów dla rzemieśl
ników wszystkich prawie branż.
— -Walka z nielegainą giełdą|

pracy. W Wilnie pod ratuszem ma|
ul. Wielkiej od szeregu lat istniała|
nielegalna giełda pracy, gdzie anga-
żowano murarzy i betoniarzy do
róbót budowlanych. Rzecz oczywi
sta, że owa giełda na tych „tran-
zakcjach* zarabiała i to—jak stwier-
dziły zainteresowane czynniki—kosz-
tem robotnika.

Wobec stałego kurczenia się se-
zonu budowlanego i nadprodukcji
rąk pracy dalsze istnienie wspo-
mnianej giełdy byłoby zupełnie nie-

Chrześcijański związek zawo
dowy murarzy i betoniarzy, wycho
dząc z założenia, że uposażenia ro-
botników są tak małe, iż nie możne
na przyszłość pozwalać, by przez
praktyki owej giełdy były one jesz
cze niższe, — postanowił poczynić
wszelkie kroki, ażeby ją zlikwidować
Natomiast wspomniany związek 48:|
mierza zorganizować własną giełdę,
lecz za angażowanie robotników do
pracy nie będzie pobierał żadnych
procentów.

Walne zebranie murarzy
i betoniarzy odbędzie się w czwar-
tek dnia 15 b. m. o godz. Ż-ej w lo
kalu Związku, przy ui. Metropolital-
nej 1.

! SPRAWY LITEWSKIE.
— Litwini wlieństy obchodzić

będą 16-tą rocznicę niepodiegło-
ści Litwy. Z okazji przypadającej
w dnia 16 lutego 16-ej rocznicy
ogłoszenia niepodległości Litwy.
„Viniaus Rytojus" ogłasza artykuł
p. t. „Święto 16-go lutego", dono-
sząc, że Tymczasowy Komitet Li-
tewski w Wilnie czyni odpowiednie
przygotowania do obchodu |

WYPADKI
— Dziecko pozostawione bez

opieki uległo Śmiestelinemu opa-

czynka, bawiąc się w kuchni, otwo-
rzyła drzwiczki od pieca, wskutek
czego zapaliła się na niej sukienka.
Dziecko doznało ciężkich poparzeń
i przewiezione do szpitala Św. Ja-
kóba następnego dnia zmarło.

jobecnie Komitet wydaje artykuły
jspożywcze, a przedewszystkiem о-
|biady 1 chleb, Zniesionc również za-
pomośgi pieniężne doraźne i zapo-
mogi miesięczne, zastępując je chle-
bem 1 obiadami. W wypadkach do-
raźnych chleb wydaje się w roz:
maitych ilościach, poczynając ed
pół kilograma a kończąc na dwuch
i pół, a nawet1 więcej.

Zmiana systemu wpływa bardzo
dodatnio na powodzenie walki z
osobami, uprawiającemi zawodowo
żebractwo i włóczącemi się po uli-
cach miasta. Większość z nich bo-
wiem nie potrzebuje pieniędzy na
zaspokojenie głodu, lecz na jakieś
cele uboczne.

Należy podkreślić, że  naogół
prawdziwie biedni zadowoleni są z
lej inowacji, gdyż zapomogi w for
mie chleba i obiadów są większe,
niż dotychczasowe pieniężne,

Obiady biednym wydaje się w
kuchni „Caritasu”, urządzonej bar-
dzo higjenicznie w murach kon-
wentu OO. Bonifratrów przy plącu

Komitetu zgłasza się mnóstwo mło-
dzieży która, oświadczając, że jest
głodna, prosi o obiad, względnie
chociaż o kawałek chleba. W takich
wypadkach Komitet wydaje obiady
i chleb w większych ilościach.

Teatr | muzyka,
— Teatr Miejski zw Dziś o

godz. 8 wiecz. „Pieniądz to nie wszystko”.
Jutro „Pieniądz to nie wszystko!.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś je-

dno z ostatnich przedstawień „Nitouche”.
Ceny :niejsc zniżone,

— Przedstawienie propagandowe „Ma-
rjetty** odbędzie się jutro.

-— Najbliższa premjera w „Lutniś W
sobotę najbliższą wchodzi na reperiuar te-
stru „Lufnia”* wytworna operetka Stolza

 

„Dzidzi”,
į

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dmia 13 lutego.

7.00: Czas, Muzyka. 11.50: Utwory Ant.
Rubinsteina (płyty). 11.57: Czas. 12,05:
Nowe płyty muzyki tanecznej. 12.30: Kom.
meteor. 12.33: Schubert-Symfonja niedo-
nończona (płyty). 15.40: Koncert symfonicz-
ny (płyty) Słowo wstępne prol. M, Józe-
fowicza. 16,40: „Mała skrzyneczka”. 16.55:
Кесиа! skrzypcowy. 17.15: Jazzowe prze-
róbki na 2 fortep. 17.35: Muzyka z płyt.
18,00: „Potrzebny czy niepotrzebuy ac
del?" — odczyt. 18.20: „Pączki w radjo" —

 

   

Uwa ga: Od godz. 22.30 do 23,00 prze-,
widziana jest retransmisja stacyj żagran. —!
„Europa żegna Karnawał".

Środa, dnia 14 lutego,
7,00: Czas, Muzyka. 11.50: Muzyka po-

pularna (płyty). 11.50: Czas. 12.30: Kom.|
 

„śledzia”,
w lokalu związkowym,
wicza 22-a m. 4
— Tradycyjny „śledź* w ostatni

wtorek karnawałowy: Wzorem lat
ubiegiych Komit. Domu Św. Anto-
niego organizuje zabawę w dn. 13.IL.,
we wtorek ostatni, w salach Geor:

który się odbędzie dziś
ul. Mickie-

wygranych jest aż 11.462, że więc szanse są
tu olbrzymie. Komu jedna z mich przy-
padnie w udziale, temu nietylko zwróci się
koszt losu do pierwszej klasy, ale będzie
mogł grać zupełnie darmo w klasie dru-
giej. A nie należy także zapominać i o tem,
że ta najmniejsza wygrana nadaje specjalny
przywilej w klasie czwartej, bo jeżeli pa-
dnie na nią w tej klasie wygrana główna,
to szczęśliwy posiadacz losu olizyma za- gesa. Początek o g. 7-ej. Znane z

tradycji wesołe zakończenie karna-
wału, jak również cel: przyjście z
pomocą sierotom  zostającym pod

niewątpliwie całe bawiące
Vilno.

