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Wczoraj przewróciły się rządy 

dwóch państw, dwóch głównych par- 

tnerów politycznej gry na kontynen 

cie europejskim. Paul-Boncour upadł 

na lewo, gen. Schleicher — na prawo. 

los obu gabinetów był niemal od po 

czątku poważnie zagrożony. 

O francuskim premjerze mówiono 

w Paryżu, że zajęty jest głównie wy- 

borem chwili, aby upaść „pięknie, z 

gracją i na miękko”. Nie posiadamy 

jeszcze w tej chwili szczegółów tego 

upadku, trudno więc osądzić w jakim 

stopniu dokonał się on po myśli Paul 

Koncoura. Obaliła go koalicja grup 

umiarkowanych i socjalistów. Oba 

Przeciwległe odłamy głosowały z róż- 

nych pobudek-. Grupy umiarkowane 

(dawny obóz Tardieu) zwalczały płan 

finansowy rządu od początku, widząc 

w nim zagrożenie podstaw tradycyj- 

nej gospodarki Francji. 

Scejaliści wnieśli własny projekt fi- 

nansowy o cechach wybitnie klaso- 

wych, antymieszczańskich. Komisja 

Finansowa Izby Deputowanych, ule- 

gując mirażowi utrzymania jedności 

kartelu radykałów z socjalistami, po- 

czyniła ogromne ustępstwa ha rzecz 

ządań tych ostatnich, sporządzając w 

ten sposób niestrawny melanż z 
dwóch zupełnie nie dających się pogo 

dzić projektów. Min. Chćron na ple- 

num Izby musiał sprzeciwić się temu 

niedorzecznemu elaboratowi Izby, tra 

tąc głosy socjalistów i nie pozyskując 

głosów prawicy. Rząd upadł, mając 

około 200 głosów większości przeciw 

ko sobie. 

Co będzie dalej? Jest to pytanie 

tym razem bardziej frasobliwe, niż 
kiedykolwiek. Większość obalająca 

składa się z dwóch skrajnie przeciw- 

ległych grup. Żadna z nich stworzyć 
rządu o własnych siłach nie może. 

Więc albo radykali wzmocnią p. Blu 

mą i przystaną na program socjalisty 

czny, albo szukać będą zgody z gru- 

pami, siedzącemi ma prawo od nich. 

Jedność grupy radykalnej w żadnym 

wypadku się nie utrzyma, Tendencja 

na lewo jest w niej emocjonalnie sil- 

niejsza, niż tendencja na prawo. 

Rząd Bluma, lub rząd jemu powolny, 

nie jest niemożliwością: Będzie on po 

czątkiem ogromnego zamieszania we 

wnątrz i takiegoż osłabienia Francji, 

Jako partnera w grze międzynarodo- 

wej. Grupy umiarkowane liczą się z 

nim, jako ze zjawiskiem przejścio- 
wem, które wyczerpie i skompromitu 

i€ pęd na lewo, oczyszczając pole dla 

Powstania rządu jedności narodowej 

z b. Prezydentem Doumergu*e na cze- 

le. Jest to rachunek dosyć trafnie obli 

czony. Ale ze stanowiska interesów 

zewnętrznych Polski ten przejściowy 

okres sytuacji wewnętrznej Francji, 

może nam przysporzyć niepomierne 

trudności. Najważniejszem bowiem 
dla Polski w kryzysie francuskim — 
1 to w sensie ujemnym — jest bardzo 

dotkliwe słabnięcie — choć niechyb- 
nie przejściowe naszego sojuszni- 

ką, jako partnera w t. zw. koncercie 
mocarstw europejskich. 

społecznej 
  

  

  

Kanelerz v. Schłeicher ustąpił pod 

presją skoalizowanej prawicy. Pape- 

nowi i Hugenbergowi udało się pozy- 

skać Hitlera dla swoich koncepcyj 

rządowych. Wódz narodowych soc- 

jalistów zgodził się kryć skrajnie re- 
akcyjne projekty Herrenklubu i wiel- 

kiego przemysłu — zapewne za cenę 

znacznych koncesyj na odcinku poli- 

tycznym. Mętny program socjalny na 

Tedowych socjalistów musiano uznać 
za „chwilowo nieaktualny- 

Schleicher szukał oparcia nietylko 

W armji, ale i w potężnych niemiec- 
kich związkach zawodowych i praco- 
Wniczych. Jego program gospodarczo- 

społeczny zaczął się zabarwiać na ró- 

żowo. Obudziło to obawy prawicy nie 

inieckiej, a kiedy kanclerz zasugero- 

wał ujawnienie ogromnych machina- 

cyj w „Osthilfe'* na rzecz wielkich ma 

jatków junkierskich, najpotężniejsza 

  

