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_ SOCJALIZM W ODWROCIE 
Walki w Wiedniu skończyły się. 

Dallfuss 

triumfuje. Przynajmniej na razie, bo 

Schutzbund został pobity. 

    

nie zwanych demokratycznemi. Wi- 

dzą, że nie mogą narzucić masom cał- 

kowicie swego wyznania wiary — a 

   

  

DEKLARACJA 3-44 MOCHRSTN o akos o tea are Pinsko 
w obronie niezawisłości Austrji. 

LONDYN, (Pat). Foreign Office o- austejaekieh, które to dossier było 

placówka Związku Hallerczyków w 
liczbie przeszło 60 członków z wła- 
dzami na czele ogłosiła w dniu dzi- 
siejįszvm odezwę, zawier'” -* akces 

wnego, zarządów chorągwi, zarządów 
placówek i członków całego Związku 
o przystapienie do wspólnego frontu 
serc polskich i skonsolidowanie spo- 

  

iewis jeszcze, kt yciągnie nie mają innego. Dlatego gotowi są ; > ; В Е я 

| iejeianania, ins to PEJADWE a Ja i ode dE o u- głosił komunikat, w którym donosi, rządom tym zakomunikowane. Nara- do. obozu Marszałka Piłsudskiego. łeczeństwa polskiego. ! г-:\д“щі\ь.щ korzyść z WANY domowej SW z 2 2 į 3 8 że rządy Francji, Włoch i Wielkiej dy, które odbyły się w tej sprawie | w Austrji W każdym razie nie będą  stępują przed bardziej zdecydowanym Brytanji porozumiały się w _ sobotę między trzema rządami, wykazały . у p: я ło socjaliści. Ci pokonani zostali os: przeciwnikiem. wieczorem cv do „następującego. wspólność poglądów eo do konieczno- Utworzenie stałej konferencji porozumiewawczej į tatecznie. Legenda „czerwonego Wie- Ten ogólny rzut oka — jak.najpo- wspólnego woja ad : Зь šei vei UT r i aa й dnia* spłyneła z STENA LSA aka ias Abs Rząd austrjacki dowiadywał się u ności terytorjów Aus i zg e z ministrów Lotw Estonii. "a splmeją z Role н WA 2 P> B rządów Francji, Wielkiej Brytanji i odnośnemi postanowieniami trakta- ! EAS . A Es y ! ś PAPERS: 
Czy to było nieuniknione, czy so- zrozumieć i ocenić stanowisko P. P. S. Włoch o ich stanowisku wobec dos- tów. : RYGA, (Pati. Konferencja mini- jającego trakłat sojuszu i przyjaźni GHIISE: wię mogl ECEYĆ na rółycięst: W dniach 2—4'b. m. odbył się kon- sier przygotowanego przez Austrję, a Komunikat ten ogłoszony został strów spraw zagranicznych Łotwy i między temi dwoma krajami z listo- | wo? Siły nie były tak nierówne. So- gres P. P. $. O powziętych na nim u- mającego na eelu wykazanie ingeren- jednocześnie - w Londynie,Paryżu i Estonji zakończyła się w sobotę wie- para B Układ przewiduje: wpro- ! аст adzali zorganizowan: hwałach dowiaduje! sie stobniow cji Niemiec do wewnętrznych spraw Rzymie. czorem podpisaniem układu, rezwi- wadzenie jako instytucji stałej konfe: 

cjaliści rozporządzali zorganizowaną  chwałach dowiac ujemy się stopniowo a ю 
rencyj porozumiewawczych minist- siłą zbrojną w. postaci Schutzbundu. z „Robotnika”. Z uchwał tych widać, 
rów Łotwy i Estonji, które do tej po- mieli zapasy broni i amunicji, posia- ze P. P.S. straciła kierune k, ; э ° r * ry miały charakter przypadkowy, jak dali punkty oporu w domach robot- straciła wiar ęw-swój pro- 

wa POWANOŻ utworzenie stałej rady złożo- 
Li Aš AG A OE : 

° nej z delegatów obu państw celem uż- 
niczych. odpowiednio rozmieszczo- gram. i sama czuje, że zeszła na ma- 

godnienia kwestyj ustawodawczych, nych i przystosowanych. Socjaliści je-  nowce. Oczywiście, żadna uchwała 
STAN OBLĘŻENIA OBOWIĄZUJE jeśli zajdzie teo potrzeba, i gospodar- dnak przegrali, gdyż nie otrzymali lego nie stwierdza. Odwrotnie, na d- 
W WIEDNIU, AUSTRJI GÓRNEJ czych. Na konferencjach międzynaro- poparcia ze strony mas. Walka to- rabia się miną i udaje, że jest 

I DOLNEJ ORAZ STYRJI. dowych Łotwa i Estonja będą działały rx czyła się pomiędzy armjami, so- się kierownikiem ruchu robotniczego. Wiedeń, (Pat). — Rada ministrów uchwa  WSPÓlnie i ew. będą. reprezentowane 

к 
$ g REG: JE р rozporządzenie, odbierające debit na * 1 й 

ją słabość, jak to się ujawniło pod- niedawno rozbita przez ruch idący od Osiedle robotnicze A aaa © ją ori które było gwałtownie ostrze- m GA wi prasie niemieckiej, wy ZWiazku z zawarciem układu o niea- 
| Ai ZER e E a io -— аи 2 E PIEET WOTA, RRONIE: dawanej w ..Zakaz ohejmuje zarówno  gresji. 

85 de monstračy) paryski gotowi związków zawodowych, znużonych ; 3 Tę es dołeiików; jak Rólpor= augo Gi — ‹ 3 1 są szukać oparcia u komunistów. Ha-  bezpłodną opozycją. OFICJALNA STATYSTYKA OFIAR. WAREZ a taż uliczny na obszarze Austeji. Poseł Rzplitej w Chinach. 
i dx. я >, S ana 6 ašaras ia ‚ э < oe ; dr 08 wilnyeh n. 
slo „jedynego frontu* znów staje się Ale mniejsza o to. Niech P. P. S. _ Wiedeń, (Pat). a Ie tan po ОЬ socjalist6w, Ieez odnosi sie гб® * LIKWIDACJA INSTYTUCYJ S.-D. wręczył listy uwierzy- łam aktualne, hasło to padło i zostało przemawia w imieniu klasy robotni- rikiai ee ao $ ciągu as. nież do osób, które zginęły, bądź odniosły Wiedeń, (Pat) DA O nieka teiniające. : 

RE a й „NOŻE : ы Ё r ; dk 5 walk. leń, (Pat). — ni " 
podełttycone przy spotkaniu pocho- czej. Cóż mę PONI A nie było e r aa O SE sai Anti PSE eps paketas k Ща uznać wszystkie mandaty e str NANKIN, (Pat). Poseł Rzeczypos- dów socjalistycznego i komunistycz- tylko negacją i krytyką, jaki prog- zglnęło. 102 osoby, 2.300 jedp aa yes dych AKTY SABOTAŻOWE. wiązać Bank Robolakczy, olo OrAZ ro%  politej w Chinach p. Jerzy Bartel de nego. Ale w obecnych warunkach to ram wysunie? 115 ciężko; z liczby 102 zabitych wojsko stra Berlin, (Pat). — Według doniesień nie za Dia alkos K Sibiu di a Pa: > towarzystwie radcy.po- z ; a anie sie ją: LBA ai е KDM elio 29 osób, policja — 29, żandarmerja —  mieckiego Biura Informaeyjnego z Wiednia, „Wiener Е "r selstwa dr. Jana Krysińskiego i atta- 

oznacza Podporządkowanie się socja Okazuje się, w tym przedmiocie 11, a ochotnicze formacje, walczące po stro  niewyśledzeni dotychezas sprawey wysadzi. wy dla Wiednia dr. Sehmitz zamierza usu che .poselstwa sca iwajokieh Rada listów komunistom. utratę sa- P.P.S. nie ma nic do powie- nie rządu — 33 osoby. W samym Wiednio li w powietrze tor kołejowy w Oberndorf na nąć nazwiska wybitnych socjalistów. z nazw ЫНа че rw Naukinio swė sig modzielnošci. i s * ; B padło po stronie rządu 42 asoby, a 126 zosta rzece Salzach. Rueh kolejowy został wstrzy  ulie i domów Wiednia. Zmieniony ma być urc'a wręczył w Nankinie swe listy, т , dzenia. Z tegoż „Robolnika“ do- tą rannych. Jeżeli chodzi 6 ludność cywii. many. Te same Źródła donoszą o drugim ak- również herb nżasta Wiednia. uwierzytelniające prezesowi rządu na- 
Przed wojną mogło się wydawać, wiądu jemy się, że „Kongres zatwier- ną, dotychczas zamełdowano 137 zabitych i cie Sabotażu, mianowicie wpobliżu miejsco ; rodowego Chin Jego Ekscelencji P- 

że a A y dej s AT cz KR įm. 349 ranych. W: samym Wiednia z pośród . wości Haliwang zerwane zostały przewody ODZNACZENIA WICEKANCLERZA Lin- ri. B przy “> si sa a: dził jednomyślnie decyzje Rady Na-  jądności eywilnej zginęło 105 osób, a 248 zo elektryczne wskutek wysadzenia w powietrze FEY'A. мВЕО 2 artje socjalistyczne rozwijały się, czelnej i C. K. W. co do powołania stało rannych. głównego słupa, podtrzymującego przewody. 3, ‹ 
Valiai ne az szersze A: s ć RAY Le 3 SG SGBÓRYERKABAE 

Wiedeń, (Pat). — Prezydent Austeji dr. 

| EB vės na coraz eę ma- ( specjalnej komisji Programowo-Sta- 
A, A ROD A ie Kronika telegraficzną. p 5 Wybitne jednostki, stojące wów- lutowej, która najdalej po roku prze- 
sygnja wiełkiej odznaki honorowej. Również Łąeznie na 180 łat więzienia skazał nadz 

cjalistyczną i rządową, ludność pozo- 

stała neutralną, popierała raczej rząd. 

Socjaliści rządzili w Wiedniu dłu- 

ge i dużo klasie robotniczej Wiednia 

dali. Mogli liczyć, że Wiedeń przynaj- 
mniej ich podtrzyma. I zawiedli sie. 

To nie jest zjawisko odosobnione. 

Socjalizm europejski jest w o d w ro- 
cie. Niemiecka partja socjalno-de- 

mokratyczna, trzon drugiej międzyna- 

rodówki, dała się rozpędzić bez opo- 

ru, nie ryzykowała nawet wszcząć ru- 
chawki. Socjaliści francuscy, po od- 
padnięciu neosocjalistów. czują swo- 

czas na ich czele; przeznaczone były 

— zdawało się — do rządzenia. Przyj- 

ście socjalistów @0 władzy, udział ich 

w rządach — tak powszechne w cza- 

Oto jedna z uchwał kongresu .,stwier- 

dza wolę niezłomną całej klasy robot- 

niezej przetworzenia toczących się o- 

becnie strajków i akcyj w wielkie i 

skoordynowane wystąpienie proletar- 

jatu, podjęte jak najrychlej“. 

Kongres przemawia w imieniu 

„całej klasy robotniczej”, nie łicząc 

się zupełnie z tem, jaka mała część 

proletarjatu sympatyzuje z opozycją. 
A przecie P, P. $. stanowi tylko jedną 
z opozycyjnych partyj robotniczych, 
a przecie robotnicza, przynajmniej na 
tyleż, co P. P-S., chadecja, została 

dłoży wyniki swych prac następnemu 
nadzwyczajnemu kongresowi“. 

Zestawienie tych dwóch zacytowa: 
nych uchwał nie jest pozbawione pi- 

  

lzba Deputowanych uchwaliła powołanie komisji 
do zbadania afery Stawiskiego. 

PARYŻ, (Pat). Izba Deputowanych 
na wczorajszem posiedzeniu przyjęła 

niu komisji uprawnień władz sądo- 
wych, traktując to jako kwestję zau- 

liła wczoraj znieść stan obłężenia w Austrji. 
z wyjątkiem Wiednia, Austrji Dołnej i Gór 
nej oraz Styrji. 

B. BURMISTRZ SEITZ 

POWAŻNIE CHORY. 

Berlin, (Pat). — „Loeał Anzeiger* donosi, 
że były burmistrz socjal-demokratyczny — 
Wiednia Karol Seite, przebywający w wię 
zienia, poważnie zachorował na serce. Ze 
względu na groźny stan ehorego, odwiezio: a 
go do mieszkania prywatnego, gdzie pozosta 
je pod strażą polieji. 

ODEBRANIE DEBITU PRASIE 

NIEMIECKIEJ. 

Berłin, (Pat). — Niemieekie Biuro Int. 
donosi z Wiednia: Urząd kanelerski ogłosił 

węgierski naczelnik państwa Horthy nadał 
wieekanelerzowi Fey*owi węgierski order za 
sługi pierwszej klasy. Insygnja te wręczył 
wezoraj wieekanelerzowi poseł 
Welky. 

WYROKI ŚMIERCI. 

węgierski 

przez wspólne delegacje. Układ prze- 
widuje możliwość późniejszego przy- 
stapienia doń pozostałych państw 
bałtyckich. 

Ministrowie -obu krajów podpisali 
pozatem konwencję szkolną i wetery- 
naryjną. 

Współpraca polsko- 
niemiecka. 

LIPSK, (Pat). Premjer saski vom 
Killinger przyjął wczorsi w Dreźnie 
konsula Rzeczypospolitej, Polskiej z 
Lipska dr. Brzezińskiego, którego: za- 
pewnił o gotowości władz lokalnych 
do współpracy z placówką polską w 
kierunku pogłębienia stosunków w. 

wyczajny sąd w Hamburgu 28 komunistów 
oskarżonych o akty teroru, dokonane na po 
czątku roku ubiegłego. 

— Zmarł w Rzymie młody poeta-fatury- 
sta Ferdynand Cervelli, jeden z najwybitniej 
szych z plejady uczniów Filipa Marinetti'ego 

— Gabinet Rzeszy przyjął ustawę, przyz- 

sach bezpośredni „ojnieę;= były  pkanterii : a akos ii 2а ь : L $ >: й р 
3 re Po ROI były kanterji Oto kongres naw ołuje do jednogłośnie zgodnie z życzeniem rzą-  fania. ы nającą niemieckiemu ministerstwu propagan 

caturalną konsekwencją tego stanu Jak najrychlejszego wys- du wniosek o powołaniu specjalnej ko Stanowisko rządu Izba zaakce- diana? A Zi Noc SARP = S cenzury niemieckiej pro- 
S : Li, się ы аееа Е rs A R 2 r. wyro jerei: 1 w niu cukcji filmowej, oraz prawo zgłaszania vcta 

rzeczy. АЧ tapienia proletarjatu (rzecz misji parlamentarnej dla zbadania a- ptowała 440 słosami PSW OOO. St Bodka 6 oskarżonych o branie udzia przeciwko wyświetlaniu nieodpowiednich fił 
A jednak obecnie — socjalizm jest jasna, że stwierdzenie przez kongres fery Stawiskiego. Minister sprawied- Komisja rozpocznie swe prace w NAJ- gy w zajściach zostało ułaskawionych. mów. w odwrocie. Faszyzm, hitleryzm — 

ruchy, które same przez socjalizm z0- 
stały zapłodnione — potrafiły znisz- 
czyć we Włoszech i Niemczech socja 
lizm marksistowski. To samo dzieje 
się w Austrji. To samo grozić może 
socjalistom w innych krajach — i ni- 
gdzie nie mają oni pewności zwycię- 
stwa, nie mają wiary w zw y- 
cięstwo. 

