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NALEZNOŚU POCZTOWA UPŁACONA RYCZAŁTEM. 

Cena 15 sroszy 

  

KURJER 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

    

Vin 9 Area, 
Wystąpienia publiczne Stalina no- 

szą zazwyczaj charakter sprawozda- 

wczo-programowy. Dyktator sowiecki 

ukazuje się na trybunie bardzo rzad- 

ko. Skoro to czyni, mowa jego jest ja- 

kby zamknięciem pewnego okresu so- 

wieckiej polityki „płanowej”, a zara- 

zem wytknięciem dalszych kolejno ce 

lów i zadań Związku Sowieckiego. 

Mowy te są przeto ogromnych rozmia 

rów, każda z nich składa się na nor- 

malną książkę o 250 stronach. 

Pamiętamy pełną optymizmu mo- 

wę Stalina z 28 maja 1930 r. na Zjeź- 

dzie Partji Komunistycznej Było to w 

połowie pierwszego pięcioletniego ok- 

resu „socjalistycznego budownictwa '*. 

a na początku kryzysu ekonomiczne- 

go, który już jak ciężka chmura zawi- 

snął na horyzoncie świata kapitalisty 

cznego. Jak się później okazało, nie 

zatrzymał się on na granicy, oddzie- 

łającej ten świat od Zwiąźku Sowiec- 

kiego, lecz bez trudu ją przekroczył, 

<bejmując swemi objawami wszyst- 

kie dziedziny .,planowej gospodarki 

socjalistycznej. 

W rok później, w czerwcu 1931 ro- 

ku Stalin wystąpił znów z wielką mo- 

wą, poświęconą głównie zagadnie- 

niom taktyki partyjnej. 

Od tego czasu cisza zaległa na 

szczytach 'władzy sowieckiej. Dopiero 

po.półtorarocznej przerwie Stalin po- 

nownie przemówił. Ostatnia jego mo- 

wa na posiedzeniu Centralnego Komi- 

tetu Partji jest sprawozdaniem z wy- 

ników zakończonej właśnie pierwszej 

„piatiletki“. 

Czerwony dyktator nie wyzbyl się 
swego optymizmu w postępy gospo- 

darki sowieckiej i w słuszność wytk- 

niętej linji polityki ogólnej. Niema 

sposobu sprawdzić przytoczonych 

przez niego cyfr. Byłoby próżną faty- 

gą zajmować się ich roztrząsaniem w 

tej dziedzinie, gdzie mają one służyć 

potwierdzeniem osiągniętych sukce- 

sów. Ale nawet na podstawie tego ofi- 

cjalnego sprawozdania widocznem się 

s“aje niepowodzenie w zakresie re- 

torm agrarnych. Postępy kolektywi- 

zacji pozostały daleko wtyle za tem 

cc było projektowane. „Chlebozagoto- 

w wiodła na całej linji. „Sowcho 

zy: wykazują deficyty. Wykorzenić 

chłopskiego indywidualizmu się nie u- 

dało. Na wsi p.nuje nędza i brak ży- 

  

wności. 

Ale — powiada Stalin — za cenę 

tych wyrzeczeń (przymusowych) i 

ograniczeń zdołaliśmy zdobyć półtora 

miljarda rubli na rozbudowanie cięż- 

kiego przemysłu, na doprowadzenie 

naszych sił obronnych do stanu odpo- 
wiadającego najnowszym wymaga- 

nim technicznym. Bez nich bylibyś- 

my przedmiotem militarnych zaku- 

*ów naszych nieprzyjaciół, upodobni- 

libyśmy się do dzisiejsz. Chin. Mieli- 

byśmy nie pakty o nieagresji. lecz 

wojny”. 

Passus powyższy wskazuje dobit- 

mie na państwowe przedewszystkiem 

polityczne założenia retorm gospodar- 

czych Sowietów. W imię stworzenia 

potęgi militarnej, opartej na własnym 

przemyśle, nawołuje Stałin do wytr- 

wałości i poświęcenia, mimo, iż wie, 

że nikt z sąsiadów bliższych lub dal- 

szych Związku Sowieckiego krucjaty 

przeciwko niemu organizować nie za- 

mierzał. Nietyle hasła i metody Kom- 

internu są w oczach Stalina środkiem 

do torowania dróg w Świat rewolucji 

komunistycznej, ile potęga polityczna 

i militarna państwa sowieckiego. 

  

Przymknijmy oczy na odmienną 

wewnętrzną rzeczywistość rosyjską, 

a dojrermy w zamierzeniach zewnę- 

trznych Związku Sowieckiego prze- 

dłużenie wielkich linij polityki imper 

jalistycznej białych earów. 

Testis. 

    

Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, za tekstem 10-cioiamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

B. min. Zaleski prezesem Rady 
Nadzorczej Banku Handlowe- 

go. 

WARSZAWA. Pat. Na sobotniem 
posiedzeniu Rady Nadzorczej Banku 
Handlowego w Warszawie został jed- 
nogłośnie kooptowany do Rady i wy- 
brany na stanowisko prezesa Rady 
Nadzorczej Banku były minister spraw 
zagranicznych p. Auqust Zaleski. Pan 

minister przyjął zaofiarowany mu 
mandat i był już obecny na posie- 
dzeniu Rady Nadzorczej. Jednocześnie 
na temże posiedzeniu powołani zostali 
do Rady Banku pp. Henryk Strasbur- 
ger, bvły komisarz generalny Rzeczy- 
pospolitej w w. m. Gdańsku, Feliks 
Wiślicki, naczelny dyrektor Tomaszew- 
skiej Fabryki Jedwabiu, oraz p. Alfred 
Falter, prezes T-wa Robur. 

S. Stefan Starzyński złożył 
mandat. 

P. Stefan Starzyński, b. wicemi- 
nister skarbu, który został niedawno 
mianowany wiceprezesem B. G. K.. 
złożył mandat poselski. 

Czesi w Warszawie. 
WARSZAWĄA.Pat W dniu 14 bm. 

o godzinie 13 ej przybyli z Pragi do 
Warszawy członkowie komitetu cze- 
skosłowackiego porozumienia praso- 
wego, pod przewodnictwem prezesa 
Syndykatu Dziennikarzy sen. Jerzego 
Pichla i w towarzystwie szefa wydzia- 
łu prasowego czeskosłowackiego mi- 
nisterstwa spraw zagranicznych p. Jana 
Hajeke. 

Uroczyste otwarcie tegorocznego 
V.go zjezdu nastąpi w niedzielę dnia 
15 b. m. o godzinie !2-ej w południe. 
Przy tej sposobności minister dr. 
Strasburger wygłosi odczyt pod tyt: 

  

„Gdynia, Gdeńsk, Pomorze”. 

Trocki chce osiąść 
w Urugwaju. 

BERLIN. Pat. W-g doniesień pra- 
sowych, Trocki zwrócił się do rządu 
urugwejskiego z prośbą o zezwolenie 
na osiedlenie się w Urugwaju. 

BEDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilme, Jagiellońska 3. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2— 3 ppoł. 

    

      

  

  
Tym wszystkim, którzy wyrazili swe współczucie, oraz wzięli udział w od- 

prowadzeniu na wieczny spoczynek 

śsTp. prof. JULIUSZA KŁOSA 
a w szczególności: p. Marszałkowi Senatu Raczkiewiczowi, p. Wiceministruwi W. 
R.iO.P. ks. Żongołłowiczowi, p Wojewodzie Z. Beczkowiczowi, p Wojewodzie 

  

M Zyndram Kościałkowskiemu, 
i Senatowi J. S. B, p. Rektoro    

Uro) Mapniticcucji Rektorowi Opóczynskiemiu 
Siedleckiemu, pp. Rektorom Wyższych Uczelni, 

p. Prezydentowi: m. Warszawy inż. Słomińskiemu, ks. Prałatowi Sawickiemu, Rek- 
torowi Bazyliki ks Kanonikowi Cichońskiemu, ks. prof Puciacie, pp. Dziekanom 
Wydziałów U. $. B. z p Dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych L. Ślendzińskim 

Obozu Warownego płk. Pakoszowi, 

Wileńskich na ręce p. S Narębskiego, 

na czele, Członkom Grona Pedagogicznego Wydziału Sztuk Pięknych, Dowódcy 
Komendantowi Miasta ppułk. Błockiemu, p. 

Staroście Kowalskiemu, p. Inspektorowi Po:icji lzydorezykowi, Stow. Architektów 
Geocralnemu Kossetwatorowi |. Romero“ 

wi. p. Konserwatorowi S$. Lorentzowi, Związkowi Literatów na ręce p. W. Hule- 
wicza. p, prof. M. Morelowskiemu, Warszawskiej Spółdzielni Architektonicznej, 
Dyrekcji Teatru na ręce p. Szpakiewicza, Kołu Naukowo-Artystycznemu młodzie- 

| ży Wydz. Sztuk Pięknych. Wysokiemu Konwentowi „Vilnensia*, oraz za uświet-    ku, składają serdeczne podziękowanie 

nienie ceremonjału pogrzebowego przez orkiestrę 4 go pułku Ułanów Zaniemeń- 
skich, Dowództwu tegoż pułku i wszystkim uczestnikom tego :mutnego obrząd- 

żona, córka i rodzina. 

Vaida Voievod tworzy rząd 
BUKARESZT. Pat. Desygnowany 

na premiera Vaida Voievod odbył 
dziś szereg rozmów, mających na ce- 
lu utworzenie nowego rządu. Ponie- 
waż Titulescu zastrzegł sobie czas do 
namysłu, cgłoszenie listy nowego ga- 
binetu musiało być odłożone. Maniu 

i Michalace podjeli się wpłynąć na 
Titulescu, aby przyjął tekę soraw za- 
granicznych. Komitet wykonawczy 
parti narodowo-chłopskiej pod prze- 
wodnictwem Maniu postanowił udzie- 
lić całkowitego poparcia Vaidzie. 

Konferencja Schleichera z Hugenbergiem. 
BERLIN. (PAT). Wczorajsza kon- 

ferencja kanclerza Schleichera z przy- 
wódcą niemiecko - narodowych Hu- 
genbergiem, trwała 2 i pół godziay. 
Wyniki rozmowy otaczają koła rzą- 
dowe tajemnicą. Zbliżona do Ścblei- 
chera „Taeghiche Rundschau“ po- 

twierdza informację o oczekiwanej 
reorganizacji gabinetu Rzeszy. Wy- 
mieniają Grzegorza Strassera, jako 
kandydata na stanowisko wicekanc- 
lerza i komisarza rządu Rzeszy 
dla Prus. 

Zaostrzenie walki Schleichera z Landbundem. 
BERLIN. Pał. Wobec rozpoczęcia 

przez pewien odłam prasy ostrej kam- 
panji przeciwko kanelerzowi Schieiche- 
rowi i jego rządowi, między innemi 
w zwią:ku z ostetni'm  zatargiem 
z Landbundem, ukazał się dziś ko- 

munikat, zapowiadający wydanie przez 
rząd ostrych zarządzeń na wypadek 
kontynuowania przez prasę akcji pod- 
rywania autorytetu rządu, względnie 

podżegania do aktów gwałiu. Powo- 
dem do tego ostrzeżenia była odezwa 

pomorskiego Landbundu, nawołująca 
chłopów do samoobrony i ogłoszony 
dziś w „Woelkische Beobachter“ ry- 
sunek, przedstawiający gromadę chło- 
pów niernieckich, uzbrojonych w kosy 
i cepy, gotowych do wałki. Pod ry- 
sunkiem znajdował się napis: „Gdy 
chłopi w kraju powstaną”. 
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OD WYDAWNICTWA. 
Wobec niecałkowitego zakończenia instalacji linotypów w naszych Za- 

kładach Graficznych „Znicz* w nowym lokalu w Wilnie przy ul. Biskupiej 4, 
odkładamy ukazanie się pierwszego poniedziałkowego numeru naszego pisma 
do dnia 23 stycznia r. b. 

GTK 

Mrozy w Niemczech. 
BERLIN. Pat. Niemcy ogarnęła 

fala silnych mrozów, które w Berlinie 
dochodzą do 12 stopni w mieście 
i 15 poza miastem. W Berlinie wzy- 
wano wielokrotnie dzisiaj straż ognio- 
wą do różnych wypadków, spowodo- 
wanych nagłemi mrozami, między in. 
w mieszkaniu kanclerza Schleichera, 
które się znajduje w ministerstwie 
Reichswehry, pękły trzy rury od cenz 
tralnego ogrzewania, powodując prze- 
to zalew w kilku pokojach. 

    
     

Kto wygrał? 
WARSZAWA. Pat. W trzecim dniu 

ciągnienia lli klasy 26 Polskiej Pań- 
stwowej Loterji Klasowej następujące 
większe wygrane padły na numery 
losów. 

50 tysięcy zł. — 98.090 i 139.398, 
20 tysięcy —83.357, 15 tysięcy —92325 
10 tysięcy—4 119 i 111515, 2 tysiące 
—564, 20.603, 139.260. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. Pat. Giełda. Londvn 

29,98—29,97. Nowy-York kabel 8.929 
Paryż 34.85. Praga 26,43. Szwajcarja 
171.90. Berlin 412 10. 

Papiery proc: 5 proc. konwersyj- 
na 43,25. 6 p'oc. dolarowa 57.75 — 
58. 4 proc. dolarowa 56 50 — 56 25— 
56,50. 7 proc. stabilizacyjna 56,50— 
56,63—55,58. 10 proc. kolejowa 100. 
7 proc. L. Z. ziemskie dolar. 38,25. 
4 i pėl proc. ziemskie 37,25 — 37.50. 
6 proc. warszawskie 44,75 - 44, <b— 
44,50. Akcje: Bank Polski 84 —83, - 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i jelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

  

  

Akademja w Krakowie ku czci Królowej Jadwigi. 

W związku ze wznowicną akcją, zmie 

rzającą do wszczęcia procesu beatyfikacyj- 

nege Królowej Jadwigi, odbyły się w A 

    

kowie dnia 9 bm. uroczystości ku Jej czci + 

inicjatywy J. E. ks. Metr. Sapiehy, zakoń 

czone akademją w Sali Domu Katolickiege. 

Międzynarodowa konferencja 
w sprawie skrócenia czasu pracy. 

GENEWA. Pat. Na migdzynarodc- 
wej konferencji w sprawie skrócenia 
czasu pracy zabrał w dniu 14 b. m. 
głos między innemi delegat rządu 
włoskiego de Michaelis, inicjator zwo- 
łania konferencji, którego występie- 
nie oczekiwane było z wielkiem zain- 
teresowaniem. De Michaelis wypo- 
wiedział się za międzynarodowem 
wprowadzeniem przez wszystkie kraje 
40-godzinnego tygodnia przcy, z za- 
chowaniem obecnego poziomu za- 
robków robotniczych. Uważa on jed. 

nak, że sprawa zarobków winna być 
pozostawiona do uzgodnienia w po- 
szczególnych krajach. \М poniedzia- 
łek zabierze głos delegat rządu  pol- 
skiego wiceminister Doleżal. Dyskusja 
generalna na konferenaji potrwa do 
wtorku, poczem odbędzie się głoso- 
wanie nad zgłoszonemi wnioskami, 
z których największe zainteresowanie 
budzi wniosek grupy robotniczej o 
stwierdzenie konieczności zachowania 
istniejącego poziomu zarobków, po 
wprowadzeniu 40-godzin. dnia pracy, 

Bomby I granaty na ulicach Barcelony. 
PARYZ. (Pat.). Rewolucjoniści Ka- 

talonji nie zrezygnowali ze swej akcji 
i obecnie rozwijają energiczną dzia- 
łalność wśród robotników rolnych. 
W rozmaitych miejscowościach Kata- 
lonji zorganizowano oddziały chłop: 
skie, które atakują policję. Liczne re- 
wizje, dokonane przez władze poli- 
cyjne w miastach Katalonii, skłoniły 
rewolucjonistów do pozbywania się 
bomb i granatów i do porzucania 
ich na ulicach i w ogrodach, w celu 
pozbycia się kompromitujących do- 

wodów. Wczoraj wieczorem na jed- 
nej z ulic Barcelony odebrano dwie 
porzucone bomby, któremi bawiły się 
dzieci jako zabawkami Na innych 
ulicach znaleziono razem bomb igra- 
natów około 115 sztuk. W rozmai- 
tych miejscowościach wpobliżu Bar- 
celony policja dokonała ogółem 36 
aresztowań, w związku z podejrze- 
niem o działalność wywrotową. W 
Tarragonie wykryto w mieszkaniu 
prywatnem potajemną fabrykę broni. 

