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Dźdżyste południe karnawałowego 
poniedziałku... Kto w tym czasie w 
Wiedniu nie pracuje, a ma choć jeden 
złamany szyling, ten siedzi w kawiar- 
ni. Nieosiągalne dla bywaleów Rud- 
niekiego. lub' Sztralla stosy ilustrowa- 
nych czasopism i gazet bawią i żaj- 
iwują czas. Snują się ugrzecznione i 
dystyngowane syłwetki kelnerów a z 
niemi razem wije się od stolika do sto 
lika strajk paryski jako główny te- 
mat rozmów. 

Stołeczna prasa poniedziałkowa 
równie nudna i bezbarwna. jak i po- 
goda tego dnia. Ostateczne rozstrzyg- 
nięcia w sprawie przyszłego regime'u 
mają zapaść dopiero w końcu tygod- 
nia, pozatem parę wiadomości z Pa- 
ryža, parę - „bogoojezyžnianych“ de- 
klaracyj „ojczystego frontu”, reszta 
zaś szpalt wypełniona codziennemi 
„michałkami* dziennikarskiemi. Ni- 
czem się nie różni od ogólnego tonu 
prasy socjalistyczna  „Arbeiterzei- 
tung”. I tylko przez lustrzane szyby 
kawiarni widąć, jak zamiera nagle 
ruch tramwajów. Razem z tramwaja- 

  

mi stanęły wskazówki na miejskich _ 
zegarach elektrycznych. Na gódzi- 
nie 12 m. 17 zatrzymał się urzędowy 

cząs wiedeński i odtąd w galopują- 
cem tempie potoczyły się wypadki. 
czerwonego karnawału. 

Na wszystkich ulicach widać za- 
marłe kadłuby tramwajów i grupki 
przechodniów z objawami wyraźnego 
zakłopotania. Tylko po. twarzach 
tramwajarzy przemyka ukradkiem ja 
kiś przyczajony błysk jakiś ironiczny 
uśmieszek. „Pogoda zła... . zapewne, 

coś się w elektrowni popsuło odpo- 
wiaąda dobroduszny konduktor, inda-' 
gowany przez grono przechodni. 

Mija niepewny kwadrans a ulica- 
mi „Ringu* mknie pierwszych pięć 
aut bojowo uzbrojonej policji. 

W kryształach wystaw eleganckich 
magazynów migają wiązki hełmów 
szturmowych i kępy lśniących bagne- 
tów. Za pierwszemi pięcioma mkną- 
dalsze auta. Wkrótce gubi się rachu- 
nek. Dziesięć minut później wyciąga 

się ulicami „Ringu* wąż więcej niż 
trzydziestu aut wyładowanych bojo- 
wo uzbrojoną piechotą regularnego 
wojska. Na każdem aucie kochanek 

  

walk ulicznych C. K. M. Wszystko go .. 
towe do strzału. 

Po twarzach, gromadzącego się na 
chodnikach tłumu czmychnął cień 
strachu. To już nie zakłopotanie z po 
wodu kłótni „w. rodzinie" to nie de- 
monstracje petard Hitlera. 

Przed bankami, izbą handlowo-prze 
mysłową i dyrekcjami koncernów wi 
dać ożywiony ruch kolorowych limu 
zyn. To już i duży kapitał zaczął się 
denerwować. Przechodząca grupka 
księży mówi coś o szczerzącym kły 
Antychryšcie... 

, Bawolemi oczyma patrzy z roz- 
dziawioną gębą na przejeżdżające au- 
ta jakiś przypadkowo w śródmieście 
zaplątany, dostatnio ubrany chłop. 
Ten najmniej ze wszystkich rozumie, 
co się dzieje... 

Za chwilę widać maszerujący ba- 
laljon piechoty, kompanje linjowe, 
c. k. m-y na jukach i taczankach. 
Czlonkowie.. „ojezysteso frontu“ idą 
na front... do. dzielnic robotniczego 
Wiednia. A 

W pół godziny po wybuchu straj- 
ku w elektrowni policja, Heimwehra 
i wojsko obsadziły ratusz. Naczelne- 
go komendanta byłego Schutzbundu, 
oraz kilkudziesięciu  najwybitniej- 
szych przywódców socjal-demokracji 
z miejsca zaaresztowano. Przy gabine 
cie prezydenta miasta postawiono 
straż, wyższych urzędników magi- 
stratu zaaresztowano, 

  

Na gotyckich wieżach czerwonego 
ratusza załopotały biało-zielone sztan- 
dary Heimwehry. Po piętnastu latach 
wszechwładnego panowania socjalde 
mokracji padł najsilniejszy w zachod- 
niej Europie bastjon robotniczego sa 
morządu. 

Pod silnym konwojem policji i 
wojska wyszli z ratusza ci, którzy ro- 
botnikom wiedeńskim dali setki tysię 
cy nowoczesnych mieszkań, dali żłób 
ki, wspaniałe szkoły, stadjony, bibljo- 
ieki i czytelnie, dali kina i teatry ro- 
botnicze, dali pierwszorzędnie wyposa 
żone instytucje i organizacje kultu- 
ralno-oświatowe oraz zawodowe. dali 
mieszkania z łazienką i wiarę w ewo- 
lucyjną przemianę kapitalizmu na dro 

   

dze wyborczych zwycięstw partji ro- 
botniczej. 

Razem z prezydentem miasta ka- 
retką policyjną, pojechały do więzie- 
nia socjal-demokratyczne sny. robot- 
nika wiedeńskiego i jego realne zdo- 
bycze. 

Ugodowi i szukający możliwości 
współpracy z Dollfussem, przywódcy 
socjaldemokracji nie chcieli zbrojnej 
walki, bali się o niej myśleć. Łudzili 
się, że wystarczy demonstracja straj- 
ku generalnego i groźba pochwycenia 
za broń, by przekonać Dollfusa, że so- 
cjal-demokracja też coś znaczy, że so- 
jusz ze Stahrembergiem może się nie 
opłacić. 

Wicekanelerz major Fev wiedział 
jednak dobrze, że ten na wojnie wy- 
grywa, kto pierwszy odważy się za- 
skoczyć nieprzyjaciela nagłem natar- 
ciem. W poniedziałek już w przedpo- 
łudniowych godzinach policja i woj- 
sko przystąpiły w całej Austrji do oku 
powania domów robotniczych i kon- 
fiskaty broni, w Wiedniu zaś ledwie 
wybuchł strajk, a już pierwsze lotne 
oddziały policji. wojska i Heimwehry 
zaatakowały przedmieścia robotnicze. 

Niezdecydowany i nie mający je- 
szcze gotowego planu walki sztab so- 
cjaldemokratyczny w większości swo- 
jej bądź powędrował do bezpiecznych 
cel więziennych, unikając groźby ba- 
rykad i sądów doraźnych, bądź uciekł 
do Czechosłowacji, bądź wreszcie ofi- 
cjalnie zdradził partję, przechodząc 
na stronę DolHfusa. Tylko nieliczni 
stanęli przy robotnikach do wspólnej 

    

walki. 
i se * 

Z czerwonym Wiedniem .nie po- 
szło jednak majorowi Fey'owi tak łat 
wo, jak z socjaldemokratycznymi przy 
wódcami. W zapustny poniedziałek 
wyszło dopiero najaw całe olbrzymie 
uświadomienie polityczne i wyrobie- 
nie organizacyjne robotnika austrja- 
ckiego. ; 

Większą część broni i amunicji u- 
kryli robotnicy w tajnych zamurowa- 
nych niszach i podziemiach domów 
robotniczych. Kilometrami ciągnące 
się masywy kolonij robotniczych, za- 
słonięte przed okiem policji socjalde- 
mokratycznym samorządem Wiednia, 
OWE 

Sprawą Austrji zajmą się 
cztery mocarstwa? 
LONDYN, (Pat). Na temat wspól- 

nego komunikatu mocarstw w spra- 
wie Austrji, „Times* zamieszcza na- 
stępujące autorytatywne uwagi: Dla 
Włoch i Francji jest niewątpliwie 
sprawą wielkiej wagi, aby Austrja u- 
trzymała się w warunkach, jakie dla 
niej ustałiły traktaty pokojowe i aby 
mała republika austrjacka nietylko 
nie została wchłonięta przez inne pań 
stwo, ale nawet z niem się nie zasymi- 
lowała. Ważne jest jednek stwierdzić, 
że pogląd Anglji nie jest całkowicie 
identyczny 2 poglądami Francji i 
Włoch. Wielka Brytanja stoi na sta- 
nowisku, że życzenie większoości na- 
rodu austrjackiego, wyrażone przez 
odpowiedni rząd, winno być zawsze 

uszanowane. Dopóki naród austrjacki 
zachowuje niepodległy własny regi- 
me, może liczyć na dyplomatyczne, 
finansowe i moralne poparcie Anglji 
— pisze dziennik — dając interpreta- 
cję o tyle odmienną od Francji i 
Włoch, że zapowiada wyraźne desin- 
teressement Wielkiej Brytanji co. do 
istoty regime'u w Austrji, o ile jest 
to regime, wyrażający niepodległość 
państwa. 

BERLIN, (Pat). Korespondent bu- 
dapesztański „Berliner Tageblattu“ 

że przywódca węgierskiej o- 
pozycji parlamentarnej dr. Eckhardt, 
osobisty przyjaciel premjera Goem- 
boescha, miał wyrazić mu przeświad- 
czenie o istnieniu pomiędzy Włocha- 
mi i Francją porozumienia, w myśl 
którego Włochy miałyby uzyskać wol 
ną rękę wobec Węgier i Austrji. Wza- 
mian za to Włochy jakoby zobowią- 
zały się wobec Francji zmienić swą 
politykę na Bałkanach a w szczegól- 
ności wobec Jugosławji. Chodziłoby o 
luźne porozumienie w formie gentle- 

man-agrement. Ostatnia deklaracja 
3 mocarstw w sprawie Austrji miała 
być wynikiem tego porozumienia. 

BERLIN, (Pat). Niemieckie Biuro 

   

  

były doskonałą bazą operacyjną dla 
przygotowań militarnych i rozpoczę- 
cia akcji wojskowej. \ 

Ci, którzy budowali domy robotni- 
cze Wiednia, byli nietylko dobrymi 
architektami, lecz też równie dobrymi 
znawcami taktyki wojskowej. Gigan- 
tyczne masywy robotniczych domów. 
rozrzucone wachlarzem wokół cen- 
trum miasta zamykały wszystkie waż- 
niejsze linje komunikacyjne Wiednia. 
Tajne plany budowlane przewidziały 
dobrze pole ostrzału dla ewentualnych 
stanowisk broni ręcznej i maszynowej 
Sieć wewnętrznych połączeń poómię- 
dzy poszczególnemi kompleksami je- 
dnej kolonji gwarantowały należytą 
łączność i możność manewrowania. 

W takich zatem warunkach mi- 
mo, że Fey'owi udało się uzyskać de- 
cydujące w wojnie zaskoczenie takty 
czne, mimo, że zlikwidowano główny 
sztab socjałdemokratyczny, robotnik 
wiedeński nie dał się wziąć bez wal- 
ki. Wystarczyło zaalarmowanym ro- 

  

botnikom parę godzin, by zamienić 
swe domy w groźne warownie jeżące 
się tysiącem luf ręcznej i maszynowej 
broni. 

Było u powstańców dobre kierow- 
nietwo taktyczne poszczególnych 
gniazd oporu, był entuzjazm i he- 
rcizm wałki o mało prawdopodobne 
zwycięstwo, nie było jednak planu 
kampanji, nie było sztabu generalne- 
go, naczelnego dowództwa. nie było 
strategji. 

м * * * 

W poludnie staly juž w pelnej g0- 
lowošci bojowej następujące wažniej- 
sze gniazda oporu robotniczego: w 
dzielnicach zachodnio-północnych — 
główna twierdza marksizmu wiedeń- 
skiego. kilometr ciągnące się mury 

Karl-Marx-Hof'u, w zachodnich dziel 

nicach — masywy robotniczych kolo- 
nij: Sandleisten i Ottakringer Arbei- 
terheim; w południowych dzielnicach 
— Reumannhof; w południowo wscho 

dnich dzielnicach — rzeźnia miejska 

  
Ślady pocisków armatnich i karabinów maszynowych na jednym z robotniczych domów 

Wiednia. 2 

Ideologija Heimwehry. 
0 podobieństwach i różnicach z hitleryzmem 

mėowi ks. Stahremberą. 
PARYŻ, (Pat). W wywiadzie, ja- 

kiego udzieiił przywódca austrjackiej 

Heimwehry książę Stahremberg przed 
stawicielowi „Žournalta“ — Stahrem- 
berg wypowiedział się jako zwolennik 
hitlerowskiego faszyzmu, z dużemi 
jednak zastrzeżeniami. 

Stahremberg zaznaczył, że ideolo- 
gia Heimwehry zbliża śię pod niek- 
tóremi wzgłędami do ideologji hitle- 
rowskiej. Przedewszystkiem obu ide- 
ologjom wspólna jest nienawiść nie 
do samej demokracji, ale do pewnych 
jej form, jak np. do marksizmu. Jest 
jednak wiełe różnie — zaznaczył Sta- 
hremberg — a przedewszystkiem He- 
imwekra odrzuca absurdałne prześla- 
dowania rasowe. Następnie nie zga- 
dza się na rewolucję, jaką wniósł hit- 
ieryzm w dziedzinę religji. Najbar- 
dziej zaś dzieli Heimwehrę od hiile- 
ryzimu pragnienie utrzymania niepo- 
dległości Austeji. 

laformacyjne podaje, że dyplomaty- 
czne koła wiedeńskie zapatrują się z 
wielkim sceptyzmem na dalszy roz- 
wój wewnętrzno - politycznej sytua- 
cji w Austrji. Według tych kół, mię- 
dzynarodowe położenie rządu. austr- 
jackiego po ostatnich zajściach ma 
być utrudnione. Zwraca się przytem 
uwagę na rzekome nieopanowanie ru- 
ehu marksistowskiego oraz na moż- 
liwość wzmożenia się ruchu narodo- 
wo - socjalistycznego. 

Według tej samej informacji nie- 
mieckiej, wyrażają w Wiedniu zapa- 
trywanie o konieczności międzynaro- 
dowego załatwienia kwestji austrjac- 
kiej przez cztery mocarstwa europej- 
skie. Myśl rozważania tej kwestji w 
ramach paktu czterech, a zatem z u- 
działem Niemiec, miała rzekomo w 
"ostatnich dniach zyskać licznych zwo- 
lenników. 

Książę Stahremberg uważa Ansch- 
luss za klęskę dla Austrji, Ansehluss 
bowiem zrujnowałby przemysł au- 
strjacki i stanowiłby prawdziwe nie- 
bezpieczeństwo dla pokoju. 

W zakończeniu wywiadu książę 
Stahremherg zaznaczył, że dopóki 
Austrja będzie miała faszystowski 
rząd Dollfussa, dopóty przy pomocy 
Heimwehry zdoła się oprzeć hitlery- 
zmewi. 

  

MODRYM DUNAJE 
(Qd naszego wiedeńskiego korespondenta). 

i szereg domów robotniczych: poza- 
tem cała północno-wschodnia  dziel- 
nica leżąca na lewym brzegu Dunaju 
zamknęła się potężnemi bastjonami 
Floridsdorfer Arbeiterheim'u i Schlin- 
ger-hofu. 

We wszystkich niema! dzielnicach 
robotniczych zabarykadowano ulice i 
potworzono mniejsze punkty oporu £ 
każdego niemal okna czyhały zdra- 
dzieckie strzały lotnych oddziałów 
Schutzbundu. Barykady zamknęły 
drogę broni pancernej. Po pierwszych 
nieudanych próbach natarcia egzeku- 
tywa rządowa (wojsko, policja i Heim 
wehra) musiała ograniczyć się do lik 
widowania drobniejszych patroli ro- 
botniczych i dozorowania barykad о- 

raz domów. 

Wieczór poniedziałkowy przyniósł 
raczej obronną postawę egzekutywy 
rządowej. Trzeba było  przystą- 
pić do regularnej akcji wojskowej 
zgodnie z ogólnemi zasadami natarcia 
na umocnione stanowiska. Noc, nio- 
sąca ze sobą moc niespodzianek w 
nieprzyjacielskich dzielnicach, nie na 
dawała się do tego. Ograniczono się 
więc do rozpoznawania sytuacji w 
zagrożonych dzielnicach i organizo- 
wania, obrony na wypadek . nocnego 
natarcia przeciwnika. 

W popołudniowych godzinach po- 
niedziałku zmienił się wygłąd śród- 
mieścia do niepoznania. 

Uśmiechnięty. dobroduszny, roz- 
śpiewany tysiącem ślicznych melodyj, 
błyszczący wspaniałemi tualetami pań 
tryskający taniem winem i pomarań- 
czami Wiedeń zamienił się nagle w 
groźny obóz wojskowy. Światowa sto- 
lica operetki, walczyków, gustow- 
nych mebli i obuwia, światowa.ojczyz 
na muzyki i sztuk pięknych niespo- 
dziewanie stała się dla zapatrzonej w 
Paryż Europy terenem najkrwaw- 
szych po rewolucji rosyjskiej walk. 