Bilety w cenie 4 zł. i akademic-
įkie 2 zł. dostać można u pań gospo-
dyń i przy wejściu ną salę,
— „Tańczący Sledź"”. W Ogni-

sku Akademickiem dziś o godz. 6
tradycją lat ubiegłych odbędzie się
śledź-tańczący, na który wszystkich
zapraszamy. Wejście za zaprosze-
niami,

Recital śpiewaczy. 22.00: Audycja poetyc-
ka p. Ł: „Czy najmłodsza Polska słusznie
wymyśla na Skamandra?“. 22.30: Koncert
życzeń (płyty). 23.00: Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Na zakończenie karnawału.

Praśnąc wesoło zakończyć kiyzysowy,

ale zawsze tradycyjny karnawał, organizuje
Polskie Radjo we wtorek dwie audycje.
Fierwsza — to jazz na dwa fortepiany

(godz. 17,15), zawierający w programie me-
lodje taneczne z bieżącego kernawału,

druga . to wesoła audycja p. t. „Pączki w
/|radjo", którą na godz. 18,20 przygotowuje

p. Michalina Makowiecka.

Piękny kwiat Hawai.
We wtorek o godz. 20-ej rosgłośnie

polskie transmitować będą miłą i melodyj-

ną operetkę Pawła Abrahama p. t. „Kwiat

Hawai”, której motywy wszyscy mają w
pamięci Wyborowa obsada wszysil.ich par-

tyj wzbudzi bezsprzecznie zainteresowanie
miłośników muzyki lżejszej. Oto nazwiska

artystów, biorących udział w tej audycji —

znana Wilnu Maryla Karwowska, Aniela i
Lucyna Szczepańskie, Antoni Goiętiowski,

Aleksander Wasiel i inni. Dyrygcwać bę-
dzie kapelmistrz Zdzisław Górzyński.

Koncert Rachmaninowa.
Oto audycja dla prawd”iwych mcloma-

nów, która odbędzie się we wtorex o go- 
wicz.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież bielizny ze strychu. Marja-

nowi Rybakowi (Nowoświecka 10) złodzieje

opieką SS. Serafitek, przyciągnie |
się|

miast miljona — całe 2 miljony złotych.
' W, interesie więc każdego gracza leży
,śranie od pierwszej klasy każdej loterji,
gdyż w ten sposób wzmacnia on wydatnie
swe szanse. Niech zatem nikt nie chybi
terminu i zaopatrzy się niezwłocznie w los
u kolektora.

 

Obchód 25-ciolecia

NOWOGRÓDEK (Pat). W dniu
11 bm. odbył się tu uroczysty ob-
chód 25-lecia kapłaństwa ks. bisku-

W. uroczystości wziął udział oso-
biście Jubilat, który specjainie przy-
jechał do Nowogródke. Odprawił
on Mszę Św. w kościele $w. Micha-

GŁĘBOKIE (Pat). Powoł:ne do
życia we wszystkich gminach 1 mia-
stach powiatu dziśnieńskiego Komi
tety Pomocy Głodującym przepro-
wadziiy zbiórkę oliar, Zbiórka obję-
ła ofiary w gotówce, artykułach
spożywczych i odzieży. Z nadsyła-
lnych sprawozdań wynika, że lud-

Zjazd prezesów

Oszmianie zjazd prezesów
dów parafjalnych Akcji Katolickiej
z dekanatu oszmiańskiego, INa zjazd
przybyli przedstawiciele 11 parafij.

W, ubiegłą niedzielę w Gierwia-
tach odbyła się wystawa Iniarska.
Wzięły w niej udział wszystkie oko-
liczne organizacje i instytucje rol-
nicze. Niepoślednie miejsce na wy:
stawie zajmowały eksponaty oko-
licznych i miejscowych stowarzy-

rolniczego w okręgu lidzkim dla sto-

| Z Olkienik donoszą, iż na pogra-

warzyszeń młodzieży polskiej z te-|

|poczem udał, że traci przytomność. Ziodziej
|ka zrewidowała portiel i walizkę, poczem
najspokojniej wysiadła na stacji Błeszno,

gdzie do usypiaczki podbiegło dwóch męż-
czyzn, którzy odebrali od niej walizki, po-

czem we troje udali się do wyjścia, gdzie

ich oczywiście zatrzymano przy pomocy

miejscowej policji. Piękną naczelniczką ban-

dy okazała się 24-letnia warszawianka, He-
lena Kropiwnicka, kobieta lekkich obycza-

jów, ruiestrowana, zaś wspólnikami jej są:

28-letni Jan Steiański i Moszek Sonneield,
kilkakrotnie karany „mojkarz*. Bandę osa-

dzono w więzieniu.

 

z KRAJU.
kapłaństwa

księdza biskupa Bukraby.
ła, na której obecni byli przedsta-
wiciele władz z wojewodą rowo-
śródzkim Świderskim na czele i

W tymże dniu odbyła się uro-
czysta Akademja Papieska. zakoń-
czona przemówieniem ks. biskupa
Bukraby.

Dziśnieński Komitet Pomecy
głodującym owecnie działa.

ność miejscowa, mimo ciężkiej sy-
„tuacji materjalnejj wzięła masowy
udział w zbiórce. Akcja dożywiania
głodnych już się rozpoczęła. Doży-
„wianie dzieci w szkołach napotyka
jna duże trudności, wobec braku
jśrodków na zakup tłuszczu i mleka.

Akcji Katolickiej
w pow. Oszmiańskim.