Francja — Chiny. 
PARYŻ. (Pat) Na wczorajszem 

posiedzeniu w parlamencie poru- 
szono sprawę ustosunkowania się 
Francji do konfliktu chińsko-japoń- 
skiego. Premier Paul Boncour za- 
znaczył, że chociaż w Chinach pa- 
nuje nieporządek i chaos, jednak 
jednocześnie czynione są tam usi- 
łowania gruntownej zmiany panują- 

cych obecnie stosunków. Ze wzglę- 

du na te wysiłki, każdy, kto jak: 
premjer, pozostaje wierny wspom- 
nieniom rewolucji francuskiej, musi 
się odnieść do nich z sympatją. 
Francuska przyjażń z Japonią nie 
może wpłynąć na stanowisko Fran- 
cji w konflikcie, w którym należy 
się kierować jedynie zasądami spra- 
wiedliwości i prawa. 

W Hiszpanji mrozy i śnieżyce. 
PARYŻ. (Pat). Z Oviodo (Hisz- 

panja) donoszą 0 panujących w 
tamtejszym okręgu mrozach przy 
równoczesnych opadach śnieżnych. 
Miasto jest niemal całkowicie od- 
cięte od reszty świata. Na słynnej 

drodze Kastylskiej został wstrzy- 
many ruch z powodu zasp śnież- 
nych. Częściowo przerwana jest ko- 
munikacja telefoniczna i telegra- 
ficzna. : 

Trzęsienie ziemi w Anglii. 

  

LONDYN, (Pat). W 1 chesterze i naj- 
bliższych okołicach odczuto dziś trzęsienie zie 
mi. Kilka domów lżejszej budowy doznało u- 

  

szkodzeń. W wielu budynkach powypadały 
szyby. Ludność w panice uciekła na ulice. N.a 
szczęście ofiar w ludziach nie było. 

Budżet Min. Opieki Społecznej, 
WARSZAWA, (Pat). Sejmowa komisja 

budżetowa przystąpiła w sobotę do obrad nad 
budżetem Ministerstwa Opieki Społecznej, 
który referował pos, Sowiński (BB), podkreś- 
lając z uznaniem, że mimo ciężkiej sytuacji 
budżet ten pozostaje niemał w niezmienion=j 
wysokości. Z natury rzeczy jest on wybitnie 
wydatkowy, przewidując w dochodach 2 mi- 
ljony, w wydatkach — 99 miljonów. Wi zwią- 
zku z reorganizacia Ministerstwa, przejęciem 
jednych agend, a skasowaniem innych, na- 
stąpiła redukcja etatów w ogólnej liczbie 128. 
Dochodowość uzdrowisk państwowych — Bu 
ska, Ciechocinka, Druskienik, Krynicy -- 
wzrosła i 1319 t zł. Rok ubiegły był dla 
ivstytucyj ubezpieczeniowych bardzo ciężki. 
Składki maleją, a świadczenia rosną. Tak sa- 
mo rosną zaległości od pracodawców. Naj- 
więcej zagrożony jest Zakład Ubezpieczeń 
Pracowników Umysłowych na wypadek bra- 
ku pracy. Niema innego wyjścia — albo trze- 
ba będzie znacznie podnieść składki, albo 0g- 
runiczyć świadczenia z 9 na 6 miesięcy. Wy- 
datki na bezrobotnych zmniejszono z 60 na 
50 miljonów. Zniżka la pozostaje w związku 
z utworzeniem Funduszu Pomocy dla Bez. 
robotnych. Pomoc ta daje pomyślne wyniki 
w terenie. Fundusz ma obecnie na utrzymaniu 
600 tysięcy głów rodzin. 
W dyskusji zabrał głos p. minister opieki spo 
łecznej dr. Hubicki, podkreślając, że wobec 
ogólnego ciężkiego kryzysu, 
przez kraj, budżet ten nie m y 
mierze podwyžszony, w jakiej naležaloby 
bie tego życzyć. Nie stanął on jednak n. 
od inych budżetów i ustosunkowanie się rzą- 

du do tego budżetu wcale ńie było tak uje- 
mne, W dalszym ciągu minister odpowiada 
na pytania poszczególnych mówców. Wyczer- 
pujących wyjaśnień udzielali ponadto wice- 

   
    

    

      

   

  

miinister Piestrzycki i główny inspektor pracy 
Klott. 

Po końcowem przemówieniu sprawozdaw- 
cy komisja przyjęła budżet Ministerstwa Opie 
ki Społecznej większością. głosów z dodaniem 

według wniosku referenta w dziale VIII w 
dochodach i rozchodach kwoty po 300 tys. 
zł na nadzór nad instytucjami ubezpieczeń 
społecznych. 

   
    

. rektorzy insi 

    
     

  

Lakoniczny dziennik 
ekonomisty, 

Kiedy będzie lepiej? Im jest gorzej, tem 
częściej zadaje się ekonomistom to pytanie. 
Tem więcej zjawia się proroków, zwiastują- 
cych różową przyszłość. 

Solidni ekonomiści, nie chcąc łudziow 
psuć noworocznych nastrojów, wykręcają się 
w granicach zawiłej naukowej terminologii 
ekonomicznej. Nie znaczy to, by mówili nie 
prawdę. Wprost przeciwnie.mówią wyłącznie 
o prawdzie przyjemnej i lekkostrawnej. Dy- 

tutów badań konjunktur. zgod 
nie opowiad. że kryzys, jako ciągłe, bez- 
nadziejne pogarszanie się życia gospodarcze 
go — już dawno się skończył, bo w lipcu 1 
sierpniu roku ubiegłego zauważono pierwszą 
poprawę nienotowaną od lat paru. Dyrekto 
izy nie są obowiązani wiedzieć, jaką rolę 
odegrały tu amerykańskie szwindeiki przed 
wyborcze. Dyrektorzy notują skutki i zgar- 
niają efekty. : 

Inni ekonomiści — zamiast jasnej cdpo- 
wiedzi na powyžsze pytanie — wybebniają 
tecretyczny wyklad o lem, že kryzys się skofi 
czy, gdy wzmogą się inwestycje, gdy narody 
będą miały do siebie zaufanie, gdy kap“ 
tuły będą płynęły nieustanną strugą, gdy pe- 
kój zapanuje na ziemi, a Niemcy zapomną 
o korytarzu. Bardziej krewcy, mówią o ja- 
kimś czynie, który ma oczyścić powietrze, 
przyczem mrugają hytrze į skierowują aa- 
szą uwagę na niewyzyskane i nie dające się 
wyzyskiwać rynki Sowieckie. 

Jeszcze inni zapewniają nas, že nie e 
wiedzą, bo dziś o światowej gospodarce de- 
cydują politycy, a nie ekonomiści. 

Wiszyscy oni mają sweją rację. Nawet 
wtedy, gdy przemilczają frapujące, zdegene- 
rowane, malejące cyferki naszej produkcji. 
Ale o tem, innym razem. 
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Są też tacy ekonomiści, którzy z nad- 
mieru mądrości zatracili zdrowy sens. Cała 
naiwność ich rozumowań połega na miesza 
niu przyczyn ze skutkami. Są całe konfe- 
rencje, na których delegaci różnych państw 
dmuchają w słupek rtęci, chcąc go obniżyć 
i w ten sposób leczyć chorobę. Zwłaszcza ge 
danie o zniesieniu taryf celnych, jako lekar 
stwie na kryzys, jest przeraźliwie bezdenue. 
Przecież obniżenie stawek celnych będzie da 
piero rezultatem przywróconej równowagi. 
Przedwczesne i nagłe obniżenie ceł, lub ich 
zniesienie — wywołałoby narazie w fiez- 
nych krajach natychmiastowe wielkie kaia 
strofy ekonomiczne. Dlatego barjery celne 
i inne wciąż będą rosły i odzgradzały państ. 
wa, aż do ich możliwej samo wystarezalność . 

* w + > 
Czy ma rację samowystarczałność?: Gdy 

na całym świecie panują gospodarczy i poł- 
tyczny bałagan, gdy wciąz się rozpycha kry- 
zysowa zaraza morowa — co ma robić pań 
stwo, chcące się ratować? Przecież między 
narodowe porozumienia są obecnie tylko niż 
porozumieniami. Przecież prawdziwy soli 
ryzm międzynarodowy to symfonja przyszło. 
ści. Współczesny jazz międzynarodowy ogła 
sza i otępia. ż nie lepiej w tych warua 
kach zatknąć ', pomyśleć i robić porzą- 
dek możliwie własnemi siłami? A że przy: 
tem będzie musiała obniżyć się stopa życie 
ма -— to pewne. Niezawsze można żyć na 
cudzy rachunek, zjadając zagraniczne POŹY: 
czki. Czasem połknie się haczyk, którego nie 
można wypluć z łatwością. 

Takie są „ro e“ racje samowystar- 
czalności — istnieją pozatem racje stanu | 
te zawsze będą decydowały. 

  

   
  

      

  

  

  

    

  

PEDRO 

Już dwa miesiące trwa strajk robotników 
portowych w Dunkierce (Francja). Przeł 
paru dniam: dwutysięczny tłum robotników 
zorganizował się w pochód, który rozproszy 
ła policja, Dzięki uprzejmości policji krwi 
było niewiele. 

  

& Kg 

Taki mały Grańsk miał 1 stycznia s b. 
aż 39,042 zarejestrowanych bezrobotnych. 

+ An 
3000 rcbotników pończoszanych Alekszud 

rcwa pórzuciłe pracę, gdyż dyrektorzy zapa 
wiedzieli redukcję płac, Zdaje się zarysowy 
wać powszechny strajk w Łedzi, a to w zw.a 
zku z wygaśnięciem starych kontraktów 

niechęci dyrektorów do zawierania umów 
zbiorowych. Chcą oni potraktować robotni- 
ków indywidualnie i w ten sposób najwięcej 
wytargować. 

  

Gzaug. 

   
   KROJU I 

materjałach, bafciarstwo. 

  

НА KURSACH 

koncesjonowanych przez Ministerstwo W. R. i O. P. 

Z. JACEWICZOWEJ 
WILNO, UL. MICKIEWICZA 22, 

15 stycznia r. b. zostanie otwarty na dogodnych warunkach 6 tygodniowy kurs 
kroju i szycia dla intelizentnych pań. 

Program: Nauka kroju sukien | płaszczy, nauka kroju bielizny, nauka szycia na 
Opłata za kurs wynosi 4) zł. 

szkanie i utrzymanie za 50 zł. miesięcznie. 

SZYCIA      
     

М. 31 

  

     (Wakatów liczba ograniczona). 

    

   Dla przyjezdnych mie-        
    

  

Zderzenie pociągów. 
ŁÓDŹ, (Pat). Pociąg pośpieszny Nr. 1 War 

szawa——Kraków, zdążający do Łodzi, wpadl 
na tyły innego pociągu pod Pruszkowem. 

ZAKOPANE - BRISTOL 

Trzy wagony zostały rozbite, lokomotywa 
uszkodzona. Spowodowało to trzygodzinne 0- 
późnienie pociągu Nr. 1. 

  

NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 

HOTEL - PENSJONAT 
OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. + 

" Idealne warunki wypoczynkowe, —  Dancingi i five o'clocki w ogradzie lub na sali, 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

AA 
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Wychowanie fizyczne, a ogłupienie 
sportowe. 

Sport zwycięsko wszedł w masy, 
zyskując eoraz więcej zwolenników, | 
lecz zdrowa idea jego, pożyteczna dla 
jednostki i społeczeństwa, nie przez 
wszystkkćkć została nałeżycie zrozumia 
na. Spaczyły ją obłędna pogoń ża re- 
kordami i krańcowa specjalizacja, co 
jest. niestety. popularne wśród sze- 

rokich rzesz sportowców, chodzących 
luzem, a także wśród wielu klubów 
sportowych w Wilnie i publiczhości, 
goniącej za emocjonującem widowis- 

    

   kiem. Powstał dziwny typ tak zwane 
go „'sportowca”. zostającego pod 

  

wpływem  „oglupienia sportowego”. 
Sportowiec ten wysuwa umiejętność 
rzucania dyskiem, biegania, pływa 
nia i t: p. na czoło zagadnień całego 
życia, nie nie uznając pązatem. 

Taki specjalista śrubuje nieraz swą 
jednostronną sprawność fizyczną, jak 
talent w nogach, w pięściach i t. p. do 
kulminacyjnego punktu swych możli 
wości fizycznych ze szkodą nieraz dła 
zdrowia a zawsze umysłu, dla zdoby- 
cia chwilowego efektu, jak poklask 
tłumu: 

Na terenie Wilna z podobnemi prze 
jawami w sporcie walczy od dłuższe- 

  

    

go już czasu Ośrodek Wychowania 
Fizycznego: reprezentujący najnow- 

  

  

szy oparty na naukowych podstawach 
kierunek w sporcie —— wychowanie 
fizyczne. 

Genczy 

  

łego kierunku należy 
szukać w starożylnej Grecji, w klasy 
cznej z zie dążenia do równowa- 
gi ducha i ciała przez ćwiczenia fi- 
kyczne. 

Współczesny kierunek ten łączy w 
sobie zasady sportowe Anglji, skąd 
wyszedł sport. który można okreś BĘ 

B p. W. 
go (..Go to jest kpozić s: 
ków. mięśniowych. 
wysiłkiem woli i w 

dzi lub pewne zwierzęta odczas wał 
i; poddanej przepisom przyjętem, w 
en pommożenia siły, zręczności i pię 
Kkna ciała ludzkiego lub zwierzęcego 
raz dostarczania wypoczynku umy- 
słowi** — oraz zasady szwedzkiej gim 
nastyki, dążącej po przez ćwiczenie 
mięśni do uodpornienia i wzmocnie 
nia całego organizmu. 

Jednak zasadniczą cechą wycho- 
wania fizycznego jest kształcenie psy 
chiki sportowca, by dać mu możność 
wyrobienia zdrowego i pożytecznego 
sportowego poglądu ma świat, który 
usprawni ćałe jego życie umysłowe i 
wniesie nowe pożyteczne wartości do 
jego pracy. jak sprawność, umiejęt- 
nošč zdobycia się na maksimum wy- 
siłku. wyrobiona wola i t. p. 

Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą. 
że sportowiec, ujęty w rozumne ramki 
przepisów wychowania fizycznego, 
prędzej dojdzie do odkrycia drzemią 
cego w sobie talentu, a rozwijając ten 
talent mądrze, prędzej osiągnie rekor 
dy i utrzyma się dłużej na ich pozio- 
mie. 

Jaskrawym przykładem nieracjo- 
nalnej, dążącej do zysku polityki nie 
%tórych klubów sportowych w Pols- 
ce, jest fakt „„zarżnięcia* znanego bie 
gacza iPetkiewicza który z asa pierw- 
szej wielkości zszedł w szeregi tylko 
dobrych zawodników, ale przeforso - 

wany i wykolejony przez liczne biegi 
dla ambicji własnej i klubu. W podok 
ny sposób może być także „wykoń- 
czony* i biegacz Kusociński. 

Natomiast obserwując politykę 
„ATSITIKTINIS 

PRZY DOLEGLIWOŚCIACH ŻOŁĄDKO- 
WO - KISZKOWYCH, braku apetytu, atonji, 
kiszek, wzdęciach, zgadze, odbijaniach, ogól- 
nem podrażnieniu, bólach głowy migreno- 
wych. zastosowanie I — 2 szklanek natural- 
nej wody gorzkiej „FRANCIĄZKA - JÓZEFA* 
wywołuje doskonale obróżnienie przew! odu po 
karmowego. Żądać w aptekach i drogerjach. 

     

  

    

  

„Całość wysił 

spowodowanych 
aka przez lu 

    

   

    

MICHAŁ BRENSZTEJN. 

sportową Finnów którzy stosują w peł 
ni metodę wychowania fizycznego i 
nie przeforsowują swych zawodni 
ków. zauważymy, że każdy ich zawod 
nik świeci blaskiem gwiazdy pierw- 
szej wielkości przez dłuższy czas i co 
roku prawie porywa się na nowy re- 
kord. 