Socjalizm przeżył się, stracił siłę 
atrakcyjną. Przyczyny tego zjawiska 
dają się łatwo wykryć. а 

Socjalizm stanął na gruncie parła- 
mentaryzmu, wprowadził go do swo- 
jej doktryny. iPartje socjalistyczne za- 

częły się ubiegać o władzę wespół z 
innemi partjami, brać udział w kom- 
binacjach ministerjalnych, targach 0 
teki, o wpływy. Wszystkie grze- 

woli kłasy robotniczej jest wyrazem 

jego pobożnych życzeń), ale o progra- 

mie, który to wystąpienie ma urzeczy- 

wistnić, proletarjat dowie się— do- 

piero po roku. 

P. P. S. zdaje sobie sprawę, że cza- 
- sy się zmieniły, że ze swojemi przeży- 

temi zasadami, z przestarzałym pro- 

gramem nie zdobędzie zaufania kla- 

sy robotniczej. Probuje dostosować 
się do współczesności i 

kongresie mówiono o dyktaturze pro- 

okres przejściowy”. 
pokrewieństwo z 

dlatego na 

   letarjatu „na 

Przypomniało się 

komunizmem. 

Ale to są słowa — w praktyce PPS. 
należy do opozycji parlamentarnej, 
razem z całą opozycją narzeka i bia- 

sejmowi z P. P. S. 

wspėlnie z innymi poszli na spacer 

doli, posłowie 

liwości Cheron sprzeciwił się nada- bliższy poniedziałek. 

A dokumenty giną. 
PARYŻ, (Pat). Prasa prawicowa 

twierdzi, że Śledztwo w sprawie afe- 
ry Stawiskiego natratia na coraz wię- 
ksze trudności. Część bardzo ważnych 
dokumentów z dossier sprawy zginę- 
ła. M. in. zaginąć miały trzy zeznania, 
dotyczące osobistości politycznych i 

  

dziennikarskich w Paryżu. Do rąk sę- 
dziego śledczego doszły załedwie ury- 
wki zeznań pani Stawiskiej, wszystkie 
zaś zeznania w: sprawie stosunków po- 
litycznych Stawiskiego i jego wydat- 
ków na cele polityczne zaginęły bez 
śladu. 

Berlin, (Pat). — Niemieckie Biuro Inf. 
donosi z Grazu: Skazany przez sąd doraźny 
na śmierć członek Schutzbundu Stanek, sek 
retarz związku robotników metalurgicznych. 
został dziś po południu powieszony. Jest to 
już 6 zkolei egzekueja. 

PODWYŻSZENIE CENY ZA GŁOWĘ 

Wiedeń, (Pat). — Władze podwyższyły 
nagrodę za schwytanie zbiegłego przywódcy 
Sehutzbundu Walischa z 1000 szyl. na 5000 
szylingow. 

  

Nie na 10 lat, lecz na zawsze 
Polska i Niemcy wyrzekły się akcji zbrojnej. 

Taką nadzieję wyraża kancierz Hitler w wywiadzie w „Daily Mail". 
LONDYN, (PAT). — „Daiły Mail“ ogiasza 

obszerny wywiad z kanelerzem Hitlerem, w 
którym kanełerz niemiecki ostro potępia ak- 
cję rządu austrjackiego w stosunku do soe- 

Na zapytanie korespondenta „Daily Mail" 
w sprawie porozumienia z Połską i eo do 
obaw, wyrażanych w niektórych kołach o 
zamiarach ekspansywnych Niemiec, jakie się 

co do łosu Dymitrowa i dwóch innych Buł- 
garów, kanełerz Hitler odpowiedział, że Dy- 
mitrow i dwaj jego towarzysze będą zwolnie 
ni i wysłani z Niemiec, choć uniewinnienie 

— Zmarł w Bukareszcie przeżywszy 63 
lat, Stefan Ciceo Pop, wybitny polityk rn- 
muński, były przewodniczący parlamentu. 

— Objęcie pocztowej słażby lotniczej 
przez władze wojskowe w St. Żjedn. zazna czyło się na samym wstępie katastrofą. Trzej 
piloci wojskowi, udając się na swe posteru 
ki, ulegli w stanach Utah i Idaho wypadkom, 
które zakończyły się ich śmiercią. 

Kto wygrał? 
WIARSZAWA, (PAT). 

ciągnienia I kl. 
terji Klasowej 

— W drugim dniu 
29 Połskiej Państwowej Lo 

` główniejsze wygrane padły na następujące numery losów: 50.000 zł. 15,231, 15,000 zł. — 57,088, 5,000 zł. —— 8,552 
i 126,170, 2,000 zł. — 59,154 i 116,997. 

KUPIĘ MiKRoskoP ae badas 
bskterjologicznych z im- 

mersią. Zgłoszenia pisemne skierować 
G. ZMIJEWSKA 

SZCZUCZYN b/Lidy Laboratorium. 

"Dr. Krzemiaūski 
Choroby wewnetrzne, spec. żołądka i jelit 

przeprowadził się 

  

   

  

          

chy ustroju partyjnego podczas uchwalania nowej konsty- ialistów, zaznaczając, że jedyną drogą po rzekomo kryją za tem porozumieniem, Hit ieh nie odpowiada opinji narodu niemice- na ul, Zawalną 24, tel. 14-25 obciążyły soc jalizm i ode- ка ч wodzenia w rewolucji jest przekonanie ope  ler odpowiedział, uśmiechając się z miedo-  kego. Pr žjmuje od 12—2 i 4—6, 
: да RYC Nago a e. tucji. 

nentów o słuszności sprawy rewolucyjnej. wierzaniem: LEPA 
maiy mu aureolę, ktėrą z, у ›а ios a Lanai Gdy) iemczech — i й 2 я 
ка Ša = ją z >: CS P. P. S. probuje zrozumieć współ Ad ie zawał Šato Ž Co? My mielibyėmy * zabrać ' ziemie dy$. swojemi -rewolucyjńemi hasłami. , czeshość -— i nie może spostrzec jej pył podobny przelew kė jak ostatnie „ Polski? — To Śmieszne. Wszystkie dotych u arz z rocesu į Ss ie 0 E y Europie ŠU dA LSAS MOŻ = Góre AE оат оа ezasowę wysiłki ustalenia trwałej podstawy B łg y p у р k g 

A tymczasem w Europic powstal bajistotniejszej cechy: wy mogu  Austrji, cóżby Świat na to powiedział? W pokoju w Europie nie udawały się, albo- inny prąd. Przejawiła się tęsknota do 
autorytetu, do silnej władzy, któraby 
zapewniła możność bytowania, 

zględniając interesy całego społeczeń - 
stwa. W oczach mas silna władza zy- 
skała więcej uznania, niż teoretyczne 
tudowładztwo, prowadzące w prakty- 
ce do partyjnych szacherek. 

Rozumieją . to koła kierownicze 
partyj socjalistycznych, lecz nie mają 
odwagi wyrzec się zasad, tak niesłusz- 

  

uw- 

pozytywnej pracy dla Pań- 

stwa. Poco „dyktatura proletarja- 

tu”, poco rewolucyjne miny, gdy bro- 

nić interesów klasy robotniczej tak 

łatwo — na drodze współpracy z rzą- 

dem. 

Ješli P. P. S. naprawdę chce zejść 
4 Manowcow, na ktėre zabląkala się 
— droga jest wyraźna. 

Drogę wskazał Marszałek Piłsuds- 
ki już dawno. W. Solski. 

Austrji było 1600 zabitych i 4—5 tys. ran- 
nych. Ponieważ w Niemczech jest ludności 
11 razy więcej, straty wyniosłyby 18 tys 
zabitych i 50 tys. rannyeh. 

Według Hitlera, w Rzeszy Niemieckiej 
zginęło ogółem 27 przeciwników narodowych 
soejalistów i 150. było rannych. W ezasie za 
mieszek w Niemczech zabitej nie było ani 
jednej kobiety, ani jednego dziecka. Żaden 
dom nie uległ zniszczeniu. Żaden sklep — 
nie został splondrowany. 

Kanelerz wyraża dalej opinję, że masy 
robotnicze w Austrji przejdą do narodowych 
socjalistów i wzmoenią ieh szeregi, działająe 
z pobudek naturalnej reakeji przeciwko rzą 
dowi Dolifussa, który zastosował wobeć nich 
system gwałtu i przemocy. 

wiem opinja publiezna wierzyła, że Polska 
i Niemey są wrogami, którzy nie mogą się 
pogodzić. Ja nigdy nie stałem na tem sta- 
nowisku. Pierwszym krokiem, gdy doszed- 
łem do władzy, było podjęcie rokowań z Pol 
ską, Polsey mężowie stanu okazali wielko 
duszność i takie same, jak i ja, tendenej: 
pokojowe. Jak się okazało, przepaść, która 
wydawała się nie do przebycia, została prze 
byta. Oba narody zbliżyły się do siebie i wy 
rażam głęboką nadzieję, że nasze nowe pore 
zumienie będzie oznaczało, że Niemcy i Pol 
ska ostatecznie porzuciły wszelką myśl o 
stosowaniu przemocy zbrojnej nietylko aa 
lat 10, lecz i na zawsze. k 

  

Na zapytanie korespondenta angielskiegc 

otrzymali obywatelstwo Z. S. R. R. 
Wkrótce wyjadą do swej nowej ojczyzny. 

BERLIN, (Pat). Wczoraj po połu- 
dniu ambasador sowiecki w Berlinie 
zakomunikował formalnie urzędowi 
spraw zagranicznych Rzeszy o przyz- 
naniu Dymitrowowi, Popowowi i Ta- 
newowi obywatelstwa sowieckiego. 
Ambasador prosi równocześnie o wy- 
danie jak najśpieszniejszych  zarzą- 
dzeń, mających tym trzem obywate- 

lom sowieckim ułatwić „jak najprę- 
dzej powrót do swej ojczyzny*. 

Urząd spraw zagranieznych przy- 
jął to oświadczenie do wiadomości i 
przyrzekł udzielić rychłej odpowiedzi. 
Jak słychać, rząd niemiecki ma za-- 
miar jak najprędzej wydalić wszyst- 
kich Bułgarów z granie Rzesžy.' 

—[::]—
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POLITYKA GOSPODARCZA RZĄDU 
w zakresie walki z bezrobociem. 

WARSZAWA, (PAT). — W dniu 17 bm. 
odbyła się w Prezydjum Rady Ministrów kon 
ferencja prasowa, poświęcona zagadnieniu 
walki z bezrobociem drogą przeprowadzenia 

ch w roku 1934. 
nierencji przez wicemin' 

  

stra Lechnickiego, którego przemówienie po 
dajemy w skrócie poniżej, szczegółowych 
wyjaśnień udzielali p. wiceminister Piasecki 
wiceminister Kasiński, wiceminister Duch, 
prezes Klarner, naczelnk Biesiekierski i dy 
rekłor Garhusiński. 

  

Przemówienie wicemin. Lechnickiego 
ku z wydansmi w dniu wezorej 

szym przez p. Prezesa Rady Ministrów zarza 
dzeniami w sprawie możliwie najweześniej- 
szego rozpoczęcia bieżącego sezonu robót in 
wesłycy jny! otrzymałem polecenie udziełe 
ula panom szczegółowych i wyez:rpujących 
informaeyj co do zami rządu w dziedzi 
nie wzmożenia zatrudnienia w roka 1934 

Zagadnienie zairudnienia staje się zagad 
nieniem centralnem w polityce i życiu kaz 
dego p: wa. W Polsce z jednego wzylę 

du zagadnienie to słaje s ególniej trud 
ue i skomplikowane. Wy między corocz 
nym przyrostim rąk zdolnych i żądnych pra 
ty, a praktycznemi możliwościami zatrudnie 
nia jest dla kraju źródłem jego Siły i nawet 
bogactwa, ałe jefnocześnie bardzo # 
nyeh trudhości. Od sposobu roz 
go zagadnienia zależy w ogromnej mierze si 

ła i zdrowy rozwój państwa. Słąd ież winno 
«no być traktowane bezpośrednio po zagad- 
nieniach ochrony i bezpieczeństwa kraju jako 
problem, interesują y eałe społeczeństwo i 

jest rzeczą jasuą, Że trudniej Źć i 
przeprowadzić w prakiyce częściowe choćby 
rozwiązanie jednego iragmentu tego probie 
mu. aniżeli gołosłownie prokiamować konie 
€zność znalezicnia gtneralnego rozwiązania 
dla jego esiości. 

Dzisiejsza polityka rządu w stesanku do 
tego zagadnienia, podobnie zresztą, jak w 

stosunku do innych dziedzin gospodarczych 
dzie nie w kierunku dorywczych i przejścio 
wych efektownych posunięć, lecz w kierun- 
ku tworzenia i wyzyskania warunków dis 
istotnego i trwałego zwiększenia zatrudnie 
mia w Połsce. Podstawowym  warim. U 
trwałego wzmożenia zatrudnienia w kraju 
są zdrowe procesy gospodarcze w postaci: 
1) narastania naturalnych możliwości gosps. 
darczych poprzez ochornę kapitalizacji kre 
dytowej, która to sprawa jest zasadniczem 
założeniem bieżącej polityki gospodarczej 

rządu; 2) zapewnienia lepszych warunków 
produkcji przez zwiększenie i ałatwienie spe 
życia wewnętrznego, przez rozbudowę kapi 
tałów obroiowych oraz przez systematyczne 
wynajdywanie możliwości większego ubytn 
na rynkach zewnętrznych; 3) zapewnienia 
rentowności inwestycyj w Polsce przez 
tiwie najdałej idące obniżenie kosztów 
westycyjnych; 4) wreszcie wyzyskania 
stkich dostępnych źródeł dia intensyfikacji 
<ałości inwenstycyj w dziedzinie bezpośred 
nich dA s i Ra REGRSKO 

      

  

      

   

    cię 

  

     

  

   

  

  

  

    

  

  

      

  

szevszych warstw łudności, 
inwestycyjna wykazuja poprawę i 

czyć na stopniowe wzmożenie 
zatrudnienia. Jednakże z natury rzeczy pop 
rawa ta musi być stopniowa. Jeśli przepra 
wadzić pewna anałogję ze stosunkami przed 
wojennemi, to należy stwierdzić, że na "i 
pomyślnej konjunktury, trwającej w więk- 
szości działów prodnkcji w drugiej połow t 
XTX wieku i w pierwszych latach XX stule- 
cia inicjatywa prywatna była czynnikiem dc 
€ydującym dla wzmożenia procesów inw*s- 
tycyjnych i płynącego stąd zatrudnienia. - 
Wojna, a szezegółniej ostatnie lata kryzysu 
przyniosły ze sobą zdecydowaną zmianę. 
Zabrakło iniejaływy prywatnej. śle kani- 
talistyczna inicjatywa prywatna nie widzi 
dla siebie łatwego i wdzięcznego pola dzi 
łania. To też w warunkach, gdy nie opłaca 
się budować innych hut, kopalń, cukrowni. 
czy fabryk, inicjatywa ta zawodzi i wówczas 
państwo — choćby najbardziej ehciało ogra 
niezać zakres bezpośrednich swych czynno 
ści gospodarczych, musi przyjść ze swoją ini 

ejatywą, przyczem jednym z wielkich celów 
tej inicjewy wine być popieranie indywi 
dualnych, drobnych i skromnych, ałe w su- 
maeh globalnych tak doniosłych iniejatyw 
iuwestyeyjnych drobnych iudzi. 

Wyehodząe z tyeh zasadniczych oten sy 
tuacji, połityka gospodarcza rządu w zakre 
sie walki z bezrobociem postawiła sobie i w 
dużej mierze wykonała już szereg praktycz 
nyeh zadań. 

