
   

    

             

     

  

    

    

  

   

   
   

_ Recepcja noworoczna 
na Zamku. 

WARSZAWA. (Pat) Zgodnie 7 
Przyjętym zwyczajeni. P. Prezydent 

j Szeczypospolitej przyjmował życze- 

Mia 7 okazji RS Roku dn' a 1-ga 

  

РО + Ara 10 rano składa ycze- 
personel Kancelarji Cywilnej i 

jskowej oraz Protokuł dyploma- 
czny. 
O 10.30 p. prezes Rady Min'strów 

W otoczeniu członków Rządu udał się 
Na Zamek i przyjęty był w aparta- 
Weńtach prywatnych P. Prezydenta 
Rzeczypospolitej. 

_ Zaraz potem P. Prezydent Rzeczy- 
pospolitej w otoczeniu członków 
Rządu, Kancelarji Cywilnej, Gabinetu 
Wojskowego i Protokułu dyplomatycz 
Nego udał się do kaplicy zamkowej, 

gdzie ks. kapelan Bojanek odprawił 
mszę św. Po zakończeniu ceremonji 
religijnej p. Prezydent udał się do sa 

li Marmurowej. W tym „czasie prze: 
schody senatorskie i galerję prowa- 
dzącą od nich wchodzili na Zamek 
JE. ks. kardynał Kakowski, arcybi- 
"skup metropolita warszawski, nar- 
Sząłkowie Sejmu i Sepatu, dygnitarze 

państwowi i Korpus dyplomatyczny 
W komplecie w galowych mundurach. 
Oddział kómpanji zamkowej odda- 
wał honory wojskowe w galerji. 

Pan Prezydent przyjął najpierw 
W sali Marmūrowej na osobn. audjen 

| cjach JE. ks. kardynała, marszałków 

` 
| 

  
Sejmu i Senatu oraz p. prezydentów 

jwyższej Izby Kontroli Państwo- 
wej, Sądu Najwyższego i Trybunału 
dministracyjnego, poczem o godz. 

11.30 poprzedzany przez dyrektora 
Protokiłu w towarzystwie p. prezesa 
rady ministrów i ministra spr. zagra 
nicznych i otoczony członkami Kan- 
celarji Cyw'lnej i Gabinetu wojsko- 
wego wszedł do sali rycerskiej, gdzie 
był już zgromadzony cały korpus dy. 
Plomatyczny. 

Dz.ekan Korpusu dyplomatye 
šo, nuncjusz Apostolski msgr. M: 
maggi wygłosił przemówienie aa któ- 
Te P. Prezydent również dłuższem 
Przemów'eniem odpowiedział. 

Po krótkiej rozmowe z szefam: 
misyj Pan Prezydent Rzeczypospoli- 
tej, poprzedzany przez dyrektora Pro 
tokółu i otoczony przez członsów 

 Kancelarji Cywilnej i Gabinetu woj- 
„Skowego, przeszedł do przyległych sal. 

zyjmując życzenia w sali. Tronowej 
| , duchow; eństwa wszystkich wyz- 

ań, w gabinecie królewskim od «są- 
ownictwa, w t. zw. garderobie kró- 

skiej od rektorów i senatów wyż 
uczelni, — w sali audjea: 

nej od przedstawicieli wojska, — 

  

    

    
    

     
     

       
    

        

    

  

   
     

   
   
    

    
    

     
    

     

    
    

    
    

      

    
    
     
   
    
    

    

   

   

   
     

      
    
    

   

  

w sali „obiadów Gzwarikowy ch 
urzędników państwowych, w sali 
nblowej od przedstawiecieli spo- 

szeństwa. 

Wymiana życzeń nowo- 
rocznych. 

WARSZAWA (Pat). Z okazj: No- 
roku nastąpiła wymiana depesz 

atulacyjnych między p. Prezyden- 
Rzeczypospolitej a królem rumuń 

cin, królem bułgarskim, regentem 
Węgier, prezydentem Finlandji, pre- 

entem Austrji, cesarzem perskim ° 
rezydentem Francji. 

prezentacyjne polowanie 
w Białowieży 

_ WARSZAWA (Pat). Dnia 2 stycz 
p. Prezydent Rzeczypospolitej wy 

jechał do Białowieży, gdzie zamieszka 
w pałącu myśliwskim. Panu Prezyden 
wi towarzyszą: marszałek Senatu 
czkiewicz, minister Michałowski, 

„Rydz- Śmigły, poseł łotewski w 
Groswald, min ster 

i, wiceminister Karwacki, 
iński, wojewoda Kości:     

gen. E i członkowie 

Ai W 

W dnińy 2 stycznia o godzinie 15,10 
wyjechali 4 Rygi a o 11-ej przejechal: 
przez Wilną, udając się na polowanie 
do Białowiefy, w charakterze gości p. 
Prezydenta iĘzeczypospolitej I. Mości- 

_ ckiego minisfjer spraw wewnętrznych 
istrz m. Rygi,b. prem- 

jer Celminsz, Glyrektor banku rolnego 
pos. Zelzits, Breiksz; pos. Lai- 

. minsz i pos. Lefins-Leja oraz adjutant 
  

    

     

      

premjera „płk. jukinsz. Premjer Sku- 
jenieks nie móg$ wyjechać z powoda 

„ wypadku samocjhodowego, któremu 
Aegis dniu 1 st te nia. Pos. Zemgalsz 

& шиз*а] również 

ko- 

łok X. Nr. 2 (2543). 

KURJER w 
CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 3 zł., z 

K Er. za mm. jednoszp., ogloszenia mieszkaniowe—30 gr. za wyraz. Do tych cen dolicza się: ci 

| Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio łamowy, 
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Wilno. Wtorek 3 Stycznia 1933 r. 
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odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetrowy przed tekstem—75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem—30 gr., kronika redakc., komunikaty— 
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Iszałka Piłsudskiego 
do Wilna. 

W niedzielę, dn. 1. b. m. o gedz. 18,20 przybył do Wilna Pan Marsza- 

iek Józef Piłsudski w towarzystwie płk. dr. Woyczyńskiego * adjutanta 

mjr. Buslera. Na dworeu oczekiwali i powitali p. Marsźałka wojewoda wi- 

łeński Zygmunt Beczkowicz, p. minister Jan Piłsudski i inni członkowie 

rodziny p. Marszałka, wyżsi oficerowie z inspektorem armji gen. dyw. 

Dąb Biernackim i gen. brygady Przewłockim na czele, szefowie sądownict- 

wa i prokuratury, dyrektor kołei i inni przedstawiciele władz. P. Mar- 

Szałek zamieszkał w Pałacu Reprezentacyjnym. 
  

Konferencja 5 mocarstw 
w sprawie równouprawnienia Niemiec nie odbędzie się. 

LONDYN (Pat). Ja kdonosi „Dai- 
ly Telegraph* projektowana przez 
Mac Donalda w drugiej połowie stycz 
nia konferencja 5 mocarstw w Spra- 
wie ustalenia szczegółów przyznanego 
Niemcom równouprawnienia zbrojeń, 
nie odbędzie się. Zarówno Paul-Bon- 
cour jak i Schleicher nie okazali chęci 
przyjazdu na tę konferencję do l.on- 

dynu. Paul-Boncour nie chciał zraz ć 
sobie niezaproszonych na tę konferen 
cję, chociaż bardzo w niej zaintereso- 
wanych sojuszników Prancjj, jak Pol 
ski i Cezchosłowacji. Schleicher zaś 
spodziewa się uzyskać więcej w otwar 
tej dyskusji konferencji rozbrojenio- 
wej w Genewie, niż w Londynie, gdz'e 

Niemcy mogą być izolowane. 

Dlaczego zawieszono rokowania o układ 
handlowy. 

PARYŻ (Pat). Jak donoszą z Wa 
szy! ngtonu do „La Journee Industriel- 
le*, że nastąpiło wyjaśnienie ze strony 
urzędowej pogłosek o zupełnem jako- 
by zerwaniu rokowań handlowych 
między Francją a Stanami Zjednoczo- 
nemi. Rokowania zostały zawieszone, 
a to z tego powodu, że rząd ustępują- 
cego już wkrótce prezydenta Hoovera 

nie może prowadzić juź żadnych ukła 
dów, zwłaszcza handlowych wobec ró 
żnicy w tendencjach celno-pol'tycz- 
nych ustępującego prezydenta i Roo- 
sevelta. Zastój w rokowaniach hand- 
lowych wynika z wewnętrznego spe'- 

jalnego położenia Stanów Zjednoczo- 

nych. 

Zapowiedź reorganizacji armii 
rumuńskiej. 

KISZYNIÓW (Pat). Prasa miejsco- 
wa donosi, że podczas sesji stycznio- 
wej rumuńskich izb prawodawczych 
rozpatrywane być mają bardzo ważne 
projekty, dotyczące reorganizacji ar 

mji, ProjeNty przewidują m. in. zorga 
nizawanie sztabu armji na nowych zu 
pełnie warunkach. Specjalne za:ntere- 
sowanie wzbudza projekt organizacji 
wojsk terytorjalnych. 

Powszechne przysposobienie wojskowe. 
BUKARESZT (Pat). Do parlamen 

tu rumuńskiego wpłynąć ma w najbl: 
ższym czasie wniosek rządowy o pow 

szechnym obowiązku przysposobienia 
wojskowego w Rumunji. Uwzględnia- 
jąc fakt, że nowoczesna wojna obej. 

Hitler w r. 1933-m 
BERLIN, (Pat). Dziś po raz pierwszy nka 

zało się w Berlinie wydanie centralnego ог- 
ganu partji narodowo-soejalistycznej „Voelki 
seher Beebachter*, przeznaczone na Niem- 
cy północne. wi erwszym numerze 
pisma zamieszezono artykuł programowy 
Hitlera, który oświadcza z naciskiem, że jest 

muje całe społeczeństwo, nie zaś tył 
ko siły wojskowe danego narodu. no 
wa ustawa przewiduje powszechny o: 

bowiązek zapoznania Się z zasadami 

obrony. 

una 

zdecydowany nie edstępować praw do wła- 
dzy, przysługujących partji narodowo.soeja- 
listycznj, za eenę udziału w rządzie, Hitler 
odrzuea wszelki kompromis z gabinetem 
Sehleichera, zapowiadająe, że nadehodzący 
rok będzie okresem wzmożonej walki o v- 
rzeczywistnicnie idei narodowej soejaliznu. 

Echa spisku w Barcelonie. 
PARYŻ, (Pat). Donoszą z Bareełony, że 

według oświadezenia gubernatora eywilncee 
ekstremiści barcelońsey od pewnego czasy! 
rozwijają ożywioną działalność wywrotową 
wśród wojska. Między innemi ubiegłej nocy 
8 ekstremistów próbowało namówić żołnie- 
rzy, stojących na posterunku przy składaeh 

Wznowienie walk 
SZANGHAJ, (Pat), Z Tien-Ssinu donoszą 

o gwałtownej strzelaninie między oddziała- 
mi cehsińskimi a japońskiemi. Według wia- 
domości ze źródeł chińskieh, Japończycy 
pierwsi rozpoczęli strzełaninę bez żadnego 
powodu. Chińczycy zaś bronili swych sta. 
nowisk. Wiadomości z terenu walki są — 
jak dotąd bardzo skąpe z powodu niemal 
zupełnego przerwania połączenia telefoniez- 
nego. 

SZANGHAJ, (Pat). W dniu 2 stycznia po 

broni, aby ieh tam wpuścili, Ekstremiści za 
mierzali zaopatrzyć się w karabiny masvy- 
nowe, Žolnierze pozornie zgodzili się na ża- 
danie ekstremistów, jednocześnie zawiada- 
miająe przełożone władze, ŃNiedoszłych za. 
machowców aresztowano. Staną oni nielia- 
wem przed sądem wojennym. 

chińsko-japońskich 
południu rozpoczęła się nanowo w Szanę- 
Hai.Kan strzelanina po przybyciu posiłków 
japońskich. Z Tien-Tsinu donoszą, że samo- 
loty japońskie zrzuciły na Szang-Hai-Kan 12 
bemb, podczas gdy kilka armat polowych 
bombardowało mury miasta, Z wiarogodnych 
źródeł informują również, że wojska japoń- 
skie i mandżurskie zajęły dworzee kolejowy 
w Szang-Hai.Kan, skąd 3 tysiące żołnierzy 
przygotowuje się do wyjazdu do  Dzinę- 
Wang-Tao, 

Wzrost nastrojów antyeuropejskich w Persji. 
TEHERAN, (Pat). Szach perski wydał de- 

kret, zabraniający wyższym urzędnikom i 
esobom, zajmującym stanowiska urzędowe, 
odwiedzanie kobiet europejskich i branie u- 
działu w przyjęciach, wydawanych przez za- 
mieszkałych w Persji. cudzoziemców. Nałcży 
to uważać za objaw wzrastających wrogich 
nastrojów w stosunku do przedstawicieli han 

dlu zagranicznego w związku z zatargiem 
angielsko-perskim. Perskie koła handlowe 
twierdzą, że firmy sowieckie, działające na 
terenie Persji, nadużywają zawartego nieda- 
wno traktatu persko-sowieckiego. Kola te 
domagają się powołania do życia speejalnej 
komisji, któraby dokonała rewizji traktatu. 

Najkrwawsza noc sylwestrowa. 
BERLIN, (Pat). — Z komunikatu poli: 

cyjnego wynika, że tegoroczna noe sylwestrc: 
wa była najkrwawszą od szeregu lat. Do go- 
dzin rannych posterunki policyjne i pogoio- 
wia ratunkowe wezwane były w przeszło 300 
wypadkach, gdzie dochodziło do krwawych 
starć pomiędzy grupami politycznemi. Zabito 
3 osoby. Rannych jest przeszło 30, w tem 7 
jest ciężko rannych. 

BERLIN, (Pat). Wiedług otrzymanych wia 
domości, noe Sylwestrowa również i poża 
Berlinem miała krwawy przebieg. Kroniki 

  

  

  

* Przepotężne arcydzieło 

po raz pierwszy w wersji wiekowej 

ukaże się już wkrótce ? ? ?     

policyjne zanotowały na obszarze eałej Rze- 
szy szereg bójek i napadów, przeważnie na 
tle politycznem, które pociągnęły za sobą 
12 ofiar śmiertelnych oraz wielką iłość ram 
nych. Wypadki podobne miały miejsce mię- 
dzy innemi w Hamburgu, w zagłębiu Ruhry, 
w Kolonji, we Frankfurcie nad Menem, Es- 
sen i t£. d. W. miejscowości Allen w West- 
žalji zamordowany został pewien wojskowy 
przez własnego syna ,który stanął w obronie 
innych ezłonków rodziny.       

          
    

  

   
   

   
   
  

7 stycznia 1933 r. 

lac. Mieli 

Leoń Gambetta. 

  

Przed 50 laty zmarł wybitny mąż słanu 

polityk, dziennikarz i mówca, którego wydał 

naród (francuski. Gambetta był zaciekłym 

przeciwnikiem monarchji, odważnym wro- 

giem Napoleona III i wybitnym wyrazici 

lem nastrojów republikańskich. Zasłużył się 

przy organizowaniu oporu przeciwko najaz- 

dowi: armji niemieckiej w r. 1870. 

Dzisiaj Francja obchodzi 50 rocznicę jego 

    

zgonu. 

za tekstem 10-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. 

Noworoczne przemówienie 
Prezydenta Republiki Litewskie! w radio 

e kowieńskiem. 
W pierwszym dniu nowego 1933- 

go roku Prezydent Republiki Litęws- 
kiej Antoni Smetona wygłosił przez 
radjo „przemówienie do narodu*. 

— Witajcie — rozpoczął preży- 
dent Smetona, — ci wszyscy, coście w 
zdrowiu doczekali Nowego Roku 

Bardzobym chciał, by ten nowy 
rok był pomyślniejszy i lżejszy nż u- 

biegły. 
Charakterystyczną cechą natury 

ludzkiej jest ustawiczne pragnienie 

szczęścia. 

  

— To też każdy, kto dotąd sz 
cia nie zaznał szuka go w przyszłości. 

Ciągła ucieczka przed złem i go- 
nitwa za dobrem jest u ludzi zdrowym 

objawem. 
Zastanówmy się jednak, czy w 

chwili obecnej posiadamy jakieś dane, 
któreby pozwoliły przypuszczać, 'ž 
nowy rok będzie pomyślniejszy n'ż u 
biegły? 

Stawiając horoskopy na rok przy 
szły zazwyczaj bierze się pod uwagę 
wypadki roku ubiegłego, a wszak u- 
biegły rok byl bardzo trudny | viežk'. 

— Ciežko bylo nietylko rolnikom, 
których produkty staniały, lecz także 
przemysłowcom i kupeom, których 
majątek za nieopłacone długi sprzeda 
wano częstokroć z licytacji. 

5 

IBP PODTATRZE ZO A DETAZ ARE REEDA 

Rada Ministrów. 

WARSZAWA (Pat). W dniu. 2 bm 

pod przewodnictw em p. premjera Pry 

sfora odbyło się posiedzenie rady mi- 

nistrów na którem przyjęto kilka pr 

jektów ustaw i rozporządz. rady mini 

strów oraz załatwiono sprawy bieżące 

M. in. rada uchwaliła projekt ustawy 

o grobach i cmentarzach wojennych, 

projekt noweli do ustawy Z dnia 23 

lipca 1926 r., zmieniającej art 112 u- 

sławy o szkołach akademickich oraz 

nowelę do rozporządzenia rady min 

strów z dnia 26 czerwca 1930 roku 0 

postępowaniu egzekucyjnem władz 

skarbowych. Ponadto rada ministrów 

postanowiła powołać w ramach hudże 
tu prezydjum rady ministrów biuro 
personalne, analogiczne do b'ur perso 
nalnych ministerstw. 

interwencja poselstwa Poiskł 
w Berlinie. 

W dn. 31 grudnia radca poselstwa 
Rzplitej w Berlinie, dr. Sehim:czek 
interwenjował w niemieckim urzędzie 
spraw zagranicznych w związku z an- 
typolską sandlydja. radja niemieck'ego 
z dn. 28 ub. m, oraz uczestnictwem 
w niej osób urzędowych. 

Przyjaźń rumuńska. 

BUKARESZT (Pat) Niemiecka pro 
paganda rewizjonistyczna, ' skierowa - 
na przeciwko granicom Polski, prowa 
dzona przy pomocy radja, spotk: ała się 
х kategorycznem wystąpieniem ze 
strony Rumunji. 

„Adverul* pisze, że Polska może 
być pewna, że nie zostanie wobec tej 
propagandy osamotniona i zawsze ma 
że liczyć na poparcie przez Rumunję 

słusznych swych tez. 