Wileńskie kluby sportowe, prawie 
wszystkie idą po złej drodze komplet 
nego niezrozumienia idei sportu. Mo 
że dlatego (bo materjału na sportów 
ców nie brak) ogólny poziom wileń- 
skiego sportu w porównaniu z inne- 
mi ośrodkami w kraju stoi na nieza- 
szczytnym, niskim poziomie 

Wprawdzie świadomi kierowniey 
większości kłubów usiłują szerzyć 
właściwe zrozumienie sportu wśród 
młodego narybku, jednak wysiłki ich 
nie dają konkretnych wyników. Część 
sportowców w pogoni za karjerą wąt 
pliwą wpada w wyżej wzmiankowane 
„ogłupienie sportowe i żadne Iekar- 
stwo nie działa na nich, a reszta brnie 

samopas po niewłaściwej drodze spec 
jalizacji. 

W sporcie wileńskim nie j 
rze. Ośrodek Wychowania Fizycz 
go jak również i wiele zarządów klu- 
bów sportowych rozumieją dobrze i 
pracują nad poprawą obecnej sytu- 
acji. 

Najbardziej powołany jest do tego 
Gczywiście Ośrodek Wychowania Fi- 
zycznego, rozporządzający wykształ- 
conym i fachowym personelem, jed- 
nak jego akcję osłabia brak środków 
mzaterjalnych. Ojcowie miasta nie ro 
zumieją zapewne wartości wychowa- 
nia fizycznego, skoro w budżecie nie 

przewidzieli nic na Ośrodek W. F. 
Ta dziwna obojęto do sprawy 
tak doniosłej zdumiewa wprost, bo 
taka naprzykład Oszmiana, Białystok 
przeznaczają co rok na cele W. F. pa 
kilka, lub kilkanaście tysięcy złotych. 

Kończąc ten pobieżny rzut oka na 

  

    dob 

    

  

  

palące sprawy sportu wileńskiego, 
dziękujemy p. kapitanowi  Ostrow- 
skiemu za udzielenie powyższych in- 

formacyj z tej dziedziny. 

WŁ. Hołubowiez. 

    

Prof. Dr. Juljan Szymański 
w Kownie. 

Prof. dr. J. Szymański, b. mar- 
szałek senatu bawi obecnie w Kow- 
nie, dokąd udał się na zaproszenie 
kowieńskiego uniwersytetu. Prof. Szy- 
„mański wygłosi w Kownie szereg wy- 
kładów z dziedziny okulistyki, ponad. 
to zetknie się z wieloma  osobistoś- 
ciami politycznemi, z któremi go 
wiążą węzły dawnych stosunków, po- 
nieważ urodził się on i wychował na 
terenie dzisiejszej Litwy. (iskra). 

Sen. $obolewski i Targowski 
zwróciłi się do sądów. 
W, związku z artykułami katowie 

kiej „Polonji* o aferze podatkowej 
księcia Pszczyńskiego sen. Targow 
(BBWR.) wystosował list do marszał 
ka Senatu z prośbą o zwołanie sądu 
marszałkowskiego dla zbadania wysu- 
niętych przeciw niemu przez prasę za 
rzutów. 

Wtejże sprawie sen. Sobolewski 
zaskarżył ;,kolonję przed sądem kar 
nym. 

  

  

Walki i b 
przestały być p 
niosły się one 

m. innemi i ne 
przykładem E 
lamencie 

  

ilejemi ty 
ei na 

ponję. Japończy 
anowili w swoim par 

Arłamonla 

      

   

    
   

    

70 rocznica powstania listopadowego. 
W dniu 22 stycznia rb. przypada 

10-ta rocznica wybuchu powstania 
styczniowego, którą powinno uczcić 
całe społeczeństwo nietyłko celem zło- 
żenia hołdu samej idei powstania, ale 
także oslatnim żyjącym jeszcze wete- 
ranom 1863 r. 

W Warszawie powsiał w tym celu 
Wielki Komitet Obchodu pod prote- 
iktoratem Pana Prezydeńta Rzeczypos 
politej i Pierwszego Marszałka Polski 
z panią Marszałkową Piłsudską na cze 
lc. Na czele Komitetu Wykonawcze- 
go stanął gen. Rydz. - Śmigły. 

Na dzień 22 stycznia Komitet ten 
je odznakę pamiątkowa dla 
tkich ących jeszcze wetera- 

nów. Uroczysta dekoracja wetera- 
nów odbędzie się w Warszawie oraz 

we wszystkich miejscowościach, które 
urządzą odpowiednie obchody. Rów- 
nocześnie wręczony będzie weteranom 
„Dar koowewie: w postaci jednomie 

„ pensji weterańskiej. 

© entr alny Komitet Obchodu w War 

  

     

        

   

  

ас ją jednak odrazu do walk. ćwicząc ją 
ególnie w walce = džitsu. : 

Na zdjęciu naszem wid 
ży parlamentarnej japońskie 
w metodach wałki dżiu — 

    

wiczących 

    

Niesamowita wojna z nudystami w Kanadzie, 
SEKTA DUCHOBORCÓW! OBRAŻA 

OBYCZAJNOŚĆ PUBLICZNĄ. 

Od dłuższego czasu Kanada jest terenem 
niesamitych wydarzeń, które prasie tamtej- 
szej dostarczają sensacyjnego materjału. 
Rząd kanadyjski wziął się energicznie do 
zlikwidowania sekty Duchoboreów, która ob- 
raża obyezajność publiczną, uprawiając nu- 
dyzm na wielką skalę. Walka z tą sektą 
trwa już od szeregu miesięcy. Nie można 
sobie z nią absolutnie dać rady. Pomime 
wszelkich zakazów, masowych aresztowań 
i wyreków skzzujących, Duchoborcy z nie- 
prawdopodobnym uporem trwają przy swe 
ich praktykach i posuwają swą zuehwałość 
do tego stopnia, że nago demonstrują po 
ulicach miasta, 
DZIWACZNE WIERZENIA DUCHOBORCÓW 

Sekta Duchoberców jest pochodzenia r0- 
syjskiego. Uważają się oni za potomków 
Czcieieli Słońca i gromadnie odprawiają ró- 
żne dziwaczne obrzędy, które mają oznaczać 
„dziewiczą czystość* i powrót do natury. 
Niektóre ieh ceremonje wymagają zupełnej 
nagości! ” 

Na dziewiezych terenach Kanady Ducho- 
borcy założyli liczne kolonje, pobudowałi 
swoje świątynie i swoje szkoły. Z czasem 
jednak rząd kanadyjski zaniepokoił się ich 
praktykami i zaczął wymagać, żeby poddali 
sie ogólnym przepisom prawa, zakazującego 
publicznych pokazów nagości. Nietylke jrd- 
nak nie znalazł posłuchu, ale wypowiedzieć 
musiał prawdziwą wejnę tej sekcie i do tej 

«pory nie można pawiedzieć, że opanował 
sytuację. 

Początkowo Duehcborey, jak Mormoso- 
wie, przenosili się z miejsea na miejsce, 
z. jednej prowineji do drugiej, żeby znaleźć 
się poza zasięgiem „karzącej ręki sprawie- 
dliwości*, Ostatnio rząd kanadyjski wydał 
przeciw nim drakońskie zarządzenia: zaka- 

Pochodzenie mumij egipskich w Wilnie. 

  

Za zasługę poczytać należy p. Wła 
dzimierzowi Hołubowiczowi, że pier- 
wszy w jęz. polskim zwrócił uwagę 
czytelników na nieznane rszej pi 
błiczności: nawet wileńskiej, mumie 

egipskie posiadane w Wilnie, i spoi- 
szczył, zdobiące ich sarkofagi, napisy 
hieroglificzne, przed laty 30 odczyta- 
ne i na jęz. rosyjski przetłumaczono 
przez znakomitego egiptologa, peter- 
sburskiego prof. Turajewa. („Kurjer 
Wil.“ Nir.Nr. 295 i 296 z dn. 24 i 28 

ХН 1932 r.). 

Zachęcony artykułem p. H., sko- 

rzystałem z kilku dni świątecznych, 
aby o ile możności wyświetlić sprawę 
komu i kiedy Wilno zawdzięcza zdo- 
bycie tych ciekawych zabytków. Re- 
zultatem poszukiwań archiwalnych, 
a przedewszystkiem przejrzenia nie 
ocenionego źródła, jakiem są stare 
roczniki „Kurjera Wileńskiego”, jest 
poniższe sprostowanie i parę wyjaś- 
nień uzupełniających cenny artyku! 

p. H—cza. 

Na dzisiejszy wileński zbiór egip- 

tologiczny, znajdujący się w Muzeum 

U. S. B., złożyły się pozostałe po skon- 

fiskowaniu w r. 1865 Muzeum Tys:- 
kiewiczowskiej Komisji Archeologicz - 
nej i nabytki późniejsze istniejącego 
do r. 1919 Muzeum rządowego przy 
rosyjskiej Bibljotece Publicznej. 

Pierwszemi przedmiotami dział 
egipski w Muzeum  tyszkiewiczow- 
skiem inaugurującemi były przysłane 

  

      

w grudniu 1859 r. z Petersburga przez 
b. prof. uniw. i akad. medyko-chirurg 
wi Wilnie Karola Edwarda Eichwałda 
2 mumje krokodyle z Memfis i terra- 
kotowy posążek mumijki egipskiej, 
pokryty hieroglifami. O czem prezes 
Komisji, Eust. hr. Tyszkiewicz, po- 
wiadomił jej członków na posiedze- 
niu 18.II 1860 r. st. styłu („Kurj. Wil* 
1860 Nr. 22 str. 213). 3 

Rzeczywistym wszakże zawiąz: 
kiem zbioru egiptologicznego w Mu 
zeum Kom. Archeol: stała się mumja 
iudzka, darowana przy końcu r. 1860 
przez Aleksandra hr. Branickiego. 
Wyekspedjowanie jej z Białej Cerkwi 
do Wiilna sygnalizował E. Tyszkie- 
wicz na posiedz. 11.XI t. r., skutkiem 
czego obecni na temże zebraniu po- 
wołali hr. Branickiego na członka ho- 
norowegi Komisji („Kurj. Wil.“ 1860 
r. Nr. 91 str. 935). 
Aleksander Branicki (nie, jak przy: 

puszcza p. H., Konstanty) był zami- 
łowanym podróżnikiem, finansował 
€kskursję Antoniego Wagi do Egiptu, 
któremu sam towarzyszył i stamtąd 
przywiózł znaczne zbiory. Po powsta- 
niu styczniowem był na zesłaniu w Sa- 
ratowie, poczem uzyskał pozwolenie 
wyjazdu zagranicę, dłuższy czas zno- 
wu podróżował, nabył Suchę w Ga- 
licji, gdzie zebrał jedną z większych 
bibljotek prywatnych w Polsce, wre- 
szcie 20 października 1877 r. zmarł w 

Nicei. 
Mumję powitano w Wilnie na po: 

      

zane wszelkiej dałszej imigracji do Kanady 
ich wspótwyznaweów z Rosji, zaczęto z caln 
surewością prawa stosować starą ustawe, 

przewidującą kare trzech lat więzienia zu 
chrazę obyczajncśei publicznej, a wreszcie 
uwięziene przywódce Duchoborców Wera- 
gina. 

WALKI POLICJI Z NAGUSAMI. 

Duchchorcy odpowiedzieli na to organizo 
waniem zuchwałych demonstracyj. Na uli- 
each miast i miasteczek kanadyjskich paja- 
wiły się bandy nagich mężczyzn i kobiet. 
wzneszących wregie okrzyki przeciw rządo- 
wi. Polieja ctrzymała nakaz pestępowania 
bez pardenu. Demonstrantów rozpędzano 
gazami trującemi, a przywódców i agiłato- 

rów cdwożeno do więzień, Dochcdziło nie- 
raz do komicznych seen. Młodzi, barezy: 
połiejanei, uzbrejeni w sikawki, nie bez wi- 
ddiocznej ochoty ebłewali zimną woda nagie 
ciala lub uganiałi się za dziewieami Ducho- 
korców, by je zmusić do wstydu i przywdzia 
nia jakich szat. 

Gdy mimo licznych aresztowań demon 
stracje te nie ustawały, władze zarząd 
masową obławę. Na samechodach ciężnro- 

wych, „po 500 „sztuk* naraz, zwożono do 
więzień aresztowanych Duchoborców. Wię- 
zienia kanadyjskie są dziś przepełnione, 

    

  

      

DRASTYCZNE SCENY W. SĄDACH. 

Rozpoczęło się masowe terowanie wyro- 
ków. Sędziowie mieli rohoty po uszy. Na 
jednego nudystę nie možna hyło przezna- 
czyć więcej czasu fak połtórej minuty. 
Wszyscy zresztą zostali skazani jednakos 6 
na trzy lata więzienia. Każda obława przy- 
nosiła w sumie 1.500 lat więzienia, 

Prasa kanadyjska cytuje wypadki dra- 
stycznych seen, jakie rozgrywały się w « 
dach. Jednego razu trzy dziewczyny róż 

    

  

siedz. Komisji 11 stycznia 1861 r. Prze 
wodniczący w tym dniu, b. prof. uni- 
wer. i akad, wil., Adam Ferd. Adamo 
wicz „w okazyjnym odczycie wyłożył 
zebranym trzy różne sposoby balsa- 
mowania zwłok Egipcjan, zależnie od 
stanowiska, zajmowanego przez zmar 
łego w społeczeństwie, opisał towa 
rzyszące im obrzędy religijne tudzież 
znacznie niektóróych hieroglifów, u- 
mieszczonych na sarkofagu drewni 
nym tej mumji, z których wnosił, 
jest ona kobiecą i pochodzi z epoki 
Ramzesa Hl-go (Kurj. Wil. 1861 r. Nr. 
5 str. 440). 

Po upływie roku do towarzystwa 
samotnej mumji przybyła cała serja 
zabytków egipskich. 

Na początku r. 1862 wrócił właśnie 
do Europy z długotrwałej podróży po 
Egipcie i Nubji Michał Tyszkiewi icz 
przywożąc ze sobą zbiory wysokiej 

  

     

  

wartości naukowej i artystycznej, /^ 
których 600 przedmiotów bronzo- 
wych darował paryskiemu Muzeum 
w Lourvrze, tym sposobem „dostar- 

czając dla nauki całkiem nowych i 
przez francuskich badaczy starożytno 
ści egipskich całkiem nieznanych ma- 
tenjatow“. Ten magnacki dar dla z4- 
granicy wywołał śród rodaków wiel- 
kie niezadowolenie. Zwłaszcza krew- 
ny podróżnika starszy brat założycie- 
la Muzeum Wileńskiego i członek ko- 
misji, Konstanty hr. Tyszkiewicz, czy 
nił hr. Michałowi wyrzuty, że tak cen- 
ne zabytki „nie dostały się Litwie“ + 
j. Wilnu, lecz trafiły w ręce obce. Na 
co otrzymał „przekonywującą* go od 
powiedž ,że te wykopaliska egipskie 
„na Litwie stałyby się tylko przedmio 
tem niezwyczajnym i ciekawym”, pod 

  

się na sali rozpraw dła zaprolestowa- 
przeciw wyrekowi rszany sędzia mn- 

siuł opuścić salę, Takich wypadków było 
    

. więcej. 

Nicszczęśliwe są dzieci Duchoboreów. 
Qddanc na wychewanie sbcym ludziom cze 
kać muszą i męczyć się, aż zaślepieni fana- 
iyzmem rGdziee odsiedzą karę. 

PROJEKT OSADZENIA DUCHOBORCÓW 
NA ODLUDBNEJ WYSPIE. 