W. ubiegłą niedzielę odbył się w;
zarzą” |

W wyniku obrad zjazdu postano-
wiono przeprowadzić kursy ala za-

„rządów parafjalnych. Takie kursy
odbędą się w trzech miejscowo-
ściach dekanatu.

wystawa Iniarstwa w Gierwiatach.
„szeń młodzieży polskiej. Catia wy-
stawa prezentowała się ukazale.
Szczeżólnie pięknie i zarazem bar-
|dzo  eiektownie prezentowały się
wyroby płócien ludowych ze Inu, jak

| makaty, obrusy, ręczniki i t. p.

ków i i „Įaudy: ła. 19.15: Ode. Я 25; dzinie 15,40 w studjo wileńskiem, Frogram *
зушра!_уійоиг_ ANA, ж .… :'1!'""%Majewska a (Kirku Keja Akdalay: 1940; P jej wypełni Koncert fortepianowy c-moll Kursy przysposobienia rolniczego.WE gi kaw: i weż ak Ró A aOperetka 72a—- Pawła Rachmaninowa w. wykonaniu autora. Sło- Od 20 b. m. do 20 marca r. b. renu powiatów: lidzkiego, szczu-

zasu można nabywać Ы e A rahama. 22,30: Muzyka z 1. 23.00: 3 й * i z ienia“ ń о i i išI Kom; meteor. 23.05: Muzyka taneczna. | "o w'<pne wygłosi prof. Michal Jėzefo- odbędą się kursy przysposobienia czyńskiego, nowogródzkiego i woło
| żyńskiego.

Walka Litwinów z przemytnikami
ny został znany przemytnik Bole-

vadaiadis|—— TrZy zamachy samobójcze R.Recital tońoao io,Aaaa dj | adi ze strychu bieliznę wart. 300 zł.  |niczu polsko-litewskiem w czasie sław Dereczynis i ranny Stanisław
w ciągu jednego dnia. Wczoraj |czieci 16.40: „Nowe programy szkolne a R k$. masła, pozostawioneżo przy | usiłowania przedostania się przez|Lisień,

Cry już аоа
w bony jałmażajcze „Caritasa”*?

WEWGZAYG0GDGRODB ATETŁOOTDOZ

na terenie Wilna zanotowano aż
trzy zamachy samobójcze. Targnęły
się ma życie dwie kobiety i jeden
mężczyzna.  wychowanie gospodarcze”. 16.55: Koncert;

kameralny. 18,00: „Widzenie Fausta czyli
postępy teletechniki* -— odczyt. 18.20: Re-
cital organowy. 19.25: „Cierpienia i zwy-
cięstwa twórców* — felj. 19,40: Wiad.

domu na ulicy przez Turankiewicza Leonar-

da (Mickiewicza 27) skradł mieszkaniec

wsi Trybisy, $m. szumskiej, Korniewicz

Feliks.

granicę bandy przemytniczej, patrol
litewskiej straży granicznej stoczył
iormalną walkę z przemylnikami.

| W wyniku strzelaniny zasirzelo-

 Trzech przemytników, ktorzy zdo-
łali ujść pościgowi litewskiemu —
ujęły polskie straże graniczne.

Zzapustnych ostatków pakować. i.to z polska — nie z nazwy tylko bo 428 Raz się żyje — więc przyjdžcie do nas+ Przyglądam się  przepływającym w ganek i moc ładnych, uroczych lub ele-
Tak, tak — na balu — mundar albo | prawdy semickich fizjonomii na sa/i widzę' się bawić na Redutę!" ĮStešusowakšas walcu parom, Jak dużo pięk-|ganckich balowych sukien. k

RedutaArtystyczna. irak. znikomą ilość. Dochód na zespół — najsolenniej nale-.nych lub ślicznych, ładnych lub iuteresują- Krawczynie wileńskie dzięki zapustomi
Płocą jasno wielkie okna oficerskiego

kasyna, grają gamą barw jaskrawe witraże,

Potwierdza to jakaś przebiegająca z wi-

docznie zakochanym chłopcem cacana ma-
A więc precz z dancingiemi Niech żyje

Reduta artystyczna!
żącej się placówce artystycznej — bez sub-

wencji.

cych twarzyczek, zgrabnych smukłych po-
staci, przepięknych toalet, kostjamów. Ma-

nieśmiertelnej kobiecej kokieterji miały wię-

cej pracy i zarobków, To samo k.Inerzy,
rzucając na zalane wodą ulice, kolorowe,|SeCzka. ' ! Wypytuję, — gość pizypućkowy, — I ludzie lecą jak na lep. Znudzeni już| Sek niewiele — ale pomysłowe. Oto płynie|cukiernicy, dorożkarze i szoferzy -— za co
ruchliwe plamy, —- Szalenie się lubię we fraku... iakija- o, wszystko, tańcami па „cele” i nie cele młodzieńcy, |w ramionach tancerza stylizowana ba mo-; Bogu chwała,

Z roztańczonego, rozdygotanejo wnę-| MiŚ jesteś... ! A więc: artyści teatru muzycznego|wlokący się panowie w pewnym wieku, zie-| derne dogaressa wenecka p. J. Ostrowska Wiwat więc — Reduty artystyczne!
trza, po wdzięcznym łuku schodów leje się

kaskada tanecznych dźwięków, opada i

wznosi iela masek, kostjumów i fraków.

Och — irak!
W szatni składam w duchu dzięki nie-

miłosiernemu a przemożnemu Kryzysowi, że
mi oszczędził oddania mu na całopalenie te-

'| go towarzyskiego czarnego uniiorme, lekce-
| ważonego, ba, pogardzanego, a jedaek zwy-
cięskiego, nawet dziś jeszcze, w uitrz demo-
kratycznem drugiem čwierėwieczu 1900 —
2000, tego czarnego futerału, w którym
myślę, że się ożenię, a napewno pójdę do
nieba. Bo jednak we fraku wygłąca gentie-

Mnie? Ach nie! to tego chłopca z nie-
bieskiemi oczami, do którego przytula się

ramieniem. `

— A więc niech żyje irak! 3

Teraz pewny siebie wkraczam do wiel-
kiej pięknej sali kasyna.