Kontyngenty wwozowe 
Polska— Niemcy. 

WARSZAWA (Pat). W związku z 
odbytemi w marcu ub. r. rozmowami 
nastąpła w dniu 31 grudnia 1932 r. 
wymiana not między ministerm Bec- 
kiem a posłem niemieckim on. Moli 
ke, na mocy której Polska otrzymała 
kantyngent na przywóz do Niemiec 
masła i przędzy, wzamian za przyzna 
nie odpowiednich kontyngentów 
przędzy i surowych skór z Niemiec. 

0 układ handlowy włosko- 
sowiecki. 

RZYM (Pat). W Rzymie rozpoczęły . 
się rokowania pomiędzy przedstaw: ie 
lami rządów włoskiego i sowieckiego 
o zawarcie nowego układu handlowe 
go. Władzom chodzi o zrównoważe- 
nie wzajemnej wymiany towarowej. 
gdyż dotychczas Sowiety sprzedają 
Włochom więcej niż same zakupują 
we Włoszech, Rokowania w tej spra- 
wie wszczęte były już na wiosnę i932 
roku lecz zosłały przerwame w czerw 
cu. Obecnie obie strony znalazły pod 
sławę do porozumienia, dlatego też So 
wiety wysłały nową lelegację, któ.a 
teraz prowadzi rokowania. 

  

Od redakeji. Wskutek „syłwestrowego* 
pośpiechu wkradło się do niedzielnego nu. 
meru sporo błędów technicznych, które w 
niektórych wypadkach mogły mawet znie- 
kształcić myśl, za co przepraszamy zarówno 
autorów jak i czytelników. Wymieniamy 
niektóre, najbardziej rażące błędy. — Tak 
nprz. w artykule wstępnym zamiast „form“ 
wydrukowano „barw*, zamiast „najmozoł- 
niej“, — „najnormalniej“ , nazwisko Marksa 
„wypadio“ wogėle z pierwszej szpalty artv- 
kułu. Dalej znów widzimy zamiast „podej- 
muje* — mylnie złożone „podtrzymuje”, za- 
miast „socjałne* — „„specjałne* (fe, jaki brzy 
dki błąd) i t. p. 

Błędy w interpunkcji nie pozostały w ty- 
Je. W, paru wypadkach przecinki ulokowały 
się akurat tam gdzie najbardziej zawadzają, 
a kropek i dwukropków zabrakło tam wła 
śnie, gdzie były koniecznie potrzebne. 

WEZWANIE. 
Niniejszem uprzedzam p. p. 

Benjamina i Annę Wajnberg 
zam, przy ul Zamkowej Nr. 17, 
iż jeżeli do dn. 5 stycznia r. b. 
nie zwrócą mi przywłaszczon. 
110 dolarów, 400 zł. i 40 rubli 
w złocie, które otrzymali ode- 
mnie wykorzystując w niecny 
sposób moje do nich zaufanie, 
skieruję sprawę do Sądu 

Berel Grodzieński 
ul. Królewska 5, m 9 

  

  

    

Poseł sowiecki w Finlandii. 
MOSKWA. (Pat.) Tass donosi, że 

były szef departamentu Komisarjatu 
spraw zagranicznych, Stejn, został 
mianowany posłem sowieckim w Fin- 
landji. 

Bogomołow ambasadorem 
w Chinach. 

MOSKWA (Pat). Radca ambasady 
sowieckiej w Londynie Bogomołow 
mianowany został ambasadorem 50- 
wieckim w Chinach. 

Niefortunny artykuł. 
ROTTERDAM, (Pat). Limburg, członek 

Rady Stanu i jeden z delegatów hołender 
skich na Zgromadzenie Ligi Narodów, ogłe. 

"sił w amsterdamsckim „De Telegraaf* arty- 
kuł o Pomorzu. Opierając się na przesłanee, 
jakoby ludność Pomorza była w większości 
niepolską, wysunął p. Limburg plan — żeby 
korytarz został przesunięty, t. j. żeby Polska 
oddała Niemcom Pomorze wzamian za odpo 
wiedni rzadko zaludniony pas Prus Wsehod 
nich przy graniey litewskiej. Dzięki 
szybkiej interweneji miarodajnych  ezynni- 
ków polskich, p. Limburg ogłosił następnie 
w „De Telegraaf* sprostowanie, w którem 
stwierdza, że otrzymał błędne dane odnoś- 
nie narodowości ludności Pomorza i że wo- 
bee tego nie może być mowy. o podobnym 
planie. Równocześnie zamieścił „De Tele- 
graaf* artykuł innego publicysty holender. 
skiego p. Caypersa, który wyraźnie oświetla 
prawdziwy polski eharakter Pomorza. 

Wypadek samochodowy 
premjera łotewskiego. 

RYGA, (Pat). Premjer łotewski i małżon 
ka jego ulegli katastrofie samochodowej. 
Premjer edniósł lekkie obrażenia ciała, na- 
ten: małżonka jego została ciężko ran- 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). Londyn 29,79 — 

"29,64, Nowy York kabel 8,929 — 8,909. Pa- 
ryż 34,85 — 34,76. Szwajcarja 171,80 — 
171, 37. Włłochy 45,75 — 45,53. Berlin w obru 
tach nieof. 212,55. Tendencja nieco mocniej 

SZA. 

  

kraju. 

Sytuacja urzędników, którym ob- 
cięto uposażenia, również pogorszy- 
ła się, a nawet w skarbie państwa dały 
się odczuć pewne trudności. 

Niedawno jeszcze określano Litwe 
jako 4,szczęśliwą wyspę” do której krv 
zys nie dotarł — jednak ostatnio rów 
nież i Litwa uległa tej zakaźnej choro 
bie kryzysowej. 

— W związku z tem zastanaw' amy 
się co będzie dalej, bo wszak kryzys 
dopiero się rozpoczął. 

Podobnie jak różni ludzie różnie 
znoszą jedną i tę samą chorobę, tak 
też i kryzys v różnych państwach i- 
naczej się przejawia. 

— Litwa narazie nie odczuła tak 
silnych wstrząsów, jakie mają ndejs- 
ce w innych krajach. 

Jako kraj rolniczy, Łitwa parę lat 
temu energicznie przystąpiła do 
prac meljoracyjnych, oraz podjęła sta 
rania w kierunku przejścia od gospo: 
darki zbożowej do hodowlanej. Na 
przeprowadzenie tej reformy państwa 
wyasygnowało wiele miljnów litów. 

Niektórzy wyrażali nawet z tego 
powodu niezadowolenie, twierdząc, ż 
rząd zbytnio faworfzuje rolników —- 
Jednak wyniki tej pracy pozwalają 
dziś Litwie na skuteczne branie udz a 
łu w wyścigu konkurencyjnym + in- 
nemi państwami. 

Poiiino to Litwa nadal mus' dą- 
żyć do podn'esienia jakości swych wy 
robów i produktów, z tem, że wszyst- 
ko co najlepszego zostanie wypcodu- 
kowane będzie sprzedawane zagrani 
66. 

To tež biorąc pod „uwagę, że od ro! 

ników w znacznej mierze zależy doh- 
robyt całego kraju, życzę im, jak naj. 
pomyślniejszej pracy. 

— Ostatniemi czasy państwa od- 
grodziły się wzajemnie barjerami cel- 
nemi, dążąc jednocześnie do sprzeda- 
nia jak największych ilości towarów. 

To też podobnie, jak w czasach. 
wojny, tak dziś w dobie kryzysu wszy 
scy winni się połączyć i wytężyć 
siły do walki i pracy — a kryzys nie- 
chybnie stanie się mniej groźny. 

Wszelka akcja obrachowana na bu 
rzenie jedności lub też skierowana 
przeciwko rządowi winna być bezwz- 
ględnie potępiona. ' 

— Nie mamy prawa — wola Pre- 
zydent Smetona— ulec depresji kryzy 
sowej i nie możemy się uskarżać na 
los, — gdyż choć czasy są ciężkie, jed 
nak o ileż trudniej i czężej było kiedy 
Litwa powstawała z ruiny wojennej. 

— Dziś już żaden kryzys nic nie 
znaczy dla państwa litewskiego, posia 
dającego silny ustrój wewnętrzny. 
Wiedząc iż niema skuteczniejszego le 
ku na kryzys niż praca, i ufność w 
swe siły, możemy pracować i raźno pa 
trzeć w przyszłość. 

— Nie mając żadnych powodów 
do obawy o dzień jutrzejszy, — kro- 
czmy Śmiało w przyszłość : wierzmy, 
że mgła kryzysu opadnie i Litwa bę- 
dzie szczęśliwa. 

Tak oto mn. w. 
roczna „kryzysowa“ 
swą treść, 
ny. 

Słuchając przemówienia głowy 
państwa naszych sąsiadów, miałe się 
miłe wrażenie, iż to przemawia ktoś 
starszy i bardzo życzliwy, pouc zając 

   

  

brzmiała nowo- 
ze względu na 

mowa prezydenta Smeto- 

swych słuchaczy jak mają żyć by un k 
nąć niebezpieczeństw. — Czuło s tę, ż 
słowa otuchy któremi prezydent dzie- 
Kł się. u progu nowego roku, ze swy- 
mi obywatelami są proste i szczere. 

, Godnym uwagi jest iż pre- 
zydent Smetona w przemów 'eniu 
swem zupełnie pominął kwestje polity 
czne. 

Nie było w tem „przemówieniu ła 
narodu** ani powtarzanych przeź poli 
tyków litewskich przy każdej sposob 
ności haseł wyzwolenia Wilna, ani też 
żadnych innych pretensyj pod adre- 
sem Polski.. 

Treścią przemówienia był gorący 
i szczery apel do pracy i walki o lep- 
sze jutro. 

Przemilczenie przez głowę państ- 
wa podstawowej, jak dotąd, w polity 
ce litewskiej kwestji wileńskiej, daje 
cokolwiek do myślenia, a apel do pra 
cy, oraz rzucone hasło ekspansji han- 
dlowej pozwala przypuszczać, iż Lit- 
wa poważnie zamierza oprzeć swą 
dalszą politykę na podstawach, gwa- 
rantujących dobro realnych interesów 

M. B. 
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Projekt ustawy o szkołach akademickich. 
W najbliższych dniach przesłany 

zostanie przez ministerstwo wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego 
do Sejmu Projekt Ustawy o Szkołach 
Akademickich. 

Projekt zawiera 64 artykuły w 
trzech rozdziałach, traktujących © 
państwowych szkołach akademickich 
o prywatnych szkołach akademickich 
i o postanowieniach przejściowych. 

Projekt stwierdza w art. 1, że szko 
ły akademickie zorganizowane są na 
zasadzie wolności nauki'i nauczania, 
a zadaniem ich jest prowadzenie ba 
dawczej i twórczej pracy naukowej, 
względnie artystycznej, wdrażanie do 
samodzielnych badań naukowych, 
kształcenie słuchaczy na św adomych 
swych obowiązków obywateli Rzeczy- 
pospolitej oraz przygotowanie ich do 
wykonywania zawodów, wymagają- 
cych naukowego opanowania danej 
gałęzi wiedzy. 

Szkoły akademickie noszą nazwy 

uniwersytetów, politechnik, akademii 
i szkół głównych, a nazw tych nie 

wolno używać szkołom nieakademic- 
kim. Szkoły akademickie pos'ałają 
wyłączne prawo nadawania akade- 
miekich stopni naukowych. 

Projekt ustawy stwierdza, iż pań- 
stwowemi szkołami akademiekiemi 

są: Uniwersytet Jagielloński w Kra- 

kowie, Uniwersytet Stefana Batorego 
w Wilnie, Uniwersytet Jana Kazimie- 
rza we Lwowie, Uniwersytet War- 

szawski, Uniwersytet Poznański, Ро- 

litechnika Lwowska, Politechnika 
Warszawska, Szkoła Główna_ Gospo- 
darstwa Wiejskiego w Warszawie, 
Akademja Medycyny Weterynaryjnej 
we Lwowie, Akademja Górnicza w 
Krakowie, Akademja Sztuk Pięknych 

w Krakowie i Akademja Sztuk P'ęk 
nych w Warszawie. 

Projekt ustawy przewiduje podz 4ł 

szkół akademickich na wydziały, od 

działy, studja i zakłady, przewidując, 

że zmiany w tym podziale oraz two- 

rzenie lub zwijane katedr nauko- 

wych zarządza w ramach każdorazo- 

wego budżetu minister oświaty po 

wysłuchaniu opinji rady wydzia.owej, 

względnie senatu. Językiem urzędo- 

wym i wykładowym szkół akademic- 

kich jest język polski, a wyjątk: od 

tej zasady mogą %być czynione tylko 

drogą ustawodawczą. Na wniosek 

rady wydziałowej i za zgodą min stra 

oświaty może Senat zezwolić na wy- 

kładanie ze szczególnych względów 

niektórych przedmiotów w innym ję- 

zyku. 

Minister wyznań religijnych i oś- 

wiecenia publicznego jest władzą na- 

czelną szkół akademicknch i sprawu- 

je nad niemi zwierzchni nadzór, a w 

celach opinjodawczych zwołuje on 

najmniej raz na trzy łata zjazd rekto- 

rów wszystkich szkół: akademickich. 

WŁADZE AKADEMICKIE. 

W rozdziale o władzach akademie 

kich projekt ustawy przewiduje ze- 

branie ogólne profesorów powołane 

do wypowiadania się na żądanie mi- 

nistra oświaty lub rektora w spra- 

wach o charakterze ogólnym, dotyczą 
cym szkoły lub nauki. 

Senat akademicki jest naczelną 

władzą kolegjalną szkoły w sprawach 

naukowych, gospodarczych i admini- 

stracyjnych, dotyczących szkoły jako 

_ całości. 
Uchwały senatu akademickiego 

mogą być zawieszone przez rektora, 

kiedy uzna, że zachodzi tego potrzeba 
ze względu na interes publiczny lub 

dobro szkoły, Rektor powinien zawie- 

sić uchwałę senatu, jeżeli sprzeciw'a 
się ona obowiązującym przepisom. 
Jeżeli senat pierwotną uchwałę pod- 
trzyma — wówczas rektor przedsta- 
wi sprawę ministrowi oświaty do roz 
strzygnięc:a. 

Najwyższą godnością w szkole a- 
kademickiej jest urząd rektora, który 

jest przedstawiecielem szkoły nazew- 
nątrz, wykonawcą uchwał senatu aka 
demickiego, przełożonym grona nau: 
czycielskiego i zwierzchnikiem perso- 
nełu naukowego i: administracy jnego. 

Rektorowi przysługuje tytuł Magn.fi- 

cencji. 

Rektora wybiera z pośród profe- 

sorów zwyczajnych na okres trzech 

lat zebranie delegatów wydziału zwy- 

kłą większością głosów. Wybór rek- 

tora podlega zatwierdzeniu pezeż Ps 

zydenta Rzeczypospol tej na wniojiek 

ministra oświaty. W razie, jeżeli л)- 

nister oświaty odmówi przedstawie- 

nia wybranego kandydata Prezyden- 

tow” Rzeczypospolitej do zatwiec lze 

nia — winny się odbyć w terim'nie 

miesięcznym nowe wybory, przyczem 

bezwzględna większość nie jest wy- 

magana. W wyniku nowego wyboru 

przedstawia się ministrowi oświaty 

dwóch kandydatów, któfzy otrzymali 

największą ilość głosów, a minister 

przedstawia Prezydentow Rzeczypo- 

spolitej jednego z n-ch do zatwierdze- 

nia. : 

Rektor czuwa nad porządkiem na 

terenie szkoły i jest władny wzywać 

pomocy organów bezpieczeństwa, gdy 

uzna to za konieczne. Organy bezpie- 

czeństwa mogą wkroczyć z własnej 

inicjatywy na teren szkoły akademic- 

kiej, gdy nie można w inny sposób 

usunąć niebezpieczeństwa, zagrażają - 

cego życiu lub zdrowiu ludzkiemu, a? 

bo odwrócić ciężkich szkód dla „nie- 

nia publicznego. O wkro zeniu w nna 

władza bezpieczeństwa natychmiast 

zawiadomić rektora. Zastępcą rektora 

jest prorektor, wybierany na okres 

trzech lat. 

Rady wydziałowe powołane są do 

załatwiania wszelk'ch spraw, doty- 

czących nauki ° nauczania na wydz'a 

le, habilitacji i nadawania stopni nau- 

kowych. 

Szereg dalszych przepi-:ów normu 

je szczegółowo obowiązki i sposób 

urzędowan'a rad wydziałowych oraż 

dziekanów. Dziekan wybierany jest 

przez radę wydziałową na okres jed- 

nego roku akademickiego. 

Profesorów zwyczajnych i nad 

zwyczajnych mianuje Prezydent Rze 

czypospol-tej z pośród kandydatów, 

przedstawionych przez min'stra oświa 

ty na wniosek rady wydz:ałowej. Mi. 

nister qświaty może nie przedstuwić 

do nom.nacji kandydata rady wydz'a 

łowej i wówczas rada wydzialowa 0- 

bowiązana jest przedstaw:ć nowy 

wniosek nominacyjny. 

Szereg dalszych artykułów projek: 

tu określa prawa i obowiązki słucha- 

czów szkół akademickich. Projekt 

przewiduje, że naruszenie przez słu - 

chacza przepisów akadem.ckich, do- 

puszczenie się czynów przeciw oby- 

czajności i porządkowi życia akade- 

mick'ego lub wolności nauczania i 

studjowania, uchybienie godności a- 

kademickiej, wreszcie popełnienie 

zbrodni lub występku — poc-ąga za 

sobą, niezależn'e od odpowiedziąlno 
ści karnej — odpowiedzialność dyscy 

plinarną słuchacza. 

Kary dyscyplinarne są następują 

ce: a) nagana, b) niezal:czenie w po- 
czet czasu studjów bieżącego roku 

akademickiego lub jego części, ©) u- 

sunięc.e ze szkoły na czas ograniczo- 

ny lub na stałe, 4) pozbawienie pra- 

wa studjów w szkołach akademi kich. 

Rektor i członkowie komisyj dys- 

cyplimarnych są w wykonywaniu 

swych funkcyj dyscyplinarnych  Sa- 
modz:elni i niezależni. 

Minister oświaty może prawomo- 
cnie nałożone kary złagodzić lub da- 
rować. W: dziedzinie stowarzyszeń a- 
kademickich projekt przewiduje, że 
studenci mają prawo zakładania do- 
browolnych zrzeszeń studentów 0 c>- 
lach niezarobkowych, działających 
pod nadzorem i opieką władz akade- 
m.ckich ; ministra oświaty. Stowarzy- 
szeniom akadem'ckim nie wolno pro 
wadzić działalności politycznej. 