Problem Duehchorców bynajmniej nie 
zestał rozwiązany. Mając przeludnione wię- 
zienia, rząd kanadyjski zastanawia się, eo 
robić dalej. Wyłenił się projekt, żeby człun- 
ków tej fanatycznej sekty csadzić na jednej 
z licznych, odiudnych wysepek wzdłuż wy- 
krzeża Kolumbji brytyjskiej, na północ ad 
wyspy Vanecuver. Powołana została sper 
jslna kemisja, która wybrać ma jedną z 

;p i poczynić przygotowania de masowej 
čeportacii Dueheborcėw. Sam przywódca 
sekty Weragin objawia zamiar wyemigro- 
wania ze swymi współwyznawcami do Mek- 
syku. (i n.) 

eta wz 

   

  

KOLEJNY Nr. 2 

Ddsieczy Wileńskiej 
z powodu nieprzewidzianvch trudno- 

ści technicznych (przenoszenie do no- 

wego lokalu drukarni) uksże się za- 

miast 15 Ь m., we środę 18 b, m. @ 

TREŚĆ REWELACYJNA 

Redakcja 
ODSIECZY WILEŃSKIEJ 
Wiłno, Ś-to Jerski z. 5—10 
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czas gdy w Louvrze „przyniosly przy- 
siugę nauce“. Tem niemniej, zapewne 
pod wpływem tegoż Konstantego Ty- 
szkiewicza, zwłaszcza że i sam 1 Michal 
T-cz był członkiem Komisji Archeoł. 
od jej założenia. „Muzeum Wileńskie 
zapomniane też nie zostało: bo ор- 
rócz podarunku, już w nim złożonego, 
oj.rócz małej posyłki obecnie załącza 
jącej się, (hr. Michał) przeznacza jesz 
cze dla Muzeum dwie mumje i inne 
ciekawę egipskie szczątki, które są w 
drodze z Egiptu do Europy“. Kon- 
stanty T-cz coprędzej podał o tem d» 
publicznej wiadomości w korespon- 
dencji z pow. Borysowskiego (podpis 
K. T. Kurj. Wil. 1862 Nr. 36 str. 290!. 

Rzeczywiście niebawem Eust. Ty- 
szkiewicz juź 14 kwietnia t. r. zakomu 
nikował członkom Komisji o nadejś- 
ciu owego „podarunku w postaci 222 
przedmiotów» „/po większej części bóst 
wa, Żuki Święte i inne symbole z © 
religijną dawnych Egipcjan z 
mające”, zaś w miesiąc później, 
maja, o otrzymaniu wspomnianej WY 
żej „małej posyłki*, zawiera 
slarożytności egipskich i 12 skór pła 
sich zagranicznych” (Kurj. Wil. 1862 
Nr. 381, str. 248 i Nr. 39 str. 312). 

Po zapowiedzianych przez Konstan- 
tego T-cza dwóch mumjach nie zna- 
lazłem żadnego śladu ani w roczni- 
kach “Kurjera" ani też w aktach p. 
Komisji Archeologicznej. Ośmielam 
Się przypuszczać, że są to dwie mu- 
mijki dziecięce, wyraźnie w katalo- 
gu drukowanym rosyjskim z r. 1885 
przypisane Michałowi Tyszkiewicz9- 
wi. 

Przy tej okazji nasuwa się też myśl 

    

   

    

  

  

   

  

       

szawie zwrócił się do Zarządu Głów- 
nego Federacji PZOO. z prośbą o po- 
moc w organizowaniu uroczystych ob 
chodów tej rocznicy przez Wojewódz- 
kie i Powiatowe Zarządy Federacji. 

LŽ * + 

Obchód 70-tej rocznicy powstania 
styczniowego odbędzie się również w 
Wilnie. W dniu 14 bm. o godz. 13 
na zaproszenie Zarządu Wojewódzkie 
go Federacji PZOO., w sali konferen- 
czyjnej Urzędu Wojewódzkiego, odby 
ło się zebranie organizacyjne Wileń- 
skiego Komitetu Obchodu tej wieko- 
pomnej rocznicy. 

W zastępstwie prezesa Feracji p. 
Góry zagaił zebranie poseł Dobosz, 
składając następnie us 
obrad w ręce p. wojewody wileńskie- 
go Beczkowicza. 

Głównym punktem obchodu bę- 
dzie akademvja, w czasie której odbę- 
dzie się uroczysta dekoracja weteru- 
nów i doręczony im będzie dar hono- 
rowy. Dalej projektowane są manife- 
stacje patrjotyczne, zarówno na pla- 
cu Łukiskim, jako też na Górze Zam- 
kowej. Związek Strzelecki zorganizu- 
je również na Górze Zamkowej ob- 
chód pod nazwą „Ogniska Strzeleck 
go. Zgłoszono jeszcze wiele innych 
projektów. 

Ostateczną decyzję o programie ob- 
chodu poweźmie Komitet Wykonaw- 
czy: który zbierze się na pierwsze po- 
siedzenie w poniedziałek dnia 16 bm. 
o godzinie 18-ej. W skład Komitetu 
tego weszli: prezes Federacji Edward 
(óra, jako przewodniczący, oraz pp. 
Bruniewski, Dobosz, Dobaczewski. 
Długowski, Chudyba, Hillerowa, Hir- 
szberg, Hołownia, Hulewicz, Kozłow- 
ski Eug., Kulczycki, Młynarczyk, Ma- 
(oktewich. Ochenko <a, Podoska: 

Studnicki Wacław, Szpakiewicz i Szy: 
dłowski. 

WWE APNEA KA LOTEK GATORUEWIEKONEM 

w. KIEWLICZ i $-Ka 
Witno, Mickiewicza 19, tel. 1-46 

sprzedaż 

Ww EG LA GÓRNO- 
ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GIESCHE sP. AKC. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach 
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KOMFORTOWA 

  

SPORT 
Zwycięstwa i przegrana 

Chmielewskiego. 
STOKHOLM. (Pat.). w Stokhol- 

mie rozpoczęły się międzynarodowe 
zawody bokserskie z udziałem do- 
skonalego boksera polskiego Chmie- 
lewskiego. Pierwszego dnia pięściarz 
polski spotkał się ze Szwedem Fiod- 
stroemem. Mecz zakończył się zdecy- 
dowanem zwycięstwem  Chmielew- 
skiego. Walka należała do jednej 
z najpiękniejszych wieczoru. Prasa 

szwedzka w swych sprawozdaniach 
specjalnie wyróżnia technikę i do- 
skonały styl Polaka. Drugiego dnia 
przeciwnikiem Chmielewskiego był 
Szwed Oestling. Chmielewski, zmę- 
czony walką poprzedniego wieczoru, 
spotkanie przegrał. 

„Wilnianie biją łodzian. 
LODZ. (Pat). Wileńska drużyna 

hokejowa Ognisko bawiła wczoraj w 
Łodzi, gdzie rozegrała mecz z Ł.K.S. 
Spotkanie zakończyło się zwycięst- 
SAR drużyny wileńskiej w stosunku 

Ostatnie dni wpisów na żeńskie 
kursa narciarskie. 

Okr. Ośrodek W. F. w Wilnie po- 
daje do wiadomości, że wpisy na 
kurs narciarski dla pań i panów nie- 
stowarzyszonych z Wilna i prowincji, 
upływa z dniem 24. |. b. r. o godz. 
18 ej. Kurs rozpoczyna się z dniem 
23.1. b. r. Wszelkich informacyj zgło- 
szenia przyirauje Ośrodek W. F. Lu- 
dwisarska 4, il p. 

Zawody szermiercze 0 mistrzo- 
stwo D. Q. K. ill 

odbędą sie w dniu 16 i 17 b. r. w 
Grodnie. Z Wilna staje do zawodów 
8 oficerów i 6 podoficerów. Wynik 
zawodów podamy w środę. 

Turniej Koszykówki o puhar 
Wytwórni Win i Przetworów 

Owocowych. 
Wil. Okr. Zw. Gier Sport. komu- 

nikuje, że turniej zapowiedziany od- 
będzie sie w dniu 22 b. r. w sali 
Okr. Ośrodka W. F. w Wilnis Zało- 
szenia przyjmowane są do dnia 20. I. 
b. r. o godz. 15-tej — sekretarjat, ul. 
W. Pohulanka Wr. 14 m. 37. 

List do Redakcii. 
Szanowny Panie Redaktorze! 
W dniu 11 bież. mies. czasopisma „FE 

press Wileński* or „Dziennik ró 
ściły niezgodne 

o rzekomo trudnym stanie finansów Sika 
Wiłeńsko-Trockiego, który ma grozić nawet 
zamknięciem swoich różnych agend 

zem uprzejmie Bio 
w swojem poczytnem piś 

żę stan finasów Sejmiku W: ilea 

     
    

    
      czeń 

nienia, 

  

sko - Trockiego jest zupełnie dobry i żadnej” 
z agend jego nic nie grozi ani obecnie ani też 
w przyszłości. 

Przewodniczący Wydziału Powiaiowege 
Starosta /. dę Tramecourt. 

  

CUKIERNIA „FORTUNA reieton 22-22 
CODZIENNIE OD GODZ. 6-ej WIECZ. 

KONCERTY KAPELI DAMSKIEJ 
W SOBOTY, NIEDZIELE I ŚWIĘTA PORANK: OD 12-ej DO 2-ej PO POŁ. 

      

8-okl. Human. Koedukacyjne Gimnazjum z prawami gimn. państw. 

С. KLUCZOWEJ (Wilno, Biskupia 4—5) 
przyjmuje na ll-gie półrocze uczniów-enic do kl: od IV-ej do Vll-ej włącznie 

Sekretarjat czynny codziennie od 9-ej do 2-ej 

  

że wymienione w tymże katalogu pod 
Nr. Nr. 19 i 20 dwa bożki egipskie: zna 
lezione przez egiptologa frune. Mariet 
ta, z którym Michał T-cz spotykał się 
na terenie swych poszukiwań, pocho- 
dzą rówónież z jego daru. 

Michał Tyszkiewiez po powstaniu 
styczniowem mie! ł przeważnie za 
granicą i zmarł 18 listopada *897 T: 
w Rzymie. Po jego onie wszystkie 
je$ šo zbiory. znajdujące się w Paryżu, 
rozprzedano z licytacji przeważnie do 
głównych Muzeów stolie eur ope 
Pamiątką po nich pozostał luksuso- 
wo wydany w języku france. w Pary- 
żu 1898 r. katalog aukcyjny z : 
przepysznemi tablicami. Tu 
ży sprostować mylną wiadomość "st- 
rejchera, że tekst „Dziennika podró- 
ży po Egipcie i Nubii* Michała T-cza 
(Cz. I. Paryż 1862) rzekomo pisała 
Zotja z Kamińskich Węgierska, jest 
bowiem autografem samego T-cz 
czem Świadczy syn jego hr. Józef Ty- 
szkiewicz, posiadający autograf nie 
wydanej części I-iej (Tyszkiewiczi- 
ana Pars. I). 

Po upaństwowieniu zbiorów Ko- 
misji Areheologicznej, dział egipto- 
logiczny w tałości przeszedł do Muze- 
um rządowego przy B-ce Publicznej. 

  

  

  

            

  

Oto jeszcze parę szczegółów, zwią 
zanych z innemi mumjami, otrzyma- 
nemi już w okresie istnienia Muzeum 
rządowego. 

Dnia 10 marca 1871 r. Dyrekcja 
B:bljoteki Publicznej komunikuje ku. 
ratorowi okr. nauk. wil, że zwie- 
dzająca niedawno Muzeum Wileń- 

skie, Zofja Mikołajówna Kislanskaja: 
za pośrednictwem skarbniezki wileń- 

WILEŃSKI 
PRYWATNY BANK HANDLOWY 

SPÓŁKA AKCYJNA 

ODDZIAŁ W LIDZIE — ul. Suwalska 84. 
Załatwia wszelkie operacje w zakres bankowości wchodzące. 

    

    

      

skiego Maryjskiego prawosł. monaste 
ru żeńskiego, przysłała w darze da 
tegoż Muzeum 2głowy mumij egips- 
kich, które wcielono do działu arche- 
ologicznego. (Arch. b. B-ki Publ. Wi. 
rok 1871). 

' Co zacz p. Kislanskaja? — nie do- 
wiedziałem się. 

Dnia 1 grudnia 1898 r. przewiezia 
no do Muzeum z Werek 2 mumje, 
darowane przez kanclerza Rzeszy Nie 
mieckiej księcia Hohenlohe. Jak się 
dowiadujemy z raportu Dyrekcji B-ki 
Publ., do otrzymania tych mumij przy 
czynił się Kustosz Muzeum Wileńskie 
go, Pokrowskij, gdyż administracja 
Werek, składająca się prawie wyłącz 
nie z Połaków, niechcąc oddać mumij 
w ręce rosyjskie, zamierzała wysłać je 
do Krakowa (Arch. b. B-ki Publ. Wil. 
Kok. 1898). Właściwym wszakże po: 
wodem wyzbycia się mumij przez ks. 
Hohenlohego z muzeum domowego w 
Werkach była przymuswa wyprzedaż 
dóbr po-witigensztejnowskich. 

Książe Hohenlohe-Schillingsfiirst, 
od r. 1894 kanclerz Rzeszy, był żo 
naly z księżniczką Marją Sayn - Wit- 
igenstein, córką Stefanji Radziwiłłów 
ny, siostry Dominika, ordynata nieš- 
wieskiego, po które jolbrzymie dobra 
radziwiłłowskie przeszły w ręce Wit- 
Igensteina, a po nim Hohenlohego. 

Hohenlohe, jako obcy poddany, zo 
stał zmuszony do likwidacji całej for 
tuny rodziwiłłowsko - wittgensztej- 
nowfskiej. Temuż losowi uległy i Wer 
ki. 

Oto wszystko, eo się dało z pod py- 
łu archiwalnego wydobyć.  



Nr. 12 (2553) 

Pięciolecie Rozgłośni Wileńskiej. 
W dniu 15 stycznia r. b. upływa 

pięć lat od daty oficjalnego otwarcia 
radjostacji w Wilnie. Nieoficjalna roz- 
głośnia wileńska była czynna już od 
8 grudnia 1927 r. Jest to data po- 
Siadająca w życiu kulturalnem Wilna 
i Wileńszczyzny niezmiernie doniosłe 
znaczenie. Prowincja, celowo upośle- 
dzona przez zaborców pod względem 
kultura!no-oświatowym, kraj niezmier- 
nie roźległy o ludności, wśród której 
przeważali doniedawna  analfabeci, 

zyskał nagle instytucję, mogącą prze- 
nikać w teren z energją daleko większą 
niż książka i gazeta. 

Chociaż zasięg pierwszej półkilo- 
watowej stacji nie przekraczał 30 ki- 
łometrów i wobec rozległości obszaru 
Wileńszczyzny był niewystarczający, 
jednak odrazu zaznaczył się w społe- 
<zeństwie silny pęd do radja, co 
ujawniło się w takich faktach, jak 
gwałtowny przyrost abonentów — z 
2500 w dniu otwarcia na 7500 po 
trzech miesiącach, jak ogromne zain- 
teresowanie wystawą radjową, zorga- 
nizowaną w marcu 1928 r. przez Wi- 
leńskie Stowarzysz. Radjosłuchaczy. 

Wstępnym bojem zdobyło sobie 
radjo w Wilnie i na prowincji gorącą 
sympatję i uznanie. Na czele rozgło- 
śni stanał Dyrektor Roman Pikiel, 
kierownictwo programów objął p. Wi- 
told Hulewicz Kierownicy wytężyli 
wszystkie siły, aby ideę radja spopu- 
łaryzować w miejscowem społeczeń- 
stwie, wśród |uduości, która. dotąd 
karmiona była „strawą duchową” przez 
radjo z Mińska i Moskwy. 

W roku 1930 Polskie Radjo przy- 
stąpiło do budowy nowej radjostacji 
o mocy 21, kw. w antenie, która 
posiadając zasięg detektorowy przesz- 
ło 160 klm., mogła już objąć swem 
promieniowaniem całą Wileńszczyznę 
i skutecznie przeciwstawić się nie- 
zawsze pożądanym wpływom radjo- 
stacyj państw sąsiednich. Odpowied- 
nio też wzrosła w krótkim czasie licz: 
ba radjoabonentów, która na dzień 
1 listopada 1932 r. wyraziła się cyfrą 
16.000 osób. 

