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  Zakaz importu drzewa do Niemiec. 

DADG! KIEK! 
Niedawno odbył się w Rzymie kon- 

gres międzynarodowy, na którym rvz 
ważano możliwości ekonomicznej 

współpracy państw europejskich. Na 
kongresie tym przedstaw ciele ró 
nych państw i różnych kierunków 
pottycznych znaleźli okazję ć» swo- 
bodnej w ry zdań na najbardziej 
aktualne i interesujące tematy. M. in. 
odbyła się zajmująca roziiowa po- 

między p. Farinacci, b. sekretarzem 
generalnym partji faszystowskiej, a 
p. Rosenbergiem, posłem —h tlerow- 
cem do Re:'chstagu. Rozmowę tę pszy- 

iaczamy na podstawie relacji wycho- 

   

  

  

  

  

    

  

dzącego w Kremonie pisma włoskie- 

go „Il Regime Fascista**: 

     P. Farinacti wyraził zdziwienie, 
że ruch hitlerowski, zamiast 
stać z 'masuwających się okaz 
zagarwięc a władzy drogą leg 
przejawia niezrozumiałe dla В: 
tów włoskich wahanie. P. Farinacci 
dał wyraz pogłądowi. opartemu zresz 
tą na doświadczeniu faszystowskiem, 
że zdarzają się w historji chwile, kie 
dy trzeba wmig wyzyskiwać sytuację. 
Zachodzi bow о, że dogodny 
momen! może sę już wię he po- 
włórzyć. P. Farinacci ośw adczył, że 
wśród faszys włoskich panuje 
przekonanie. Hitler, nie wykorzy- 
stał kiłku takich dogodn. momentów 
i w zw ązku z tem jest obeenie zmu- 
szony do ustępowania pod naporem 
nowych sł. Ten brak decyzji i aniy- 
rewoluejonizm stanowi, zdaniem p. 
Farinaeci zasadniczą różnicę pomię- 
dzy hilleryzmem a faszyzmem wło- 

skim. 
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P. Rosenberg replikował na wyra- 
żone w ten sposób opinje b. sekrela- 
rza partji faszystowskiej, dowodząc, 
że sytuacja m ędzynarodowa. w której 

się obecnie znajdują Niemcy różni 

się o całe niebo od sytuacji. jaka pa- 
nowala w chw li słynnego faszysłow- 
skiego marszu na Rzym. Europa współ 
czesna przesycona jest tego rodzaji! 

prądami, że każdy zbyt nagły i zbyt 
gwallowny zwrot, wywołany przez 
hitleryzm mógłby zachwiać równo- 
wagą polityczną Europy i okazać się 
w swych skutkach groźnym nietylko 
dla Nemiee. Hitler. — zdaniem p. 
Rosenberga, jest zbyt rozumnym 
na to. by angażować swą oj nę w 

nowe awantury, czy doprowadzać do 
kompl'kacyj wojennych. Megłoby sę 
lo bowiem skoń ć fatalnie i w re- 
zulłacie doprowadzić jedynie do z 
garn.ęc władzy przez komunistów. 

Nie należy zapominać, dowodził p. 
Rosenbreg. że n em'eeka polityka wę- 
wnętrzna jest uwarunkowana i kon- 

trolowana przez politykę zagranicz- 
ną. O ileby Niemcy były narodem 
wolnym i potężnym, jak Włochy, ruch 
hitlerowski z pewnoścą nie żywiłby 

tyte skrupułów co obecnie. 

  

    

   

  

  

   

  

        

  

Pozatem. dowodzł p. Rosen- 
berg. —- nałeży uwzględnić wyjątko- 
we stosunki pomiędzy ruchem hitle- 

rowskim a Hindenburgiem. Nie maja 
tu miejsca dw e przeciwstawne sobie 
i wrogie sły. Przeciwnie, zarówno 
hitlerowcy, jak Fiindenburg ožywieni 
są gorącem uczuciem względem oj- 

zyzny. Hindenburg pragnie jedyn © 
przywrócić:  Niemeom ich wielkość 
Sytuacja jest więc odmienna. niż w 

swoim czasie we Włoszech, kiedy tu 
faszyzm, jako ruch narodowy prze- 
ciwstawiał się rządowi defetystyczne- 
mu i antynarodowemu. Hindenburg 
czyni wszystko co może w zakresie, 
na jaki pozwalają mu warunki obec- 
ne. Wobee tak wiełkiej jednorodno- 
ści uczuć i cełów Hindenburga i hit- 
lerowców. gwałtowna interwencja 
rewolucyjna przeciwko Rzeszy ze 

strony hitlerowców nie byłaby uspra- 
wiedliwiona i pociągnęłaby za sobą 
skutki opłakane. Zreszlą Rzesza roz- 

porządza dobrze uzbrojoną Reichswe- 
hrą, podczas, gdy hitlerowcy nie są 
uzbrojeni. Reichswehra sprzyja wpra 
wdzie ruchowi h'tllerowskiemu, rozu- 
miejąc dobrze jego narodowe aspira- 
cje. czyż jednak mają h'tlerowcy pra- 
wo zmuszania swych braci do użycia 
hroni przeciwko nim? 

  

    
     

    
   

  

   

  

    

Następnie — kontynuował poseł 
narodowo-socjalistyczny — tempera - 
ment germański nie ma w sobie wul- 
kanicznošci temperamentu łac ńsk'e- 
go. Niemcy nigdy nie stanowiły po- 
dalnego gruntu dla rewolucyj. W cha- 
rakterze niemieckim leżą tendencje 

do powolnego. lećz pewnego rozwoju 
i do solidnej konstrukcji organicznej. 

   

Droga perswazji i wychowania — oto 
dziedzina, w której się rozwija dzia- 
łalność ruchu narodowo-socjalistycz - 
nego. Ruch ten stwarza własne formy 
polityczne nie dla akcji zewnętrznej, 
a tyłko dla wewnętrznej, prowadzo- 
nej pod hasłem jednomyślności. 

Po wysłuchaniu powyższej wyczer- 
pującej repliki p. Rosenberga na te- 
mat charakteru ruchu h tlerowskie- 
go, p. Farinacci zadał swemu interle- 
kutorowi pytanie, dotyczące stosun- 
ków włosko-n.emieckich. P. Farinu- 
ccjego zainteresowała kwestja, czy 
aby nie dojdzie do starcia się ekspan- 

ji] włoskiej, zwłaszcza, 
* zarówno Niem 

1 do narodów 

    

   

    

     syj niem .ech 
skoro s ę uwzgłęda:, ż 
cy, jak Włochy па! 
„bez przestrzeni: śle mówiące p. 
Farnace'emu chodziło v ustosunko- 
wanie się hitleryzmu do sprawy po- 
łudniowego Tyrolu. 

P. Rosenberg oświadczył w odpo- 
wiedzi na to, że nic nie może dodać 
do deklaracji Hitlera. który, jak wia- 
domo, stoi na stanow sku, iż problem 
mniejszości niem eckiej we Włoszech 
nie pow'nienby stanowić przeszkody 
w zbliżeniu ekonomiczno-pol'tycznem 
między rasą włoską, a rasą niemiec- 

ką. P. Rosenberg odrzucił również 
możliwość starcia się ekspansyj nie- 
m.eck.ej i włoskiej z tej prostej przy- 
czyny, Ž spansja niemiecka może 
się rozwijać jedynie "na północeo- 
wschód, podczas, gdy włoska na po- 
łudniowy wschód, a więc kierunki 
ckspansyj są wręcz różne: 

Zagadnięty o sprawę Anschluss'u 

p. Rosenberg oświadczył, że Włochy 
n etylko na Anschlussie n eby nie stra 
cily, lcez nawel możeby zyskały. W 
każdym razie Anschluss nie stanowi 
dla Włoch pogróżki ekonomicznej, 
gdyż produkty krajów połudn*=owych 
znalazłyby w Niemczech północnych 
dogodnego konsumenta. 

Raz jeszcze zapewnił p. Rosenberg 
b. sekfetarza partji faszystowskiej, że 
ruch hitlerowsky po.ostanie wierny 
kierunkowi „legalnemu** w stosunku 
do Rzeszy. Zwalezać natomiast będzie 
bezwzględnie komunistów. 
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Wszystkim, którzy okazali współczucie i wzięli udział w ceremonjach po- 
grzebowych drogiego męża i ojca 

sk. Ignacego Małachowskiego 
a szczególnie: P. Dyrektorowi Łysakowskiemu oraz Personelowi biblioteki U.S.B., 
ks. Proboszczowi i Wikaremu koše Św. Jans, P. Dyrektorowi Niwińskiemw, 
ks. Prefektowi Rymkiewiczowi, ks. Prof. Żołudziewiczowi, oraz P.P. Proiesorom 
gimn. J. Słowackiego i orkiestrze tegoż gimn. P.P. Profesorom gimn. E. Orzesz- 
kowej, ks. Wiluszowi T. Y , Zarządowi „Kongregacji dobrej śmierci", Z zkowi 

  

Niższych Funkcjonarjuszów Państwowych oraz wszystkim krewnym, znajomym 
i przyjaciołom składa najserdeczniejsze podziękowanie 

NIEUTULONA W ŻALU RÓDZINA.: 

Przez rozbrojenie do odrodzenia 
gospodarczego. 

ALBANA (Pat! Rooseveli adbył z 
Davisem: dłuższą konferencję. której 
tematem było rozbrojenie, światowa 
konferencja gospodarcza, zmiana ta- 
ryf celnych i rewaloryzacja waluty 
srebrnej. W toku rozmowy Davis zaz- 
naczył, że rozbrojenie potrzebne jest 
dla przywrócena zaufania, a w kon 
sekwencji i kredytu, który jest jakby 
dynamomaszyną handlu. 

Zdaniem Roosevelta poczue'e bez- 
pieczeństwa pomiędzy narodami wzro 
słoby proporcjonalnie do redukcj: na 
rzędzi wojny. Davis sądz, że ludzie 
pracujący na rzecz rozbrojenia, byl'- 
by w możności skasowania łodzi pac 

  

  

   

  

  

wodnych pomimo zastrzeżeń Japonji i 
Francji. Zaleca on zawarce układa 
morskiego franeusko-włoskiego, zgo ł 
nego z traktatem londvńsk'm oraz po 
stawienie poza prawem używania 
bomb powietrznych. gazów trujących, 
ciężkiej artylerji ruchomej * samolo- 
tów bombardujących. Poza tem omó- 
wiono sprawę długów wojennych. niz 
jędnak nie wskazuje na to. by Roosce- 
velt zneenił w tym względzie stano 
wisko. 

Co do światowej konferenej. gas 
podarczej. to Roosevelt wypowiedzi 
się za zniesieniem wszelkich ograni- 
czeń programu tej konferenej. 

  

   

Rok 1933 rokiem świętym. 
Przemówienie papieża Piusa X. 

CITTA DEL VATICANO (Pat:. W 
odpowiedzi na adres, złożony w imie- 
niu Św. Kolegjam Kardynalskiego. Oj 
ciee Św. Pius XI odpowiedzał prze- 
mówieniem wygłoszonem przez radjo 
w którem, po wyrażeniu życzeń dla 
kardynałów, zwrócił szczególną uwa: 
gę na położenie wiernych w Hiszpauji 
Meksyku ! Rosji. — „Bolesnym jest 
dła nas fakt, — rzekł papież —- że 
nietylko trwają w dalszym ciągu nie- 
porozumienia, niesnas zawiść 

dzy tylu narodami i państwami, woj 

ny domowe i wojny m'ędzy narodani 
lecz także wzmaga się powszechny kry 
zys finansowy i gospodar niezna- 
jacy precedensu w historji świata 

    

    

        

  

  

    
    

ENTERT ROS RES 

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych polsko-sowieckiego 

paktu o nieagresji. 

  

2 nastąpiła 

Ministra 

  

W dniu 23 grudnia o godz.      
w gabinecie Pan: 

Becka wymiana dokumentów ra- 

"Н połsko - sowieckiego paktu o 

, podpisanego w Moskwie 25 lipe 

y|- 

w Warszaw 

Spr. Zagr. 

    

    , oraz konwencji o stosowaniu kor 

jacji między Rzecząpospolitą Polską a Zwiaz 

kiem Socjalistycznych Republik Rad. podpi- 

sanej w Moskwie 23 listopada r. b. Wyunia- 

ny dokumentów ratyfikacyjnych dokonał:: 

    

ze strony Polski — p. Józef Beck, minister 

Zagranicznych, ze ZSRR. p. 

imierz Antonow Owsiejenko, poseł nad 

Spraw 
Miiod 

strony 

  

; i minister pełnomocny ZSRR. w 

. Z chwi 

obie 

  

ą wymiany dokumentów 

wyinienione uniowy    

  

   
weszły w 

Na zd 

ny dokumentów ratyfikacyjnych. 

iu naszem widzimy scenę wyimia 

Przechodząc do spraw kościelnych 
Ojciec Św. podkreślił z zadowoleni»m 
że należy złożyć dziękczynienie Panu 
za. kongres eucharystyezny w-Dubl - 
nie, żywe Św.adectwo uczuć szezerze 
katolickich, za rozwój działalności nii 
syj i Akcji katoliekiej. Papież powie- 
dział, że posługuje się wspaniałym wy 
nalazkiem Marconiego, aby głos jego 

mógł tym wszystkim, którzy nad do- 
brem kościoła czuwają złożyć życze- 
nia pokoju i spokoju, życzenia wzmo- 
żenia wzajemnego zaufania i wzajem 
nej pomocy, zwłaszcza tam, gdzie po 
trzeby te są najpilniejsze. 

Jednocześnie mówił Pius XI: 
ną rzecz chcę obwieścić ludzku 
mianowicie, że rok przyszły 1938, j 
wg. tradycji wiernych 1900 roczni 
męki i śmierci Chrystusa Pana. i acz- 
kolwiek nauka nie potwierdza bez zi 
strzeżeń tego przekona! ; 

niemniej wolno stwierd 
1930 a 1933 rokiem można umie- 

ścić tę pamiętną i drogą sercom na - 

szym datę, a więc ludzkość cała, któ- 

rej historja rozpoczyna się od 1 roku 
nowej ery, powinna tę datę uświęci 
Niechaj ludzkość i świat eały oderv 
się na chwilę od słuchania jedynie te 
go, co dotyczy konfliktów, niesnasek 
sporów. podejrzeń, braku zaufania. 
rozbrojenia i zbrojeń, reparacyj, dłu- 
gów i płatności. Dlatego właśnie usta 
nawiamy uświęcenie tej daty na rok 
przyszły. ogłaszając go jako rok jue- 
bileuszowy, cy: 

Celem odpowiedniego przygotowa- 
nia i ogłoszenia w djecezjach Ojciec 
Święty postanowił rozpoczęcie roku 
na dzień 2 kwietnia 1933 roku a ko- 
niec na dzień 2 kwietnia 1934 roku, w 
drugi dzień świąt Wielkiejnocy. Prze” 
mówienie Oje'ec Święty zakończył pro 
śbą Boga o zesłanie błogosławieństwa 
niebios dla ludzkości. 

      

  

    

       

        

  

  

  

    

    

  

    

    

  

     

  

  

    

     

  

Dunikowski przed sądem. 
Drugi dzień procesu. 

P. Marszaikowa Piłsudska 
w Krynicy. 

KRYNICA (Pat). Wi dniu 27 b. m 
po południu przybyła do Krynicy Du 
ni Aleksandra Piłsudska wraz z cór- 
kami. Pani Płsudska zabawi w Kry 
nicy przez czas feryj świątecznych. 

    

  

Zmiany w szkolnictwie 
pruskiem. 

BERLIN (Pat). Na początek nowe” 
go roku zapowiedziane Są Znaczne 
zmiany personalne na v zych s 
nowiskach w szkolnictwie pruskiem. 
Według doniesień prasy demokratyc/ 
nej nowe zarządzenia mają na celu u 
suniee'e ze szkolnietwa żywiołów soc 
jal-demokratycznych. Pierwsze łonie 
sieniao tem „Vorwaerisu“ zostały 
przez koła miarodajne w zasadniczych 
punktach potwierdzone. 

Nowy ambasador chiński 
w ZSRR. 

NANKIN, (Pat). Przewodniczący dele 
chińskiej w Genewie Yen mianowany został 
ambasadorem w Rosji Sowieckiej. 

      
     

  

PARYŻ. (Pat). W drugim dniu procesu Du 
nikowskiego panowała na sali, przepełnio- 
nej publicznością, atmostera naprężonej vie 
kawości. Na wstępie obrońca oskarżonego 
wyraził żal, že nie pozwolono przedstawio- 
nemu przez niego ekspertowi widzieć się z 
Dunikewskim w eełu dokonania doświad- 
czenia. Sąd zdecydował, że ekspert przybę 
dzie w przyszły piątek, złoży przed sadem 

przysięgę, a następnie uzyska zezwolenia na 
rezmowę z Dunikowskim 

Nastąpiło badanie świadków. 

Pierwszy zeznawał inżynier Grengo, przed 

stawieieł Towarzystwa  „Finindus*, stwier- 
dzając, że był cbeeny przy doświadczeniach 
askarżcncga i nigdy nie stwierdził jakichkol 
wiek machinacyj oszukańczych, Na podsta- 
wie przeprowadzonej analizy inżynier Aren- 
go skłonił Towarzystwo „Finindus* do finan 
sowaniu wynalazku Dunikowskiego. Gdy jed 
nuk późniejsze tłoświadczenia stałe się prze- 
ciągały, Dunikowski zaś nie dopelniai zob6- 
wiązań, Towarzystwo powzięła podejrzenie, 
iż padło ofiarą oszustwa. 

Tu Dunikowski wtrąca, że wprawdzie za 

warł umowę z Towarzystwem, lecz z zastrze 

żeniami. 
Obrońca Dunikowskiego zarzuca cksper- 

tawi Guilłet, że jest on zainteresowany finan 

  

wo w rozmaitych Towarzystwach wydoby 
wania złota. 

Guillet powołuje stę na innych rzeczoznaw 
ców, których orzeczenia były zgodne z orze- 
czeniem przez niego wydanem. 