Śródmieście szykuje się do obrony 
przed nieobliczalnością nadchodzącej 
nocy. Wszystkie ulice i mosty prowa 
dzące do śródmieścia zamknięte są 
drutami kolczastemi. Z poza nich wy- 
glądają lufy r. k. m. i c. k. m. Co dru- 
gi kwartał stoją milczące kompanje: 

Pos. Wallisch został stracony. 
LOEBEN, (Pat). Poseł socjalde- 

mokratyczny i przywódca republikań- 
skiego Schutzbundu Wallisch został 
stracony o godz. 23.40. 

„Wolny Związek Robotników 
"  Austrjackich". 

WIEDEŃ. (Pat.) „Neue Freie Presse“ da- 

nosi, że umiarkowane odłamiy austrjackich 

socjal-iemokratów zamierzają utworzyć uo- 

wą organizację pod nazwą „Wolny związek 

robotników austrjackieh*. Nowa ta organiza 

cja ma współpracować z kanclerzem Doll- 

fussem nad przebudową Austrji. W. skład 

tej organizacji wejdą socjal-demokraci z Ka- 

ryntji i Dolnej Austrji. 
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Fot. A, Skurjat. 

Udostępniając kupującym na „ordery, przedłużamy tanią sprzedaż 

DO SOBOTY, DNIA 24 LUTEGO. 

Nadeszły nowe okazje 

BRACIA JABLKOMSLY Wilno, Mickiewicza 1В 
Wnętrze bogato udekorowane. Prosimy o obejrzenie wystaw i zwiedzenie sklepu 

  

piutony piechoty, miotacze bomb, pio 
nierzy i saperzy. sekcja sanitarna. 

W. b. pałacu cesarskim „Hofbur- 
g'u* skoncentrowano główny odwód. 
Widać więcej niż bataljon stojącego w 
pełnem pogotowiu wojska. : 

Zapada mrok... W sklepach spo- 
żywczych gorączkowy ruch. Przezor- 
ne mieszczaństwo robi zapasy na nie- 
pewne dni. Gwałtownie są też rozku- 
pywane świece. 

Słychać z daleka chrapliwy war- 
kol motorów. To zmotoryzowana ar- 
tylerja wyrusza na stanowiska. Za nią 
pędzą konne baterje baubie i armat 
polowych. й į 

Mžy... Wiedeń tonie w. ciemnoś- 

ciach. Tylko w snopach reflektorów 
widać sylwetki żołnierskie. Zdaleka 
słychać muzykę. To nie.wałczyk „Nad 
pięknym, modrym Dunajem** to grają 
maszynki w dzielnicach robotniczych 
i w takt tej muzyczki leją się pierwsze 

strugi robotniczej i żołnierskiej krwi. 

Godzina 7-ma wieczór —— ulice pusto- 
szeją. Co pewien czas wśród dźwię- 
ków alarmowej syreny przemknie pan 
cerka. Ostatnie grupki odważniej- 

szych przechodniów omawiają nowi- 

ny. - 

Partja socjal-demokratyczna ofi- 
cjalnie rozwiązana. Ogłoszono stan 0- 
blężenia. Każdemu uczestnikowi roz- 

ruchów grozi natyehmiastowy stry- 
czek. O godzinie 8-ej wieczór zamk- 
nięte mają być bramy. Szkoły, teatry 
i kina zamkniete aż do odwołania. 
Dzienników popołudniowych niema. 
W kawiarniach pusto, przy Świecz- 
kach siedzi zaledwie kilka osób. 

* * =, 

  

  

    

Późny wieczór... Przez otwarte ok- 
no dolatuje nieustanny terkot. karabi- 
nów, przerywany wybuchami grana- 
tów. Radjo gra jakąś rzewną melodję 
wiedeńską. 8 

Za chwilę urzędowe komunikaiy: 
„Rząd jest panem sytuacji... Nieobli- 
czalni bolszewicko-marksowscy pod- 
żegacze spotkali się z jednołitym od- 
porem wiernych ojczyźnie warstw. 

Wszystkie siły zbrojne jakiemi. dyspo 
nuje rząd bohatersko i zwycięsko wal- 
czą o niezwłoczne przywrócenie spo: 
koju i bezpieczeństwa.  Robotnicył 
Wasi przywódcy uciekają, pozosta- 
wiając was na barykadach! Robotni- 
cy! Ambicją i największem zadaniem 
rządu jest pracować dla waszego do- 
bra lepiej niż to robili ci, którzy was 
zaprowadzili dziś na oblane krwią ba- 
rykady. Robotnicy! Opamiętajcie się 
i nie dajcie się prowadzić zdrajcom 
ojczyzny i waszych interesów! Nie słu 
chajcie podżegaczy, którzy was pro- 
wadzą do zguby“. — Mówił minister 
światy... Przez okno wpada silniej- 

sza fala melodji maszynek i ręcznych 
granatów. 

        

# * * 

Noc jest na wojnie przyjacielem 
słabiej uzbrojonych i słabiej technicz- 
nie wyposażonych — szezególnie taka 
noc, gdzie można w gębę walić i nie 
być poznanym. * 

„Można było oczekiwać, że nocą 
powstańcy  przypuszezą  planowy 
„szturm do śródmieścia. Zdobycie śród- 
mieścia mogło stanowić dla nich 80 
proc. zwycięstwa. Egzekutywa rządo- 
wa nie miała pewnych wiadomości o 
siłach przeciwnika, ani o jego roz- 
mieszczeniu. Ale naczelnego dowództ 
wa powstańcy nie mieli. 

Taktyka większych gniazd oporu 
ograniczała się do organizowania wy- 
padów na autobusach i.ostrzeliwania 
poszczególnych oddziałów wojska łub 
policji. Pozatem wznoszono barykady 
agitowano bardziej bojaźliwych towa- 
rzyszy i uprawiano drobną partyzan= 
kę uliczną z patrolami rządowemi. 
Tylko w południowo wschodniej dziel 
nicy miejscowe oddziały Schutzbundu 
zrobiły lokałne natarcia, które jednak 
rychło utknęły, ograniczając się do 
zdobycia i obsadzenia dworca wschod 
niego. Również dzięki lokalnym ak- 
cjom robotników z Fłoridsdorfu zaję- 
to dworzec północny. Razem nad ran- 
kiem sytuacja dla egzekutywy rządo- 
wej była groźna prawie wszystkie 
niema! robotnicze dzielnice zabaryka- 
dowane, dwa dworce w rękach nie- 
przyjaciela, i wszystkie niemal. więk- 
sze domy robotnicze stały już jako 
gotowe do walki warownie. Mimo to 
jednak świt wtorkowy (13. H.) był 
zmierzchem rewolucji wiedeńskiej. 

Hader. 

 



  

КОНА СВ 

FASZYZM W ANGLJI. 
Tak modny dziś na całym świecie 

faszyzm znajduje zwolenników nawet 
w konserwatywnej Anglji. Mają Wło- 
chy swego Mussoliniego, Niemcy swe- 
go Hitlera. ma Anglja swego Mosleya. 

SIR OSWALD MOSLEY 
BRYTYJSKI MUSSOLINI. 

Sir Oswald Mosley, młody stosun- 
kowo polityk angielski nałeżał w swo- 
im czasie do partji labourzystów. (La- 
bour Partyj. Przed kilku laty zerwał z 
łą partją, zakładając nowe stronnict- 
wo pod nazwą „Nowej Partji* (New 
Partyj. Były to właśnie zaczątki bry- 
ty jskiego faszyzmu. 

Sir Oswald Mosley ma wiele wa- 
runków na to. by być przywódcą no- 
wego, a właściwie pochodnego, bo na- 
śładowanego z wzorów obcych ruchu. 
Wielka rzutkość i przedsiębiorczość, 
zalety osobiste, dar wymowy, duże 
środki pieniężne —- szybko wysunęły 
Mosleya na widownię, zjednując mu 
wielu sympatyków. Mosley kaptuje 
sobie stronników w sposób. zbliżony 
do metod Hitlera: doskonałą znajo- 
mością psychologji mas, umiejętnoś- 
cią stosowania ludowego, socjalistycz 
nego żargonu. wreszcie żarem swej 
elokwencji i zapałem. Jako mówca 
różni się Mosley od Hitlera tem, że 
„.Fiihrer'* rozgrzewa swych słuchaczy 
demagogicznem budzeniem jakiegoś 
niejasnego. bezkrytycznego poczucia 
jakichś krzywd. może nigdy niedozna- 
inych. podczas gdy Mosley przemawia 
naogół konkretnie. rzeczowo, urozma- 
icając jedynie swe. utrzymane w po- 
ważnym tonie przemówienia osobiste- 
mi wycieczkami pod adresem polity- 
cznych przeciwników. Na tych osobi- 
stych wycieczkach polega może sła- 
bość Mosleya, jako oratora. Jadowi- 
te, sarkastyczne strzały pod adresem 
wrogów, ożywiają wprawdzie tok 
przemówienia, lecz jednocześnie roz- 
praszają uwagę słuchaczy i rozwad- 
niają treść mów politycznych, osła- 
biając ich siłą przekonywujacą.  Hi- 
tłler natomiast odznacza się zwartą 

kompozycją swych przemówień. 

  

  

  

CELE BRYTYJSKIEGO FASZYZMU. 

Czego chce sir. Oswald Mosley? 
Czego chcą brytyjscy faszyści? W 
przeciwieństwie do hitleryzmu, który 
gra na instynktach nienawiści raso- 
wych i klasowych, nienawiści do Ży- 
dów, finansistów. międzynarodowych 
oankierów. ruch zapoczątkowany 
przez Mosleya wydaje się znacznie po 
ważniejszy i realniejszy. Mosley chce 
reformy parlamentu. stworzenia pań- 
stwa korporacyjnego, reglamentacji 
życia gospodarczego. Mosley zapoży- 
cza się poczęści od Mussoliniego, po- 
części zaś — od komunizmu. stwarza- 
jąc jędnak całość bynajmniej nie uto- 
pistyczną. a właśnie opartą na prze- 
słankach raczej realnych i dość jasno 
sformułowanych. 

aš | 

   

   

             Ag ON 

NOWA WYPOŽYCZALN A 
KSIĄ ŻEK 

- Jagiellońska 16, m. 9. 

Komple':na beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. — Lek- 
tura szkolna. — Dział nauko- 
wy. — Każdy sbonent otrzyma 

premjum. 
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Warunki przystępne. 

  

. Proch wybucha 
w wodzie. 

Nowe wynalazki Marsa. 
„_ Ostatniemi ezasy niema prawie dnia, aby 
nie wynaleziono jakiegoś nowego narzędzia 
wojny. Nie o każdym dochodzą jednak wie- 
Śei, ezasem tylko na łamaek pism wyłowi się 
niejedno, tak np. po długieh doświadcze- 
niach uczeni frencuscy doszli do wynalezie 
nia prochu, któremu absołutnie nie szkodzi 
wilgoć i który może ekspłodować nawet na 
dnie jeziora lub rzeki. Ale jeszeze lepiej, bc 
wynaleziono proch, którego spałenie i wy; 
buch są niewidoczne, co zmniejszy możność 
zauważenia strzełającej baterji. 

Fabrykacją bomb, zarówno do ich siły, 
jak i wagi, zrobiła również duże postępy. 
Obeenie wyrabiają się jaż dwntonowe bom: 
hy, przeznaczono głównie-do rzucania z pła 
toweów. - 

Jeszcze niedawno Angija częściowo opie- 
rałą swą obronę przeciwiotniczą na арага 
tach podsłuchowych, przychwytujących naj- 
lżejszy szum silnika łotniezege. Niestety, te 
wspaniałe aparaty mogą wkrótee zupełnie 
wyjóć z użytku, wobec zastosowania płatow. 
«ów latających bez szumu. 

Co zaś dotyczy obrony przeciwiotniczej, 
wielką zdóbyczą jest udoskonalenie działania 
sysłemu saraoczynnego dział przeciwlotni- 
<zych, który amożliwia dokładne samoczyn- 
ne nacelowanie działa na lecący płatowiec. 
Odpalenie następuje również samoczynnic 

zapąmoeą prądu elektrycznego. 
nocy iub podczas mgły mają być sto 

sowane reflektory, operujące niewidzialnemi 
promieniami. Skoro tylko dosięgną one pła 
łowca, baterja samoczynnie otwiera ogień. 

Czołgi 1933 r. są faktycznie ruchomemi 
smałemi fortami, posuwającemi się z szyh- 
kością pociągu, a których wartość strate- 
giezna jest 8Q razy większa w porównaniu 
z ezołgami, które wzięły udział w ostatniej 

wojnie. : 
Czołg dzisiejszy nie je$t już tylko narzę 

dziem walki artyleryjskiej; może on pływać, 
„puszezać gazy, rzucać płomienie oraz maskc 
wać się sztnezną mgłą na dażych przestrze+ 
niaeh. 

Mało wiemy o roli płatowców i sterow- 
tów, jako środku transportu wojsk. A prze- 
ciež niemiecki „Dernier X* może umieścić 
120 osób. W Ameryce Północnej jest już 
skonstruowany sterowiec dłagości 300 mtr., 
o 14 silnikach, mogący umieścić 300 pasa. 
żerów. 

Ale to drobna garstka w powodzi wyna- 
lazków wojennych. r 

  

ROZROST PARTJI MOSLEYA. 

Jeszcze nie tak dawno liczba zwo- 
lenników Mosleya stanowiła „quanti- 

tė negligeable“. z którą przeciwnicy 
nie potrzebowali się liczyć i o której 
wyrażali się z szyderstwem. Jednak 
z biegiem czasu, a zwłaszcza w ostat- 
nich kilku miesięcach Mosley zaczął 
zyskiwać coraz większą liczbą adep- 
tów. Wpłynęły na to poczęści osobiste 
zalety sir Oswalda, poczęści środki 
pieniężne. któremi 1ozporządzał, po- 
części urok nowości, najwięcej jed- 
nak bodaj czynne poparcie młodego 
ruchu przez angielskiego magnata pra 
sowego lorda Rothermere'a, który w 
paru artykułach. zamieszczonych na 
łamach swej poczytnej ..Daily Mail* 
wypowiedział się wyraźnie za Mo- 
sleyem. Wszystko to sprawiło, że licz- 
ba partji faszystowskiej wzrosła do 
500.000 — jak twierdzą optymiści, do 
250.000 — jak mówią pesymiści, a w 
każdym razie do liczby. która dała 
dużo do myślenia innym, starym par- 
tjcm politycznym. Z faszyzmem an- 
gielskim należy się dziś liczyć jako z 
siłą realną i poważną. 

ści angielscy posiadają filje 
i rozgałęzienia w całym kraju. Jak 
już zaznaczyliśmy rozporządzają oni 
znacznemi środkami  pieniężnemi i 
wpływową prasą, reprezentowaną 
przez lorda Rothermere'a. Faszyści 
już przeszli pierwszy etap swego roz 
woju i weszli w drugą rozwojową fa- 
zę. Liczą oni na masowe powodzenie, 
gdyż zdają sobie sprawę, że szerokie 
masy robotnicze rozczarowały się już 
do frazezów socjalistycznych i komu- 
nistycznych. Istotnie. ruch faszy 
ski szerzy się intensywnie w wiełkich 
ośrodkach przemysłowych Północnej 
Anglji, ogarniając zarówno rzesze ro- 
botników, jak też bezrobotnych. Dość 
powiedzie : partja faszystowska za 
mierza wziąć czynny i szeroki udział 
w najbliższych wyborach samorządo- 
wych i parlamentarnych. ; 

        

ORGANIZACJA PARTJI. 

W partji faszystów angielskich pa 
nuje surowa dyscyplina, oparta na za 
sodach centralizacji. Członkowie par- 
tji noszą wzorem faszystów włoskich 
czarne koszule. (a nie brunatne, jak hit 
lerowcy). Odznaką faszystów angiel- 
skich jest nie hitlerowska swastyka, 
a tylko włoska „Fascia” (wiązka z 
liktorską siekierą). Partja ma w Lon- 

dynie swą centralę, coś naksztaH „Bru 
natnego Domu*, gdzie się mieszczą 
apartamenty przywódców i biura po- 
szczególnych wydziałów partyjnych: 
finansów. propagandy, organizacyj 
lokalnych, obrony i t. d. 

Członkowie partji płacą składki w 
wysokości 1 szylinga miesięcznie (bez 
robotni płacą po 4 pensy). 

Sir Oswald Mosley spodziewa się 
że przy najbliższych wyborach do par 
lamentu zdobędzie w kraju: jeszcze 
poważniejsze niż dotychczas wpływy. 
Może nawet roi w skrytości ducha o 
laurach Hitlera czy Mussoliniego. To 
ostatnie jednak Anglji bodaj nie gro- 
zi. Stary wyrobiony Albion spewnoś- 
cią nie dopuści do żadnej ..czarnej'* 
czy „brunatnej rewolucji. 

New. 

ALUS RIAA 
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„ZAWIESZENIE BRONI” 
zarządza przywódca austrjackich narodowych socjalistów. 