W oczach, które zalewa coraz tc innej

barwy snop światła, wiruje wszystko jak w

oszalałem kole kosmosu, W tej chw!K jest

mi w duszy fioletowo, a w oczach pemarań-

czowo,
To „Dancing artystyczny'.. Dlaczego

„Lutnia“ są organizatorami tej dorocznej
zabawy, która jest clou ostatnich dni zapust.

Podobno scena ich bez subsydjów, a żyją

jakoś, śmieją się, śpiewają sobie * drugim,

a na zelówki w butach i skąpe wieczorne
„a conta“ gwiżdżą.

Eviva V'arte!

Raz do roku, od lat szeregu, rubia wiel-
ki ruch w kasynie oficerskiem na u'. Mickie
wicza. Światło — muzyka — buiet — kio-
ski -- śpiew — kostjumy — maski — bało-
niki dekoracja loterja — słowem

dancing" dlaczego ta obca, zbanalicowana, wszystko, co i gdzieindziej a — mimo to
śmierte!ną nudą, komunałem cukieinianym tchnie czem innem — tem co najmi'sze: ar- man zewsze smart, a do niebieskiej łurty

pukać hędzie mu w nim śmielej.

T błogosławię własną przezorność, któ-|

ra mi nakazała na drogę frak d> walizki za-|

tchnąca, wywołująca wizję ciasnoty stoli- tystyczną beztroską. „Co tam! Jakoś to bę-

ków i pańszczyzny fordanserów nazwa — dzie! Puchy w kasie? Bryndza? choć wysil-
śdy podobno zwała się ta zabawa dotąd w ku nad miarę (co druga niedziela i mniej —

wające po balach panie i panny — jakby
im kto zastrzyknął ekstraktu Woroncowa—
wraz z gospodarzami śmieją się, tańczą, sza-
leją. Flirt płynie jak bilety w nieczielnej
kasie lub na występ Ordonki, oczy przeszy-
wają błyskawicami, usta i usteczka raz po-
raz wybuchają śmiechem, strzelają rakiety
dowcipu, szeleszczą stopy * stópki po bły-
szczącej posadzce, tęcza świateł reflekto-

rów raz poraz wchłania nowe pary tanecz-

ne. I jest jakoś, mimo szalonej wesołości i

beztroski tej zabawy — miła wytworność,
ton subtelny, który nadają jej gospodarze, a

goście z entuzjazmem stosują,

Słusznie, Artysta musi dbać o esietykę
ruchu, gestu, słowa. Tego wymaga od niego

piękno, w którem wzrósł i któremu służy. Wilnie tak pięknie z „polska” —- KNedutą? nowa operetka) a znikąd pomocy... Głup-

\

Noblesse oblige.

(za toaletę I nagr.), tu czarująca sencrita w
czerni koronek i grzebieniu — p. Ir. Lo-
rentzowa, tu podobna do różowego obłoku

|letniego dnia — p. D. Wyrwiczowa (odzna-
czenie), tu roześmiana jakaś panna młoda z

pod Krakowa — bar. E. Szainaglowa, tam

podobna do srebrnego motyla z czarną

główką urocza „Nitouche“ warszawianka—
p. L. Romanowska, obok sunie n'ezwykle
oryginalna kamienna zjawa z głową Siinksa,

tam intryguje wschodnia odaliska, tu impo-
nująca, wspaniała dama z Sewilli — p. Z.
Wleżyńska (odznaczenie) tam prześliczna

czarna z różowem toaleta „A la Claudette
Colbert* — p. W. L Stanisławska, owdzie
czarująca z białych falbaneczek kreacja —
p. J. S., znów piękna toaleta ciemno-niebie- ska — p. Halmlrska, kilka jaskrawych cy-

 

* Jeżeli zaś chodziłoby o nagrody za
urodę kobiecą na Reducie — to ja, beź
wahanis, dałbym ją uroczej о & pol-
skim p. I. Lorentzowej i czarującej o pro-
$ilu jakby kamei z lawy p. D-rowe; Janowi-
czowej.

Blady świt rozmokłego ranka zagląda
już przez witraże, żółkną światła elektrycz-
ne, lecz muzyka brzmi bez odpoczynku,
szum taneczny przenika aż do drzwi wej-
ściowych, z których raz poraz wysuwa się
grupa balowiczów z balonikami, nnoszona

sę

i beku klaksonów, w rozkisłe w mokrym,

bez przerwy lecącym śniegu ulice miasta,
Vale — zapusty...

Totus in illis, 
 

/ ca)

natychmiast w dźwięku dzwonków sanek |   

   iš,

 

3%

 



_REMINNIA MIĘSASEI 
, których przeczulonych panów. Cho- Ustosunkowano się
| robliwa ta ambicja może w przyszło” i do przeprowadzanych prób na P.O.S.
| ści poważnie zaszkodzić lekkiej atle-; Postanowiono w tej sprawie apelo-|

krytycznie

WARSZAWA (Pat).

Giełda
Giekda, Dewizy:;wiek mocniejsza.SPORT.

Prowincja domaga się swoich praw.
Zebranie walne lekkoatletów,

odbyte ubiegłej niedzieli w Warsza”
wade, było niespodziewanie bardzo
burzliwe. Mało brakowało, by wło-|
nie P.Z.L.A. nie nastąpił rozłam.

Nie będziemy tutai streszczać
15-godzinnych obrad, ale rzucimy
tylko snop światła na moment bodaj
najważniejszy, a mianowicie na trak-

się stanowczo delegat Wilna, popar-
ty przez

Stanowisko prowincii, która za-

zresztą prawnie, nie podobało się

jnie, przechodząc
towanie prowincji przez wiadze na-| pokoju.
czelne. Obrady odbywały się w dwóch
W czasie zebrania dało się wy: |salach. W: jednej radzili delegaci

czuć, że z prowincją nikt się nie li-
czy. „Wy możecie sobie przyjeżdżać,
gadać, radzić, uchwalać a jak przyj-
dzie co do czego, to zrobi się inaczej,
niż walne zebranie delegatów sobie
žyczylo“.