O zgromadzeniach akademickich 
projekt ustawy mówi, że mogą one 
odbywać się za każdorazowem zczw:. 
leniem rektora ' w obecności jego lub 
osoby przezeń delegowanej w zgro- 
madzeniach tych mogą brać udział 

wyłącznie słuchacze danej szkoły i 
wolno na nich omawiać tylko sprawy 

    

akademic- 

  

ściśle związane z życiem 

kiem. 
Projekt ustawy przewiduje Jalej 

możliwość nadawania praw państwo- 
wych szkół akademickich w drodze u- 
sławy niektórym szkołom prywa!- 
nym. 

Projekt stwierdza, że prywatną 
szkołą akademicką jest Szkoła Głów- 
na Handlowa w Warszawie. 

W 1933 r. dokonany będzie w szko 
łach akademickich wybór rektora & 
prorektora, ale kadencja prorektora 
wybranego w 1933 r. trwać będzie — 
wyjątkowo — tylko dwa lata. 

Ostatni artykuł projektu ustawy 
przewiduje, iż wchodzi ona w życie 
z dniem i-ym września 19338 r., ale 
przepisy o wyborze rektora i prorek- 

tora oraz o zaw'eszeniu wykładów w 

szkole akademickiej, jak również no- 
we przepisy dyscyplinaMie — zyskują 
moc obowiązującą z dniem 1-ym maja 

1933 r. (Iskra). 

Wa E NS Kol 

Sensacyjne rewelacje o aferze pulkownika Redl 
Scyzoryk zgubił zdrajcę. 

Na zebraniu ofieerskiem w Budapeszcie 
przed kilku dniami były feldmarszałek austr- 
jaeki August Urbański w odczycie o szpie. 
gostwie przedwojennem obwieścił sensacyjne 
szczgóły © słynnej aferze szpiegowskiej pul- 
kownika Redla. Wiele się już rozpisywano o 
tym głośnym szpiegu, który był na żołdzie 
carskiej Rosji i zdradził plan mobilizacji ar- 
mji austro—węgierskiej. Zdaje się jednak, że 
po raz pierwszy dowiadujemy się ścisłej wer 
sji z ust feldmarszałka Urbańskiego, który 
kierował służbą wywiadowezą starej Austeji. 

Najpewniejszym zdawało się współpra- 
cownikiem wywiadu. austrjackiego był put- 
kewnik Redel... Urbański odnosił się do Кс@ 

la w szacunkiem i całkowitem zaufaniem. -— 
Nikomu przez myśl nie przeszło, żeby ten ete 
gancki, dystyngowany oficer, cieszący się peł 
nem zaufaniem najwyższych władz, mógł 

„pracewać* na dwie strony. Kto jak kto, 

lecz nigdy Redel — szczery partjota anstr- 

jacki, Tak sądzili wszyscy, a przedewszysi- 

kiem szef pułkownika Redla, Urbański 

Tymczasem zdarzenia przybrały nieoeze- 

kiwany obrót i marny scyzoryk kieszonke- 

„wy stał się przyczyną zdemaskowania ezło- 
wieka „o dwóch twarzach*. 

Oto, jak się rzeczy miały: 

Recepcia noworoczna 
u p. wojewody wileńskiego. 

W dniu 1 stycznia p. wojewoda 

Zygmunt Beczkowicz przyjmował w 

górnych salonach Pałacu życzenia 

noworoczne dla Pana PrezydentaRze- 

czypospolitej, P'erwszego Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego i Rządu 

Rzeczypospolitej. 

O godzinie 13-ej wielką salę Pała- 

cu wypełniło blisko 200 osób z pośróć 

sfer urzędowych i społeczeństwa. 
Przybyli przedstawieciele duchowień 

stwa wszystkich wyznań (JE. ks. ar- 
cybiskup Jałbrzykowski przesłał йу- 

czenia telegraficznie), duchowieństwa 

prawosławne z JE. arcybiskupem Te- 

odozjuszem, ewangelicko-augsburskie 
z ks. pastorem Loppe, muzułmańskie 

z JE. muftim Szynkiewiczem; kora- 

imskie z JE. hachanem karaimskim 

Seraja Szapszałem, przedstawice ele 

Naczelnej Rady Staroobrzędowców z 

p. posłem B. Piimonowem na czeł 

oraz zarząd gminy żydowskiej. 

Następnie przybyli dowódcy %szy- 

stkich samodzielnych jednostek woj- 

skowych oraz delegacje oddziałów gat 

nizonu wileńskiego z inspektorem ar 

mji gen. dyw. St. Dąb-Biernackim i 

gen. bryg. M. Przewłockim na czełe, 

dalej szefowie sądownictwa i wszyst- 
kich innych władz i urzędów nieze- 

spolonych, posłowie i senatorowie # 

p. sen. Abramowiczem i posłarni Po- 

doskim i Doboszem na czele, prezy- 

dent miasta Wiktor Maleszewsk , pro 

rektor Uniwersytetu Stefana Batore- 

go prof. Januszkiewicz oraz b. I'czni 

przedstwiciele wszystkich organiza 

cyj społecznych, towarzystw nauko- 

wych i artystycznych, świata literac- 

kiego i dziennikarskiego oraz przed- 
stawiciele różnych organizacyj aka- 

demickich z prezesem Bratn. Pomocy 

Pol. Młodz. Akademickiej na czele. 

Po złożeniu przez zebranych na 

ręce p. wojewody życzeń noworocz- 

nych dla Pana Prezydenta Rzeczypo- 

spolitej, P. Marszałka Piłsudskiego i 

Rządu, przemówił do zebranych pan 

wojewoda, podkreślając, że w dniu 

Nowego Roku myśl każdego zwraca 

się ku Państwu i ku jego przedstawi- 
cielom. Przemówienie swe zakończył 

p. wojewoda wzniesieniem kolejnych 

toastów na cześć Pierwszego Obywa 

tela Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczy 
pospolitej p. prof. Mościckiego, P'er- 

      

„wszego Żołnierza, duchowego Wodze 

Narodu, Syna Ziemi Wileńskiej p. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego, oraz 

p. Prezesa Rady Ministrów, zasłużone 

go obywatela Ziemi Wileńskiej i jej 

posła Aleksandra Prystora. Toasty po 

wyższe zebrani trzykrotnie powtórzy 

li. Wreszcie p. wojewoda złoży! ży- 

czenia noworoczne zebranym przeds- 

tawicielom władz i społeczeństwa, a 

za ich pośrednictwem całej ludności 

Woóewództwa Wileńskiego. Przerać- 

wienie swe zakończył p. wojewoda to- 

astem na cześć Wilna, Ziemi Wileńs- 
kiej i wszystkich jej obywateli. 

PSYCHOLOGJA A FIZJOLOGJA 
w świetle ostatnich badań. 

Przed kilku tygodniami odbył ię 
w Rzymie XIV-ty międzynarodowy 

" Kongres Fizjołogów, na którym wybit 
ny uczony rosyjski, członek rosyjskiej 
Akademji Nauk prof. J. P. Pawłow 
wygłosił dłuższe przemówienie na te- 
mat współczesnego stanu badań nad 
fizjologją i związku, jaki zacaedzi 
między tą gałęzią wiedzy, a psycho- 
logją. W swych wywodach dochodzi 
uczony rosyjski do wniosków nader 

ciekawych. Podajemy niżej przemó- 
wienie prof. Pawłowa w streszczeniu: 

Wielkie półkułe mózgu stanowiły 
zawsze dła anatoma i h.stologa prze- 
dmiot studjów i obserwacyj równie do 
stępny, jak pierwszy lepszy nny or- 
gan lub tkanka. Oczyw-šc'e, brało się 
pod uwagę budowę półkul i ich włe- 
ściwości szczególne. Jeżeli chodzi nato 
miast o fizjologa, stanow sko jego 
względem tego przedmiotu studjów 
było zgoła inne. Przedm'oleni stud- 
jów i obserwacyj fizjologicznych staje 
się funkcjonowanie i mechan zm ka- 
żdego organu, którego ogólna rola w 
organizmie jest znana. Rola wislk'ch 
półkul mózgowych jest również do- 

brze znana. Są to organy, służące do 
nawiązania bardzo złożonych stosun- 
ków pom.ędzy organ'zmem a środo- 
wiskiem, które go otacza. Jednak fi- 
zjolog nie mógł posunąe się w swych 
studjach poza funkcjonowanie tych 
półkul. Fizjolog nie mógł, biorąc za 
punkt wyjścia konkretne wyobrażenie 
tego funkcjonowania dokony- 
wać szczegółowej analizy wszystkich 
jego faz. Zapewne, fizjologja rospo- 
rządza wielką liczbą danych co do 
wielkich półkul. Jednak dane te nie 
znajdują się w stosunku wyłącznym 
1 bezpośrednim do codziennego nor- 
aw funkcjonowania tych orgx- 
nów. 

Dziś, po 30 latach nieustannej 
pracy wespół z licznymi współpracow 
nikami, mogę twierdzić, że ten stan 
rzeczy uległ radykalnej zmianie. Dziś, 
możemy, pozostając całkowicie w 
dziedzinie fizjologji, słudjować пот- 
malne funkcjonowanie wielkich pół- 

kul.. Czynimy coraz większe postępy 
w analizie tego postępowania. Studja 
te, postępujące dziś bez najmniejszej 
przeszkody. odkrywają nam coraz 

'większą liczbę zjawisk, składających 

się na najbardziej skomplikowane 

czynności wewnętrzne najważniejsze- 

go z organów. 

SEN. 

Sen ma dwojakie pochodzenie: 

może pochodzić bądź z zahamowania 

wrażeń, dochodzących do nerwów 

obwodowych, bądź też z ograniczen a 

bodźców dochodzących do górnej czę- 

ści mózgu, a pochodzących bądź z ze- 

wnątrz, bądź z wewnątrz organizmu. 

Dawno już wywołał Striimpel u cho- 

rego sen, przy pomocy ograniczenia 

bodźców zewnętrznych. Ostatni prof. 

A. D. Sperański i dr. W. S. Gałkin 

doszli do wywoływana u psów głę- 

bokiego i chronicznego snu (trwają- 

„cego po kilka miesięcy) przez okwo- 

dowe zniszczenie nerwów węchowych, 

słuchowych i optycznych. Podobnież, 
gdy z przyczyn patologicznych luh 
drogą doświadczenia zostaną wyeli- 

minowane bodźce, dopływające stale 

do górnej części mózgu. powstaje. 

dzięki wegetatywnym  czynnościom 

organizmu, sztuczny sen, mniej lub 
więcej głęboki, mniej lub więcej chra- 

niczny. Można w rezultacie przyjąć. 

że w niektórych z wymienionych wy- 
padków sen zosłał spowodowany 

przez samo zahamowanie wrażeń, któ 

Po p. wojewodzie zabrał głos p. 

sen. Abramąwicz, który, podkreślając 

trudną sytuację gospodarczą kraju, za 

znaczył, że wiary i otuchy w !epszą 

przyszłość dodaje społeczeństwu zau- 

fanie do poczynań i prac Rządu Rze- 

czypospolitej. Następnie mówca, zwra 

cając się do p. wojewody Beczkowi- 

cza, podkreślił jego wytrwałą * owoc 

ną pracę, znajomość i umiłowanie 

ziemi wileńskiej, poczem w imieniu 

zebranych przedstawicieli wszystkich 

warstw społeczeństwa, złożył p. wo- 

jewodzie serdeczne życzenia powodze 

nia w dalszych pracach państwowych 

dla dobra kraju i ziemi wileńskiej. 
Przemówienie swe zakończył 

  

wznie- 

sienieng na cześć p. wojewody toastu. 

powtórzon?50 przez zebrany zh 

Po recepcji p. Wojewoda Beezkowiez wy 
słał do stolicy następujące depesze: 

SZEF KANCELARJI CYWILNEJ. 

ZAMEK, WARSZAWA. 

Zebrani w Dniu Nowego Roku przedsta- 
wiciele duchowieństwa wszystkich wyznań. 
władz cywilnych i wojskowych, sądownietwa 
i samorządu, nauki, organizacyj i stowarzy- 
szeń społecznych oruz młodzieży akademie- 

kiej składają PANU PREZYDENTOWI RZE-. 
CZYPOSPOLITEJ za mojem pośrednietwem 

wyrazy hołdu i czei, Łącząc we własnem imie 

niu zapewnienie ezci i oddania PANU PRE- 

ZYDENTOWI RZECZYPOSPOLITEJ, mam 

zaszczyt prosić © przedłożenie powyższego 
PANU PREZYDENTOWI. 

ZYGMUNT BECZKOWICZ 

Wojewoda Wileński. 

„PAN MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI 

BELWEDER, WARSZAWA. 

Wi imieniu zebranych w Dniu Nowego Ko- 
ku przedstawicieli duchowieństwa  wszysi- 
kieh wyznań, władz cywilnych i wojskowych, 
przedstawicieli sądownictwa, nauki, samorza 

du oraz organizaeyj społecznych miasta 

Wiilna, tak zawsze CI oddanego, jak rów- 
nież w imieniu własnem, składam CI, PANIE 

MARSZAŁKU, wyrazy ezei i gorącego przy- 

wiązania, 
ZYGMUNT BECZKOWICZ 

Wojewoda Wileński. 

PAN PREZES RADY MINISTRÓW: 

ALEKSANDER PRYSTOR. — WARSZAWA. 

Zebrani w Dniu Nowego Roku przedstawi 

ciele duchowieństwa wszystkich wyznań, 

władz cywilnych i wojskowych, sądownict. 

wa i samorządu, nauki, organizacyj i stowa 

rzyszeń społecznych, młodzieży akademiekiej 

składają PANU PREMIEROWI za mojem pe 

Średnietwem życzenia dła Rządu Rzeczypo- 

spolitej jak najpomyślniejszej i owoenej pra 

cy dła Państwa, 
ZYGMUNT BECZKOWICZ 

Wojewoda Wileński. 

   

    

W. KIEWLICZ i S-ka 
Wilno, Mickiewicza 19, tel. 1-46 

sprzedaż 

WĘGLA GÓRNO- 
ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GIESCHE SP. AKC. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 

zaplombowanych wozach. 

  

re gra dominującą rolę w ogranicze- 

niu bodźców. 

SZTUCZNE NEWROZY. 

Nasze badania w dziedzinie wyż- 
szych czynności nerwowych są na do- 

brej drodze. Konstatujemy w ten spo- 
sób zjawiska i analizujemy ich mecha 

nizm bez błędów. Najlepszym tego do- 

wodem jest to, że możemy dziś w wię- 

kszości wypadków odtworzyć sztucz- 

nie z wielką ścisłością chroniczne sta- 
ny patologiczne tych czynności  do- 

wolnie powracać do funkcjonowania 
normalnego. Znamy zwierzęta, u któ- 

rych z łatwością możemy wywałać 
newrozy. Znamy również objawy pa- 

tologiczne, towarzyszące tym dośw 

czeniom. 
Zwierzęta, u których drogą ekspe- 

rymentałną wywołujemy newrozę, 
stanowią z jednej strony typy silne. 
i pobudliwe, lecz pozbawione równo- 
wagi, » dr 4; 7 zaś — typy słabe i 
nierer "acc na bodźce. O ile się zmu 
si zw pobudliwe do wysiłku, wy- 
maga,..cgo dużej odporności na 
bodźce, traci ono wszelką zdolność 
do korygowania swych refleksów wa- 

runkowych. t. zn. przestaje analizo- 
wać i rozróżnia” bodźce, które nań 
działają, jak również momenty, w któ 
rych bodzeć te pow.iają. Stosowanie 

        

  

Z końeem wiosny 1913 r. naczelnik biura 
pocztowego w Wiiednia doniósł policji, że eo 
pewien czas jakiś elegeneki pan odbiera na 
poste restante grube paczki papierów, nad- 
chodzące z zagraniey. Odbiera i szybko zni- 
ka, Wtydaje się, że unika starannie zapytań 
urzędników © zawartości przesyłek. 

Jedną z tyeh przesyłek otwarto. Zorjento 
wano się natychmiast, że ehodzi © aferę szpie 
gowską. Postanowiono śledzić osobnika, któ 

ry odbiera te papiery. Policja śledcza natyci:- 
miast przystąpiła do akcji, Przy okienku | w 
hallu urzędu pocztowego postawiono spee- 
jałną straż. Zainstalowano elektryczny gu- 
zik pod stołem urzędnika, który wydawał po 

cztę. W chwili, gdyby się zjawił nieznajomy, 
urzędnik miał nacisnąć kolanem guzik i а- 
ałarmować w ten sposób policję. 

Całe to urządzenie wnet okazało się po- 

mocnem. 
Po kilku dniach zjawił się tajemniczy oso 

bnik i odebrawszy, jak zwykle, plik papie 
rów, momentalnie się oddalił, Zaalarmowana 
policja nie zastała już ełeganekiego pana. 

Detektywom udało się jednak odkryć tak. 
sówkę, którą odjeehał szpieg. Spokojnie sta- 
ła ona przed pewną kawiarnią. Wzięty na 
spytki szofer zeznał, że nieznajomy osobnik 
nakazał mu odrazu jechać pełnym gazem. —- 
W! czasie jazdy, uiściwszy pośpiesznie należ- 
ną kwotę, wyskoczył z auia i wsiadł do in- 
nego. 

Szofer dodał, że klijent, którego wiózł, 
przeglądał gorączkowo plik papierów. Poza- 
tem pozostawił w jego taksówee seyzoryk 
kieszonkowy. 

Dla dalszego Śledztwa ten drobny przed- 

miot miał kapitalne znaczenie. — Zdałano 

ustalić, że druga taksówka, którą posłużył 

się człowiek „z okienka pocztowego*, zat- 

rzymała się przed hotelem Głonnera. Zatem 

GRS RD DT TTT TATENA ПСЕ 

NOŽYCAMI PRZEZ PRASĘ. 
Niepoprawni. 