BERLIN. (Pat.) Przywódea austrjackich 
narodowych socjalistów  Habieht wygłosił 
wczoraj wieczorem w radjo monachjskiem 
przemówienie, w którem zwraca się w ob- 
liezu całego narodu niemieckiego do rządu 
austrjaekiego z zapylaniem, czy zgodzi się 
wobec ołiar ostatnich wypadków oraz strasz 
liwyeh możliwości, które utworzą się w przy 
szłości, sznkać współnie z ruchem narodowo 
socjalistycznym drogi dla lepszej doli паге- 
du austrjaekiego. Twierdząca odpowiedz 
oraz wynikające z niej porozumienie zapew- 
ni Austrji wewnętrzny pokój i przyniesie jej 
pokój z Rzeszą ze wszelkiemi wynikającemi 
z tego nasiępstwami. 

Dia udowodnienia całkowitej szezerości 
swych zainiarów pokojowyeli kierownictwo 

ruchu narodowo-soejalistycznego wyda jesz- 
cze w ciągu noty rozkaz do wszystkich od- 
działów partyjnych, wprowadzający zawie- 
szenie broni z natychmiastową mocą obowią- 
zującą od włorku 20 do środy 28 lutego w 

  

Wycieczka estońska w Warszawie 

  

W. poniedziałek rano przybyła do Wu 
szawy wycieczka estońska. 'W wycieczce. 
której przewodniczy prezydent .parlamen* 
estońskiego p. Einbund biorą udział prz 
stawiciele rządu estońskiego, wojskowości, 
sądownictwa, sfer naukowych i gospodar 

   

WARSZAWA. (Pat.) W: czasie wizyty pre 
zydenta parlamentu estońskiego Einbunda i 
gen. sekretarza parlamentu jfaddisona u pp. 
marszałków Sejmu i Senatu, poseł estoński 
min. Pusta wręczył p. marszałkowi Śwital: 
skiemu i p. marszałkowi Raczkiewiczowi iu- 
sygnja wielkiej wstęgi orderu Orła estońskie 

go. W godzinach południowych pp. marszał- 
kowie Sejmu i Senatu rewizytowali osobi- 
ście prezydenta Einbunda. 

WARSZAWA. (Pat.) W dniu dzisiejszym 
w godzinach południowych nezestnicy wy- 
cieczki estońskiej z prezydentem pariamen- 

  

czych, świata literacko-artystycznego i prasy 
INa zdjęciu — goście estońscy na dwor- 

cu warszawskim. Pośrodku przewodniczacy 
parłamentu Einbund, obok z lewej, nieco 
głębiej — poseł estoński w Polsce min 
Pusta. ^ 

ta estońskiego Einbundem i posłem estoń 
skim w Warszawie ministrem Pustą na cze: 
le, wraz z ezłonkami T-wa Polsko-Estońskie- 

go z prezesem Rady Naczelnej T-wa mini- 
strem Hubiekim zwiedzali Centralny Insłytut 
Wychowania Fizycznego na Bielanach. Po 

zwiedzeniu Instytutn gości podejmował śnia 

daniem dyrektor Centralnego Instytutu Wy - 

chowania Fizycznego płk. dr. Gilewicz. О 

godzinie 20 gości estońskich podejmowali © 
biadem marszałkowie Sejmu i Senatu. O g»- 
dzinie 23.50 wycieczka estońska odjechatn 
do Krakowa. 

  

  

Jutro pogrzeb króla Belgów. 
Ceremonjał pogrzebowy. RZYM. (Pat.) Następea tronu książę Hum- 

' bert wyjechał w nocy do Brukseli eelem 
wzięcia udziału w pogrzebie króła Alberta. 

— PARYŻ. (Pat.): Rzad franeuski posta: 
nowił wysłać dó Brukseli celem wzięcia u- 
działu w pogrzebie króla Alberta kompanię 
honorową piechoty ze sztandarami: oraz od- 
dział strzełców marynarki dła podkreślenia 
współdziałania wojsk belgijskich z trancu- 
skimi marynarzami w czasie walk na Iserze 
i pod Ypres. Organizacje b. kombatantów 
wysłały również swe, delegacje na uroczy- 
stości pogrzebowe. 

LONDYN. (Pał.; Na pogrzeb króla Al- 
berta wyjeżdża we środę do Brukseli oddziat 
6 pułku dragonów gwardji, którego zmarły 
monarcha był szefem. Oddział ten. składać 
się będzie z 7 oficerów, 100 żołnierzy oraz 
orkiestry pułkowej. Wieniec, który w imie- 
niu armji brytyjskiej złożony będzie na tru 
mnie zmarłego monarchy, zrobiony będzie 
z maków tlandryjskieh, wykonanych w 
schronisku dła byłych kombatantów iui. 
inarsz. Haiga. 

BRUKSELA. (Pat.) We wtorek od wczes- 
nego rana przed pałacem królewskim, gdzie 
wystawione zostały na widok publiczny 
zwłoki króla, przedefilowały niezliczone fłn- 
my publiczności. Ilość osób obliczają na kll- 
kaset tysięcy. O godzinie 21-ej dostęp puk- 
liezności do zwłok został przerwany. Niezli 
€zone tłumy Stały jednak nadal przed zam- 
kiem. W-g przypuszczeń, w ceremonji po- 
grzebowej czwartkowej weźmie udział około 
1.000.000 Iudzi. 

Socjaliści za koronacją 
następcy tronu. 

BRUKSELA. (Pat.) Partja socjalistyczna 
postanowiła wziąć udział w redagowaniu 

mowy, jaką wygłosić ma król w piątek. Tem 
samem socjaliści belgijscy opowiedzieli sie 
за koronacją nowego króla. 

Nowy król, wstępujący na tron jako I.c- 
opołd III, złoży w piątek przysięgę na kon- 
stytację. W najbliższą sobotę król Leopold 
NI wraz z żoną odhędzie tradycyjny wjazd 
do Brukseli. W związku z tem w ciągu tych 
dwóch dni, to jest na piątek i sobotę, w ca: 
tej Belgji będzie zniesiona żałoba. 

AAS IST TN ARIMA CSK 

Amb. Chlapowski 
u min. Barthou. 

PARYŻ, (Pat). Minister Barthou 
przyjął ambasadora Chłapowskiego. 
Audjencja trwała 3 kwadransc. 

Pogrzeb gen. Rządkowskiego 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 20 bm. od- 

był się pogrzeb śp. Jana Rządkowskiego, ge- 
nerała w stanie spoczynku, bvłeso dowódcy 

Legjonu Puławskiego. byłego dowódcy dy- 
wizji litiewsko - białoruskiej. 

Nabożeństwo żałobne w kościele garni- 
zenowym odprawił ks. arcybiskup Ropp, w 
asyście licznego duchowieństwa, przyczem 
przemówienie, poświęcone pamięci zmarłego 
wygłosił ks. prałat Jachimowski. Na nabo- 
żeństwie obecni byli gen. broni Żeligowski, 
gen. Burhardt-Bukacki, gen. Olszewski, ko- 
mendant garnizonu m. Warszawy ppłk. Pere- 
świet-Sołtan, korpus oficerski, delegacje puł- 
ków, przedstawiciele organizacyj b. wojsko- 
wych, przyjaciele i koledzy zmarłego. 

Po nabożeństwie nastąpiło wyprowadze- 
nie zwłok śp. gen. Rządkowskiego na cmen- 
tarz wojskowy na Powązkach. Nad mogiłą 
pożegnał zmarłego gen. Żeligowski. w imie- 
niu wszystkich organizacyj polskich, które w 
czasie wojny Światowej działały na terenie 
byłego zaboru rosyjskiego. W  iimeniu 
Związku b. Legjonistów Puławskich przema- 
wiał wiceprezes Związku p. Modzelewski i 
były adjutant zmarłego płk. Węcki. 

   

  

BRUKSEŁA. (Pat.j Ceremonjał uroczy - 
stości pogrzebowych, które będą miały mi: j- 
see we czwartek, został już ustalony. Ciało 
króla wyniesione będzie o godzinie 8 rano. 
росхет przed otwartą trumną przedefiluje 
w ciągu dwóch godzin 80.000 byłych komba- 
tantów. Następnie trumna zostanie przenie- 
słona do katedry, Za trumną postępować 
będą jedynie dwaj synowie króla Alberta 
oraz następca tronu włoskiego i naczelnicy 
państw obcych oraz ich reprezentanei. W ka- 

tedrze na orszak żałobny oczekiwać będzie 

Królowa i żona księcia Leopolda. Następnie 
orszak uda się do kościoła Laeken, gdzie 
trumna ze zwłokami króla złożona będzie 
w podziemiach, obok dwóch pie eh kró 
tów bełgijskich. Po drodze orszak żałobny 
zatrzyma się przed grobem Nieznanego Žol | 
nierza. Przed złożeniem trumny na miejsee 
wieczuego spoczynku odbędzie się wielka de- 
filada wojskowa. 

południe, t. j. na przeciąg 8 dni. W ezasie 
trwania tego zuwieszenia broni €złonkom 
nie wolno pod rygorem natychmiastowego 
wykuleczenia atakować rządu austrjackiego 

lub jego organów słowem, pismem lub in- 
nemi środkami. Zezwała się natomiast w tym: 
okresie towarzyszom partyjnym na werbowa 
nie ezłonków wśród dotychczasowych zwo- 
ienników partji soejałdemokratycznej oraz 
na samoobronę przed bezpośrednią napa 
śeią. 

Kierownietwo  partji narodowo-socjaii 
stycznej spodziewa się, że związkowy rząd 

  

austrjaeki zachowa się w tym czasie wobec 
ruchu narodowo-socjałistycznego w podobny 
sposób. i da jasną odpowiedź na powyższe 
zapytania. © ileby to nie nastąpiło lub stała 
się w sposób niedostateczny, podjęta zosta- 
nie po upływie tego terminu w środę *% 

  

łatego o godz. 12 w południe ponowna 
walka. 

W. zakończeniu przemówienia  Habichi 
wyraża nadzieję, że rząd austrjaeki zrozu 
mie ten gest i pójdzie na drogę do szczęścia 
Austrji bez ponoszenia nowych ofiar. 

  

Pogrzeb ofiar, poległych po stronie rządu. 
    EN. (Pat) We wtorek w południe 

odbył pegrzeb 59 ofiar, poległych w ©za- 
sie ostatnich wałk w Wiedniu po stronie rza- 
dowej. Pogrzeb hył imponu*'e» maniiestacja 
żałabną, w której wzięli udział prezydent 
republiki Miklas, ezłonkawie rządu z kancie- 

rzem Dolfussem ua czele, korpus dypłoma- 
tyczny, przedstawiciele władz duchownych. 
wojskowości, formacje ochotnicze i olbrz 
mie Humy publiczności. Z domów pow 
wały chorągwie żałobne. Okna wielu imiesz- 

   

   

  

kań oświetlone były świecami. Lampy luko 

we na ulieach przysłonięte były krepa. 

Poświęcenia zwłok dokonał kardynii 
Wiednia Innitzer, w asyście kleru, poczem 
kołejno przemawiali prezydent Miklas, kane- 
lerz Dolliuss i wicekanclerz Fey. Kanclerz 
Doliuss w przemowieniu swem zapowiedziui 
że wobec uspokojenia, które nastąpiło w 
Austrji, sądy doraźne zaprzestaną swej dzia 
ialuości, począwszy od środy, godz. 7 rane. 

  

Konfiskata broni i majątku. 
WIEDEŃ. (Pat.) Dzienniki wiedeńskie do- 

noszą, że daiychczas policji adało się wy- 
desiać następujące zapasy broni” - Schutz: 

handu: 
82 karabiny maszynowe, 4.200 karabinów 

ręcznych, 5.800 rewolwerów, przeszło miljoa 

aaboi, 7.000 granatów ręcznych, 600 kg. mis 
terjałów wybuchowych, trzy tajne stacje na- 

dawcze i wielką ilość różnorodnego materja- 
łu wojennego. 

WIEDEŃ. (Pat.j „Wiener Zig. ogłasza 
rozporządzenie ministra skarba, zarząrzają- 
te zajęele wszystkiech kapitałów, złożonych 
przez stronnietwo soejal-demokratyczne w 
bankach | kasuch oszczedności. 

  

Hoaiki 2 Polski i zę Świała 
— SILNA MGŁA panuje nad poiskiem mo- 

rzem. Spowodowało to uruchomienie specjal- 

nych syren sygnałowych na Helu i przylądku 
Rozewskim. Syreny łe głosem rozlegając; 
się na kilka mil wokoło ostrzegają okręty 

przed wjechaniem na mieliznę. | 
_*—'W GHABAROWSKU w. związku z wy- 

konywaniem planu uprzemysłowienia Dale- 
kiego Wschodu — uruchomili bołszewicy og- 
romną elektrownię o sile 6.000 kilowatów. 

—- ZJAZD MUZYKÓW niemieckich po- 
chodzenia aryjskiego otwarto w Berlinie (pier 
wszy po przewrocie). 

— WILKI NA PODKARPACIU pojawniy 
się w nienotowanej dotychczas ilości. Zgłod- 
niałe bestje napadają w biały dzień na ku- 
dzi. W Siedmiogrodzie pożarły one całą gru- 
pę włościan. wracających z targu. 

— WIELKĄ AFERĘ 
wykryło w Gdyni. Stwierdzono, że dwie fir- 
my holenderskie, zajmujące się importem šle- 
dzi do Polski, były zarejestrowane jako pol- 
skie i korzystały przez to z licznych ułat- 
wień na niekorzyść przedsiębiorstw kraj 
wych. W związku z tem przybył do War: 
wy prokurator sądu Okręgowego w Gdyni p. 
Turnel, który ma zbadać szereg Świadków. 

— PROCES AKCJONARJUSZY ŻYRAR- 
DOWA został wyznaczony przez wicepreze- 
sa Wydziału Handlowego Sądu Okręgowego 
Av Warszawie na dzień 2-go marca r. b. Jak 
wiadomo chodzi o skargę, ziożoną przez ak- 
cjonarjuszy „Żyrardowa przeciw większości 
reprezentowanej przez kapitał francuski. Kwe- 
stjonowana jest mianowicie uchwała walnego 
zebrania „Żyrardowa”, na którem udzielono 
zarządowi absohutorjum mimo zawarcia przez 
niego niekorzystnych umów. Gdyby +. zw. 
mniejszość proces wygrała — zakłady Żyrar- 
dowskie zostałyby oddane w sekwestr sądowy 

— NAJBLIŻSZE POSIEDZENIE „MIĘDZY 
NARODOWEGO KOMITETU OLIMPLJSKE. 
GO odbędzie się w maju r. b. w Atenach. Bę- 
dzie miało ono charakter jubileuszowy ze 
wzgłędu nii 40-lecie istnienia wspomnianego 
komitetu. 3 я ‚ (a) 

      

   

   

  

„Skromne” żądania min.Goeringa 
LONDYN. (Pat) „Dalły Mail ostawa 

dziś obszerny wywiad r ministrem Goerin- 
giem na temat niemieckich żądań w zakre 
sie lotnietwa wojskowego. W wywiadzie tym 
minister Goering oświadczył między innemi. 

Niemey maszą mieć dia eelów obrony 
wojska lotnieze. Posiadając wspólne graniec 
s Francją, Bełgją, Polską i Czechosłowacją 

SIA UAE 

Niemcy muszą posiadać od 30—4%*/ ogólnej 

siły łotniezej tych państw, wziętych razem. 
Jest to najskromniejsza liczba wojsk lotni- 

. ezyeh, która będzie mogła zabezpieczyć her 
pieczeństwo narodowi niemieckiemu. 

W dalszym eiągu swego wywiadu mini- 
ster Goering wypowiedział krytyczne awegł 
pod adresem Ligi Narodów, którą nazywa 

Biumowcy przeciwko rozwiązaniu 
izby Deputowanych. — 

PARYŻ, (Pat). Grupa radykalna 
odbyła dziś obrady w sprawie propo- 
nowanego przez socjalistów - bluimo- 
wców rozwiązania Izby Deputowa- 

Przyszła kolej 

nych. 
Po dłuższej dyskusji postano- 

wiono zająć w tej sprawie stanowisko 
negatywne. 

na harcerstwo. 
BERŁIN, (Pat). Niemiecki związek harcerski został rozwiązany. 

Min. Eden w Berlinie 
BERLIN, (Pat). W poniedziałek 

o godzinie 23.55 przybył do Berlina 
angielski wiceminister Eden w towa- 
rzystwie członków delegacji angiel- 
skiej. 

BERLIN, (Pat). We wtorek przed 
południem lord pieczęci prywatnej 

Eden odbył dłuższą konferencję w u- 
rzędzie spraw zagranicznych Rzeszy, 
poczem wziął udział w śniadaniu, w 
danem na jego cześć przez ministra 
spraw zagranicznych Rzeszy Neurat- 
ha. W godzinach popołudniowych mi 
nister Eden przyjęty był przez kancle- 
rza Hitlera. 

  

  

  

Niezwykła šniežyca w St. Zjedn. 
NOWY YORK. (Pat.) Wschodnie Stany 

nawiedziła niezwykła śnieżyca, jakiej в 
pamiętają łu od lat 30. Szczególnie wiel 
opady śnieżne zanotowano w samym Nowym 
Yorku. 