1) Stworzono i przepracowano zawezasu 
program tych prac, które z punktu widzenia 
wwojej rentowności gorpodarczej największt 
rokują nadzieje, a jednocześnie dają mo; 
wości maksymalnego zwiększenia iłości rąk 
zatrudnionych. 

2) Równocześnie przeprowadzone — Бу!у 
szezegółowe badania celem przygotowanie 
racjonalnego planu dopomożenia wspomnia 
nemu jaż wysiłkowi jednostek, chegeych iu- 
westować. 

3) Z punktu widzenia organizacyjnego 
uczyniono wszystko, by sezon inwestycyjny 

uógł być rozpoczęty już wczesną wiosną, a 

jak i kal 

  

     

   
   

      

   

LEON WOŁŁEJKO. 

cie 

więe aby okres wzmożonego bezr/bocia moż 
liwie ograniczyć tyłko do miesięcy  zimo- 
wych. 

4) Speejalną uwagę zwrócono na regiu 
lowanie zatrudnienia dorastającego pokołe- 
nia młodzieży. 

cie poprzez powołane komitety 
gamy do stałej, konsekwentnej 

współpracy najszersze warstwy społcezeńsć 
wa. 

W wyniku powyższych decyzyj i dyspozy 
cyj należy liczyć się z tem, że zatrudnie- 
nych zostanie z wiosną b. roku conajmniej 
200.000 ludzi, co w porównaniu z 60,000 zat 
rudnionych wezesną wiosną roku zeszłege 
stanowi powżaną poprawę sytuacji. Jednocze 
śnie już w chwili obecnej pracujemy nad 
wytyeznemi planu na rok przyszły i lat na 
stępnych. Od sprawności i oszczędności wy 
konania poszczególnych: prae zależeć będzie, 
tezy możliwości państwa w ostatnich łatacn 
wzrastać będą i czy w rezultacie liczba bez 
robotnych będzie się zmniejszała. | 

Krytyka naszych poczynań jest łatwa. — 
Ktoś powie, że mimo podjętych środków nie 
zdołałiśmy przezwyciężyć bezrobocia w Pol 
see, zapominając, że tej Połsce eo rok przy 
bywa ktlkaset tysięcy rąk rohoczych, stano 
wiącyeh wielki skarb społeczny i gospodar 
ezy, lecz wymagających niezmiernie star: 
nego umieszezenia ich w tak ciasnych d: 
warunkach naszego życia gospodarczego. K. 
da krytyka rzeczowa i realna, każda nowa 
myśl gospodarcza, każdy .wynik myślowy, 
zrodzony z troski o ilepsze zużycie środków 
społecznych, da mogą liezyć na pełne 20 
mienie i pełna dobra wołę w potraktowania. 

   

    

    

      

Jak wynika z wyjaśnień przedsta- 
wicieli rządu, udzielonych prasie na 
konferencji w Prezydjum Rady Mini- 

strów. walka z bezrobociem idzie kil- 
koma drogami. Celem niezwiększania 
liczby bezrobotnych inspekcja pracy 
nie udziela zezwoleń na stosowanie w 
fabrykach godzin nadliczbowych, do- 
magając się w wypadku zwiększenia 
pracy zatrudnienia nowych pracow- 
ników. Również w wypadku usiłowa- 
nia redukcji robotników wywierany 
jest nacisk na .zmniejszenie ilości dni 
pracy w tygodniu i podział pracy po- 
między wszystkich robotników. W a- 
kcji Ministerstwa w tym zakresie 
współdziałają. również robotnicy. 

Najważniejszy odcinek stanowi u- 

  

  

ruchomienie robót z funduszów. bę- 
dących w dyspozycji Funduszu Pra- 
cy, Funduszu Inwestycyjnego oraz 
funduszów specjalnych, przewidzia- 
nych w budżecie państwa. Pozatem 
jeszcze w budżecie Ministerstwa Opie 
ki Społecznej znajduje się kwota oko- 
ło 9 miljonów zł. na uruchomienie ro- 
hót w ośrodkach specjalnie zagrożo- 
nych bezrobociem. Ostatnim odcin- 
kiem akcji jest zasilenie funduszami 
zakładów ubezp. społ. całego szeregu 
robót inwestycyjnych. Pozostaje wre- 
szcie, w razie potrzeby, doraźna opie- 
ka społeczna. 

Okólnik p. premjera irc | 
w sprawie rozpoczęcia robót inwestycyjnych. 

‚ № związku ze zbliżającym się se- 
zonem wiosennym w poszczególnych 
ministerstwach gospodarczych trwają 
intensywne „prace nad przygotowa- 
niem tegorocznej kampanji budowla- 
nej i inwestycyjnej. 

dak wiadomo. zagadnieniu rozsze- 
rzenia tych prac w r. b. oraz zapew- 
nieniu im .jak najlepszych warunków 
poświęcone były obrady komitetu eko 
nomicznego ministrów, który sprawa- 
mi temi zajmował się na paru ostat- 
nich posiedzeniach, wychodząc z zało- 
żenia, że akcja inwestycyjno-budow- 
lana ma w chwili obecnej nader istot- 
ne znaczenie, zarówno dla poprawy 
stanu zatrudnienia. jak i ożywienia 
ogólnych obrotów gospodarczych 
kraju. 

W związku z tem p. premjer. Ję- 
drzejewicz wystosował w tych dniach 
okólnik do poszczególnych ministrów. 

  

w którym m. in. podkreśla koniecz- 
ność możliwie wzesnego podjęcia i cał 
kowiiego wykonania programu robół 
inwestycyjnych przewidzianych na 
rok bieżący w planach prac państwa 
oraz instytucyj i przedsiębiorstw. pań- 
stwowych i samorządowych. 

Okėlnik - zwraca. w „szczególności 
uwagę na konieczność .zakończenia 
wszelkich prac przygotowawczych. 
jak sporządzenie płanów technicznych 
i finansowych oraz zgromadzenie ma- 
terjałów pomocniczych przed .rozpo. 
częciem właściwego sezonu inwesty- 
cyjnego tak, aby zamierzone roboty 
można było uruchomić z dn..1 kw 
inia r. b. Opracowywane plany mają 
przewidywać zatrudnienie na podej- 
mowanych robotach  przedewszyst- 
kiem bezrobotnych robotników i pra- 
cowników. przyczem plany rekrutacji 
mają być uzgadniane z ministrem 
opieki społecznej. (Iskra). 

  

  

   

Polska polityka walutowa. 
wywiad z p e Skarbu Zawadzkim. 

WARSZAWA, (PAT). — Pan, minister 
skarbu Zawadzki ogłosił dziś następujący wy 
wiad w sprawie polskiej polityki walutowej 

— Jak p. minister zapatruje sie na wysu- 

wane miejscami poglądy, że.w zakresie poli: 

i monetarnej Polska nie idzie dostatecznie 

zarysowującemi się prądami? 

Istota pańskiego pytania dotyczy nietyłe 
chwili obecnej, ile porusza zagadnienia, któ” 
re hyły rozważane i zostały rozstrzygnięte 

już bardzo dawno. Webodżąc już w r. 1330 
na drogę polityki  gospodarczo-finansowej, 
która obecnie powszechnie została uznana 
za słuszną, Polska miała do rozstrzygnięci 
zasadnicze pytania. Chodziło o to, cz, 
po. drodze pałjatywów i eksperymentów na 
krótką metę, czy teź w trafnem uznaniu, że 
poziom gospodarki, zarówno publicznej, ; jak 
i prywatnej, nieuchronnie musi sie obniżyć. 5 

dostosować się do tego taktu. W tym momen 
rzez wybór drogi Polska znalazła się w 

mniejszości na tle prawie że ogólnej tenden 
eji nehylania się przed niepopularnemi de- 
tyzjami łatania i wreszcie spóźnionego ustę, 
powania pod naciskiem okoliczności. © Jak 
pan widzi, zasadniczo decyzje nasze zapadły 
już dawno. Wynikły z nich konsekwencje w 
zakresie polityki monetarnej i mam wraże 
nie, że stosunek do nas najpoważniejszych 
sfer finansowych Świata, przejawiający ę 
w kilku zawartych ostatnio  tranzakejueli, 
przyznał nam zupełną słuszno: 

Rozumiem jednak, że w obliczu wypad- 
ków ostatnich — dalszego obniżania się kur 
su walut anglosaskich i projektowanego ob- 
niżenia parytetu korony czeskiej — sprawa 
ta budzi zainteresowanie. Przyczyny, dla 
których Czechosłowacja widziała się. zmut- 
szona do dewaluacji swojej waluty, w Polsee 
nie egzystują właśnie dzięki tej polityce go- 
spodarczo — finansowej, którą stosujemy 
od trzech lat. Dla przykładu wskażę., że bi 
lans handlowy Polski jest stale dodatni, a 
ostatnio obsrewujemy nawet pewien wzrost 
nadwyżki eksportu nad importem, niepomyśi 
ne zaś kształtowanie się bilansu handłowege 
Czechosłowacji było, według oświadczeń cze 
skich, bezpośrednią przyczyną podjętych za 
rządzeń. Do decyzji rządu czeskiego dopro 
wadził niewątpliwie także fakt, że ceny wew 
nętrzne utrzymywały się dotychczas na pozio 

      

    

   

  

  

              

mie dość wysokim, nieco wyższym od pozio 

Pogaduszki mejszagolskie. 
„KURY 

Terazniejszo poro' przyszed czas 
szżumny i ruchliwy. Szumio fabryki. 
targujo kramy. cały świat kręci sie 
jak wielki kołowrotek, a ludzi leco, 
padajo i znów spieszo za skibo chle- 
ba dopóki tyko starczy sił i czasu. Nie 
widać już tych dobreńkich, dawniej- 
szych łudziow, co siedzieli na swoich 
ojcowiznach w małusinkich. bialin- 
kich domeczkach i, nie ciekawiąc sie 
sprawami świała, żyli wspomnienia- 
mi dawnych czasów. Czasów dzieciń- 
stwa i młodości. 

  

Tak żyła jeszcze pani Agata Trza- 
skowska ze swoim bratem, doktorem. 

Jak pani Agata tak i doktor byli 
rozjechawszy sie po świecie i tyko 
przez wojna trafili do ojcowizny. 
Mąż pani Agaty przepad gdzieści na 
wojnie. dzieci rosypali sie chto wie 
gdzie, a pani Agata powróciła do swe- 
go kąteczka żeb stare kości na swo- 
jej ziemi położyć. Brat ichny, doktor 
Felix stary kawaler długo badział sie”) 
po ludziach ale, obaczywszy co sta- 
rość podchodzi, zechciał raz jeszcze 
swój kraj obaczyć i pieknego dnia 
zdrzyło sie tak co i pan Felix i pani 
Agata zjechali sie razem do małega 
domku nawet nie zgadując co kiedy- 
kolwiek jeden: drugiego obaczo. Pła- 
kał z radości pan Felix, żegna sie pani 

  

(Nowelka). 
Agala a stara Domicela, co w dzie- 
ciństwie jeszcze u starych panów słu- 
żyła, płakała i żegnała sie jak najwię- 
cej. Jej twardy. litewski charakter 
wytrzymał szmat nędzy i głodu. Sta- 

ka, wypuściwszy w świat panów, 
została sie sama na obejściu; ale nie 
rzuciła jak drugie, nie uciekła do lu- 
dziow — tyko siedziała kamieniem 
na miejscu i czekała tej godziny, kie- 
dy w malusinkim, bialinkim domecz- 
ku poczni sie znow ruch i żyćcia, a 
ona. stara Domicela, znowu poczni 
kopać grzędy, siać ogrodowina i 20 
dować kwiaty. Masaż widziała 
przyszło to na co czekała tak ans A 
znakim tego, cieszyła sie niewidanie i 
moży jak najwięcej... 

    

  

Przyszło lato. Już cała obejś 
była w porządku, a żyćcia w malusin- 
kim domeczku płynęło cicho i spokoj 
nie. Doktór co rano marudził z cho- 
rymi aż nie mogła pani Agata na śnia- 
danie jego doprosić.  Domicela wycho- 
dziła na ulica po zakupy, a pani Aga- 
ta szpacerowała po ogrodzie i karmi- 
ła kury. Potym pani Agata z Domice- 
ło gotowali obiad i znow zachodzili 
do kur. Potym powracał doktor i był 
obiad a po obiedzie Domicela z panio 
Agato znow zachodzili do kur i wypu- 
szczali ich z klatek. Szaro godzina 

  

mu cen w Połsce i cen światowych, a w 
dziedzinie oddłużenia mie było tak stanow - 
czych kroków, jakie dokonano rok temu u 

   
nas. : 

I raz jeszcze chciałbym podkreślić, że sy 
tuaeja budżetowa i kasowa nie nastręcza ra 
czas dłuższy żadnych obaw, a mam gieboLie 
przekonanie, że za rok minister skarbu hbe- 
dzie mógł stwierdzić to samo. 

— A załem, panie ministrze, wnioskuję, 

žė na odcinku polityki monetarnej nasza ea 

wytyczna pozostaje bez zmiany? 

Tak jest. Potwierdzić to pau mogę z ta 
tym spokojem i stanowczością. Chwila obec 
na jest tytko wykonaniem powziętych up- 

rzednio decyzyj. Nie różni się ona ой tygod- | 
ni poprzednich i miesięcy; które: je poprze- 
dziły. Przypominam, że w fecie roku uh. po 
łożyliśmy nasz podpis na deklaracji państ 
błoku złotego. Nie uczyniliśmy łego przypad 

ody! m 27,25 * 

   

kowo, akt ten bowiem był wyrazem naszej 
niezłomnej woli utrzymania stałości nasz: 
wałuty. Poprzez wiełkie wysiłki i wiełkie о- 
fiary, dzięki konsekwentnej polityce, Poł 
osiągnęła równowagę polityczną i społeczną 
t przystosowała się do. nowych warunków 
ekonomicznych. Jest dziś elementem ladu 
w ehaosie światowym. Nie nas nie może skło 
akt do zejścia z drogi niewątjliwie ciężkiej. 

ałe którą mamy już prawie całkowicie za 
sobą i która jedynie prowadzi do dalsz 
zdrowego rozwoju gospodarczego.  Byłoh, 
zdradą wobee poniesionych dotychczas przez 
społeczeństwo ofiar pogrążać je dzisiaj w 
odmęt niepewnyeh ekspery! mentów. 

GIEŁOA WARSZAWSKA. 
WARS (PAT). — DĖWIEZY: 1: 

-— 27,11. Nowy York 5,35 
5,34. 

    

   

    

     
   

    

"Dolar w ob pryw. 
Rubel 4,67 — 4.69. 
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' 
rachowali ci chtóra nie przepadła i za 
mykali na noc. Po wieczornej herba- 
cie siadali na ganeczku i cicheńko 
śpiewali „Pieśń wieczorna. Pan Fe- 
hx, stojąc zdaleka pod bzami, grubym 
głosem podchwytywał: 

„A gdy będziem zasypiali 

Niech cię nawet sen nasz ehwali...*. 

Pózniejszo poro żegnał sie i szed 
spać a pani Agata. zapaliwszy latar- 
nia, kiwała palcem na Domicela i o- 
biedwie szedli jeszcze raz do kur żeby 
zobaczyć ci dobrze snio i ci tchórz 
czasem chtórej nie zadusił... 