„Prawda* tygodnik grubego kapi- 
tału, rozpacza, że dzisiejszy system 

walki z kryzysem przez — W pewnyn: 

sensie i stopniu — reglamentację i da 
żenie do wyrównania absurdów w po 
dziale dóbr społecznych sprowadzi za 

nik obawy o los jako motoru pracy, & 

z drugiej strony: 
„„„wszystkie nagromadzone dobra zo staną 

zdewastowane skutkiem zobojętnienia właści- 

cieli odsuniętych od swobodnej dyspozycji i 

swobodnego zarządu swoją własnością. 
Pod wpływem takich rozważań zaczyna 

szerzyć się nieufność do wszelkich t. zw. „an- 

tykryzysowych* poczynań rządów, 
..jesteśmy świadkami coraz gwałtownie j- 

szej ofenzywy liberalizmu na etatyzm i in- 

terwencjonizm. Na zachodzie ofenzywa ta od 

niosła już szereg_bardzo poważnych sukce- 

sów, a w lym roku należy oczekiwać, że pod 

wpływem dalszych niepowodzeń interwencjo- 
nizmu państwowego, których dzisiaj nie moż 

na już w tym stopniu maskować i pokrywać 
kosztem skarbu państwa; jak czyniono to da 
wniej, także i u nas hasła liberalne wtargną 
do polityki państwa”. 

Prawda, że to brzmi bardzo... no 
worocznie? Takie pobożne życzenia 
dla możnych przyjaciół, prenumeratc- 
rów i inspiratorów... Dać swobodę w 
gnęhieniu pracownika (t. zw. dyspro- 
porcja między zyskami i kosztami 
produkcji), bo inaczej zamiast praco- 
wać, będzie się „puszczać* (tak! — cy 
tata dosłowna). Kiepski dowcip nowo- 

roczny. 

Posłuchajmy kogo innego. 

W „kKurjerze Porannym* pisze Wł 

Fabierkiewicz: 
„Grunt dla pomyślnej zmiany w koniunk 

turze i dła zanikania objawów kryzysowych 
powstaje wtedy, kiedy proces likwidacji dys- 
proporcyj gospodarczych został zakończony. 
Niema i nie może być zatem w ustroju kapi 
talistycznym innej właściwej metody walki z 
kryzysem jak ułatwianie i przyśpieszanie pro- 
cesu likwidacji dysproporcji 'oraz wplywanie 

na normalny podział dochodu społecznego. 
.. Rozpoczynając od grupy dysproporcyj 

„drugopiętrowych*, skonstatować będziemy 
musieli, iż największy wysiłek w kierunku ich 
wyrównania został podjęty na odcinku pań- 
stwowym. Wyraził się on zarówno w głębo- 
kich cięciach wydatków budżetowych maja- 
cych na celu dopasowanie ich do zmniejsza ją 
cych się w szybkiem tempie dochodów juk i 
w środkach zastosowywanych dla utrzyma 
nia dodatniego salda bilansu Gandlowego o 
raz w wysiłkach dopasowania kosztów рго- 
dukcji do dochdów brutto, względnie powię- 
kszenia rozmiarów czystego zysku w przed- 
siębiorstwach państwowych. 

..Na pierwszem piętrze dysproporcyj kry- 
zysowych, a mianowicie dysproporcyj w kn- 
sztach produkcji i dochodach brutto przedsię 
biorstw wytwórczych, stan rzeczy wydaje się 
również dużo mniej pomyślny a procesy lik- 
widacyjne słabiej zaawansowanemi, aniżeh nz 
odcinku gospodarki państwowej. W szczegól 
ności nowe ukształtowanie się udziału procen 
towego poszczególnych eelementów kosztów 

najsilniejszych podniet nie wywołuje 
u zwięrzęcia silnego typu skutków 
patologicznych. Przeciwnie, typ słaby 
zdradza objawy patologiczne pod 
wpływem nawet niezbyt mocnvch 
bodźców, a jego refleksy warunkowe 
bądź znikają całkowicie, bądź wystę: 
pują w formie zupełnie chaotyczaej. 

Co się tyczy zwierząt typu zrów-' 
nowažonego, nie mogliśmy wywołać 
u nich żadnej choroby nerwowej, na- 
wet poddając je bodźcom  sprzecz- 
nym, a więc procesowi szczegółnec pa- 
togenicznemu. 

Najlepszym środkiem leczniczym 
na newrozy ludzkie jest brom, który, 
jak to pozwoliły ustalić liczne doświad 
czenia. wywiera wpływ wzmacniają- 
cy na proces: okiełzńania  podniet. 
Należy go jednak dawkować ostroż - 
nie. Dła typu słabego doza, prz 
sząca korzyść jest 5—8 razy mniejsza, 
niż dla typu silnego. Wielką pomoc 
stanowią również odpoczwnek * prze- 
rwa w doświadczeniach. 

    

U 

PSYCHOLOGIA A FIZJOLOGIJ 4. 

Wyłożone przezemnie fakty i wy- 
pływające z nich teorje prowadzą 2 
całą pewnością do ścisłego związku, 
jaki istnieje między psychologją a fi- 
zjołogją. Istnienie tego związku pod- 

    

   

  

   

    

    

  

   

   
   

      

   

   

          

   
   

        

   
    

    

   

      

    

   

    

   

   
   

      

   

  

   

    

   

  

   

  

   

        
   
   
   
   

   

       
   

    

   

    

   

  

   

   

  

   

   

właśnie, Bardzo osirożnie zabrano się do da 
szego dzieła. 

Polecono portjaowi, aby zapytywał ws: 
stkich lokatorów letelu, ezy do któregoś 
nich należy seyzoyk. W; westibułu tym 
sem pełnił straż detektyw. 

Kiedy pułkownik Redeł — on bowiem zajj 
mował tutaj także jeden z luksusowych apa! 
tamentów — zeszedł do westibułu, portjer 
pytał: „Panie pułkowniku! Czy nie jest t 
pański seyzoryk*? 

Redel zawahał się chwilkę, poczem przy: 
nał się do własńości fatalnego dlań scyzo-j. 
ryka. > 

Z tą ehwiłą wiedziano już: pułkownik Re-p 
del jest szpiegiem rosyjskim. | 

Urbański zawezwał „zaufanego* podwład 

nego eełem omówienia rzekomo ważnej in: 
strukeji. W ezterech šeianach pokoju szef: 
wywiadu austrjackiego rozegrał się drama! 

Redeł tłumaczył się, że jest ofiarą stras 

nej namiętności. Musiał zostać szpiegie 
gdyż potrzebował bardzo dużo pieniędzy. 
Prosił Urbańskiego, aby pozwolił mu um 

honorowo. 

Złożywszy ©bszerne sprawozdanie 0 

sunku swoim do wywiadu rosyjskiego, Red! 

zastrzelił się z rewolweru, który ma wręczy! 

Urbański. 
Oświetlająe na nowe słynną aferę iu. 

b. feldmarszałek dedaje, że atakowano go 
zaciekle za umożliwienie Rediowi w 5p”*4b 
tak honorowy i nagły okupić swoją winę. 
Ma na swoje usprawiedliwienie, że tes!" 
Franciszek Józet zaaprobował tego rodź: 
załatwienie sprawy. 

Do sensacyjnej afery człowieka, któ 
zdradził tajny plan mobilizacji 
gierskiej dorzueono nowy i zapewne defini 
tywny snop Światła. R. 

produkcji w kosztach ogólnych uznać należy 
za wybilnłe nienofnalne. W: wyniku wa 
konkurencyjnej silnemu obniżeniu uległ w ko 
sztach produkcji udział procentowy kosztówł gc 
surowców i materjałów pomocniczych nieska p 
telizowanych oraz udział pracy fizycznej, na 
tomiast wzrosły nieproporcjonalnie udziały kofq 
sztów kredytu i kosztów wyższej administra 
cj. 

Tem prawdopodobnie tłumaczy się dlacze 
go rząd idąc po linji przyśpieszania procesó 
likwidacyjnych zdecydował się na zgłoszeni 
ustaw mających na celu przymusow : obniż 
nie względnie ułatwienie obniżenia chorobii 
wie wielkiego udziału procentowego kosztów 
kredytu i kosztów wyższej administracji do 
poziomu dla nich normalnego", 

Widzimy jak wypływają tu na 
wierzch strukturalne źródła kryzysu| 
(a nie uboczne głupstewka „psycholo- 
giczne*!) jak kon:eczne jest i zgodnek,, 
z duchem automatycznej wprost ewo* 
lucji regulowanie tych spraw pr.ez 
czynniki nadrzędne. Ileż niem łych. 
prawd dla wesołych panów z ,„„Praw- 
dy“. 3 

Motywy wyroku na Blachowskiego 
Cytujemy w brzmieniu dosłownem 

wyjątki z świeżoogłoszonych moty 
wów do wyroku skazującego Blacho- 
wskiego na 5 lat więzien:a: 

„„„Oskarżony na rozprawie sądowej nief$ 
mógł podać motywów zbrodni, zaznaczają: 
że osobistej nićchęci do Kohlera mie żyw 
i nie miał zamidru zabicia go. Nienawidził go 
z pobudek społacznych, tak jak nienawidzieć 
może człowiek wyzyskiwany i ma!tretowany. 

nienia pobudek zbrodm należy 742 
wśród pracowników Zakładów Ży 

rardowskich a również wśród mueszkańców 
Żyrardowa istnieć musiał jakby stan psycho- 
zy zbiorowej, któremu ulegali nawet ludzie, ld 
stojący poza zakładami i poza środowiskiem 
żyrardowskiem, a więc wojewoda warszaws- |. 
ki Solian, wicekomisarz rządu Ołpiński, sta- 
rosta płocki Klotz, wice-wojewoda Łopstto. 

-„„Co do świadków, którzy mówili o ce- 
lowem dewastowaniu fabryk żyrardowskich 
przez zarząd komsorcjum francuskiego, o roz- 
myślnem rozbijaniu ! sprzedawaniu na szmele 
maszyn i urządzeń technicznych, o odrzuca- 
niu korzystnych ofert i zamówień, o umyśl- 
nem doprowadzeniu do strajku ,o usuwaniu 
robotników bez żadnego powodu, o znęcaniu 
się Koehlera nad robotnikami i urzędnikami 

it a it. d. — to sąd uważa, że ani oskar- 
żony, ani świadkowie konsekwencyj tych 
na sobie; nie odczu 

A nie „na sobie*? — Motywy pod 

   

   

   

szereg lat pracując społecznie przyz- jp 
wyczaił się wprost uważać się za 
przedstawiciela interesów zbiorowych jp, 
Niewątpliwie wojewoda Sołtan, czy łą 
który inny z świadków — przedstawi 
cieli administracji państwowej, mogli 
i miełi prawo tak samo myśleć o so- 
bie. Są więc dla psychologizującej 
„Prawdy“ i zagadnienia psychologi- R 
czne. 3 

Blachowski apełuje. Szereg pism 
nazywa motywy te sensacyjnemi. jime ! 

krešla juž znaczna liczba psycholo- 
gów amerykańskich. ; 

Dr. Walter Gunther, prezes a 
rykańskiego T-wa Psychologicznegoż 
w swem przemówieniu z 1931 r., nież 
podkreślił żadnej różnicy pomiędzy 
psychologją a fizjologją. Nawet psy- 
chologowie o innym kierunku myśle- | 
nia przyznają, że nasze doświądcze- 
nia co do refleksów warunkowych | 
ogromnie wzmocniły psychologiczną 
teorję asocjacyj.* ‘ 

Jestem przekonany, że zbliżamy : 
stę do wielkiego eatpu myśli ludzkiej, 
etapu, w którym fizjołogja i psycho- 
logja, przedmiot i podmiot zleżą s€ | 
faktycznie w jedno. Bolesny 
nizm pomiędzy świadomości 
łem zniknie. Gdy objektyw. 
nad zwierzęciem wyższeny (np. nad 
psem) dojdzie do tego, że fizjolog po- 
trafi przewidzieć z absołyitną ścisłoś- 
cią + we wszystkich wafrunkach za- 
chowanie się tego zwiegzęcia czegoź 
nam będzie brakowałof do poznania 
jego niezawisłej istoty Ą subjektywnej 
którą posiada ono naifówni z nami? 
Czyż czynności, każdęgj żywej istoty 
nie będą się wtedy w fnaszych oszach- 
przedstawiały, jako fniepodzielna ca- 
łość? Т. 5— ®& 
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Rolniczej 
nin 19 ub. m. odbyło się w Szkcle 
j uroczyste zakończenie roku szkol- 
re w roku bieżącym wypadło bardzo 

je wzgłędu na licznie przybyłych go 
dzy innemi przybyli: naczelnik wy- 
Rolnictwa i Weterynarji p. Szaniaw- 
arosta Trytek, poseł Kwinto, przed 

e wojska policji i nauczycielstwa, 
m składzie Komisja Szkolno-Roln'cza 
inna z Opsy, przedstawiciele kółek 

ych, Związku Absolwentów  uczni 

h oraz gospodarze i rodzice uczniów. 
na specjalną prośbę Związku Ab 

bw zaproszono członka honorowego 
iązku Żelisława Januszkiewicza ustę- 

istę brasławskiego. 

ardo obszernem i szczegółowem ›рга 
dyrektor Szkoły p. Wysłouch scha 

zował pracę personelu w bieżącym ok 
odzielił się doświadczeniem zdohytem 
laniu nowegc programu  szkolaego. 
ł niezbicie, iż jedynie możliwym kie 
Gakoły nióże być poparcie teorii naj- 

5 praktyką w gospodarstwie że 
droga do otrzymania maximum 

rodem tego jest znacznie wyższy 
lzy uczniowskiej w porównaniu 
ursów, oraz gospodarstwo szkol- 
tóre było obsługiwane wyłącznie 

zniowskiemi, a które w tym roku 

itnie wysokie i piękne plony. Na- 

|| żyto 16-te ziarno, jęczmień 17-te. 
4,5, owies 13-te, buraki 40500 kg. z ha, 

ły 38000 kg. z ha i t. p. Przeciętna 
ść obory przy obsłudze uczniowskiej 

7) wynosiła 2906 I. rocznie. Dochód 
„| gospodarstwa na 1 kwietnia wynosił 
Cyfry te niezbicie dowodzą, iż w kry- 

M )spodarczym praktyczna wiedza rol- 
//st konieczną. Następnie scharaktery- 

ł samodzielne organizacje uczniowskie 
były, samopomoc słabszym kolegom w 
li Ł d.; określił znaczenie Szkoły Rol- 
dla powiatu. 

    

może ona mieścić się wyłącznie w 

ch szkolnych musi wyjść poza nie na 
wl do wiosek i osiedli. Szkoła Rolnicza 

bsie zdobyła już sobie prawo byłu w 
kie, wyszła za mury szkolne, czego do- 

h jest, iż personel szkoły wyłącznie na 
y ludności zorganizował w przeciągu 
19 kursów rolniczych w różnych miej- 
Kciach z czego 12 bvły 2 lub 4 dniowe, 
4-romiesięczne, na których wykłady od- 

się raz w tygodniu. Następnie, że od- 
iły szkołę liczne wycieczki z okolicy 

  

   

   

  

     
   
    
   

   
    

   

   

   
   
    

   
   

   
   

   

     

   
    

   

   

    

Ć nad BUGIEM. (Pat). W: nocy z 

31 grudnia mieszkaniee chut, Sukacze 

frohiekiego Wasył Gołówko wraz z żo 
arzyną zamordowali siekierą swą mat 

sklę Gołówko. Zbrodnieza para usiło- 

oraj do szpitała żydowskiego w Wil. 
Przywieziony został mieszkaniee Jaszun 
Rzeczycki z połamaną nogą oraz Śla- 
pobicia na eałem ciele, 
łzeprowadzone dochodzenie polieyjne 

ło, iż Rzeczycki został pobity podezas 
wynikłej w Jaszunach w noe sylwe- 

Е 

adźmy czy róbmy? 
lą wsi nędza się szerzy, nędza się sroży... 

a wsi bezrobocie się szerzy, bezrobocie 

oży... 

wsi. 

- Jak wy żyjecie? — pylam pierwsz go 

łego wieśniaka; — „wytrywaicia?" 

- Szto, z biady? Panoczku, kali ni pam- 

|dyk wytrywaim. Mnoha śpiom, mała ja- 

m. Budzić bolszaja bieda — budzim bali 

a czym bolsz śpiom tym mieńsz jeści 

Wytry 

więc wieśniacy, drobni rolnicy, biedoł» 

a, snem i głodem zwalcza kryzys. 

owiadam do jednego wieśniaka. 
' Czemuż nie staracie się polepszyć swó! 

  

lastač, hdzie zarabić? Wozki lesu nima, 

f na tarhi nima; zhaleli pany, zhaleli ku 

pozajzdrościli, 

y dalszy upadek życia gospodarczego? 

ecież tyle rąk wolnych! W każdej pra- 
izbie wieśmiaczej kilka dorosłych męż- 

Zaledwie jednemu wystarczy pracy 

nut. ' 
robi reszta” — pytam. 

, panoczku, — powiada mi dru- 

k — beta usio „abiboki“, tułają się 

ie; nima za 6zto ruk załażyć, a dzień 

kuta u kut i dzień tut. 

= A wiczarami? 
Lampy ni palim, tolki „smarkaczku“; 

tikim ahniu mėladž szuszukaicca pa 
kali? pradak, a starejszyja uspa- 

carski je czasy... 

| prawda... 

e niezużytej twórczej energji  gini 

ludzkiej siły niewykorzystanej — gi- 

    

A wyby paszli na „douh* pracawać? — 

razu jednego pierwszego z kupy wieś. . 

ów na środku wsi zgromadzonych. 
Nawat darma, aby za chleb, — odpo- 

zagabnięty: — wisialej byłob pry dar- 
waj pracy, czymsia doma biaz niczoha 

Mach? 
Szybko myśl mi przychodzi więc powia- 

— Chto z was mudrejszy nichaj prydu- 

Ć prącu, ali dla usich karysnuju, a ja 

t pażyczw y na charczy. 
— My paradzęmsia i wybiarym — brzmia 
dpowiedž. 
— A kiedyż minie dacie „znać. 

— Wiieczarom. 

Delegaci stawili się w ozas i oświadczył 

że mają wsród śjebie głowy dobre i dla 
| poradzili mądrze: — prosić mnie być 

komisarzem i zaprojektować roboty. 
Niestety nie miałem odwagi odmówić 
jjęcia wyboru, żeby nie zdradzić wobec 

śniaków bezradności: absolwenta szkoły 

szej; ale nie mam Spokoju sumienia, gdyż 
wywiążę się z zadamja z braku własnego 
tysłu lub czyjegokolwiek co do wykorzy- 

ia bezpłatnej siły ludzkiej. Czytam, szu- 
1 — nie znachodzę. | m 
W rozpaczy velai Mešniacį. biedacy 

  

EŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
akończenie roku szkolnego w Szkole 

w Opsie. 
i nie było prawie dnia, by na miejscu n.e 
udzielono porad rolniczych i innych. Pomocy 
weterynaryjnych udzielono 57, Wymieniono 
prawie wszystkie swe plony jako ziarno siew- 

ne gospodarzom. Personel szkoły należy do 

różnych organizacyj miejscowych, gdzie wy: 

głasza pogauanki rolnicze. Kończąc 

wozdanie p. Wysłouch podziękował naczein: 

kowi wydziału Rol. i Wet. p. Szaniawskiemu 

za moralną opiekę nad Szkołą, za częste wizy 

ty w których p. naczelnik udzielał jak 

więcej wskazówek i swych światłych rad > 

ostatek zwrócił się do pana starosty Janusz- 

kiewicza i w serdecznych słowach podzięko- 

wał mu za stałą współpracę p . starostay Z 

personelem i wybitną pomoc. Scharaktery- 

zował jego zasługi dla Szkoły jako głównego 

inicjatora założemńia Szkoły oraz jej opiekuna; 

na zakończenie prosił by o szkole pamiętał 
i w miarę możności odwiedzał. 