Charakterystycznym momentem
zgromadzenia był wniosek, unieważ-
niający dotychczasowy kalendarzyk

zagniewany zarząd,
Sytuacja  ,dwuizbowych”*

trwała dobrych kilka godzin.

pić.

imprez, ułożony przez zarząd. Wnio-|żali, że to jest ich prawo! | dezyderatów. ny gródeckiej zatrzymano składającą Podczas

sek głosami prowincji przeszedł a Incydent powstał faktycznie z, Postanowiono między innemi'się z 16 osób szajkę złodziejską |rzeczy, pochodzących z kradzieży.

wówczas chciano sprawę załagodzić |drobnostki, ale tem ma głębszetło. związek lekkoatletyczny połączyć z która od jesieni 1932 r. do lutego

i załatwić ją za kulisami, przeznacza 

| tyce.

|jako miasto,

mistrzostw Polski, czemu sprzeciwił|

przedstawiciela Krakowa.|

częła wolę swoją narzucać zupełnie|

członkom ustępującego zarządu, któ
rzy demonstracyjnie opuścili zebra-|

tylko do drugiego

 

związków okręgowych, a w drugiejj

obrad|Pującym.

Żadna ze stron nie chciała ustą
Żarząd ustępujący uważał, że|7Ага

delegaci nie powinni zabierać głosuj | i е

w sprawie przyznawaniaorganizacji: ciekawe iburzliwe.

głównych zawodów, a delegaci uwa-, kanaście wniosków

Chcąc wyjść z sytuacji Wilno koatletyczne powierzone zostały od-

na gruncie, że trzeba powołać do žy-' žy szkolnej i t. d.
cia całkiem nowy zarząd, że walne, Tegoroczne zebranie minęło więc
zgromadzenie nie powinno iść do pod znakiem wyraźnych wpływów
Canossy a jeżeli w Warszawie nie prowincji,
znajdą się chętni do pracy ludzie, to woleniu zaczyna stawiać swoje wy-
w takiem razie przenieść siedzibę! magania.
P. Z. L. A. z Warszawy do innego  

dowi.

Zgromadzenie było więc bardzo
Zgłoszono kil-|
i kiikadziesiąt|

Walne zebranie delegatów zostało grupami sportowemi, co dałoby nam 1934 r. dokonała szeregu kradzieży|

częściowo sterroryzowane przez nie- jedną silną organizację,

która ku naszemu zado-,

w różnych miejscowościach powia-

| wać do P. U. W. F., by sprawy lek-! Belgja 123,60—123,91 —123,29.
172,85 — 173,28 — 172,42.

2 ч ; : о 7,55—255,75.
które faktycznie spo- powiednim okręgom. Zastanawiano| Nowy Jork 5.30: 542 5,37.

wodowało to nieporozumienie, stało się dość długo nad kwestją młodzie-| kabel 5,40—5,43—5,37 Paryż 34,93—35,02—

„Szwajcarja Doiar w obrotach pryw.: 5,40.
Holandja 356,05—, Rubel: 4,64 (piątki), 4,67 (dziesiątki).

Londyn 27,08—-27,22—26,94, Pożyczki polskie w Nowym Jorku:
Nowy Jork. Pillonowska 77. Stabilizacyjna 93,50.

 

34,84. Praga 26,15—26,21—26,09. Sztokholm
140,10— 140,80—139,40.
171,93—171,07.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 209,60. —
Tendencja przeważnie słabsza.

wlana

Szwajcarja 171,50—
Włochy 46,69—16,81—46,57. GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA

I LNIARSKA W WILNIE
' z dnia 12 lutego 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:Papiery procentowe: Požyczka budo- ;
Ceny tranzakcyjne: Mąka pszenna 4/042.25. Inwestycyjna seryjna 114.

Konwersyjna 57,75—58,00. 5 proc kolejo- | A luks. 34,25—35, żytnia 55 proc. 24,50—25,
wa 55. 6 proc. dolarowa 6650 Dolarówka

Tendencja dla pożyczek słabsza, dla listów

Rozgromienie szajki złodziejskiej grasujące!
w dwóch powiatach.

MOŁODECZNO. Na terenie gmi- l[ów wółożyńskiego i moiodeckiego.

żytnia 65 proc. 20, razowa 17,50. Gryka
miasta. Inspektor Wyszkolenia 54,25. Stabilizacyjna 57—56,63—56,75,_dro-| zbier. 20.

i Radzono przezkorytaiz, porozu: W.F. i P. W.1i19D.P. „| bne: 57,00. 4 i pół proc. ziemskie a Ceny“Gžientacyjnes Žyto L/4t 151550,

| miewano się, aż wreszcie obie strony oraz Komendy Obwodėw P.W, 1 i|8 Proc. warszawskie  55,25—54,25—54,50. | Jr st, 14,50—14,75. Pszenica zbierana 21—22.
Jęczmień na kaszę 13,80—14,20. Owies st.|doszły do porozumienia 5 p. p. Leg. zostają przeniesione do| „;\ I AZ р т niejednolita. 13—13,50, zadeszczony 12—12,50. Mąka

Wybrano zarząd w 80 procentach nowego lokalu przy ul. Dąbrow- Akcje: Bank Polski 85—86,25. Lilpop| pszenna 4/0 A luks. 34,25—27,25, žytnia sit-
z osób pracujących w zarządzie ustę |skiego 1. 11,30. Haberbusch 40.  Tendencja cokol-| kowa 17—17,25. Siano 4,50—5. Stoma

3—3,50. Otręby żytnie 10—10,25, pszenne

Sprawę przydziału mistrzostw|www nu tu aa cienkie Ea EA Pe
e я mienne 9, asza gryczana palona '

polecono powierzyč nowoobranemu kasza gr. 1/2 pal. 42 1/1 biała 40. Kasza
perłowa (pęcak) Nr. 2 24,50, Nr. 3 30,50.
Kasza owsiana 45.

Za 1000 kg. f-co st. załadow.:
Len trzepany Wołożyński įbas. I, ska-

la 216,50) 1190,75—1223,22. Len trzepany
Hoduciszki 1190,75—1223,22. Len trzepany
Miory 1060,85—1093,32. Kądziel horodziej-
ska 952,60—985,07.