  

Obiedwie babulki zawszystkim nie 
czuli co ta codzienna ceremonja z kn 
ami weszła im w krew, w nałog. w 
charakter. Nie rozumieli nawet co 
karm dla kur kosztował więcej jak 
dochód z jaj. Wiedzieli tyko eo biez 
kur nie byłoby im ni radości, ni za- 
jęcia, ni ciekawości w żyćciu Pan 
Felix podśmiewał sie z tej słabości. 
ale wiedział dobrze, co kużdy czysty 
i poćciwy człowiek lubi żywioła. Tyko 
dureń i szołdra nic pieknego na świe- 
cie nie widzi i leci cała żyćcia za pie- 
niądzem póki karku gdzie nie skręci, 
abo do kryminału nie potrafi. A tym- 
czasem pani Agata miała czym i po- 
chwolić sie. Nie rachując setki pro- 
stych, mejszagolskich kur. spędzo- 
nych do jednej klatki, byłi w składzi- 
ku czarne białonszki i rude zielono- 
nóżki, łapotali sie ogromne białe pie- 
tuchi i piszczeli małusinkie angielskie 
kureczki — jednym słowem cały skła- 
dzik był pelniusinki różnokolorowej 
chewry, zebranej ze wszystkich ga- 
tunków całego Świata. 

  

  

  

B OTWARCIE POLSKIEJ PLACÓWKI 
_... Dnia 20 lutego r. b. 

-„BIELSKIE SUKNO" 
Wilno, WIELKA 2. 

Wyłączna sprzedaż znanych wyrobów fabryki bielski ej 
GUSTAW MOLENDA I SYN; innych fabryk bielskich 
Poleca na sezon wiosenno -letni najnow sze wyroby i desenie 

SUKNA, KAMGARNY, SZEWIOTY, WEŁNY 
NA UBRANIA, KOSTJUMY I PŁASZCZE. 

Dział bławatny 
Prosimy sprawdzić ceny i jakość: 

Е
 

BEAWAT. 

E
S
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Zajzdrościli pani Agacie baby. 
przychodzili dziwować sie sąsiady. a 
pani Agata kużdego prowadziła do 
składziku i pokazywała swoja mena- 
żerja. Przy tej gospodarce i Domi 
la miała swoja praca: sortowała jaj- 
ki, sadziła kwoktuchi, chuchała i kar 
miła kurczuki —- i szed ten cały in: 
teres jak po maśle póki na jesieni nie 
zdarzył sie taki trafunek co odebrał 
ochota gospodyniom i cały porządek 
wywrócił do góry nogami. 

    

   

    

Jakości kole Wniebowzięcia 
zginęła kura. Zejrzawszy ta nowina 
pani Agata nasamprzód wiary dać nie 
chciała i poczeła jeszcze raz liczyć 
ale rachunek wyszed paszkudny: ho 
czubatka przepadła jak w ogień i nie 
zostało sie z jej ani duchu. Domicela 
płakała z żałości. pani Agata chwyta- 
ła sie za głowa. ale czubatka do skła- 
dziku już nie powróciła. Strach wzioł 

kobiety. Pani Agata miała obojęt- 
ność ci nie pojawił sie czasem tchórz 
w składziku, ale Domieela Hómaczyła, 
co tchórz zawdy zostawuji pióry i 
kości, a tu ni piórów ni kościów nie- 
ma i. znakim tego, abo karszun *) ku- 
ra ponios. abo złodziej. 

  

W malusinkim, cicheńkim domecz 
ku zrobiła sie rewołucja. Kobiety 
przeszukali sad i dziedzińczyk. pa- 
trzali do studni, łazili na luft i do skle- 
pu. ale czūbatki nie było ni szladu. 
Straciwszy cała nadzieja —- siądli na 
ganeczku i poczeła sie wielka narada: 
co robić żeb kury od złodzieja zabez- 
pieczyć? Pani Agata rajiła w tej mi- 
nucie składzik na zamek zamknać i 

  

Rewizja w berlińskim oddziale ag.Tass 
MOSKWA, (PAT). — W berlińskim od 

działe agencji TASS, dokonano dziś rewizji 
z połeeenia niemieckiej policji politycznej. 
Urząd spraw zagranicznych Rzeszy, zawiado 

Tragiczny wypadek 
LWÓW, (Pat). — W dniu 17 bm. przed 

południem wydarzył się na lotnisku wow 
skiem tragiczny wypadek. Mianowicie stn- 
dent politechniki łwowskiej Kazimierz Cho- 
daezek, uezeń szkoły pilotów eywilnych we 
Lwowie, wystartował do 6 » rzędu swego 
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W Wilnie informacji udziela i broszury wy- 
„„daje bezpłatnie Apteka P. Jundzilla, 

ulica Mickiewicza 33. 

Stawiskiada w Japonji 
130 posłów i 2 ministrów zamiesza- 

nych w aferze bankowej. 

TOKIO, (PAT). — W parłameneie japoń 
skim od trzech dni rozgrywają się gwsłtow 
ne sceny na tle skandalu, który przyczynił 

sie do rozłamu stronnietwa Setyukai, nale: 
cego. do koalicji ądowej. Dwóch hyłye 
tzłonków partji Seiykai wystąpiło z oskacze 
niem przeciwko ministrowi oświaty Hatoya- 

inistrowi kołei Misuchu, zarzucając 
g wykroczeń w związku ze sprzeda 

%а terenów na Sachalinie oraz podziałem 25- 
bankų Formozy. Do tej afery ma być 

wmieszanych rzekomo 130 posłów stronniet 
wa Setyukai. 

    

     

  

   

  

Zarówno minister komunikacji 
i minister oświały zaprzeczają stanow- 
czo, wytoczonym .przeciwko nim zarzutom, 
powołując się na orzeczenie władz sądowych. 
iż zbadanie operacyj sprzedaży terenów i la 
sów na Saehalinie nie 

   

  

    
Do nabycia w pierwszorzędnych 

magazynach galanteryjnych. 

Šakio nest oc eca owi KOWOA 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
DZIŚ 

o godz. 4-ej ppoł, 

po cenach propagandowych 

„MARJETTA" 
o godz. 8 m. 15 poraz astatni 

po cenach zniżonych 

NITOUCHE" 
BWA WOT ORODOWEOYSI POOH PUOWONOROUAY 

  

  

    

miony o tym fakcie przez ambasadę ZSRR. 
zakomunikował, że zostaną wydane zarzą- 
dzenia, uniemożliwiające tego rodzaju wy- 
padki na przyszłość. 

lotniczy we Lwowie. 
bota ćwiczebnego na aparacie KWD 4. — 
W pewnej chwili młody piłot skręcił aparat 
zbyt gwałtownie. Samolot wpadł .w korko- 
ciąg, przyczem nastąpił defekt motoru. Same 
tot spadł na ziemię, rozbijając się w drzazgi. 
Pilot zmarł na lotnisku od ran. 

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Minister Góbbels I kobiety. 
W powodzi reform, które zastosował lub 

przynajmniej projektował obecny rząd nie- 

miecki, zaciekawiały plany tyczące kobiet 

£ depesz i prasy dowiedzieliśmy się wiec, 

że kobietom niemieckim zabroniono malo 

wać palić papierosy, 

chłopczycy, bawić się w politykę i szeregu 

tym podobnych drobnych  przyjemnostek, 

które zależnie od mody chętnie uprawiają. 

Zakaz 

    

usta, nosić  fryzutę 

  

te brzmiały początkowo tąk ka 

tysiące 

  

tegorycznie, žė niewątpliwie setki i 

niemieckich pantoflarzy zacierało ręc 

dości pylanie: 

jak też rząd da sobie radę z moj 

poczem uradowani szli na piwo, by z tem 

większym entuzjazmem wznosić okrzyki na 

cześć Fiihrera. 

Tymczasem rząd po pierwszych bojowych 

Gkrzykach: „Precz z różem, precz z papie 

rosem, do garnków, rondłów i kolyšek!“ 

zrejterował jak ostatni pantoflarz, spasował 

-jak się to u nas mówi — zupełnie. 

Na ostatniem zebraniu narodowej 

nizacji kobiel niemieckich wystąpił miano- 

wiecie minister dr. Góbbełs i wygłosił mowę, 
w której nietylko tłumaczył się często gęsto, 

ale poprostu zdradził: wszystkich pantofło- 

wych bohaterów, prawiąc niewiastom dusery 

i chytrze podniecając ich ambicję. 

     

i podawalo sobie 

    

orga- 

  

«Teren działania kobiety —- mówił 

— to ukształtowanie życia 

wnętrznego. Jeśli chcemy odsuną 

on 

   
bietę 8 polityki, to nie dlatego pny A 

poniżyć, ale' właśnie wy     
wzmóc szacunek dla niej. Nie zamie- 

rzamy wcale odpychać jej od od umi: 
ławanych zawodów. Byłoby najniewła- 

ściwsze nakazywać kobiecie, co ma 

robić”. 

A dalszy ciąg jest już bezwsłydnie per 

fidny: 

„Ci sami mężczyźni, którzy przy 

gotowują dla kobiet najsurowsze prze 

pisy, nie widzą belki w wła 

Ci apostołowie moralności mówił 

z cukierkowym uśmiechem bels 

palą sami 20, 30, 40 papierosów dzien- 

iem oku.     

  

nie. a w restauracjach przybijają do 

iemiecka 

  

ścian tabliczki z napisem: ,; 

kobieta nie pali!* Mojem zdaniem ma- 

ją kobiety ustalić zasadę niepalenia, 

ale mężczyzna nie może im tego na- 

Tem samem prawem mogłyby 

kobiety umieścić 

  

rzucić. 
  

w restauracjach na-      
pisy i mężczyzna nie pije”. 

Mężczyźni, którzy twierdzą, że głó 

мКа „a la gargoune“ to upadek, są 

zacofani. (Powinni zrozumieć, że jest 

to tylko postęp, mie więcej”. 

Gdy dr. Góbbels zakończył swą mowę ja- 

kimś ogólnym. komunałem, szalona radość 
ogarnęła stuprocentowo narodowe kobiety 

niemieckie. Okrzykom na jego cześć nie było 

końca, a oklaski rozbrzmiewały długo. 

Panie są więc w siódmem niebie, a. 
mężowie opuścili nosy na Kwintę.. o to 
mniejsza. Ktoby się tam liczył z pantofla- 
rzami. Wet. 

że 

Rezolucja wileńskiego okręgu Z. 0. R. 
w sprawie prześladowań Polaków w Litwie. 

Zarząd: Okręgu Wileńskiego Związku Ofi 
cerów Rezerwy, wobec tu teroru stosowa 
nego przez Rząd Litwy "Kowieńskiej w sto- 
sunku do. "mniejszości połskiej na Litwie, wy 
rażającego się w masowem aresztowana: 
działaczy społecznych i oświatowych na Lit 
wić, tmykaniu szkół polskich i. innych 
aktach gwałtu, na swem plenarnem posiedze 
niu w dniu 17*lutego br. paezias następującą 
rezolucję: 

Dwa tysiące otieerów rezerwy Ww. P. zrze 

  

     
   

  

dła tehórza pastka ** postawič.“ alė 

  

"Domicela šprzeėzala sie co 'to nie 
tchórz i nawet nie złodziej kura zgłu: 
mił, ale karszun. co.o jednej porze 
codzień tutaj kręci sie i kurczuki u 
sdsiadów patroszy. Na to trzeba wro- 
na zdechła na gruszy w sadzie powieć 

   

  

   

   
sić, a samym zawdy z miotło kury 
"paść -- to i, karszun. nie 'złego .nie 
zrobi! sia ы 

Pani Agata sama nie wiedziała: 
chtóra rada lepsza? —- ale jej medy- 
facja przerwał jakiści chory. co oku- 
rat wychodził od doktora. Za im po- 
kazał sie i sam Felix a, obaczywszy 
co baby siedzo jak na pokucie, stanoł 
na ganeczku i zapytał sie: „A cóż to 
za mimny takie grobowe? Czy co sie 
stalo?“ Domicela poczeła opowiadać 
Jak tej nocy zgineła czubatka, „Cała 

mówiła „co jeszcze tutej- 
zagolska — bo jeśliby, Boże. 

zagraniezna! żałość i strata 

      

  

    

  

broń. 

byłaby jeszcze większa”... 

Pan Felix uśmiechnoł sie. „GÓŻ TO“ 

powiada .. mało jeszcze kur macie? 

Za le pieniądze co na nich wydajecie 
-- możnaby trzech biedaków nakar- 
siai A zresztą — pilnujcie tak, żeby 
ich u was nie kradli“! I poszed. 

Pani Agata nic nie odpowiedziała 
ho nadto kochała swojego brata, ale. 
obaczywszy ća do obiadu zostało sie 

jeszcze szmat czasu, szepneła cości 
Dosuieeli i obiedwie polecieli do sadu. 
Za godzina na gruszy bełtała sie zde- 
chła wrona, a Domieela szpacerowała 
po dziedzińcu z ogromniasto miotło 

pod pacho. Teraz już obiedwie wie- 
dzieli co karszun i na oczy im nie po- 

    

szonych w Okręgu Wileńskim Z. O. R. pre 
testuje kategoryezńie przeciwko nieludzkie 
mu traktowaniu przez Rząd Kowieński na- 
szych braei — rodaków z poza bliskiego kor 
donu i zarazem się zwrnea do Rządu Najja- 
Śniejszej Rzeczypospolitej z prośbą 0 po- 
tzynienie wszelkich kroków w kierunku oh- 
rony godności Narodu Polskiego i w celu 
ulženia doli Polaków na Litwie. 

ZARZĄD OKR. WAL. ZW. OFIC. REZ. 

każy sie, a jeśliby i chciał do składzi- 
ka wlecieć — najdzi drzwi zamknię- 
te i zawalone kamieniem. 

"W południe z miasta przyszed dok 
tor, minoł obiad i w malusinkim, bia 
linkim domeczku znow zrobiło sie ci- 
cho i spokojnie. Wieczorem pani 
Agata z Domicelo byli u kur — pora- 
chowali. nakarmili i położyli sie Spać, 
myśląc co już cała bieda skonczyła sie 
i nie złego przytrafić sie nie moży. 

Ale nazajutrz przepadła druga ku- 
reczka... 

Pani Agata z Domicelo zaruchali 
sie jak murawki, A> Sy B mu- 
rawnika kij wsadzi: 
nie było czasu. Dėtnišela: Pobóci sw 
co to nie karszunowa robota, rzuciła 
miotła do śmietnika, a pani Agata ku- 
piła zamek jak kułak i, zamknowszy 
składzik na amen, powiesiła kluczyk 
w gabinecie doktora żeb nikomu przy 

stępu nie było. A 
Kury gineli jeszcze więcej. Piersza 

przepadia czarnuszka, za jo — ruda, 
za jo — biała, potym znów ruda i 
wychodziło tak, co zara ni jednej nie 
zostani sie! Cała ulica dziwowała sie 
co u pani Agaty tak kury gino. 

Domicela sfiksowała naczysto i 
chciała już do policji melidować, ale 
jednego dnia nadeszła taka nowina 
co i pani Agata i Domicela pierwiej 
spodziewaliby sie piorunu jak takiej 
wiadomości. 

Jakości w subota przyszła do sa- 
du stara Marcinowa trawa dla krów 
zbierać. Nażewszy cały worek, zaszła 
do kuchni a, obaczywszy pani Agata, 
pieknie odwitała sie i poczeła prze- 

                   

  

  

ni 
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Walka z gruzlicą 
wśród studentów (l. S. B. 