Następnie były referaty uczniów Kołosa, 

Karaluna o roli absolwenta na wsi oraz 

ucznia Kureczki p. t.: „Jak zorganizuję swoje 

gospodarstiwo“. Referaty były na dość wy- 

sokim poziomie i wzbudziły duże zaintere- 

sowanie. W imieniu Powiatowego Związku 

Absołwentów uczniów Szkoły Opeskiej prze- 

mówił wiceprezes Sipowicz oraz wiceprezes 

oddziału Związku Absolwentów poza grani- 

cami powiatu ab. Tomaszewicz. Obaj dzię- 

kowali p. Januszkiewiczowi za opiekę jaką 

obdarzał związek. W imieniu uczniów żegnał 

p. starostę prezes Bratniej Pomocy ofiacowu- 

jąc mu w imieniu kolegów swoich wykonany 

przez uczniów model gmachu, szkoły. W imie 

niu rady gminnej żegnał p. starostę p. wójt 

Milewicz, jako obywatela honorowego tutej- 

szej gminy. Następnie p. Mirosław Karawan 

referent oświatowy gminnego oddziału Związ 

ku Strzeleckiego przemówił do uczniów na- 
wołując ich do współpracy ze Związkiem 
Strzeleckim. Przemawiali pozatem p. starosta 
Trytek, p. kap. Kasperski, życząc uczniom 

owocnej pracy dla podniesienia dobsobytu 

wsi. 
Pan naczelny: Szaniawski w swojem prze 

mówieniu dawał cały szereg wskazówek ucz- 
niom, ostrzegał przed trudneściami jakie mo- 
gą ich spotkać. Kończąc swe przemów:enie— 
jako członek honorowy Związku Absolwen- 

tów — jeszcze raz podziękował p. staroście 

Januszkiewiczowi za opiekę nad Szkołą 1 wy 
chowankami jej. Pan starosta Januszkiewicz 

w serdecznych słowach wyraził swą wdzięcz- 

ność za miłą niespodziankę. 
Po rozdaniu nagród i świadectw udano się 

na wspólny obiad, w czasie którego przygry- 
wała orkiestra uczniowska. ch 

  

    

  

     
  

  

  

  

! Zamordowali matke. 
wała zabić również drugiego syna Tekli Go- 

łówke Mikołaja, Spraweów zatrzymano. Przy 

znali się eni do morderstwa. Tłem zbrodni 

były nieporozumienia majątkowe. 

Noc sylwestrowa w Jaszunach. 
strową pomiędzy kilku przyjaciółmi, którzy 
wspólnie spotykali Nowy Rok w jednej z 
knajp miejscowych. 

W bójce oprócz ciężko poranionego Rze- 
ezyckiego brali również udział Stanisław 
Biażewicz, Józet Kozłowski, Władysław Gry- 
gorow, Stan, Naruszewlez i inni. 

  

czekają na pomysły elity umysłowej; elita 

umysłowa! Czem zajęta? Gdzie twoje pomy. 

sły? Jesteś przygotowana do komisarowania? 

Jesteś uświadomiona w powstającej sytuacji? 

Do roboty! Do organizacji! 

Podsłuchał E. B. 

Hoduciszki. 
OPŁATEK STRZELECKI, 

Staraniem Zarządu Oddziału Związku 
Strzeleckiego w Hoduciszkach przy wyda! 
nej pomocy i uczynnej współpracy miejsc” 

  

     wego Zarządu Zw. Pr. Ob. Kobiet w dniu 
29 grudnia 1932 r. urządzony został dia strzel 
ców wspólny „Opłatek*, w którym wzięł: u- 
dział prócz pełnych drużyn męskich i żeń 
skiej grono gości miejscowych, przedstawic:e 
le pokrewnych organizacyj i nauczycielstwa. 

W” pięknie udekorowanej Świetlicy Stcze 
leckiej urządzono choinkę i zastawione skro- 
mnemi przekąskami stoły obsiedli strzelcy : 
goście do których przemówienia wygłasil. 
prezes miejscowego Zarządu Oddz. Zw. Strz. 
leckiego p. Popławski i p. Leiger, w "fe: 
niu nauczycielstwa p. Ławrynowicz, w imie 
niu Zw. Pr. O. Kobiet — p. Prewysz — Kwin 
towa, oraz w imieniu Zw. Rezerwistów p 

Faltus, życząc młodym Strzelcom i Strzelczy 
niom pomyślności w ich pracy i zamiarach. 

W miłym i podniosłym nastroju przeła- 
mano się tradycyjnym opłatkiem, poczem 
młodzież urządziła zabawy towarzyskie prze 
platane tańcami. Uczestnik. 

Z pogranicza, 
ARESZTOWANIE PRZEMYTNIKÓW NA 

GRANICY POLSKO-ŁOTEWSKIEJ. 

Z Brasławia donoszą, iż na pogranieza 
polsko-łetewskiem w ostatnim tygodniu šwią 
tecznym zatrzymano 11 przemytników z to- 
warem wartości 12 tys. zł. Najwięcej za- 
trzymano cukra (1368) i tytenia (115 klg.). 

Pożar na st. Łyntupy. 
Dnia 1 stycznia 1938 roku o godz, 23,38 

zapaliła się sień wejścia do pokoi noclego 
wych drużyn kenduktorskich mieszeząeych 
się w budynku dworca na st. Łyntupy. 

Sień zbudowana z desek spaliła się zu- 
pełnie, oraz nieznacznie uszkodzone zostały 
w miejscu połączenia budynku z sienią daeh 
i sufit pierwszego pokoju budynku. 

Pożar został zlokalizowany przez miejseo 
wą straż pożarną kołejową. 

Dła ustałenia przyczyn pożaru prowadzi 
się dochodzenie, — Znaleziona przy wejścia 
słoma eraz ślady nafty na ścianach nasuwa- 
ją przypuszezenie, że pożar powstał z pod- 

palenia. \ 
Straty obliczone prowizorycznie wynosza 

około 300 złotych. 

Zderzenie autobusu 
z furmanką. 

Z Mołodeczna donoszą, iż na szosie Wo- 
łożyn—Drewnica autobus prywatny wiozący 
bite wieprze zderzył się z furmanką powo- 
żoną przez Aleksandra Turzewicza z Me- 
gilnina. Furmanka została strzaskana, zaś 
Turzewicz doznał złamania ręki prawej i 
zwiehnięcia nogi. Rannego odwieziono da 
szpitala, W, aucie pierwsze dwa koła zostały 
skręcone, я 

7 stycznia 1933 r. 

(ARE 

   

    

        

KURIE R Vain BS NS KI 

Prace konserwacyjne przy Bazylice. 
Jak się dowiadujemy roboty koło 

konserwacji Bazyliki, przy sprzyjają- 
cej pogodzie, posuwają się w szyb- 
kiem tempie. Kierownictwo: robót spo 
dziewa się iż zdoła wykończyć roboty 
w ostatnich dniach stycznia lub też w 
połowie lutego. Wykonano już 30 be- 
tonowych pali, wzmacniajacych fun- 
dament pod kolumnami portyku. 

Są obecnie w toku roboty koło pod 
cinania kołumn i zakładania pod nie 
żelaznych belek, t. zw. dźwigarów, za- 
pomocą których cały ciężar koluma 
i ich obciążenie przeniesie się na wy- 
żej wspomniane betonowe pale. Jedna 
z kolumn została już definitywn'e 
wzmocn'ona. W najbliższych dniach 
będzie całkowicie ukończona praca 
przy trwałem zabezpieczaniu drugiej 

Budowa pomnika 
Jak się dowiadujemy prace art.- 

   źbiarza Henryka Kuny nad pomni- 
k'em Adama Mickiewicza, przeznaczo 
nym dla Wilna, weszły w drugie stad 
jum, tj. rozpoczęcia figury M'ckiewi 
cza wiełkości pomnikowej, oraz wy- 
konan'a dalszych plaskorzcžb natural 
nej wielkości w glinie i gipsie. Gelem 

kolumny. Poza tem są na ukończęniu 

ściągi żelazo-betonowe, które wzmac- 
niają sklepienie nad portykiem. Nad 
to uskuteczniono już spajanie samych 
murów portyku. Ponieważ portyk w 
kilku miejscach był pęknięty pęknię: 
cia te zostały pod ciśnieniem zgęszczo 
nego powietrza zalane cementem i 
tym sposobem związane. 

Stale dogląda robót około konser- 

wacji Bazyliki architekt Jan Pekszo, 
który swego czasu odnalazł szczątki 
królweksie w zamurowanej przed 300 
laty krypcie. W dniu jutrzejszym przy 
bywa do Wilna główny kierownik ro- 
bót inż. Wąsowicz, który w odstępach 
tygodniowych zjeżdża z Warszawy, a- 
by sprawdzić postępy robót i dokład 
ność ich wykonania. 

Ad. Mickiewicza. 
prżyjęcia tego drugiego etapu prac wy 
jechi: z ramienia Komitetu Budowy 
Pomn ka w dniu dzisiejszym do War 
szawy dziekan Wydziału Sztuki * >b. 
prof. Ladomir Ślendziński oraz h 'n- 
serwator okręgowy dr. Stan sław Lo- 
rentz. 

   
      

Zaślubiny sowieckie. 

  

Na zdjęcu naszem widzimy moment za%- 
lubin sowieckich. Za stołem siedzi urzędnik 

przed nim nowożeniec z narzeczoną podpisu- 

ją akt ślubny, któremu patronuje Lenin z 
portretu wiszącego na ścianie. 

SPORT. 
Sportowe Wilno w roku 1932. 

Garść refleksyj. 
Koniec roku, w każdej dziedzinie, jest 

okresem w którym przystępuje się do sporzą- 
dzenia bilansu ubiegłego roku oraz przeglą 
da się minione wysiłki, zastanawiając się nad 
ich realizacją. W sporcie dzieje się podob. 
nie. To też zamykając ogólny dorobek sportu 
polskiego m my stwierdzić, iż szereg suk- 
cesów w tej dziedzinie pozwoli nam rok 19 
nazwać epokowym w historji sportu pols 
go. 

Jakiż był udział Wilna w tym „olimpij- 
skim roku Jakież sukcesy odnieśli nasi 
sportowcy, które pozwoliły im mależeć do 
sportowej elity Polski? 

A więc spójrzmy na poszczególne rodzaje 
sportu uprawiane w Wiilnie. Niektóre z nich 
znajdują się na odpowiednim poziomie, inne 
natomiast zaledwie wegetują, Ciekawem jest, 
iż ten nierównomierny poziom rozprzestrze- 
nia się na sporty pozornie dość zbliżone. Np 
ze sportów wodnych wileńskie wioślarstw: 
przewyższa o klasę poziom pływactwa; w 
sportach zimowych wileńscy narciarze po- 
siadają wybitną wartość sportową, czego w 
żadnym wypadku nie da się powiedzieć 
naszych łyżwiarzach; podobnie w ciężkiej 
atletyce boks zajmuje stanowisko dominują- 
ce, spychając na szary koniec zapaśnictwo. 

Lekka atletyka wileńska zasługuje na pra 
wdziwe uznanie. Pomimo chronicznej pustki 
w kasie Wil. OZLA, nasi lekkoatleci zdołali 
wysforować się na 4 miejsce w punktacji 
rozgrywek o puhar Znajdowskiego. A prze- 
ciež to miejsce zdobył tylko 3 Baon Saperów. 
a więc drużyna bynajmniej nie ogniskująca 
wyłącznie najlepszych lekkoatletów Wilna. 

As lekkoatletyki wileńskiej Wieczorek 
zdobył mistrzostwo Polski w pięcioboju oraz 
był reprezentantem państwowym w meczach 
z Czechami, Austrją i Węgrami, Najlepszy 
nasz biegacz Sidorowicz, również wykazał 
w ub. roku dobrą formę. 

Bloks... Trudno o nim pisać. Po pięknym 
starcie w pierwszej połowie roku, obecnie 
znajduje się on w stanie agonji. Związek nie 
wykazuje inicjatywy, najlepsi zawodnicy wy 
cofali się lub wyjechak... Słowem — stagna. 
cja. 

Wioślarze przeżyli w ub. roku emocjonu- 
jące regaty ma wiosnę i w jesieni. Tu spraw 
na organizacja złączona z wysokim pozio- 
mem sportowym, zasługuje na całkowite nz- 
nanie. Również dodatnim objawem były suk- 
cesy naszych wioślarzy na regatach w Krako 
wie. 

Piłka nożna przez całą jesień emocjono- 
wała swych zwolenników, bowiem 1 p. p. 
Leg. uporczywie walczył o wejście do Lig'. 
Chociaż odpadliśmy w półfinale to jednak 
masi czołowi piłkarze wykazali dobrą formę 

i na wejście do Ligi bodaj że zasłużyli. 
Ujemnym zjawiskiem był natomiast brak 

kontaktu z innemi miastami. Wizględnie naj- 
częściej sprowadzała obce drużyny — Ma. 
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Arbon 150 tys. nie wpłacił. 
Z dniem 2 stycznia upłynął termin 

wpłacenia przez Arbon magistratowi 
150.000 złotych przypadających na 
rzecz miasta z tytułu ekspłoatacj. ko- 
munikacji miejskiej. Pieniądze te jed 
nak nie zostały narazie wpłacone. Zgo 
dnie z umową przysługuje Arhonowi 
jeszcze termin dwóch tygodni, w cią- 

gu których może opłata zostanie jesz- 

eze uiszezona. 
Fakt powyższy wywołał jednak po 

głoski że jakoby Arbon nie zamierza 
wpłacić należności, dążące tem samem 
de zerwania umowy, względnie zanu- 
lowania jej i zawarcia nowej na zu- 
pełnie innych warunkach. 

Aresztowanie oszusta. 
Przed kilku dniami przybył do Wilna i 

zatrzymał się w hotełu „Wenecja* z pewna 
kobietą, rzekomo żoną. pewien osobnik, któ 
ry w księdze hotelowej zameldował się jake 
redaktor kaliskiego Tygodnika Ilustrowanego 
Kazimierz Galicki. 

Już w pierwszym dniu swego pobylu 
przybysz rezwinął intensywną działalność. 
Tegoż jeszcze dnia zgłosił się do pewnej dru 
karni i pracowni stempli gdzie zamówił ja: 
kieś stemple oraz druki reklamowe dla ma- 
jacego rzekomo się ukazać w Gdańsku no- 
wego pisma p. n. „Polonja Gdańska*. 

Q zamówieniu tem dowiedziała się rów- 
nież policja, której z pewnych przyczyn oso 
ba „redaktora* wydała się mocno podejrzz- 
ną, wcbee ezego zatrzymano go eelem usta- 
lenia tożsamości i powodów pobytu w W!!. 

nie. Jednocześnie w jego pokoju hotelowym 
przeprowadzono rewizję, która nie dała ra- 
razie żadnych wyników wobeć czego zostai 
en narazie zwolniony. 

Jednakże połieja śledcza nie dała się wy 
prowadzić w pole i zarządziła ścisłą obser- 
waeję. Jednocześnie przystąpiono do zebra - 
nia dckładnych informaeyj co do osoby po- 
dejrzanego „redaktora* oraz jego przeszłości. 

W wyniku dalszego dochodzenia Galickt 
został w dniu wczorajszym powtórnie aresz- 
towany i cesadzony w areszcie centralnym de 
dyspozycji prokuratury. 

Jak się dowiadujemy policja zdążyła usta 
lić, że prawdziwe nazwisko  „redaktora* 
brzmi: Stanisław Kazimierz Cederbaum był 
cn kilkakrotnie karany za oszustwa i nig- 
dy nie miał nie wspólnego z prasą. fe) 

Wyrok komisji dyscyplinarnej 
w sprawie b. wiceprezesa Ogniska Kolej. Chmielewskiego. 

Dyrekcja Kolejowa w Wilnie nadsyła 
nam następujący komunikat z prośbą o 
wydrukowanie: 

W; swoim czasie w prasie wileńskiej po- 
jawiły się sensacyjne wiadomości o niemoral 
item zachowaniu się kontrolera Wydziału 

Kolei Wąskotorowych Marjana  Chmielew- 
skiego na terenie „Ogniska Kolejowego*. — 
gdzie Chmielewskiemu, jako wieeprezesowi 
„Ogniska Kolejowegołł zarzucono rzekome 
deprawowanie i gwałt nad nieletniemi dziew 
ezętami, uczęszezającemi na ćwiezenia gim- 

nastyczne. 
Dyrektor Kołei Państwowych inż. Kazi. 

mierz Falkowski polecił przeprowadzić w tej 
sprawie dochodzenie w wyniku którego, w 
dniu 6 grudnia r. ub, Dyrekcyjna Komisja Dy 
seyplinarna, na podstawie dochodzeń słaż- 
bowych, oraz dochodzeń władz śledczych, — 
stwierdziła, że żadnych gwałtów Chmielewski 
nie dokonał, uznając jednak Chmielewskiego 
winnym niemorałnego zachowania się, nie- 
lieującego ze stanowiskiem wiceprezesa „Og- 
niska*, postanowiła zwolnić Chmielewskiego 
ze służby kolejowej z uszezupleniem © 10 
proe. poborów emerytainyeh na przeciąg jed 
nego roku. 

  

Obniżka cen wyrobów tytoniowych. 
W| związku z polityką rządu, dążącą do 

ogólnej obniżki wyrobów przemysłowych, Dv 
rekcja Polskiego Manopolu Tytoniowego о)- 
niža ceny swoich wyrobów, mianowicie o 
10—25 proc. cygar od 4,3 do 33,3 proc. 