organizacja wielko-rolnicza  „Land- 

bund* w bardzo ostrych uch ach 

wypowiedziała mu wojnę. Śladem 

„Landbundu'* poszedł zaraz Hugen- 

berg. Kanclerz stawał się dla prawi- 

cy coraz bardziej podejrzany. Po nie 

udanych pertraktacjach dla pozyska- 

nia większości parlamentarnej, zjawił 

się u Hindenburga z żądaniem pełno- 

mocnictwa do rozwiązania Reichsta- 

gu. Spotkała go odmowa. Hindenburg 

kył już zjednany dla koalicji Papen 

— Hugenberg—Hitler, — oczywiście 

„pięknego Adolfa* (do którego 

ma głęboką awersję) jako kanclerza. 

Faworyt Prezydenta — v. Papen — 

bez 

wypłynął znów na widownię. 

Czy tym razem będzie miał wię- 

ksze powodzenie — można wątpić. 

Południowe państwa niemieckie nie 

mają do niego zaufania. Związki za- 

wodowe wystosowały już do Hinden- 

burga ostrzeżenie przed ponownem 

powierzeniem mu rządów. Pozyskanie 

Bitlera, zwłaszcza po secesji Strasse- 

ra, nie pomniejszy wielkich sił niemie 

ckiej lewicy, ani też nie przekona do 

Papena partji centrowej. Drugie wy- 

danie rządu, opartego na autorytecie 

Hindenburga, nawet z poparciem hi- 

tlerowców, nie jest jeszcze tą siłą, 

kióra może sytuację 

wenętrzną Rzeszy. Papen nie jest czło 

wiekiem, który nadaje się na wodza 

koalicji mieszczańskiej przeciwko о- 

bozowi marksistów, bowiem lewica 

mieszczańska nie zdradza ochoty 

pójść pod jego komendę. Chwila osta 

tecznej konsolidacji dwóch obozów, 

które rozegrają wałkę o oblicze przy- 

szłych Niemiec, jeszcze nie nadeszła. 

Pac. 
Kryzys niemiecki mniej osłabia si 

ły, dające rządowi podstawę do ak- 

tywności w dziedzinie polityki zagra 

nicznej, niż kryzys francuski. Kryzys 

niemiecki — trwa właściwie już odda 

wna w permanencji. Nie rozluźnia or. 

organizacji armji, policji i związków 

wojskowych. We Francji komisja bu 

dżetowa Izby dokonywała przed pa- 

ru dniami wielkiej redukcji budżetu 

wojskowego. W Niemczech myślą tyl 

ko o powiększaniu zbrojeń: W Pary- 

żu skłaniają się do dużych ustępstw, 

byle mieć spokój. W, Berlinie żądania 

rosną z tygodnia na tydzień. Pacy- 

fizm p. Breitscheida jest układny, 

werbalny. Pacyfizm p. Bluma jest or- 

tedoksalny, zawzięty. Zanim p- Dou- 

mergue rozpocznie swe czynności es 

kulapa nad osłabioną Marjanną, 

Niemcy Papena, czy Schleichera będą 

zwiększać swój nacisk na roztrzęsio- 

ną Genewę i jej bezsilne organy. 

Polska polityka zagraniczna bę- 

dzie miała ciężką robotę. Bez alar- 

mów, ale wypadnie zakasać rękawy. 

ustabilizować 

Testis. 
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AKOPANE - BRISTOL 

  

Poniedziałek, Wtorek i Środa ZH BIAŁEGO TYGODRIA 
TOWARY BIAŁE, STOŁOWIZNA, FIRANKI, 

- BIELIZNA damska i męska, ŁÓŻKA metalowe 
Poza specjalnemi okazjami, 10 proc. ustępstwa na krawaty, 

fianelety i wszystkie towary białe. 

Bracia JABŁKOWŚCY Sp. Akc. 
WILNO, MICKIEWICZA 18. 

W piątek dnia 3 lutego rozpoczynamy BIAŁY TYDZIEŃ 
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Za numer dowodowy 15 gr. Układ ogłoszeń 6-cio lamowy, za tekstem t0-ciołamowy. Administracja zastrzega sobie prawe zmiany terminu druku ogłoszeń. 