Od 1 stycznia 1928 roku do 1 li- 
stopada 1932 roku Radjostacja Wileń- 
ska przepracowała ogółem 14816 
godzin 3| minut. Audycje własne 
zajęły 5.714 godzin 23 minut, audycje 
transmitowane z innych rozgłośni 
9.102 godzin 8 minut, czyli że stosu- 
nek audycyj własnych do transmito- 
wanych wyrażał jak 4:6. Jako sui 
generis specjalność Wilna pod- 
kreślić należałoby znaczny stosunko- 
wo odsetek muzyki poważnej, audy- 
<yj literackich, transmisyj z życia, 
i wreszcie audycyj dla dzieci i mło- 
dzieży. W dziaie audycyj mówionych 
specjalną popularność wśród radjo- 
słuchaczy zdobyły sobie wesołe mo- 
nologi regjona!ne, ujęte w dwa cykle: 
„Kłopoty Oszmiańczuka* i „Ciotka 
flbinowa mówi..* Następnie wyróż- 
niają się starannie zazwyczaj przygo- 

towywane transmisje z życia, czyli 
t. zw. reportaże. Przez dłuższy czas 
prowadził je doskonały speaker radja 
wileńskiego p. Antoni Bohdziewicz, 
obecnie po jego wyjeździe wędrówki 
z mikrofonem odbywa reżyserka radja 
wileńskiego p. Hohendlingerėwna. 
Mikrofon wileński zwiedza instytucje 
użyteczności publicznej, instytucje 
społeczne, zakłady naukowe i t.p. 

W dziale literackim dużą pozycję 
zajmują, specjalnie pisane dla radja, 
audycje oryginalne. Zanotoweć można 
w tej dziedzinie kilka wartościowych 
słuchowisk, transmitowanych z Wilna 
na wszystkie stacje i przyjętych życz- 
liwie przez ogół radjosiuchaczy pol- 
skich. 

Drugie swoje pi'ęciolecie rozpoczy- 
na roOzgłośnia wileńska specjalnie 
opracowanym programem, który w 
dniu rocznicy nadany zostanie na 
wszystkie rozgłośnie poiskie. 

  

WIEROŁ Ex N2S, RRT 

Wisła w okowach lodu. 

    

We czwartek 12 bm. Wisła stangła pod lo 

dem niemal na całej przestrzeni. W twa lo 

du pokrywająca rzekę na całej szerokości jest 

dość gruba. 

Zdjęcie nasze przedsiawia widok na Wis- 

łą pokrytą lodem wpobliżu mostu Poniatow- 

skiego. 

  

W przededniu zerwania umowy z Arbonem. 
Wczoraj upłynął ostatni termin 

wpłacenia przez Arbon 150.000 zło- 
tych na rzecz miasta. Suma ta zgod- 
nie z zapowiedzią dyrektora Massal- 
skiego wpłacona nie została. W 
związku z tem dla omówienia wy- 
nikłej sytuacji i wyciągnięcia z tego 
odpowiednich konsekwencyj, zwo- 
łane zostało na poniedziałek połą- 
czone posiedzenie Magistratu i ra- 
dzieckiej Komisji do komunikacji 
miejskiej, na któremm możłiwe, że 
zapadnie ostateczna decyzja w spra- 
wie dałszego istnienia w Wilnie 
Arbonu 

interwencja w M. S. Wewn. 

Arbon jednak nie chce ustąpić 
i dyrektor Massałski wyjechał oneg- 
daj wieczorem do Warszawy, gdzie 
jak krążą pogłoski, ma interwenjo- 
wać w Ministerstwie Spraw Wew- 
nętrznych. Ingerencja ta ma podob- 
no na celu wywarcie przez władze 
centralne presji na samorząd wileń- 

  

ski, aby uwzględniono postulaty 
Arbonu. 
"SĄ TYYYVYTYVY WYYYYYYYYVYVY [Z 

RESTAURACJA 
„OGNISKO 1 

: 4 
w Nowogródku 

wydaje: śniadania, obiady i kolacje 

Przygrywa orkiestra salonowa. į 

į 
Piwnica zaopatrz. we wszelkie trunki. 

Ceny znacznie zniżone. 

MŽAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAA 

Wspierając bezrobotnego, 
pomagasz sobie. 

WEZORATADAZKATODZEDEZTSTCA OZADOCYOWOROKAEOAROW ROCZEK 

Otwarcie sezonu teatru 
žydowskiego. 

W odnowionej sali przy ul. Ludwi- 
sarskiej, rozpoczęto zimowy repertuar 
sztuką tł. z niemieckiego Lampela 
„Bunt w Domu Poprawczym*. Przed- 

` 

stawione stosunki w jakiejś pruskiej, 
katowni dla wykolejonych chłopców, 
ukazują całą niedolę tych skoszaro- 
wanych istot, wydanych na pastwę 
brutalnych instynktów dozorcy, cy- 
nicznej prowokacji zmysłowej jego 
<órki, zwyrodnienia płciowego towa- 
rzyszy, i nie znajdująćych nawet ra- 
tunku w życzliwym, humanitarnym 
stosunku nauczyciela - wychowawcy, 
bezsilnego wobec systemu. 

Całokształt gry prowadzony był 
w ostrem, namietnem tempie, może 

nawet zanadto żwawem jak na chlop- 
<ów skoszarowanych i przygniecionych 
rygorem, może niedokarmianych; jak 
na takich wykazywali zbyt dużo tem- 
peramentu. Wszak ukazany jest dzień 
przeciętnego ich życia, w takim stanie 
podniecenia nie mogą być ciągle. 
Wydaje mi się też błędem danie roli 
uwodzonego chłopca kobiecie, gdyż 
przepada w takiej interpretacji, ćho- 

_<łaż była jako gra bardzo dobra, całe 
zepsucie i zwyrodnienie, które autor 
<hciał podkreślić. Bardzo dobrze wy- 
padły sceny zbiorowe wyreżyserowane 
znakomicie i efektownie. Z artystów 
wybitnie inteligentnie ujęła swą rolę 
córka dozorcy, herr praktykant i chło- 
piec Fritz. 

Program zapowiedziany na zimę 
obejmuje wszystkie awangardowe sztu- 
ki jak np. Kapitan z Koepenick i in. 
z pierwszeństwem dla artystycznego 
reportażu tak odpowiadającego gu- 
stom współczesnej publiczności. Z pol- 
skiego społeczeństwa przybyli zapro- 
szeni prof. Zdziechowski i p. Helena 
Romer-Ochenkowska. 

West. 
eZ ai 

Nie kijem nas, to pałką ... 

Jak się: dowiadujemy, na ostat- 
niem posiedzeniu radzieckiej Komisji 
Technicznej zapadła uchwała obni- 
żenia taryfy prądu elektrycznego o - 
10 groszy za klw/g., natomiast przy- 
wrócono zniesione ostatnio opłaty za 
piony w tejże wysokości. W ten spo- 
sób zasadniczo taryfa elektryczna nie 
ulegnie zniżce. 

Opinja Komisji Technicznej prze- 
dłożona zostanie na jedno z naj- 
bliższych posiedzeń Rady Miejskiej 
dla ostatecznego jej ustalenia. 

RADJO 
WILNO, 

NIEDZIELA, DNIA 15 STYCZNIA 1933 K. 

PIĘCIOLECIE ROZGŁOŚNI WILEŃSKIEJ. 

10.00: Suma z kaplicy w Ostrej Bramie. 
11.58: Czas, 12.10: Kom. meteor. 12,15; P>- 
ranek muzyczny, pogadanka, d. c. poranku. 
14,00: Pogadanika, 14.20: Kolędy w wyk. chó 
ru młodz. wiejskiej z Mickun. 14,40: „Co 
słychać o czem wiedzieć trzeba*? 15,00: 
Koncert muzyki lekkkiej. Rewja operetki 
wileńskiej. 16,00: Słuchowisko dla młodzie- 
ży „Pożegnanie z Wiinnetou*. 16,25: Życie lu 
du w piosence (płyty). 17.00: Koncert dla 
wzystkich. 17,55: Program na poniedziałek. 
18,00: Muzyka lekka. 19.00: „Jasnowidząca 
z powiatu oszmiańskiego* — odczyt. 19.15: 
Rozmaitości. 19,25: Słuchowisko: „Jak Gem- 
barzewski chciał poprawić Pana Boga* -— 
nowela E. Prusa. 20,00: „Blaski i trzask” w 
tyglu radjowym* — faktomontaż. 20,15: „W 
Kukulczem gnieždzie“. 2030: Dwa stuchow'- 
ska eksperymentalnė: 1) „Strajk“ — mra- 
taż dźwiękowy bez słów. 2) Żabia balla- 
da* fonomontaż poetycki. 20,30: Wiadomoś 
ci sportowe. 21,00: Koncert wieczorny. 22,00: 
Muzykt taneczna. 22,55: Kom. meteor. 23.30: 
Muzyka taneczna. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 16 stycznia 1933 r. 

11.40: Przegląd prasy pols Komunikat 
meteorologiczny. Sygnał czasu. 
z płyt. 13.20: Komunikat meteorologiczny 
14.40: Program dzienny. 14.45: Pieśni ludowe 
różnych narodów (płytyl. 15.15: Gielda rolni- 
cza.15.25: Audycja dla dzieci. 15.35: Utwory 
Brahmsa (płyty). 16 Lekcja francuskieg 
16.40: „Jak walczą poszczególne państwa z 
deficytami budżetowemi* — odczyt. 17.00: 
Koncert. Komunikaty. Dalszy ciąg koncertu. 
18.00: Muzyka lekka. Wiadomości bieżące. 
Dalszy ciąg muzyki. 18.40: „Na Litwie pod 

czas wojny* — odczyt litewski 
maitości. 19.00: Codzienny odci 
wy. 19.10: Rozmaitości. 19 
munikat sportowy. 19.30: „Na widnokręgu”. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy 
opery „Straszny dwór** — Moniusz] skrzyn - 

ka techniczna. Dalszy ciąg opery. Wiadomości 
sportowe. Dodatek do prasowego dziennik 
radjowego. Dałszy ciąg ope 
nikat meteorologiczn : 

Wojskowi dla najbiedniejszej 
dziatwy. 

Dnia 7 bm. w Sali Miejskiej przy: ulicy Koń 
skiej dzięki ofiarności ofcerów i szeregowych 
garnizonu Obszaru Warownego w Wilnie 
została zorganizowana choinka dla najuboż 
szej dziatwy Szkół powszechnych m. Wilna. 
Zagajając tę uroczystość p. Kutylowa, kierown 
Szkoły Nr. 20, podkreśliła serdeczny stosunek 
i opiekę, jaką wojsko otacza dzieci. 

Przy dźwiękach orkiestry wojskowej i 
przy palącej się choince dziatwa bawiła się. 
śpiewała kolendy, a na scenie pięknie i z wer- 
wą odtańczyła „Zbójnickiego i Krakowia- 
ka”, poczem nastąpiło rozdawnictwo prezea- 

* tów. 

184 dzieci zostało obdarzonych łakociami 
i ponadto każde jeszcze otrzymało rzeczy po- 
żyteczne. 

Rozdawnietwo to odbyło się przy czyn- 
nym udziale pp. wojskowych, a rozjaśnione 
i uśmiechnięte twarzyczki dzieci świadczyły 
o miłych chwilach, spędzonych przez nie w 
atmosferze ciepła i serdeczności. 

  

     

   

  

       
   

     
  

  

   
    

    

   

  

Arbon już ma kandydatów 

na zastępców. 

Tymczasem naskutek zaognia- 
jącego się zatargnu międy Magistra- 
tem i Arbonem i wynikającej stąd 
ewentualności zerwania umowy, 
kilka firm samochodowych w dro- 
dze nieoficjalnej wyraziło gotowość 
objęcia spapku po Arbonie. -W spra- 
wie tej Magistrat żadnych jednak 
pertraktacyj dotychczas nie prze- 
prowadzał. 

BEE 

Usunąć trujące gazy! 
Pozatem ze źródeł dobrze poin- 

formowanych dowiadujemy się, że 
pewna grupa radnych ma wystąpić 
na najbliższem posiedzeniu Rady 
Miejskiej z wnioskiem usunięcia 
nareszcie szkodliwości wydzielanych 
przez autobusy gazów. Wniosek ten 
będzie zawierał konkretny projekt 
pozbycia się plagi, która od czasu 
istnienia w Wilnie Arbonu dała się 
we znaki wszystkim bez wyjątku 
mieszkańcom. 

  

   
„Mena: szczęscia 

Leg zdrowia ы 

1 
D     

        

QVOMALTYNA to bogaty w witaminy, wzmacniający środek odżywczy, 
mieka, słodu i kakao, zawierający diastazę i lecytynę; 

jest przytem smaczna, lekkostrawna i łatwa do przyrządzania. 

OVOMALTYNA daje zdrowie, siłę do przcy i wytrwałość! 

FABRYKA CHEMICZNO - FARMACEUTYCZNĄ 

  

składzjący się z 

    

Pobicie uczniów - Żydów na ślizgawce 
w parku im. Żeligowskiego. 

Na šlizgawce w parku im. Zeli- 
gowskiego, przeznaczonej przez Kura- 
torjum Wilenskie specjalnie dla mło- 
dzieży szkolnej, panowały oddawna 
stosunki przykre dia inteligencji i spo- 
kojnej publiczności. Wobec braku do- 
zoru, bandy iobuzów wseczynały ordy- 
natne bójki, likwidowane nierzadko 
przy udziale chętnej do skorzystania 
z okazji pewnej części rozwydżonej 
młodzieży szkolnej, nie czującej nad 

  

sobą karcącej dłoni wychowawcy. 
Trudno doprawdy zrozumieć, dlaćzego 
młodzież na ślizgawce była zapom- 
niana przez pedagogów i dlaczego 
nie zorganizowano tam rozumnego 
kierownictwa. Uchybienie to zemściło 
się w sposób niezmiernie przykry dla 
gospodarzy ślizgawki. 

Wczoraj w godzinach wieczorowych 
do redakcji naszej zgłosiło się trzech 
uczniów szkoły żydowskiej. Jeden 

      

Krwawa zemsta młodocianego 
złodziejaszka. 

Wczoraj około godziny 6 wieczo: 
rem, do jednej z pań, stojącej przed 
wystawą obrazów  fimowych kina 
„Hollywood* podbiegł jakiś chłopak 
i krzyknął: „Niech pani wystrzega sie! 
Chcą panią okraść*! Przesażona spój- 
rzała na torebkę, którą miała w ręku 
i zauważyła, iż torebka jest otwartą. 
Prawdopodobnie jakiś złodziejaszek 
usiłował wykraść jej zawartoćś, lecz 
w ostatniej chwil. został spłoszony i 
zbiegł. 

Uratowana od kradzieży kobieta 
podziękowała zacnemu chłopakowi i 
odeszła. W kilka chwil później do 
chłopca, który ostrzegł tą panią, pod- 
biegł nagle inny chłopiec, nieco star- 
szy od niego i z okrzykiem „Masz 
tobie za szpiclowanie* wbił chłopa- 
kowi nóż w ramię. Dokonawszy swe- 
go czynu napastnik, korzystając zza- 
mieszania, zbiegł. Rannym zaopie- 

kowali się przechodnie, którzy prze- 
wiezli go do ambulatorjum pogoto- 
wia ratuńkowego gdzie chłopakowi 
opatrzono ranę. 

Rannym okażał się 10 letni Ja- 
kób Jakajtis zamieszkały przy ulicy 
Góra Boufałłowa 14 

Według słów rannego chłopca tło 
wypadku było nastepujące. Przyglą- 
dając się zdjęciom filmowym zauwa- 
żył on jak do torebki stojącej obok 
niego pani dobiera się młody zło- 
dziejaszek. Nie zwlekając powiado- 
mił on o tem tą panią i w ten spo- 
sób obronił ją przed kradzieżą. File 
za to dostał od tamtego nożem. 

O wypadku powiadomiono trzeci 
komisarjat P. P.. który wdrożył do- 
chodzenie celem ustalenia nazwiska 
młodocianego nożownika i złodzie- 
jaszka w jednej osobie. (C). 

W obronie własnej 
jednego zabił drugiego ranił. 

We wsi Upirowo pow. drohickie- 
go Miron Pradun napadnięty, na tle 
porachunków osobistych, przez swych 
stryjecznych braci Antoniego i An- 
drzeja Pradunów, w obronie własnej, 
po parokrotnych ostrzeżeniach, strze- 
lił z rewolweru, zabijając Antoniego 
Praduna. Następnie Miron Pradun, 
wraz z towarzyszącym mu Pawłem 
Bartoszem, zbiegł i schronił się w 

chacie. Jednakże brat zabitego, wraz 
z gromadą innych, usiłował wedrzeć 
się z siekierą do mieszkania, gdzie 
znajdował się Miron. Ten ostatni po 
raz drugi strzelił przez okno, raniąc 
tym razem w piersi Andrzeja Pradu- 
na. Sprawca zabójstwa i poranienia 
zgłosił się sam na posterunek po- 
lieji Na mocy zarządzenia sędziego 
śledczego osadzono go w areszcie 

Weksie in bianco pachną kryminałem. 
KAC I BERENSZTEJN. 