Po 10-minutowej przerwie zeznawał ju- 
biłer nicejski Medecin, który, tinansewał pró 
by Dunikowskiego. 

Świadek  Gufanti, detektyw prywatny, 
stwierdza, że widział z okna budynku, miesz 
ezącego się naprzeciwko Szkoły Centralnej, 
jak dyrektor Guillet wszedł do sałi Towarzy 
stwa na 3 piętrze i pomimo, że maszyny Du- 
nikowskiego były zaopatrzone w pieczęcie, 
próbował funkejonewania ich. 

GuiHet eświadcza, że szczegółu tego s%- 
bie nie przypomina, jednak możliwe jest, że 
wszedł do sali pe jakieś instrumenty. 

Zeznania dałszych świadków nie wnoszą 
nie nowego. Przewód sądowy odroezone do 
30 grudnia. 

PARYŻ. (Pat), Zainterpełowany przez współ 
praeownika „Paris iMdi* obrońca Dunikow- 
skiego, Legrand, cświadczył m. in., że wie- 
rzy w niewinność swego ktijenta i jest prze- 
konany, że pewne osoby zainteresowane są 
w skazaniu Dunikowskiego. aby przywłasz- 
czyć sobie jego tajemnicę. 

BERLAN (Pat). Dziennik Ustaw 
Rzeszy ogłosił nowe rozporządzenie 
ministra gospodarki i ministra wyży- 
wienia Rzeszy, wprowadzające z dn. 
1 stycznia 1933 r. zakaz importu drze 
wa okrągłego i smalcu. Wwóz ze”wo- 

  

   
  

BERLIN. (Pat). W! ckoliey Drezna policja 
wpadła na tróp merdu kapturowego, dokona 
nešė przez szturmewców narodGwo-soejali- 
stycznych na jednym z członków partji hit 
lero iej Hentzschu. Trupa zamordowane- 
ge wyłówieno z Łaby. Zwłoki zaszyte były w 
worek, obciążony kamieniami. 

W) ezasie oględzin lekarskich sitwierdzo- 
ne. że zmarły został zastrzelony. Ofiarę mer 
derstwa widziano ostatni raz z początkiem 
miesiąca w nku, w towarzystwie trzech 
szturmowców, których nazwiska władze zdo- 
łały ustalić, Od tego czasu znikł i wszelkie 
poszukiwania okazały się bezskuteczne. Do- 
piere przypadek naprowadził policję na ślad 
chydnej zbredni. Szturmówey, podejrzani © 
dokenanie jej znikii. 

Dochodzenia  prowedzone przez władze 
dostarczyły cbfitega materjału cbejążającego. 

  

     

  

lony będzie wyjątkowo tylko za spee- 
jalnemi świadectwanii. Z dniem 19 lu- 
tego 1933 roku smalec wykreślony bę 
dzie z listy towarów. dopuszczonych 
do Importu za zezwoleniami. 

  

Mord Kkapiurowy. 
Opinia publiezna domaga się wdrożenia niez 

bkędnych kroków przeciwko inspiraterom sa- 
mosądów szturmówek. Frakcja soejał - demo 
kretyczna już dawniej zgłosiła w tej sprawie 
interpelację w sejmie saskim. 

BERLIN. (Pat). W związku z wykryciem 
merderstwa kapturowego, dokonanego na 
szturmóweu Hentschu, policja kryminalna w 
Dreźnie na zlecenie prokuratora aresztowała 
dziś ezłonka szturmówki hitlerowskiej Wiiły 
Bermanna, podejrzanego © usiłowany udział 
w zbrodni, Bermann miał ułatwić ucieczkę 
jednemu z uezestników mordu niejakiemu 
Rudolfowi Schenkewi, który krytycznej nocy 
wyprewadził Hentscha na odludne miejsce 
pod pretekstem udzielenia mu ważnych гол- 
kazów. Od tego ezasu Hentseh zginął hez Śśla 
du i dopiero wczoraj zwłcki jego wyłewio- 
ne z Łaby. 

Na skarb bojowy Adolfa Hitlera. 
FRANKFURT n. Menem. (Pat). Kwesta 

pieniężna na ceie polityczne w Niemczech 
jest dozwałena. Niktóre partje polityczne ko 

tały z tegc i zbierały datki na cele pra- 
pzeganty wyborczej a więc tylko w czasie wy 
berów i to wyłącznie podczas zgromadzeń 

  

       
przedwyborczych. Od tej reguły cdbiega te- 

raz partja hitlerowska. Na eałym ohszarze 
Frenkturtu dokonywane są zbiórki na skarb 
Łójewy Adolfa Hitlera. Dzieje się te w spo 
sób nicsłyehanie wrzaskliwy, a połieja jest 
zupełnie bezsilna. Zbiórki te jednak nie daja 
żadnego wyniku, 

  

Bez krwi 
(Pat). Ostra zima oraz braki 

pości wśród mieszkańców na 
wykrzeżach rzeki Amur zmuszają dowódeów 
różnych oddziałów, operujących przeciwko 
Japeńczykem do przechodzenia na stronę 

    

rozlewu. 
nieprzyjaciela ped warunkiem gwaraneji ży: 
cia, mienia i utrzymania urzędów. Usługi nie 
których dowódców zostały już wyzyskane, 
dzięki czemu całe wybrzeże eraz Szchalin 20 

staną uspokcjone bez walki. 

      

WYBUCH W KOPALNI. 
54 górników zasypanych. 

LONDYN. (Pat). W miejseowości Mowea 
qua w stanie Hlineis w Ameryce nastąpił wy 
buch w kopalni węgla. 54 górników ulegla 
zusypaniu. Dotychezas wydchyto 14 trupów. 
42 górników pozostaje przeło od 48 godzin 
zasypanych. Mała nadzieja odkopania 
ieh żywych. 

  

LONDYN. (Pat). W. toku dałszej akcji ra 
tunkcwęj po wyhuchu gazów na kopalni 
Meweaqua w Stanach Zjednoczonych wydoby 
to już 39 trupów. Co do pozostiłych 16 gór 
ników niema żadnej nadziei utrzymania ich 
przy życiu. 

BEWSEKECA OPR IS LL 

_ OD WYDAWNICTWA. 
W/ roku 1933 pismo nasze będzie wychodziło cod. ziennie. Przedpłata mie-   

sięczna z odnoszeniem do domu w całej Polsce będzie wynosiła juk dotych- 
CZOSA i. Ż 
jedyńczego egzemplarza 15 gr. 

odbiorem w Administracji 2 zł. 50 gr. zagranicę 6 zł.; cena po- 

Bezpłatne dodatki miesięczne: „Flrmja w ŚRezerwie", „Wilcze Kły", „Pio- 

ny", i „Smuga" będą jak zwykle dołączane do całego nakładu; dodatki kwar- 
talne z cyklu „Album Szłuki Wileńskiej" stanowić będą premjum wyłącznie 
dla stałych prenumeratorów. 
ski 

  

Reprodukoje z cyklu „Album Sztuki Wileń- 
i“ z łat ubiegłych są stałe do nabycia w Administraeji pisma po cenie 

zniżonej dla prenumeratorów naszego pisma. 

W oczekiwaniu na -expose 
kanclerza. 

BERLIN (Pat). Na porządku dzien 
nym zwołanego na 4 stycznia r. przy 
szłego posiedzenia konwentu senjo: 
rów znajduje się m. in. wniosek ko- 
munistów o zwołanie Reichstagu na 9 
stycznia, przyczem komuniści odrazu 
chcieliby postawić wniosek o votum 
nieufności dla rządu kanclerza Schlei 
chera. 

W kołach rządowych wyraż 
przekonanie, że powyższa propozy 
komunistów nie znajdzie wystarczają 
cego poparcia. Przypuszczają raczej, 
że większość stronnictw powstrzyma 

się od zajęcia stanowiska w stosunku 
do rządu Schleichera do chwili expose 
nowego kancierza. Nastąpiłoby te n.e 
wcześniej jak 17 stycznia tak, że głc- 
sowanie nad wnioskiem o votum nieu 
tnoścji przypadłoby na drugą połowę 
stycznia. 

W prasie ukazały się wiadomoświ 
o mających nastąpić rozmowach mię 
dzy gen. Schleicherem a _ Hitlerem. 
Pertraktaeje miałyby dotyczyć rewizj: 
dotychczasowego stanowisko natodo- 
wych socjal stów w stosunku do obet 
nego gabinetu. Naogół przewiduje się 
że stanowisko Hitlera nie ula 
zmianie, nawet w wypadku załago: 
nia konfliktu z opozycją wewaąt:z 
partji narodowo-soejalistycznej, W 
tej właśnie sprawie w okresie ubieg- 
łych świąt miała nastąpić wymiana po 
glądów między Hitlerem a Strasserem 
przyczem Strasser wysunął warunek 
powierzenia mu słanowiska sekreta- 
rza generalnego partji. 

Przyjęcie prowizorjum 
budżetowego we Francji. 

PARYŻ (Pat). Projekt prowizo:- 
jum budżetowego na styczeń, przedsł 
wiony przez rząd, został uchwalony 
przez Izbę większością 524 gł. przeciw 
ko 53 Dyskusja nad prowizorjum od- 
była się spokojnie. 

  

    

  

    
  

            

   

Chmury szarańczy długości 
60 km. 

FORMOSA (Argentyna). (Pat). Okoliee 
rzeki Vermejo w północnej części krzju na- 
wiedziła plaga szarańczy, Chmury szarańczy 
sięgają długości 60 km. Szarańcza grozi ru- 
iną zbicróm bawełny i tytoniu. Wśród rolni- 
ków, nawiedzonych plagą, powstała prawdzi 
wa panika. 

Tragiczne pokłosie 
świąteczne. 

NOWY YORK. (Pat). W. dzień wigilijny 
i święta Beżego Narodzenia zginęło w Ne- 
wym Yorku w wypadkach głównie samocho 
dowych 311 osób, a rany odniosła około 509 
«sób, 

Wykrycie szajki handlarzy 
żywym towarem 

KISZYNIÓW. (Pat). W Braszow areszto- 
wano kobietę, która stała na czele debrze 
zorganizowanej szajki handlarzy żywym te 
warem. Organizaeja posiadała swoje oddzia 
ły we wszysikieh miastach Beserabji, skąd 
dziewezęta kierowane były do Braszow. 

Jak wynika z wstępnych dochodzeń, dzie- 
wczęta były wysyłane do domów publicz- 
nych w Transylwanii, a nawet transporto- 
wane je do Czechosłowacji. Podezas rewizji 
w mieszkaniu aresztowanej znalezione za- 
szytrowaną listę kierowników  poszczegól- 
nych eddziałów. 

Trzęsienie ziemi. 
WIEDEŃ. (Pat). Seismografy Centraine- 

go Zakładu Meteorologieznego zanotowały od 
25 bm. począwszy od godz. 3 min. 15 czasu 
środkowo-europejskiego katastrofalne trzęsie 
nie ziemi w odległości 6,300 km, Ognisko Irzę 
sienia ziemi znajduje się prawdopodobnie w 
północnych Chinach. 

Petarda w kościele. 
OVIEDO. (Pat). Podczas pasterki w jed- 

nym z kościałów nieznany sprawca rzucił 
pełardę, która wybuchła, wywołująe popłoch 
wśród zebranego w kościele tłumu. W śelsini 
uduszeno pewną kobietę. Wiele osób dozna- 
łe ciężkich i lżejszych obrażeń. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (Pat). Łondyn 29,72—29,54 

Nowy York 8,925 — 8,905; Paryż 34,85 —, 
Szwajcarja 171,95 — 171,02; „Berlin w 

prywatnych 212,50. Tendencja moc 

  

   

  

  

niejsza. 
AKCJE. Bank Polski 86 — 86,25; Kijew- 

ski 15: Lilpop 11,50; Kluczewska Fabr. Pa- 
pieru 25.
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iMimm 
Wszechnica Batorowa pokryła się 

kirem żałoby. Nieubłagana śmierć 
wyrwała z pierwszego szeregu pion © 
rów nauki Odrodzonej Polski jednego 
z najbardziej zasłużonych pracowni- 

  

ków. Umarł pierwszy z: wyboru i dru 
gi zkolei Rektor Odrodzonej Wszech- 

r honorowy 
Przyrodn:- 

   nicy Batorowej, profes 
Wydziału Matematyczne 
czengo, b. dziekan tegoż wyd 
Wiktor Emeryk Jan Staniewi 

Dzieje jego życia, wypełnionego 
iwó pracą dla dobra Polski, któ- 
rej jutrzenkę wolności dostrzegał pov 
przez ciężkie chmury niewoli, zostaną 
wypisane w księdze zmagań narodu 

polskiego złołemi głoskami. 
Urodzony 21 listopada 1866 roku 

w głęb. Rosji w Samarze nad Wołgą. 
«wychowany rez rosyjskich pedago- 
gów w gimnazj na uniwersytecie 

w Petersburgu, z biegiem lat coraz wy 
trwalej, coraz z .wię zacietošcią 

  

li — 
    

  

    
  

  

   
    

  

  

  

   
     

pracowai dia ukochanej Polski. Nale 
żał do wielu polsk ch organizacyj xka- 
dem.ck/ch, a po ukończeniu uniwersy” 
tetu zorganizował jadłodajnię dla stu 
dentów Polaków, przy wydatnej: po- 
mocy materjalnej bankiera H. Waweł 
berga. którego pozyskał dla tego pro 
jektu. Wdzięczni studenei-Połacy za- 
mianował go wtedy honorowvamt 
członkiem polskiej kasy akademickiej 

Działalność pedagogiczną  rozpo- 
czął Ś. p. prof. Wiktor Slaniewicz „a- 
ko wykładowca polskiego g mnazjum 
żeńskiego przy kościele katolickim 
św. Katarzyny, a naukową jeszcze na 
ławie akademickiej, wydając w roka 
1886 pierwszą swą pracę naukową. W 
roku 1890 zdobył dyplom mągistra ma 
tematyki, a.w następnych latach wyk 
ładał w w elu wyższych uczelniach m 
in. w Instytucie Eiektrotechnicznym 
instytucie inżynierów dróg i komuni 
kacji it. p. 

          

Podczas swej pracy społecznej na 
ław e akademickiej, a potem jakv pe- 
dagog. wierny zawsze sprawie pols- 
kiej, narażał się nieraz rządowi rosy 
kiemu. Był podejrzany o działalno 
antypaństwową i w c'ągu kilku m'esią 
cy więziony, potem w roku 1909 jako 
profesor polilechniki petersburskiej, 
został pozbawiony prawa  pełnien a 

  

  

       

  

służby państwowej i samorządowej. 

W latach 19 

  

1917 był dzieka- 
nem wydziału inżynierji budow!anej 

politechniki petersburskiej, a w r. 
1917—1918 pomocnikiem dyrektora. 

Do kraju Ś. p. prof. Wiiktor Stan e 
wiez powrócił w roku 1919 i objął na 
Uniwersytecie Wileńskim katedrę ma 
tematyki wydziału _matemat.-przyr. 
W roku 1920—21 został obrany dzie- 
kanem tego wydz'ału, a w roku 1921 
—1922 objął berło rektorskie U. 8. B. 

Dekretem Prezydenta Rzeczypospa 
litej z dnia 2 maja 1923 roku w uz- 
naniu Jego zasług został odznaczony 
krzyżem komandorskim orderu Po- 
lonia Restituta. * 

W ostatnich łatach zaniemógł cię 
żko, lecz i w chwiłach największej 
bości pracował dla Polski. Gdy mini: 
sterstwo reform rolnych opracowując 
projekt ubezpieczeniowy, zwróciło się 
do niego, nie odmówił współpracy mi 
mo niemocy. sę 

Imię Jego będzie przyświecała wie 
lu pokoleniom w ofiarnej pracy dla 
dobra Ojezyzny i rzetelnej na niwie 
naukowej. 

E A opos o ZDARZA 

Emisja banów. 
(Pat). Kon 

   

    

   

    

PARYŻ. finansowa tehy 
Deputowanych zaaprobowała projekt rzado- 
wy emisji bonów skarbowych na sumę 5 mil 
jardów franków. 

    

WŁODZIMIERZ MOŁUBOWICZ. 
  

Kl KDR R 

Z ziemi, po której stąpał Chrystus. 

  

z Betleem: 

      

     Igrzyska olimpijskie regulują tempo pracy 
wodników, która zazwyczaj jest rozłożona w 
ten by punki kulminacyjny formy 

padał właśn/e i 

y uzyska 

          

    

   

    

zna 

  

Zwycięzcy 
ny tytuł „mistr 

Już w roku 
my chwiłę triun 

  

   
   

olimpijskiego”. 
8w Amsterdamie mi 
gdy nasza niezapoma 
Konopacka osiągnęła naj 

- możli dla sportowea, @ 
jed eśnie tytuły m - 

strza olimpijskiego i rekordzistki świata, Po 
raz pierwszy w dziejach sportu sztandar Pol 
sk* zawisł na najwyższym maszcie, a na stad 
jonie rozległa się melodja Mazurka Dąbrow- 

skiego... 

           

  

   

  

W roku obecnym Walasiewiczówna | Ku 
ński godnie kontynuowali tradycję Kono       

е kom należy zawdzięczać 
te upojne chw'le radości i triumfu, które prze 
żywała cała Polska sportowa na wieść o zwy 
cięstwach w Łos Angeles. Rekordzistka świa 

ta w rzucie dyskiem — Wajsówna zachowa 
ła mistrzostwo świata dla Połski jednak na 

ach uzyskała 3-cie niejsce. 

1 Czas szybko s'ę zmieni 
isać 3-cie mie 

niebylejakim 

    

  

   

   
  

    

   

Obecnie mo 
a przecież 

zaszczytem! 

     

     
   

  

  

y lata dzielące Amsterdam od Los An- 
geles przybyliśmy rekordowym skokiem, uzy- 
skując dwu ce wśród wszystkich 

  

narodów globu z,emskiego. 