  

Przesilenie rządowe we Francji. 
   PARYŻ, (Pat). NA POSIEDZENIU 

IZBY DEPUTOWANYCH, KTÓRE 
TRWAŁO CAŁĄ NOC, PRZYSTĄPIO 

NO O GODZ. 6 NAD RANEM DO 

GŁOSOWANIA. PRZECIWKO RZĄ- 

DOWI WYPOWIEDZIAŁO SIĘ 399 

POSŁÓW, ZA RZĄDEM 193. W TEN 

SPOSÓB RZĄD PAUL-BONCOURA 

ZOSTAŁ OBALONY WIĘKSZOŚCIĄ 

197 GŁOSÓW. 

O godz. 7 rano premier Paul-Ben- 
€our oraz członkowie jego gabinetu 
udali się do prezydenta Republiki Le- 
bruna celem złożenia mu dymisji. Pre 
zydent Lebrun zamierza natychmiast, 
dzisiaj, rozpocząć rokowania z przy- 
wódcami stronnictw. Jako pierwsze- 
ge prezydent Republiki przyjmie pre- 
zydenta Senatu, następnie prezyden- 
ta Izby Deputowanych. 

PARYŻ, (Pat). Rząd Paul-Bous- 
ceura został obalony, jak wiadomo 
dziś o godz. 6-€j rano po dwudniowej 
dyskusji nad projektem budżetowym 
komisji finansowej. Późnym wieeczo- 
rem rozpoczęto głosowanie nad art. 
projektu rządowego o znaczeniu dru- 
'evrzednem, które zapewniało skar- 
bowi nieznaczne tylko wpływy. © 5. 
4-ej nad ranem Izba przystąpiła do 
dyskusji nad art. 6 przewidującym 
500 mil. wpływów dla skarbu. Komi- 
sja finansowa wyłączyła ten art. z pro 
jektu rządowego. 

Premier Pzul-Boncour zażądał od 
parlamentu wypowiedzenia się nietył 
ko ce do artykułu 6, lecz eo do sa 
mej zasady projektu rządowego. 
zmierzającego do zachowania równo- 
wagi między oszczędnościami a ofia- 
rami wymaganemi od funkejonarju- 
szów państwowych, oraz nowemi po- 
autkami. 

Do estatniej chwili czynione były 
próby w celu uniknięcia konfliktu 
między rządem a większością lewieo 
wą, która od pierwszych dni skupiła 
się około gabinetu Paul-Boneoura i 
która stale udzielała mu poparcia od 
chwili powstania, t. j. od 20 grudnia 
19832 r. Wszyskie jednak próby były 
daremne, rząd bowiem odmówił swej 
zgody na propozycje wysunięte przez 
komisję finansową; wskutek tego los 
gabinetu był przesądzony. W miarę 
przedłużania się dyskusji walka sta- 
wała się coraz bardziej zażarta. Wre- 
Szcie większość rozpadła się tworząc 
następnie koalicję prawicowo-socja- 

Min. Łukasiewicz wyjechał 
do Moskwy. 

7е Stolpców donoszą, iż wczoraj 
przez granicę przejechał nowomian ›- 
wany poseł i minister pełnomocny 
Rzeczypospolitej Polskiej przy rządzie 
ZSRR Łukasiewicz. P. minister udał 

się do Moskwy celem objęcia nowej 
placówki. 

  

* * *   

P. minister Lukasiewicz przed wy 

jazdem do Moskwy był we czwartek 

wieczorem przyjęty na dłuższej aud- 

jencji w Belwederze przeż Marszałku 

Piłsudskiego. 

Przyjęcie preliminarza bud- 
żetowegoe w komisli. 

WARSZAWA (Pat). Sejmowa ko- 
misja budżetowa załatwiła w dniu 
dzisiejszym preliminarz budżetu na 
rok 1933—34. 

Cały preliminarz budżetowy z nie 
znacznemi poprawkami przyjęto w 
trzeciem czytaniu: Następnie przystą 
piła komisja do głosowania nad rezo: 
lucjami. 
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NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 

HOTEL - PENSJONAT 
OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 

Idealne warunki wypoczynkowe, — Dancingi i five o'ciocki w ogrodzie lub na sali. 

CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

listyczną przeciw rządowi, który po- 
pierali prowie wyłącznie radykałowie 
społeczni. = Premjer = Paul-Boncour 
przed glosowaniem | zaapelowal de 
większości łewicowej, Iccz firakeje pe- 
wzięły już decyzję i apel premjera nie 
zdołał zmienić stanu rzeczy. 