Inne gatunki Inu bez zmian. — Ogėlny
obrot — 400 tonn.

rewizji znaleziono wiele

  

 

jąc  Białystokowi zorganizowanie

m: TEATR - KINO

ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA

Ostrobramska 5

NA

 

Mari
w najnowszem arcy-
dziele, o którem mó-

|

Eairmi
wi cały świat

 

EKRANIE:

JUTRO REPREZENTACYJNA PREMJERA,
żadna wytwórnia

4 powodujwysokiej wartości artystycznej! ogromnye

kosztów flim ten ukaże się w 2 kinach jednocześnie

„ORL

- M

PaniTA

Roxy
DZIŚ PREMIERA.

   

Spiesziie ujrzeć!

ZAL

Spleszcie ujrzeć |

 

Od dziś ceny miejsc na wszystkie seanse: Cały Parter 54 gr, — Cały Balkon 35 gr.

 

SARZYDLATE FATUM
"+" FREDRICK MARCH

«PRZYJACIEL z LIDY>A
SCENIE: w I akcie.

Wielki lotniczy dr:mat z frontu zachodn, Udział bierze 3,000 samolotów. Oraz najnowsze dodatki dźwiękowe.
arcywesoła komedja

Korzystajcie ostatni 1 dzień BEZPŁATNY DANCING wszystkie miejsca na parter uig. 54 gr.

 

INAUGURACYJNA PREMJERA. FILM FILMÓW

 

ena Dietrich
Pieśń nad Pieśniami

Reż. genjalnego H. Mamouliana.
IDOOTACZAYE1 EAN Cora UEN 1 EXCOY(JTTWIAIRA u

nie była w stanie stworzyć. Swlat nie widział jeszcze czegoś podobnego

Sztandarowy przebój nematerac Sowieckiej

«PAN» i «ROXY>,

 

 <a. KW м

Porywający dramat.

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień! Cleszy się kolosalnem powodzeniem najpotężniejszy przebój /at ostatnich

EDWIE WCZORAJ...
który wzrusza i przemawia do serca każdego widza Bchatarzy: John Boles i MargSullavan.

pam Rajnowsza szampeńska komedja p. t.:

DZIŚ NIEODWOŁALNIE OSTATNI BZIEŃ! Najbardziej aktualny т

NCERKI z BUENOS-AYRE

 

Wszechświatowo słynna wytwórnia „SOWKINO”* w Moskwie wyprodukowała potężne arcydzieło, którego dotąd

NA UWIĘZI

ŁYGIN=
TASKLKI ATLCS 20SRDOCTEWRRETWACTCPOTLOWAY

5
 

 

Najweselszy program sezonu. Dwie godziny bezustannego śmiecku. Wspaniała, łskrząca się humorem7i dowe!-

 

429 LOTERJA PAŃSTWOWA _4-klasowa
2,000,000 zł.GŁÓWNA WYGRANA

w najszczęśliwszym wypadku
Losy do nabycia u kolektora

K. GORZUCHOWSKIEGO zaMKowA 3.
Zwiększona ilość wygranych.

CwiartkaCały
los 40 zł. —

Zamiejscowym wysyłamy odwrotną poczta.

OZONEZES KSPRACZEZHRPOWAPZA

Łodzianin!

Pół
losu 20 zł. —

poleca najmodniejsze tapcza-
ny-łóżka, otomany, fotele klu-

bowe oraz przyjmuje wszelkie zamówienia. Przy
zakładzie tapicersko-dekoracyjnym została otwar-
ta polerownia pod fachową siłą, były współwłaści.
clel firmy B-cl Gabałów w Łodzi, specjalność na
pianina i fortepiany, a także przyjmuje wszelkie
mebie do odświeżania we wszystkich kolorach.
Wykonanie solidne I punktualne. Obsługa fachowa.

Wilno, ul. Niemiecka 2

firma WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI
TYYFTYYYYYTYYYYYYYYYVYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYYY

 akKUSZERK. Enie mh
AKUSZERKA

M. BRZEZINA
przyjmuje. Przeprowa-
dziła się Zwierzyniec,

Tom Zana na lewo Ge-
dominowsk.
31,

 

AKUSZERKA

Smiałowska
przeprowadziła się

ma ul. Orzeszkowej 3—12

tróg Mickiewicza)
tamże gabinet kosmetycz-
pl e zmarszczki, bro
w urzajć £ w В

W. Z. P, 48 12

Trudne pytanie.

Egzamin sanitarjuszA
wojskowycń.  Pr.fesor
zwraca się do ucznia:

Przypuśćmy, że
ktoś odmroził sobie u-
szy. Co pan zrobi, żeby
go ratować?
— Przedewszystkiem

natrę mu uszy śniegiem.
— Dobrze. A co pan

‚ 3 so Jeśli A O

*=
‹1.1|°еп;'п|:я:?“ RANE

3 : ®©mm Š ud
pasusma W

„= r : į RÓŻNE |

z[——> з O wia

= T
Przybłąkał się

koarrzeiud) Przegląd pięknych kobiet! Maraton tańcal Skandal na Dancingu! Pa re Jasne

ul. Grodzka |
„ Z. mr, 3096. |

Młoda EL poszukuje
pracy. Piszę na maszy-
nie, mam zamiłowanie
do gospodarstwa domo-
wego oraz na

djentkę do sklepu. Ła-
skawe oferty do Adm.
„Dz. Wil.* pod „krytycz-
ne położenie”. gr.

Zredukowana urzędnicz-
ka poszukuje posady ma-
szyaistki, do gospodar-
stwa domowego, ekspe-
djentki do sklepu, za go-
spodynię do majątku lub
do dzieci. Zna się na
mleczarstwie, Łaskawe
oferty do Admin. „Dz.
Wil” pod „23%,  gr—3

KTo zaieży.

— Tatusiu, czy .00 zło:
tych, to dużo pieniędzy?
— To, mój diogi, za-

leży oa tego, czy ja je
zarobię, czy też matka
Je wyda.

FYYTYYYTYYYYY"LYVTVV/VV.