Rach Da ulicach wskutek grubej war- 
stwy śniegu był utrudniony. Z tego powodu 
nie przybyło do praey około 500.000 osób, 

   
mieszkających (w okolicach podmiejskich. 
Pociągi i statki przybywały z opóźnieniem. 
W Filadeltji były wypadki wykolejenia się 
tramwajów. W stanie Maryland pod cię: 
rem śniegu pozrywały się kable elektryczne. 
Latarnie przed parkiem Białego Domu w 
Waszyngłonie oberwały się, nie mogąc wy- 

trzymać grubej warstwy Śniegu. 

  

  

Umowy międzynarodowe w Sejmie. 
WARSZAWA. (Pat.j Dzisiejsze plenacue 

posiedzenie Sejmu poświęcone było przew: 
nie sprawozdaniom komisji spraw zagranicz 
nych o rządowych projektach ustaw, doty 
czących ratyfikacji szeregu układów i umów 
międzynarodowych. 

Posłanka WOLSKA zreferowała kolejno 
4 projekty ustaw o ratyfikacji międzynaro- 
dowych konwencyj. Wszystkie konwencje 
przyjęto w 2-m i 3-m czytanu. 

Bez dyskusji przyięfo ustawę o pohorze 

  

   

  

rekruta na rok 1934, referowaną przez posła 
Sicińskiego (BBWR). 

Zkolei pos: Ciszek (BBWR) referował pro 

jekt ustawy o załatwianu zatargów zbioro 
wych pomiędzy właściciełami nieruchomo 
ści a dozorcami domów w województwie pv 
znańskiem. Projekt tej ustawy przyjęto w 
2-m i 3-m czytanu. 

Wreszcie nowelę do ustawy o Funduszu 
Pracy zreferował sprawozdawca pos. 50 
WIŃSKI (BBWIR). Sprawa ta nie wywołała 
większej dyskusji i została przyieta w gło- 

      

„Ligą zwycięzeów przeeiwko zwyeiężonyn:* 

i„Unją dla zatrzymania łupów". 
Pragnąłbym -— mówił m. in. Goering - 

aby wszyscy mężowie stanu w Europie 

byli byłymi żołnierzami z frontu. Pakt po- 
koju, zawarty ostatnio z Polską, stał się me- 
żliwy tylko dlatego, że przywódcy z uhu 
stron znają wojnę z własnego doświadczenia 
i eheą zaoszezędzić swym krajom tej grozy 

Na zapytanie w sprawie Dymitrowa Go- 
ering oświadczył: Dymitrow može nie pod 
palił Reiehstagn, ale czynił eo mógł, aby 
wzniecić pożar w narodzie niemieckim. Był 

on najbardziej czynnym agentem holszewie 
kim w Niemczech. Oświadczyłem ma w sa 
dzie mówił dalej Gocring — że zasłużył 
na szubienieę, choćby tylko za swoją zbrod 

niezą dzłałalność przed podpaleniem Reieli 
»łagu i takie jest nadal moje prywatne zda- 
ale. Gdyby jego strona wygrała, to powie- 
siłaby nas bez pardonu. Nie widzę powodu, 
dlaczego ja mim być bardziej pobłażliwy” 
Obeenie siedzi bezpiecznie pod kluczem, 
gdzie przynajmniej narazie pozostanie. Io 
jest najlepsze miejsce dla niego. Taki ezło 
wiek jest zbyt niebezpieczny, aby go pnścić 
między społeczeństwo. 

SROKA AOC EOS 

Otwarcie Wydziału Muzyko- 
logicznego w Konserwa- 
torjum Warszawsklem. 

WARSZAWA, (Pat). Dziś o godzinie 10-ej 
w sali im. Barcewicza w Państwowem Kon- 
serwatorjum Muzycznem odbyła się w obec- 
ności premiera i ministara W. R. i O. P. Ję- 
drzejewicza, wicemin. ks. Żongołowicza, re- 
prezeentantów władz, rektorów uniwersytetów 

i Akademji Sztuk Pięknych oraz licznych 
przedstawicieli świata muzycznego uroczys- 
tość otwarcia nowopowstałego Wydziału Mu- 
zykologicznego. < 

  

Dzień sienkiewiczowski 
w Dyneburgu. 

DYNEBURG. (Pat.j Odbył się tutaj Dzień 
Sienkiewiczowski, zorganizowany przez Sto- 
warzyszenie kulturalno - Oświatowe „Harfa” 

w Dyneburgu. Na program obchodu złożyła 

się m. in. sztuka sceniczna p. t. „Hajduczek“ 

(„Pan Wołodyjowski” w przeróbce se. J. Po- 

pławskiego), którą z powodzeniem odegrał 

zespół sceniczny „Harfy“. Sala teatru (naj- 

większa w Dyneburgu) wypełniła się niemał 
do ostatnich miejsc. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). Londyn 27 

27,39 — 27,11. Nowy York 5,35 i pół 
Nowy York kabel 5,36 — 5,39 — 2 

aryž 34,93 i pół — 35,02 — 34,85. Szwaj- 
carja 171,45 — 171,88 — 171,02. Berlin w ob- 
rolach nieoficjalnych 211,00. 

Dolar w obrotach prywatnych 5,36. 
Rubel 4,68 (5-ki). 4,70 (10-ki). 
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HOLENDERSKĄ | 

Obrady Akademii Literatury 
WARSZAWA, (Pat). W dniach 17 i 18 lu- 

lego toczyły się w sali posiedzeń Polskiej A- 
kademji Literatury, w odnowionym pałacu 

Potockich obrady Akademii. 
W wyniku obrad powzięto następujące 

zje: Przyjęto projekt zmian do projektu 
ustawy o samorządowych bibljotekach publi- 
cznych. Wypowiedziano opinję o projektach 
postanowień ministra w sprawie odznaczeń 
iiterackich oraz przyjęto do wiadomości spra 
wozdanie sekretarza generałnego  Juljusza 
Kaden-Bandrowskiego + pobytu w Paryżu i 
Brukseli. Ponadto uchwałono wziąć udział 
przez delegata Akademji w jury konkursu po- 
styckiego Związku Peowiaków, złożyć podzię 
kowanie dyrektorowi  Bibljoteki Narodowej 
dr. Dembemu za dar dla Polskiej Akademji 
Literatury w postaci umeblowania sali obrad 
Akademji; upoważniona p. J. Kleinera do 
wystąpienia w imieniu Akademji na. posie- 
dzeniu Akademji Umiejętności w Krakowie w 
sprawie wydania słownika Mickiewicza oraz 
przesunięto termin uroczystego wręczenia na- 
grody laureatowi Polskiej Akademji Litera- 
tury p. Michałowi Choromańskiemu na ko- 
niec lutego rb. 

Dłużej zatrzymała się Akademja nad spra- 
wą uczczenia setnej rocznicy „Pana Tadenu- 
sza“ i uchwaliła poświęcić rocznicy specjal- 

ue uroczyste zebranie, na którem prelekcję 
wygłosi Leopoki Staff. 

Kto wygrał? 
WARSZAWA, (Pat). W czwartym dniu 

ciągnienia l-szej klasy 19-ej Polskiej Państ- 
wowej Loterji .Klasowej główniejsze wygrane 
padły na numery losów: 100 tys. zł. 91.353, 
15 tys. zł, 115.009, 10 tys. zł. 78.548, 5 tys. zł. 
63.225. 

ČIA LAIKAS 

UŚMIECHY I UŚMIESZKI. 

Siewcy wiatru. 

Widziałem ułotkę rozpowszechnianą nie 

przez komunistów tym razem. ale przez ja- 

kichś. drabów, nadużywających haseł naro- 

dowych. Dwustronicowy świstek pisany jest 

niewyraźną polszczyzną i takimże pismem ma 

szynowem, a zawiera taki stek bredni, że mi- 

ja się: absolutnie z cełem, gdyż najgłupszy 

czytelnik nie potraktuje ich nawet napół 

serjo. ; Re zę 
# przykładów dostateczny będzie ten: 

swego czasu dwóch oficerów zginęło w kala- 

strofie samochodowej. Zdaniem autorów ulo- 

tki ludzi ci zostali „sprzątnięci* przez pod- 

piłowanie kierownicy samochodowej. Szofer 

oczywiście także. Pewien generał reprezentu- 

jący obóz rządowy jest stałe ofiarą zama- 

chów, minister został otruty i t. i t. d. | 

Ludzie rozumni zwałczałi i zwalczają u 

uas szowinizm partyjny bez względu na to 

w czyim obozie się przejawił. Jednakże bez- 

stronnie przyznać trzeba, że ten właśnie obóz, 

który narodowe szyldy i wzmianki uważał 

za najbardziej pociągające hasła polityczne, 

stosował i stosuje demagogję najpodlejszego 

gatunku jako metodę. Cel zawsze u nich uś- 

więca środki, a ostatnio te środki bywają już 

tego rodzaju. że nawet przeciwnik polityczny 

uutorów oblewa się rumieńcem wstydu na 

myśl, że są ludzie, którzy w ten sposób w 

własnem państwie wojują. 

  

        

Nie czynimy tu oczywiście przedstawicieli 

obozu narodowego odpowiedzialnymi za te 

męty, które gdzieś w mrokach nocy i zauł- 

ków wypisują swoje ulotki i starają się je 
wciskać w ręce najnaiwniejszych. Bezpośred- 

nio z pewnością nie mają z tem nic wspó|- 

nego. Podkreślam tylko, że takie zwyrodnie- 

nie i wynaturzenie moralne u najniższych o- 

graniczonych osobników, to skutki metod 

stosowanych od góry. 

Wygrywanie na najniższych instynktach 

tłumów na wiecach w ciężkiej gospodarczej 
sytuacji Państwa, naganianie młokosów na 

Żydów przez wzniecenie i podtrzymywanie 

ślepej nienawiści rasowej, inne pociągnięcia 

dla doraźnej politycznej często wątpliwej ko- 

tzyści — olo stare, znane grzeszki — które 
spowodowały na dłuższej przestrzeni czasu 

zupełną utratę zaufania mas do tego stron- 

nictwa. 

    

     

   

  

Można przypuszczać, że co poważniejsi 

tzłonkowie stronnictwa potępiają brudną, o- 
szczerczą robotę ulotkawa. Czy jednak sami 

mają wpływ na te sprawy wydaje się wąt- 

pliwe. Oburzenie jednak, hidzi, którym ta ulo- 

tka dostała się w ręce, kieruje się wyraźnie 

w ich kierunku. To juź mają sobie do zaw 

dzięczenia. 

Kto przez lata całe siał wiatr, temu len 

wietrzyk sypie od czasu do czasu piaskiem 

w oczy. 

Orkanu, ani nawet zawieruchy, nie będzie 

z tego powietrza — to pewne. Wel. 

    

"
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OBRAZKI WIEJSKIE. 

CHRZCIN 
Tak sie jakos dobrze sklada, že po 

„Weselu* J. Hopki w „Kurjerze“ w 

okrešlonym przez prawo nalury lų- 

dzkiej terminie nastąpiły chrzciny 

które postaram się opisać krótko bez 

stylu kwiecistego w sposób prosty i na 

turalny. Opis ten może przyda się re 

gjonalistom i badaczom ludoznawst- 

wa. 
Szczęście chciało, że akurat zosta 

łem zaproszony na te chrzciny do. jed 

nego ze. służby folwarcznej, kowala, 

w majątku p. Józefowicza w Porzeczu, 

gminy dokszyckiej. 

Naturalnie pojechałem.  Witano 

mnie szczerze i naprawdę życzliwie — 

tembardziej, że przyszła ze mną i sa 

ma właścicielka maj. Gospodarz do- 

mu i wszyscy goście, byli nam radzi, 

że „nie pogardzilišmy nimi“. jak sie 
sami wyrażali. 

Coprawda spóźniliśmy się nieco i 

dłaiego początek ceremonji chrzcin 

kreślę jedynie « opowiadań kumy i 

gości 

      

    Na kilka dni przed chrzcinami go 
spodarz prosi jedną ze swych zna jo- 
mych na kumę i kogoś na kuma. Ba- 
bula zaś jest nierozłączną opiekunką 
nowonarodzonego aż do ukończenia 
chrzcin. W oznaczonym dniu chrztu 
przyjeżdża kuma z kumem, z ojcem 
małego. ałbo też sami udają się do 
kościoła łub cerkwi. 

Przed wyjazdem do kościoła lub 
cerkwi wszyscy goście wspólnie zasia- 
dają za stołem i robią, tak zwaną, ma- 
łą przekąskę, czekając na przyjazd z 
kościoła. Po powrocie następuje przy 
witanie małego, z imieniem  którega 
zaznajamiają się wszyscy. Od tej chwi 
li rozpoczyna się przygotowywanie 
do uczty. Zjawiają się na stół różne 
potrawy: (kwaszanina, kiełbasa, mię- 
so. kisiel i inne) oraz chleb razowy i 
-.pierohy* z białej pszennej lub żytniej 
mąki z mięsem lub bez, a w końcu bu- 
telka litrowa z wódką. 

Ta część, którą powyżej opisałem 
jest mniej interesująca od tej, którą za 
raz opiszę. 

Na uwagę przedewszystkiem zas- 
ługuje samo zajęcie miejsc za stołem 
Nie ośmielił się nikt usiąść zanim ba- 
buła (babcia obecna przy narodzi- 
nach) nie zajęła miejsca w rogu (do- 
mu) mieszkania naturalnie za stołem. 
Dopiero wówczas usiedli: po prawej 
jej stronie kuma, po lewej mąż babuli 
(dziadek) i przy nim zaś kum, reszta 
gości bez specjalnie wyznaczonych 
miejsc. 

Początek uczty rozpoczął gospo- 
darz domu przez nalanie wódki do kie 
liszków i wspólne wypicie razem ze 

   

wszystkiemi. Dalszy już ciąg sami go 
ście prowadzą, urozmaicając czas róż 
nemi piosenkami, z których jedną 
przytaczam. 

Uskaczu ja małada w wiszniowy sad, 
Aż tam moj mileńki, szczypie wino- 

hrad. 
Śzczypi, szezypi, miłeńki i mnie i 

sabie, 
Szezypłu miłaja sabie, ni tabie, 

Jeszcze szezypła druhuju sabie. 
Posłuchaj miłeńki, szto ja skażu: 

* Jak hałuby złatali sia, 
Hetak moj mileńki z /taboj powinezali 

siu. 

Podczas uczty zwracają się obecni 
do kumy w śpiewie. Ta im odśpiewuje 
1 tak. 

GOŚCIE: Aż ty kumaczka, ty hałubaezka, 

Hdzież ty była? 

KUMA: Aż wy żoneczki, aż wy babuszki 

Da Christa jeździła. 

G.: Aż ty kumaezka, ty hałubaezka., 

Sztož ty tam rabila? 

K.: Aż wy żoneczki, wy labiodeczki, 

Krešnika aehrzcila. 

,, Gu Aż ty kumaczka, ty hałubaczka, 

Czym jeho daryła? 

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

> DZIŚ 

„DZIDZI“ 
З Zniżki ważne. 

Początek o godz. 8 m. 15.     

Sprawy podatkowe 
w Związku izb 

Przemysłowo - Handlowych. 
Międzyizbowa Komisja Skarbowa Związ- 

ku Izb Przemysłowo - Handlowych, która 0- 
brądowała ostalnio w Warszawie z udziałem 
przedstawiciela łzby Przemysłowo - Handlo- 
wej w Wilnie — omawiała sprawy związane 
z polityką koncesyjną monopoli pansiwo- 
wych, przyczem wypowiedziała się za wolną 

sprzedażą hurtową wyrobów monopolowych, 
wyraziła dezyderat, by Monopole przy za- 
wieraniu umów z hurtownikami brały pod u- 
wagę objektywne warunki ubiegających się 
v prowadzenie hurtowni, tudzież podniosła 

"Życzenie, by lzby Przemysłowo - Handlowe 

współdziałały jako organy  opinjodawcze, 
przy zawieraniu tych umów. 

Pozatem przyjęto projekt umowy między- 
narodowej o zapobieganiu podwójnermu o- 
podatkowaniu, rózważono sprawę scalenia 
„podatku przemysłowego od obrotu cementem 
i inne. 

Na wniosek lzby Przemysłowo - Handlo- 
wej w M ilnie komisja wypowiedziała się za 
-wystąpieniem Związku izb  Przemysłowo- 
Handlowych obniżenie do pół procent stopy 
podatkowej od obrotów młynów i olejarni 
przy sprzedaży krajowej przedsiębiorstwom 
przemysłowym celem dalszej przeróbki. 

Dzielni posterunkowi. 
Jan Walentynowiez lat 28, mieszkaniec 

'wsi Waczkańce, gm. niemenczyńskiej w dnin 
17 łutego br. o godz. 13 przejeżdżał przez 
rzekę Wilję wpobližu posterunku Santoka. 
Ciężar furmanki z koniem i woźnicą spowo 
dował załamania się lodu na środku rzeki. 

Dzięki ofiarności p. p. St. post. Ruszczyń- 
skiego, post. Rusakowa, oraz p. Piórki, straż. 
kolejowego, którzy z narażeniem swego žy- 
tia zorganizowali akcję ratowniczą — Jan 
„Walentynowicz wraz z koniem został uratoe 
wany. 