Głosowanie Izby nie daje żadnych 
wskazówek eo do składu przyszłego 
gsbinetu, dlatego narazic trudno jest 
przewidzieć, jaką decyzję poweimie 
prezydent Lebrun celein zlikwidowa- 

mia kryzysu ministerjalnego. 
Przed zamknięciem posiedzenia 

postanowiono, iż izba zbierze się we 
wtorek rano w celu uchwalenia prowi 
zerjam budżetowego na miesiąc lu- 
ły. Że wzgłędu na wytworzeną sytu- 

      

ację i niemożność pokrycia deficytu 
budżetowego, koniceznem jest uehwa 
lenie ustawy upoważniającej do prze- 
kazania władzy wykonwczej kredy- 
tu prowizorycznego na miesiąe luty. 
przyjmowania wpływów  podatko- 
wych i t. d., ponieważ budżet na rok 
1923 nie został uchwalony w swoja 
czasie, t. į. przed 31 grudniem ub. ro- 
kw. Taką ustawę pariament ma prawo 
uchwalić, a wykonanie jej powierzo- 
nę zostałoby gabinetowi, pozostające - 
mu w stanie dymisji, traktując to ja- 
ko sprawę hieżącą, 

PARYŻ (Pat). Według: ostatecz- 
urych obliczeń rząd obalony został 
*401 głosami przeciwko 171, przy 24 
wstrzymujących się od głosewania. 

  

Zmiany na stanowiskach 
wojewodów. 

P. Jaszczołt będzie mianowany wojewodą wileńskim. 

"WARSZAWA 28. I. (Tel -od wias- 
x 0 korespondenta). 

Nominacja obecnego wojewody 
Hódzkiego p. Jaszezołta na stanowiske 
wojewody wileńskiego została przesą 
sdzena i nastąpić ma w przyszłym 
tygodniu, po posiedzeniu «Rady Mi- 
nistrów, które się odbędzie w ponie- 
<działek łab wtorek. 

Jednacześnie, jak już podały dźien 
miki dzisiejsze, ma być «mianowagy 
"wojewodą lwowskim płk. Belina-Praż 
anowski, obecny prezydent m. Krake- 
wą. Botychczasowzy wojeweda Iwow- 

ski, dr. Rożniecki przejdzie na takież 
stanowiske do Luhlina, zaś wojewoda 
łubelski p. Świdziński obejmie w cen 
trali sninisterstwa spraw wewn. Sta- 
nowisko generalnego inspektora. 

J 

W dmiu 27 ustępujący wojewoda 
wileński p. Zygmunt Beczkowicz. 
przekazał urzędewanie «wicewojewo- 
<zie wileńskiemit p. Marjanowi Jan- 
kawskiereu. Poszczególne czynność:. 
związame z przekazywanięm urzęda- 

petrwają przypuszczalnie do 
b. miesiąca. 

    

Kto będzie następcą? 
PARYŻ (Pat). W kuluarach Izby 

deputowanych wymieniają nazwiska 
Deladier, Herriota oraz Steega, jako 

    

ło, że nie chodzi tu tylko o osbę prem 
jera, lecz również o znalezienie kogoś 
na sianowisko ministra finansów. 

PARYŻ. (Pat). W, sferach politycznych u- 

trzymują, że w teku rozmów z prezydentem 

Republiki Lebrunem przywódcy poszczegól 

nych strennictw politycznych wymieniali naj 

ezęściej nazwisko Chautempsa jako przy- 

szłego premjera. Myślana przedewszystkiem 

«© Herriocie, lecz ten wcli cbecnie zająć się 

kierownictwem partji radykalne - społeez- 

nej, sądząc, że w ten spesób może oddać 

większą usługę przyszłemu rządowi. Wymie 

niają również nazwiska prezydenta Senatu 

Jeanneney-a i przewodniczącego komisji fi 

nansówej Senatu Cailaux erazDaladiera. Pra 

wdopodobnie jednak obaj pierwsi będą wo- 

Teli zachowač swe dotychczasowe stanowiska. 

Co de Daladiera to jak ogólnie twierdza w 

razie powierzenia mu misji tworzenia gabi- 

netu, zaprosiłby soejalistów do wzięcia u 

działu w rządzie. 

Opuszczając Pałace Elizejski, Blum oświad 

ezył, że estatnie wypadki nie zmieniły bynaj 

mniej stanowiska socjalistów, którzy są prze 

ceiwni obałanin obeenej większości Izby De- 

putowanych. 

Nie chcą płacić. 
PARYŻ. (Pat), Francuska Federaeja płat 

ników podatków, grupująca 700 tysięcy człon 
ków. zorganizowała dziś wielki wiee prze- 
ciwko podwyższaniu pedatków. Tysiące u- 
ezestników, którzy nie zdołali przedostać się 
dc sali obrad, rozproszyła przed gmachem 
policja. 