Dobrym sercem na-
szych czytelników pole-
camy nieszczęśliwą Ana-
stazję Lukaszew.czową
znajdującą się w skroj-
nej nędzy wraz z małem
dzieckiem. Obecnie znaj-
dują się w Domu Mo
ciegowym «la Kobier,
Łaskawe oflary presimy
skladač w Moministracj:
„Dz. Wii.“ lub pod jej
adresem w Domu ho
slegowym. g:0

YYYYVYYYTYYYYVYYYYYYTTTY)

Kuracja.

— | wy nie wstydzicie

ekspe- |

10 zł —
—1 o

losu

 

— Ja właśnie zbieram
pieniądze na odt!uszcza-
Jącą kurację.

OOOODZTTZZTOZZZZTA

ZGUBY |

(zane [ód
| zgubiono w sobotę wie*
| czorem w okolicach Zie-
| lonego Mostu, Mosto-
wej, Antokola. Odnieść
za wynagrodzeniem Za-
niemeńska 1 m, 2.

428—1

Jak on ocenia malarzy..

— Co pan żąda za ten
obraz?
— Plęć tysięcy zło-

tych.
— Co? Plęć tysięcy

złotychi Paa przecież
jeszcze żyje, pan nie u-
marł.

аееач

ЗЕЛОЙРОа „LS 5

i DZIERŻAWY |

MAJĄTEK
wydzierżawia się— ziemi
ornej 150 dzies. łąk 33
dzies. inwentarz żywy I
martwy do użytku. Od-
legły od Wilna o 30 kil.
od stacij kol. 10 kil. Ko-
munikacja autc busowa z
Wilnem z wyjąt. zimy,
ciągła. Zabudowania mu-
iowane w — роггасКи.
Zgłaszać się Wilno, Do-
broczynny 2 m. 4-0 10
rano i 2 po południu.

430

Mieszkanias.
i. i pokoje |
 

 

MIESZKANIE

5 pokojowe, ładnie odre-
moniosane, Słoneczce,
wszelkie wygody, parier.

 

DKA RERASINISI

Mieszkanie
ali domek

3 pokojowy na Antokolu
poszukuję od 1-go mar-
ca. Zgłoszenia do „Dzien-

  

nika Wileńskiego” sub
„Antokol”, śr. 2

Poszukuję mieszkania
5—6 pokoi ze wszelkie-
mi wygodami, nie wyżej
pierwszego piętra, w
dzielnicy: ul. Wileńskiej.
Mickiewicza, Tatarskiej,
Zamkowej, Jagiellońskiej
itp. Pożądane jest od
frontu. Dzierżawa może
być opłacona zgóry na-
wet za czas dłuższy.
Zgłoszenia do Biura Gra-
bowskięgo Garbarska 1
pod „Mieszkanie“. 348

MIESZKANIE
5 pokojowe do wynaję-
cia. Informacje ul. Domi-
nikańska 8 m. 2 lub u
dozorcy. 416
 

Poszukują mieszkania
# 3 pokol z kuchnią od
1-g0 marea. Zgłoszenia
do Administracji „Dzien=
nika Wileńskiego* pod
„Centrum“. gr4

Da wynajęcia
pokój duży umeblowany
z wygodami dla solidne-
go lokatora przy małej
rodzinie. Mostowa 9 m,
26 parter od 4 do 6 g.

428—1

  

Dla uczni mieszkanie z
utrzymaniem, stołowanie
zdrowe— cena umiarko=
wana. Kalwaryjska 12
m. 33. gr.l
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1. TWIERZYŃSKIEGO
Mostowa ul. Kr.1.
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Dzieje powstania lidzkieg0.
Wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

W. Wilnie. po rozpatrzeniu księgozbiuru Narbutta, odesiuno 20 do

Moskwy, gdzie utonęła większość podoonych skarbnic w.edzy.. Na

szczęście sędziwy uziejopis Li'wy, nie wiaział tej ruiny, ktora go 0

śmierć przyprawić mogia. Mieszkanie Ludwikowej Narbuttowej nie było

też woine od rewizji, jak wszystkie bez wyjątku memal ówczesne do-

my i mieszkania polskie, ale jak w Sžawrach, tak i w Wilnie nie znale-

ziono nic, coby rodzinę mogio x0mpromitowač. A

Teodor Narbuit, był już iak siaby, iż prawie nie opuszcza ióżka.

Murawjew mszcząc się Za sydow na starcu, rozkazał wywieść go do

Rosji. Lakie administracyjne rozporządzenia, równały się wyrokom są-

dowym i nader często byty p:aktykowane. Г !

Dano jednak znac wielkotządcy, iż leodor Narbutt jest tak stary

i chory, iż go chyba z łóżkiem na kibitkęwsadzić by trzeba było... 1

MWpaciszy w pasję, kazai go Murawjew stawić przed sobą. Wnie-

siono Narbutta niemal na rękach. Murawjew obrzucH go na powitanie

potokiem stów obelżywych, które giuchy zupełnie starzec przyj1ł obo-

jętnie, chociaż zwykie z ukiadu ust mówiącego chwytał znaczenie słów.

— „A wiesz padlec', krzyknął w koncu Murawjew, że syn Iwój

zabity!” — : :

4 — „Won“ — wrzasnął Murawjew — „won” — czyniąc zaak do

„wyprowadzenia Narbutta. : >

С Przejście to bardziej jeszcze nadwyrężyło siły starca... W niespeł-

na rok potem, dziejopis Litwy już nie Żył... Prześladowanie zwróciło

się następnie z całą sią ku siostrze Ludwika Narbutta, Teodorze Mon-

czuūskiej. Kazano ją arestzowac. | :

Pewnego dnia przybył do Szawer wojenny naczelnik Ałchizow z

oddziałem żołnierzy pod dowosztwem dwoch młodych oficerów.

Teodora już się dalej ukrywać nie mogła... ‚

Matką z córką przyjęły wojskowych nader uprzejmie, prosząc je-

dynie o przenocowania jeszcze w domu,

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
»

Dowcip.

Wielki nadprogram. Początek seansów od godz. 4 pp. W sobotę I niedzielę od g. 2-ej.

Pikanterja.

własność. 
Ałchszow odjechał, wydawszy rozkazy, a młodzi oficerowie zmę-

czeni długim -naarszem, chętnie się na nocleg zgodzili. Dom cały oioczo-
ny został przez kozaków i żołnierzy, suto napojonych i nakarmionych.