Przegląd wydarzeń sporiowych ubiegłeg 
roku, ze względu na szczupłe r 

go artykułu musimy potraktow 
Uwzględnimy więe przedewszyst 1 
międzynarodowe, które są najlepszym spraw 
dzianem stanowiska jakie zajmuje Polska w 
Świecie sportowym. z 

Rozpoczy! 
tów* — lekkiej atletyki jej to bowiem przed 
slawiciele przywieźli do kraju złote medale 
olimpijskie. Poza igrzyskami m.eliśmy 
z Czechami, Austrją i Węgrami, Z 
w Pradze utrzymało i nadal nasz prymat nad 

     
0 

   

    

  

  

   

    

  

mecze 

  

  

     

  

państwami słowiańskiem, z Austrją przegra- 
„ liśmy przez nieoględn z Węgrami — za- 

służenie. 
Olimpjada zimowa w Lake Placid nie 

przyniosła nam takich sukcesów jak Los An 
geles. Najlepszy nasz narc'arz Bronek Czech 
zrobił co mógł by zająć 7-e, nieklasyfikowane 
miejsce za gorszym niż on Czechem Barto- 
nem poza tem nieustanne zgrzyty pomiedzy 
kierownictwem ekspedycji a zawodnikami od 
biły s;ę bezwzględnie na wynikach, które by 
ły znacznie gorsze niż w kraju. 

lgrzyska w Lake Placid wykazały row 
nież obniżenie poziomu naszego hokeju. 
Czwarte miejsce zdobyte przez Polskę, po Ka 
nadzie, Stanach Zjednoczonych i Niemcach 
wygląda wcale pięknie, lecz wartość jego ob 
niża fakt, iż w owym turnieju brały udział 
tylko 4 drużyny. Dwukrotna przegrana 4 
Niemcami pozbawiła nas nimbu jednej z naj 
lepszych drużyn europejskich. 

Niemcy też były państwem, które w r ku 
bieżącym wykazało upadek naszego pięś- 
ciarstwa. Bokserzy nasi uzyskiwali cyfrowo 
przyzwoite wyniki jednak nieznaczne "wycie 
stwo nad Austrją i remisy ze Szwecją i dru 
gim garniturem Italji są dowodem obniżenia 
poziomu boksu polskiego. 

Piłka nożna, dość niespodziewanie, przy: 
niosła nam szereg sukcesów. Niezaprzeczone 
zwycięstwo nad Jugosławją, Szwecją, Rumu- 
nją i Łotwą zdają się świadczyć, iż pomimo 
wadliwej organizacji piłkarstwo polskie wy: 

    

  

Mumije egipskie w Wilnie. 
(Dokończenie), 

Dość Eczne nap'sy hieroglificzne 
na sarkofagu odczytał (w roku 1896) 
znany egiptolog rosyjski B. Turajew, 
który, nawiasem mówiąc, otrzymał 

średnie wykształcenie w Wilnie. Za- 
wierają one wezwania do naczelnych 
bóstw panteonu eg'pskiego, by dały 
zmarłemu, identyfikawanemu w tych 
napisach z Qzir'sem, przeróżne dary, 
jak... kwiaty i potrawy i wszelkie 
przepiękne czyste rzeczy...; objaśniają 
znaczenie niektórych scen przedsta- 
wionych i podają rytualne formały, 
zapewne z „księgi umarłych. 

  

WIEK MUMJI I SARKOFAGU. 

Dla nas szczególnie ważny jest na 
pis, biegnący wzdłuż rozcięcia dna sar 
kofagu. Pozwala on ustalić w przybli 
żeniu datę, w której żył zmarły. Na- 
pis ten wogóle jest ciekawy, bo wpro 
wadza nas w zawiłą formalistykę ry 
tualną kapłanów egipskich. 

W tłumaczeniu brzmi on: 
„Ra- Hormachis - Tum, 

ziem, heliopołski, bóg wielki wyszły 
z  horyzontu'),  Ptah - Sokar - Ozi- 
ris*), Anubis, znajdujący się w mogi- 
le, głowa boskiej kaplicy, bóg wielki... 
Keb *), przodek bogów i duchów, Ho- 
rus '),urodzony lzydą, dziedzic zupeł- 
ny Onufrja *), feniks boski *), stworzo- 
ny przez siebie samego, bóg wielki pier 
wszy z zachodnich, enneada wielka, 
co w niebie, enneada wielka, co na zie- 
mi, enneada wielka, co w Karnak '), 
enneada wiełka, co w Heliopolis, enne- 
ada wiełka, co w Memfis, niech da- 

władca 

dzą zagrobne dary i potrawy... i wszel- 
kie dobre czyste rzeczy i wszelkie do- 
bre słodkie rzeczy Ozirisotvi *)... itd. 
Następują prawdopodobnie tytuły i 
imię zmarłego. 

  

Napis wspomina o trzech ennea- 
dach głównych ośrodków religijnych 
Egiptu z czasów około XX dynastji, 
(Heliopolis, Memfis i Teby), a użycie, 

  

jak zaznacza B. Turajew, trzech zna- 
ków t w ,,.. Tum, władca ziem...* dla 
oznaczenia pojęcia ziemia wskazuje 
wyraźnie na czasy Ramzesa III i Ram 
zesa IV. Pierwszy panował od roku 
1198 do 1167, drugi od 1167 do 1161 
przed Chr. Egipcjanin, którego mum- 
ję opsywalśmy, zmarł więc około 
3.100 lat temu. 

Kim był? Na pytanie to można na 
razie odpowiedzieć połow.cznie. Napi 
sy hieroglificzne zawierają imię i ty- 
tuły zmarłego, ale B. Turajew nie prze 
tłumaczył ich. Albo napotkał trudnoś- 
ci, których nie chciał pokonywać na 
własną odpowiedzialność, albo napisy 
te są nieczytelne. Turajew nie wspomi 
na o tem w swej pracy o sarkofagach 
wileńskich, która ma charakter su- 
chego opisu bez komenta. zy. 

Sposób sporządzenia mumji i sar- 
kofagu wskazuje, że zmarły należał 
do warstwy -średnio zamożnej i nie 
piastował wybitnego stanowiska spo- 
łecznego. 

    

  

Gdzie mieszkał? Napisy wspominają 
dwukrotnie o ziemi Dżeser. Może to 
była jego ojczyzna? Wzmianka ta mo- 

wnętrze 

  

    kościoła Narodzer 

kazuje postęp. Dwie porażki z reprezentacja 
mi Italji nie są klęską, gdyż po p.erwsze ita- 
1/а w piłce nożnej zajmuje czołowe stanowi- 
sko na kontynencie, a powtóre wynik — 
szczególnie w drugim meczu — nie odpowia 
dał przebiegowi gry. 

- tennis wykazał w ub. ro 
Zastęp naszych czoło: 

wych tentsistów: Jędrzejowska, Tłoczyński i 
Maks Stolarow, wydatnie wzmocnił Iwvwia- 
nin Hebda, zdobywca tytułu mistrza Polski. 
W grach o Davis-Cup odnieśliśmy bezapela- 
cyjne zwycjęstwo nad Holandją w stosunku 
4:1, a chociaż przegraliśmy z Anglją, to jed- 
nak Tłoczyński bijąc trzecią rakietę Anglji 
Lee'go wydarł jedną grę synom dumnego Al 
bionu. Na koriach Polski gościli w ubiegłym 
sezonie ten'sišci tej miary co Tilden, Najuch, 
Nusslein, a z amatorów Du Plaix i Roderich 

Menzel. Francuz został pokonany przez Tło- 
czyńskiego, a Menzel uległ Hebdzie. 

Wioślarze nasi całą energję włożyli w i- 
grzyska olimpijskie. Za świetne wyniki należy 
uznać zdobycie 2-go miejsca przez dwójkę ze 
sternikiem oraz zajęcie trzecich miejsc przez 
czwórkę ze sternikiem i dwójkę bez sterni 
ka. Natomiast doznaliśmy niepowodzenia na 
mistrzostwach Europy w Jugosławji, które 
zresztą nie może zatrzeć świetlnych sukcesów 
olimpijskich. ‚ 

W pływaniu zrobiliśmy postęp co wyraź- 
nie zaznacza się w poprawieniu licznych. re- 

  

   

  

    

   

kordów polskich. Jednak w porównaniu cho- 
ciażby z wioślarką, pływactwo odbiega znacz 
nie od wyników państw zachodnio-europej- 
skich. 

W kolarstwie możemy sygnalizować za- 
stój. Po przejściu na zawodowstwo naszego 
najłepszego sprintera Szamoty, nie mamy v 
bitniejszych talentów. Olecki i Kłosowicz 
lowali w mistrzostwach świata w Rzym e, jed 
nak powodzenia nie osiągnęli, 

Z uznaniem musimy zaznaczyć podniesi 
nie poziomu zapaśnictwa. Ten zapomn'any ro 
dzaj sportu odradza się i to w dość szybkiem 
tempie o czem świadczy dwukrotne zwycieęst- 
wo zapaśników warszawskich nad mistrzem 
Europy — Hakoachem z Wjednia. 

Na podstawie powyższego — bardzo źresz 
tą ogólnikowego — przeglądu ważniejszych 
rodzajów sportu widzimy iż rok olimpijski 
1932 był dla nas rokiem sławy. Imiona spor 
towców tej miary co ko a następ- 
nie Kusociński i Wala 
uważane za symbol tę. 
go narodu oraz co wažniej za symbol że 
laznej woli nie znającej przeszkód gdy walka 
toczy sę o sławę. wpi. 

Kino „REWJA“ 
OSTROBRAMSKA 5 

Wyśw etla dziś i dni następnych 
2 niebyw. powodz. film dźwiękowy 

kobiefa z Monte Garlo 
z pięko LI] Dzgawer 

    

      

  

    

    

  

        

    

       

    

     

    

  

Rabunek. 
(Pat). Z Czarnego Dunajca 
noc wigilijną do domu nie- 

jakiego Bielika wtargnęłi dwaj osobniey i 
chezwiadniwszy go zrabowali 800 dolarów i 
5,300 złotych. Po dokonaniu rabunku napast 
nicy zbiegli, 

ZAKOPANE. 
dcnoszą, Że w 

że kryć w sobie ciekawą niespodz an- 

ke dia historyka. 

    

  

EGIPCJANIN DŻENTELMEN 
I ESCETA. 

Czasy, w których żył zmarły nale- 
żą do najświetniejszych w dziejach E 
g'ptu. Pod rządami zwycięskiego re- 
stauratora monarchji Ramzesa III był 
wtedy potęgą « tową, oczywiście w 
ówczesnym zasięgu Świata cywilizo- 
wanego. Ramzes III podbił „dziewięć 
narodėw“ jak to mówią znalezione 
pomniki, a ten mały kraik Gezer 
(możk'we Dżeser) — koło morza Mar 
twego, przyłączył też do Egiptu. Sztu 
ka i kultura egipska sięgała wtedy 
szczytu swej doskonałości, 

Egipcjanin kulturalny był wytwor 
nym dżentelmenem, znającym się na 

szukanych formach towarzyskich, 
o wysokich walorach estety w życiu i 
obyczajach. Był wżelbicielem lekkiej 
zabawy i obdarzony jednak nierzadko 
głębszym umysłem. 

Wyszukane potrawy naprz. usta- 
wiano na stołe biesiadnym w ten spo 
sób, by bawiły oko, jako ładny obraz, 
a podczas kulm'nacyjnego punktu za 

   

  

    

   

  

  

bawy, kiedy rozbrzmiewały wesołe 
śpiewy i muzyka, do sali 
wchodz ł nagle niewolnik, stawiał na 

stole małą mumijkę i, zwracając na 
ną uwagę ucztujących, krzyczał do- 
nośnie: : 

„Jedźcie i pijcie i bawcie się, po- 
nieważ jutro będziecie wy podobni te- 
mu!“ Zwyczajowi temu nie można od- 
mówić ani oryginalności, ani głębsze- 
go znaczenia. 

POTRÓJNY SARKOFAG. 

Omówiona mumja leży w pojedyń 
czym sarkofagu. Możliwe, że pierwot 
nie sarkofag był potrójny, t. j. zawie- 

WST boB N 

‚ па następną okazję, udali 
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Zderzenie ówóch statków 
oceanicznych. 

MARSYLJA. (Pat). W percie marsylskim 

zderzyły się dwa statki oeeaniczne, miano- 

wieie franeuski parowiec „Bernardin de St. 

Pierre“, odjeżdżający do Madagaskaru i hisz 

pański parewiee „Navemar*, przybywający 

z Fiładelfji, Francuski parowiec wybił w kad 

łubie „Navemar* ogromną dziurę tak, że ten 

został zalany wodą i osiadł na dno na głę- 

bokeści 12 meirów. Zdaniem władz norts- 

wych, uda się wyratować statek, lecz kilka 

tys. tonn ładunku pszenicy jest straconych. 

Parowiee francuski odniósł również poważne 

uszkodzenia, lecz zdołał przybić do mola i 

wysadzić swych pasażerów. 

  

  

  

Dwaj dziennikarze włoscy, którzy, spóź- 
niwszy się na siałek odchodzący z portu Ti 
polisu, musieli spędzić bezczynnie dwa 
nie w mieścinie afrykański        nu 

ę z nudów i cie- 
kawości wgłąb pustyni Libijskiej dła przyj- 
rzenia się zbliska obrzędom weselnym wśród 
Beduinów. 

WÓDŹ PIRATÓW. ŻENI SIĘ, 
„ Jeden z nich, który władał o tyle o ile arab 

skim wyczyłał w dzienniku trypolitańskim za 
wiadomienie o ślubie szika Charianu małej 
oazy, zagubionej w piaskach Libji, z młodą 
Beduinką. 

„ Droga do Charianu wynosi dwie godziny 
jazdy koleją z Tripolisu. Przedsięwzięcie nie 
tyle więc trudne, jeśli chodzi o jazdę, ile o 
możności dostania się na uroczystości wesel- 
ne. Szeik Charianu, który w dnie powszednie 
wTaz ze swą bandą łupi karawany, przecią- 
gające przez skaliste urwiska Dżebełu, nie 
pała zapewne chęcią zaprosznia białych do 
swego domu, rodzina zaś panny młodej n:e 
ma prawa zapraszać gości. 

    

KROK W; KROK ZA MUZYKANTAMI. 
W Charian, zaraz po wyj 

opowiada dziennikarz włoski d 
na bandę młodych chłopców arabskich, dmą 
cych W trąby przy akompanjamencie cymba- 
łów i kobzy. Piekielna muzyka wywoływida 
ogólny zachwyt wśród tubylców. -— 3 

„Zakkar* — krzyknął mi w ucho sprze- 
dawca melonów — „Zakkar, szeik i 
wielki szeik bierze żonę”. 

     u z wagonu 
= Ww išmy 

  

   
    

Znaleźliśmy się zatem odrazu w ce trum 
uroczystości weselnych. Nie pozostawało wie 
nie innego, jak iść krok w krok za muzy uo 
lami, Ale tu czekała nas przeprawa .nielada 
„Orkiestra* wędrowała po całej osadzie, Lim 
1 siam, aż do zachodu słońca, Żzi: jani, zdysza 
ni ledwo powłóczyliśmy nogami pod wieczór 
Wreszcie, idąc trop w trop za muzyka, zna- 
leźliśmy się wpobliżu domu rodziców panny 
młodej. Aby nie zwracać na siebie zh ni 
uwagi, trzymamy się w pewnej odległości. 
Tymczasem zapadła juź noc, zapalono pocho 1 
nie smolne, rozległ się basowy głos drew! 
nej trąby, t, zw. trąby weselnej. Nagle u 
się cała wrzawa, cisza króluje. Teraz 
się przyciszony śpiew kobiet, t, zw. gruda 
hymn powitalny ha cześć gości. Śpiewy i (an 
ce trwają aż e. północy, ziięczone tancerki 
rzucają się wkońcu ciężko dysząc na ziemię. 

NA BIAŁYM WIELBŁĄDZIE 
DO OBLUBIENICY. 

Tak schodzi noc. Ledwo słońce rzuciło 
swe pierwsze promienie na domki osad y, uda 
je się już pan młody na białym wielbładzie 
w drogę do domu oblubieni Krocza 
szeikiem wielbłądy w liczbie sześciu dźw 
Ją na swych grzbietach podarki dla panny 
młodej. Po bokach orszaku harcują na ogni- 
stych pięknych koniach zbrojni Beduini, to 
warzysze pana młodego, piraci pustyni. 

‚ № spotkamie orszaku pana młodego wy- 
biega trębacz i prowadzi go do domu oblii- 

bienicy, gdzie cie witają orszak ogłus 
jącym wrz . Teraz na białym wiełbła- 
dzie w klatce z wierzbinowych prętów pod jeż- 
dża narzeczena. Podbiega służba i rozpędza 
tłum ciel 

        

  

  

    yw 
znelegu 

      

  

       
  

    

   

  

   
  

    

     

   

ją ją na 
т i zrywu 

śmiałą dłonią dywun, okrywający klatkę. -- 
Wyłamuje cienkie pręty jeden po drugim, 
wreszcie oczom tłumu ukaz: 
narzeczona. Jeszcze chwila — 
ja w ramionach i unosi do góry. Tłum sza- 
leje z zachwytu, wrzawa weselna, tańce ryt 
miczne ruchy sięgają zenitu, Wśród odgło 
sów muzyki i śpiewów młoda para kroczy ku 
siedzibie szika. Na wozach i wielbłądach wio- 
2а za mią sprzęty domowe, wyprawę wesel. 
ną panmy młodej. 

WODA SYMBOLEM DZIEWICTWA. 

Ledwo zapadł mrok, a już ciągną koro- 
wodem goście ku zagrodzie młodych. Każdy 

  

je się młoda 
zeik trzyma 

  

   

    

     

rał w sob'e jeszcze dwie trumny, któ- 
re jednak zaginęły. Jak też mogły wy 
glądać one? 