  

  

K.: Aż wy żoneezki, wy łabiodeczki, 

Biełaj namiotkaj obdaryła. 

Piosenki są śpiewane jedne razem, 
przez wszystkich, inne przez poszcze 
gólne osoby kolejno. Tylko ja nie Śpie 
wałem, gdyż Bóg poskąpił mi jak gło 
su tak i słuchu, a wreszcie ze wsty- 
dem muszę się przyznać, że nierozu- 
miem miejscowego języka. 

Kiedy na stole potrawy zaczęły zni 
kać i dało się zauważyć, że goście są 
syci i wogóle та się ku końcowi, wte 

dy jedna z obecnych kobiet (w tym 
wypadku matka córki, która porodziła 

syna) ładny kawał materjału wręcza 
babuli. 

Po tej ceremonji, nastąpiła inna. -— 
Babuła wzięła czysty talerz, położyła 
na nim chleb czarny i sól, kieliszek. 
do kiórego wlała wódki i częstowała 
kolejno gości. Ci zaś po wypiciu mu- 
szą złożyć podarek dla małego na ta- 
lerz. z którego brali kieliszki. Przed 
rozpoczęciem tej ostatniej ceremonji 
babula śpiewa, do wszystkich gości 
zwracając się: 

Nasza babulka tańczy małoć, nie dużo, 
No podarki dosłuży. 

Tańczy mało, czy nie, 
No podarki dajcie mnie. 

Po tej piosence źwraca się babula 
do kumy i wspólnie z gośćmi śpiewa: 

Nasza kumka hbohata, 
U jaje szuba kosmata. 
Siadzić jana na kucie, 
I kiłiszek u ruce. 

Kumok budzie naliwać, 
Kumka budzie wypiwać. 

Siadzić kumka na kucie, 
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X. 
Żeuty pierścień na ruce. 
Žouty pierśeleń szarujuć, 
1 swajn kumku szanujauć. 

A zaloje szanawać, 
Szto padarok treba dać. 

Jak kuma, tak i kum oraz wszyscy. 

kładą podarki. 

Dalej babula kieruje się do kuma 
ze śpiewem: 

A kumoczek nie siadzi, 

A czerwońca pałaży. 

Narodził sia paniez, 

Treha myła kupić, 

Panieza bieło myć. 

Ceremonja ta zwiastuje koniec ucz- 
ly. Zaczynają się wtedy dalej śpiewy: 

Zaprażycie, da załażycie da 12 ko 

Da odwiezieie, da odwiezicie 

kuma damoj. 

A nasz kumoezek, nasz hołuboczek, jon 

podwody lubić, 

A nichajže jon nam za  piesienki, jou 

harełaczki kupić. 

  

naszehe 

Kończąc piosenki, wychodzą z za 
stołu i nucą do babuli: 

Zapała, zapała darożeńka Śniażkom, 

A nasza babulka ma chadzić piaszkom. 

Unuczok Ławrusia zapraży kańka, 

Odwiezi babulku da swojeho dworka. 

Po obejściu wszystkich z 
kiem babuła nalewa ostatni. 
na talerz, gdzie są podarki i wrę 

wszystko matce noworodka. 

„Na tem kończą się chrzciny. 

Czekam, może ktoś obszerniej, — 
szczegółowiej i gładziej to uczyni. 

St. Cieślak. 

    

Najmniejsze na świecie 

  

      

  

P. Ferron jest właścicielem 2 najmniej 
szych na świecie skrzypiec. Są one mni 
od jego, dużych coprawda, okularów. 

   

Echa wyborów do rady 
gminnej w Dokszycach. 

W związku z komunikatem o przebiegu 
i wynikach wyborów do rad gminnych w po- 
wiecie dziśnieńskim, zamieszczonym w „Ku- 
rjerze Wileńskim* i „Słowie* z dnia 18-go 
tsycznia r. b. wyjaśnić się godzi pewne nie 
ścisłości, jakie wkradły się do informacji 
z Dokszyc. 

Otóż w czasie wyborów do Rady Gmin- 
nej w Dokszycach stanęły do konkursu tr: 
listy: Nr. 1 BBWR, oraz Nr. 2 i Nr. 3 o cha- 
rakterze ściśle lokalnym. 

W wyniku wyborów Nr. 1 zdobyła 10 
mandatów, 'Nr. 2 — 4 i Nr. 3 — 2 mandaty. 

Niedokładność poprzedniej informacji po- 
legała na tem, że listę Nr. 2 niesłusznie na 
+wano listą, złożoną przez elementy komu- 

nizujące, a Nr. 3 — ziemiańską. Według du- 
kładnie sprawdzonych danych z listy Nr. 4 
przeszli do rady gminnej dwaj ziemianie i 
dwaj drobni rolnicy -— politycznie niezaan- 
gażowani w żadnej partji, z listy zaś Nr. 3— 
nazwanej omyłkowo „ziemiańską* mandaty 
otrzymali: emeryt sędzia i oficer rezerw; 

  

     

  

nie reprezentujący bynajmniej sfery ziemiać 
skiej, co niniejszem prostujemy. 

  

      
    
    
    
       

Eugenia Kobylińska. 

ZŁOTE SCHODY 
Powieść ia wyszła z drukarni „Zniez“ 
i jest już do nabycia we wszystkich 

księgarniach wileńskich. 
Skład główny w księg. Św. Wojciecha 

Str. 336, cena zł. 5—, 

W sprawie księdza Węckiewicza 
Sąd Apelacyjny potwierdził wyrok. 

Na poezątku roku 1933 między paraijana- 
sni a księdzem dziekanem Węekiewiezem wy 
nikł ostry zatarg. Redakcja nasza po bliż- 
szem zbadaniu sprawy przyznała słuszność 

paraijanom, w rezultacie czego na łamach 

naszego pisma ukazały się kolejno dwa listy 

otwarte. 
W pierwszym liście p. St. Łuezko wyra- 

ził wielki żal, że ksiądz Węekiewiez odmó- 

wił pogrzebu religijnego jego bratankowi, 

który wskutek zawodu życiowego zakończył 

życie samobójstwem. 
W drugim liście Jan Michalski wytknął 

księdzu dziekanowi nadmierną chciwość i 

bezwzględne traktowanie parafjan przy po- 
berze danin za chrzty, śluby i pogrzeby. 

Treścią tych listów poczuł się obrażony 
ksiądz Węckiewicz i skierował sprawę do Są 
du, oskarżając o zniesławienie autorów Ii- 

słów oraz redaktora odpowiedzialnego Kazi- 
mierza Iwanowskiego. 

Sąd Okręgowy po rozpatrzeniu sprawy 
oskarżonych uniewinnił. Sprawozdanie z te 
go procesu podaliśmy w swoim czasie. -— 
Ksiądz Węekiewicz nie dał za wygraną i 
zaapełowałŁ Wczoraj Sąd Apalecyjny rozpoz 
nał sprawę ponownie. 

Oskarżenie popierał osobiście ksiądz Wę 
ekiewicz. Jednym z zasadniczych argumen 
tów oskarżyciela było to, że „władze pol- 
skie, na zasadzie konkordatu, powinny 

otaczać księży szczególna opieką prawną". 
Z tego względu ksiądz Węckiewiez doma- 
gał się kary dla wszystkich oskarżonych. 

Obrońea oskarżonych w osobie mec. Szy: 
szkowskiego prosił o uniewinnienie: oskarżo- 
nych. Co do treści pierwszego listu, 
to mec. Szyszkowski uważa, że ksiądz nie 
może się poczuwać za zniesławionego za- 
rzutem nieudziełenia posługi religijnej w 
pogrzebie samómobójcy, ponieważ przepisy 
kościelne nie pozwalają mu brać udziału w 
podobnym pogrzebie. A więc przytoczenie 
tej okoliczności nie jest pomawianiem księ- 
dza o działalność niewłaściwą. 

Zarzuty, postawione w liście drugim, po 
parł mec. Szyszkowski zeznaniami świadków 
pp. Rydzewskiego, Jasinowicza i Puezyłły. 
którzy stwierdzili, każdy w poszczególnym 
wypadku, że ksiądz Węckiewicz za posługi 
religijne ustalał daniny zupełnie niewspół- 
mierne z ieh zamożnością. Były wypadki, że 
za spóźnienie się na sumę ksiądz W. wj- 
magał ed nowożeńców zapłacenia kary w 
kwocie 20 złotych, a pewnego razu, gdy 

biedny człowiek przyszedł z ciężko choreu: 
niemowlęciem i prosił о ochrzczenie go. 
ksiąd zażądał winerw opłaty i dopóty nie 
udzielił posługi, aż człowiek ten dał mu w 
zastaw swoje obrączki ślubne, które ksiądz 
przyjął, gdy się przekonał, że posiadają pró- 
bę Naogół, jak zeznawali świadkowie, po- 
stępowanie księdza wywoływało zgorszenie 
wśród paratjan katolików, a nawet i wśród 
prawosławnych, 

Sąd apelacyjny ponownie oskarżonych u- 
niewinanlł. * WIŁOD. 
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S. P. Doktūr Jūzei 
Szystowski. 

Dnia 13 lutego r. b. zmarł strawio- 

ny uciążliwą chorobą w wieku lat 42 
Dr. Józef Szystowski Adjunkt przy 
Katedrze Szczegółowej Uprawy Roślin 
U. S$. B. i Kierownik Stacji Oceny Na- 
sion w Wilnie. 

Dr. Szystowski pochodził z Ukra- 
iny z rolniczej rodziny wyzutej z zie- 
mi i skazanej na wygnanie za udział 

w powstaniu 63 r. Wychowany został 
przez matkę czcigodną matronę w u- 
miłowaniu kresowych polskich trady- 
cyj. Ukończył w Kijowie gimnazjum 
w r. 1909. a Wydz. Rolniczy Politech- 
niki w r. 1915 i został asystentem w 
Politechnicznym Instytucie w Nowo- 
czerkasku w Rosji, w r. 1923 powoła 
ny zostaje w tymże Instytucie na za- 
stępcę profesora Uprawy Roślin. Po 
przyjeździe do Polski w r. 1924 zosta 
je starszym asystentem U. S. B. w Wil 
nie. W r. 1932 po uzyskaniu na Uni- 
wersytecie Poznańskim stopnia dokto- 
va nauk rolniczych powołany zostaje 
na Adjunkta i wykładowcę z nasio- 
noznawstwa na Studjum Rolniczem 
U. S. B. w Wilnie. W r. 1925 zorgani 
zował Stację Oceny Nasion przy Wi- 
Jeńskiem Towarzystwie Rolniczem 1 
wykładał nasionoznawstwa w Insty- 
tucie Nauk Handlowo-Gospodarczych. 

Dr. Szystowski odznaczał się wy- 
soce szlachetnym charakterem, pogo 
dą ducha oraz dobrocią, obok czynnej 
natury. Te cenne moralne właściwości 
jednały mu przyjaźń i sympatję wśród 
społeczeństwa, kolegów i uczniów. Na 
cechowany wyjątkową życzliwością 
stosunek jego do ludzi czynił z niega 
nadzwyczaj pożytecznego i szanowa- 
nego przez przełożonych pracownika, 
a serdecznego opiekuna i doradcę dla 
młodszych kolegów, uczniów i pod- 
władnych, z których wielu zawdzięcza 
mu nie tylko zdobycie wyższego pozio 
mu wiedzy, ale niekiedy i wyjście z 
trudnego materjalnego położenia. Ja- 
ko wybitny nasionoznawca znacznie 
się „przyczynił do zbadania wartości 
nasion produkowanych w z. Wiłeń- 

i sko-Nowogródzkiej i postawił na wyso 
kim poziomie zorganizowaną i kiero- 
waną prze siebie Stację Oceny Na- 
sion, która dzięki temu została zali- 
czona do Międzynarodowego Związku 
Stacyj Oceny Nasion. Kiedy stacja w 
pewnym okresie została zagrożona w 
swej egzystencji z braku dotacji, dr. 
Szystowski zgłosił gotowość  bezinte 
tesownego jej prowadzenia ratując 
tem jej dalszy byt. Jest to szczegół 
charakterystyczny dla jego natury 
zdolnej do obywatelskiego poświęce- 

nia. 0 ogromnem oddaniu się umiło- 
wanej swej pracy świadczą wysiłki je- 
Bo w ciągu ostatnich dni życia, a czy: 

„nione dla podtrzymania kontaktu z 
pracą naukową Zakładu i czynnościa- 
mi Stacji. Właściwa jego osobowości 
pogoda i równowaga duchowa nie o 
puszczała go aż do chwili zgonu ocze- 
kiwanego z całą pokorą człowieka 
głębokiej wiary i pojednanego z Bo- 
giem. 

Wyrażał jedynie żal, że musi przed 
wcześnie rozstać z ukochanemi rośli- 
nami. książkami, uczniami i pozosta- 
jącą w osamotnieniu matką. To też 
przedwczesny jego zgon wywołał .pra- 
wdziwy żal wśród społeczeństwa rol- 
niczego, kolegów i uczniów. Niech to 
cenne ziarno wiedzy rolniczej siane 
przez niego znajdzie grunt podatny a 
żyzny w umysłach jego uczniów i 
niech bujnie skiełkuje i wyda plon oh. 
fity dla dobra kraju ojczystego. Niech 
mu ta ukochana nasza ojczyzna, zie- 
mia w której on legł lekką będzie. -— 
Świetlanej Jego pamięci część ! 

Prof. W. Łastowski. 

Sumienie zmusiło. 
W ehutorze Mironowszezyzna kolo Mieh- 

niewiez nieznani sprawcy obrahowali dosz- 
€xętnie cerkiew. Pastwą- rabunku padły bo- 

gate obrusy, przedmioty liturgiczne ze szcze- 
tego złota oraz pewna sumą gotówki ze skar- 
bonek, w których znajdowały się ofiary. 

Wezoraj stróż nocny i zarazem zakryst- 
jan Borys Balin otrzymał od jakiegoś wy- 
rostka paczkę, w której znajdowały się nie- 
które przedmioty zrabowane oraz obrus, de 
którego przypięta była kartka treści naste- 
pującej: „Nie chcąe brać na siebie ciężkiej 
oedpowiedzialności wobee Boga i ludzi, od 
daję zrabowane przedmioty, jakie przypadły 
na mój podział. Za innych nie odpowiadam . 

KURJER SPORTOWY 
MISTRZOSTWA NARCIARSKIE 

! WILNA. 
Dziś zbiorą się wieczorem o godz. 19 wła- 

dze narciarskie Wilna, by powziąć oslatecz- 
nie decyzję co do mających się odbyć zawo- 
dów narciarskich o mistrzostwo Wina. 

Warunki śnieżne ostatnio nieco się popra- 
wiły, to też jest nadzieja, że zawody dojdą 
do skutku. 

Jest projekt, by przynajmniej odbyły się 
konkurencje biegowe. Ze swej strony propo- 
nujemy. by w niedzielę odbyły się biegi tak 
zwane klasyczne, a więc 18 klm., pań i jun- 
jorów, a maraton żeby był przeprowadzony 
albo w następną niedzielę, albo w tygodniu. 

W każdym bądź razie podajemy do ogól- 
nej wiadomości, w pierwszym rzędzie zawod- 
ników, by szykowali się do startu, który nie- 
wątpliwie w niedzielę odbędzie się. 

Zawody odbędą się w konkurencji klubów 

lokalnych. Nie sposób bowiem sprowadzać 
narciarzy Łotwy i jak to był projekt z 
kopanego, mając tak niepewną pogodę. 

ODDZIAŁY NARCIARSKIE P. W. 
MASZERUJĄ. 

Ośrodek W. F. komunikuje, że wczoraj 
rczpoczęły się marsze, oddziałów narciarskich 

PW. 
Oddziały prowincjonalne maszerują do 

Wilna. Zawody koncentracyjne P. W. odbę- 
dą się w sobotę i niedzielę. 

Do Wilna ma przybyć ogółem koło 2 ty- 

  

  

    

„sięcy narciarzy z kresów. 

TRZECH BOKSERÓW WILNA 
POJEDZIE DO POZNANIA. 

Dowiadujemy się, iż dla Wilna zostały 
przyznane trzy bezpłatne miejsca w zawodach 
pięściarskich o mistrzostwo Polski w Pozna- 

niu. 
Mistrzostwa odbędą się w pierwszych dr 

marca. Wilno w pierwszym rzędzie powinno 
wysłać Maliukowa i może Sandlera. Co do 
trzeciego zawodnika, to głosy są rozbieżne. 
Decyzja zapadnie w najbliższych dniach. 

WYJAZD DO RYGI ODWOŁANY. 

Wyjazd bokserów wileńskich do Rygi zo- 

stał odwołany. Władze bokserskie motywują 
to słabą formą zawodników, którzy w żadnym 

wypadku nie mogą reprezentować Wilna, a 

tem samem i Polski. 
Trzeba pamiętać jeszcze i o tem, że wil- 

nianie mieli rozegrać aż trzy kolejne mecze 
w Rydze, Tallinie i Tariu. Mecze te mogłyby 
pociągnąć za sobą szereg przykrych konsek- 
wencyvi — w postaci porażek. 