  

Dymisja rządu von Schleichera. 
BERLIN (Pat). 6 GOBZENIE 1215 

KANCLERZ SCHLEICHER PRZYJĘ- 
TY ZOSTAŁ PRZEZ PREZYDENTA 
JEYNDENBURGA NA KRÓTKIEJ AU 
'DJENCJI I ZGŁOSIŁ IMIENIEM CA 
LEGO GABINETU RZESZY DYMI- 
SIĘ. 

Prezydent Rzeszy przyjął dymisję 
powierzając oheenemu —gabinetowi 

Powody dymisji. — 
BERLIN (Pat). O przebiegu aud- 

jėneji gen. Schleichera u prezydenta 
Hindenburga urzędowo komunikują: 
kanclerz Schleicher złożył dziś prezy 
dentowi Rzeszy sprawozdanie © sytu- 
acji i oświadezył, że obeeny rząd Rze- 
Szy zgodnie ze swym charakterem ja 
ke gabinet prezydjalny, tylko wów- 
€ezas mógłby przedłożyć w Reichstagu 
swój program i określić swoje stano- 
wisko, gdyby prezydent Rzeszy udzie 
lit mu pełnomocnictw do rozwiązania 
pzriamentu. Prezydent Hindenburg 
oświadczył na to, że w obecnej syfua- 

tymczasowe prowadzenie agend rzą- 
dowych. Bezpośrednio po tem prezy- 

dent Hindenburg przyjął byłege kan- 
cierza Papeną, poruczając mu misje 
revpoczęcia rokowań zć sitronniciwa- 

mi eciem usthaleria sytnacji politycz 
nej i zbadania istniejących możliwo- 
ci dla nowego rządu. 

Papen na widowni. 
cji nie może przyjąć tej propozycji. 
wobee tego kancierz Schleicher złożył 
dymisję eałege gabinctu Rzeszy, któ- 
rą prezydent przyjął, powierzając 
rządowi tymczasowe prowadzenie a- 
gend. Prezydent Rzeszy wyraził przy- 
tem kancierzowi Schleicherowi oraz 
sczłonkom rządu Rzeszy podziękowa- 
nie za wierną służbę dla dobra kvcaju 
'w ciężkim okresie. 

Misję tworzenia gabinetu powie- 
rzył prezydent Rzeszy byłemu kancje 
rzewi Papenowi. 

Ostre ostrzeżenie związkow robotniczych 
i urzędniczych. 

BERLIN (Pat). Szereg naczelnych 
związków zawodowych robotników i 
urzędników zwrócił się do prezydcnta 
Rzeszy Hindenburga we wspólnym 
telegramie z ostrzeżeniem, że powo- 

łanie w obecnej chwili społeczno-ra- 
dykalnego i wrogiego wohce robotni- 
ków rządu uważane będzie przez ca- 
ią niemiecką klasę robotnicza za pro 
wokację. Związki zawodowe dzją wy 

Czyżby 
BERLIN (Pat), W kołach miaro- 

dajnych oczekują, że misja Papena 

już w poniedziałek doprowadzi do 

kenkretnych wyników. Podkreśla się 

przy tem, że Papen nie otrzymał mi- 

sji formowania rządu, opartego na 

większości parlamentarnej, t. zn- 

przy udziale narodowych  socjalis- 

tów, miemiecko-narodowych i cent- 

rum. 

Rokowania swe Papen rozpocznie 

od konferencji z Hitlerem, który ma 

oświadczyć, czy gotów jest wziąć u- 

dział w koalicji. Od oświadczenia Hi- 

tiera zależeć będzie dalszy rozwój sy 

tuacji. Dopiero następnie Papen zwró 

ci się do przywódców centrowych. O 
gólnie przypuszczają, że Papen za- 

proponuje przywódcom  centrowym 

raz eczekiwaniu, że prezydceni Rzeszy 
stawi zdecydowany opór wszelkim dą 
żeniom, zmierzającym do zamachu 
państwowego i stać będzie przy kon- 
stytucyjnem rozwiązaniu kryzysu. 
Równocześnie naczelne organizacje 
związków zawodowych zwróciły się 
do prezydenta Rzeszy z proślą o u- 
dzielenie specjalnej audjencji. 

Hitler? 
utworzenie gabinetu z Hitlerem jako 

kanclerzem na czele. 

BERLIN (Pat). Według doniesień 
prasy Hitler, który miał dzisiaj wyje 
ehać do Wejmaru, pozostanie przez 
niedzielę w Berlinie, aby osobiście kie 
rować rokowaniami i w każdej chwili 
być do dyspozycji prezydenta Rzeszy. 
Papen, jak informują dzienniki, za- 
proponuje Hindenburgowi nominuac- 
ję Hitlera na kanelerza gabipetu wię 
kszości parlamentarnej. 