Hrabia Tyszkiewicz w swym dzien 
niku opisuje ceremonjał otwieran a 
sarkofagu i odwijania świeżo znalezio 
nych mumij następująco: 

„Mumje złożone. były w sarkofa- 
gach drewnianych, mających na wie- 
rzchu n'ewyraźny kształt ciała ludz- 
kiego. Wypukło rznięte twarz i ręce 
pokryte żywemi barwami... podważo- 
no wieko sarkofagu i, gdy otworzono 

skrzynię, ujrzeliśmy w niej drugą, ta- 

kże drewnianą, zupełnie podobną do 
pierwszej, tylko innemi hieroglifami 
pokrytą. Obie te skrzynie robione są 
z drzewa sykomorowego i tak wybor- 
nie zachowane, jakgdyby je wczoraj 
zbudowano. Po otworzeniu drugiego 
sarkofagu, znaleźliśmy w nim jeszcze 
trzecią i już ostatnią skrzynię, z 
kształtu już bardzo do ciała ludzk'ego 
podobną. Głowa prześlicznie wykona- 
na i malowana, zarysy rąk, nóg, sło- 
wem cały ogólny kształt ciała wybi!- 
nie w niej przedstaw-ony. 

Skrzynia ta, klejona z kiku 
warstw płótna twarda jak drzewo, ca 
ła była pokryta świelnem malowidłem 

wyobrażającem duszę zmarłej osoby, 
stojącą przed bóstwami  eg.pskiemi, 
dalej sąd nad nią wyrzeczony i triumf 
w niebće*. Mumja wyglądała jak lal- 
ka spowita. Po odwinięciu pasów z 
płótna znaleziono na ciele wiele :ka- 
rabeuszów z kamienia. C:ało było zu 
pełnie zeschłe, czarne i kruche, pomi- 
mo swej twardości. Wnętrze wypeł- 
niała masa zbita i czarna. 

SARKOFAG I MUMIA KOBIETY. 

Sarkofag ze szczątkami mumji ko- 
biety jest mocno. zniszczony przez 
czas, chociaż jest młodszy od omó- 
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NOTATKI ZE ŚWIATA. 
— PLANOWALI NAPAD NA BANK POŁ 

SKI, P. K. O. i szereg innych instytucyj ujęci 
uczestnicy napadu rabunkowego na Fasjera 
„Karolewskiej Manufaktury, Kuchcik i to- 
warzysze, Jak widać — plany „szerokie i 
śmiałe”... Robotę przygotowawczą prowadzo- 
no za parawanikiem organizacji zawodowej 
pracown,ków kartelu Z. Z. P. Przy rewizji 
u „piątkowców* Kuchciaka wykryto moc bro 
ni palnej, amunicji oraz narzędzi  „facho- 
wych*. Aresztowani są przeważnie notorycz- 

nymi przestępcami. 
UTWIARCIE LINJI ŚLĄSK — GDYNIA 

ustalono na ostatniem posiedzeniu Rady Za 
rządzającej Francusko-Polsk ego Towarzysł- 
wa Kolejowego w Paryżu na dzień 11 stycz 
nia 1933 roku. 

  

  

  

z nich trzyma wysoko na kiju przytwierdzo- 
ną lampkę naftową. Na spotkanie wycho 
matka młodej i wylewa przed gośćmi na zi2 

ię najcenniejszy dar pustyni — wodę z 
glinianego ganuka symbol dziewictwa. 

Siedem dni i siedem nocy trwają uroczy 
ści weselne, Przez siedem dni nosi obtu- 

enica tytuł honorowy kró! 

    

      

nowych obowiązków domowych, mąż udaj 

się ma swe wędrówki i wyprawy rozbójnicze 
łąb pustyni. or. 

UZZZRETRZYDZ EDO ZKZ SAS PTSS ET 

WŚRÓD PISM. 
— Ukazał się 

czesna*, zawierający następujące artyknły: 

Art. wsłępny „Pod dami młodzieży * 
Cz. Włojeńskiej, z cykl ego 
„Z'emia Obiecaua Kuszałówny, „Album Ro- 
dzinnych Fotografij* W. Melcer, recenzja 
książki A. Rudnickiego „Szczury M. (zup- 
skiej, art. „Z teatrów Iwowskich* Dr. H. 
Silberowej, d. c. powieści A. Gruszeckiej 
„Przygoda w m Kraju“, i 
Konkursu > na Roboly Rę 
Jako bezpłalną premję prenumeratorki rt- 
rzymają teczny numer styczniowy mies 
„Mój Dom”. 

  

    

    

     
   

  

              

    
      

    Amatorskie 

    

  

   

— Wyszedi Nr. 13 tygodnika „Epeka” i 
zawiera & mującą: 

Ww nia i dokumenty: Wzpólny froatl. 
Pięć czynów ..Naszej przyszłości”. Białe nie 
wolnice. Zpowrotem do у t 

   

  

   
     
      

  

  

łatwo, Wi fabryka śmierc Kazim 
Muszałówna: Ma. + głodi 3    

  

czelnicki: Rozbrojeniowa kwadratura koła. 
— Gustaw Morcinek: Prawdziwe oblicze Ślą 

  

     

  

   

  

   

  

    

   

   

    

ska. — Odgłosy: „Domy bezwstydu publ 
nego”. Wspomnienie I 
kę. — Wiidz 
giczną rocznieę. r 
jest ojczy Bronisław Żar   

  Od ched rzy Stem- 
powski: twórcza 
ści dudowej. — ąd politycz- 
ny. — Listy do , 

Popierajcie Ligę Morską 
i Rzeczuąl kasi, 

Liusi S i S 

— KOMENDANT LOTNISKA W. DĘB- 
LINIE, mjr. Olszański został aresztowany 
pod zarzutem dokonania malwersacji. Aresz- 
towanie nastąpiło po przybyciu Olszańskiego 
z lotniska auiem do domu, gdzie czekała już 
nań żandarmerja. 

— 50,000 ROBOTNIKÓW — POLAKÓW 
Francja ma zamiar na koszt własny odesłać 
tej zimy do Polski, a to w zwjązku z zarzą- 
dzeniem, ograniczającem pracę cudzoziem - 
ców. 

— FIRMA „SAURER% NIE BYŁA PRZY- 
GOTGWANA do wywiązania się z umowy z 
Państw. Zakładami Inżynierji. Oirzymawszy 
gotówkę za zamówione podwozia i maszyny 
do montowania przysłała towar taki, że rok 
już trwa przesyłka częśc; nowych ze Szwaj- 
carji, które mają zastąpić niedopasowaae i 
nienadające się przysłane poprzednio. Wyni- 
kłe stąd straty są jakoby b. poważne. 

Jak wiadomo autobusy „Saurer* obsługują 
i Wilno. 

— NAGRODĘ IM. E. ORZESZKOWEJ 
przyznano za działalność literacką w obronie 
kresów zachodnich autorowi „Ataku sępów*, 
Maciejowi Wierzbowskiemu. 

Dotychczasowi laureaci 
roszewskj, Leopold Staff i 

mond. 

— ORGANIZACJA JAZDY „NA GAPĘ“ 
skończyła się smuino w Sądzie warszawskim: 
konduktor Socjusz (po łacinie: towarzysz, 
przyjaciel, kamrat...) 2 lata więzienia, a inni 
trzej kamraci po półtora roku. Paczka za „zni 
żoną cenę* szmuglowała pasażerów bez bi- 
letu na linji Warszawa—Brześć, Sielanka trwa 
ła parę lat 

  

Bartkiewicz, Si 
. p. Juljan Ejs- 

  

  

  

R JEST „JEDYNYM ŻYWICIELEM 
RGDZINY* poborowy Zelnan z Wiłna — 
orzekł N. Tryb. Adm. 6 pokoi, siostra na 
chemji U. S. B., dwu sublokatorów i d 
siostry zamężne oraz kapitał po zlikw dowa- 
niu składu aptecznego są to dane dochodzenia 
policyjnego, które świadczą, że podający się 
za żywiciela rodziny Zełman może s 
swym 8-miozłotowym zarobkjem schować. 
A raczej schować się mu nie wolno, bo za to 
byłby sąd. Powinien mundur. 
Starostwo miało rację. 

— FORDANSERKI Z AKADEMICKIEM 
WYKSZTAŁCEJIEM — oto atrakcja jedne- 
go z najwytworniejszych dancingów berliń 
skich. Śliczne, zgrabne i uczone. Między tań- 
cem a tańcem prowadzą dysputy naukowe z 
tymó, którzy, jak to się mówi, „mają nietylko 

ć na nogi) ale i tu* (pokazać na 
Fordanserka — doktór  filozofji! 

syjna satysfakcja dla w: 
ch półanalfabetyt ( 

          

zaś włożyć 

    
   

        

   

    

   

  

   conego na gesze 
kwiatek kultury 

— TOKIO JEST DZIŚ NAJWIĘKSZEM 
MIASTEM ŚWIATA po Nowym Jorku. Roz 
rosło się ono bardzo przez rozbudowę przed 

ć, tak że liczy obecnie 5,140,000 osób, 

ając w ten sposób Berlin i Londyn. 
Nie jesi lo jednak miasto szczęśliwe, Tokjo. 
gdzie kataklizmy są tak częste jak w Wilnie 
plotki. Ostatnio spaliły tam olbrzymie 
składy towarówe, pociągając za sobą pow: 
ne straty ludzi A zaczęło się b, niewinni 

od zapalenia się celułojdowych zabawek na 
choince, która przyjmuje się w Japonji coraz 
bardziej. 

— LOTERJA DLA PUNKTUALNYCH 
PŁATNIKÓW! Oto miła „pigułka łagodząca* 
obmyślana przez ławnika „nie bardzo pod- 
łego miasta” Budapesztu:. Płacący regula:- 

nie podatki, mieliby otrzymywać losy loteryj 
ne jako premja. Niewiadomo czy ojcowie 

mi przejmą się tą koncepcją i uchwalą 
wniosek, ale wartoby. A nuż jaki jeden * i 

mi. 

   

   
   

     

  

    
     

    

   

    

Z ziemi, po której stąpał Chrystus. 

  

wionego sarkofagu mężczyzny praw- 
dopodobnie o k'Ikaset lat. Jasny tynk 
z wyblaktemi malow'diami poodpadei 
w wielu mieįscach z zewnętrznych 
ścianek i pokrywki tak, iż z trudem 
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Wewnętrzna pokrywka z sarkofagu damy 
egipskiej Nowego Państwa. Zdobi ją 

bogaty ornament. 
(Fotograija autora). 

tylko można domyślać się całości kom 
pozycji niektórych scen. Wewnątrz 
malowidła zachowały się dość dobrze. 

Pokrywka posiada umiejętnie rze- 
źbioną w drzewie, o miękkich subteł- 
nych rysach twarz kobiety, zastygłą 
w spokojnym jakby zlekka uśmiech- 
niętym grymas 'e. 

Sceny, wyobrażone aa tym sar- 
kofagu, mają zupełnie inny charak- 
ter niż sceny na sarkofagu poprzed 
nim. Więcej w nich zagmatwanej 
symboliki. W 16 scenach (na sarkofa- 

  

Wźdoczek z Betleem: wejście do grotyNarodzenia, 

gu mężczyzny — około30j, mających 
pewne pretensje do prymitywnej kom 
pozycji, widzimy kilkakrotnie duszę 
zmarłej w postaci ptaka, dziwne fi- 
gury ludzkie z głowami węża świę 
tego (ureusa), szakali (Anubis) w po- 
staci piór strusich (emblemat spra- 
wiedliwości) i t. p. 

Wewnątrz sarkofagu, na mumj:, 
znajduje się druga pokrywka (jedyna 
pozostałość po wewnętrznej trumnie) 
o kolarycie świeżym i ornamenc'' 
przebogatym, misternie zrobionym, 
który może być klasycznym przykła- 
dem wysokiej umiejętności dekora- 
cyjnej artysty egipskiego. : 

Większa część napisów hierogli- 
ficznych na tym sarkofagu nie zawie” 
ra żadnego sensu, a nawet słów. Praw 

dopodobnie błędy te porob.ł ów arty- 
sta rzemieślnik, który przemalowy- 
wał na sarkofag h.eroglify z tekstów, 
sporządzonych przez zawsze biegłych 
w sztuce pisania kapłanów egipskich. 

Tylko dwa napisy, prawie iden- 
tyczne w treści, dadzą się odezvtać, 
po dokonaniu wiełu poprawek. Nap 3 
brzmi: 

Mówi Oziris, władca wieków, (na- 
czelnik) północnych *), bóg wielki, wy- 
szły z horyzontu, żyjący w Aby- 
dos *"), żyjący w połach Ialu, Anubis, 
głowa boskiego. mieszkania, główny 
Аг ) w Mieście Prawdy *), Ozi- 
ris, żyjący w...9, znajdujący się w na- 
os*), władca T;dsr'*), niech dadzą 
oni dary Zachodu, dary jej (?) Oziri- 
sowi gospodyni domu  śpiewaczce 
przed Amonem-Ra królem bogów”. 

Z napisu tego dowiadujemy się, 
że zmarła była gospodynią domu i 
śpiewaczką w świątyni boga-słońca 
Amona-Ra, w których poczet zapisy- 
wały sę tak ehętnie damy egipskie 
Nowego Państwa. Były to przeważnie 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Pokłosie zabaw świątecznych. 

Mimo znacznego zubożenia wsi, święta 
Bożego Narodzenia obehodzone były zwycza- 
jem tradycyjnym hueznie i wesoło. Hulanki 
jednak w tych ezasach zbyt często kończą się 
krwawemi bójkami i awanturami. W b. r. 
wprawdzie wypadków na prowineji zanoło 
wano mniej niż w latach poprzednich, lecz 
iw „kryzysowym roku* sporo ich było. 

Mianowicie we wsi Niemirowo, Staszki, 
Czerwieńce i Janiszki w pow. wileńsko-troe 
kim zanotowano szereg bójek, w wyniku któ 
rych kilku wieśniaków odniosło ciężkie po- 

ranienia i pobicia. 
We wsi Piotrowiny Wielkie, gm. ostrow 

skiej w domu Jana Staniszewicza wybuchla 

awantura, która zakończyła się krwawą bój 
ką, w ezasie której 3 parobków odniosło po- 
kaleczenia. Jeden z nieh Aleksander Prze- 
miesz doznał złamania prawej ręki i wstrzaś 
nięcia mózgu. Odwieziono go do szpitala. 

We wsi Zardzieje, gm. zaleskiej w domn 
Anny Kołodzinowej odbywała się zabawa, 
podczas której dwóch pijanych włościan Jó- 
zet Siniee i Wiktor Debrobyt wywełali zajś- 
cie, które też zakończyło się bójką. Rezul- 
tat: Adam Piekarski, Kazimierz Dulko i Win 
eenty Tokarz ciężko pobici, zaś awanturniey 
uszli cało. 

Pozatem zanotowano kilkanaście mniej- 
szych bójek i awantur. (ej 

Za niesumienność 
wybili dwa zęby i potłukii twarz. 

Przed świętami Bożego Narodzenia utwe 
rzyła się we wsi Brody gm. gródeckiej, pow. 
mołodeczańskiego spółka, która postawiła so- 
bie za zadanie wywieźć większą ilość świer 
ków z lasów i sprzedać je na rynkach oko- 
licznych. 

Największy zapas świerków zabrał ze So- 
bą na targ do Mołodeczna jeden ze spólni 
ków Kazimierz Kuźmitowiez, pieniędzy jed- 
nak przywiózł najnmiej. To stało się przyczy 

Napad na kupca 
Mendel Sokołnieki mieszkaniee Żabek, 

pow. głęboekiego zameldował wpolicji že na 
szosie koło Żabek zatrzymało go dwóch es0b 
ników i zażądało wydania posiadanych pie- 

ną bójki, która odbyła się podczas rozlicze- 
nia wspólników Aleksander Puden, Paweł 
Cholewiński i Michał Kuprjan napadli na nie 
sumiennego wspólnika i w rezultacie wybili 
Kuźmitowiczowi dwa zęby i przebili lewy 
policzek. 

Kuźmitowieza odstawiono do szpitała w 
Mołedeezne, pozostali wspólniey zostali aresz 
towani i osadzeni w więzieniu. 

miasteczkowego. 
niędzy. Kiedy Sokołnicki odmówił, siłą zre- 
widowali kieszenie i zabrali portiel skórzany 
w którym znajdowało się 27 zł. 

Niefortunny skok z pociągu. 
Wi pociągu zdążającym z Mołodeczna do 

Wilna wśród wielu pasażerów jadących na 
święta Bożego Narodzenia do domu lub w 
gościnę, znałazł się również Kozakiewicz 
mieszk. wsi Zarudicze, gm. błenickiej, Pasa- 
żer pomimo najszczerszej chęci nie mógł ina 
czej dostać się do Wilna jak kołeją, a że nie 
amiał pieniędzy na bilet postanowił pojechać 

lesie do „trampa* zbliżał się konduktor. Be 
jąe się konsekwencji tego spotkania Koza- 
kiewicz nie namyśłujuc się długo, wyskoczył 
z pociągu znajdującego się w pełnym biegu. 
Odruch ten dla pasażera jadącego „na gapę* 
był fatalnym. Pasażer wyskakująe z pociągu 
dostał się pod koła, które odcięły mu 4 pał- 
ce. Amatora wolnej jazdy odwieziono do szpi 

  

ma „gapę”. W odległości 400 metr. od st. Za- tala w Wiłejce, (e) 

dych obowiązków codziennych i wielkich za 
\Уогопа 

gm. warnlafskieį. 

DLA NASZEJ PRZYSZŁOŚCI. 

Mała wioska Worona, położona na trak 
<ie do jeziora Narocz, w odległości 60 km 
od Wiilna w gminie worniańskiej, w da'u 
11 grudnia obchodziła pożaną uroczystość 

poświęcenie nowowzniesionego budynku 4 
klasowej szkoły powszechnej. Na uroczy- 
stość tę przybyli z Wilna p. wojewoda wi- 
żeńskie Z. Beczkowicz, p. kurator Okręgu 
Szkolnego K. Szelągowski, p. starosta pow:a- 
tu Tramecourt, inspektorowie szkolni St. Sta 

rościak i J. Zdralewioz oraz inspektor samo- 
rządowy p. Gintowt Giewałtowski, 

Kościołek miejscowy zoBtał wypełn.ony 
po brzegi dziatwą szkołną i ich rodzicam: — 
Miejsca honorowe zajęli przedstawic 
"władz z p. wojewodą i p. kuratorem na 

łe, członkowie Rady gminn przedstawi "ie 
Je społeczeństwa. 