Dirace stały u wszystkich drzwi i okien, syte i zadowolone,
obfitej wieczerzy ołicerawie udali się na spoczynek. Gdy wszystko w
domu ucichło, leodora Moncz”ńska, porozumiawszy się z matka, zaw-
sze odważna, ryzykując na wszystko, wierząc może w swą szczęśliwą

świazdę, która ją dotąd strzegia, postanowiła ujść od niewoli.
Otworzywszy cichutko drzwi od ogrodu stała chwilę, przypatrując

się strażom... żołnierze spali, stając oparci na swych karabinach. Żaden
nie drgnął nawet... W męskiem przebraniu, Monczuńska cicho. jak cień,
zbiegła z ganku i ukryła się za krzakiem jaśminu. Straże spały.. Pom-
Кпе!а dalej i znów za drugim krzakiem przykucnęła. Czekała chwilę...
straże się nie zbudziły.. Wówczas caiym rozpędem nóg młodych  pu-
ściła się przez aleję porzeczkową w koniec ogrodu, przesadziła stary
spróchniały parkan i wpadła do dołów wapiennych za ogrodem, wresz-
cie do sitowia po nad stawem : dalej, dalej w las, znajomą sobie ście-
żyną do chaty Boniaszki., Zn*xnęła....

O świcie, matka podniosła straszny w domu alarm. Blada z wło-
sem rozwianym zbudziia oficerów, krzycząc: — „Gdzie córka tnoja?...
gdzie córka, coście z nią zrobiii?,..')

Porwali się oficerowie... sraszny rwetes powstał w domu. Stara
Narbuttowa z udaną rozpaczą wołała wciąż — „Wlyście ją porwali, mo-
że zabili, lub utopilil... oddajcic mi córkę”... Skonłundowani oficerowie
rzucili się do poszukiwań, Przetiząśnięto wszystkie budynki i wszystkie
kąty... szukano w stawie,. zarzucano niewód,

— Pewnie utonęła! — „jęczała matka.— szukajcie!
córkę!..,'

Szukali... daremnie jednas. Zginęła bez śladu. Wstrzymało to po-
goń, dając czas Monczuńskiej ao dalszej ucieczki. Narażając się na ty-
siące przygód, spotykając na drodze dobrych ludzi, w przebraniu raz za
chłopa, to znów za chiopkę, to za wielką damę, nauczycielkę służącą—
dotarła do Grodna. '

Zdarzyło się raz, iž, gdy + męskiem przebraniu zatrzymała się w
drodze, a przewodnik, prowadzący ją do pewnego dworu wdrapał się

oddajcie mi

 
DrukarniaA. Źwierzyśskiego, Wilno, "MostowaNr.1,

na wzgórze, by się rozejrzeć, czy okolica jest wolna od żołnierzy —zhli:

ilnie.  

będę uważał za swoją
4:9—|

 Zakretowa 11. Dozorcasię żebrać, taki zdrów I
wskaże. 427tęgi?   06666664

„ żył się do niej chłop jakiś i przyglądając się jej uważnie, spytał.—,czyście

Po°

Wy paniczu nie Narbutt tylko? , — a gdy go upewniła, iż Narbutt został
zabity, pokręcił głowę z nieduwierzeniem — „tak mówią — wyrzekł
wzdychając, ale my wiemy, że «yje, wyście do niego bardzo podobni!—
Gdy Monczunskiej izy błysnęty u powiek, chłop, żegnając ją ze współ-
czuciem, wyrzekł: — „niech Was bóg błogosławi paniczuł... my wiemy,
że Narbuit żyje — Wielką pomoc w ucieczce okazali. Monczuńskiej pp.
Bołędziowie i wiele innych osób, przechowując i jedni drugim poleca-
jąc. Czynić zaś to musiano w wvajwiększej tajemnicy, pod grozą strasz-
nej odpowiedzialności. Organizacja cywilna była już rozpędzona; o pasz-
porty, ułatwiające ucieczkę było barazo trudno... Kilkakrotnie Monczuń*
ska znajdowaia się w rozpaczliwej niemal sytuacji. Zdawało się. iż gra-
nicy nie uda się jej przekroczyc.

Po wielu, nieopisanie ciężk.ch przejsciach, znalazła się wreszcie zą
Niemnem : dotarła do Drezna, gdzie było już wielu polaków po więk-
szej części emigrantów, zbiegiych jak ona, z wielkim trudem zagranicę
Byia wolna!... £ Drezna przerzuciła się do Paryża, gdzie musiaia wyna-
leść sobie jakiś przytuiek.

Mieszkała tam hr. Pusiowska krewna jej ojca, Narbuttówna z do-
mu. Pani ta siynęła w kraju, jaśo matrona cnót wielkich. Sama bezdziet-
na, bardzo zamożna, rozciągaia opiekę nad całym rodem  Narbuttów.
wychowując własnemi srodkami uboższych członków rodziny, Jeszcze
przed powstaniem, założyła u siebie, w historycznym Wołczynie, szkółkę
dla niezamożnych krewniaków, votem drugą w Mitawie, utrzymując od-
powiednich nauczycieli. Wspierata wielu dorastających młodzieńcow i w
świat ich wprowadzała.

Do kogóż jeśli nie do lej krewnej miałą się udać Monczuńska?,..
Pani ta jednak nie przyjęła wygnanki... W' ambasadzie rosyjskiej, do któ-
rej się za radą swej damy do towarzystwa, francuski, udała dla zasią-

śnięcia wiadomości o Monczunskiej, powiedziano jej: „Ce n'est pas une
ėmigrėe, mais cest une insaurgće.

lego było dosyć!... Hr. Pisstowska, w obawie niezadowoienia am-
basadora, drzwi swego domu p.zed Monczuńską zamknęła, mówiąc: —
„Chcesz chyba, by mi skonfiskowano moje majątki na Litwie“!... —

(D. c. n.)

OdpowiedzialnyKedaktorSTANISŁAWJAKITORUICZ,",
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