Młyn parowy przy ulicy Beliny należał do 
dwóch wspólników Rubina Kaca i Berensztej- 
na, którzy żyli ze sobą w przykładnej zgo- 
dzie dopóki Kac nie zażądał podziału spółki. 
Oczywiście młyna nie można było rozdzielić 
na połowę jak serdelek, więc Kac zabrał tro 
chę towaru, trochę inwentarza, a na resztę 
weksel od Berensztejna na 1400 złotych. 

Berensztejn pieniędzy nie miał. 
Po pewnym czasie zaproponował Kacowi 

nabycie motoru elektrycznego, który mu był 
niepotrzebny wobec zainstalowania w mły- 
nie ropnego motoru Diesla. 
Kas zgodził się: Spisali umowę. 
należności znowu wystawiono + y 
jednak c. chciał motor zabrać Berensztejn 
sprzeciwił się, bo komisja zdrowia nie pozwo 
liła mu pracować na Diesłu ze względu na 
szkodliwe wydzieliny motoru (gdzie jest ta ko 

misja! sprawd: dla zbadania trujących 
„Arbonów* przyp. zecera|, które mogły wpły 
nąć na zdrowie mieszkańców pobliskiej dzieł 
nicy. Dlatego też zaczął pracować 
motorku elektrycznym. 
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WSPÓLNICY W SĄDZIE, 

Kac zaskarżył Berensztejna do Sądu o nie 

dotrzymanie warunków umowy, a Berensztejn 
na rozprawie zakwestjonował weksel swój, za 
który musiał w razie niedotrzymania warun 
ków zaplacić 1400 złotych. Sprawę w sądzie 

cywilnym odroczono, 
Kac zasiadł na ławie oskarżonych w Sa- 

dzie Okręgowym Berensztejn twiedził, że dał 
Kacowi weksel ten podpisany in błanco ki»- 
dy byli jeszcze wspólnikami. Kac zaś po roz- 
wiązaniu spółki wypełnił go nieodpowiedni 1 
tek stem. у 

Świadkowie potwierdzili to i Kac został 

   

              

skazany za wpisanie na weksel wystawiony 
in blanco nieodpowiedniego tekstu na 8 mie 
sięcy więzienia, które mu na podstawie am- 
nestji zmniejszono do 4 m. 

WEKSEL IN BLANCO NA 78 TYSIĘCY ZŁ. 

W drugiej sprawie brat posadził na ławę 
oskarżonych swego brata również pod zarzu 
tem wypełnienia weksli. wystawianych ia 
blanco nieodpowiednim tekstem. Jan Abuce 
wiez, reemigrant z Ameryki, skąd przywiózł 
do Wilna 116 tysięcy dolarów, oskarża braia 

swego Józefa Abucewicza o puszczenie w o- 
bieg weksłi na sumę 78 tysięcy. 

Józef A. jednak zaprzecza kategoryczn:e 
oskarżeniu i ze swej strony twierdzi, że wek 
sle te wystawione są i wypełnione przez bra 
ta na sumę, jaką pożyczył mu w swoim cza- 
sie na kupno domu. Jan A. uzasadnia jed- 
nak oskarżenie zapewnieniem, że Józef A. 
hył zawsze tak biedny, jak święty turecki. 
Oskarżony przeczy temu i opowiada, że z 
Rosji przywiózł kilkanaście tysięcy rubli w 
złocie. Józef A. jednak... i t. d. 

Kto mówi prawdę? Sąd Okręgowy badol 
to w ciągu wczorajszego dnia od rana do póź 
na w nocy. 

Późno w nocy rozprawę odroczono do go 
dziny 9 rano dnia następnego. nowu rozpo- 
częło się badania świadków, potem nastąpiły 
przemówienia stron. 

Wwyniku rozprawy Sąd uznał winę Jó- 
zefa Abucewicza za udowodnioną i skazał @) 
na karę 3-letniego więzienia z pozbawieniem 
praw na przeciąg 5-ciu łat. 

Na wniosek prokuratora Józefa Abucewi- 
cza, odpowiadającego z wolnej stopy, areszta 
wano i osadzono w więzieniu. 

£ tego taki sens moralny, że weksel in 
blanco jest feralny. Włod. 

  

z nich miał pokaleczoną twarz koło 
prawego oka. Opowiedzieli przebieg 
oburzającego zajścia, jakie wczoraj 
miało miejsce koło godz. 5tej po 
południu, w parku im. Żeligowskiego. 

Przyszli oni, jak to zwykle czynili 
codzień, mając miesięczne bilety, na 
ślizgawkę i udali się do szatni. - Oto- 
сгу!а ich odrazu grupa łobuzów, wro- 
go usposobiona, z których jeden 
uderzył po czapce najstarszego ucz- 
nia szkoły żydowskiej, dowcipkując 
na temat jego wyznania. Ulczeń—Zyd 
przyjął to za żart i wkrótce wyszedł 
z szatni z kolegami na lód. Na śliz- 
gawce jednak wytworzyła się już bar- 
dzo naprężona sytuacja. Młodzież ży- 
dowska, słysząc wyzwiska pod swoim 
adresem i będąc prowokowana przez 
łobuzerję, wśród której, niestety, było 
wielu uczniów, skupiła się na środku 
ślizgawki, tworząc gromadkę. Naprze- 
ciwko nich stanął tłum młodzieży, 
około stu osób i w pewnej chwili 
rzucił się na młodzież żydowską 
z okrzykiem „Bij Żydów!* Powstała 
ohydna w swych pobudkach bijatyka. 

Jeden z uczniów Żydów został 
obalony na ławkę przy niezwykle 
czynnym udziale uczniów gimnazjum 
O. O. Jezuitów, a uczeń szkoły tech- 
nicznej z krzykiem „Ja pierwszy ude- 
rzę, bo ten jest z mojej szkoły* za- 
czął go bić. 

Uczeń Żyd wydarł się z rąk opraw- 
ców i wbiegł do szatni, gdzie zastał 
kilku uczniów szkół żydowskich już 
dotkliwie pobitych. 

Zajście to powinno zwrócić uwagę 
wychowawców na duszę ucznia, ule- 
gającą wstrętnym i niegodnym mun- 
duru szkoły polskiej pobudkom nie- 
nawiści plemiennej, płynącej w tym 
konkretnym wypadku z inicjatywy 
chuliganów i łobuzerji. Nie należy jej 
puszczać samopas, nie można ani na 
chwilę zapominać o niej, by nieświa- 
domie nie stwarzać dogodnego mo- 
mentu dla chwilowego zgubnego 
wpływu ulicy. 

TEATR I MUZYKA 
— TEATR WIELKI NA POHULANCE. 

Dziś w niedzielę dnia 15 stycznia po raz dru 
gi historyczny dramat A. Tołstoja „Car Iwan 
Grožny“. ы 

—  POPOŁUDNIÓWKA  „MARJUSZA“. 
Pierwsza i ostatnia popołudniówka „Marju- 
sza”, pozwoli jeszcze zapoznać się z kapitalną 
komedją najjęższego, współczesnego francus 
kiego autora Pagnol'a, który w żarze słońca 
południowego i w poszumie fal morskich, raz 
wija najpiękniejszy kwiat miłości. W rolach 
głównych świetna T. Koronkiewiczówna i L. 
Wołłejko. 
— PROPAGANDOWIY PONIEDZIAŁEK W 

poniedziałek dnia 16 stycznia publicznosć ma 
ostatnią sposobność ujrzenia słonecznej, po- 
godnej komedji Pagnol'a „Marjusz“. 

Ceny miejsc propagandowe od 20 gr. 
— STAŁY TEATR OBJAZDOWY TEAT- 

RÓW MIEJSKICH ZASP. W Wii ‚ Dziś 
15 stycznia w Słonimie dana będzie tragi - 
komedja Gabrjeli Zapolskiej „Panna Mali- 
czewska*, z wybitną aktórką scen stołecznych 

Т. Ładosiówną w roli tytułowej, 
Jutro w poniedziałek 16 stycznia „Panna 

Maliczewska* w Wołkowysku. 
— TEATR MUZYCZNY „LUTNIAĆ. Dziś, 

w niedzielę odbędą się dwa przedstawienia. 
Po południu o g. 4 ukaże się po raz ostatni 

"po cenach zniżonych wesoła operetka K ilo 
„Lady Chic", Wieczorem o godz. 815 odegra 
na zostanie po raz ostatni wspaniała rewja tra 
dycyjna „Yo—Yo*. w wykonaniu całego zes- 
połu artystycznego. 

Ceny normalne. Zniżki ważne. 
— PONIEDZIAŁKOWE PRZEDSTAW! 

NIE PROPAGANDOWE W „LUTNI*. Jutro, 
w poniedziałek przedstawienie z cyklu pro- 
pagandowych. Wystawioną zostanie czaru- 
jąca operetka Kalmana „Fjołek z Montmart 
re' z J. Kulczycką w roli tytułowej. Ceny 
miejsc propagandowe. We wtorek z powodu 
próby generalnej przedstawienie zawieszone. 

— „RÓŻE Z FLORYDY*. Ostatni utwór 

  

  

ROK 1933 
okaże się szczęśliwym, jeśli Wam stale 

towarzyszyć będzie zdrowie! — Zdrowie jest pierwszym warunkiem 
a. — Je$ii więc chcesz je zapewnić Sobie i Swoim najbliższym, 

postanów codziennie na śniadanie spożywać filiżankę 

      

Dr. A. WANDER, Sp. Akc. 
KRAKÓW | 

Groby i Śroszury wysyła 512 bezpiałzieł | 

Pamięci Juljusza Kłosa 
Tyle razy słuchaliśmy profesora Kłosa w 

tych samych murach, komużby na myśl wtedy 
przyszło, że kiedyś odbędzie się tu wieczór 
już tylkc pamięci poświęcony. P. Hule- 
wicz zag: ąc tę smutną środę i mówiąc e 
zasługach także i pisarskich zmarłego, 0 Je- 
gc stosunku do Zw. Literatów (którego był 
członkiem), wymienił liczne środy, przez prof 
Kłosa bądź całkowicie, bądź częściowo wy- 
pełnione. Jeszcze tak niedawno pamiętamy Go 
mówiącego o bazylice, której dziełu odnowie- 
nia, z takim zapałem się poświęcał, spotyka- 
jąc obok uznania ludzi rozumnych i k 
tentnych, także — jak jeden z późn: 
mówców tego wieczoru powiedział — 1 „К 
mienie z bruku ulicznego w niego ciskane. 

Dzisiaj w obliczu śmierci odsłania się cała 
prawda zasług, wiedzy, pracowitości, dobror 1 
+ szlachetności i wszelka niechęć umilknąć mu 
si. Jak powiedział p. Hulewicz „każdy kto był 
bliżej czy dalej musi uznać dziś wartość tego 
co zostaje”. Conajmniej. A jest tego wiełe. 
Gmachy, które zbudował, zabytki, które od- 
najdował, ochraniał i restaurował, liczne pro- 

jekty architektoniczne, posiew głębokiej, roz- 
ległej wiedzy z wielkiem umiłowaniem przed- 
miotów w duszach ucznia zostawiony, dzieła 
napisane, to wszystko dziś imponuje nietylko 
swoim poziomem i wiełostronnością tej wie- 

dzy, ale i mnogością. 

W serdecznie i prosto powiedzianym ży- 
ciorysie Zmarłego, prof. Ludwik Sokołowski 
przedstawił Jego żywot, tak prosty i skromny, 
a przecież pełen najszczytniejszyca wzłotów 
i najpiękniejszych umiłowań, oproruieniony 
światłem niepowszedniego talentu, 

Ze wzruszeniem zacz+1 omówienie spuściz- 
ny naukowej i artystycznej prof. Morelowski. 
Mówił o Jego rzadkiej umiejętności rozumie- 
nia i wykazywania cech czysto polskien w 
dzielach sztuki na naszyeh ziemiach. 

Juljusz Kłos, jak mało kto, umiał je roz- 
różnić, w dziełach swoich rozwinąć, w spo- 

sób, który nic z tej odwiecznej polskości nie 
zatracając, przecież niczego nie powiarza a 
ciągle nowe tworzy. 

Niezapomnianą zasługą prof. Kłosa bę ją 
także jego prace badawcze i syntetyzujące, 
nad polskiem budownictwem drewnianem. 
Dużo ztych naszych rodzimych aż prasło- 
wiańskich motywów, umiał ożywić swojem 
właśnem przeżyciem. Umiał zastosować je w 
swoich zrealizowanych па szczęście pracach. 
Obok śp. Noakowskitgo, nazwanego w da- 
Jekim nam rasą i temperamentem, Londynie, 
„genial artist*, był największym owego styłau 
znawcą. 

Po dłuższym wstępie prof. Morelowski ok- 
jaśniał wyśyiellane na ekranie prace Śp. prof. 
Kłosa, analizując je krótko i podkreślając za- 
sadnicze znamiona i walory sztuki nieodżało- 
wanego ich twórcy. 

Ostatni przemówił prof. Bułhak. Stwierdził 
że często się zdarza w stosunkach naszych do 
wielu rzeczy i ludzi wyrastających ponad zwy 
kłą powszedniość — brak perspektywy. Taj 
perspektywy, która wprawdzie zaciera zmar- 
szezki lub brodawki, lecz ona jedna pozwała 
nam ocenić całą wartość człowieka lub dziełt. 
Gdy znikną, jedno lub drugie często sobie tem 
brak perspektywy wyrzucamy. 

Mówił jeszcze prof. Bułhak, jak to prof. 
Ruszczyc organizując Wydział Szt. Pięknych 
zwrócił się do śp. Juljusza Kłosa, pracującego 
wtedy w Min. Oświecenia, z propozycją obję- 
cie katedry na Wydziale i jak otrzymał na- 
tychmiastową zgodę. Opowiedział o wielkiej 
miłości, którą Zmarły kochał Wilno że go do 
opuszczenia tego miasta nawet korzystna pro 
pozycja Politechniki łwowskiej. spowodować 
nie mogła. Przeczytał nakoniec wyjątek z nie- 
dokończonego dzieła prof. Kłosa, malujący 
wymownie i pięknie Jego umiłowanie dla 
Wilna. 

Na tem tę środę zakończono. Jak bardzo 
lubiany bvł jednak zmarły w Wilnie mimo, 
że życie Mu tu nie szło po różach, świadczy : 
ten wiecór, na którym ledwo zinieścić się mo- 
gli w przepełnionej sali ci, którzy i tak jesz- 
cze pamięć jego uczcić chcieli. Zw. Litera- 
tów, cały dochód z tych zwykłych wstępów 
środowych tego wieczoru przeznaczył na bu- 
doówę nagrobnego pomnika Zmarłemu. 

В 8. z. kł. 

L. alła — przepiękna operetka „Róże z Flo- 
rydy* ukaże się po raz pierwszy na scenie 
teatru „Lutnia“ w środę najbliższą 18 bm. 
w opracowaniu reżyserskiem M. Tatrzańskie 
go. 

— Dziś gra Artur Rubinstein — najšwiei- 
niejszy pianista-wirtuoz polski doby obecnej. 
Fenomenalny pianista wykona m. in. Apas- 
sionatę Bodkwala. Toboa, Bacha, fascynu- 
jące tecrnicznie utwory Debussy'ego, de Falla, 
Albonitza, Prokofjewa oraz szereg utworów 
Chopina. Jedyny recital Rubinsteina wywołał 

można jeszcze nabyć przed koncertem w ka- 
i (Końska 1) od godz. 

   

    

    

  

  

 



  

araida, | Ds Pone 
apus Jutro: Marcelego. 

151 — | || Wschód słońca — g.7 m.38 
| Styczeń |z.chód ||| — 43 m.52 
  

Spostrzozenis Zakiadu Meteoroiogji U.S.B 

w Wilnie z dnia 14/| — 1933 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 777 
Temperatura šrednia RACE 

2 najwyższe — 9° С. 
i uajniższa — 187 C. 

Opad: — 
Wiatr: wsch. 
Tendencja: lekki wzrost. 
Uwagi pogodnie, 

Przewidywany przebieg pogody w niu 15-go 

stycznia według PIMU, 

Pogoda słoneczna o umiarkowanem zach- 
murzeniu nieba. W Wilńeskiem silny, poza- 
tem umiarkowany mróz. Słabe wiatry wschv- 
dnie. 