    

  

  

    

   

  

Po nabożeństwie odprawłonem w miejsco 
wym kościołku przez dziekana z Wor- 
mian, nastąpiła dalsza cz uroczystości pu 
święcenia już w gmachu szkolnym. Wi wygło- 
«szonych przemówieniach p. wojewoda + p. 

kurator podkreślili znaczenie uroczystości 
w dobie obecnego upadku ducha w wartość 
i moc sił twórczych. Worona to wioska n'- 
«czem nie różniąca się od tysięcznych wiosek 
naszej ziemi; ludność jej wraz z Polską całą 
przeżywa ciężki kryzys Światowy; ale w zro 
zumienin obowiązków i zadań odrodzonego 
gaństwa Włorona różni się znacznie od wie 
du innych wiosek. Wójtem gm. worniańskiej 
jest urlopowany kierownik szkoły p. Dubie- 
ki pełen inicjatywy, energ, woli i, zrożu- 
imienia tych wielkich i obowiązków 
państw: ie ciążą ywatelach kraju i 
na nim jako kierowniku miejscowego samo- 
rządu. P. Dubicki, Radu gminy worniańskiej 
i ludność miejscowa nie łamią rąk w rc 

<zy nad biedą spowodowaną kr 
m pełnem  zrozumien: odpowi : 
<a swe czyny i pełni wiary w lepsze jutra 
z uporem, cechującym łudność tutejszą, pod 
jęli si nania ń, które wpraw 

nakład pewne ciężary na pokolenie dz 
sze, ale które jednak mają na względzie lep- 
szą przyszłość dorasła, Е - 

  

   

    

  

      

   

  

     

          

    

  

  

  

   

   
   

  

   

  

  

  

ego pokolenia. — 
Przy pomocy szerokich warstw ludności, 
ra pośpieszyła z pomocą w pracy oraz | 
»wydatniejszej dobrowolnej pomocy materja! 
mej bardziej uświadomionych mieszkańców 
miejscowych w ciągu trzech miesięcy wybu 
sdówano gmach 4-klasowej szkoły, w którym 
м warunkach nowoczesnych będą się wycho 
«wywać : kształcić setki młodzieży do twar- 

  

      

      

  

Dubicki to inicjator wielkiega 
czynu, ale i sprężysty wykonawca woli lud- 

a gmach szkolny w Woronowie to pię 
ommik woli Rady Gminnej i łudności 

tutejszej. Budowa gmachu obszernej 4-kl. 
szkoły w Włoronowie kosztowała 9,000 zł. 

Kto nie wierzy we własne siły i nie po- 
siada woli i jakiejkolwiek inicjatywy działa 
nia niech jedzie do W'łorony i przyjrzy się 
czynom ludzi pracy i ludzi ju A gdy i tam 
nie znajdzie bodźca do czynu i: wiary w dzia 
łanie niech gnuśnieje nadal w swej pleśni i 
czeka aż wychowani w szkole worońskiej o- 
bywatele Młodej Polski zajmą te placówki, 
które należeć winny jedynie do ludzi twór 

czych, do ludzi czynu. 
P. wojewoda i p. kurator przyrzekli za- 

opatrzyć bibljotekę szkolną w odpowiednią 
ilość potrzebnych książek i dostarczyć do 
szkoły potrzebnych do pracy pomocy nauko 
wych, a podkreślili także wiarę w wartość 
realną nowej placówki dla miejscowej lud- 
ności i państwa polskiego. Inspektor Szkol- 
ny przyrzekł nadesłać książk; dla ubogiej 
dziatwy i dopomóc w podniesieniu strony or 
ganizacyjnej, wychowawczej i dydaktycznej 
szkoły. st. 

Zgubiono 
w dniu 19 b. m. przed połudn. 

pęk kłuczyków w czerwonym 

skórzanym futeraliku pomiędzy 

ul. Jagiellońską 5, a gmachem 

Sądów przy ul. Ad. Mickiewi- 

CZA. proszony jest 

o zwrot do Administracji „Ku- 

rjera Wileńskiego" za wyna- 

grodzeniem. 
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W. KIEWLICZ i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 13, tel. 1-46 

sprzedaż 

WĘGLA śląsk: ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GIESCHE s». AKC. 
Dostawa natychmiastowa w szczelnie 

zaplombowanych wozach 

  

kobiety młode, które (jak to widzimy 

na jednem z zachowanych ówczes- 

nych malowideł w świątyni bogu- 

słońca) śpiewały przy towarzyszeniu 
harfy, z naręczem kw'atów, (ulubio- 

na ofiara boga Ra), hymn na cześć 
Amona-Ra: „Chwała tobie władco lat, 
łwórco miesięcy, stworzycielu Świata 
«dziennego, stwórco godzin naszego ży- 
ia“. 

    Szczątki mumji „Špiewaczki Amo- 
na-Ra“ są owiniete szerokiemi pożół- 

kłemi płachtami łuianemi. Z mumji 
jpozostały tylko kości, — bezładny 
stos kości. 

Mumja była sporządzona  sposo- 
"bem niezbyt drog'm, stąd wniosek, 
<że zmarła należała do rodziny średn o 
szamożnej. 

  

"TRZECI SARKOFAG I MUM 
DZIECI. 

Trzeci sarkofag nie posiada. na- 
pisów, połowę pokrywki ma doro- 
%bioną prawdopodobne w ubiegłem 

stuleciu, a zaw.era bezładną miesza- 
minę humusu i kości, Wewnątrz znaj- 
dłuje się dorobiona również niedawno 
pokrywka, zrobiona z drewn'anej ra 

my, owiniętej pasam' jasnej matecji. 
Pokrywka ta imiuje, bez powodzenia 
szablonowy zewnętrzny wygląd mu- 
mji. 

Z tego można wnioskować, nie 
kwestjonując starej części sarkofagu. 
że całość była przygo.owana przez 

jakiegoś tubylca na sprzedaż dla tury- 
sty. Wiek starej części sarkofagu mo- 
żna określć na około 32000 lat. 

Oprócz sarkofagów Muzeum Ar- 
cheologiczne posiada dwie miunijk“ 
dzieci, z czasów rzymskich. Są one 
owinięte w osmołone płachty a w 
głowach mają słabe zarysy startego 
rysunku twarzy. 

  

JKI 

W gabłotce z drobiazgami leżą 
drobne szczątki egzempłarza „Ks ęgi 
umarłych', należącej do kapłana A- 
mona-Ra Nhm-st(?) później ptolomej- 
skiej epoki. 

ZAKOŃCZENIE. 

Zbiory Muzeum Archeologicznego 
U; BB. narazie niedostępne dla 
pubł'czności, Wi pierwszych miesią- 
cąach przyszłego roku ma nastąp ć u- 
roczyste otwarcie jego, a wtedy każ- 
dy wilnianin ujrzy na własne oczy 

ątki pary egipskiej i ich wieczne 
mieszkania z przed paru tysięcy lat. 

    

(Przedruk wzbroniony). 

  

:| Mowa o bogu-słońcu o potrójne i- 
mieniu. 

+) Ditto. 

®) Bóg ziemi. 
*| Bóg — młode słońce, obrońca bogów i 

łudzi. 

5) Słoneczny — jeden z przydomków O2'- 
risa. 

*) Mit o eudownym ptaku feniksie, który 
po zestarzeniu spala się sam, by odrodić się 
młodym w płomieniach. 

7) Miejscowość Teb nazwana tak od pała- 
cu, znajdującego się tam. 

8), Mowa o zmarłym, którego się identyfi- 
kuje z bogiem Ozirisem. 

*) Egipcjanie umieszczali także krainę u 
marłych na północy. 

10) Miasto w górnym Egipcie na północo- 
zachód od Teb. Główny ośrodek kultu Ozi- 
risa. Tam był grobowiec i świątynia Ozirisa. 

11) Słowo egipskie, podane przez Turajewa 
w fonetycznej transkrypeji, prawdopodobnie 
nieznane mu. = 

*) Miasto z krainy umarłych, 

3) Z tekstów greckich. Sanktuarjum świą- 
tyni egipskiej. 

1% vide (11). 

Żeby dzieci 
nie były głodne... 

W ciężkich przejściowych epokach 
główną troską społeczeństwa jest los 
dziecka. Dorośli czują świadomie czy 
instynktown'e swoją odpowiedzial- 
ność za sprowadzenie na ten świat, 
pełen niebezpieczeństw, nowych ist- 
nień, które mogą być ciągłą męczar- 
nią lub znośnem bytowaniem, alb> 
nawet wcale miłem + wesolem žyc'em. 
A któż bardziej potrzebuje i zasługuje 
na odpowiednie do swego rozwoju 
warunki, jak małe ezłowieczki, która 
jeszcze nikomu nic bardzo złego nie 
zrobiły, przed któremi leżą wszelkie 
możliwości umysłowe i charakteru, 
wszelkie złe czy dobre przygody, dv 
których starsi, odpowiedzialni za ich 
łos, przygotować je muszą. A jakież 
może być dobre przygotowanie duszy, 
w zagłodzonem ciele? Jakież pokole- 
nie wyrosnąć z niedokarmionych la- 
tami organizmów? ` 

Až nadto ušwiadamiamy sobie, že 
dziś głoduje w Polsce procent o wiele 
przewyższający przeciętną normę nę- 
dzarzy, istniejących zawsze w każ- 
dym kraju. Dziś całemi gromadami 
wyrzuceni od warsztatów pracy, wy* 
rzuceni poza nawias zorganizowane: 
go państwa pracy, pozbawieni swej 
racji bytu,, swej potrzeby, nietylko 
fizycznej, ale i duchowej, wykolejeni, 
nieczynni, ogłup'ali szarą, beznadziej- 
ną jednostajnością dnia bez zajęcia, 
pogrążeni w gniewie na porządek spo 
łeczny, na kapitalizm,, na los, na bliź 
nich, na wszystko, głodują ponure 
rzesze bezrobotnych. Opisy tego co sę 
dzieje w Żyrardowie, w Piotrkowie 
a choćby w naszej bliskiej Nowej 
Wilejce, w tych ośrodkach, gdzie da- 
wniej warsztaty i fabryki karmiły ty- 
siące ludzi, a dziś zamarły, pociągając 
w stan śmiertelnego spoczynku i swą 
obsługę, opisy te wzbudzają zgrozę. 
Cóż może reszta społeczeństwa, ta 
która jeszcze pracuje, jeszcze ma coś 
do odstąpienia, do dania, jako pomoc 
społeczna? Oddaje czas, pieniądze i 
dobrą wolę. Ratować dzieci! Wielkie 
S. O. S. okrzyk tonących okrętów, 
rozlega się na różnych odcinkach, w: 
wszystkich organizacjach. 

Wilno oddawna umiało ratować, 

opiekować się i karmić swoje dzieci. 
Stare mury Franciszkańskiego klasz- 
toru widziały już parę pokoleń dob- 
rych kobiet, zajmujących się dokar- 
mianiem głodnej rzeszy. Zaczęli tam 
swą działalność Józef Montwiłł i nie- 
zapomniana w swej gorliwości p. 
Ciuńdziewieka. A teraz odżyła dawna 
tradycja, Podsekcja Dożywiania Dzie- 
ci bezrobotnych przy Wojewódzk'm 
Komitecie, otwarła tam kuchnię cen- 
tralną, na 500 obiadów dziennie, jak 
dotąd. Organizacja obejmuje całe mia 
sto. Wszystkie kobiece zrzeszen'a ob- 
sadziły, każde po jednym punkcie do- 
żywiania, i jest za ten punkt odpówie- 
dzialne. I tak: śródmieście, (kuchn*ą 
centralną), opiekują się pp. Sarne"ka 
i Reuttowa ze Zw. Pracy Obywatel- 
skiej Kobiet. Śnipiszki, objęła Nar. 
Organ'zacja Kobiet — p. Domańska, 
Antokol, (w Szkole Technicznej), Zw. 
Pań Katolickich — p. Jeleńska. Na 
Nowym Świecie, (w szkole żeńskiej, 
Wojskowe Przysposobienie Kolejow* 
Kobiet — p. Tretenkiewiczowa. Na 
Zarzeczu, Ochrona Kobiet — p. Gab. 
ryłowiczowa. Na Zwierzyńcu, Solta- 
niszkach, Zw. Pracy Obywatelskiej 
Kobiet pp. Hoppenowa, Jasińska. Za- 
kret, Rodzina Policyjna — pp. Micha 
lowska i Dawidowska. 

Proeder otrzymywania posiłków 
jest następujący: zarejestrowany w 
PUPPIE bezrobotny stawia się w cen- 
trali u Franciszkanów, tam otrzymuje 
bon na miesiąc, z odrywanemi na każ 
dy dzień kartkami na każde dziecko 
(do dwóch lat opiekuje zię dzieck:em 
Kropla Mleka, od 7-miu szkoła doży- 
wia), bon ten jest zarazem iegityma- 
cją dla dożywianego. Na rejony roz- 
wożą posiłek kuchnie polowe, użycza 
ne przez wojskowość, jak zwykle wy- 
dajnie pomagającą w tej wojnie z 

nila : я 
Nasi obrońey Ojczyzny i W czasie 

pokoju ratują jej los, żagrożony w 
mlodem pokoleniu. Ofiarność nasże- 
go wojska dla nędzy wiejskiej czy 
miejskiej, nie potrzebuje opisów, każ- 
dy ją zna, ale wspominać z wdzięcz- 
nością wypada, za każdym nowym 
dowodem jej społecznej pomocy. 
Obiad składa się ze smaeznej zupy, 
trzy razy na tydzień zaskwarzonej 
trzy razy mlecznej, raz mięsnej, dużo 
chleba, kaszy, a wszystko smaczne 
i posilne. 

: Poświęcenia dokonał w zastępst- 
wie ks. Kuleszy, ks. Hryniewski i pię- 
knie przemówił do zebranych, wzy- 
wająe do wspólnych wysiłków w tak 
ciężkich czasach. Wojewodę zastępo- 
wał p. Jocz. W dużej, pięknie sklepio- 
nej sali, przy stołach, zasiadać będą 
mogły wszystkie te dzici, które się 
teraz wałęsają po uFcach. Niechže ich 
nikt nie demoraliuje jałmużną, ale od- 
syła do Ludowej Kuchni, na trady- 
cyjny punkt ratunkowy: do Murów 
Franciszkańskich. Najlepiej to chyba 
zrealizowana myśl świętego „.bieda- 
czyny* z Assyżu, kochającego słońce, 
wodę, sarny, wilki i dzieci, ta pomoc 
i opieka nad małemi pozostającemi 
w wielkiej biedzie. ; H. R. 
SRL AOPEN DNA 

Humor. 
TEŹ ROZWIĄZANIE. 

— Nie mogę żyć bez pańskiej córki. 
— Dobrze, zgadzam się ponieść koszty 

pańskiego pogrzebu. (TH-—Bits). 

          

Walka o miljony dla Wileńszczyzny 
Izba Rzemieślnicza w Wilnie, dą- 

żąc do podniesienia poz omu rzemios- 
ła na Wileńszczyźnie, zamierza zorga 
nizować szereg kursów przy instytu- 
cie rzemieślniczym, którego otwar ie 
nastąpi w styczniu roku przyszłego. 

P erwszą katedrą instytutu będzie 
trzymiesięczna nauka wyrabiania ko- 
żuchów pierwszego gatunku z miesca 
wego surowca, skór owczych, którym 
to kursem pokieruje znany specjalis 
ta inż. Mieczysław Janczewski. Ceł te 
go zam'erzenia jest wielki, a zrealizo- 
wanie jego może przynieść Wileń 7- 
czyźn'e ogromne korzyści gospodar- 
cze. 

Przez wyszkolenie jak największej 
ilości białoskórników w sztuce wyra- 
bania kożuchów, które mogłyby sku 
tecznie konkurować (a jest to zupeł- 
nie możliwe) z wyrobami zagranicz- 

nemi, izba rzemieślnicza pragnie skie 
rować do W*leńszczyzny choć część te 

Domy z pracy 
Unieruchomiona od dłuższego już 

czasu cegielnia Uciechowskiego, przy 
ul. Strycharskiej 28, zwróciła się do 
wojewódzkiego komiłetu do spraw 
bezrobocia z prośbą o danie jej 10 
bezrobotnych dla rozpoczęcia prac. P. 
Uciechowski oświadczył przy tem, że 
całą należność za robociznę którą te- 
raz będzie opłacał komitet ze swych 
funduszów, zobowązuje się zwrócić 
w cegłach, z rabatem 5 proc. od ceny 
rynkowej. Na tych warunkach zatru 
dniłby bezrobotnych do połowy kwie- 
tnia, t. j. do sezonu w swej branży. 

Komitet rozpatrzył przychylnie tę 
prośbę i prawdopodobnie cegieln'a już 

Akcja pomocy 
Praca 300 bezrobotnych 
za 5 tysięcy złotych. 

W bieżącym tygodniu wojewódzki komitet 
do spraw bezrobocia zatrudn'a 300 bezrobot 
nych za sumę 5.000 zł. 

Rozdawnictwo odzieży. 
Wojewódzki komitet do spraw bezrobocia 

rozpoczyna wydawać odzież dla bezrobotnych 
jutro o godzinie 9 rano. W bieżącym tygod- 
niu ubranie otrzyma około 100 rodzin najbar 

    

   

go olbrzymiego kapitału, bo sięgające 
go 50 miljonów złotych rocznie, który 
odpływa z kraju zagranicę wzamian 
za sprowadzane stamtąd kożuchy, wy 
rabiane w dodatku nierzadko z pol:- 
kiego surowca. W kraju nie mamy w» 
góle ośrodka, któryby wyrabiał kożu 
chy zadawaln/ającej jakości w dużej 
ilości. 