Obowiązkowe badanie lekarskie 
nowowstępujących na Uniwersytet 
Stefana Batorego. dokonane po raz 
pierwszy przed rozpoczęciem bieżą- 
cego roku akademickiego, wykazało, 
że na tysiąc sto kilkudziesięciu no- 
wych studentów — kilkuset jest dotk- 
niętych początkowem stadjum gruźli- 
ty. Na 750 porad. udzielonych przez 
Akademicką Kasę Chorych w ub. ro- 
ku. było 180 wypadków początków 

gruźlicy 

Powyższe cyfry mówią dobitnie. 
że gruźlica wśród wileńskiej akade- 
mickiej młodzieży grasuje nagminnie 
Jest to stan obecny —: trzeba jednakże 
przyznać niezupełny, bo większa 
część studentów USB. od II-go roku 
studjów wzwyż nie była badana przez 
lekarzy uniwersyteckich i nie figuru- 
je w statystyce Akademiekiej Kasy 
Chorych. Uwidoczniona obecnie licz- 
ba zagruźliczonych studentów nie jest 
więc konipletną. Senat Uniwersytetu 
Stefana Batorego na ostatniem posie 
dzeniu uchwalił, aby Ak. Kasa (ho- 
rych rozpoczęła przygotowania do 
zbadania wszystkich studentów USB. 
w celu sporządzenia spisu wszystkich 
dotkniętych gruźlicą. Po zrealizowa- 
niu tej uchwały po sporządzeniu 
kompletnej s styki i wykazu stu- 
dentów zagruźliczonych można będzie 
rozwinąć planową akcję zdążającą 
konsekwentnie, na wzór podobnych 
poczynań w innych ośrodkach uni- 
wersyteckich. do opanowania i w mia 
re możności do zwalczania wśród stu 

dentów USB. tej groźnej choroby spo- 
łecznej, jaką jest gruźlica. 

  

  

     
  

  

        

  

  

    

    
  

  

Siery rządowe, zawsze troskliwie 
opiekujące się zdrowiem kwiatu mło- 
dzieży polskiej, przyjdą poczynaniom 
wałki z gruźlieą na USB. z wydatną 
pomocą. Plan tej wałki opracowuje 
obecnie Akademicka Kasa Chorych 

USB. 
Na pierwszey płan tej akcji wysu- 

wą się projekt poradni przeciwgruźli- 
czej dla studentów, zakreślonej na 
szerszą skałę. Należy przypuszczać. 
że poradnia ta będzie udzielała bezpła 
tnych łekarstw i będzie niosła pomoc 
wszystkim studentom. 

      

Niemniejsza uwaga będzie zwróco 
na na akcję zapobiegawczą, która jest 

  

z pewnych względów bardziej donio: + 
reprezentowa- 
poradnię. Na 

sła niż akcja leczenia. 
na przez omówioną 
pierw plan Wysuw: ją się tu Kkwe- 
stje mieszkaniowa i wyżywienia. Od- 
powiedniego locum dla niezamożnej 
zagruźliczonej młodzieży, wegetującej 

najezęściej w okropnych dla ich zdro 
wia warunkach mieszkaniowych, do- 
starczyć ma Ak. Kasa Chorych. W 

uzyskane od 
przewi- 
domu 

   

  

    
    

tym celm. za fundusze 
sfer r 

  

dowych (co można 
„ będzie wynajęta czę 

ARTRETYK 
jest inwalidą 
$o dolegliwości artretyczno — reumatycznej, 
jako wynik przesycenia organizmu kwasem 
moczowym, oraz powstałe ma tem tle stany 
zapalne poowdują bóle, zniekształcają sta: 
«y, utrudniają ruchy, powodują stopniowo 
uńraię zdolności do pracy i prowadzą wresz- 
<ie do kalectwa. 

Tylko zioła , Magistra Wolskiego „Reu- 
mosa* zawierające Schin — Schen niezmier 
mie rzadką roślinę chińską dają w krótkim 
<zasie skuteczne wyniki w cierpieniach art- 
retycznych, reumatycznych i bólach ischiasu 
i stanowią najracjonalniejsze leczenie. 

ZIOŁA ze znak.ochr. „REUMOSA” 
De nabycia w aptekach, składach aptecz 

nych, drogerjach Iib w wytwórni: Magister 
Wolski, Warszawa. Złota 14, 

Objaśniające broszury wysyłamy  bez- 
płatmie. 

  

    
  

  

akademickiego, bursy lub innego od- 
powiedniego lokalu. 

W sprawie wyżywienia ma nastą- 
pić porozumienie z mensą akademi 
ką. Możliwe. że dla studentów zagru- 
źłiczonyeh, wymagających odpowied- 
niego odżywienia, będa wydawane 
specjalne, ulgowe obiady. 

Takie są w ogólnych zarysach pla 
ny Ak. K. Chorych, zdążającej do 
zwalezenia gruźlicy na terenie U. S. B. 

Oprócz tego Kasa organizuje im- 
prezę o szerszym zakresie, która obej 
mie szerokie rzesze społeczeństwa wi- 
leńskiego. Będzie ni* ..Kurs o choro- 
bach społecznych* w formie popu- 
larnych odczytów wygłoszonych przez 
pp. profesorów i docentów USB. - 
Bagińskiego. Czarneckiego. Jakowie- 
kiego, Mienickiego, Rossego. Schilling 
Siengalewicza i Szmurlv. „Kurs“ od- 
będzie się w dniach od 5 do. 8 marca 

b. r. w sali Šniadeckich.USB. Po „Kur 
sie* ma być zorganizowana publicz- 

    

     

na dyskusja na temat chorób społecz- 
nych. 

Odczyty te omówią trzy choroby 
społeczne: gruźlicę, choroby wenerycz 
ne i alkoholizm. 

Sprawa chorób  wenerycznych 
wśród studentów USB. jest dla Ak. 
Kasy Chorych również zagadnieniem 
poważnem. W celu skutecznego zwał 
czania tych chorób zorganizowano 
już specjalną poradnie. 

Alkoholizm w ostrej formie. wyma 
gający leczenia, wśród studentów pra 
wie nie istnieje zdarzają się wpraw- 
dzie wypadki wysyłania zdeklarowa- 
nych alkoholików na kurację klini- 
czną, ale są one bardzo rzadkie. 

Na powyższe tematy odbyło sie 
onegdaj w lokalu Ak. Kasy Chorych 
przy Bratniej Pom. P. M. Ak. USB. 
zebranie informacyjne. na które przy- 
byli przedstawiciele organizacyj aka- 
demickich. korporacyj oraz prasy. 

Włod. 
TAS R A O II IIA T IA k P SIA 

Miasteczko zasypane śniegiem. 

  

  

Lawina śnieżna zasypała jedno z miaste- 
czek koło Ancony „w. Alpach: Włoskich. 

  

Na zdjęciu odkopywanie kościoła zasypa- 
nego przez ławinę. 

  

VLN SOK I 
  

0 Ogniem i Mieczem. 
Odczyt prof. St.-Zakrzewskiego ze 

  

    
Lwowa, wygłoszony w Instyt. Nauk. 
Badaw. Europy Wschodniej, zgroma- 
dził tłumy słuchaczy. Spór a raczej re- 
wizjoniam wszczęty od nowa przez 
prof. Górkę w .,Pionie*. rozpalił na- 
miętności historyków i . zwykłych 
śmiertelników. Tryłogja. jakby nowe- 

     go nabrała życia, walczą o jej treść. 
ducha i ścisłość historyczną. Prof. Za- 
krzewski, zarówno jak, prof. Tomkię- 
wiez (w.Pionie) stanowcza zwalczają 
poglądy prot. Górki, zarzucając mu 
wiele niedokładności i przeoczeń. W 
swem przemówieniu wypowiedzia- 
nem ze swadą, stwierdza na podsta- 
wie nienlegajacych wątpliwošci 7гб- 
del, że Sienkiewicz nie rozmijał się z 
prawdą historyczną, tak, jak mu to 
zarzucał p. Górka. Owszem z wyjąt- 
kową ścisłością i trafnością (jak na 

   

  

remansopisarza) kreślił swe postacie. 
Jarema Wiśniowiecki nie był tak upa- 
dłym, ciemnym. warchołem, Krzywo- 
nos był Rusinem. nie. Szkotem, Skrze: 
tuski był Polakiem bezwątpienia, tego 
dowiódł w swym odczycie prof. Ża- 
krzewski. Co do Skrzetuskiego. to ro 
dzina „przedstawiła (w Pionie) doósta- 
leczne dowody na swe pochodzenie 7 
Wielkopolski. 

Wreszcie słusznie zobrazował prot 
Zakrzewski bezstronne i z sentymen- 
tem dla ludu ukraińskiego, dla koza- 
czyzny pisane ustępy w Ogniem i Mie- 
czem, której to książki bohaterem 
jest, nie ten zbyt konwencjonalnie 
enotliwy Skrzetuski, ale pełen poezji. 
wywołujący: współezucie i zachwyt. 
nieszczęsny w miłości watażka: Bo- 

hun.. ' 
Zaznaczenie przez Sienkiewicza w 

zakończeniu oblężenia Zbaraża że gło- 
sy polskie i ruskie poległych o wspól- 
nych swych winach i  bratobójczej 
wojnie wołały do Boga. zaświadcza 
też chyba o bezstronym na te zdarze- 
nia poglądzie wielkiego pisarza: 

Do-szczegółowego. streszczenia po- 
glądów anti-Górkowych. powrócimy; 
chcac dać naszym czytelnikom cało: 
kształt tej ciekawej polemiki.  H. R. 

Swędzenia wszelkiego rodzaju, a zwłasz 
cza odbytu i krocza usuwa szybko płyn antv- 
septyczny GERMATOL Dr. Dobrzańskiego. 

Straszna nędza głodującej ludności. 
Przybyli do Wilna ziemianie z oko 

lie Dzisny, Brasławia opowiadają o 
nadzwyczaj ciężkich warunkach eg- 
zysteneji mieszkańców tych powia- 
tów. Na terenie tych powiatów w 
skrajnej nędzy znajduje się przeszło 
10 tys. osób. Żywią się oni czem się 
da. Włościanie jedzą chleb z kory, a 
zamiast ziemniaków gotują łupiny i 
odpadki jarzyn. Bydło pozdychało z 
braku pożywienia, nabiału rzadko mo- 
żna znaleźć na wsi. Dzieci puchną z 
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Dnia 22 lutego 

„POLSKIE RADJO" 
asem „ŁA SCALI“ 

z MEDJOLANU. 
oratorjum Perosiego 

„MÓJŻESZ* 
UWAGA: Początek transmisji o go- 

dzinie 2l-ej. 
®- 7 

  

  

NADZWYCZAJNY EFEKT 
przy leczeniu uporczywego kaszlu i wszyst- 
kich chorób dróg oddechowych powoduj 
tylko słynne Granuiki Wł. Russyana, wyro 
bu fabryki chem.-farm. Ap. Kowalski w 
Warszawie. Żądać w aptekach i składach 
uptecznych. 

  

   

  

głodu. W powiatach tych zanotowano 
wypadki zgonu z wycieńczenia i gło- 
du. Władze adminisetracyjne w mia- 
rę możliwości niosą pomoc wraz z 
Komitetami lokalnemi i organami K. 
O. P. lecz wyżywienie przszło 20 tys. 
osóh nie jest rzeczą łatwą i potrzebne 
są transporty. artykułów żywnościo- 
WUWOZNEZOZ 

wych, który Gb brak. odczuwać się daje 
dotkliwie. s 

Ostatnio również dotknęła klęska 
głodu i powiat mołodeczański, gdzie 
również ludność nieraz niema kawał- 
ka chleba. Zbliżają się. wiosenne żi- 
siewy; a:w stodołach ani ziarna. Ocze- 
kiwana jest pomoce rządowa. 

  

Dochodzenie w sprawie nadużyć „Orbisu“ 
Akty dochodzenia przekazano do dyspozycji prokuratury 

warszawskiej. 
Donostliśmy w swoim czasie o dochodze- 

„niu prokuratorskiem przeciwko Tomu „r. 
bis* z powedu nadużyć popełnionych przeż 
wspomniane T-wo na niekorzyść Kolei Pań 
stwowyeh. Dochodzenie prowadzone bylo 
przez p. vieeprokuratora, Janowicza i w tych 
dniach zostało zakończone. Dochodzenie ns- 
taliło następujące szczegóły: 

Towarzystwo „Orbis%, korzystając z pew 
nego święta narodowego i przywilejów niek 
tórych organizacyj społecznych, ogłosiło 
sprzedaż biletów z całej Polski do Warsza: 
wy, a między innemi i z Wilna po wyjątko 
wo niskiej cenie. Każdy z. wyjeżdżających 
zmuszony byt jednak nabyć bilet organizacji 
związku Obrońców Kresów Zachodnich, Ftó 
ra to organizacja korzystała z 70 proce. zniż 
ki na kolejach państwowych. Do faktycznej 
wartości biletu doliczono koło 4 zł. rzekomo 
na koszta manipulacyjne. 

Jak faktycznie te koszta manipulacyjne 
przedstawiały się również wyjaśniło doecho- 
dzenie. 

Okazało się, że do Zarządu Twa „Orbis 

w Warszawie zgłosiło się dwóch Bhakti 
obaj mieszkańey Łodzi, M. Owczyński I E 
Szajn z propozycją dostarczenia 25,000 ezłon 
kowskich biłetów jednego ‚ # . warszawskiek: 
okręgów Związku Obrony Kresów Zachod - 
nich. Bilety te zostały rozesłane przez Centra 
lę „Orbisu* w Warszawie, do filii prowinejo 
nalnyeh, zaś wspomniani osobniey otrzymaji 
z każdego sprzedanego biłetu po 2 zł. Ta 
fikcyjna tranzakcja umożliwiająca „Orbiso- 
wi” sprzedaż tanich biletów na niekorzyść 
Kolei Państwowych, przy pomoey sztuczne- 
go masowego tworzenia członków Związku 
Obrony Kresów Zachodnich prędko wyszła 
na jaw,'Kasy biletowe w Warszawie otrzy 
mały polecenie na zaświadczenie „Orbisu* 
iletóe "nie sprzedawać, i cała masa wyciecz 
kowiczów zmuszona była w powrotnej dro- 
dze wykupić bilety pełnej wartości. 

Dochodzenie w sprawie owych manipu- 
laeyj „Orbisu* prowadzone były i w inych 
miastach. Wszystkie te dochodzenia są skon 
eentrowane w rękach prokuratora w Warsza 
wie. (e) 

słąpywać z nogi na noga. Pani Agatą 

zrazu Jiniarkwoja co Marcinowa ja- 
kiści sekret ma i zapytała sie: 

— „No. co powiesz moja Marci- 
nowa”? 

A Marcinowa zamrużyła oczy, 
podjeła głowa do góry i wyszeptał 

— „Та ла kont kur chciała cości 
powiedzieć"... 

— „Na kont czego”? niby to nie- 

<osłyszała Domiceła i przymkneła 
drzwi na zasuwka. 

Tymczasem Marcinowa prawiła 
dalej: .„ja już dawno słysza co u pani 
aż, gino i wiem nawet chto ich (tu 
pluneła stara Marcinowa) kradni“! 

— „Kto, kto?* zapytała sie pani 

Agata i Domicela razem. Marcinowa 
wytarła nos rękawo i pomalusinku 
ciągnęła słowo za słowem: 

    

  

  

  

  

— Kiedy nie wiem — ci moga po 
wiedzieć? Żeb późniejszo poro gnie- 
wu, nie było! Ale niechaj już tak będzi 
—. powiem. Paniny brat, pan dochtór 
— kury ze składziku ciąga i chorym 

dzieciom rozdaji. Już cała ulica ob 

tym wie. Justyniuk, co na ospa cho- 
rował — sam kużdemu chwali sie co 
byłby umarszy, żeb pan dochtor pod- 

trzymania nie dał. A Józieczka, szew- 
cówna, od szkarłatyny naczysto głu- 
cha była. a jak poczeła panine kury 
jeść tak i głuchota przepadła! Stola- 
rzowej, co z naszego domu na tyfus 
byli zabrawszy — to wczorajszym 
dniem pan dochtor kura dał... 