Stanowisko wilnian jest więc słuszne i 
zupełnie usprawiedliwione. 

REKLAMA SZTEKKERA. 
Oczywiście, že Sztekker sprytnie reklamu- 

je się, a jeżeli nie czyni tego sam, to czynią 
to sprytni menagerzy, którzy konsekwentnie 
rzecz biorąc wkrótce powinni zapowiedzieć 
szumnie start mistrza Sztekkera. 

Ale poznać jest bardzo łatwo, że dyskwa- 
‘ 

    

lifikacje, odwołania i t. d. są tylko sposoba- 
mi znanei już amerykańskiej reklamy. 

Aczkolwiek reklama ta jest nieszkodliwą, 
wprowadza jednak w błąd społeczeństwo, 
które powinno być spokojne co do mistrza 
walk. 

Nie mu się złego nie stanie. Nie pozwoli 
siebie skrzywdzić. 

  

Wszelki uszkodzenia skóry. jak rany, 

wrzody, czyraki i t. p. radykalnie goi, leczy 

i dezynfekuje płyn Germatol dr. Dobrzań 

skiego. 

Mody paryskie. 

  

Oto wiosenna sukienka: różowe z białem 

Zjazd Związku Pra- 

cowników Pocztowych 
W dniu 18 lutego 1984 roku odbył się 

Walny Zjazd Delegatów Kół Miejscowych 

Związku Pracowników Poczt, T. i T. Okregu 

Wileńskiego. 
Przemówienie wstępne wygłosił p. Ed- 

ward Markiewicz, prezes ustępującego. Z 

du Okręgowego, witając przybyłych na Zjazd 

gości oraz delegatów Kół Miejscowych. 

Do Prezydjum, Zjazdu jednogłośnie zosta 
li wybrani: p. poseł Józeł Stangreciak 

jako przewodniczący, p. Makutynowicz Alex- 

sander — jako zastępca oraz p. Aleksander 

Popławski i Emil Rajces — jako sekretarze. 

Po wręczeniu przewodniczącemu Prezyd 
jum pisma powitalnego p. inż. Karola Żu 
chowicza. dotychczas. dyrektora Poczt i Te 
iegrafów, przemówienie powitalne wygłosił 
p. inż. Mieczysław Nowicki, poruszając sp 
wy służbowe przedsiębiorstwa Polska Pacz- 
ja, Telegraf i Telefon oraz podkreślając swe 
życzliwe ustosunkowanie się do Związku. 

Zkolei sprawozdanie działalności ustępu 
jącego Zarządu wygłosił p. Edward Markic- 
wicz, dotychczasawy prezes, zaś p. Wincenty 
Szandrocho, jako skarbnik, wygłosił sprawa 
zdanie kasowe. Następnie, sprawozdanie Ko 

i Rewizyjnej wygłosił p. Paweł Garnie- 
, naczelnik Wydziału Rachunkowego Dy 

rekcji, stwiając wniosek udzielenia absotu- 
torjum i podziękowanie za wzorową działał 

ność ustępującemu Zarządowi. Wniosek ten 
jednogłośnie został przyjęty. 

O godzinie 2 minut 40 uchwalono i wy 
słano okolicznościowe telegramy do: Pana 
Prezydenta Rz. Polskiej, P. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, p. Ministra P. i T. Kaliūskiego 
oraz inž. Karola Žuchowicza. ` 

Po przerwie obiadowej przystąpiono do 
obrad w komisjach: wyborczej, budżetowej 
wniosków i kulturalno-oświatowej. W wyn 

ku tych obrad, uchwalóno szereg wniosków. 
normujących pracę na przyszłość, budżet no- 
wej kadencji i t. d. > 

Pomiędzy innemi, uchwalono jednogło:- 
nie udzielić wyrazy podziękowania i daleka 
idącego uznania za 10-cioletnią pracę p. Ed 
wardowi Markiewiczowi, prezesowi ustępu- 
jącego Zarządu, zasłużonemu działaczowi na 
niwie związkowej. 

W wyniku głosowania tajnego, do nowe- 
go Zarządu Okręgowego weszli w charakte- 
rze członków pp.: 

Edward Markiewicz -— prezes — Wilno. 
iKiełbowski Józef—wiceprezes — Wilno, 
Car Kazimierz — sekretarz — Wilno, 

Szandrocho Wincenty — skarbnik —- Wilno, 
Popławski 'Aleksander — zastępca sekreta - 
rza — Mołodeczno, л 

- Wiszniewski Stanisław — Dyrekcja P. 
Т. — Wilno, 

„ Blankowa Eugenja -— Wilno, 
Wojtkiewicz Wilhelm — Wilno, 
Skiba Włojciech — Baranowicze, 
Makutynowicz Aleksander — Lida, 
„Rajces Emil — Stolpce, 

* Hurynowicz Wincenty — Brześć n/B., 
- Mierzejewski Piotr — Grodno, 
Bogdanowicz Rafał — Wilno, 
Sawicki Józef — Slonim. 
MW charakterze zastępców pp.: 
Deptuch' Józef — Brześć n/B Twierdza, 
Bujnicki Kazimierz — Wilno, 
Merwid Edward —- Głębokie. 

Do Komisji Rewizyjnej 
wybrano pp.: 

Garniewicza Piotra, naczelnika Wydziału 
Dyrekcji P. i T., 

* Moszkowskiego Zenona -— Wilno 
i Żguta Józefa — Baranowicze. 
Po wyborach i ukonstytuowaniu się Zarzą 

du, wygłosił referat organizacyjny poseł Jo 
zef Stangreciak i hasłem „Cześć Organizacji** 
zamknął obrady Zjazdu. ‹ : 

Nadmienić wypada, że za okazaną Zarza- 
dowi Okręgowemu pomoc, Zjazd wyraził po- 
dziękowanie popułarnemu wśród pocztow- 
ców p. mjr. Eugenjuszowi Kozłowskiemu, 
znanemu działaczowi społecznemu na terenie 
Wilna i Okręgu, będącemu na Zjeździe w 
charakterze zastępcy Dyrektora P. i T. Okr. 
Wileńskiego. 

Paląk łapiący ryby. 
Pewien amerykański przyrodnik ogłosł 

ciekawe szczegóły z życia pająków. Np. w 
gorącej strefie amerykańskich rzek, zamiesz 
kuje pająk, który buduje długie lejkowate 
sieci, w które łapie ryby. Inne znowu pająk* 
napadają na ropuchy i jaszczurki, a niektóre 
większe napadają nawet na wężów. Na Ma 
dagaskarze zamieszkuje pająk-olbrzym łapia 
cy w swe siecie ptaki i następnie wysysa jący 
z nich krew, a znowu inny pająk wykra 
dający pisklęta z gniazd. W! Indjach zamiesz 
kuje osobny rodzaj pająków, napadający gro 
madnie na ssaków, jak szczury, myszy, ła- 
sice i in. : 

          

   

jako członków 

Syn systematycznie truł ojca, 
29-letni Kazimierz Kulbis, mieszkaniee 

wsi Lisiaki gm. kozłowskiej chcąe zawładnąć 
gospodarstwem, systematycznie truł swego 
ojea, 70-letniego Jana. W mieszkaniu Jana 
Kulbisa bawił przypadkiem lekarz wojsko- 
wy, który pijąc wodę ze szklanki z przera- 
żeniem stwierdził na dnie osad trucizny. Po- 
dejrzenie swoje skierował na Kazimierza. 
który dziwnie zachowywał się. Ponieważ 
i stary Kulbis od pewnego czasu źle się czuł, 
śłokonano badania lekarskiego i stwierdzono, 
iż organizm Kulbisa jest stopniowo zatru- 
wany stryehniną. 

Stary Kulbis nie zmarł skutkiem zatrucia 

się jedynie dzięki odpornemu organizmowi, 
gdyż w życiu był trzykrotnie truty, zaś w 60 
roku życia sam mimowolnie zatruł się dena- 
turatcm. Przyparty do muru Kazimierz przy- 
znał się do zatruwania ojea i oświadczył, iż 
spełniał tylko prośbę macochy Heleny, która 
przyrzekła mu, iż z chwiłą zgonu ojea zosta- 
nie on gospodarzem i będzie mógł ożenić się 
z dawniejszą swoją kochanką Elżbietą Li- 
siecką, do której stary Kulbis czuł antypatję 
i nie udziełał swojej zgody na małżeństwo 
Syna. 

Macochę Helenę i Kazimierza  Kulbisa 
aresztowano. 

    

    

Psychjatrzy orzekną... 
— Oskarżony, Aleksander Podhajski, czy 

przyznaje się do sfałszowania podpisu Czes- 

ława Rekścia na dwóch wekslach na sumę 

30 i 42 złotych! 
-—— Owszem, przyznaję się do wszystkie- 

go. Sam zrobiłem, sam podpisałem. Nikt 

mnie do tego nie upoważniał. 
—- Pan temi zeznaniami obciąża siebie. 

— No trudno. 

— W śledztwie mówił pan, że do podpi 

sania weksli nazwiskiem Rekścia upoważnił 

pana sam Rekść. ° 

— Mówiiem nieprawdę. 
— No dobrze. Proszę opowiedzieć w ja- 

kich okolicznościach zrobił to pan? Sam lak: 
przyznania się do winy jeszcze nie wystar- 

czą. 
— Chciałem się zabawić! 
— Proszę więc opowiedzieć... 

Więcej nic nie będę mówił. 

Podhajski jest jedynakiem zamożnej ra 
dziny, która wpobliżu Wiiejki posiada fot 
wark. Ojciec Podhajskiego pracuje na kolej. 

Sam Podhajski służył w 135 pułku w ciągu 
10 lat. Brał udział w wojnie, był ranny : 
kontuzjowany. 

Zachowanie się jego przed sądem jest 
dziwne.. Nie chce opowiedzieć w jakich oko- 
łicznościach popełnił przestępstwo i nie chce 
uie podać ną swoje usprawiedliwienie S 

Czesław Rokść, sąsiad, jako świadek 
łyszał opinię ojca Podhajskiego 2 

wił, że się nie udał. Spadł podob 
z I-go piętra. 

świadek właściciel piwiarni,. w któ 
rej Podhajski, pozostawił weksle, mówi «- 
jakiejś kelnerce, z którą P. wyjechał. 

Sędzia Limanowski po przesłuchania 
świadków sprawę odroczył dła zawezwania 
dwóch biegłych >svchjatrów. 

   

   

  

   

      

  

  

   

WŁOÓD: 

RADJO 
WILNO. 

ŚRODA. dnia 21 lutego 1034 r. 

7,00 —- 800: Czas. Gimnastyka. Muzyka. 

Dziennik poranny. Muzyka. (hwiłka gosp. 

dom. 11,40: 11.40: Przegląd prasy. 11.50: Tań- 

ce ludowe (płyty). 11.57: Czas: 12.05: Muzy- 

ka baleiowa łyty). 12.30: Kom: meteor. 

12.33: Chór kozaków (płyty). 12.55: Dzien: 

poł. 15.10: Program dzienny. 15.15: Wiado 

mości ogrodnicze. 15.25: Wiad. o eksporcie. 

15.30: Giełda roln. 15.40: Utwory Chausson'a 

(płyty): 15.50: Reciłal śpiewaczy Hoffmano- 

wej. 16.16: Au dla dzieci: 16.40: -Nowc 

ści teatralne. 16. Muzyka lekka. 17.50: Pra 
gram na czwartek i rozm. 18.00: , Współcze 
sne pogłądy na pochodzenie człowieka” — 
odczyt. 18.20: Koncert kameralny. 19.00; Prze 
gląd litewski. 19.15: Codzienny odc. pow. 
19.25: „Na froncie literatury" — felj. 19.40: 
Sport. 19.43: Wil. sport. kom. 19.47: Dzien. 
wiecz. 20.00: „Myśli wybrane”. 20.02: Muzy- 
ka lekka. 21.00: „Ludzie z prowincji” — 
felj. 21.16: Sonety krymskie — St. Moniusz 
ki. 22.15: „Odkrycie osady słowiańskiej na 
górze Bekieszowej w Wilnie* — odczyt. 22,30: 
Płyty taneczne. 22.45: Muzyka taneczna. 2300 

Kom. meteor. 23.05: Muzyka taneczna. 

   

  

   

  

   

  

  

  

  

Czwartek, dnia 22 łutego 1934 r. 

7,00 -— 8,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. 

Dziennik poranny. Muzyka. (hwiłka gosp- 

dom. 11,40: Przegląd prasy. 11,50: Utwery 

Borodina (płyty). 11,57: Czas. 12,05: Muzyka 

popularna (płyty). 12,30: Kom. meteor. 12,33: 

Poranek szkolny z Filharm. Warsz. 1400: 

Dziennik poł. 15,10: Program dzienny. 15,15: 

„Strażactwo awangardą życia społecznego” 

- pogad. 15,25: Wiad. o eksporcie. 15,40" 

Koncert ze Lwowa. 16,10: Słuchowisko @& 

dzieci: „Przygoda wesołej piątki". 16.40: 

Przegląd czasopism kob. 16,05: Arje operel 

kowe i pieśni. 17,20: Recital. 17,50: Progr. 
ma piątek i rozm. 18,00: „Dzielnicowość w 
naszem życiu gospodarczem* — odczyt. — 
18,20: Słuchowisko: „Niespodzianka*. 19.00 

„Skrzynka pocztowa Nr. 284“. 10,20: Wi) 

wiad. kolej. 19,25: Odczyt aktualny. 19,40: 

Kom. śniegowy. 19,43: Wil. kom. sportowy. 
19,47: Dzien. wiecz. 20.00: „Myśli wybrane". 

20.02: Koncert w rocznicę urodzin Chopina. 
20,57: Transm. z „La Scała* w Modjołanie. 

Oratorjum Perosiego „MOJŽESZ“..D. c. tran 
smisji z Medjolanu. „Sprawa budowy portu 
w Druji*.— pogad. D. c. transm. z Medjo- 

lanu. „Nowa biografja lgn. Paderewskiego 

— felj. 0,30: D. c. transm. z Medjolanu. 

NOWINKI RABJOWE | 

Z ZAMIERZCHŁEJ PRZESZŁOŚCI WILNA. 

Sensacją swego rodzaju będzie dzisiejszy 

  

  

odczyt radjowy o godz. 22,15 który przed. - 

mikrofonem wileńskim wygłosi dr. Helena 

Cehakówna. Prelegentka opowie słuchacznm 

o nadzwyczaj ciekawych wykopaliskach, zna 

lezionych niedawno na górze Bekieszowej w 
Wilnie. Stwierdzają one, że w tem miejscu 

przed wiekami znajdowała się osada słowiań 
ska. To odkrycie, wzbogacające naszą wię 

dzę archeologiczną, posiada również znacze- 

nie do pewnego stopnia polityczne, wobec 
roszczeń litewskich do Wilna i z pewnością 

zaciekawi radjosłuchaczów i poza granieami 

Polski. Odczyt dr. Cehakówny. podkreślić 

więc należy specjalnie w programie radjo- 
wym na środę. Ч 

WIŁEŃSKI TEATR WYOBRAZNI 

W najbliższym czasie Teatr na Pohulan- 
ce będzie. grał sztukę znakomitego dramatur 
ga Karola Huberta Rostworowskiego p. L 
„U mety”. Jest to zamknięcie trylogji dra 
matycznej, którą otwiera sziuka p. t. „Nie- 
spodzianka* odznaczona państwową nagrodą 
literacką i grana na wszystkich scenach poł 
skich. 

„Niespodziankę* opracowała obecnie roż- 
głośnia wiłeńska w formie słuchowiska tad 
jowego i wykona je przed mikrofonem w 
czwartek o godz. 18,20. Audycja ta, zawie 
rająca sceny o silnem napięciu emocjonał- 
nem, transmitowana będzie z Wilna przez 
wszystkie rozgłośnie polskie. : 

  

Męki kuracji odtłuszczającej 

  
Pani lwica (do swego małżonka): Mój 

drogi, już ty sam zjesz tego grubszego, ja. 
muszę dbać o linję.    



              

    
   

     

    

   

| MAS     Dziė: Maksymiljana B. 

| Juno: Katedry Św. Piotra 
  

ооа ан — 0631 
jiZachód | 0 — «4 m5 

spostrzezenia Zakładu Mstoorołegii G.5.B. 

w Wilnie z dnia 20/11 — 1834 roku 

Ciśnienie 743. 

Temper. średnia 1 
Temp. najw. + 2 
"Temp. najn. — 2 
Wiatr zachodni 
Opad 6,2 
Tend. bar. wzrost 

Uwagi: śnieg. 

  

  

Przewidywany przebieg pogody 
w dn. 21-go lutego według P. I. M. 

W: dalszym ciągu zachmurzenie zmienne, 
z przelotnemi opadami, przy silnych i pory- 
wistych wiatrach północno - zachodnich i 
północnych. Spadek temperatury. 

DYŻURY APTEK, 

Dziś w nocy dyżurują następuj 
Paka — Antokolska 54, Siekierž 
Zarzecze 20, Sokolowskiego — 

   
r. Tyzenhau- 

  

zowskiej i Nowego Świata, Szantyra — ul. 
Legjonowa, Zasławskiego — „Pod golębiem“ 
— Nowogródzka 89, Zajączkowskiego — Wi 
tołdowa 20. 