Izba rzemieślnicza zamierza także 
zainteresować rolników tą sprawą i 
skłonić do. podniesienia ilości ośroa 
ków hodowli owiec. Przy obecnym sta 
nie białoskórnietwa, trwającego w bło 
gim stanie bezrobocia hodowla owiec 
na większą skafk nie opłaca się, choć 
istnieją tereny, nadające się do tego, a 
stojące odłogiem. 

Z chwilą pomyślnego zrealizowa- 
nia projektu Izby Rzemieślniczej mo- 
że to wszystko zmienić się na lepsze 
w stosunkowo krótkim czasie. (b) 

     

    

bezrobotnych. 
w styczniu otrzyma robotnika. 

W związku z tem powstał bardzo 
ciekawy projekt budowy domów z 
mieszkaniami dla bezrobotnych, które 
wykonałby kom'tet z własnych fundu 
szów. Na budowy te zostałyby użyte 
cegły uzyskane wzamian za robotnika 
Domy (czy dom) stanęłyby przy ulicy 
Kalwaryjskiej na jednej z į zys 
tych działek ogrodniczych magistratu. 

Projekt ten mógłby być zrealizowa 
ny tylko w tym wypadku, jeżeli z po- 
dobnemi jak cegielnia Uciechowskiego 
propozycjami zwróci się jeszcze kilka 
cegielni i tartaków, któreby dostarczy 
ły drzewa budulcowego. (h). 

bezrobotnym. 
dziej potrzebujących. Rozdawnictwo będzie 
się odbywało co tydzień od czwartku do so- 
boty. 

Chleb dla bezrobotnych. 

Wojewódzki komitet do spraw bezrobocia 
rozdał bezrobotnym przed świętami B. N. 
przeszło 18 tys. kg. chleba. Zasiłek ten otrzy 
mało około 10 tys. osób. Poniewż nie wszyscy 
bezrobotni ;,ich rodziny otrzymali chleb 
przed świętami B. N., komitet dokończy roz- 
dawnictwą w dniach 30 i 31 b. m. 

      

Tragedja uwiedzionej dziewczyny. 
Wi tych dniach skierowana została do 

władz sądowych sprawa, która odsłania rą- 
bek tajemnicy z życia domów usty, 

Początek historji datuje się od łat kilku. 
Pewnego dnia przybyła do Wilna w pogoni za 
swym uwedzicielem młodziutka nieprzecięt 
nej urody dziewezyna. W małem miasteczku, 
z którego pochodzi, poznała ehłopea, pocho- 
dząeego rzekomo z Wilna. Po kliku dniach 
znajomości obieeująe niedoświadezonej dzie 
wezynie kobierzee małżeński uwiódł ją, a 
następnie ułotnił się. Zrozpaczona wyjechała 
do Wiilna w nadziei odnalezienia uwodzicie- 
la, Po daremnych jednak poszukiwaniach 
poszła nad brzeg rzeki, w eelu odebrania ży- 
cia, Kiedy chciała już rzucić się do wady 
uezuła, że ujmuje ją jakaś ręka. Obejrzała 
się. Stał przed nią mężczyzna jeszcze dosyć 
młody. Zaczął przemawiać, tłumaczyć, per- 
swedować... Dała się namówić. Poszła za nim 
w przekonaniu, iż to ręka Opatrzności ratu- 
je ją od Śmierci. Nie przeczuwała, iż dalsze 
jej żyeie potoczy się po pochyłej na dno zła 
i upodlenia. 

Osobnik, w którego ręce wpadła, był za- 
wodowym alfonsem i sutenerem. Umiejęt- 
nem obejściem potrafił zaskarbić nietylko za- 
ufanie, lecz nawet miłość, więc gdy poczuł 
iż dziewczyna jest eałkowieie w jego mocy 
odkrył prawdziwe swoje oblicze | zaczął zmu 
szać ją do nierządu. 

Eleganeka, piękna miała powodzenie ' da 
wała kochankowi duży zarobek. Pozwalała 

' eksploatować się niemiłosiernie, aż wreszeie 
sprzedał ją pomimo oporu do najgorszego 
typu domów nierząda na Kopanicy. 

Tutaj, w spełunce błysnął dla niej nagle 

Niefortunny 
W dniu 24 grudnia Wersowski Józet (ul. 

Legjonowa 142) i Rudziński Jan (Legionowa 
140) udali się na staw polny w Wilnie eelem 
ogłuszenia ryb granatem przez nich šamyeh 
słabrykowanym. W! pewnej ehwili granat ro- 
zerwał się w ręka Wiersowskiego. Skutkiem 

promyk nadziei innego życia. Poznał ją pe- 
wien stolarz i... pokochał. Przyehodził ezęsto, 

« błagał, by porzuciła spelunkę i poszła z nim. 
Zapomni o jej przeszłości, ożeni się, da in- 
ne życie... ‚ 

Wóihała się. Z jednej strony chciała wyr 
wać się z dna upodlenia, z drugiej niezrozu- 
miała miłość do sutenera trzymała na uwię- 
zi. Pewnego razu przyszedł stolarz, eelem 
ostatecznego rozmówienia się. Przez kilka go 
dzin namawiał i zdawało się, iż odniesie zwy 
cięstwo. Nieszezęśliwa zaczęła nawet pako- 
wać manatki, lecz wpadł sutener, rzucił się 
na stolarza i pobił go dotkliwie. To zadeey- 
dowało o dalszym losie dziewczyny. Pozo- 
stała... 

Od tego czasu minęły trzy lata. Pobyt w 
spełunce, ciągłe katowania sutenera zmieni- 
ły nieszezęśliwą do niepoznania. Z urody ko- 
biety pozostały tylko strzępy. 

Pewnego dnia kochanek zażądał kilku zło 
tych, a gdy odmówiła niemiołosiernie zbił ją 
i wyrzucił jak psa na ułicę. To dopełniło 
miary. Skatowana i zmaltretowana udała się 
do policji, gdzie ze łzami w oczach opowie- 
działa tragedję swego życia. Badani świad- 
kowie potwierdzili jej zeznania. Po upływie 
jednak krótkiego czasu zgłosili się do policji 
1 odwołali swoje poprzednie zeznania. Odwo 
łanie złożyła również i poszkodowana. Po. 
lieja jednak nie dała temu wiary. Przepro- 
wadzone dochodzenie ujawniło, iż odwołanie 
zeznań nastąpiło pod presją fizyczną sutene- 
ra. Przed kilku dniami -został on aresztowa- 
ny i osadzony w więzieniu na Łukiszkach. 
Wkrótce stanie przed sądem. (0) 

połów ryb. 
wybuchu Wbprsowski doznał ciężkich obra- 
żeń (uszkodzenie lewego uda i pokaleczenie 
obu rąk), Rudziński zaś doznał ogólnych eb 
rażeń i utraty słuehu. Obu w stanie ciężkim 
umieszezono w szpitalu św. Jakóba. 

SPORT. 
NIEMCY —= POLSKA 4:1. 

W: drugim dniu Św. Bożego Narodzenia 
reprezentacja Robotnicza Piłkarska Polski 
spotkała się z zespołem Niemiec. 

Wynik nie odpowiada przebiegowi gry, 
gdyż Polacy nie ustępowali tak znacznie Nie 
micom, jak na to wskazuje stosunek bramek 
Ambicją i kondycją fizyczną nasi nie ustęp? 
wali przeciwnikowi, jedynie w technice róż- 
nica była znaczna. 

Do przerwy reprezentacja nasza potraf:ła 
utrzymać wynik 1:1, przyczem dla Polski 
bramkę strzelił prawoskrzydłowy Freiman. 
Po przerwie zaś ładne solowe przeboje łącz 
nika Grafa przyniosły Niemcom dalsze trzy 
bramki. 

' Był to pierwszy mecz rozegrany przez ie 
prezentację robotniczą Polski o mistrzostwo 
Europy. A zatem w grupie środkowej Nieiu- 
cy prowadzą przy 3 grach 4 punktami, st br. 
8:2, 2) Austrja i g. 2 pkt. st. br. 1:0, 3) Poł 
ska 1 & 0 pkt. st. br. 1:4, 4) Czechy 1 g. 0 
pkt. st. br. 0:4, 6) Węgry nie grały jeszcze. 

Wi grupie zachodniej walczą: Belgja, Fran 
cja, Holandja i Szwajcarja. 

Do grupy północnej należą: Danja, E4- 
tonja, Finlandja, Norwegja, Łotwa i Szwec- 
ja 

   

Mistrzowie poszczególnych grup rozegra- 
ją finał pomiędzy sobą. Rozgrywki trwać bę- 
wą dwa lata. wpj. 

PRZECIWKO PROJEKTOWI PZPN. 

WIARSZAWIA. (Pat). Znany projekt reor 
ganizacji rozgrywek PZPN. napotyka na opo- 
zycję w niektórych okręgach. Łódź np. jest 
stanowczo przeyiwna powiększeniu ilości klu 
bów ligowych. Okręg krakowski opracował 
obecnie oszerny memorjał, w którym wypo 
wiada się przeciwko całemu projektowi P. Z. 
P. N. — Krakowski związek -piłkarski wogó- 
le jst przeciwny samemu istnieniu Ligi i po- 
leca swym delegatom głosowanie za rozwiąza 
miem Ligi i przywróceniem stanu rozgrywek 
okręgowych z 1926 roku. Pozatem krakowski 
związek domaga się wprowadzenia nie 2-let 
niej a trzyletniej kadencji dła graczy. 

NIEMIECKIE MECZE PIŁKARSKIE. 
BERLIN. (Pat). Prasą donosi, że niemiec 

ki związek piłkarski ustalił już kalendarzyk 
spotkań imiędzypaństwowych na rok 1932. 
Niemcy projektują rozegranie w przyszyłym 
roku 5 spotkań. Pierwsze ma się odbyć w 

* styczniu przyszłego roku z Wlłochami w San 
Remo. Tego samego miesiąca Niemcy walczą 
z Danją w Kopenhadze. Następnie przewi- 
dziane są mecze z Finlandją w Szczecinie, z 
Argentyną w jednem z miast niemieckich, 
wreszcie z Anglją. Charakterystyczne jest, że 
kalendarzyk spotkań nie uwzględnia meczu 
rewanżowego z Polską. 

Zamiast życzeń świątecznych 
I noworocznych. 

Korpus Oficerski 85 Pułku Strzelców W“- 
leńskich składa kwotę 25,00 zł. na rzecz Ko- 
mitetu Bezrobocia w Nowo-Wilejee. 

Powyžsza kwota zostala wplacona w Ban 
ku Rola w Nowo-Wilejce na rzecz w. w. Ko 
mitetu. 

Zamiast życzeń świątecznych starosta po 
wiatu wileńsko-trockiege Jerzy Tramecourt 
na bezrobotnych 10 zł. 

* * * 
Zamiast życzeń świątecznych emer. na- 

uczycieł Z. D. dla najbiedniejszych_10 zł. 

ЧЕ ® * 

Zamiast życzeń šwiątecznych 1 помогост 
mych na Dom Sierot im. Marszałka Piłsud- 
skiego Zarząd Oddziału Wil. Legji Inwali- 
dów W. P. 5 zł. 

* # ab 

Dr. Umiastowski na dožywianie dzieci —- 
5 zł. 

A. Puhaczewscy, majątek i poczta Pier- 
szaje, pow. Wołożyn dla najbiedniejszych dzie 
ci na gwiazdkę zamiast życzeń świątecznych 
5 zd. 
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Filmy wileńskie. 
Ślepy grajek. 

Codziennie go spotykam w różnych pun- 

ktach miasta. Obiera sobie przeważnie co 
łudniejsze i bardziej uczęszczane dzielnice. 

Najchętniej śródmieście. Czyście nie słyszeli 

wieczorem naprzeciw katedry smętnego zawo 

dzenia skrzypiec rozstrojonych z wilgoci 

i mrozu? Czyście nie słyszeli jękliwego po- 

ciągania smykiem 'po jednej tylko strunie? 

Głos jednostajny skrzypiec jak monotonny 

chlupot kropli deszczowych wydobywa się z 

wnęki w bramie jakiegoś domu na Wielkiej, 

albo Zamkowej. Wiedźcie, że to On. Stary, 

ślepy, nieco już zdzieciniały staruszek — 

żebrak, jakiś dziwny i niecodzienny. Nigdy 

nie prosi o jałmużnę, nigdy nie jęczy i nie 

trzy dni nic w ustach nie 

miał. Zwyczaj, trzeba przyznać nieco orygi- 

nalny u żebraków. Być może, że ten stary 

jest naprawdę ślepym i nieraz mi się zdaje, 

jakby zeszedł z kart legendy, co na tle sta- 

rych murów Wilna ma swój specyficzny urok 

i nieprzeparty czar. 

Już dawno nie widziałem tego starca, któ 

remu chętnie dawano groszaki... — Wkzoraj 

wieczorem już z daleka usłyszałem melodję 

skrzypiec. Szedłem przez plac Katedralny w | 

stronę Mickiewicza. Stał na swoim posierun 

ku. Nagle stanąłem, bo nie mogłem ze zdzi- 

wienia kroku zrobić. Nogi wmurowane w zie 

mię. Zamiast zwykłego rzempolenia na jed- 

nej strunie ktoś grał w .ciszy nocnej namiei- 

ną, szaloną „Rapsodję* Liszta. O smętne cie- 

mie drzew obijały się gorące tony rapsodji, 

w której jest zaklęta pijana winem i radoś- 

cią, ognista i rozlewna, oszalała z miłości 

i nadmiaru sił witalnych 

gierskich i ich mieszkańców. 

A potem Grieg... 

Noc zabierała w siebie te gorące łzy akor 

dów, oddychała niemi... 

Wi pewnym momencie podszedłem do graj 
ka i zapytałem: 

— (o pan tu roli? 

Przestał grać. Pochylił głowę. Wsciągnął 

głębiej na czoło kapelusz. W: pewnej chwili 

przypomniała mi się scena z przed lat kił- 

ku, gdy znany skrzypek i świetny artysta 

ś. p. Wacek Brzeziński wracał do domu i 

przed Ostrą Bramą klęknął, wyjął skrzypce 

z futerału i zaczął grać. Pół godziny grał naj 

lepsze i najpiękniejsze numery bogatego 

repertuaru muzyki kamerałnej i zgoła łek- 

kiej, aż wreszcie naskutek interwencji przed 

stawiciela władz bezpieczeństwa musiał przer 

wać tę swoją oryginalną i swoistą modlitwę. 

Myślałem, że jakiemuś artyście przyszedł 

do głowy zgoła cygański pomysł zażartowa- 

nia z publiczności. Ale ten charakterystycz- 

ny i jedynie celowy ruch kapeluszem przeko 

nał mnie o bezpodstawności przypuszczeń. 

— Widzi pan co tu robię — rzucił ponu 

ro. Żebrzę. Poprostu żebrzę. A pan czasem 

nie z policji? 

— Bóg strzegł. Usłyszałem i Liszta i Grie 

ga i zainteresowałem się, kto może takie rze 

<czy grać o tej porze i tu na Placu Katedrał- 

nym. 

— Trudno... Pan rozumie przecież: kry- 

zys, ciężkie czasy... Spadłem tak nisko, że nie 

ma gdzie głowy złożyć. Cały mój majątek to 

te skrzypce. 

Przyjrzałem mu się uważnie. Z pod sze- 

rokiego ronda kapelusza wyłaniał się frag- 

ment twarzy, otoczonej ciemnym zarostem. 

Poczęstowałem go papierosem. Wziął, zapa- 

li. W: nikłym i chybotliwem świetle zapał- 

ki zobaczyć mogłem jedynie wąską, ogromnie 

wychudzoną twarz i ręce o długich palcach. 

— Czekałem, aż sam zacznie mówić. Za- 

czął. Skończył konserwatorjum. Uśmiechała 

mu się świetna przyszłość. Był w Warszawie 

jednym z solistów. Kryzys, redukcja. Grywał 

po kinach, do czasu instalacji dźwiękowców. 

Potem po restauracjach, szynkach, na wie- 

czorkach tanecznych. Chwytał się wszełkich 

możliwych sposobów zarobkowania. Wszyst- 

ko zawodziło. Staczał się po równi pochyłej 

w przepaść, aż doszedł do tego, że gra teraz 

wieczorem przed Katedrę. Właściwie to dziś 

po raz pierwszy. Nie gra przebojów w rodza- 

ju: „Skrwawione serce, zdeptane w thumie...*, 

boby się zaraz zrobiło koło niego zbiegowi- 

sko gapiów, przyszedłby policjant i gotów 

zmusić do opuszczenia miejsca. 

— A tak, widzi pan. Gram sobie Liszta i 

Griega, Chopina a czasem nawgt %łarego Ba 
cha, czy Beethovena. Tf£go i tak nikt nie zro 

zumie 4 D*zechodzących; tłoku niema. — I 
pokejanta też chwała Bogu... Rot. 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki Pohuianka gra dziś 28. 

12. po raz ostatni po cenach zniżonych o 50 
proc. efektowną sztukę Rechfischa i Herzoga 
„Sprawa Dreyfusa* w obsadzie premjerowej. 

— Jutrzejsza premjera „Marjusza“. Jui- 
ro w czwartek dnia 29 grudnia o godz. 8 w. 
wchodzi na afisz Teatru Pohulanka przepięk 
na sztuka Pagnol'a „MARJUSZ*, która na 
wszystkich scenach europejskich cieszyła się 
nadzwyczajnem powodzeniem. Premjera ta 
na scenie wileńskiej będzie tem milszem ar- 
tystycznem świętem, że w kapitalnej roli oj- 
ca Marjusza, wystąpi gościnnie ulubieniec pu 
bliczności, znakomity artysta Leon Wołłej- 
ko. 

— Na Sylwestra, tradycyjna noe śmiechu 
i szaleństwa, w Teatrze na Pohułanee, --- 

31 bm. 6 godz. 11,30 w nocy, w Teatrze 
na Pohulance odbędzie się tradycyjne przed 
tawienie sylwestrowe na powitanie Nowega 
Roku. 

Program jak corocznie przedstawia się 
bardzo jnteresująco. 