Z ważnością od! dnia 1 stycznia b. r. bę- 
dą obowiązywały następujące ceny: 
Cygara: 

Regalia 2 zł. 30 gr 
Delicias 2 2ł.,20 5 

Coronas аса 
Favoritas 65 , 
Pro. Patria 12 — ‚ 
Ei Alianto $0 + 
Hawana 65 
Ratuszowe 65 °„ 
Belweder } 57% 
Commerciales 65 .. 
Excelsiores 50 .. 
Brytanika 40 
Kiopernik SA. 
Wawel 40 . 
Tralnrko 35 „ 
kuba W o. 
Sennora 80 
La Pintura 25 „ 
Soledad 234 
Portorico 20 , 

Papierosy: 
Nil 5 

Gabinetowe 3 
Triumf 
Złota Pani 
Egipskie przednie 
Ariston 
Egipskie 
SHesia DA 
Pomorski Rarytas 35% 
Śląski Rarytas 35 
Wisla З 
Dames » я ox 
Pani ; * 
Maden. Е 82 
Obstatunkowe 1 5 

  

Ergo 5 
Prezydent 45. 
Grand Prix 4 
Klub 4 
Damskie 3,54 

Radjo KOS AEL 25 
Wanda 405 
Egipskie przed. odnik. 19 
Egipskie odnik. 7,0 
Ergo odnik. OR 

Kolekcje papierosowe (w ozdobnej szka- 
tułce z masy — 100 szt. — 13 zł. 50 gr. 

Specjalny fajkowy za 1 kg. — 40 zł. 
Ceny pozostałych wyrobów nie ulegają 

zmianie. 3 
Równocześnie, jak przy poprzedniej zniż- 

ce zostały wprowadzone papierosy bezustr.i 
kowe w cenie 1 i pół gr. za szt. tak obecnie 
Monopol wprowadza papierosy usinikowe w 
tej samej cenie gat. „Wanda”. 

Pomoc dla bezrobotnych 
nie jest filantropją 
lecz samoobrona! 

(LU LABOR NA DAR NOTE 

Rozdawnictwo odziežy 
dia bezrobotnych. 

Sekcja cdziežowa Wojewodzkiego Komi- 
tetu do Spraw Bezrobocia rozpoeznie w bie- 
żącym tygodniu wydawanie odzieży dla bez 
robotnych juź we środę o godzinie 9 rano. 
Bezrobatni megą się zgłaszać po odzież do 
siedziby sekeji, do gmachu  poratuszowega 
dopiero pe otrzymaniu specjalnych biletów 
na poszczególne części ubrania w komisji 
kwalifikacyjnej, urzędującej przez P. U. P. 
P. na ulicy Subeez. Rozdawnietwo w bieża- 
cym tygodniu potrwa trzy dni: we środę, 
czwartek i piątek, w godzinzeh od 9 rano do 
15. 

Superpoeci na ławie 
oskarżonych. 

Bracia Szloma i Jankiel Garbarowicze z 
zawodu są skromnymi handlarzami bydła 
rogatego, ale fantazją mogą przyćmić najbar 
dziej wybujałą wyobraźnię nawet poetycką. 
Od tak przyziemnych rzeczy jak obmacywa- 
nie pośladków u tłustych krów, fantazja ich 
wzbija się na tak zawrotne wyżyny, że sąd 
okręgowy musiał dla ostrzeżenia na przy: 
szłość zaaplikować każdemu z n*ch po 6 mie 
sięcy więzienia, które zresztą darowano 1:2 
mocy amnestji. 

— Tak było, panie sędzio — zaczyna opo 
wieść Szloma młodzian 27-letni stojąc przed 
sądem okręgowym. — Jedziemy my z bratem: 
(o ten co tu s'edzij) do Wilna. Noc. Ciemno. 
Na wozie mięso, cielęce i wołowe. Droga bie- 
gnie koło brzegu Wilji. Wąska jest, a z lewej 
strony wysokie zbocze góry. No — myślę — 
co to będzie jak spotkamy kogoś. Tylko to 
pomyślałem, jak z mroku tuż przed nami 
wyłania się ponura sylwetka pana Romanow 
skiego, co to mówili o nim, że człowieka 
zabił i życie łudzkie ma za nic. Wbozy nasze 
zaczepiły się, a pan Romanowski dał mi w 
mordę. Nic mie powiedziałem, krzyknąłem 
na brata, zeskoczyliśmy z woza i w nogi. W 
pobliżu był fotwark Szukiełły, pani Kubisc- 
wej. Ponieważ Romanowski biegł za nami 
z ręką w kieszeni, weszliśmy na podwórze 
fołwarku, zamknęliśmy bramę i zaczęliśmy 
dobijać się w strachu do drzwi domu pan: 
Kubisowej. Pani Kubisowa myślała, że ta 
bandyci, narobiła hałasu i zamknęła się je- 
szcze mocniej. Przeleźliśmy wtedy przez 
płot i pobiegliśmy do lasu, gdzie już zaszedł 
nasz koń z wozejn. Pojechaliśmy. Wtem 
słyszę trzask. Ciarki pobiegły mi po ciele. 
Na prawo wśród drzew dojrzałem pana-Ro- 
manowskiego. Stał z karabinem w ręku. Ze- 
skoczyłem «z wozu i pobiegłem do lasu. Po. 
słyszałem za sobą dwa strzały. Zabił brata 
— pomyślałem i schowałem się za drzewc, 
by kula mnie nie trafiła. Wtem słyszę, że 
brat krzyczy: 

-—— Trzymam go, na pomoc. 

Wybiegłem z ukrycia. Brat zmagał się z 
panem Romanowskim, a w rękach trzymal: 
rozłamany karabin. Wyrwałem z rąk pana 
Romanowskiego jego pukawkę i uderzyłem 
go po głowie. Zemdlał. Porzuciliśmy go na 
drodze przyjechaliśmy dą Wilna i w VI ko. 
misarjacie P. P. zameldowaliśmy, że pan Re 
manowski chciał nas zabić i ograbić., Jako 
dowód rzeczowy przywieźliśmy  połamany 
karabin. Skończyłem. 

— Cę pan powie, panie Jankieł Garba- 
rowicz? 

— Wszystko było tak, jak brat mówi. 
Wtedy, kiedy pan Romanowski strzelał to 
cełował do mnie, Pan Romanowski podszedł 
i mówi: Czego udajesz zabitego, chcesz, że- 
bym naprawdę cię zabił? 

Schwyciłem za karabin, a ponieważ je- 
stem silny pękł mi w rękach. 

Zkolei przed sądem staje p. Romanow- 
ski, zamożny obywatel ziemski, posiadający 
kilka odznaczeń wojskowych i ładny maja- 
tek. 

Zeznaje, że bracia Garbarowicze napa- 
dłi na niego koło wsi Szukiele, gm. mickuń 
skiej zbiłi do nieprzytomności na осласл 
licznych świadków, a następnie w Wilnie 
oskarżyli o napad rabunkowy. Zatarg na dro 
dze w ową noc powstał z powodu zaczepis. 
mia furmanki z jego powozem. 

Świadkowie potwierdziłi, że pan Roma- 
nowski mówi prawdę i braciszkowie za 8wx 
fantazję dostali po 6 miesięcy więzienia. 

  

Zgubiono 
w dniu 19 ub. m. przed połuda. 

pęk kluczyków w czerwonym 
skórzanym futeraliku pomiędzy 

ul. Jagiellońską 5, a gmachem 

Sądów przy ul. Ad. Mickiewi- 
cza. Zualazca proszony jest 

o zwrot do Administracji „Ku- 

rjera Wilenskiego“ za wyna- 

grodzeniem. 
  

kabi. Z klubów ligowych gościł w Wilnie 22 
p. p. 

Wi województwach wschodnich prymai 
Wilna w piłce nožnej jest niezaprzeczony, — 
Do wileńskiej klasy A należą wyłącznie klu- 
by miejscowe, a wysiłki Lidy nie udały się 
z powodu zwycięstw Drukarza. 

Hokej wileński, to — Ognisko. — N.e 
mając u nas odpowiedniego rywala, Ogn.sko 
wyjeżdżało w ub. sezonie do Łodzi uzyskując 
zadawalniające rezultaty. 

Narciarze nasi — Hermanowicz, Łabuć, 
Ciechanowicz, są zawodnikami wysokowac- 
tościowemi. Pozatem Wil. O. Z. N. potralil 
spopularyzować narciarstwo, tak że stało się 
bezwzględnie najpopularniejszym | sportepa 
wileńszczyzny. 

Kolarze zorganizowań kilka wyścigów 
szosowych. Spotkań międzymiastowych, po:a 
pojedyńczemi startami sportowców grodzień 
skich nie było. — Traick na Pióromon*e 
może stać się zaczątkiem kolarstwa torowe- 
go. 

O ciemnych stronach sportu wileńskiege 
nie mówimy dziś, Zaznaczymy jedynie, iż 
tylko od Wilna zależy, by ten wspaniały ma 

Kterjał, jakim są nasi zawodnicy żostał odpo- 
wiednio wykorzystany i rozniósł ma całą Pol 
skę sławę rodzinnego miasta. Tego życzymy 
sobie w r. 1933! wpj. 

5-2 

KURS STRZELECKI. 

W, dniach 28, 29 i 30 grudnia ubiegłega 
roku staraniem Komendy P. W. Wilno — 
Miasto I został przeprowadzony kurs strze- 
lecki dla uczniów szkół żydowskich. W cza- 
sie kursu uczniowie odbyli strzelania z ka 
rabinka wiatrówkowego na Państwową Od. 
znakę Sportową. Ogółem było uczestników 
40. Stnzelało 37. Spełniło warunki i uzyska- 
© prawo do P. O. S, 37. 

WALNE ZEBRANIE WiL. O. Z. B. W SALI 
KONFERENCYJNEJ OKR, OŚRODKA W. F. 

W. DNIU 30. XII. 1932 r. 

Zebranie to przynosi ciekawe posunięcie 
Wil. OZB. w sprawie ruszenia sportu bok 
serskiego na większą skalę, a to rozegrau'e 
meczu bokserskiego między trzema okręga- 
mi — wileńskim, grodzieńskim i białostoc 
kim o puhar przechodni Redakcji I. E. Ł. 

Według wylosowania rozgrywka przy. 
padła między wileńskim Okr. i Grodzieńsk 1» 
w Wilnie w sali Okr. Dśrodka W, F. w dniu 
14 stycznia lub w drugim terminie 21 stycz- 
nia 1933 r. 

Następnie mistrzowski zespół któregoś z 
okręgu, który się wyłoni po meczu Wilno — 
Grodno w dniu 14—21 stycznia, rozegra spot 
kanie z Białostockim Okręgiem wedłub wyl» 
sowania. 

Nasi więc mistrzowie pięści będą miel: 
sposobność zmierzyć się z kolegami okręgu 
grodzieńskiego i jakby się dobrze pow'odło 
to zmierzą swe siły z okręgiem bialostuc- 
kim, ponieważ walczyć ich będzie z każdego 
okręgu po osiem wag z każdego. 

Kto będzie z naszych pięściarzy reprezen 
tował Wiilno podamy dodatkowo, gdyż obec- 

nie Wil. OZB. przeprowadza treningi i eli- 
minacje. 

W] październiku 1932 r. nasi pięściarze 
wygrali z Grodnem w dużym stosunku, — 
więc i teraz postarają się utrzymać prestiż 
bokserów Wilna i dotrą swą zasłużoną pracą 
po puhar przechodni i życzymy im zwycięst- 
wa na rok 1933. — Gdyby się nie powiodło 
byłby spadek stopnia naszego pięściarstwa, 
ale i to zostałoby w krótkim czasie napewao 
wyrównane. 

ZNIŻYĆ CENY WSTĘPU NA ŚLIZGAWKĘ! 

Opłata za wstęp na ślizgawkę w parka 
Żeligowskiego, pobierana jest w wysokości 
Gd młodzieży szkolnej po 30 groszy od езо- 
by, a od innych po 45 proszy, W; obecnych 
ciężkich czasach nie każdego stać na wyda- 
nie 30 groszy co wieczór. Wiiększa część nie 
zamożnej młodzieży szkolnej, uprawiająca z 
entuzjazmem zdrowy sport łyżwiarski, ma 
przeto uniemożliwiony wstęp na ślizgawkę. 

Należy przeto zniżyć ceny, tembardziej, 
że w bieżącym roku Wojewódzki Komitet do 
spraw bezrobocia skierował do parku 7е}!- 
gowskiego do pracy przy porządkowaniu Śliz 
gawki 16 bezrobotnych, na cały sezon, a 
przecież i mróz pracuje także bezpłatnie. 
Mająe bezpłatną roboeiznę i nie wkładając 
większych sum w przedsiębiorstwo nie wypa- 
da wprost ustalać tak wygórowanych cen. 

  

WiŁOSI DWIUKROTNIE ZWYCIĘŻYLI 

NIEMCÓW. 

BOLONIA, (Pat), — Wobec 65 tysięcy wi 
dzów odbył się tu mecz piłkarski NIEMCY — 
WŁOCHY, zakończony zwycięstwem Włoch 
w stosunku 3:1 (2:1). Włosi górowali tech. 
RAK nad Niemeami byli też od gich szy?- 

W; czasie zawodów jeden z graczy Włoch, 
nazwiskiem Menti, złamał nogę. 

WŁOCHY — NIEMCY 1:0. 

MONACHJUM, (Pat). — W Monachjum 
odbył się mecz piłkarski między reprezentac- 
jami północnych Włoch i południowych Nie- 
miec. — Zwyciężyli Włosi 1:0 (1:0). 

PORAŻKA WARSZAWSKIEGO A. Z. S. 

WI HOKEJU. 
KRYNICA, (Pat). W dniu 2 b, m. przed 

południem w międzynarodowym turnieju ho 
kejowym w Krynicy Wiener E. V. pokonał 
AZS. Warszawa w stosunku 4:0 (0:0), 1:0, 
3:0). Gra prowadzona była falr z obu stron. 
AZS. grał wybitnie defenzywnie, W 9 -ej 
minucie drugiej tercji wiedeńczyk Grein uzy 
skał prowadzenie dla swej drużyny, W trze- 
ciej tercji wynik podwoił Demmer, strzelą- 
jąc drugą bramkę dla swej drużyny, nie bez: 
winy bramkarza Schneidera. W kilkanaście 
minut później Kirschberg strzela trzecią 
bramkę dła wiedeńezyków, a następnie w 
5-ej minucie 3.ej tercji ustala wynik dnia 
Demmer czawrtą bramką. Piękny solowy 
atak Kirschberga załamał się na doskona- 
łym bramkarzu akademików  Schneiderze, 
który, mimo zawinienia pierwszej bramki, 
był najlepszy z drużyny, W drużynie AZS. 
na wyróżnienie zasługuje ponadto Werner. 
zaś z drużyny wiedeńskiej Demmer Kirsch- 
berg oraz bramkarz Weiss. Sędziował dobrze 
p. Sachs. Do finała wchodzi Wiener E.V. 
oraz zwycięsea meczu wieczornego BKE. 
Budapeszt, który będzie walczył przeciwkę 
Brandenburger E. V. z Berlina. 

WERYFIKACJA LISTY LIGOWEJ, 
WARSZAWA, (Pat). Jak wiadomo, zarząśń 

główny Ligi Piłki Neżnej odrzucił protest 
Klubu Czarnych w sprawie odebrania im 7 
punktów. Czarnym pozostało jeszcze prawo 
odwołania się do PZPN. Przed kilku dniami 
minął już termin złożenia odwołania. Czar- 
ni jednak odwołania nie wnieśli. Wobec te- 
go wydział gier i dyscypliny PZPN. uznał 
sprawę za dostatecznie załatwioną. Tabela 
ligowa została zweryfikowana, Mistrzem о- 
głoszono Craeovię, wicemistrzem Pogoń. Do 
klasy A spada Połonia. 

Przy zepsutym żołądku, zaburzeniach tra 
wienia, niesmaku w ustach, bólu w skyc- 
niach, gorączce, zaparciu stolca, wymiotach 
łub rozwolnieniu, już jedna szklanka naturał 
nej wody gorzkiej „Franelszka-Józefa* dr'a' 
ła pewnie, szybko i dodatnio.
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MIEJSKA. 
— Hale i rynki miejskie przeszły pod 

zarząd sekcji nieruchomości, W związku z 
przeprowadzaną obecnie przez Magistrat re- 
organizacją systemu pracy, z dniem 1 stycz- 
mia hale i rynki miejskie zostały wydzielone 
ż sekcji rzeźni i rynków i przydzielone do 
kompetencji sekcji nieruchomości pod kie- 
rownictwem ławnika Kruka, 

Dla spraw tych przy sekcji nieruchomoś- 
ci stworzony został specjalny wydział. 

GOSPODARCZA 
— Strajk w „Połgumie*. Wi dnin wczo- 

rajszym wybuchł strajk w „Polgumie* przy 
ulicy Niemieckiej, Strajk wybuchł na tle roz 
dzwięku między zarządem i robotnikami o 
warunki dalszej pracy. 

— 0 26 procent mniej wykupiono paten- 
tów. Wiedług prowizorycznie dokonanych 
obliczeń na terenie Wilna w roku bieżącym 
wykupiono o 25 procent mniej świadectw 
przemysłowych w stosunku do roku ubiegłe- 
go. 

S Sklepy likwidują się. Wi ostatnich dn. 
grudnia Urząd Przemysłowy codziennie otrzy 
mywał od 6 do 10 zgłoszeń likwidacji przed- 
siębiorstw handlowych. Spowodowane to z0- 
stało koniecznością nabycia nowych świa- 
dectw przemysłowych, na co wielu z kup. 
ców na skutek zubożenia nie mogło juź so- 
bie pozwolić. 

    

WOJSKOWA 
— Ostatnia tura rezerwistów. W dniu 3 

stycznia powoływana jest do szeregów ostat 
mia tura rezerwistów. W turnusie tym na 
ćwiczenia powołana jest przeważnie artyier- 
ja. 

Z POCZTY 
— Jasełka dla dzieci pocztowców. Dnia 

28 grudnia r. ub. odbyły się w Małej Sali 
Miejskiej dzięki staraniom i poparciu Pre. 
zesa Dyrekcji Poczt i Telegrafów „Jasełka * 
dła dzieci pocztowców, pracujących w Dy- 
rekcji P. i T, i urzędach p. t. położonych ia 
terenie m. Wilna, na które złożyły się: | 

1) Jasełka w 3 aktach w układzie A. Pi- 
Konta z muzyką S. Kośleckiego; 

2) Loterja i obdarowanie dzieci podar- 
kami, 

Na „Jasetkach“ bylo 400 dzieci z których 
każde otrzymało: paczkę z lakociami oras 
zabawkę lub książeczkę, zależnie od więk. 