„Boersen Kurier* donosi, że Hit- 
ler przedłoży Hindenburgowi następu 
jącą listę ministrów: sprawy zagrani 
czne Papen lub Neurath, Reichsweh- 
ra — generałowie Hasse lub Stiiipna- 
gel, sprawy wewnętrzne i komis1rz 
Prus — Friek, finanse — NSchacht. 
gospodarka — Seldte, wyżywienie i 
handel — Hugenberg. 

Trzy koncepcje Schleichera. 
BERLIN (Pat). W. rozmowie + 

ilindenburgiem kanclerz Schleicher 
wysunął trzy możliwości zlikwidowa- 
nia obecnego kryzysu -gabinetowego: 
1) utworzenie rządu większości paz- 
lamentarnej, na czele którego stanąć- 
by musiał Hitler, 2) gabinet miejsz s 
ci, posiadający oparcie w szerokich 
warstwach łudowych, również tylko 
z Hitlerem jako kanclerzem oraz przy 
poparciu pozostałych grup prawicy 
(rozwiązanie to mogłoby liczyć na po 
wodzenie gdyby Hindenburg zmienił 
dotychczasowe swe stanowisko odmo- 
wne wobec tej koncepcji), 3) powoła- 
nie gabinetu prezydjalnego, który, po 
dobnie jak rząd Schleichera, stojąc po 
nad wszystkie partje i niezależny od 
nich, byłby strażnikiem interesów ca- 
łego społeczeństwa. 

Gabinet taki —- oświadczył Schlei 
cher musiałby jednak być wyposa 
żony w nadzwyczajne pełnomocnict- 
wa. na wypadek gdyby w Reichstagu 
nie znalazł większości. Schlcicher 
zwrócił się przytem do Hindenburga 
z ostrzeżeniem, ażeby nie dopuścił do 
utworzenia rządu prezydjalnego, bę- 
dącego w rzeczywistości tylko gabi- 
netem jednej partji i skazanego zgó- 
ry na wrogie przyjęcie przez więk- 
szość narodu- 

   

  

Odwołanie posiedzenia 
Rei hstagu. 

BERLIN (Pat), Wg. doniesień biu 
ra Prezydjalnego Reichstagu posiedze 
nie plenarne parlamentu Rzeszy , wy 
znaczone na wtorek przyszłego tygod 
hia, zostało odwołane. Zamiast ple- 
num zwołano na wtorek posiedzenie 
komwentu senjorów. 

    

| 142203 000040000000 

PODZIĘKOWANIE. 
, Pani doktór Biuszel-Karnio- 

kiej za skuteczną pomoc lekar- 
ską i troskliwą opiekę, udzieloną 
ciężko choremu synkowi w okre- 

„sie świątecznym, rodzina Šku- 
pów składa tą drogą serdeczne 
podziękowanie. 
21409404 000020400000000004 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA, (Pat). Londyn 30,29—80,14: 

Nowy York 8,924 — 8,904; Paryż 34,85 — 
34,76; Szwajcarja 172,75 — 172,32; Włochy 
45,68—45,46. Berlin. w obrotach nieof. 219 49, 
Tendencja niejednolita. * 

PAPIERY PROCENTOWE: Pożyczka bu. 
dowlana 44,25; Inwestycyjna 104,50; Inwe- 
stycyjna seryjna 109,25 — 109,50; Konwer- 
syjna 43; 6 proc. dolarowa 59,50 — 60 (set 
ki); 4 proc. dolarowa 58 — 57,75 — 67,90; 
7 proc. stabiliz. 58,50 — 57,38; 4 i pół pro 
ziemskie 37,50. $ : 
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Uniwersytet lwowski 
a „autonomja“. 

Napašci zdziczaicėw na prof. 
Czernego. Uchwaty Senatu i 

Rady Wydz. U. J. K. 

Profesora uniwersytetu Iwowskie- 

ko Czemego, który jako zaproszony 

rzeczoznawca uzasadniał projekt no 

wej ustawy o wyższych uczelniach na 

      

  

  

komisji oświatow grupa z al 

ców przyjęła na dworcu lwowskim 

zgniłemi jajami. We środę gdy Opui- 

szezał salę po skończonym wykładzie 

banda napadła nań próbując obalić 

na ziemię. Gdy się to „zwycięstwo* 

młodzieży narodowej nie udało uciex 

ła z odwagą i sprawnością „nieuchwy: 

nych*. W międzyczasie endecki „Kur 

jer twowski* w sposób obrzydliwie or 

dynarny odpowiedział na list profeso 

ra Czernego oznajmujący, że na komi 

sj przemawiał on we własnem imie- 

niu... To są jedne fakty. 