A więc — dowidzenia na Sylwestra — a 
wpół do dwunasfej w nocy — w Teatrze na 
Pohulance. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Występy Ja 
niny Kulezyckiej. Dziś znakomita artystka 
Janina Kulczycka czarować będzie widownię 
całą gamą swych wdzięków i głosu w ”melo- 
dyjnej i wesołej operetce Kollo „Lady Chic*. 

— „Yo — Yo* Sylwestrowe, W! dniu tra- 
dycyjnego Sylwestra oczekuje wszystkich mi 
ła niespodzianka w postaci rewji „Yo — Yo“ 
na której jak bańka tryśnie zły pesymizm. 
Odsłoniamy dziś rąbek tajemnicy. Będą tam 
najweselsze skecze, piosenki, produkcje tane 
czne, monologi... w opracowaniu inscenira- 
cyjnem i reżyserskiem K. Wyrwioz — Wich 
rowskiego. W, widowisku bierze udział cały 
zespół artystyczny, zespół girls, oraz cała 
orkiestra pod batutą H. Kochanowskiego. Ta 
wszystko wystarczy chyba do zatrucia złej 
doli i kryzysu, którego wesołem zakończe= 
niem będzie rewja „Yo — Yo“. 

  

skamle, że 

natura puszt wę-_m



  

  

4 о КОН RI E AB WE SNS Kd Nr. 296 (2638). 

WYSTAWY. 

— Wystawa gwiazdkowa. Niestrudzony 
K 0 N K U R Ss. 

KRONIKA 
        

  

Spostrzeženia Zakiadu Meteorologji U.S.B. 
w Wilnie z dnia 27-XII— 1932 roku. 

  

   

   

    

t stycznia mają stanąć tartaki: Gierszata (A 

tokol) i Chwolesa (Pioromont). Wi obu t; 

tartakach pracowało 50 robotników. 

    

  

    

    

    

         Sapir d stałej wystawy sztuki w Wilnie, 
dnia 26 bm. obdarował mieszkańców „pół- 
nocnej stolicy* wystawą gwiazdkową. 

135 obrazów cierpliwie oczekuje „suso- 

    

   

   
    
    

; wileńskich zdobiło sa- 

  

        

      

   
  

i tworzy złą przemianę materji 

   
nia najrozmaitszych chorób, zanieczyszcza krew 

  

  
   

Podanie wraz z ży 
stemi, odpisami śwadectw z dotychc 

      

Komisja*do spraw ulepszenia surowca skórzanego przy Izbie 

Rzemieśln'czej w Wilnie rozpisuje konkurs na stanowisko kontrolera 

prac wykonywanych na terenie Rzeźni Miejskiej m. Wilna. 

Wymagane warunki od kandydatów: 

GDP GOSPODARCZA: nej Kask ofi same ki so | HARE żądź askawi nabyweyj. . nieprzekroczony w 50 

| Jutro: Tomasza. — Kryzys w tartakach. > Ostatnio z po- 135 obrazów z utęsknieniem dė na- p i Najsłynniejsze 2 22 ies sb ё 2 A Į rzeźniekego i garbarskiego 

' wodu braku zamówień. unieruchomiony 2%  pływu poszukujących i kochających piękno Ratujcie zurówie świstowe po- — OE Sx Tzepnasia i UZEŻUCZEgOS RAJ Jat>"REB 

i ZE stał tartak Parnesa (Lukiszki). Naskulek sta-  qła samej istoty piękna. т wagi lekarskie stwierdziły, że 75% сПогбЬ ро- ze specjalnem uwzględnieniem technik: zdejmowania i kone 

| Grudzień p: L en KAR > RE p = oi Wystawa gwiazdkowa stwierdziła raz jesz wstaje z powodu obstrukcji. serwacji skór Е 

POD Żachod „ —4 2m 5 Gynies Ž PERO RAEC RONA: artysta „inaczej” widzi otacza- Chory żołądek jest główną przyczyną powsta- 3. Obywatelstwo polskie. 
iorysem, odow edniemi dokumentami osobi- 

asowej praktyki + powołaniem się 

  

    

——————————————— — Fabryka tektury wznowi pracę. Uni» RUR. : 1 a т SŁYNNE OD 50 ŁAT W CAŁYM ŚWIECIE , na referencje należy składać w biurze Izby Rzemieślniczej w Wilnie 

RE tato a EA Re 1° С ruchomiona od dłuższego czasu fabryka tek- ERLEM. DusieG "Wt Dunin: Martinidbwicz, ZIOŁA Z GÓR HARCU Dr. LAUERA przy ul. Mickiewicza 23 m. 5 w godz. od 9 do 14-ej w term'nie do dnia 

3 naiwyžeza > 3° С. Б:ЕЪП?ЁПЁЁ{.’СЁЁЁ;„;„Г‚\э‘„,“Ё“Щ_,"“Ё„ЁЁ“ * | Moryd, M. Iwańców, E. Kazimirowski, I. | jak to stwierdzili prof. Berlińskiego Uniwersytew | | 15 stycznia 1988 T. 

2 najniższa — |° С wy: ZiERZAWINA spółka da Še której sta Kiebano M. Kule: M. Lejbowski, ji Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu innych wybit- 

Opad: 0,2 Kiss > о < Miedzyb: i, B.. Michtom. P. nych lekarzy, są idealnym środkiem dia uzdrowie- Akt Nr. 455/32. 

Wiatr: h Fabryka zatrudni około 100 robotników . J. Szer, K. Wróblewska, Cz. nia żołądka, usuwają obstrukcję (zstwardzenie), są a 3 й 

R RER Po RC IRR dobrym środkiem  przeczyszczającym, ułatwiają s * 

Tendencja: spadek. co niewąpliwie przyczyni się znacznie do W 2 a S ё й 2 2 я Obwieszczenie Mir 1843 4 

wa mieści się przy ulicy Wielkiej funkcję organów trawienia, wzmacnieją organizm i Tau i rozu 1845 ietniaje 

Uwagi: pochmurno. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dzi- 

siejszym 28 grudnia według PIM. 

Naogół pochmurno i mglisto z nie 

kiemi przejaśnieniami, zwłaszcza w Wileń- 

   

  

    

    

  

zmniejszenia się liczby bezrobotnych. 

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

— Ze Związku Absolwentów Gimn. Je- 

zuitów w Wilnie. — Na zebraniu w dniu 24 

b. m. został obr. nowy Zarząd Zwi     
     

    

  

      
    

  

= 

  

RADJO 
ŚRODA. dnia 28 grudnia 1932 r. 

  

    

    

       
    

      

  

  

   
   

    

i pobudzają apetyt. 

głowy, wyrzuty i liszaje   
Zioła z gór Harcu Dr. Lauera usuwoją cier- 

pienia wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cier- 

pienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzm, bóle 

Zioła z gór Harcu Br. Lauera zostały na-   
  

     

  

m. 3, zgodnie 
4 stycznia 19: 
przy ulicy Zawalnej Nr. 24 
z licytacji publicznej nal 

    

Komornik: Sądu Grodzkiego w Wilnie, l rewiru, 

zamieszkały w Wilnie, przy ulicy Zakretowej Nr. 7 

z art. 1030 U, 
3 roku, od godziny 10 rano, w Wilnie, 

P. C., obwieszcza, że w dniu 

m. 10, odbędzie się sprzedaż 
cego do Serli i Abrama Kol- 

      

   

witenkin 
ul. TATARSKA 26 

ebie 

  

     
m. Temperatura wpobliżu zera stopni ie następującym: prezes p. M 1d prasy; Kom. meteor.; Czas grodzone na wystawach lekarskich najwyższem tunowiczów majątku ruchomego, składającego s Ró 

abe wiatry zachodnie. p. Jurago Stanisław. yku z płyt; 13.20: Kom. meteor.; odznaczeniem i złote mi medalami w Badenie, Ber- z umeblowania mieszkania, acowanego do licytacji 9 

Jozef, sekrelarz p. 14.40: Program dzienny; 14.45: Utwory Fe linie, Wiedniu. Paryżu, Londynie i w.in. miastach. na sumięsżł BGÓ: > а , sypialne i ga- 

2 MIEJSKA. niachowski. 3 “| Fksa Mendelsohaa (plyty); 15.15: Gietda ro! Tysiące podziękowań otrzymał Dr. Lauer od osób 1435/11. опг side ЕС, sdensy, 

—. Klinkier. Po ułożeniu jezdni klinki „ Następnie ze względu na dymisję poprzed : 15.25: Kom. Zw. Młodz. Polsk.; 15. wieczornych: $ a W los © aty, łóśsa itd. 

wej na ulicy Zamhkowej i Wielkiej pozosta- niej Komisji Rewizyjnej obrano nową — ® ja dla młodzieży; 16.00: Utwory Gonno CENA /, pudełka zł. 1.50. podw. pud. zł. 2.50. е 2 <A Wykwinżne, Mocne, 

ło jeszcze 22000 cegiełek. Transport ten zło skład której wchodzą: p. p.: awłowicz Cże da (płyty) *rzysposobienie kobiet do Sprzedaż w sptekach i składach aptecznych. aś в NIEDROGO 

żony jest obecnie na ulicy Wielkiej u wylotu Slaw_prezes Kom. Rewiz. oraz członkowie pracy w pr ;* — odczyt; 17.50: Prog- Akt Nr. 463/32. а: OGO, 

na Baksztę. Sekcja techniczna Magistratu pro Dzierżyński i Pereszczako. ram na czwartek: 18.00: Muzyka lekka; Wia > аат a na fosodayih Kanai ati : 

jektuje wykorzyslač go do wybrukowania $ : „a,  dómości bieżące; D. e. muzyki lekkiej; 18.40: SEPEERZEUS WiISSsZCZANie. | NA RATY. 

kilku dojazdów do ulicy Wielkiej. Ogółem ZEBRANIA I ODCZYTY. Codz. ode. pow.; 18 a; a 10.00: а NY Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, II rewiru, NACESZŁY KOWOŚCI. 

dałoby się wybrukować 450 mtr*. Roboty te — Zebranie Zarząda P. 0. W. Wi dn „Przegląd litew 6 " nas A SRAŻOK d zamieszkały w Wilnie, przy ulicy Zakretowej Nr. 7 = 8324 

  

  

   Ireny Ładośiówny 
  

         

  

P. C., obwieszcza, że w dniu 
   
   

  

  mają być przeprowadzone na wiosnę roku dzisiejszym w godz. 18 odbędzie się w lo- Akzo fprzóz plikos UOR, AS ras = DENATURAT:+5 m. 3. zgodnie z art. 1030 U. 

przyszłego. ` Е 2 с° kalu przy zaułku Bernardyūskim 10 zebra. as R 20:00: Kuo O SWiad: nak 30 grudnia 1932 roku, od godziny 10 rano, w. Wilni 

_ — Nowy budżet, — W tym roku, аК 6 pie Zarządu WAŁ. Okr. PÓW. NA da Diaki ida sadi.: 2100: ь — NRESZEACHETY sTE przy ulicy Gimnazjalnej Nr. 6, odbędzie się sprzeda 

dowiadujemy, budżet zostanie uchwalon towe; Dodalek do pras. dz. racj.; © r R z licytacji pubłicznej, należącego do Józefa Piotrowicza r Zeldowięz 
a : - . 

  

jeszcze przed dniem 1 kwietnia, co w dz 

jach samorządu wileńskiego byłoby swega ra 

dzaju unikatem. Obecnie w ogólnej swej stru 

kturze preliminarz budżetowy opraca 

wany i jest przedmioteń obrad Magistratu, 

który zakończył rozpatrywanie strony docho 

dowej. W! pierwszej połowie stycznia zajm.e 

się nim radziecka Komisja Finansowa. by 

już w lutym nowy preliminarz budżetowy 

    

  

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

— Przy resursie rzeinieślniezej w Wilnie bę 

dzie zorgan*zowany z inicjatywy dyr. Mły- 

narczyka, z początkiem przyszłego roku - 

stytut psychotechniczny do badania uzdolnień 

młodzi: zamierzającej kształcić się w rZe- 

miošle i skierowywan'e jej do odpowiednich 

tym uzdolnieniom warsztatów. Kierownictwo 

  

   

  
    

  

cert paśw. twórczoś K. Szymanowskiego: 

a widnokręgu"; 22.15: Muz. tanecz 

Magnat rewołucjonis cd 

: Kom. meteor.; 23.00: Muzyka ta 

      

   

    

neczna. 

NOWINKI RADIOWE. 
POCHÓD WYSPIAŃSKIEGO PO POLSCE. 

     

, PREAWO     mieszkania, oszacowanego 

   

majątku ruchomego, składającego się z umeblowania 

  

na swnę zł. 492 gr. 50. 
Komornik Sądowy 

H, Lisowski. 
  

Poszukuję Do wynajęcia 
1 lub 2 pokoje ciepie 

      

Choroby skórne, wener.. 
narządów moczowych, 

od g. 9—! i 5—8 wiecz. 

Dr.Zefdowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 

  
  przedłożyć plenum Rady Miejskiej. | instytutem obejmą i prace w nim poprowadzą W. środę o godz. 19,30 znany krytyk tile- spól k słoneczne. Na żądanie “ar кЕ 

Nowy budżet, jak się dowiadujemy, nie za MmiejscoWI fachowcy w dziedzinie psychotech- qucki i essay, a p. Roman Zrębowicz wygłos W ni a pianino, telefonii s Mickiewicza 24, tel. 277 

wiera żadnych nowych inwesty yj i jest wze niki m. in. dr. Szapiro. Porady będą udzielane przed mikrofonem odczyt p. t. „Pochód Wy- 
do młyna parowego uru- PER 

    

  

rowany na obecnie sporządzanych budże 

miesięcznych. 
— Co będzie z Trzeciemi Targami? Wobec 

znacznego pogorszenia się konjunktury gospo 

    

bezpłatnie, (h) 

— Plcnarne zebranie radnych Izby Rze- 

mieln. Wi dn. 29 bm. o godz. 18-tej odbędzie 

się plenarne zebranie radnych Izby Rzemie 
     

      

spi jego. po Polsce*. Będzie to szereg spo 

slrzeżeń na temat inscenizacji sztuk wieiki 

go iPoety, granych ostatnio przez w 

teatry w Polsce. Prelegent wchodził w skład 

   

   
  

    

GYGESCHE 
PEKUTEUSAK 

  

chom onego. Motor firmy 
„Perkua* a sile 8 K M. 
Dobry punkt. Peżędana 
gotówka od 10C0 zł. Mo- 
gę również wydzierżawić 

  

  

4-pokojowe z kuchnią i 
    

      

U. Blumowicz 
Chorcby weneryczne, 

tkórse ! moczopłciowe, 

darczej kwestja przypadających na rók 1953  niczej. Na porządku obrad m. in. spruwozda- Komisji 3 terjalnej, która oceniała wy : wygodami do wynaję 

Trzecich Targów Północnych nie została nie Izby za okres ubiegły, sprawozdanie z rze  łek teatrów, zgłoszonych do konkursu na na dłuższy c?as. ВОН Aa uł. Wielka Nr. 21 

3 й я e dzby r By, SP > zg y о 
na Zwierzyńcu. Dow ‚ 

szcze konkretnie rozstrzygnięta. W) spra mieślniczych zjazdów powiatowych. (k) lepsze wykonanie dzieł Wiyspiańskiego. 
$ az L Sia 20 tet, 9-21, od 9—1 i 3—8 

tej w Magistracie w dniach najbliższych ma 

   
poczyniono. 

   

  

Wilno, ulica Wileńska 28, telefon 846. 

Prawnik 

    nia spraw w instytucja 

  

  

W. ZEP ZR 
  

a wiaze. Mis a и KONCERT rd a K. SZYMA- Letinita Liigeskiego NIA PROJ fail. (apl 2B a MieSzkań'a I gnii 3 GP. 

SODEESY „SĄ й "| 4—5 pokojowe do wynn- | f f R t 

Z UNIWERSYTETU 

— Absolwenci USB. Komitet Wykonaw- 

czy Absolwentów USB. a wszystkich ko 

legów (ki) do wzięcia gremjalnego udziału w 

uroczystościach pogrzebowych ś. p. Rektora 
Staniewicza. Niech liczna obecność absolw 

tów USB. świadczy o głębokiem odczuciu 

przez absolwentów bolesnej straty, — niech 

  

    

  

    
   

  

  

  

    

  

   

  

   

  

iego Seminarjum 

ego. ycieczka zaznajomiła 
kami Wiilna oraz zwiedziła Troki, 

  

ziora i okolice podmiejskie. 
— Ryby sowieckie w Wilnie, W 

przedświątecznym przez graniczną stację” 
pce przybyły do Polski transporty 
wieck Ogółem Sowiety eksportowały 

nie mrożonych 

    

    

* Poza pieśniami program zawie 

Dzisiaj o godz. 21,00 rozgłośnia war 

ska nadaje na całą Polskę godzinną aud 

poświęconą wyłącznie twórczości znakom 

go kompozytora Karola Szymanowskiego. 

Radjosłuchacze będą mieli sposobność u. 

szenia kilku niezi utworów 

    

   

        

     

    

     

      

   

  

niu p. Stanisławy 

ej pce i fortepian w w. | 
komi 

(kwarc, Solox, Djatermijs) 
czynny 11 — 6 pP. 

Opłata za leczenie i utrzymanie i   
Lekarze specjaliści przyjmują od 10—2 

Gabinet Rentgenowski | elektroleczniczy 

wszołkie zabiegi lekarskie i renigenowskie została obniżena. 
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towych poszukiwany. 
Adres w redakcji. 

  

  

AGENCI 
rozmaitych branż znajdą 
zarobek przyjmując dal- 
sze zastępstwo pokupne 
go artykułu  Gozakred 

Lwów, Wałowa 11. 

a ul. Wiwulskiego 29. 

  

  

Do wynajęcia . 
od zaraz 

mieszkanie 
z 3-ch pokoi ze wszelkie- 
mi wygodami odremonto- 

Churcby akórne, 
veneryczns 

i moczopietowe, 

ulica Piickiewicza 4, 
tełefun 10-90, 

ad godz. 9—12 1 4—8. 