Bardzo pomysłowo i barwnie ułożone 
„Jasełka* urozmaicone dużą ilością tańców 

w wykonaniu zespołu baletowego p. Sawinej- 
Dolskiej, stworzyły dla najmniejszych pocz 
łowców parę godzin miłej rozrywki, dów.- 
dem czego były setki szczerze ubawionych 
i roześmianych buziaków dziecięcych, 

„Jasełka” zostały opracowane i wystaw: 
ne staraniem i siłami pocztowców, co 
cze raz dowodzi, że życie kulturalno-oświa- 
towe wśród mich rozwija się coraz lepiej 

Za bezinteresowną pomoc p. Sawinej-Doi 
skiej oraz sekcji szkolnej Magistratu za 
udzielenie Małej Sali miejskiej za bardzo 
niską opłatą składają pocztowcy serdeczne 
podziękowanie. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Baczność Podoficerowie Rezerwy. W 

dniu 7 stycznia 1933 r. o godz. 19.30 w loka- 
łu Zw*ązku przy ulicy Dominikańskiej 
16 Zarząd Koła Wileńskiego urządza tra 
cyjny koleżeński opłatek dla członków i ich 
rodzin, składka od osoby wynosi zł. 2,50 
zapisy przyjmowane są do dnia 4 stycznia 
włącznie. 

  

   

    

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
— Odczyt w Resursie Rzemieślniczej. -— 

Resursa Rezemieślnicza w Wilnie zaprasza 
rzemieślników, oraz sympatyków rzemiosła 
ma odózyt p. t. „Sztuka w Rzemiośle*, który 
w dniu 4 stycznia o godz. 20 br. w lokalu 
przy ulicy Bakszta Nr. 2 wygłosi artysta — 
malarz p. Wierusz Kowalski. 

Wstęp bezpłatny. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Otwarcie w Wilnie teatru żydowskie. 

go. Z dniem 10 stycznia otwarty. zostanie w 
Wflnie teatr żydowski, Teatr mieścić się bę 
dzie nadal w sali przy ulicy Ludwisarskiej, 
sala została gruntownie odrestaurowana. 

— Zatarg w Gminie Żydowskiej. W gm - 
nie żydowskiej wynikł ostatnio poważny za- 
targ pomiędzy prezesem -Zarządu gminy ła- 
wnikiem miejskim p. L. Krukiem a prezesem 
Rady: Gminy: b. posłem d-rem Wygodzkirm. 

Powodem zatargu miał być ogłoszony przez 
d-ra. Wygodzkiego artykuł w perjodycznem 
pismie fachowem „Głos Rzemieślniczy* wy- 

chodzącem w Wilnie. W artykule tym do- 
patrzył się ławnik Kruk szeregu niesłusznych 
zarzutów czynionych mu anonimowo przez 
d-ra Wygodzkiego, Jak się dowiadujemy kon 
flikt przyjął tak ostrą formę, iż podczas swe 
go pobytu w Wiilnie musiał interwenjować 
poseł Griinbaum. 

Wobec powyższego Gmina Żydowska mx 
zwrócić się do władz nadzorczych o przy- 
śpieszenie nowych wyborów do Rady i Za 
rządu gminy, ponieważ w obecnym swoim 
składzie personalnym, mie jest w stanie uło 
żyć realnego budżetu na rok 1933. 

RÓŻNE. 
— Podziękowanie. — Towarzystwo Przy- 

jaciół Ogrodu Zoologicznego w Wilnie skła 
da nieniejszem serdeczne podziękowanie 1; 
Komunalnej Kasie Oszczędności w Wilne 
za udzielenie jednorazowej subwencji T-wu 
w wysokości 100 zł., 2) Bankowi Gospodarst- 
(wa Krajowego-Oddziałowi w Wiilnie za udzie 
lenie jednorazowej subwencji! dla T.wa w 
wysokości 20 zł. 

   

  

` ZABAWY 
— Czarna Kawa — Bridge. Cóż to za huk 

i szum rozlega się przy Izbie Przemysłowo— 
Handlowej To Państwowy Urząd Pośrednict 
wa Pracy przydzielił sed tkę bezrobotnych „cie 
Śl, malarzy i robotników do budowy karcz 
my staropolskiej, która musi być ukończona 

już w dniu 5 stycznia albowiem w tym dniu 
odbędzie, się wielka impreza na rzecz bez- 
robotnych „Czarna Kawa — Bridge", 

Pozostałe w niewielkiej ilości zaproszenia 
można otrzymać w Wojewódzkim Komitecie 
do Spraw Bezrobocia (Urząd Wojewódzki p. 
Nr. 15). 

— Najweselsza zabawa taneczna w bież. 
karnawale. Dnia 5 b. m. (czwartek) w salo- 
nach cukierni Czerwonego Sztralla odbędzie 
się przy dźwiękach orkiestry 1 p. p. Leg. za- 
bawa taneczna, na rzecz bezrobotnych peo- 
wiaków (Koło Wiileńskie). 

Początek zabawy o godz. 22 (10) stroje 
„kryzysowe*. Bufet po cenie kosztów włas- 
nych. Wfistęp zł. 2. Akademicy płacą zł. 1. 

NADESŁANE 
Kino Rewja. 

Nowy program Kina Rewji iadcz 
kierunku tej rozrywkowej placówki. Świetna 
kronika PAT-a poprzedza obraz „Czar Jej 
Oczu* z dwojgem ulubieńców kinowych -- 
uroczą Janetą Gaynor i jej pięknym aman- 
tem Charlesem Farrell. 

Program kończy Świetna para baletowa 
solisty opery królewskiej w Belgradzie C. Ja 
nuszkowskiego i jego partnerki Erny oraz 
chór Rewellersów Świętochowskiego, który 
wywołuje na widowni niebywały entuzjazm 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wiielki na Pohulanee. — Dziś 

ceny znižone © 50 proc. na Świetną sztukę 
Rehfischa i Herzoga „Sprawa Dreyfusa*. 

— Prześliezna sztuka „Marjusz* — pełna 
humoru, sentymentu, południowego słońca, 
kołorowych twarzy, marynarskich pieśni, — 
poetyckiej tęskonty i żaru gorącej mifości 
pięknego dziewczęcia — grana będzie we śro 
dę dnia 4 stycznia w Teatrze na Pohulance 
o godz. 8 w. 

W! czwartek dnia 5 stycznia arcyśmiesznia, 
szampańska farsa „Cały dzień bez kłanist- 
wa“. 

— „Panna Maliczewska* na wczorajszej 
premjerze w Nowo — Święcianach zdobyia 
sobie szturmem serca publiczności. 

„Stały Teatr Objazdowy* Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wiilnie gra dzisiaj „Pannę Ma- 

    
   

    

liczewską w Stano — Święcianach, dnia 4 
styczniaw Brasławiu, — 5 stycznia w Duk- 
sztach, — 6 stycznia w Podbrodziu i 7 sty- 
cznia w Postawach. 

— Teatr Muzyczny  „Lutnia*, Ostatnie 
przedstawienia „Lady Chie*. Dziś i jutro 2 
ostatnie razy ciesząca się wielkiem powodze 
niem pełna humoru i dowcipu wesoła operet 
ka KOLLO „Lady Chic*. 

Zniżki ważne. 

— Wielka rewja tradyeyjna.„Yo — Yo“, 
W czwartek dnia 5 stycznia ukaže się wiel- 
ka rewja tradycyjna „Yo — Yo*, która od. 
niosła wielki sukces artystyczny i zyskała 
ogólny poklask i uznanie publiczności. W 
wykonaniu tej interesującej rewji bierze u 
dział cały zespół artystyczny teatru. Reżyser- 
ja K: Wyrwicz—Wichrowskiego. 

Początek o godz. 8,15 w. 

— Przedstawienie popołudniowe w „Lut- 
ni*, WJ piątek nadchodzący jako w dnór 
świątecznym teatr „Lutnia* wystawi na 
przedstawieniu popołudniowem  melodyjną 
operetkę Kalmana „Fiołek z Montmartre" z 
J. Kulczycką w roli tytułowej. Ceny miejsc 
znižone. — Płoczątek o godz. 4 po poł 

KTO MIAŁ SZCZĘŚCIE W DZIEŃ 
NOWEGO ROKU. 

— Szezęśliwy „Dar Noworocznyć, — W 
myśl zapowiedzi na przedstawieniu w dzień 
Nowego Roku wylosowana została w Teatrze 
na Pohulance bezpłatna loża (Na 6 osóbi — 
ma cały miesiąc styczeń. 

Los padł na p. Bazylewicza Andrzeja, 2 
zawodu kolejarza, który przybył na przed- 

Figurka z kości słoniowej. 

Była to mała malutka figurka 
Matki Odkupiciela, wyrzeźbiona z ko- 
ści słoniowej. Była tak biała, wyraz 
małej twarzyczki był ciepły, tak słod- 
ki, że zdawała się żywa. Od przeszło 
dwóch stuleci ochraniała stary, bar- 
dzo stary kościół, umieszczona w ma- 
leńkiej niszy pod dachem. 
+ Kiedy w pierwszych cieniach za- 
padającego wieczoru zachodzące słoń 
ce barwiło ją jasnym karminem, zda- 
wała się drżeć, poruszać i jakgdyby 
ożywiać. Kość słoniowa robiła wra 
żenie żywego ciała. Promieniowała 
wokół pogodą i miłosiernem sercem. 

Jednego z takich pogodnych dni 
trubadur Th'baud oczekiwał w lesie 
księżniczkę Izabellę, córkę potężnego 
pana na Epineville i Mesnil, lubiącą 
marzyć i błądzić po lasach, otaczają - 
cych zamek jej ojca. 

Thibaud długo się wahał, zan'm 
tu przyszedł. Wahał się nie dlatego, 

żeby obawiał się ojca tej, którą uwiel 
biał Ten ostatni wyjątkowo polubił 

„L 

(Opowieść średniowieczna). 

trubadura za jego piękńe pieśni : le- 
gendy, jak również za umiejętność 
tresowania sokołów do polowania. 
Jednakże między sympatją, jaką 'so- 
bie wszędzie zjednywał trubadu, a 
nadzieją zdobycia serca szlachetnie 
urodzonej i potężnej dziedziczki, była 
cała przepaść. 

Thibaud przebył ją na skrzydłach 
młodości i niewinności. 

Marzenia jego były przecudne. 
Widział już swoją męską postać obok 
pięknej księżniczki o wielkich niebie- 
skich oczach i długich blond włosach: 

I nagle pomiędzy drzewam uka- 
zała się Izabella na swym białym ru 
maku. Jej dostojną główkę ubičra! 
kapelusz o przedłużonych i ostrych 
kształtach. Długa i wykwintna sukn'a 
zakrywała jej stopy, ciągnąc się, aż 
do ziemi. U jej paska zawieszony był 
mały mieszek pięknej roboty z drob- 
ną monetą dla żebraków. 

Miejsce było urocze, powietrze 
przeczyste. Ziemię zalegał kobierzec 

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

    

ła owację, ząc za Teatrem równego Szcze 

ścia przez cały rok. 

RADJO 
WTOREK, dnia 3 stycznia 1933 r. 

11,40: Przegląd prasy. Kom, meteor. Czas. 
12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. meteor. 
14;40;: Program dzienny 14,45: Muzyka karmie 
ralna (płyty). 15,15; Giełda rolnicza. 15,25: 
Raądjowa gazetka rzemieślnicza. 15,35: Wśród 
książek. 15,50: Koncert dla młodzieży (pły- 
ty). Dawne i dzisiejsze tańce. 16,25: „Wieś 
i reforma szkolna“ — odczyt dla nauczycie! 
16,40: „W! piaskach pustyni Gobi** — odczyt. 
17,00: Koncert symfoniczny. Komunikaty. 
D. c. koncertu. 17.55: Program na środę. 
18.00: „Kolenda Marjanny* — wiersz. 18.10. 
Muzyka lekka, Wiad, bieżące. D. c. muzyki. 
18,40: Codzienny odcinek powieściowy. 18.50: 
Rozmaitości. 19.00: „Stosunki na Litwie za 
czasów Ober-Ostu* — odczyt litewski. 19.15: 
Utwory Juljusza Ejsmonda. 19.30: Feljeton 
muzyczny. 19.44 Prasowy dziennik radjowy. 
20.00: Godzina życzeń (płyty). 21.10: Wiad. 
sportowe, Dod, do pras. dz. radj. 21.20: Kom 
cert solisty. 22.00 adrans liter. 22.15: 
Muzyka taneczna. : Kom. meteor. 23.00: 
Muzyka taneczna. 

   

    

    

  

  

   

  

ŚRODA, DNIA 4 STYCZNIA 1933 R. 

      

  

11.40: Przegląd prasowy. Kom. meteor 
Czas. 12.10. Muzyka z płyt. 13.20: Kom. mo. 
teor. 14.40: Program dzienny. 14.45: 
płyty. 15.15: Giełda rolnicza. 15.2 

strzelecka, Audycja dla dzieci. 16.00: 
Czajkowski — IV symfonja (płyty). 16.40: 
Przechadzki po mieście, 17.00: Audycja @!> 

muzyki. 17.30: Audycja z cy 
„Wędrówki mikrofonu" — wizyta na wys 

i _ minjatur i ilumimacji Artura Szyka. 
Program na czwartek, 
Muzyka lekka. 1840: Codz. odcinek po- 

ieści х : Rozmaitości, 19.00: Prze 
gląd Etewski, 19.15: „Organizacja eksportu 
jajczarskiego w Polsce". 19.30: „Życie lite 
rackie* — odczyt. 19.4 Prasowy dziennik 
radjowy. 20.00. Muzyka lekka, Wi przerwie” 
ogłoszenie warunków konkursu poetyckiego 
21.00: Wiadomości sportowe, Dod. do pras. 

   

        

      
  

   

  

  

dzien, radjowego. 21.10: Komcert  solistk'. 
2135: „Na widnokręgu", 21.50: Recital wio- 

lonczelowy. 22.15: „Akuku* — mówiony 
    dwutygodnik humorystyczny. 2.45: Kom. 

meteor. 22,50: Muzyka taneczna. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ARESZTOWANIE PRZEMYTNICZKI 

SACHARYNY. 

Wi niedzielę wieeżorem wywiadowcy poli- 
eji Śledczej pełniąc służbę na dworcu kołe- 
jowym zauważyli niejaką Bejlę Chabes po- 
dejrzaną o nielegalny handel „szwareowa 
ną* sacharyną, która chciała wsiąść de po- 
ciągu odchodzącego do Warszawy. 

Zwykle szezupła tym razem Chabes byla 
niewiastą tęgą, co nasunęło podejrzenie, iż 
obładowana jest sacharyną. Podejrzaną ko.. 
bietę zatrzymano i poddano w komisarjacie 
rewizji. Okazało się, że nosi ona speejalnie 
uszyty kaftan napełniony sacharyną. Po 

zważeniu stwierdzono, iż w kaftanie tym ra 
zem mieściło się 16 kilo przemyconej sacha- 
ryny. Sacharynę skonfiskowano i przesła- 
no do dyspozycji władz celnych. Policja pro 
wadzi dalsze dochodzenie eelem ustalenia 
wspólników Bejłi Chabes. (e). 

  

ARESZTOWANIE MIĘDZYNARODOWEGO 
ZŁODZIEJA, 

W. niedzielę wieczorem wywiadowey wy- 
działu śledczego zatrzymałi na dworcu wi- 
łeńskim międzynarodowego złodzieja kolejo- 
wego Edwarda Żylonisa zamieszkałego przy 
Staro-Grodzieńskiej nr. 4 oddawna poszuki. 
wanego przez policję za szereg kradzieży. Ży 
łonisa aresztowano w chwili kiedy usiłował 
wyślizgnąć się z gmachu dworca kolejowego 
z jakiemś futrem nałożonem na płaszez. 

Jak się okazało futro to zostało skradzio 
ne z przedziału I-ej klasy w czasie postoju 
pociągu na dworcu przed odjazdem do War 
szawy na szkodę radcy ministerjalnego Mi 
nisterstwa Poczt i Telegrafów p. Kazimierza 
Kłysa. 

Skradzione futro zwrócono poszkodowane 
mu w chwilę po tem jak zauważył, że 70- 
stał okradziony. (e) 

OKRADZENI W DOMACH PUBLICZNYCH. 

Włądysaw K. doniósł policji, że w dniu 31 
grudnia o godzinie 11 wieczorem gdy bawił 
w domu nierządu przy ul. Sofjaniki 16, wyję- 
to mu z kieszeni marynarki 120 zł. W wyniku 
przeprowadzonych dochodzeń stw ierdzono, że 
pieniądze skradła mieszkanka tego domu Bor 
sukówna  Ksienia wspólnie z: Mikołajowem 
Franciszk(em (Popławska 14) Mikołajowa za 
trzymano, Borfukówna ze skradzioną gotów- 
ką zbiegła. Poglobny wypadek zdarzył się w 
dniu 1 stycznia z Witoldem Ł mieszkańcem 
Staroświęcian. Podczas zabawy w domu pu- 
blicznym przy ul. Szklannej 4 wyciągnięto mu 
z kieszeni 30 zł. Sprawczynię kradzieży Mary 
nównę Marję zatrzymano, pieniędzy jeduak 
nie odnaleziono, 

PRZEJECHANIE. 

W dniu 31 grudnia Autobus, Arbonu nr. 
38472, prowadzony przez szofera Rynkiewicza 
Józefa najechał na ulicy Zamkowej na Demi 
ro Piotra (Tunelowa 14), Demiro doznał ogól 
nego potłuczenia. Lekarz Pogotowia udzielił 
potłuczonemu pierwszej pomocy i odwiózł go 
do jego mieszkania w stanie niezagraża jącym 
życiu. 

kwiatów, których zapach odurzał. 
Gdzieś wpobFžu szemralo źródełko. 

Młoda dziedziczka uśmiechnęła się, 
lekko zsunęła się z siodła i trzymając 
wierzchowca za uzdę  zrobiłą k lka 
kroków po puszystej trawie upstrzo- 
nej kwiatami. 

Tę chwilę wybrał trubadur, żeby 
dać znać o swojej obecności.. Uczcił 
księżniczkę głębokim ukłonem KA 
pięknych poety: ckich sowach, jak ty!- 
ko trubadur mów'ć potrafi, Kai 
jej swą wielką i czystą miłość. 

W pierwszej chw'li księżniczka 
nie powiedziała słowa. Biedny Thi- 
baud począł wierzyć w zwycięstwo. 

Wiedział, że pan na Epinev:lle bar- 
dziej pragnął szczęścia dla swej jedy- 
naczk« niż złota i zaszczytów. 