Pani Agata milczała jak Ściana i 
tyko łzy bliszczeli na jej oczach. Do- 
micela powaliła sie na łóżka i pocze- 

la stękać, a Marcinowa odwiłała sie 
i wyszła. 

Długo nie gadali kobiety ze sobo 
ale piersza odezwała sie Domiceela. 

— Oj paniczka! Ciż to moży być. 
żeb taki pan jak nasz — cudzym lu- 
dziom kury dawał? Ci nie malaruji *) 
tyko Marcinowa? Moży sama kradni. 
a na naszego pana bieda wli? Cości 
tu nietak wychodzi i trzebędzi popil- 
nować. W ta pora obaczym co to jest. 

Ta pomyszlenia spodobała sie pa- 
ni Agacie i, poszeplaw sie między 
sobo, postanowili dzisiejszej nocy 
schować sie za krzaki kole składzika 
i obowiązkowie chwycić tego złodzie- 
ja co tak haniebnie kury głumi... 

   

      

Tej nocy pan Felix spał zaw 
kim mało. Dzwoneczek. powieszony 
za oknem pana doktora. dzwonił biez 
ustanku, a eo godzina chtości przycho 
dził i ciągnął pana Felixa do chorego. 
Doktor był już bardzo zmęczywszy 
sie i miarkował choć na ranku ka- 
peczka zdrzemnąć, ale na sam wschod 
słonca przyszła  jakaści malusinka. 
stareńka babulka i ze łzami prosiła ra 
tunku dla wnuka. U pana Felixa nie 
było odmowy. znakiem tego powie- 
dział: „chodźmy i wyszed że staru- 

szko za brama. 

Tymczasem w sadzie robił sie dru- 
gi interes. Domicela była zła co nadto 
szmał łudziow po dziedzincu badzia 
sie i przez to złodziej moży dziś nie 
przyjść, pani Agata narzekała co jej 
ręcy i nogi zdrętwieli, a obiedwie ra- 
zem byli nierade, co robi sie już jasno 

i cała pilnowania przepada. Oprycz 

tego, pani 'Keaci ы 1›01011 łokci i kola- 
uv: bo choć Domicela położyła na tra- 
wie stara. kołdra i guńka *) ale pani 
Agata była już niemłoda i długo w 
jednej puzycji wytrzymać nie mogła 
Słonce wyłazło z za domow, zrobiła 
sie rosa, i chcieli już kobietki do do- 
mu - ale okurat odemkneła sie 
brama i na dziedzinczyk weszed dok- 
tor. Nie był sam. Za im sunęła sie ta 
sama malusinka staruszka tyko 7 о- 
gromniastym, dziurawym koszykiem. 

    

Domieela scisneła ręka pani Aga- 
cie: : 

- Paniezka! tu cości będzi! szep- 
neła. 

Pani Agata nałożyła okulary i wy 
suneła głowa z za krzaku. Tymczasem 
doktor wyszed z ganeczku, kiwnoł rę 
ko staruszce i posunoł sie prosta do 
składzika. 

— My jemu i kluczyk dali!!! —, 
jękneła pani Agata i powaliła sie na 
kołdra. W składziku zrobił sie szum 
i łopotanie, a za minuta pokazał sie 
doktor z wielko biało kuro w rękach. 
Podszed do staruszki i taka mowa mó- 
wił: 

  

- Niema strachu, moja babciu! 
Twój wnuk tylko z głodu tak osłab 

i trzeba dać jemu jeść. Zrób z tej kury 
rosół, a zobaczysz jak do sił przyjdzie! 

Staruszka zapłakała z wdzięcznoś- 
ci i poczeła głosno odmawiać pacie- 
rzy, a pani Agata z Domicelo patrzali 
na siebie jak nieznajome i nie mówili 
ani słowa. 

Kiedyści, za kilka dni — przygwie- 

czornej herbacie, pani Agata Giliai, 
nie zaczepiła doktora: 

— Jak możesz, kochany Felixie. 
tak bez litości własne kury ludziom 
rozdawać?!! I chciała prawić jeszcze 
ale pan Felix przyznał sie odrazu do 
grzechu i tak tłumaczył: 

— To już wiecie, jak widzę, kto 
wam inwentarz niszczy? Jeżeli wiecie 
— to posłuchajcie: nie wolno ludziom 
odmawiać tego, czego jest w domu 
poddostatkiem, a jeżeli miałyście stra 
tę z tego powodu, to ten list niech 
wam będzie nagrodą. I poczoł czytać: 

„Dobry panie doktorze! Źle jeszeze 
pisza bo tyko druga zima chodza de 
szkoły. Ale chcem podziękować panu 
doktoru za ta kura co habuńka tu 
przyniosła. Jestem sierota i jem reż 
na dwa dni, bo babuńka moja biedna 
i niema za eo chleba kupić. Teraz go- 
rączka mnie nie pałi, głowa nie boli 
i ehodza trocha po chacie. Niech Bóg 
nagrodzi panu doktorn a my z ba- 

buńko modlić się będzim za pana. 

Filip Żałkiewicz, uczeń II odziała*. 

Pani Agata słuchała tego listu jak 
w kościele muzyki słucha sie. Zrozu 
miała cały interes i chustko ocierała 
łzy, a Domicela pocałowała pana Fe- 
lixa w ręka i doklarowała nahodować 
tyli kurczuków żeb starczyło dla pa- 
na doktora i jego biednych, chorych 
dzieci. 

  

4) Tułał się. 
®) Jastrząb. 
5) Pułapka. 
4) Kłamie. 
5, Kilimek. 

Włoskie konopie 
zamiast polskiego Inu i konopi 

Jeden z zakładów przędzalniczych w Czę- 
stochowie otrzymał zezwolenie na bezcłowy 
przywóz do Polski 250 tonn włókna konopi 
włoskich i czyni usilne starania o uzyskanie 
zezwolenia na dalsze 350 tonn. Motywacje 
swoje opiera na braku włókna w kraju. 

Wiadomość ta mocno zaniepokoiła stery 
rolnicze, bowiem import surowca, który nie- 
tylko może ale i jest w dostatecznych iloś- 
ciach produkowany w Polsce, godzi w ży 
wotne interesy rolnictwa. Zestawienie na 

dzień 16-go lutego 1934 roku zapasów Inu i 
konopi będących w posiadaniu handlu i rol- 
nictwa wykazują poważną ilość 3800 — 4000 
tonn. Jest więc to ilość kiłkakrotnie pokrywa- 

jąca zapotrzebowanie firmy,  zamierzającej 
włókno importować. Jest z czego nietylko 
brać, ale i wybrać. 

Znane jest nastawienie naszego przemysłu. 
szukającego zawsze jakoby lepszych co do 
gatunku towarów zagranicznych, a brak jest 
temu przemysłowi zainteresowania surew 

  

   

  

starczałność, 
o nabiera się w mat ły z krajo- 

wego lnu i konopi, gdy só ”mujemy w 
workach lnianych. Widocznie ataki przemy- 
słu są silne, a ustępliwość władz niepochle- 
biająca jej konsekwentnemu postępowaniu w 
raz obranym kierunku. Dlatego też rolnictwa 
zmuszone jest bronić kategorycznie swoich 
żywotnych "interesów. Mieliśmy w tym roku 
nieurodzaj ma Wileńszczyźnie, a jedyny nie- 
mal dopły w gotówkowy rolnika płynący z lnu 
znacznie spadnie, gdy import spowoduje po- 
zostawienie zapasów na rok przyszły i spa- 
dek cen. 

Tu należy się dopatrywać 
usiłowań przemysłu; — obni 
hęcić „rolnika, spowodować zmniejszenie za 
siewów na rok przyszły i... nie dać rozwinąć 
się Iniarstwu polskiemu. Dla ziem północno- 
wschodnich widzieć w tem Bray. było du- 
żą klęskę gospodarczą. 

Podkreślaliśmy już oieadnoknokdie. że po 
zostawienie furtki w przepisach cłowych na 
przywóz bezcłowy za zezwoleniem Minister- 
stwa jest niebezpieczne. Sfery rołnicze dążyć 
muszą do zmiany tego przepisu, ale zanim to 
nastąpi muszą strzec furtki i w dzień i w nocy. 

na samowy: 

    

  

      

istotnego celu 
ć ceny, znie    

  

    

      

  

  

  

  

     

  

Eugenja Kobylińska. 

ZŁOTE SCHODY 
Powieść ia wyszła z drukarni „Znicz” 
i jest już do ycia we wszystkich 

księgarniach wileńskich. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

Str. 336, cena zł, 5—. 

KURJER SPORTOWY. 
E. WÓJCICKI (WKS.) SKOCZYŁ 

41 MTR. 

Dowiadujemy się, że Eugenjusz 
Wójcicki z wileńskiego W. K. S. star- 
tując w Zakopanem na zawodach o 
mistrzostwo Polski w biegu złożonym 
na 150 zawodników zajął całkiem nie- 
złe miejsce bo 39, zostawiając za so- 
bą kilku zawodników Czechosłowacji. 

Najwięcej nas cieszy, że Wójcicki 
pokonał wszystkich Łotyszów, któ- 
rym zrewanżował się za zawody .w 
Rabce. (Gruzistis pokonał tam Stan- 
kiewicza). 

W konkursie skoków na Krokwi 
Wójcićki „wyciągnął* 44 mtr., a w 
drugim skoku miał 40 mtr. Wójcicki 
był pierwszym wilnianinem, który ska 
kał na Krokwi. Skoki te jak widzimy 
są pięknemi rekordami narciarza 
W. KS: 

BIEG NARCIARSKI JUNJOROW S. O.. 
Dnia 17 bm. na Karolinkach odbył sie 

bieg narciarski na dystansie 5 klm. junjo 
rów Szkoły Ogrodniczej, Na zawodach byt 
obecny wicedyrektor Stanisiaw Zembowic” 
i opiekun Koła p. prof. Kownas. W zawo- 
dach osiągnięto następujące wyniki: I miej 
sce — R, Garula, 11 miejsce — N. Kwiat. 

kowski, III mieisce — J. Waszkielis. IV miej 
sce W. Kaszuba. Poza konkursem: zajął I: 
miejsce — T. Skrocki. 

Najlepszy czas zawodnika wynosił: 26 m 
30 sek. Ogółem startowało 23 zawodników, 
tkończyło bieg 17. 

          
      
    

  

  

  

  

Po ślubie. 

  

— Będę cię nosił na rękach, 

leńka... 
moja ma- 

Najpowaźniejszą spółdzielczą 

  

Zainteresowanie radjem 
W ostatnich czasach wzrosło bardzo w 

Polsce zainteresowanie Radjegn. Przypływ 
i nawet ludzie nie- 

i sprawiają sobie niedrogie detektory 
(zresztą dziś już doskonałej, spłacając je 
drobnemi miesięczaemi ratami. 

   

   

  

Powód iegó zjawiska jest zrozumiały: 
W. dobie kry 1 ludzie muszą odmawiać 
sobie wiełe przyjemności, radjo natomiast 
pociąga za sobą minimalny tek, a daje 
bardzo wiełe. Ostatnie transmisje ze słynaej 
opery medjolanskiej „La Scala“ byty praw- 
dz. sensacją i zjednały znowu ele ra- 
djosłuchaczy. Transmisje te odbywać się bę- 
dą w dalsz gu aż do maja, dlatego też 

cy śpieszą się. by założyć w domu u 
siebie radjoodbiorniki. 

    

   

    

  

   
   

  

  

HODOWLA I SKŁADY NĄSIO% 

C ULRICH se. 1805 r. 

WARSZAWA—Centrala ; Ceglana 11, 

      

     

<a 1854 x NASION na 1934 rok 
wyszedł i i ma żądanie rozsyłany jest 

bezpłatnie. 

WILNO. 

NIEDZIELA, dnin 18 lutego 1934 roku 

9.00: ah Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
7 . Chwilka gosp. dom. 10,00: Mu 

RA: 10.30: Nabożeństwo. 11.57: 
Progr. dzienny.. 12.10. Kom. 

: Poranek symfoniczny ż Fil. 
harmonji Warsz. 13.00: Pogadanka riuzycz- 

5: D. c. poranku. 14.00: Audycja dlą 
tkich. 15.0 O przechowaniu i użyt 

kowaniu oborni odczyt. 15.20: Koncect. 
16.00: Transm. Zakończ. narciarskiego Szla- 
kiem II Brygady i uroczystości huculskie. 
16.30: Muzyka czeska (płytyj. 16.45: Kwadr. 
liter. 17.00: „Mieszkanie * jednoizbowe* odez. 

17.15: Koncert muzyki polskiej. 18.00: Roz= 
maitošci. 18.15: Codz. odc. pow. 18,25: Progr - 
na poniedziałek. 18.30: Transm. Akademji 
Papieskiej. 19 Radjotygodnik dla mło- 
dzieży. 19.45: Rozmait. 19.50: „Myśli wybra- 
ne*. 19.52: Godzina życzeń (płyty). 2050 
Dzien. wieczorny. 21.00: „Meksykańskie mia 
sło bogów* felj. 21.15: Muzyką z płyt. 21.25. 
Wiad. sportowe z Rozgłośni. 21.45: Koncert 

wizdrzał' -- Ryszarda Straussa) 22.04: 
Wesoła fala lwowska. 23.05: Kom meteor. 
23.10. - Muzyka” taneczna. 4 

   

  

    

          

       

  

  

PONIEDZIAŁEK, dnia 19. lutego *1934 roku. 

    

   

   

    

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien. 
por. Muzyka. Chwilka gospod. dom. 
Przegl. prasy. 11.50: Marsze (płyty). 
Czas, 12.05: Muzyka popularna (płyty). 
Kom. meteor. 12.33: Muzyka przyjemna . 
(płyty). 12,55: Dzien. poł. 15,10: Program 

  

dzienny. 15.15: Pogadanka łowiecka. 15. 
Wiad. o eksporcie. 15.30: Giełda roln. 15. 
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.10: Rozma. 
ttości. 16.20: Wispółczesne pieśni polskie ® 
wyk. Zotji Wyleżyńskiej. 16.40: Francuski. 
16.55: Koncert. 17.50: Progr. na wtorek i 
rozm. 18.00: „Jak sie robi cukier“ odczyt. 
18.20: Audycja żołnierska. 18.45: Słynne pieś- 
niarki (płyty)+ 19.00: Z litewskich spraw аК: 
tnalnych. 19.15: Codz. 'odc. pow. 19.25: Od- 
czyt aktualny. 19.40: Wil. kom. sportowy. 

: Dzien. wiecz. 20.00: Myśli wybran* 
Koncert. 21 „Nasze sukcesy: łyż- 

ie* felj. 2145: d. c. koncertu. 22.00: 
Koncert rewellersów kobiecych. 22.35: Mn- 
zyka taneczna. 23.00: Kom. meteor. 23.05: 
Muzyka taneczna. 

NOWINKI RABJOWE. 
PORANEK SYMFONICZNY. - 

© godz. 12,15 rozgłośnia wileńska połą- 
czy się z salą Filharmonji Warszawskiej i 
transmitować będzie koncert pod dyrekcją 
Zbigniewa Dymka. Orkiestra wykona Śuitę 
wieków średnich A. Głazunowa, Kaprys wło 
ski P. Czajkowskiego. W drugiej części ce: 
niony pianista Juljusz Isserlis odegra kon- 
tert fortepianowy e-moll Rachmaninowa z 
towarzyszeniem orkiestry. W przerwie p. Ka 
roł Stromenger wygłosi pierwszą prelekcję 
z cyklu „2000 lat muzyki”, ilustrowaną przy 
kładami z płyt p. t. „Muzyka grecka”. 