Oraz Augustowskiego — ul. Mickiewicza 
Nr. 10 (telefon 9-98); Jurkowskiej i Romec 
kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza — 
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa 
Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99). 

MIEJSKA 
— Nowe roboty. Jak się dowiadujemy, 

w ciągu bieżącego tygodnia znacznie zwięk- 
szona zostanie liczba bkzrobotnych zatrud 
nionych na robotach miejskich. Większa pat 
tja bezrobotnych około 100 osób zostanie 
skierowana przez Państwowy Urząd Pośred 
nictwa (Pracy. Bezrobotni ci będą zatrudnieni 

przy sprzątaniu ulic ze śniegu, oszczyszcza 
niu miasta i t. p. . 

— „kKaziuk”* odbędzie się na plaeu Łu- 
kiskim. Wi roku bieżącym doroczny tradycyj 
ny kiermasz w dniu św. Kazimierza odbędzie 
się jak zwykle na placu Lukiskim. Projek! 
przemiesienia kiermaszu z placu Łukiskie- 
go, który oddawna już istnieje w magistra 
cie w roku bieżącym nie będzie więc jesz- 
czę zrealizowany. . 

—- Przyłączanie na prąd zmienny. W 
bliższych dniach elektrownia miejska przy 
stąpi do przyłączania abonentów z prądu 'sta 
łego na zmienny. W pierwszym rzędzie prad 
zmienny otrzymają abonenci ul. Mickiewicza 
i sąsiednich na odcinku od 3 Maja do mostu 
Zwierzynieckiego. Następnie akcja ta będzie 
kontynuowana w dzielnicy Subocz i innych 

Roboty przygotowawcze, które trwały od 
kilku miesięcy zostały już prawie zakończo 
ne. 

Przejście na prąd zmienny zapewni abo 
nentom sprawność funkcjonaawnia sieci elek 
trycznej i uniezależni ją od dość częstego do 
tychczas psucia się przewodów. 

— BUDOWA. W WILNIE 605 ULICY. 
Magistrat przystąpił do rozbiórki domu rzą- 
dowego :na ul. Trockiej przylegającego do 
skweru Franciszkańskiego. Po rozebraniu te- 
ge domu na odcinku tym przeprowadzona zo 
stanie mowa ulica, która połączy ul. Trocką 
z zaułkiem Lidzkim i Franciszkańskim. No- 
wa ulica zostanie wybrykowana i zaopatrzona 
w chodniki. Będzie to 605 ulica w Wilnie (do- 
tychczas Wilno liczyło 604 ulice). 

Nowa ulica umożliwi łatwiejszy wyjazd 
karetce pogotowia ratunkowego. 

LITERACKA 

— Dzisiejsza Środa Związku Literatów | 
Ligi Ochrony Przyrody poświęcona jest Par 
kowi Narodowemu w Tatrach. Głos zabiorą 
pp. Rewieńska, prof. Limanowski, prof. Cze 
żowski, poczem odbędzie się dyskusja. Po 
czątek o godz. 8,30 wiecz. 8 

— Wieczór Laureatki Wil. K. Iltakowi- 
czówny na rzecz ratowania Bazyliki Wileń 
skiej odbędzie się we wtorek dnia 27 bm 
o godz. 8 wiecz. w sali Związku Literatów. 
Ostrobramska 9. * 

  

      

  

   

  

  

GOSPODARCZA 
— Stery. przemysłowo-handlowe 

aprobują projekt budowy portu prze- 
ładunkowego na Wilji. Jak już w swo- 
im czasie donosiliśmy wśród zaintere- 
sowanych sfer powstał prójekt budb- 
wy pórtu.na rzece Wilji o charakterze 
przeładunkowym. Port miałby pow- 
stać w miejscu, gdzie Wilja najbar- 
dziej zbliża się do toru kolejowego. W 
sprawie tej został już opracowany cał 
kiem konkretny projekt. Był on nie- 
dawno przedmiotem rozważań miej- 
scowych kupców i przemysłowców i 
uzyskał ich całkowitą aprobatę. Nie- 
zależnie od tego ma być jednak roz- 
pisana ankieta, poczem projekt bu- 
dowy wpłynie kolejno pod obrady sa- 
morządu, izby Przemysłowo-Handlo- 
wej i władz wojewódzkich. W razie 

  

WILLIAM J. LOCKE. 

WIELKI PANDOLFO 
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej 

Miał rację, że początkowo, pomimo: gotowego już 
i nie mogła jej napisać. Nie czuła się na 

siłach. Dlatego nie śpieszyła się ze zrealizowaniem 
On dopiero wzbu- 

cia, obudził niespo- 
dziewane antagonizmy, wskrzesił drzemiące impulsy, 

ięła się do pracy:i napisała za jednym rozma- 
chem książkę, której rzeczywistej, porywającej war- 
tości była nieświadoma prawie do tej chwili... 

planu powi 

swego artystycznego marzenia 
rzył zastygłą powierzchnię jej 

  

tak że w: 

  

Z drugiej strony pobudziła ją do energicznej czyn- 
ności katastrofalna sytuacja finansowa. Chociaż czy 
ta jedna pobudka wystarczyłaby, żeby ją podtrzymać 
na duchu przez cały smutny okres pobytu w Chad- 
ford? Czy ruina gniazda rodzinnego nie działała ra- 
czej przygnębiająco? Czemu zawdzięczała twórczy 
rozmach, który pożwolił jej doprowadzić do Końca 
zamierzone dzieło bez żadnego trudu? Ks 
ła duże powodzenie: i recenzyjne i sprzedażne. Była 

życiowej i szczerego 
uczucia. 'Pola przeczytała ją krytycznie po wyj 
z druku, dziwiąc się swemu nieosobistemu zaintereso- 

ardzo udaną, pełna prawdy 

  

pozytywnego wypowiedzenia się tych 
zystkich instaneyj — kwestję bu- 

7 portu na Wilji można będzie 
za przesądzoną. 

   

  

7 POCZTY 
JOWICKI OBJĄŁ JUŻ STANO- 

A DYREKCJI WLEŃSKIEJ 
Prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegra 
tów inż. Żuchowicz zachorował. W związku 
z tem obowiązki prezesa pełni obecnie wice 
prezes dyrekcji inż. Nowicki, który, jak już 
donosiliśmy z dniem 1-go marca rb. obejmie 
stanowisko prezesa na stałe. Inż. Żuchowicz 
wkrótce opuszcza Wilno udając się do Lub. 
lina, gdzie obejmie kierownictwo tamtejszej 
dyrekcji poczt i telegrafów. 

Onegdaj w salonach Georges'a prezesi i 
dyrektorzy urzędów niezespolonych oraz na- 
czelnicy wydziałów żegnali odchodzącego х 
Wilna prezesa Żuchowicza bankietėm. 

     

  

WOJSKOWA. 
— POWIATOWA KOMENDA UŻUPEŁ- 

NIEŃ WILNO—MIASTO KOMUNIKUJE: Ko- 
mendant P. K. U. Wilno—Miasto wyznacza 
odprawę wszystkich oficerów w stanie spo- 
czynku, nie będących członkami Związku O- 
ficerów w stanie spoczynku Okręgu Wileń- 
skiego — na dzień 24 lutego rb. o godz. 10-ej 
rano w Kasynie Związku (ul. Mickiewicza 
Nr. 22). Obecność wszystkich oficerów obo- 
wiązkowa. W razie choroby lub inne ważnej 
przyczyny — nieobecność na odprawie ma 
być meldowana na piśmie. 

* Komendant P. K. U. Wiłno - Miasto 
A (—) M. Ossowski, major. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Komenda Obwodu Legjonu Młodych 

Miasta — Wilna podaje do wiadomości, że 
siedziba Związku z ulicy Wileńskiej prze 
niesiona została do lokalu przy uł. Królew- 
skiej Nr. 5—22. Komeńdant Obwodu urzędu 

je. we wtorki, czwartki i piątki od godz. 17 
do 19, zastępca Komendanta Obwodu — pe 

niedziałki, środy i soboty od godz. 17 do i“ 
Sekretarjat zaś czynny codziennie od godz. 
17 do 19. 

Przytem powiadamia się, 
jum I-sze rozpoczyna się we czwartek dnia 
22 bm. o godz. 18 w lokalu Związku. 

— ZARZĄD OGNISKA O. M. P. im. S 
mona Konarskiego podaje do wiadomości, 
odbędzie się 9-ty wieczór świetlicowy dnia 21 
lutego rb. o godzinie 19-ej w lokalu Ogniska. 

  

  

  

że Seminar 
   

    

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— KLUB WŁÓCZĘGÓW. Ww pią- 

tek dnia 23 bm. w lokalu przy ulicy 
Przejazd 12 odbędzie się 145 zebranie 
Klubu Włóczęgów. Początek o godz. 
19 m. 30. . 

Na porządku dziennym referat p. 
Stanisława Klukowskiego p. t. „Mlo- 
de pokolenie, a Polska rzeczywista”, 

Informacji w sprawie zaproszeń u- 
dziela p. St. Hermanowicz codziennie 
w godz. 18—20, tel. 99. Wstęp dla 
członków Klubu, kandydatów oraz 
członków Klubu Włóczęgów Senjo- 
rów bezpłatny, dla gości 50 gr.. dla 
gości akademików 20 gr. 

_ — Zebranie informacyjne BBWR. W dn. 
13 km. na placówce Nowe Zabudowanie dzie! 
nicy iPonary, w lokalu „Strzelca* —- Przy 
ul. Koszykowej 13, o godz. 14, odbyło się 
zebranie informacyjne BBWR. na którem 
referował sprawę Konstytucji oraz samorzą- 
du p. poseł dr. Brokowski. O godz. 16 zakoń 
czono zebranie, przyczem zebrani wyraziki 
swe wielkie zadowolenie oraz podziękowanie 
p. posłowi d-rowi Brokowskiemu, jak rów 
nież Zarządowi płacówki, za udzielane in 
formacje, prosząc jednocześnie. by podobne 
zebrania przeprowadzano częś j. Obecnych 
na sali było osób 70 . 

— Zarząd Woj. Komitetu Zblokowanych 
Organizaeyj - Kobiecych powiadamia, iż we 
czwartek dnia 22 lutego rb. w lokalu Związ- 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet (Jagiellor: 
ska Nr. 3—%5 m. 3)/o godz. 7. wieczór od- 
będzie się odczyt p. Teodora Nagurskiego pt 
„Stan finansowy miasta i możliwości па 
przyszlošė“. 

„Wszystkie członkinie proszone sę o jak 
najliczniejsze przybycie. ^ j 

WILEŃSKIE KOLO ZWIAZKU BIBLJO- 
TEKARZY POLSKICH. Dnia 22 lutego rb. 
(czwartek) o godz. 8-ej wiecz. w lokalu Bib- 
ljoteki Uniwersyteckiej (ul. Uniwersytecka 5) odbędzie się 119 Zebranie ogólne członków. 
na którem p. Gracjan Achrem-Achremowicz 
wygłosi referat, ilustrowany przezroczami, p. 
t. „Szlachetne techniki graficzne. II. Druki 
Pam. (Miedzioryt, akwaforta, mezzotinta 
i dn)“. 

Wstęp wolny. Goście mile widziani. 
‚ — ODCZYT P. DOCENTA DR. MICHAŁA 
KRÓLA. Zarząd A. O. Z. S. podaje do wia- 
domości członków i sympatyków iż w środę 
dnia 21-go bm. o godz. 20-ej w lokalu A. O. 
Z. S. -(ul. Wielka 62—2) wygłosi referat p. 
dr. Michał Król na temat „Ustrój hitlerow- 

Referat został opracowany na podsta- 

  

      

   
wie najnowszych źródeł nadesłanych z Nie- 
miec. Po referacie dyskusja. 

— ZEBRANIE KOŁA NAUCZYCIELI HI- 
STORJI odbędzie się dnia 22 lutego rb. o g. 
18-ej w gimnazjum Czartoryskiego przy pla- 

67 

ny, tętniące 
giej filozof | 

  

    

  

o jego żonie. 

życia. 

  
ka mia- 

  

iu 

coś wiedzieć. 

   

     

BOU RSE R 

cu Orzeszkowej. Porządek dzienny: 1) 'Spra- 
wozdanie p. prof. Niemczynowiczowej i p. 
prof. Swiackie ze świątecznego kursu dla na- 
uczycieli historji. 2) Projektowane wycieczki. 
3) Sprawy koła. 

   

— „Czowiek uspołecznion 
Stanisława Szantera — odbędzie si 
dę (dziś 21 b. m.) o godz. 2i-ej 
Ogniska Zwiazku Osadników 
ska 16). 

  

     
„Zygmuntow 

RÓŻNE. 
— Sprostowanie. Zarządy Tow. Przyrod 

ników im. Kopernika i Wil. Tow. Lekarskie 
go zawiadamiają, że odczyt prof. E. Godlew- 
skiego (z Krakowa) p. t. „Stanowisko ezlo- 
wieka w przyrodzie” odbędzie się nie w sali 
Tow. Lekarskiego a w auli Kolumnowej Un 
wersytetu (wejście od dziedzińca Skargi). 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. — „DZI- 

DZE. Jedną jpopularniejszych operetek 
Stolza wystawił wczoraj Teatr „Lutnia. — 
Piękna muzyka Stolz,a dowcipne libretto, 
w wykonaniu wybitnych artystów, tworzy 
całość niezmiernie efektowną i zajmującą. 
Balet w wykonaniu Martówny, Ciesielskiego, 
oraz całego zespołu baletowego budzi pow- 
szechny zachwyt. Dekoracje i kostjumy two 
rzą harmonijną całość. Sądząc z przyjęcia 
jakie spotkało „DZIDZI* na premjerze, wró 
żyć jej można długotrwałe powodzenie. Dzi: 
i jutro „DZIDZI*. 

— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“. 
Wi niedzielę nadchodzącą raz jeszcze grana 
będzie po cenach zniżonych „Nitouche* z 
Romanowską w roli tytułowej. Ceny miejsu 
zniżone. 

— „Staś — Lotnikiem* —- opowieść ta 
dla starszych, dzieci i młodzieży, cieszy się 
rekordowem powodzeniem. Wobec tego wido 
wisko to powtórzone będzie w niedzielę naj- 
bliższą o godz. 12,30. Ceny miejsc od 25 gr. 

— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś, 5% 
da dnia 21 lutego o godz. 8 w. Teatr na Po- 
hulance gra w dalszym ciągu cieszącą się 
dużem powodzeniem, współczesną sztukę wę 
gierskiego autora Feketego p. t. „Pieniądz ta 
nie wszystko', której akcja rozgrywa się w 
kamienicy wielkiego miasta. Pokolei odsła- 
niają się ściany mieszkań na różnych pięt: 
rach, ukazują się przedstawiciele różnych 
warstw społecznych w kołowrocie życia pow 
szedniego. Na tle tego przekroju rozwija się 
ekawy wątek miłosny dwojga młodych !u- 

dzi z różnych sfer pochodzących, ale posia 
dających jedną cechę wspólną: czujące ser 
ca. Historja tych dwojga ludzi przekona xi 
dza, że pieniądz to jednak nie wszystko. 

   

   

— Kino-Tęatr Rozmaitości. Dziś, środa 
dnia 21 lutego frapujący film „Dama z noc- 
nego klubu. Na scenie wesoła aktówka pt. 
„Chora kasa”. + 

Ukraiūskie przedstawienie 
amatorskie 

W” Wilnie studjuje, w naszej Wszechnicy 
kilkudziesięciu studentów Ukraińców, z Zie 
mi Czerwieńskiej. Pozatem jest też niewiełka 
ilość przedstawicieli starszego społeczeństwa 
ukraińskiego. 

Pierwsi (Sekcja Dramatyczna Ukraińskie 
go Koła Studentów U. S. B.), przy pewnej 
pomocy drugich, zorganizowali na ub. nie- 
dzielę, w małej sali miejskiej, przedstawie 
nie amatorskie, wystawiając znaną sztukę 
Strickiego, napisaną na temat z życia wsi 
ukraińskiej, p. t. „Oj ne chody Hryciu*... 