Inne fakty: „Gazeta twowska”. 

„Słowo połskie* i „Gazeta poranna” 

czyli za wyjątkiem endeckiego „Kur. 

łwowskiego* wszystkie polskie pisma 

we Lwowie drukują otrzymany z u- 

niwersytetu Jana Kazimierza komu- 

nikat, który wraz z komentarzem ,, 
zeły lw.” podajemy: 

        

Uchwała Wydziału Humanistycz- 
nego U. J. K. 

Dziekanat Wydziału Humanistecznego U. 
J. K. we Lwowie przesłał w dniu dzisiejszym 

prasie za pośrednictwem Iwowsikego oddzia 
łu PAT-a następujące pismo: Wobec niedo - 

kladnošci, jakie zaszły w sprawozdaniach 

prasowych z przemówienia prof. Z. Czernego 

ma posiedzeniu komisji oświatowej Sejmu. 

Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersy 

tetu J. K. we Łwowie, na wniosek proieso- 

rów Bujaka. Czekanowskiego, Czernego i 

Zakrzewskiego postanowiła podać do wiado 

mości pubłieznej swoje uchwały, powzięte 

ma posiedzeniu dnia 3 Olistopada 1932 r. w 

zakończeniu dyskusji nad ministerjałnym pro 

jektem ustawy o szkołach akademickich: 

   

    

sek prof. Bułandy przy 

wały Senatu Akademckego UJK., 2) na 

wniosek prof. Czernego, konieczność refor- 

my starej ustawy © szkołach akademickich. 

Na posiedzeniu odbytem dnia 25 stycznia 

br. Rada Wydziału na wniosek urzędującego 

dziekana uchwaliła wyrazić prof. Czernemu 

uznanie za jego działalność naukową i peda 

gogiez: 

  

7 JERZY KOWALSKI. 

t ez. Dziekan Wydz. Hum. UK. 

“| Jak się dowiadujemy prezes T-wa Przy- 

jaciół Młodzieży Akademickiej, prezydent 

miasta Drojanowski, złożył w dniu dzisi 

szym na ręce prof. d-ra Czernego wyrazy 

głębokiego ubolewania z powodu niesłychanej 

mapaści, której ofiarą padł wczoraj prof. 

Czerny w gmachu Uniwersytetu. 

Tak więc się wałczy 0... wolność 

nauki przeciw własnemu profesorowi, 

Radzie Wydziałowej, uchwale senatu 

uniwersyteckiego, wreszcie wbrew o - 

pinji całego społeczeństwa polskiego, 

której wyraziciełami stała się prasa. 

oraz składający profesorowi wyrazy 

ubołewania —- aczkolwiek zajście mia 

ło miejsce na obszarze eksterytorjał- 

mym — prezydent miasta Lwowa. 

Na wieść o takich faktach każdy 

uczciwy człowiek cieszy się. że na 

szezęście są to ostatnie ze „złotej se- 

rji“. że już koniec. * 

   

        

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

sprzedaż 

w ĘG LA GÓRNO- 
ŚLĄSKIEGO 

KONCERNU GIESCHE SP. AKC. 

Dostawa natychmiastowa w szczelnie 
zaplombowanych wozach 

  

  

   
odbędzie się 

  

Pod protektoratem ]. W. P. Generała pasie 

ALEKSANDRA LITWINOWICZA 

! Dowódcy Okręgu Korpusu Nr. III 

w sobotę, dnia 4-go lutego 1933 roku 

w salonach Garniz, Kasyna Oficerskiego 
(Mickiewicza 13) 

KSU R J E R WI LE Ń SK I 

„BLOK BAŁTYCKI" 
pod gwarancją Polski, Sowietów, Niemiec, Francji i Anglii. 

RYGA, (ATE.) Z Tallina donoszą: 
W estońskich kołach politycznych, 
mówi się o możliwości zgłoszenia 
przez Estonję na konferencję rozbro- 
jeniową wniesku о neutralizacji 

  

poństw bałtyckieh (Estonji, Łotwy i 
Litwy) pod gwarancją Polski, Sowie- 
tów, Niemiec, Franeji i Anglji. 