OSOBISTA 

— W dniu 15 b.m. prezes lzby 
Skarbowej E. Ratyński wyjechał 
w sprawach służbowych do War- 
szawy. 

Na czas nieobecnošci p. prezesa 
zastępstwo objął p. B. Bielunas, na- 
czelnik Wydziału У Izby. 

MIEJSKA. 

— Wniosek Magistratu cofnię- 
cia pracownikom miejskim 10-pro- 
centowego dodatku. Dowiadujemy 
się, że na najbliższem posiedzeniu 
plenarnem Rady Miejskiej (19 b. m.) 
Magistrat wystąpi z wnioskiem cof- 
nięcia prscownikom miejskim 10 pro- 
centowego dodatku komunalnego. 

W razie uchwalenia tego wniosku 
dodatek zostałby cofnięty po upły- 
nięciu 3-ch miesięcy przewidzianych 
ustnwą. 

  

więk. Kino - Teutr Ceny najniższe w Wilnie. 

RONIKA 
ARTYSTYCZNA. 

— Ostatni Tydzień Wysławy minjatur v- 
raz iluminacji Artura Szyka. Ciesząca się 
nadzwyczajnem powodzeniem wystawa dzieł 
Artura Szyka, w Kasynie Garnizonowem przy 
ul. Mickiewicza 13, zamknieta zoslanie nieod- 
wołalnie w niedzielę dnia 22 bm. o godz. 20. 
Wystawa otwarta jest codziennie od godz. 
10 rano do 8 wieczór. 

SPRAWY AKADEMICKIE 
— Z Koła ilozoficznego Stud. U. S. B. 

W poniedziałek dnia 16 stycznia 1933 r. o g. 
20 odbędzie się w lokalu Seminarjum Koła Vi 
zebranie naukowe Koła z referatem p. Z. Ple- 
waki na temat „Znaczenie wychowawcze ele- 
mentów filozofji w szkole średniej*. Po re- 
feracie dyskusja Wistęp wolny, goście mi!e 
widziani 

SPRAWY SZKOLNE 
— Prywatna Koedukacyjna Szkoła Pow- 

szechna „Promień* Wiwulskiego 4, przyjmu- 
je zapisy na Il-gie półrocze do oddziałów I, 
II, III i V w godz. od 9—13. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

-— Odczyt d-ra Stanisława Świaniewicza. 

Dnia 17 stycznia wygłosi dr. Stanisław Św 

niewicz docent USB odczyt na temat „Rola i 

znaczenie komunikacji telegraficznej i telefa- 

nicznej w życiu gospodarczem*. Odczyt ten 
jest dalszym z kołei z cyklu odczytów pro- 
pagandowych organizowanych przez Dyrek- 
cje Poczt i Telegrafów w Wilnie na tematy 

związane z organizaci- -"zedsiębiorstwa „Pol 

ska Poczta, Telegraf i Telefon". 
Odczyt odbędzie się w sali Śniadeckich 

USB, o godzinie 20-ej. Wstęp bezpłatny ża 
kartami wstępu, które otrzymać można w Se- 
kretarjacie Dyrekcji Poczt, ul. Sadowa 25 

— Wieczór w lokalu BB. Dzisiaj wniedzie- 

lę o godzinie 6-ej wieczór odbędzie się w lo- 

kalu BBWR przy ul św Anny 2 czwarty zkolei 
wieczór, na którym p Henryk Karaś wygłosi 
odczyt pod tyt. „Polityka czynu i ugody w od 

budowie państwą polskiego'*. Po odczycie od- 
będzie się wa gazetka” a w antraktach 

koncert orkiestry mandołinistów. 

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
iWeczór dyskusyjny w ZMR i P Zrzeszenie 

Młodzieży Rzemieślniczej i Przemysłowej w 
Wilnie podaje niniejszern do wiadomości 

  

   

   

   
   

      

DZIŚ! 

   

KU AI Ei R 

członkom i sympatykom, iż w dniu 15 bm. o 
godz. 18 w lokalu Resursv (Bakszta 2) — Od 
dział ZMR i P „Vita* urządza Wieczór Artys- 
tyczny dla młodzieżv rzemieślniczej łącznie z 
zabawą towarzyską. 

ZABAWY 
— VII Dorocny Bal Rolników pod prote- 

ktoratem JM. Rektora USB Prof. d-ra Kai- 
miera Opoczyńskiego odbędzie się dnia 21 bm 
w salonach Oficerskiego na Carnizono- 

wego. Wstęp za zaproszen które można 
otrzymać u pp. Gospody jospodarzy Oraz 
w Kole Rolników Stud. USB 
18 codziennie od godz. 16—17, 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NAGŁE ZASŁABNIĘCIĘ WICEPREZESA 

SĄDU GRODZKIEGO. 

Wizoraj podczas wykonywaina swoich 9- 
bowiązków zasłabł nagle wiceprezes Sądu Gr. 
w Wilnie p. Jan Reutt. Pomocy lekarskiej u- 
dzieliło mu pogotówie ratunkowe 

Akademickie Kużło Polsko- 
Estońskie. 

Dnia 14 b.m. w K!Polonia z inic- 
jatywy grona akademików należących 
do różnych stowarzyszeń zaintereso- 

wanych w zbliżeniu „oisko baityckiem 
powstało w Wilnie Akademickie Koło 

Polsko - Estońskie. Od dłuższego już 

czasu zarówno wśród młodzieży pol- 

skiej jak i estońskiej dało się odczuć 
dążenie do jaknajściślejszej współpra- 
cy. Dowodem czego było założenie 
latem zeszłego roku podczas pobytu 
akademików estońskich Koła Polsko- 
Estońskiego w Warssawie. We wrześ- 

niu powstało podobne Koło w Tall:- 

nie. Obecnie zaś w Warszawie stud- 
juje 30 akademików z Estonii. 

Zarząd Koła Wileńskiego urzęduje 
i przyjmuje dalsze zgłoszenia człon- 
ków w K! Polonia (Królewska 7) co- 
dziennie od 4—6. Informacyjne Zeb- 
ranie wszystkich członków i sympa- 
tyków odbędzie się w sobotę dn. 21 
stycznia b.r. o godz 5 po poł. w lo- 
kalu K! Polonia. Jednocześnie Pan 
Norbrt Żaba współpiacownik estoń- 
skieg, pisma „ł'dswaleht* wygłosi re- 
ferat p. t. „Rozwój gospodarczy i kul- 
turalny Estonji", 

    

    

    

stroje balowe. 

Dawnooczekiwany największy przebój dźwięk. o niewidziarym dotychczas 
przepychu i niedo- Najrozkoszn. operetka fimowa. Akcja toczy się na tle 
ścignionej technice KONGRES TAŃCZ Kongresu Wiedeńsk. roku 1814 Udział biorą: urocza 

Liljana Harvey, najmilszy Henry Garat, kusząco piękna Lil Dagovwer i najlepszy komik Armand Bernard. 
Początek o godz. 4, 6, 8 1 iQ'15 — Dla młodzieży dozwolone. 

Już dziś możesz podziwiacfh SERCE KA ROZOROŻU 
win (ĮOTKĘ ALBINOWĄ (LS RADWAN ооы 

Cc Ž E NĄ p 66 | iojnzem dzieckiem XX wielu Ut KI6 (00p6r 
53 Pe i genjalnym Waliace Beery w iol. główn. 

Nigdy jeszcze kinematografja nie odniosła takiego triumful Nadzwyczaj; fascynująca treści 

NAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy i Tygodnik dźwiękowy. Początek seans. o godz. 2. 4, 6, 8 i 10.15 

Hollywood 
Miekiew. 22, tel. 15-28 

Dźwięk. 
Kino REWJA 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

  

zobaczyć 
balet groteskowy 

Kolosalne"powodz. 
najpotężniejszego 

filmu doby obecnej 
więk. teatr świetlny 

PAN 
«l. Wielka 42. tel. 5-28 
  

  
DZIŚ! Śmiech i humor! Podziw! Wspaniała 100% polska komedja dźwiękowa p. t. 

CASINO 1 O , D L A M] N 

wielka 47, tel. 1541 która przewyższa pod względem humorystycznym jak artystycznym dotychczesowe komedje polskie. 
W rolach 
weak Kazimierz Krukowski, Mankiewiczówna, Walie” 1 Wesołowska 
LNAD PROGRAM: Dodatek rysunkowy Flejszera i tygodnik Foxa. Początek o godz. 2, 4. 6, Bi 1015, 
  

  

Dziś początek seansów o godz. 2-ej po poł. 
DZIŚ! Potężny К * ŁR 
Z śro RASPU TIM — Niekoronowany Car Rosji 
Życie i orgje erotycz szatana Rosii w-g pamiętnika KS. Jusupowa, zabójcy Ra-putins. W roli głównej gen'al- 
ny mistrz CONRAD VEIDT. Pieśni i romanse cygańskie w jęz. rosyjskim. Mikolm II. czrowa, caiewicz, 

Wyrubowa, ks. Jusupow, Puryszkiewicz i t. d. Historyczna i mistyczna rola Rasputina. 
NAD PROGRAM: Sziaklem polskich kolei państwowych. Początek o g. 4,6,8i I0 20, w święta o 2-ej 

w-g znanej powieści Dostojewskiego p +. B 63 A L0 i A X A R A Mi A 2 o |) w 

Potężny dramat w |2 aktach z życia rosyjskiego W rolach głównych: Fritz Koertner, Anna Stern i Ozep. 
Przepiękne śpiewy rosyjskie. cygańskie i syberyjskie w wykonaniu chóru syberyjskich włóczęgów. 

NAD PROGRAM: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe. 

Tówięk. Kino - Tentr 

WELIOS 
Wiiešaka 38, tel. 9-26 

Dźwięk. Kiso-Teatr 

Światowid | 
ul, Mickiewicza 9. 

| DZIŚ! Wspaniałe 100% arcydzieło dźwiękowe 

DZIŚ! Największa sensacja sezonu! Wielki podwójny program! Pierwszy raz w Wilniel 
1) BROADWAY W PŁOMIENIACH — dramat awanturniczo-erotyczny p-ę głośnej pow. Normana Haustina. 

Walka z przemytnikami alkoholu. W roli głównej prześliczna Helena Costello. 

2) BRYGADA ŚMIERCI — najlepszy i najnowszy film sensacyjny z królem sensacyj Harry Feel' em w roli gł 
Orkiestra doborowa: dżar-mandoliniści Sala dobrze ogrzana. Początek seansów o godz. |-ej 

KINO-TEATR 

UL. WIELKA 25 

  

Wel 

  

   
Ratujcie zdrowiel [== J światowe po- 

wagi lekarskie stwiezdziły, że 75% chorób po- 

wstaje z powodu obstrukcji. 
Chory żołądek jest główną przyczyną powsta- 

nia najrozmaitszych chorób, zanieczyszcza krew 
i tworzy złą przemianę materji 

SŁYNNE OD 50 LAT W CAŁYM ŚWIECIE 
ZIOŁA Z GÓR HARCU Dr. LAUERA 

jak to stwierdzili prot Berlińskiego Uniwersytetu 
Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu innych wybit- 
nych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowie- 
nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są 
dobrym środkiem  przeczyszczającym, ułatwiają 

funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm 
i pobudzają apetyt. 

Zloła z gór Harcu Dr. Lauera usuwają cier- 
pienia wątroby, nerek, kamieni żółciowych, cier- 
pienia hemoroidalne, reumatyzm i artretyzm, bóle 
głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Marcu Dr. Lauera zostały na- 
grodzone na wystawach lekarskich najwyższem 
odznaczeniem i złotemi medalami w Badenie, Ber- 
linie, Wiedniu. Paryżu, Londynie i w.in. miastach. 
Tysiące podziękowań ctrzymał Dr. Lauer od osób 
wyleczonych. 

CENA 1/5 pudełka zł. 1.50, podw. pud. zł. 2.50.   Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych.     
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LIVE 

w, UBOR 
BOLEC. w PODOSNEM DO 
WAŻZEGO ODAKOWAMU. 

    

      

  

ODGISKI 
1grubiała, skorę i brodawki | 

  

usuwa bez bólu i bez: 
powrołnie znanyod VA wieku 

/KLAWIOL 
PABSTYKA CHEM: FARMACEUTYCZNA 
„ADIKOWALSKI” wARSZAWA 

Ll. GLIENDIE 
przy 6-cio godzinnej dziennej pracy 

  

      Z 
  

zarobią panowie i panie od lat 23. 

Zgłosić się osobiście w dniu 16 bm. 
od 11—14. Jagiellońska 3, m. 5 

(z dokumentami).   
  

Obwieszczenie o licytacji. 
W myśl $ 83 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 25.V1. 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem 
władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62 poz. 580) 
3 Urząd Skarbowy w Wilnie, podaje do ogólnej wia- 
domości, że dnia 17 stycznia 1933r. o godz. 10 w ga- 
rażu Bunimowicza przy ul. Szeptyckiego 16a celem 
uregulowania zaległych należności na rzecz Państwo- 
wego Funduszu Drogowego odbędzie się sprzedaż 
z licytacji | autobusu 4+cylindrowego f.my „Chevro- 
let" należącego do Widzbela Michała, zemieszkałego 
przy ul. Ponarskiej 55, od ceny zsofiarowanej ze 
względu na drugi termin licytacji. 

3 Urząd Skarbowy w Wilnie. 

SPRZEDAJEMY OKAZYJNIE 
z wolnej ręki: 

wagę pomostową na 3000 kg. w r. 1932 cechowaną 
w zupełnym dobrym stanie, różne urządzenia biuro- 

we, kasę ogniotrwałą i 2 kasetki żelazne. 

„POLSKI LLOYD", Słowackiego 27. 

  

  

wszystk. 
koksow. WĘGIEL _>.c;:.... KOK 

BRYKIETY » v. 
w szczelnie zamkniętych i zaplombow. wozach 

Przedstaw. Handlowo-Przemysł. 

Bi 

u DEULL, Wilno 
Biuro: Jagicliońska 3, tel. ЗИ 

Ę Składy: bocznica własna, Kijowska 8, tel. 999 

Ё NAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Ogłoszenie. 
Zarząd Stowarzyszenia Właścicieli 

Browarów Województw Wschodnich 
zawiadamia niniejszem, w myśl $ 18 Statutu, iż w nie- 
Aria kais 29h (śczAI0 ORLA GORZOWA WABI 
szym, zaś o godzinie I8'ej w drugim prawomocnym 
terminie odbędzie się w lokalu Stowarzyszenia, Wile 
no, ul. W. Pohułanka 5, Walne Zebranie członków 
Stowarzyszenia Właścicieli. Browarów. Województw 
Wschodnich. Porządek dzienny: !. Zatwierdzenie 
sprawozdania Zarządu za rok 1932, 2. Powołanie 
Komisji Rewizyjnej, 3 Sprawa dalszego istnienia 
Stowarzenia, 4 Wolne wnioski, 

STRZELAJ DO CELU! 
Broń bez zezwolenia policji. 
Browning 6-cio mm,, strzelający 
z metalowych naboi do celu. 
Pateat Nr. 2295 rączka niklowa, 
pokryta czarną masą ebonitową, 
według rysunku za zł. 8 95 (zam. 

е 30) wraz z eleganckim futerałem 
skórzanyra wysyłamy za zaliczeniem pocztowem na 
listowne zamówienia 2 szt. zł. 16.50. 100 kul mosięż- 
nych zł. 3. 8-miostrzałowy zł. 21.—, 

Adresować: Sz. Skrzydłower, Warszawa |, skrz. 
poczt. 386 — Oddz. W. 

UWAGA. Browningi nasze nadają się również 
dzięki specjalnemu urządzeniu do strzelania na pta- 
ctwo śrutem. 
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najmodniejsze na rok 1933 
> 

TARCE a 
P. BOROWSKI, ui. Trocka Nr. 2, róg Niemieckiej. 
Nowy kurs rozpoczyna się 20-go stycznia o!godz. 7-ej 
wiecz. Opłata tylko 10 zł. Za mazura 5 zł. Zapisy 
wcześniej. Towarzystwo chrześcijańskie inteligentne. 