REPORTAŻ SPORTOWY. 

Narciarze wileńscy będą mieli sposobność 
dzięki transmisji radjowej wziąć udział w 
niedzielnym raidzie narciarskim „Szlakiem 
HI Brygady', którego zakończenie transmito 
wane będzie z Worochty o godz. 16,00. Z za 
kończeniem raidu związane są uroczystości 
huculskie, których fragmenty również usły 
szymy przez radjo w treściwym reportażu 

    

   

    

AKADEMJA PAPIESKA. 

Z okazji 12 rocznicy koronacji Ojca Św 
Piusa XI odbędzie się w Warszawie uroczy 
sta akademja w Sali Rady Miejskiej. Prog- 
ram jej transmitują wszystkie polskie roz- 
głośnie o godz. 18,30. 

TE CZTERY. 

W poniedziałek o godz. 22 rozpocznie się 
przed mikrofonem ciekawy koncert w wyko 
naniu rewellersów kobiecych. Program za- 
wiera siedem piosenek do popularnych melo 
dyj tanecznych M. Jaworskiego, Tymieniec 
kiego, Klechniowskiej i Vorbonda. Bezpośred 
nio po tym koncercie aż do zakończenia 
dnia radjowego daje radjofon muzykę х ka 
wiarni „Gastronomja“. 

instytucją bankową w Polsce 
jest 

(enlralna Kasa Spółek Nalniczych 
istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

resów kraju, CIA daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 
i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; 

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dła inte- 
gdyż wspiera kredytem najlicz- 

niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 
OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE, 
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
WILNO, MICKIEWICZA 28, TEL. 13-65, |    
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KRONIKA 
Dzi: Symeona B. M. 

Jutro; Konrada M. 

Wachód słońca — g.6 m. 38 

Zachód ‚ — в4 m.28 

Spostrzezenis Zakiadu Meteoroleg|i U.S.B. 
w Wilnie z dnia 17/11 — 1934 roku 

Ciśnienie 767 
"Temperatura średnia 0 
Temperatura najwyższa + I 
Temperatura najniższa — 1 
Opad — 
Wiatr zachodni 
Tend. —- spadek 
Uwagi: mglisto. 

  

- Pogoda 18 łatego br. według P. 1. M. 
Naogół chmurno i mglisto, z rozpogodzena 
mi w ciągu dhia, począwszy od północy kra 
ju. Odwilż. Nocą na wschodzie i południu 
jeszcze lekki mróz. Słabe wiatry zachodnie i 
północno-zachodnie. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego 
Zarzecze 20, Sokołowskiego — r. Tyzenhau- 
zowskiej i Nowego Świata, Szantyra — ul. 
Legjonowa, Zasławskiego — ,.Pod gołębiem 
— Nowogródzka 89, Zajączkowskiego — 
tołdowa 20. 

Oraz Filemowicza (Wielka 2 ic- 
kiego (Ostrobramska 25), Chomiczewskieg 

    

o 
(W. Pohulanka 25), Miejska (Wileńska 25) 

Od redakeji. Wczorajszy numer „Kurje- 

ra* znów zawiera znaczną ilość błędów ko- 
rektorskich. Jest nam niezmiernie przykra 
stwierdżać niedbałość własnego personelu, 
ale musimy to uczynić ze względu na auta 
rów i czytełników. M. in. tytuł artykułu na 
6 szpalcie 1-ej strony powinien brzmieć „Bez 
rezonansu" (zamiast „Bez rezultatu“). Poza 
tem za liczne i przykre błędy przepraszam 
w szczególności autora odcinka, p. dr. Lud- 
wika Gewisa. 

   

   

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Kolo bvłych wycthowanek Nazarelu. 

Dnia 18 b. m. w niedzielę o g. 4 pp odbędzie 

się herbatka koleżeńska z referatem p. pro? 

Staszewskiego p. „Nawrócenie słynnego 

kontrowersjonisty Arnolda Lunna. Wstęp 

50 gr. 

koto Przyjaciół Białorusoznawstwa przy 

U. S. B. — Dnia 18 lutego rb. (niedziela) o 

godz. 17 w. wykładowej VI gm. gł. USB 

odbędzie się zebranie naukowe Koła z reto 

ratem p. M. Pieciukiewicza: „Etnografja pia 

łoruska w okresie powojennym”. — Goście 

mile widziani. 
- Doroczne Walne Zebranie członków 

Obwodu Wileńskiego Związku Lekarzy Pań 

stwa Polskiego odbędzie się w niedzielę dn 

18 bm. o godz. 11 rano w I terminie а ‹ 

godz. 11 m. 30 w II term. w lokalu Izby Le 

karskiej (uł. Wileńska 25 m. 3). 

   

   
  

„ROZNE. 
-- Ofiary na Challenge 1934 r. Naskut ® 

odezwy Zarządu Okręgu Wojewódzkiego W: 

tenskiego L. O. P. P. powzięli uchwały © 

dobrowolnem opodatkowaniu się na rzecz 
Challenge'u na przeciąg 6 miesięcy: 

Urzędnicy Starostwa „Grodzkiego w wv- 

sókości od t0 do 50 gr. miesięcznie od osobv- 

Urzędnicy Starostwa Oszmiańskiego « 

wysokości od 50 gr. do 1 zł. miesięcznie ed 

osoby. 
Pracowni K. K. O. m. Wilna w wysokości 

po 10 gr. miesięcznie od osoby. 

— Wieczornica dla uliezników. Zarząd 

Akad. Kola P. M. S. w Wilnie powiadamia, 
że dziś o godz. 3 po poł. w lokalu P. M. S 
ul. Wileńska 23 m. 9 odbędzie się „„Wiecz>* 

nica dła uliczników”. 
Na program Wieczornicy złożą się: gty 

i zabawy, wspólny podwieczorek oraz poga 
danka ilustrowana przezroczami. 

Umarzanie zaległych kar za zwłokę. 

Odnošnę władze przystąpiły do umarzania 
zaległych kar za zwłokę w zaległościach h 
Kasy Chorych i Z. U. P. U. Kary wymierzo 
ne w okresię do 1 listopada 33 r. zostana 
całkowicie umorzone. Zaznaczyć należy, iż 
zaległości jednej Kasy Chorych w Wilnie wy 
nosiły przeszło 200 tys. złotych. 

  

    

GAUWRCJ ECCE 

manowska, drugą rolę kobiecą — pięknej 
Glo — niezmiernie popisową i odpowie- 

dzialną kreuje B. Halmirska. Muzycznie opc- 
retkę przygotowuje dyr. M. Kochanowski 
Nowe i pomysłowe dekoracje przygotowuje 
J. Ciesiełski. W rolach głównych ukażą się 
Dembowski, Szczawiński i Wyrwicz- 
rowski. Opracowanie reżyserskie Michała 
Tatrzańskiego. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, w nie- 
dzielę dn. 18.11 o godz. 8-ej Teatr Pohulan- 
ka gra w dalszym ciągu „Pieniądz to nie 

wszystko” — sztukę węgierskiego autora, 
która zdobyła sobie wielkie uznanie i powo: 
dzenie, dzięki tematowi zawsze aktualnemu 
-+jakim jest pieniądz. 

W” rolach głównych wystąpią: p. J. Wos- 
kowski, J. Tatarkiewicz i L. Ściborowa w 
otoczeniu świetnie zgranego zespołu. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś, w 
niedzielę (18.II) o godz. 4-ej „Kobieta i szma 
ragd“ — komedja angielska w 3-ch aktach, 

Granice Polski w X wieku 
Odczyt prof. sen. Stanisława 

Zakrzewskiego. 

Piątkowy odczyt prof. Zakrzewskiego 

znanego uczonego i świetnego erudyty, zgro- 

madził w sali Studjum Historycznego U.S. B: 

sporo osób ze świata profesorskiego, aki 

demickiego i z miasta. ; : 

'Na wstępie swego wielce interesującego 

odczytu, prelegent zaznaczył, że w ostatnich 

dziesiątkach lat, zarówno historycy polscy, 

jak niemieccy, czescy i inni, kładą coraz 

większy nacisk na znaczenie pierwotnych 

granic państwa dla ich dalszego „rozwoju, 

i poświęcają czas ich badaniem. (Pierwsza 

praca naukowa prof. Zakrzewskiego w tym 

kierunku wyszła w druku w 1910 r.). 3 

Podstawę badań granie państw w okresie 

średniowiecza, stanowiąc dla uczonych żywa 

mapa oraz dokumenty i kroniki pochodzące 

z tej epoki. Polska własnych dokumentów 

z tej epoki nie posiada, to też polscy uczeni 

musieli się posiłkować dokupnentami obce 

mi, które fragmentarycznie zawierają dane 

i co do zachodnich granie Polski. Z tych 

źródłowych dokumentów najwažniejszemi Si 

dokument nazwany „Dagome iudex", doku 

ment z 1086 r. o połączeniu biskupstw * 

jedno biskupstwo Czeskomorawskie i doku 

ment Ibrahima Ibn Jakóba. Prócz tego duże 

danych co do granic północnych i zachoc- 

nich Polski zawierają kroniki Nordyczne 

zwane Sagami Islandzkiemi. 

  

      

KOŚCIELNA. 
— J. E. ks. bp. Kazimierz Miehalkiewiez 

w,dniu dzisiejszym wyjeżdża na wypoczyn.k 
do Zakopanego. Powrót nastąpi w połowie 
marca. 

URZEDOWA 
— Konsulat łotewski w Wilnie komuni 

  

Romanows| 

Teatr Muzyczny . 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. 

ostatnie przedstawienie „Nitouche“ 

nach zniżonych. Dziś o godz. 8.15 więczorem 
Lutnia“ daje „Nitouche“ 

po raz ostatni, z uroczą wykonawczynią L. 

Polskich badaczy historji podzielić możne 

na minimalistów i maksymalistów. Od Naru 

szewicza począwszy aż do Karola Potkań- 

skiego hołdują uczeni polscy minimalizmo- 

wi i uważają, że Polskę Mieszka I stanowiła 

tylko Wielkopolska i Mazowsze, a Ślask, 

Krakowskie i Sandomierskie wchodziły w 

skład Czech. Uczeni ci opierali się jedynie na 

dokumentach pochodzenia niemieckiego i 

Dzisiejsze 
po ce     

   

kuje, że w Środę dnia 21 lutego Konsula! 
będzie nieczynny. 

MIEJSKA 

— Oddział wewnętrzny w szpitalu Św 
Jakóba. Po zlikwidowaniu kliniki uniwersy 

teckiej w szpitaiu Św. Jakóba daje się obec 
nie odczuć na odźiałach wewnętrznych brak 
miejsc dla nowozgłaszających się chorych: 
© czem już zresztą podawaliśmy w numerz* 
wczorajszym. W związku z powyższem do- 
wiadujemy się, że najpóźniej w początkach 
marca magistrat uruchomi w szpitalu Św 
Jakóba oddział wewnętrzny obliczony na po 
mieszczenie 100 chorych. Przy oddziałe we- 
wnętrznym otwarty zostanie pododdział nen 
rołogiczny na kilkanaście łóżek. 

SPRAWY ROBOTNICZE 
„— Strajk robotników skórzanych. Wczo- 

raj na terenie Wilna wybuchł strajk robotni 
ków skórzanych. Powód strajku ekonomicz 
my. Strajkuje około %00 osób. 

  

     

Dziś! 

w rołi tytułowej oraz z Wyr 
wicz-Wichowskim w roli Floridora. Obsadę 
tworzy znakomity zespół naszego teatru. 
Zniżki ważne. 

— „Marjetta* po eenach propagandowych 
Jedna z najpiękniejszych operetek „Mariet 
ta”, w której rolę tytułową kreuje Halmir 
ska grana będzie dziś o godz. 4 po poł. po 
cenach propagandowych od 25 gr. 

— Poranek dla starszych, dzieci i mło- 
dzieży w „Łutni*. Dziś w niedzielę o godz 
12.30 doskonała komedja-bajka „Staś lotn'- 

kiem“, która zdobyła wielki sukces arty 
styczny dzięki świetnej grze artystów z 
Wyrwicz-Wichrowskim na czele, baletami 
żywych lalek, primabaleriny p. Góreckie|. 
oraz niezwykle ciekawej i pełnej humoru tre 
ści sztuki. Ceny miejsc od 25 gr. 

Premjera „Dzidzi“ w „Lutni“. Przy- 
gotowania do wtorkowej premjery operetki 
„Dzidzi* dobiegają końca. Režyserowie i kis 
rownicy wszystkich działów prześcigają się 
w pomysłach, aby premjera „Dzidzi* wy 
padła imponująco. Rolę tytułową gra L. Ro- 

    

     

  

  

  

czeskiego. Od ukazania się dzieła naukowego 

prof. Zakrzewskiego w 1910 r. zaznacza się 

silnie kierunek maksymalistyczny. Według 

najnowszych badań wybitnych uczonych Poł 

ska Mięszka I opierała się o Bałtyk od Prus 

na wschodzie, aż po ujście Odry, nad którem 

według źródeł Sag Islandzkich Polska w X 

wieku zajmowała poważne stanowisko, jak 

również w skład jej wchodził Śląsk, Kra- 
kowskie, Sandomierskie i Ziemie Czerwiń 

skie, a więc stanowiło jeszcze przed Bolesła- 

wem Chrobrym państwo zajmujące duży ob- 

SZAT. 
Prace naukowe o granicach polskich w 

X wieku oparte na poważnych źródłach 
prof. Zakrzewskiego, Semkowicza, Potk: 
skiego, Wachowskiego i Wiidajewicza i in 
nych, wywarły już poważny skutek, gdyż 

nietyłko, wprowadziły duże zmiany w nauce 
historji, ale zdołały przekonać niemieckich 
badaczy, którzy przyznają im słuszność i 
cytują po polsku ustępy z ich dzieł, chociaż 
są zagorzałymi hakatystami, jak np. młody 
uczony Stasiski, pochodzący ze zniemczałej 

  

  

  

| Na wszystkie seanse parter ulg. 54 gr., balkon 35 gr. | Dziš! 
  

  

emo Di Film piorunjącej akcji z cyklu bohaterskich przygód nieustraszonego pogromcy zbrodniarzy p. t 

Rozmaitosai =! „CZERWONY DJABEL“ Lis ający Sala Miejska dozwolony. gy TIM MAC COY 
Ostrobramska 3 oraz najnowsze dodatki dźwiękowe. 

NA SCENIE cywesola k W sob 1 niedziele bezpłatn sasczunie PRZYJĄCIEL Z LIDY 575557 PRAWE. 
IDZIŚ ostatni dzień! Najweselszy program sezonu ! Dziś od godz. 12-ej do 2-ej. 

KINO — NOWE Przegląd pię- TANI PORANEK 
komedja p. t. 

Wspaniała, szampańska „NIEZNAJOMA” 

knych kobiet! 
Wstęp od 25 groszy. 

Najweselszy potrójny program I 

vl BAN S K Nr. 47 (2937) 

SPuderRete SON -PRAVĖ diodai TOKI 
  

Nie chciata byč zabawką 
w rękach mężczyzn... 

нп вОВО 
to polska 

rewelacja 
doby dzi- 

siejszej p.t. 

ALMA KAR, ZULA POGORZELSKA, najnowszy sukces 
JUŻ WKRÓTCE 

ZABAWKA 
  

Najwiękćczy sukces 

na całym świecie! Maurice CHEVALIER ekr jest świat! 
Najnowsze przebojowe piosenki FRANCUSKIE. W tych dniach „HELJOS*. 
  

OSTATNIE DNI! 

Najpotężniejsze 

arcydzieło 

PRODUKCJI 
SOWIECKIEJ p. t. 