Nagle jednak Izabella zmars: 
ła brwi. I kiedy palące wyznanie wy- 
szło z ust zakochanego trubadura, 
głucha złość ogarnęła ją na tego, któ 
ry oto ośm:elał się sięgać po jej rękę 
Jednym ruchem pięknej dłoni, uzbro- 
jonej w bat do bicia psów, przepędzi 
ła precz od siebie, bez żadnej nadziei 
powrotu, nieszczęśliwego kochaaks, 
pogrążonego. w rozpaczy i zdumieniu. 
Potem wskoczyła na siodło i popę- 

  

  

   

    

Drukarnia.,,Zniez“ 

1 stycznia ošwiadezyla policji, že Chackiel 
Lewin (Zarzecze 18) w październiku ubiegłego 
roku obiecując małżeństwo wyłudził od niej 
600 zł. gotówką i książeczkę oszczędnościową 
jednego z banków z sumą 3800 z. na koncie. 

KRADZIEŻE. 

W ostatnim dniu starego roku zanotowano 
w Wilnie szereg większych i mniejszych kra- 
dzieży. Ze znaczniejszych występów złodziej 
skich zanotować należy kradzież gramofonu 
oraz garderoby męskiej i damskiej łącznej 
wartości 100 zł. z mieszkania Częsnowicz An 
ny (Trębacka 12) oraz wyniesienie 3 zimo- 
wych palt damskich z niezamkniętego przed- 
pokoju mieszkania Szutowicz Marji przy ul. 
Połockiej 4. Sprawców w obu wypadkach na 
razie nie wykryto. 

W dniu 1 stycznia b. r. z niezamkniętego 
mieszkania Łatysa Witolda przy ul. Kominy 
skradziono gotówkę i różne drobne rzeczy na 
ogólną sumę 245 zł. Ustalono, że kradzieży 
dokonała niejaka Szymańska Anna, bez sta 
do jego mieszkania w stanie nie zagraża ją- 
cym życiu. 

Popierajcie Ligę Morską 

i Rzeczną! 

WE REST R EIA OSTRE 25 EO TATTO SSEIIESRIEST SNES" DA Sko<ób 

Dźwięk. 
Kino REWJA 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

DZIŚ! 
w Moskwie, który 

aswięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wwlleńska 38, tel. 9-26 

Najnowszy film prod. Sowkino 

w wszechświatowej kinematografii p t. 
Reżyserja genjalnego Mikołaja Ekka. 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DZWIĘKOWE. — Początek 0 godz. 4, 6, Bi 10.15, w sob. i niedz. o godz. 

W| związku z zabiegami Arbonu o rewizję 
dotychczasowej umowy t powołał 
specjalną Komisję, która obecnie bada stan 
finansowy Arbonu. Po zebraniu dokładnych 
danych Magistrat będzie mógł zorjentować 
się, czy ulgi jakich domaga się Arbon zasłu- 
gują na uwzględnienie. 

Komisja zakończy swe prace już w naj- 
bliższych dniach. 

SU. WOT ESSE WOKOL ESRT Nr. 2 (2643) 
ke 

stawienie z Olkienik i wykupił bilet Nr, 16 OBIECANKA GACANKA.. A PIENIĘDZY Magistrat bada stan fi | który jesze. vr 5 4 
e | 

/ y jeszcze w roku 1905 skr : w pierwszym rzędzie P. B. po wręcze- NIEMA. 9 Arb finan kościoła cenne przedmioty ,m, in. i zk | miu mu passe—partout publiczność zgotowa. Śzyrńańowicz: Berta *(Półśrówa:6) w diii sowy Arbonu. mię posągu św. Mikołaja, — niezauwać 

—— 

Bazylika w Nancy 
terenem osobliwych wydarzeń, 
Corocznie w pierwszych dniach grudnia. 

już od 1240 r., dookoła kościoła św. Mikoła- 
ja Saint Nicolas du Port) w Nancy odbywu 
się uroczysta procesja wiernych celem upro 
szenia sobie łaski i błogosławieństwa tego 
świętego. 

W: ciągu ostatnich trzech lat miały miej- 
sce niezwykłe wydarzenia niezrozumiałe dla 
ludzkiego rozumu,a których źródeł szukać 
może trzeba w siłach nadprzyrodzonych jeśli 
nie chemy uważać je za zwykły zbieg okol: 
czności. Rzeczy miały się następująco: 

Przed dwoma laty, 5 grudnia dzwonnk 
bazyliki Saint Nicolas de Port, zamierzając 
jak zwykle śpizowym dźwiękiem przywołać 
wiernych, upadł nagle, stoczył się ze scho- 
dów i poniósł śmierć ma miejscu. Następnego 

roku, dokładnie w dniu tej samej daty, zł 

  

DZIŚ! Cudowns Rapsodja Dwóch Serc wysnutą przez Janet 
Gaynor i Charies Farrela w najnowszym i najpotężn. filmie 

Wspaniała wystawa! Wzruszająca treść! 

uczynił przewrót 

CZAR JEJ OC: 
Piękna muzyka i piosenkil 

NA SCENIE: Solista Baletu Królewskiej Opery w Belgradzie Cyryl Januszkowski z partnerką Ern > 
Chór rawellersów J. Świętochowskiego. Początek seansów o godz 4, 6, Bi IU.ej, w niedz i świętk” 

BEZDOMNI (oroga ao A 
Djalogi w języku rosyjskim. 

    
   
    

     
   
    
   

    
   

    
    

    

  

     

  

    

  

      

   
    

    

  

przez nikogo mimo licznego tłumu, kosz 
ne te relikwje, własnym kosztem odno 
ne, zwrócił. Skruszonego i nawróconego fl 
stępcy mie zdołano odszukać. 

Znów w bieżącym roku proboszcz bat 
ki kanonik Guillaume podczas procesji 
łabł i niespodziewanie zmarł. Zdarzyło si 
również 6 grudnia. Czyżby działało Sr taj 
nicze prawo serji? 

Pewnego rodzaju komentarzem dool 
tych dziwnych wydarzeń może być lege 
dotycząca kościoła św. Mikołaja w Nanc; 
Również 5 grudnia 1240 r. — mistyczna 
Hczba Ca się Powtarza. — — hrabia de 

niewoli * muzułmańskiej z krucja! 
Ziemi Świętej. Zwrócił się wtedy w żarliwy 
modlitwach do patrona swej ziemi ojczy 

nież 5 grudnia— ży. stracił już wau 
dzieję powrotu, uwięzionemu w głorji QF 

biańskiej objawił się św, Mikołaj. Pow“ 
dział doń „Chodź ze mną, jesteś wolny, 1 

Ustna tradycja głosi, że jeszcze tego 
mego dnia wieczorem uwolniony rycerz 
lazł się przed portalem kościoła Sai 
las de Port, Drzwi otworzyły si Redel 4 
częśliwiony żołnierz Chrystusa, ręczył 
kajdany na pilastrze wielkiego oi. 
plackiem na ziemię i gorąco dziękę„atą, 

temu za wyzwolenie. (i. n.). 10 go 

  

Film, który zaciekawi wszystk 

  

Dtwięk. teatr świetlny 

PAŃ 
al. Wielka 42, tel. 5-28 

Dziś! Pierwszy polski film 
osnuty na tle życia cyrkowego 
i serce pięknej woltyżerki. 

i K. Krukowski. Udział bie'ze chór Dana. 

PAŁAC NA KÓŁKACH 
W rol. gł; Łubieńska, Nina Grudzińske, [go Sym. Z. Sawan, A. Zelwerow: . 

Reżyser: Ordyński, realizator filmu „Dziesięciu z Pawiaka: 

    

   

(CYRK FRANCESCA) Dzieje w | 
dwóch mążczyzn o miłość, szczęś! 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DŹWIĘKOWE. Seanse: 4, 6, 8 i 10.15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. - 

— Przyjaciei 

Tarzana ||| — Rewelacja rzeczy 
niebyważych I nie- 
słychanych 

| 
Wzbudzi zachwyt WKRÓTC 

  

całego Wilna 

  

Tfwięk. Kino - Teatr 

Keilywood 
© «kiaw. 22, tel. 15-28 

р 2151 
Przepiękna operetka 
francusko niemiecka 

smumuweea CENY najniższe w Wilnie: Parter ma wszystkie seanse od 25 gr. — 
z udziałem gwiazdy ekranu Katy de Nagy. 

Ciekawa treść! Przepyszne zdjęcia! Tańce! SB 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. RONNY ryką Kalmaną. 

   

   
Świetna muz. Em 

Początek o godz. 4 

RMZSZEKEOKZM ZAWIADOMIENIE szuwamzw 

Sp. akc. „„PACIFIC” 
Wileńskie Składy Towarywe 

donosi, że z dniem | stycznia 1933 roku 
przeniosła swe biuro 

na ulicę Słowackiego 27 
(dawniej „Polski Lloyd*) i poleca awe usługi 
Sz. Klijentom w dziedzinie ekspedycji krajowej 
i zagranicznej, magazynowania, clenia, asekura- 

cji i finansowania frachtów i towarów na 
bardzo umiarkowanych warunkach. 

Własne składy z bocznicami kolejowemi. 
Telef. 7-56 i 2-44 

  

PROSZEK 

SU 3 
TL LLU Ta L 

  

a GŁOWY 
KUPNIĘ NALEŻY 

"ADAC TYLAO 
Z.KOGUTKIEM“ 

и LAF TRZYDZIESTU 
MAŚLADOWNICTW. UPOR- 

Ww BODOBNEM CO 
OBAREWA NIU 

  

TAŃ CE 5simodniejsze na rok 1933 
wyuczam w najkrótszym czasie, 

P. BOROWSKI, ul. Trocka Nr. 2, róg Niemieckiej. 
Nowy kurs rozpoczyna się 3-go stycznia o godz. 7-ej 
wiecz. Opłata tylko 10 zł. Za mazura 5 zł. Zapisy 
wcześniej. Towarzystwo chrześcijańskie inteligentne. 

Obwieszczenie. 
W myśl $ 83 Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 25.V1. 1932 r. o postępowaniu egzekucyjnem 
władz skarbewych (Dz. U. R. P. z dn. 22.VII. 32 r. 
Nr. 62, poz. 580), 3 Urząd Skarbowy m. Wilna niniej- 
szem podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 
3 stycznia 1933 r. o godz. il-ej rano w lokalu firmy 
„Górnośląsk* przy ul. Mickiewicza 34. celem uregu- 
lowania zaległych należności tejże firmy w podatkach 
i opłatach na rzecz 3 Urzędu Skarbowego i Magistra- 
tu m. Wilna odbędzie się sprzedaż z licytacji różnych 
artykułów technicznych i budowlanych, oszacowanych 
na ogólną sume 1655 zł. O ile licytacja w tym dniu 
nie dojdzie do skutku, dnie 4 stycznia 1933 r odbę- 
dzie się powtórna licytacja od cen zaofiarowanych. 

  

Od rozu 1843 tsinlejs 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

Jadalne, sy ROC, 1 ga- 
ipotowe, kredansy, 

stoły, szaly, łóżka te, a. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warmnł ach 
I NA RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

Kt z pp. właścicieli 
majątków ma do 

sprzedania drzewo lipowe 
nadeśle oferty: Wilno, 
ul. Zwierzyniecka 16—20. 

Zylberman. | 
— 

Przyjezdny kupuje 
w Wilnie i okolicy stare 
dywany i kilimy oraz 
srebrne przedmioty i t. p. 
Wileńska 8—10, Sobol 

  

Wiek. ktoby wie- 
dział o miejscu za- 

mieszkania Franciszki z 
domu Warkało Benkowej, 
lat 28, córki Antoniego 
i Katarzyny, ostatnio za- 
mieszkałej w roku 1914 
w Kownie przy ul. Zielo- 
na-Góra Nr |I(, upra: 

się o podanie informacji 
do Konsystorza Wileńsk. 
Ewangelicko-Reformowa- 
nego, Wilno, Zawalna 11 

  

     

    

Buchalter-rzeczoznaw. 
obeznany ze sprawami 
podatkowemi organizuje 
księgowość dokładną 1 
uproszczoną według syste 
mów nowoczesnych. — 
Udziela lekcyj w zakresie 
buchalterji bankowej, 

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

„Maszynistka“ 

Panna "posady 
kasjerki, bufetowej lub 
ekspedjentki. Posiada kil- 
kaletnią praktykę, może 
złożyć kaucję. Oferty do 
„Kurjera Wileńskiego" 

Udziela lekcyj 
z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6 ej 
włącznie, mogę być 
też pomocą w nau- 

kach w roku szkol- 
nym, za minimalną 
cenę. Zgłoszenia pro- 
szę kierować do Ad- 
ministracji „K Wil.“ 

pod „Udzielam“ 

Młoda panna 
o miłej powierzchowności 
sumienna i b. pracowita 

poszukuje pracy 
Łaskawe oferty nadsyłać 
do Adm. „Kurjera Wil.* 

pod „Młoda panna, 

POKOJE 

  

  

poszukuje 

  

  

  

jeden, dwa, cztery, kuch-, 

nia, słoneczne, suche. 

Jagiellońska 9-13. 

Jeden lub dwa 
pokoje 

ładne. słoneczne z wygod. 

  

   
     

  

   
      

     

     

     

    

  

ir. Zeldowie 
Choroby skórne, weneć 
narządów moczowych | 

od g. 9—1 i 5—8 wiećj | 

Dr.Zeldowiczo i : 
Chor. kobiece. wenery** 
ne, PH moczow! 

  

  

Dr. Wolfsof 
Choroby skórne. | 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10- 
od godz. 9—1 i ю 

M Keniqsbe 
Choroby skórae, 

wenoryczno 
i moczopiet.we, 

ulica Mickiewicza * 
telefon 10-90, | 

od pudz. 9—12 1 4 

Akuszerka | 

Marja Laknejoė 
Pizyjmuje od 9 do 7 wist, 
ulica Kasztanowa 7. m 
W. Z.P Nr 69, 

     

  

   

   

     

    
    

Akuszerka | 
prezes 
szef płycie > 

M. Brzezina 
przyjmuje bez pizerw/ 
przeprowadzka sli 

Zwierzyniec, Tom. Za%%. 
na lewo Gedeminowsk   

  

1/V1 

dziła do zamku, upokorzona i wście- 

kła. 

Thibaud patrzał nieruchomy jak 
się oddałała. Wiedział dobrze, że gra 
zi mu teraz powieszenie na: pierw- 
szem lepszem drzewie przez sługi mo- 
żnego pana na Epineville i Mesni!. 
Nie dbał jednak teraz o ży 
gdy jego sen o szczęściu się skoń: 

  

   

Długo stał jakgdyby przykuty di 
miejsca swej klęski. Słońce powoli 
zaczęło się chylić ku zachodowi. Cień 
u stóp dębów wydłużał się coraz bar. 
dziej. Lekki mrok zapow'adał koniec 
dnia. 

Wówczas młody trubadur ocknął 
się jakgdyby : ruszył przed siebi. 
Serce jego krwawiło. Sam nie 
dział, w jaki sposób dotarł do wioski. 
Domy już były zamknięte, spracowa- 
ni wieśniacy wypoczywali po trudach 
dnia. 

Ostatnie purpurowe odblaski 71- 
chodzącego słońca ubierały siedziby 
ludzkie w jakieś niezwykłe i nieziem 
skie barwy. Z oddali, ponad lasem, 
rysowały się potężne mury zamku, 
który w błaskach wieczoru robił wra- 
żenie jakiejś krwawej wizji, 

` 

      

Wilno, ul. $-to Jańska 1, tel. 3-40. 

  

3 Urząd Skarbowy w Wilnie. 
handlowej i  przemysło- 
wej. Moniuszki 38, m. 1.     

I nagle, w jakiś cudowny sposób. 
Thibaud znalazł się przed maleńką fi- 
gurką z kości słoniowej. Czcił ją zaw- 
sze całą mocą swej żarliwej duszy. 
I teraz, że serce jego było czyste jak 
łza i że cierpiał ogromnie, wyspowia 
dał się ze swego niezmiernego bólu 
przed Matką Odkupiciela. 

Długo rozbrzmiewał szept jego 
słów, prostych * słodkich. Wypowie- 
dział cały swój ból całą nieskończona 
potrzebę miłości, jaką odczuwał, całe 
pragnienie szczęścia, jakiem przepe?!- 
nione było jego serce. 

Zamilkł dopiero wtedy, gdy n'ebo 
błyszczało już srebrnemi gwoźdz ami 
gwiazd. Uczuł zmęczenie,-głowa za- 
częła mu ciążyć. Machinalnie wyciąg- 
nął się ва trawie, pokrytej rosą | 
zamknął oczy, promieniejące eksta- 
zą. Zapadł powoli w półsen, w którym 
jednak wyraźnie widział słodki wi- 
zerunek figurki z kości słoniowej, 
dziwnie jasny wśród ciemnej nocy. 

I nagle odnosi wrażenie, że f.gur- 
ka drgnęła. Wychodzi ze swej niszy, 

powiększa sę aż do kształtów mło 
dej dziewczyny. Cudne zjawisko uś- 
miecha się do niego, pochyla «ię i 
składa na jego ustach najsłodszy po- 

    

   

  

DO WYNAJĘCIA 
ul. Jagiellońska 

  

   
   

    
    

    
     

         

   

  

ul. Grodzka 27. — 
W. Z. Nr. 3093 Ц;   9—t2 

4 

całunek, jaki złożyć może narzeczon? | 
swemu ulubieńcowi. 

Potem stopniowo zjawisko rożsdkć 
wa się w mgłę i znika. Th'baud ś5 
w zachwyceniu. Długo radował się 
wspomnieniem rozkosznego pocalun" | 

ku, aż wreszcie zasnął mocnym snent 
młodości, uspokojony na duchu. 

Rankiem, gdy krople rosy Por 
się jak djamenty na gałązkach 
drzew i cała natura budziła się do 
nowego życia, ocknął się i młody true 
badur. W pierwszej chwili nie m ogł 
zrozumieć, skąd sie tutaj wziak: SP“ 
niowo przypomniał sobje- wszystko” 
Zapragnął uklęknoć przed figurką * 
kości słoniowej i pod: iękować dzić 
wicy, że zlktowała siej nad jego mie 
dolą. 3 

Lecz... zdumiony okrzyk wyrwał 
się z jego ust. Nisza pod dachem koś 
ciółka była pusta! / sh 

  

Długo biedny Thibaud rozmyś! 
gdzie się podziała figurka z kość: sł 
niowej. Potem uwierzył, że Mat 
Odkupiciela popłynęła do nieba, a 
wiedzieć Bogu, czego dokonała. 

(Z franeuskiego). | 

--о— 
/ л 

    

Redaktor odpowiedzialny Witold Klszkis,  