PIECYK 
kaflowy do sprzedania 

tanio 
ul. Trocka Nr. 13, m. 1 

Sprzedam pianino 
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Uwaga! Pp. Emeryci 
wojskowi i zredukowani 
urzędnicy! 
Poważne przedsiębior- 

stwo poszukuje akwizy- 
torów przy ratalnej sprze- 

daży różnych artykułów 
pierwszej potrzeby do- 
mowej zgłosić się przy 

  

  
ul. Trockiej 3—2a codz. 
prócz niedziel i świąt w 
godz 10—2 i 5—7 po poł. 

kwizytorów z pro- 
uprasza się o ofer- 

ty listownie. 

Stała Praca 
Akwizycyjna 
Wyroby złote I srebrne 

NA RATY. 
Zbyt łatwy, zarobek zł. 
300.— mies Akwizytorzy 
(tekże niezawodowi) w ca- 
lej Rzeczypospolitej po- 
szukiwani. Kaucja niewy- 

magana. Oferty: „ETER- 
NITAS'* Sp. z c. o 

Warszawa, B. M ul. Hor- 
tensja 6. 

Kamerdyner 
lokaj, wszechstronnie wy- 
kwalifikowany, uczciwy, 
pracowity, sumienny, trze- 
źwy, służył w większych 
domach, służbę zna do* 
skonale, polecenie dobre, 
szuka pracy od zaraz w 
jakim bądź charakterze. 

Wymagania skromne. 
Adres w Redokcji dla 

„Kamerdynera”. 

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję xóżne' prace w 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wileńsk.* pod 

„Maszynistka“ 

    

  

  

  

  

w dobrym stanie 

ul. Gimnazjalna 10—2 
  

Maszyna do pisania 
i inne pozostałe rzeczy 
tanio do sprzedania w b. 
lombardzie — Biskupia 4 

POKOJE 
jeden, dwa. cztery, kuch- 

  

  

nia, słoneczne, suche. 

Jagiellońska 9-13. 

Jeden lub dwa 
= 

pokoje 
ładne, słoneczne z wygod. 

DO WYNAJĘCIA 
ul. Jagiellońska 9 —12 

ODMROŻENIE 
Oryginalna maść 

(z kogutkiem) 

„MROZOL" 
leczy i goi ranki, po- 
wstałe od odmrożenia. 
Sprzedają apteki i skła- 

dy apteczne. 

d. piśmien- 
Zdolny ;,*50.:0- 
wać może w każdym cha- 
rakterze: dozorcą, woż- 
nym it. p., lat 30, z żo- 
ną, bez dzieci, o zacnej 
przeszłości. Wymagań 
skromnych, Każdą pracę 
ceni i szanuje, przeto jest 

bezwględnie posłusznym 
dls swego pracodawcy. 
Adres: z. Listopadowy „B* 

Nr. 12. m. I dla A. B. 

  

  

    

Nr. 

Od roku 1843 istnieje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

Jedaiu», sypialne i ga- 
binecowe, kredensy, 

etoły, szafy, łóżka lt.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

па dogodnych warmiżath 
i NA RATV. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

12 (2553) 

DOKTÓR 
Janina 

Piotrowiez-Jurczenko 
Ordynator Szpitala Sawicz 
shoroby akórne, wenery- 

czne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

Wileńska 34, II piętro 
Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

Dr. Wolfson 
Choroby xkórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 9—1 i 4—8 

H Kenigsberg 
Choroby skórne, 

weneryczne 
! moezopłelowe, 

ulica Mickiewicza 4, 
telefon 10-90, 

Gd gody. 9—12 1 4—8. 

Dr. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener.. 
narządów moczowych, 

od g.9—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz= 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz» 

Mickiewicza 24, tel. 277 

Akuszerka 

Haja LaketoMė 
pzyjmuje od 9 de ? wiesz, 
ulica Kasztacowa 7, m5, 

W 7.P. Ne. 69. 8528 

  

  

  

  

  

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetycz- 
zy, usuwa zniarszczki, bro- 
dawki, kurzaki i wągzy, 
w.Z.P. 48. 8323 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez przerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
aa lewo Gedeminowską 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

Dadja- elegralsta 
poszukuje posady. 

Oferty do Administr. 
„Kurjera  Wileńsk.* 

pod „Rtelegr“. 

Student USB. 
udziela 

korepetycji za pokój. 
Oferty do Redakcji „Kur- 
jeru Wileńskiego", Jagie- 

llońska 3, pod „Z.* 

    

  

Nie znaleziono przy nich naj- 

  

Kpt. MIECZYSŁAW B. LEPECKI. 

NA KOŃCU ŚWIATA. 
Rozdział IV. 

Przez kraj legend i barbarzyńców. 

Okręt, na którym opuściłem Punta 

Arenas, nazywarł się „Alejandro” i 

stanowił własność towarzystwa chilij 
skiego. utrzymującego komunikację 

między ziemiami magellańskiemi i por 

tami południowego Chile według sta- 
łej marszruty *). Na wodach cieśniny 

prowadzi ta  marszrula najpierw 

wzdłuż półwyspu Brunświckiego, po- 

tem zaś półwyspu Munoz Gamero (wy- 
spa Dawson, archipelag Clarence, oras 

wyspy Santa Ines i Desalation pozo- 
stają po lewej stronie). Przy archipe- 
lagu królowej Adelajdy okręt wynu- 
rza się na krótko na otwarty Pacyfik, 
aby znowu przy wyspach Hanower i 

Duque de York zagłębić się w niezli- 

czone; poplątane kanały morskie, prze 
cinające setki wysp. przybrzenżych 

Jakgdyby jakiemiś olbrzymiemi rze- 
kami, wśród brzegów porosłych zielo- 
nemi bujnemi lasami, przesuwa się set 

ki i tysiące kilometrów, aby dopiero 

_ po wyminięciu wyspy Chiłoe i opusz- 
czeniu portu w Puerto Montt wydostać 
się z tego labiryntu na wolny od 
szczątków lądu ocean. 

Przez pierwszy i drugi dzień podró 
ży mijaliśmy liczne łodowce, tkwiące 
częściowo w morzu, a częściowo będą- 
ce jeszcze na lądzie. Ich wiekowa 
žmuūdna praca tworzyła rozległe doli- 
ny, opadające łagodnie ku: wodom 
morskim. Bardzo nisko położona w tej 
szerokości geograficznej strefa wiecz- 
mych lódów sprawia, że niewysokie 

   
  

nawet wzgórza są pokryte šniegami 

i zwałami narastającego stale lodu. 

Gdy zestawi się efekty mrozów z zie- 

lonemi lasami nadmorskiemi, osiąga 
się całość nadzwyczaj piękną. Zwłasz- 
cza na ludach kreolskich, które śnieg 
znają głównie z obrazków  pudróż 
przez te kanały pozostawia niezalarte 

wrażenie. 

Na trzeci dzień podróży dotarliśmy 

do archipelagu królowej Adelajdy. 

—- Panie — rzekł wówczas do mnie 
jeden z oficerów .Alejandra* — bę- 
dziemy mijać wkrótee wyspę. która 

należy do Polaka. 

Kiwnąłem głową. 
— Tak — odrzekłem. — Wiem o 

tem, że jedna z tych wysp należy do 
mego rodaka. Niech mi ją pan pokaże, 
gdy się zbliżymy. 

W dwie godziny później oficer 

wskazywał mi niewielki górzysty lą: 
dek. 

— Oto ma pan przed sobą wyspę 

Jiego de Almagro. 
Jest to wysepka o powierzchni 40 

km.“. poręsła lasem dziewiczym i po- 

kryła górami. Tylko w jednem miej- 
seu dostrzegłem przez lornetkę nie“ 
wielki step, widniejący jak jasna po- 
lana na tle ciemnego lasu. 

Stanowi ona koncesyjną własność 
inżyniera Emila Świerczewskiego z 
Santiago, który odkrył na niej nieprze- 
brane pokłady wspaniałych marmu- 
rów. Leży w odległości dwóch dni dro- 
gi kutrem od osady Puetro Natales, 

położonej na lądzie stałym. Żadnej ko- 

  

Uydawnietwo „Kurjer wzaeński” S-ka x ogr. odp. 

munikacji ze światem nie posiada. 
Nawet okręty, kursujące wzdłuż wy- 
brzeży, omijają ją zdaleka, a „Alejan- 
dro* przybliżył się do niej tyłko dła- 
tego, abym mógł się jej przyjrzeć. 
W takich warunkach historja, która 
się na niej przytrafiła no początku 

  

roku 1930 i którą poniżej przytaczam. 
nie wydaje się zbyt dziwna. Opowie- 
dział mi ją jeszcze w Punta Arenas 
znajomy Jugosłowianin, pan Centinev. 

Pewien niewielki okręcik wielory»- 
niczy, który zawinął przypadkowo do 
brzegów Diego de Almagro, przywiózi 
z niej do Punta Arenas kilka kawał- 
ków skały, sądząc, że, być może, sła- 
nowią one dobry surowiec do wypala - 
nia wapna. Owe kawałki skały wpa- 
dły w ręce inżyniera Emila Świerczew 
skiego, pracującego w Chile od wielu 
lat, Inżynier rozpoznał w kamieniach 
coś więcej niż materjał na wapno, a 

  mianowicie marmur. Zrobiwszy io 
cdkrycie, udał się na wyspę, gdzie rze- 
czywiście znalazł nieprzebrane wprost 
zasoby białych i kolorowych marmu- 
rów. Oczywiście, nie było mowy o wy- 
palaniu z nich wapna. Wkrótce potem 
powstało towarzystwo akcyjne, które- 
go kierownikiem został nasz rodak. 
Do niego to zgłosił się pewnego dnia 
jakiś młody człowiek, Polak, i popro- 
sił o pracę, Na poparcie prośby opo- 
wiedział swoje dzieje z czasów wojny. 
Z opowieści tej wynikało, że przeszedł 
wiele niedoli, nieszczęść i głodu. Wzru 
szony tragicznemi dziejami ziomka 
inżynier Świerczewski, który sam nie 
brał udziału w przejściach tego katak- 
lizmu  dziejowego. zwanego wojną 
światową, przyjął go bez wahania. 

—- Pojedzie pan —-rzekł do niego 
--wraz z partją robotników na wyspę 
Diego de Admagro, 

    

  

        

Polak propozycję przyjął i na wy- 
spę pojechał. 

Przez szereg miesięcy wrzała praca 
na dotychczas zapomnianym przez 
swiat lądku. Wycinano las, rżnięto 
deski i piłowano próbne błoki mar- 
muru. Przez szereg miesięcy żyli ro: 
kotnicy w zupełnej samotności, o0d- 
wiedzani tylko niekiedy przez koczow- 
nicze rodziny indyjskie z plemienia 
Alakalufów. Aż wreszcie w chwili jak 
najodpowiedniejszej zabrakło przedsię 
biorcom „kredytów *. Trzeba było na- 

razie roboty przerwać. Na_wyspie po- 
zostawiono dla ochrony dokonanych 
prac dwóch ludzi, pewnego Chilijczy- 
ka i Polaka. Zostawiono im stadko o- 
wiec i dostatek innej żywności. Do 
czasu wznowienia robót, co mogło ra- 
stąpić dopiero za kilka miesięcy, mieli 
ci ludzie prowadzić życie Robinsonów. 
Jak to życie im biegło, trudno zgad- 
nąć. (o robili, jakie rozmowy prowa- 
dzik, i jakie zdarzenia przytrafiły im 
się na pustej wyspie?.. Tego dzisiaj 
nikt napewno nie wie. W każdym ra- 
zie, gdy w pół roku później przybyli 
znów na wyspę robotnicy, zastali na 
niej tylko Polaka. Chilijszyk zniknął. 

— Gdzie twój towżrzysz? -— za- 
pytano go. 

Polak, który w czasie swej rokin- 
sonady napoły zdziczał, obrósł jak 
zwierz i wyglądem mało się różnił od 
Alakalufów, powiedział taką historję: 

— Pewnego dnia— mówił — przy- 
jechali na wyspę łodziami Indjanie i 
przyszli do nas. Było ich kilkunastu. 
Z początku niczem nie zdradzali wro- 
gich zamiarów, tylko przyglądali się 
z ciekawością naszym narzędziom. I ja 
i Chilijczyk byliśmy przyzwyczajeni 
do odwiedzin ludzi dzikich i nie przed - 
sięwzieliśmy przeciw nim. żadnych 

  

  

3 DRRZEIET OKNO ZOO T ODC EW OEC OECD КВЛООЕОНИОАЫ: ПНИ РСО НО ЕОНо оКОСО аООО ОЕЕННН НЕ ОАЕОСТНЕ ЛОЛОа СС ЛКОК ЕЕЕ 

Drukarnia „Zniex“, Wilno, ul. $-to Jańska 1. tel. 3 40. 

\ 

Środków ostrożności. W pewnej chwi 
li, jakby na dany znak rzucili się na 
nas. Mnie udało się dobiec do chaty. 
skąd począłem strzelać. Gorzej posz- 
częściło się Chilijczykowi, którego zra- 
nili i uprowadzili z sobą. 

— 1 to wszystko? 
-- Tak, to wszystko. 

I na dowód prawdy swych słów 
poprowadził przybyłych do zarośli, 

położonych wpobliżu chaty, gdzie 

wskazał im cuchnący, napół zjedzony 

przez ptactwo i robactwo trup Indja- 

nina. 

—- Tego widzicie, zabiłem w swo- 
jej obronie. 

Sprawa początkowo wydawała się 
jasna. Podli nikczemni, dzicy Indju- 
nie napadli na porządnych, prazowi- 
tych białych i jednego z nich zabili. 
Tego rodzaju rozwiązanie sprawy szie 
po myśli ws kich innych ,.porząd- 
nych i pracowitych* białych miesz- 

kańców południowego Chile. I nie by- 

łoby żadnej tajemnicy, gdyby nie chęć 
ukarania Indjan, jaka zaświtała w 
głowach pobliskiego (200 kilometrów, 
oddziału karabinierów *). Urządzono 
tedy na biednych koczowników wy- 
prawę. Po długiem kluczeniu po wod 

nych kanałach. dzielących setki wy- 
sepek przybrzeżnych, natrafiono wre 
szcie na ten szczep Alakalufów: któ- 
ry kilkakrotnie odwiedzał robotni- 
ków na Diego de Almagro. 

Przeprowadzono długie i żmudno 
dochodzenia. 

Indjanie zaprzeczali kategorycz- 
nie, jakoby mieli na białych napaść. 

— My dobra człowieki — mówili 
do karabinierów — my kochać blan- 
cos, my zabijać tylko foka, wydra i 

ptak. 

  

mniejszego 
wskazywał, ż 
ka obrabowali. 

Indjanie wogóle, a Alakalufowie 
w szczególności, są prostoduszni i 
prawdomówni. Nie byłoby trudno wy 

przedmiotu, któryby 
że zaginionego Chilijc     

. dobyć z nich zeznania, gdyby to oni 
w rzeczywistości byli sprawcami ta- 
jemniczego . zniknięcia białego czło- 
wieka. Ich spokój był rozbrajający. 
Karabinierzy poczęli wątpić w ich 
winę. Zapytano wresz*ie, czy nie bra 
kuje wśród nich jednego z wojowni- 

ków. Na to pytanie kacyk kiwnął gło 

wą i rzekł, że, rzeczywiście, przed pe 

wnym czasem pojechał jeden z jego 
ludzi sprzedać skórki z nutrji (wydra 
morska) i dotychczas nie wrócił. 

—  Pewno morze go zjadło — do- 
kończył z rezygnacją, właściwą lu- 
dziom pierwotnym. 

Od tej chwili karabinierzy prze- 
stali wierzyć w winę Alakalufów. Pa 
dejrzenie padło zkolei na Polaka. Are 
sztowano go i odstawiono do Punta 

Arenas. Przedtem jeszcze przeprowa 

dzono szczegółowe poszukiwania na 

wyspie. Pewnego dnia znaleziono 

   

trupa Chilijczyka w morzu, wśród 
nabrzeżnych skał. Był skrępowany 

sznurem i miał poprzyczepiane do 
ciała ciężkie kamienie, aby morze nie 
wyrzuciło go na brzeg. 

Polak wypierał się uporczywie 
zbrodni: twierdząc, że towarzysza mu 
sieli zamordować i rzucić do morza 

Indjanie. 
Sprawa stała się w Chile głośna. 

(D. cn.) 

  

1) Raz na sześć tygodni. 

*)Wojskowo zorganizowana policja. 

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kieskin. 
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