Mówiony i śpiewany 

D Z I Ś początek o g. 2-ej. Dia młodz. dozwolony w 2-ch kinach „PAŃ i „ROXY* JEDNOCZEŚNIE 

„MALYGIN 
„ORŁY na UWIĘZI” ŚWIAT NIE WIDZIAŁ JESZCZE CZEGOŚ PODOBNEGO. 

rosyjskim. NADPROGRAM. eałkowicie w języku 

  

ПНО 
WIOSENNE TARGI LIPSKIE 

początek 4-go marca 

Wszelkich informacyj udziela 

LIPSKI URZĄD TARGOWY w LIPSKU 
lub honorowy przedstawiciel 

Film filmów. 

w najnowszem arcydziele, 
o którem mówi cały świat 

MARLENA 
PIEŚŃ NAD PIEŚNIAM 

  

DIETRICH 
Rež. gonjalnego 
R. . Mamouliane. 

z.KOGUTKIEM 
MIGRENO-NERVOSIN) 

UWA NAJUPORCZYWSZY 

. WILHELM OTTO, 
NĄ Wilno, ul. Węglowa 12, tel.16-78 

Przy przejazdach na połskich i niemieckich kolejach państwowych 

przyslugie 33 '/s */ ulgi 

  

  

  

+4) BÓL GŁOWY 
MIGRENĘ NEWRALGJĘ, 

BÓLE ZĘBÓW. 

Egz. od 1925 roku, 
Pierwsze w Polsce 

PLAC DO SPRZEDANIA 
W sródmieściu przy ulicy Zawałnej róg Poznańskiej. 

Cztery parcele budowlane o powierzchni 700— 1000 metrów 

kwadratowych w cenie 10 —- 20 zł. za metr. Sprzedają się 

do dnia 1 marca r. b. 
+ 1 

Informacje w Zarządzie Konkursowym Masy Upadłościowej b. Wileńsk. 

Banku Rolniczo-Przemysłowego — zauł, Montwiłłowski 15 w godz. 5—7 w. 

WDR ED AD CBE RO GEE LE TOD KOŁKI MDD OTO GOO WOCD BI. 

Wzorowe KURSY KOSMETYCZNE 
Dr. med. Marty Biernackiej i dyr. Iny Kisielewskiej. Zapisy Warszawa, Szopena 16 + я 

  

LECZCIE SIĘ 
SPECYFIKAMI ZIOŁOWEMI 

OSKARA WOJNOWSKIEGO 

GRYPE, PRZEZIĘBIENIA 

BÓLE:ARTRETYCZNE; 

STAWOWE,KOSTNE: iT. 

PROSZKI TE WYRABIAMY i W POSTĄCI 
TABLETEK. 

ŻĄDAJCIE ORYGINALNYCH. PROSZKÓW 

z „KOGUTKIEM” 

  

  

-_ Doktór 

Z. Kudrewicz 
Choroby weneryczne, 

FEJEFEFE 
Mieszkanie 

skórne | niemoc płciowa | 5-cio pokojowe ładnie 
ul. Zamkowa 15 odremontewane słoneczne 

od godz. 8—1 —8 wszelkie wygody. Zakre- 

  

  

  

towa 11. Dozorca wskaże. 

  

Dr. Wolfson 

    
  

Zioła przeciwko cierpieniom przewodu pokarmowego zn. sł. „lrotan”. ChośćkE ORGA Pokój z EZ 

Zioła przeciwko wymiotom, oraz atonji kiszek zn. sł. „Gara* y Šš M lidaa ЛОа p Н 

Zioła przeciwko chorobom płucnym i blednicy ы zn. sł. „Elmizan“ i alaus esu Saka dake 

i rzeciwko reumatyzmowi, artretyzmowi, poda- 
: 

PAST Paa 1. sm. sl. „Aurolis“ || | Wilenska T, tel. 10-67 towa 35. 
Zioła przeciwko niedomaganiom skrofulicznym zn. sł. „Tizan“ od godz. 9—1 i 4—8 K u . karuzelę 

Zioła przeciwko chorobom nerwowym i epilepsji zn. sł. „Epilobin“ D i ę używanę 

Zioła przeciwko chorobom nerek i pęcherza zn. sl. „Urotan“ poczta Szarkowszczyzna 

Zioła przeciwko cierp. narząd. trawienia i wątroby zn. sł. „Chogal“ kol. Koziaki p. Władysław 

Kąpiele siarkowe roślinne zn. sł. „Sulfobal” Bałaj. 

Do nabycia w aptekach i 'składach aptecznych Były 
Broszurki informacyjne 

WARSZAWA, UL. HORTENSJA 3 m. 4. 

OSKARA WOJNOWSKIEGO p. +. 

„JAK LECZYĆ CHOROBY ZIOŁAMI LECZNICZEMI*— 
wysyła BEZPŁATNIE OSKAR WOJNOWSKI — 

О | оспо* л1 К 
wojsk polskich 

poszukuje pracy 

  

. | 

! 

Największy sukces słynnej francuskiej wytwórni „Osso“ p. t. 

HRABINA MONTE-CHRISTO 

° 
Maraton tańca! Skandal 'na dancingu! Humor! Erotyka! Dowcip ! в 2 RAK Ё 1. „NIEZNAJOMA“. 2. „ВОМЕО | Pikanterjaj] Wielki NADPROGRAM. Dziś początek o godz. 2-ej | JULCIA"! 3. Film rysnnkowy Foxa 

Już jutro dawno oczekiwana premiera! a M APADWO TW ZAIAFYC UB GE GY W GDG GDG GDW GR DAG 
й 

APL AIA PAL ARA EDTA PCIE Dr. Janina 

ŁODZIANIN Hpibtrowicz = 

adres: Werkowska 28 
z Brygidą Helm! Marjan Szpakowski. 
Szczegóły w jutrzejszych 

ogłoszeniach.” 

uł. Wielka —— 
Zgub. weksel in blanco na 
zł. 150 wyst. przez Piotra.   

    

  

  

  

    

przy rodzinie w śródmie- Szczepański. 
EB ściu dla samotnego. 
Oferty do admist. „Kurje- 

ra Wileńskiego*. 

weneryczne 

1 moezopłetowe, 

ulica Mickiewicza 4, 

DZIŚ! Film, o którym mówi cały świst! _ Niebywała d j НОНЕ : M ' BAB . ROEE 
. ywała dotychczas sensacja I Najpiękniejszy film sezonu! poleca najmodniejsze tapczany-łóżka, oto BY uchię zzrowany. przez 

I d X | Wyprodukowany kosztem SY Niewidziane zjawisko — dziecko wśród lwów many, fotele klubowe oraz przyjmuje wszel- Jurczenkowa E VB NA Eauljuna SEE и 
| miljona dołarów i tygrysów. W rol. główn. najpiękniej zbudo- kie zamówienia. Przy zakładzie tapicersko- ynator szpitala Sawicz SOA | | zlecenie Mikołaj Sołogu- 

# BUSTES 6 i dekoracyjnym została otwarta polerownia Choroby skórne, PAPRYKI ba unieważnia się. 
wany mężczyzna RABBE oraz pełna wdzięku Frances Dee. Nad program: Dodatki dźwiękowe. pod S kierownictwem, byłego współ weneryczne, kobiece. E 

Н p o n 
z właściciela f-my B-ci Gabałów w Łodzi. ul. Wileńska 34 Sklep Red alę- 

MEBLE MEB LE DO WYNAJĘCIA Do wynajęcia i specjalność na pianina i fortepjany, także Przyjmuje od g. 5—7 w. wa AlE LZ 

A POTRZEBNY przyjmowane są wszelkie meble 2 AW p, Kawdj ia, Domiedžias stę: 

NAJWIEKSZA NA WILENSZCZYŽNIE ° © żania we wszystkich kolorach. NY. | Keni sber Zanikowa 20/3. 

FIRMA MEBLI U d 42 POKO | > meble solidne i punktualne. Obsługa fachowa. Wil- AGENCI LOSOWI | ——L— 
waniem no, ul. Niemiecka 2. Firma: Władysław Choroby skórne, poszukiwani Pianino Si ausi 

chcę kupić, 

Kandi. M. WILENKIN i 5-ka 5557" 
WILNO, WIELKA 21 (poprzed. Tatarska 20) 

poleca wszelkiego rodzaju meble w dużym wyborze 

Wejście niekrępujące, 

światło elektryczne, może 

być z używalnością kuchni 

Pośrednictwo wykłuczone 
ul. Wietka 36 m. 14 wej- 

ście frontowe, od 2—6w 

8X8'/, mtr., może być 
składem alto а Wysoka prowizja, za dob- 

re wyniki stała płaca. Przy zakupach prosimy powoływać się     
    

  

        

  

tanio i solidnie Adres: ul. Zarzecze róg 3 2 т telefon 10-90, Zgłoszenia Kredyt Lwów — " 
Skopówka 5, m. 3 Popławskiej Nr. 7. ore 0a ogłoszenia w „Kurjerze Wileńskim, | od godz. 9—12 1 4—8. Kilińakiego % Са ай а1Са 1С ) а] е 

WILLIAM J. LOCKE. 64 Czy w danych okolicznościach lojałnie jest tak | w jej życiu; jednocześnie pociągającą i odpychaj | — Jeszcze tu jesteście? 

WIELKI PANDOLFO 
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej 

Ujął ją pod ramię i nim zdążyła się zorjentować, 
co się z nią dzieje, wsadził do auta. Oburzona, zapro- 
testowała gniewnie. Szofer, który nie zauważył jej 
gestu, zatrząsnął drzwiczki. 

— Niech m' pan pozwoli wysiąść... 
Skandal na Sloane Street? Pani droga, tak nie 

anożna.. Dokąd pani każe się odwieźć? 
— Do rogu ulicy, żeby uniknąć skandalu, który 

pana tak przeraża — odpowiedziała Pola. 
- Zawiozę panią tam, gdzie mi się będzie podo- 

      

    

  

  

bało — odparł trochę gwałtownie. — Przekona się 
pani, że i ja jestem zawsze ten sam. Mieszka pani tam, 

  

gdzie dawniej? 
Skinęła głową. 
— To panią odwiozę. 
Rzucił szoferowi adres przez otwarte okno i auto 

ruszyło. 
— Czy pani wie, że nie widzieliśmy, się blisko 

osiemnaście miesięcy? — zapytał. 
— Nie z mojej winy — odpowiedziała. 
— Mniejsza z czyjej. Ważne jest tylko to. że 

mam szczęście w życiu. 

  

\  Wydawnietwe „Kurjer Wileśski" S-ka s ogr. odp. 

  

    ОНАИ ИЕ 

mówić? 
Właśnie w danych okolicznościach. Boże. jaki 

ja byłem głupi! 

Pomimo, że dygotała cała z'wrażenia, a trochę 

ze strachu, że ją tak porwał przemocą, rzuciła mu 
chłodne spojrzenie. Tyle razy już narzucił jej swoją 
wolę, zawsze w taki sposób. że będąc w absurdalnej 
sytuacji, nie mogła się ż niej wycofać z godnością. 

Co mam panu na to odpowiedzieć? 
Podniósł ręce. 
— (oś z głębi szlachetnego serca. 

Umilkła z braku słów. Najwidoczniej nazwał się 
głupcem z powodu małżeństwa z kobietą, która pusz- 
czała teraz jego majątek w kompanji z Monte Danger- 
fieldem i jego zgrają. Do. tej chwili żałowała go, lecz 
żal ten był podszyty kobiecą urazą i uczuciem upoko- 
szenia. Czyż nie ofiarowała mu siebie telegraficznie, 

poto tylko, żeby dostać w twarz nowiną o jego mał- 
żeństwie? Wmówiła w siebie, że wyłączył sie z jej 
życia na zawsze, że nie mogło się stać lepiej i że, gdy- 
by jej depesza doszła jego rąk jeszcze jako kawalera, 
Pola Field, porażona śmiertelnie w swojej dumi 
przestałaby poprostu istnieć, Starała się spychać m 
o nim na samo dno Świadomości. Ale teraz zrozu- 
miała, że nigdy o nim nie zapomni. Gdy 
wet miała więcej nie zobaczyć i żyć jeszcz 
siąt lat, to i tak pozostałby magnetyczną postacią 

  

  
  

   

   

   

       

  

    
UWE GA 

  

Drukarmia 

potężną ale nie apomnianą, zawsze żywą, zawsze 
i groźną nawet we wspomnieniu. 

Odwróciła głowę przed jego wzrokiem, dziwnie 
rozpaczliwym. Na oko wyglądał jak zawsze zwycię- 
sko. Był ubrany bardzo starannie i elegancko. Koł- 
nierzyk miał, jak zwykle, niski. Była to jego maniera. 

  

Auto było jeszcze bardziej łuksusowe niż tamto, któ-, 
rem zawiózł ją do Ranelagh. Słowem władcze pozory 
były takie same, ale władca jakiś zmieniony. Niegdyś 
pełna twarz zapadła się i zwęziła: nos zaostrzył się; 

skronie posiwiły; oczy takie zawsze pogodne i pełr 

blasku, pozachodziły krwią. Ale to nie było ws 
ko. Spojrzała mu szybko w oczy i doznała dziwnego 
wrażenia. Czyżby lew zamienił się w wilka? 

Auto zatrzymało się przed wejściem frontowem 
Hansel Mannions. Droga trwała zaledwie parę minut. 
Szofer otworzył dzwiczki. Pandolfo wyskoczył i po- 
mógł jej wysiąść. Rzuciła mu grzeczny uśmiech i ski- 

nęła ręką na pożegnanie. 

— Dziękuję za odwiezienie, sir Wiktorze. 
Weszła do hallu. Windziarz powitał ją, podno- 

sząc rękę do czapki. Pandolfo wszedt za nią. 

Przykro mi — zaczęła. 
e pozwolił jej dokończyć. 

— Nie. Ze mną nie potrzebuje się pąn: ceremon- 
jować. ч 

Zwrócił się przyjaźnie do windziarza. 

  

      

  

      

Człowieczysko uśmiechnął się, rad, że go poznano. 

-— Od dwudziestu lat, sir Wiktorze. 
Cóż mogła zrobić? Kazać mu odejść? Toby tylka 

obudziło podejrzenie windziarza, który zapamiętał 
wielkiego człowieka 7/ przed dwóch lat. 

Kiedy znaleźli się w salonie, rzekła: 

— Znów mnie pan steroryzował. Niech pan sam 

osądzi, czy pan postąpił uczciwie i po rycersku. Nie 

rzeczowego. Pan poszedł dobrowolnie swoją drogą. 
Ja idę swoja. 

— Jaka szkoda! 
Przez otwarte drzwi jadalni widać było połysku- 

jącego w kącie Perseusza. Pandolfo dostrzegł go i wy” 

ciągnął rękę. 
. — Cieszę się, że pani go zatrzymała. Może to bę- 

dzie moje jedyne arcydzieło. 
Odpowiedziała coś zdawkowego. Była wzburzo- 

na. że ją tak naszedł. Jego obecność i władczy 5ро- 
sób bycia działały jej na nerwy. 

— Cała wina jest po mojej stronie — rzekł nagle 
Pandolfo. Ale nie możemy od siebie uciec. Zasta- 

nawiałem się. jak się do pani zbliżyć. Żyje pani w ta- 
kim konwencjonalnym świecie... Istnieje. coprawda 

poczta, telegraf i telefony. Mogłem również zgłosić się 
do pani wprost. Ale, jak już zaznaczyłem, żyje pani 
pod oehroną grzecznych form. 

(D. c. n.) 

    

  

      

   

  

   

           
PT 

odpowiedzisiny Witold        
  

Redaktor Kiszkis.