Dr. J. Bernsztein 

  

będzie hołedm, złożonym pamięci ukochane Polski 200 ton ryb, przewa paczki Ireny Dubiskiej i samego 
Wan LT kiej орн 

i я 3 с o < Ž Я Ž $ > 
e ы м = 

go Profesora i Sternika nawy uniwersytec.  sandaczy i leszczy. Ryby te częściowo zosta óra, który na zakończenie koncertu yde 
Ne 2 przy” uk katarakiaj BPO 214 SAS ESA 

У p 
c 20, wejś froutowe ne i moczopłciowe 

kiej w jednym z najcięższych okresów. 

   
  

ły sprzedane w Wilnie.    pszcze trzy mazurki. 

  
Ogłoszenie. 

  

Buchalter-rzeczcoznaw. 

    

dowiedzieć się tamże u 

  

Mickiewicza 28, m. 5 

  

  

  

    
      

    

ЕНОЧЕПОБИНСНЦаМНТОИСаМОЩЕНЕНОЕо i он R 2 
; = Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego LALA ° = т 7. \. Р 

Jywięk. Kino - Teatr | Program świąteczny! 2 godz. humo- w majpiękniejszej pikantnej, W: Wilnie w dniu 4 X. 1932 r. pod Nr. 422 wcią- | “680905 Ko Oma * 

GELIOS rud śmiechuł Król śmiechu i radości H A R 0 L D L LŽ o Y D erotycznej komedji gnięto następujący wpis dodatkowy: pad dinośh A i 1687 anlė kis lėkė 

3 KINOMANJA NIKT nie jest w stanie, powstzymać się od wybuchów śmiechu podczas słuchania R. H. Sp. 422. II. Firma. „Księgarnia Spółdzielcza | Trgziela lekcyj w zakreste “ 5 3 

$iłańska 38, tel. 9-26 i oglądania tego najdowcipn. filmu. NAD PROGRAM: ATRAKCJE DZWIĘKOWE. Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Osz- buchalterji: A ee] Е 4.pokojowe f 2 Ę 

Ceny kryzysowe: Na l-szy seans: 40 gr. i 75 gr, na pozost seanse: 49 gr. i ES gr. Początek o 4, 6, Bi 10.15  mianie z odp. ogr.“ : hančicwej i przemysło z ogródkiem Maja g 

  

Biwiękowe Kino | W tych dniach 

CASINO 
Giaika 47, tel. 15-41. | 

„ Zwyciezca (Hotel Atlantic) 
nares/cie film o pozyskanie ktėrego walczyla Dyrekcja kina „CASINO“ od szešciu miesiecy 

z udziałem Kate de Nagy i Jean Murata 
Zobaczycie i przekonacie się że warto by- 
ło o niego się starać 

  

Dziś ostatni dzień Buster Keaton 
w arcywes. 
komedji Dobroczyńca ludzksści 

Jutro rewelacyjna premjera. Pierws:y polski film osnuty na tle życia cyrkowego 

Bźwięk. Kine-Teatr 

PAN 
ułiea Wielka 42. 

Pałac na kółkach (cyrk Francesca 
Dzieje walki dwóch mążczyzn o miłość, szczęście i serce pięknej woltyżerki. W rol. gł; Wiośniana i urocza 

Karolina Łubieńska, śpiewaczka Nina Grudzińska, igo Sym, Zbyszko Sawan, Aleksander Zelwerowicz 

oraz po raz pierwszy w tym sezonie Kazimierz Krukowski. 
realizator filmu „Dziesięciu z Pawiaka. NAD 

Udział bierze. chór Dana. 
PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Scansc: 4. 6, 8 1 10.15 

Reżyser: Grdyński, 

Zar 
Koneczny i Stanisław Keczmier. 

  

R. H. Sp. 540. VI. Firma: 
Skrzynkarzy w Wilnie z odpowie 

й obecnie stanowią: S 

Podol'ūski i Wincenty Krasows 

Spółdzielnia In   

   an Luczak, 

ąd obecnie stanowią Stanisław Skowroński 

    

1442— 

wal;eów 

ialnością udział    
1442—VI 

Moniuszki 38. m. 1. 

  

  

Skradziony weksel 
IN BLANCO NA 500 ZŁ. 
x podpisem „Zundel Kre- 
mer“ a požyroweny 
ra Kremer* unieważnia 

        

PROSZE 

„„KOGUTEK: 

KEN 

>“ BOL GLOWY 

  

  

  

Do wynajęcia 
4i 3 pokojowe mieszka- 
nia ze wszelkiemi wygo- 
dami (elektryczność, wo- 

dociąg, łazienka) ul. Fa- 

  

DO WYNAJĘCIA 
Dowiedzieć się: 

Legjonowa 4] 

. : 
пЫ о: Mieszkanie 

4.pokojowe z wygodami 
do wynajęcia w cen- 
trum miasta. Dowiedzieć 
:ię u dozorcy domu przy 

ul. Zawalnej Nr 4. 

Maszynistk 
poszukuje posady 
jak również może być an- 

  

  
  

p zrirouje od 9 do ? wima:.. 
ulies Kasztauowa 7, m. 5. 

Z. P. Nr. 69. 8528 

Akuszerka 
M. Brzezina 
przyjmuje bez pizerwy 

przeprowadziła się 
Zwierzyniec, Tom. Zane 

  

  

aa lewo Gedeminowskų 
ul Grodzka 27. 
w. Z. Nr. 3193 
  

Akuszerka 

Śmiałowska 
w dnie świąteczne o godz. 2-ej Bilety honorowe nieważne. przeprowadziła sią 

  

Dfwięk. Kino - Teatr 

Bollywood 
zziew. ŻŹ, tel. 15-46 

Pobyt Panczen-Lamy w Ohajłarz: w 
Już od początku lata 1931 roku 

ludność miasta Chajłar zaczęła go- 

rączkowo się przygotowyw do przy- 

jęcia Panczen-Lamy, najwyższego do 

stojnika duchownego lamaistycznej 

Mongolji Wewnętrznej. 

Lamow/e odbywali często narady 

nad wypracowaniem programu „ro- 

czystości. urzędnicy zajęci byli wyko- 

naniem uchwał swych zwierzchników 

  

   

  

a kupcy w przewidywaniu wielk ego 

napływu koczowników wznawiali za- 

pasy towarów. 

W sierpniu obok Chajłara pow la 

ło nowe miasto z juri. Około 20000 

wiernych lamaitów przybywało aby 

zł hołd Panczen-Lamie. 

  

Przybywali całemi rodzinami, z ca 
łym swoim dobytkiem. 

Okolice Chajłara na kilkadzies ąt 

kilometrów zajęte były przez tabuny 

koni, stada bydła i owiec. 

Wszyscy z upragnieniem oczekuje 

przyjazdu swego wodza duchownego, 

a w międzyczasie korzy z darów, 

które im dać może, tak wielkie mia 
sto jak Chajłar. 

Majstrowie chińskich sklepów ju 

bilerskich dzień i noc pracują. wyra 

biając różne srebrne upiększenia, któ 
re tak lubi kobieta mongols| 

Gorzelnie chajłarskie nie nadąża 
wykonać obstalunki niezliczonych re 
stauracyjek rozrzuconych międz 

tami. Nierzadkie są scenki, kiedy z re- 

słauracyjki na czworakach wychodzi 
Mongoł. z trudem wsiada na konia, 
a' potem jak wicher pedzi w step. 

Mongoł, choćby najmocniej pijany * 

     

  

   

  

   
    

  

  

DZIŚ! Wielki program świąteczny! 
Po raz pierwszy w Wilnie! 

r. 1981. 
konia nie spadnie, a szalona jazda 

prędko go otrz    
Doskonałe interesy robią liczne 

domy gry, bo Mongoł lubi hazard. 
Jeżeli wygra dolara, więcej nie gra. 
ale jeżeli zaczyna przegrywać, kończy 
na tem, że wraca do domu piechotą, 
pozostawiając nawet konia szcz 
mu graczowi, najczęściej wł 
wi domu gry. 

Na podatki, na nabycie ofiary Фа 

Panczen-Lamy potrzebne są pienia- 

dze, więc przepełnione są podwórza 

handlarzy, gdzie za bezcen skupują 

konie i bydło. 
Nareszcie nadszedł dzień przyja”- 

du Panczen-Lamy. Przybył on w spec 

jalnym pociągu w licznem otoczeniu 

lamów 3 urzędników chińskich. 

Na ulicach Chajłara zjawia się 

samochód-kareta arcykapłana pema 

lowany na żółto. 
Wojska chińskie piłnie strze 

Panczen'-Lamy, ale daje się wyczuć. 

że ufa on tylko swo'm lamom i 050- 

bistej stra złożonej z młodych. 
sylnych Tybetańczyków. uzbrojonych 
w ręczne karabiny maszynowe, naj- 

nowszego systemu. 

Po kilku dniach odpoczynku za 
Panczen-Lama udzielać błogosł! 

wieństwa zgromadzonym wiernym. 
Pośrodku podwórza. otaczającego re 
zydencję PanczenŁamy postawiono 
mu tron. Przy wejściu wierni składa- 
ją ofiary: zamożni srebro, b'edniejsi 
„chodaki“--specjalne, tuż sprzedawa- 
ne chusty z żółtego jedwabiu. Po zło 
żeniu ofiary starającego się o błogo- 

      

   

    

   

    

    

      
  

  

  

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" S-ka x ogr. odp. 

——— Ceny najįnižsze w Wiinie: Parter ma wszystkie seanse Gd 25 gr. ——> 

RAPSODJA RUMUŃSKA 
nej uroku ziemi rumuńskiej. — W rolach gł: MARCELA ALBANI : Mikołaj Miiikow. — Wspaniała wystawa. 

NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe, Początek o godz. 4, 6, B i 10.15. 

Hymn wielkiej miłości na tle 
przepięknych poli łanów peł- 

  

sławieństwa wpuszczają do podwó- 
rza. Podchodzi on do tronu, pada na 
twarz, Panczen-Lama uderza go p» 
ramieniu laską, na której końcu przy 
mocowana jest tabliczka z modlitwą. 
Po otrzymaniu błogosławieństwa wier 
ny wychodzi przez przeciwległą bra- 
mę, nie. śmiejąc ani na chwiłę odwró- 
cić się tyłem do tronu. 

Po paru tygodniach pobytu Pan 
czen-Lamy w Chajłarze, każdy Mon 
goł nosił na swoim chałacie czerwoną 
wstążeczkę — oznakę, że otrzymiuł 
błogosławieństwo. Koczown z da- 
lekich mie ści ę 
dżać do swoich siedzib, inni zostali, 
czekając na uroczyste igrzyska spot- 

towe. 

Wzruszające sceny można, było 
obserwować na ulicach Chajłara. 
Wierni przy ukazywaniu się na uli 
cach żółtego samochodu Panczen-La 
niy padali na twarz, n*e śmiejąc spoj- 
rzeć na oblicze żywego Boga. Po prze- 
jeździe samochodu, słem dotykał 
śładów szyn. chcąc przez to dotknię 
cie zostać oezyszczonymi 0d grze 
chów. A jeżeli samochód oczekiwał 
przed jakimś gmachem, szofer miał 
niemało dochodów, otrzymując od 
pobożnych datki za prawo dotk ią 
sie do samochodu. 

Tak wiełki szacunek okazywany 
przez wiernych Panczen-Lumie, 050» 
wiązuje go do prowadzewa życia, któ 
reby ten szacunek wzmocniło. 

Nikt nawet z 
nia nigdy nie widzał, żeby Panczen 
Lama spożywał jakąś strawę. W no- 
cy nikt nie ma wslępu do jego sy- 
p'alni, bo w nocy on opuszcza ziemię 
dla złożenia w nieh/e relacyj ze spraw 
swożch i swoich wiernych. 
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0 ENIE.PeZy uowię należy | 
ARCAMI ” "ADAC TYLKO 
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Pobyt Panczen-Lamy w Chajł:.rze 

przeciągnął się - przez czas dłuż 

Z każdym dniem rósł jego autorytet 

i rywńolegle wzrastało zdenerwowa- 

nie władz chińskich. Zaczęto mówić 

o jakichś codziennych naradach 7 ni 

czelnikami „choszunów*. (Ludrość 

Mongolji ' Wewnętrznej podzielona 

jest na 6 rodów, które dzielą się na 

18 „choszunów*) i o gońeach wysy- 

łanych w stepy. 

W mieście zjawiło się kilku Japoń- 

czyków w ubraniu nawpół wojsko 

wem. 

Zwiększono chińskie oddziały stra- 

ży przybocznej, wprowadzono czujny 

nadzór nad mieszkańcami. 

Burjaci, wychodzący z rosyjski 

Zabajkalja, nawet po wypie” 

byli małomówni i mieli tajemn 

twarze, mówiono o tem, że ludneść 

Mongolji Zewnętrznej należącej do 

bolszewików, chci złożyć hołd Pan 

czen-Lam'e, lecz straże sowieckie nie 

pozwoliły nikomu przekroczyć gra- 

  

  

      

   

  

   

  

  

    

    

yniczas igrzyska sportowe, 

które urządzono. na plan dalszy od- 

sunęły sprawy ważniejsze: 

Za kilka dni przed zawodami gro: 

mady ludzi udawały się na miejsce 

igrzysk, położone w 12 kiłometrach 
od Chajłara. = я 

jeń uroczystości od wschodu 

słońca niezliczone tłumy wyczekiwa- 

ły przyjazdu Panczen-Lamy. 

W tlumie świąteczne stroje wszyst- 

kich plemion Mongolji Wewnętrznej. 

Różnobarwne chałaty mężczyzn, cięż 

kie srebrne upiększenia we włosac 

bargutek, drogie futra soboh lub bob- 

rów burjatek, skromne czapeezk' so- 

łonek. 

      

    
    

       

Drukarnia „Zniez*, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel 3-40 
apakes 

     

POKOJE 
jeden, dwa. cztery, kuch- 

minową 
wykonu 

Łaskaw nia, słoneczne, suche. 

Jagietońska 9-13     gażowana dó biura na ter- 

domu po b. niskich cenach 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Miekiewicza) 

intmze gabinet kosmetpcz | 

pracę,' również 
różne prace w 

  

ię   e oferty do Adm. | ny, usuwa zmarszczki, bro- 

„Kurjera Wileńsk.* pod| dawki. kurzaki i wągry 
„Maszynistka“ ОНЕ оВ. 48 8323 

EPG KARE ABEC EOG WCTT O ROOEZO 

Europejczykowi na miejsce igrzysk 

trafić było trudno, potrzeba było spo- 

ro pieniędzy, dyplomacji. natarczywo- 

ści, żeby przebyć szczęśliwie przez 

stkie zastawy żołnierzy cehiń- 

   
   

   

    

Koło godziny 8-ej rano przyjechał 

swoim samochodzie Panczen-La- w 

ma. Za nim przybyła straż pszybocz- 
   

  

dźcy z różnokoloro” 

wemi 'ami wszystkich 18 

„choszunów 

Po przyjeźdz'e udaje się Panezen- 

Lama na specjalną wysoką wieżę, 

wzniesioną w podwórzu klasztoru la- 

maickiego. ` 

Jest to czterdziestoletni, otyly mę- 

żczyzna. Twarzma charakte yczną 

dla mnichów wschodu: ponurą «fana 

tyczną. Ubrany jest w ja krawo-żóly 

chałat. na ręku tryma białego pieska, 

z którym nigdy się nie rozstaje. 

ska sportowe rozpoczęły się 

  

   

    

     

    

dżają uczestnicy zawodów — chłopcy 

od lat 10 do 17, są lekko ubrani, prze: 

pasani żółtem: opaskami, konie — nie 

osiodłane. 

Defilują przed Panczen-Lamą nu- 

cąc jakąś peśń pobożną. 

Defilada trwała długo —- bo wię 

cej niż 200 zawodników przyjmuj: 

udział w wyścigach, nareszcie wszys 

cy udają sę do miejsca startu, odieg 

łego o 25 kilometrów od klasztoru. 

ją po kilku godz.nach. 

Na horyzoncie zjawiają się ciemne 

kropki. które szybko rosną. Po kilku 

minutach już widać jeźdźców, którzy 

dążą do celu co koń wyskoczy. Lecą 

jak szaleni i podziwu jest godne 

jak ci chłopcy tak długo Urzymać się 

  

   

    

  

mogą na nieosiodłanych wierzekow- 

cach. 
Nie każdy z nich zreszlą wytrz 

mał, kilkunastu pospadało z koni 

podczas gontwy przez stepy; nie 

wszystk'e konie również doszły do 

mety. 

. Najwyirwalszych i najlepszych 0- 

fiarowywano później Panczen-Lamie, 

o innych rozpoczął się zażarty targ. 

Zwycięzcy otrzymują nagrody: 

sztuki jedwabiu na chalaty. 

  

  

Tłumy przechodzą na inne mie - 

sca. 

Rozpoczyna się walka zapaśnicza 

Zawodnicy wałczą o honor swego 

choszuna. Wi podskokach wychodzę 

na pole walki i po złożeniu hołdu 

Panczen-Lamie przystępują do walki. 

Walezy naraz kólka par. Zwycięz- 

cy otrzymują prezenty i walczą z no- 

wymi przeciwn*kami. 

  

  

  

Po skończeniu walk kończą 

igrzyska sportowe. 
Wracamy do Ch 

wu wpada się w w* 
nych wiadomości. 

Niewiele czasu upłynęło od ostat- 

nich igrzysk i pobylu arcykapłana w 

Chajłarze, jak zaszły w Mandżurjź 
wszystkim nam znane wypadki: da- 

piero dziś wiele takich rzeczy zrozżu- 

mieć można, które ongiś wydawały -€ 

tajemn cą. 
Dałszy rozwój obeenych w pad: 

kėw na linji zachodniej Kolei Wseho- 

dnio-Chińsk'ej daje pewną odpowiedź 

na cały szereg pytań, które powstały 

podczas- pobytu Panezen-Lamy W 

Chajłarze. L. Bartokd- 

  
jłara, gdzie zno” 
pogłosek i róż- 

    

    

   

    

  

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkia. 3