Sztuka jest już nie pierwszej młodości, 
i mimo swego dramatycznego wielce, charak 
tefu, ma cały szereg, trochę zabawnych mo 
mentów, jak częste monologi poszczególnych 
postaci, pewien, pseudoludowy sentymen- 
talizm etc. Daje wszakże, szerokie pole do 
popisu śpiewakom i tancerzom. Ta część 
przedstawienia też stała najwyżej. Zwłaszcza 
bardzo ładnie były wyszkołone chóry, które 
przygotował p. T. Matwijec. Jest to zresztą 
narodowa i sztuka i. zdolność ukraińska. — 
Chóry żeńskie jednak, były nieco słabsze, 
niż męskie. Bardzo efektownie wypadły tań 
ce, mimo, że ich uczestnicy jeszcze nie byli 
zupełnie ze sobą zgrani. : 

Nieco slabsza byla aktorska strona przed 
stawienia. Zanadto ją posunięto w kierunku 
„wygrywania* poszczególnych zadań, a za 
mało dano jej prostoty. Patos w mowie lek 
ka szarża w mimice, wszystko to zatrącało 
starym, przedwojennym .teatrem. Nie zawa 
dziłoby nieco więcej opanowania i spokoju, 
np. w scenie rozpaczy i gniewu starego Cho 
my w trzecim, czy czwartym akcie i t. p. 
Szwankowala tež nieco dykcja niektórych 
aktorów, co zresztą da się wytłomaczyć -tak 
że i tem, że mie wszyscy z nich są narodowo 
ści ukraińskiej, bo trudno było ze szczupłej 
kcłonji ukraińskiej w Wilnie, wybrać pot- 
rzebny do danej sztuki, tak liczny zespół 

Znać przecież we wszystkiem spory wyst 
łek pracy reżyserskiej. „Aktotzy”* poruszali 
się na scenie dosyć swobodnie, poszczególne 
sytuacje opracowane są starannie, często zaś 
nawet wcale pięknie. Gdyby nie znaczne o 
późnienie przedstawienia i długie antrakty, 
(rzeczy zresztą zdarzające się i w zawodo- 
wym teatrze, na premjerze) możnaby powie 
dzieć, że szło ono zupełnie sprawnie, a nawet 
jak na amatorski, niełatwo skompletowany 

  

    

        

zespół — bardzo sprawnie. Pozwala to wró 
żyć temu młodemu zespołowi — wcale po 
myślnie. 

Publiczności było sporo, narodowošcio- 
wo bardzo różnorodnej. Nie brakowało chy- 
ba przedstawicieli żadnej grupy narodowościo 
wej z pośród mieszkańców Wilna; poczy 
jąc od najmniejszej, ukraińskiej, kończąc 
na polskiej. 8. z. kl. 

    

waniu. Wydawało jej się teraz, że te emocjonalne sce- 
szumem ukrytych namiętności i pełne tę- 

yciowej, napisała nie ona, a ktoś obcy. 
Przypomniała ;sobie to wrażenie. 
Czyžby zdumiewający Pandolfo miał rację? Czy 

on udzielił jej swojej żywotności, że stworzyła rzecz 
tak dalece udaną? 

Poza tem niesłychanem oświadczeniem nie po- 
wiedział jej: nic. 
sko. O paulinium nie wspomniał. © niepowodzeniach 
finansowych — również. Zestarzał się na twarzy, ale 
ogólnie biorąc, nie stracił ani na dumie, ani na wspa- 
niałości. Auto miał luksusowe. Garnitur — wytwor- 
ny. Absolutnie nie dawał poznać po sobie biedy, o któ- 
rej wspominał Babington. I wyszedł z oparźzoną ręką, 
niby aktor, grający triumfatora. 

Co to wszystko mogło znaczyć? 
O swem małżeństwie wspomniał tylko o tyle, że 

nazwał się głupcem. Powiedziała mu swoje zdanie 
Ani mrugnął okiem, zupełnie jakby 

ta kobieta nie miała nic wspólnego z problematem ich 

Zachował się. jak zawsze, zwycię- 

Co to wszystko mogło znaczyć? 
Pola czuła się niezrozumiale wstrząśnięta. Przy- 

pomniała sobie, że nie widziała Uglowa już od dłuż- 
szego czasu.. Czyżby zdezerterował? Lady Demeter 
napróżno starała go się wybadać. On napewno musiał 
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List do Redakcji. 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

Najuprzejmiej proszę Pana Redaktora » 
zamieszczenie w poczytnem Pańskiem pis- 
mie następujących moich oświadczeń: 

W artykule p. t. „Gorzej niż deptacz po 
piętach" („Słowo z dn. 12 b. m. Nr. 41) 
Ksiądz Kapelan Dr. Piotr Śledziewski czyni 
mi zarzut, iż w pracy p. t. „Symbolika rzeźb 
Kościoła św. Piotra i Pawła w Wilnie” 
(„Alma Mater Vilnensis* zesz. 11 za r. 1933) 
przywłaszczyłem sobie tezę jego o „Pokoju 
Bożym*, jako motywie  kompozycyjnym 
rzeźb świątyni antokołskiej. Wyjaśniam, iż 
w tej kwestji powołałem się wyraźnie na 

Księdza Kapełana w przypisku 8 p. 1 mej 
pracy. iPozatem tezę o ;,Pokoju Bożym roz 
wijałem samodzielnie. 

Ksiądz Kapelan Dr. Śledziewski podaje 
w „Słowie* nr. 41 opinję Pana Prof. Lima 
nowskiego w kwestji udziału obu Panów w 
„odkryciach* antokolskieh. Właściwa opinia 
Pana Prof. Limanowskiego należy oczywiś- 
cie do Pana Profesora, który może wyrazić 
ją osobiście. 

  

  

  

Ksiądz Kapelan obiecuje powołać się w 

swej pr: na Pana Prof. Limanowskiego. 
jako inicjatora ogólnej myśli misterjum an 
tokolskiego. М. z tej okazji wyrazić tylka 
serdeczną rado: 

Łączę wyrazy prawdziwego szacunku 
Jerzy Orda. 

    

   

Wilno, 20.11 1934 r. 

Jarmark nasienny. 
Wileńska IzbaRolnicza organizuje: w dniu 

4-go marca r. b. Jarmark Nasienny w Wilnie. 

Jarmark obejmie nasiona: z 
niczyn, traw i innych roślin pa 

tzyw i kwiatów, roślin przemysłowych i sa- 
dzeniaków — ziemniaków. 

Zgłoszenia udziału w Jarmarku przyjmuje 
Izba Rolnicza (Jagiellońską 3) do dnia 1 mar- 
cu r. b. 

Jednocześnie ze zgłoszeniem należy wpła- 
cić za wynajęcie miejsca na rachunck Wileń- 
skiej Izby Rolniczej do PKO Nr. 61615. Opła- 
ta: wynosi za 1 metr bieżący stołu zł. 5, za 1 
próbkę nasion zł. 1. 

     

   
  

  

Sprzedaży nasion dokonuje wystawca. 
Próbki należy wysłać pod adresem I 

  

50 (2940) 

  

by doszły na miejsce najpóźniej 2-go marca. 
Do próbki trzeł kartkę z wysz 

czególnieniem gatunku nasión, odmiany, któ- 
ry odsiew (o ile jest wiadomej, adres produ- 
centa 

Wskazane jest zbadanie nasion przez Sta- 
cję Oceny Nasion w Wilnie. ul. Objazdowa 2. 

Giełda zbożowo - towarowa 
i Inierska w Wilnie 
z dnia 20 lutego 1934 roku. 

Za 100 kg. parytet Wilno. 
Ceny tranzakcyjne: 

     

   

   

   
   

      

50-—14,70. N 

tnia 559/0 2 
. dęczmień na ka 

  

     

Ceny orjentacyjne: 

Pszenica zbierana 20—21. Owies st. 13—- 
13,50. Owies zadeszczony 12,25-—12.75. Maka 
pszenna 4/0 A luks. 14,75—3%, 

  

Za 1060 kg. f-co; st. zaladow. 
Len 

  

1201, 
04. Miorv 

16,50). Inne 

trzepany  Wołożyński 
Hoduciszki 1201, 57 — 

-100. (sk; 1- bas. 
1u bez zmian. 
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Dziś! 
TEATR-KINO 

Rozmaitości 
Sala Miejska 
Ostrobramska 5 

HELIOS| 

РАЕЙЛЕМЦ 

w pełnej czaru i sentymentu, musującej humorem 
i pikanterją śpiewno-muzycznej kreacji 

Film mówiony I śpiewany w języku francuskim. 

  

| parter ulg. 54 gr., 

oraz 

balkon 35 gr. 

arcywesoły sketch. 

Od środy dn. 21.Il. gościn. wyst, słyn, jasno-widza-telepaty 

| Dziś! 
Groza tajemnicy, Genjusz Śledczy! Zemsta z za grobu w najsensacyjniejszym filmie obecnego sezonu p. t. 

„TAJEMNICA NOCNEGO KLUBU" 
w roli inspektora policji — ulubieniec kobiet ADOLF MENJOU oraz najnowsze dodatki dźwiękowe 
NSENSACJA!! zagadka XX w. 

wa scewit „CHORA KASA" 
ISENSACJA! 
Rzecz dzieje się w 

zagadka XX w. 

ambulatorjum. 

ANABULA GRIGO. 

Największy sukces na całym świecie! Ulubieniec publiczności, „słynny pieśniarz Paryża MAURYCE CHEVALIER 

PIĘKNY JEST ŚWIAT 
Chevalier wykona najnow. przeb. piosenki francuskiel NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe, 

DZIŚ w 2-ch kinach PAN 

Z 
maju BODO 

iRO XY jednocześnie! 
Najnowszy SUKCES kinematografji POLSKIEJ 

ABAWK 
ALMA KAR 

' ZULA POGORZELSKA 

Ą“ 

w rolach głównych. 
Piosenki—ostatnie przeboje. Balet—Teatru Wielkiego. Nadprogram. Na premjerę bilety honorowe i bezpłatre nieważne- 

(M
IO
 

  

Sp. Ake. 

M. GORDON s: 
ima nawe do CUWATtKU 22-g0 lutego 

WIELKĄ TANIĄ 

Olśniewająca wystawa | Kapitalna gra! 

tylko na 10 dni 
urządzamy 

Cudowne melodje! 

połeca najmodniejsze 

Dziś rekordowem powodzeniem cieszy się najnowszy przebój filmowy p. t. 

Hrabina Monte-Christo z Brygidą Helm 
Wielki film Wielkiej Artystki! Seanse od godziny 4-ej. 

Obwieszczenie. 
Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 3-go rewiru 

zamieszkały w Wilnie przy ul. M. Pohulanka 13 m. 2, 
na zasadzie art. 602 K. P. C. 
23,lutego 1934roku o'godz. I0-ej rano (nie później 
jednak niż w dwie godziny) w Wilnie przy ul. Su- 
bocz Nr, 6-a m 6 odbędzie się sprzedaż w drugim 
terminie ruchomości, nąleżących do Ewela Baskinda, 
składających się z 
cowanego na 
tensji Dawida Jedwabnika w. sumie 150 dol. z % % 
i kosztami. 

obwieszcza, iż w dniu 

umeblowania domowego, osza- 
sumę 6365 zł. na zaspokojenie pre- 

jKomornik Sądowy W. Leśniewski. 

ŁODZIANIN 
tapczany-łóżka, oto 

i towarów wysortowanych męskich i damskich. 

CENY WYJĄTKOWO NISKIEI 

  

  

Reklamowe 

J] 

DOKTOR 

many, fotele kiubowe|oraz przyjmuje wszel- 
kie zamówienia. Przy zakładzie tapicersku- 
dekoracyjnym została otwarta polerownia 
pod fachówem kierownictwem, byłego współ 
właściciela- f-my B-ci Gabałów 'w Łodzi. 
specjalność na pianina i fortepjany, także 
przyjmowane są wszelkie meble do odświe- 
żania we wszystkich kolorach. Wykonanie 
solidne i punktualne. Obsługa fachowa. Wil- Rozpoczynamy | 3 pages i : 

reklamowe dni [0 źródł. zakup. 

BEZPŁATNE CENNE 

otrzymuje każdy 

Własna wytwórnia obuwia 

KONKURS 
ZARZĄD MIEJSKI MIASTA MOŁODECZNA 
ogłasza konkurs na stanowisko lekarza wete- 

rynar]i przy rzeźni miejskiej. 

Do posady są przywiązane pobory IX grupy płac, 
Stanowisko do 

Oferty wraz 
z życiorysem, odpisami świadectw studjów i uprzed- 
niej pracy nałeży kierować do dnia 15 marca 1934 r. 
pod adresem: Zarząd Miejski Miasta Mołodeczna. 

funkcjonarjuszzów samorządowych. 
objęcia z dniem 1 kwietnia 1934 roku. 

Burmistrz m. Mołodeczna 

Tadeusz Rylski. Kes) 

Pola poszła do telefonu i kazała się z nim połą- | 
t. Jak poprzedniemi razy. nie było go w domu. | 

Służący nie wiedział, kiedy wróci. Wyjechał. Do Staf- | 
fordshire? Tak. Pewnie do fabryki. Chciała zadzwo- 
nić do [Pandolfa i zapytać go o oparzoną rękę, lecz się 

  

rozmyśliła. 
Na drugi dzień gazety podały wiadomość o lik- 

widacji towarzystwa „Paulinium“. 

„Towarzystwo, 

Pola zmartwiała. 
A więc tak. Kł 

  

niego triumfem. 
Napisała impulsywnie krótki list. 

„Drogi przyjacielu! 
Boże, co za okropna nowina! Dłaczego mi 

Pan nie powiedział? Czy Pan nie chciał mego 
współczucia? Co Pan musi przechodzić! Jeżeli 

0 niespodzianki 

REKLAMOWE NIESPODZIANKI 

w D/H. W. NOWICKI — Wilno, Wielka 30 
Bielizna — konfekcja — galanterja — trykotaže 

kalosze, śniegowce, deszczówki, pantofle ranne 
prosimy ogłądać nasze wystawy i rekl. niespodz. 

założone 
wynalazcę, sir Wiktora Pandolfa, w celu stoso- 
wania do celów przemysłowych jego nowego 
metalu, paulinium, który miał zastąpić stal, nie 
osiągnęło swoich zamierzeń. Winę tego niepo- 
wodzenia należy przypisać brakowi pewnej nie- 
znanej rudy, która gra analogiczną rolę w pro- 
cesie fabrykacji paulinium do surówki zwier- 
ciadlistej w systemie Bessemera. 
spodziewać sensacyjnych rewelacyj*. 

a, przewidziana przez Uglowa, 
nie dała się odwrócić. Pandolfo został zwyciężony, 
może nawet zrujnowany. A jednak wczoraj biło od 

О. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 

MacZADICIOWE: 
od g. 9—li 5—8_wiecz. 

Dr. Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 

ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

przeprowadzili się 
z Mickiewicza 24 na ul. 
Wilenską 28, tel. 277 

Il. Blumowicz 
Choroby weneryczne, 

skórme i moczopłciowe 

ul. Wielka Nr. 21, 

SPRZEDAŻ RESZTEK | EE. | 

    

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zan. 
na lewo Gedeminowsk; 

ul. Grodzka 27.     
przez słynnego 

Należy się 

  

no, 

Dr. GINSBERG 
akoroby skórne, wene 
ryosne i moezopłoijowe 

Wilenska 3 tel. 567 
9d gr ds,8—1 1 4—> 

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła sią 

na ul. Orzeszkowej 3—14 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetycr 
my, usuwa xmarszczki, bra 

Маг Laknerówa 
przyjmuje ой 9 do 7 wiecz 
przeprowadziła się na 

ul. J. Jasińskiego 5—20 
(obok Sądu) 

Wysłała li 

Redaktor edpowiedzialay Witełd Kisvkiy. 

ul. Niemiecka 2. Pirma: Władysław 
Szczepański. 

    

Pokój 
z wygodami do wy- 
najęcia. Z/k Dobro- 
czynny 2-a, m. 14. 

Instytut Piękności 
Oddział Paryskiej: f-my 

„KEVA“ 
ui. Mickiewicza Nr. 37 

telefon 6-57 
tel. 9-21, od 9—1 i 3—-8 dawki. kurzaiki | wągrz przyj. od godz. ll-ej do 

l-ej po południu. 
Axuszerka Akuszerka Odmladzanie twarzy. Le- 

czenie wszelkich wad cery 
Masaż i Elektryzacja. 

„Skiep z mieszka- 
niem do wynajęcia 
O warunkach dowiedzieć 

się ul. Wileńska róg 
Ludwisarskiej 2/13, m. 1.   

pan znajdzie minutę wolnego czasu. proszę de 
mnie wpaść. A jak tam z ręką? 

Zawsze ta sama 
(Pola Field“. 

t przez posłańca, który przyniósł jej 
w ciągu godziny odpowiedź, nakreśloną dużem, ener- 
$icznem pismem. 

„lo son io. Niech Pani przypomni sobie 
wiersz Hentey'a. Mam czyste ręce, faktycznie 
iw przenośni. Proszę we mnie wierzyć”. i 
Upłynęło sporu dni. Nie przyszedł. Uglow, który 

tymczasem wrócił dó Londynu, poinformował ją przez 
telefon, że wielki człowiek zmaga się z bestjami. Po- 
la nie miała nie lepszego do roboty, jak przysłuchiwać 
się plotkom. Nazwisko Pandolfa stało się po prostu 
synonimem wszelkich nieprawości. Nazywano go pół- 
główkiem, awanturnikiem, szarlatanem, naciągaczem; 
posądzano o kradzież ćwierci miljona funtów. Opo- 
wiadano, że uciekł, że ukradł wynalazek jakiemuś 
biednemu uczonemu. już przed wielu laty; że go za- 
mordował; że ani jednego wynalazku nie dokonał na 
własną rękę, a wsżystkie pościacał; że w młodości na- 

| bierał ludzi na pieniądze; że wreszcie jego ojciec był 
kataryniarzem z małpką. Słowem karjera jego roz- 
prysła się jak rakieta... 

To jedno wydawało się pewne. 
— Mówiłem — powtarzał Babington. 

  

(D. e. n.) 

   