Neutralizacja państw bałtyckich 
pod gwarancją mocarstw pociągnęła- 

  

  

Wędrówka ludów w Rosji $ow. 
MOSKWA, (C. P.). Jak wiadomo 

w związku z zaprowadzeniem syste- 
mu paszportowego, przystąpiono do 
oczyszczania miasta od żywiołów nie- 
palołetarjackich. Już obecnie wysie- 
dianie tych żywiołów przybrało o01- 
brzymie rozmiary a przypuszczać na- 
leży, że rozmiary te jeszeze bardziej 
się powiększą. Na dworcach kołejo- 
wych powstają długie grupki tych, kió 
rzy mają opuścić miasto. Olbrzymie 

masy, nie posiadając pieniędzy na po- 
ciąg ruszają piechotą, obawiając się 
zostać w mieście dłużej, gdyż czeka- 
%ybyi ich prześladowania, gdyby w 
odpowiednim terminie miasto nie 0- 
puściły. Niektórzy pozostawiają w 
mieście cały swój majątek nierucho- 
my. Według dotychczasowych  obli- 
czeń 2,000.000 mieszkańców musi ©- 
puścić siedem miast sowieckich. 

Dotychczasowe wyniki wyborów 
irlandzkich. 

DUBLIN. (Pat). Według dotych- 
czasowych danych wyniki głosowania 

do parłameutu irlandzkiego są nas 

pujące: 68 zwolenników de Valery, 38 

  

z partji Cosgrave i 9 ze stronnietw cen 

trowych. 
Ostateczne wyniki znane będą jat 

ro wieczorem. 

Niezadowolenie wśród liberałów 
z działalności rządu narodowego. 

LONDYN. (Pat). Na wczorajszem 
posiedzeniu partja liberalna postano- 
wiła porzucić swe dotychczasowe sta- 
nowisko popierania rządu narodow: 
gc i przejść w najb ym czasie do 
zdecydowanej opozycji. 

Jak wiadomo Samueł i kilku in- 
nych członków partji, którzy wchodzi 
li w skład gabinetu brytyjskiego. usią 
pili z rządu w październiku na znak 
protestu przeciwko układom zawar- 
tym w Ottawie. Mimo ustąpienia rzą 

Echa transportu 
LONDYN. (Pat). Na zlecenie rządu an- 

gielskiego ambasador Wielkiej Brytanji w 
Rzymie, oraz posłowie, brytyjscy we Wied- 
nia i Budapeszcie dokonali dzisiaj oficjalne 
go demarche w sprawie szmuglu broni z 

Włoch przez Austrję do Węgier. 
BUDAPESZT. (Pat). Minister pełnomocny 

Franeji w Budapszcie odwiedził dzisiaj pe 

  

   

      

   

  

du pozostali oni po jego stronie i w 
dalszym ciągu jego popierają. 

Obecnie wśród członków ps 

  

ji Ji    

„ beralnej zaznacza się tak wielkie nie 
zadowolenie z działalności rządu na- 
rodowego, zwłaszcza w zakresie 
spraw rozbrojenia, bezrobocia i ta- 
ryf, iż większ partji liberalnej po- 
stanowiła porzucić rząd narodowy i 
przejść do opozycji łącząc się Lloyd 
Gcorge'm ‚ 

broni z Włoch. 
południu hr. Khuen - Hedervary'ego, zasię 
pującego ministra spraw zagranicznych, i 
zażądał wyjaśnień w sprawie transportów 
broni, jakie przychodzą z Włoch do Hirten 
bergu. Khuen - eHdervary oświadczył, że 
rząd węgierski nie posiada o tem żadnych 

informacyj. 

   

  

  

Jeszcze o Dejbnerze w „Pro Russia”. 
Jak się okazuje zbiegły agent 

„GPU*, sekretarz „„Comissio pro Ru- 
ssia* ks. Dejbner jest synem również 
księdza obrzędu wschodniego. Alek - 
sandra D.. zrusyfikowanego Niemca, 
który jako prawnik był swego czasu 
naczelnikiem ziemstwa w gub. sara- 
towskiej. a następnie sekretarzem »- 
sobistym Stołypina. Gdy fanatyczny 

  

"i mistyczny sekretarz przyjął święce- 
nia Stołypin ze względu na opinję 
musiał go oddalić, poczem Dejbner 
—ojciec żył ze swymi kilkoma synami 
jako szanowany naogół kapłan. Został 
on aresztowany przez bolszewików i 
więziony jest bodaj dotychczas. 

Podając te informacje „Gazeta 
Polska* stwierdza, że Dejbner-syn od 

, rodził się mocno od ojca. Młodość je 

go jest bardzo mętna. Po wielkiej woj 

nie przyjął on również święcenia w 
obrządku katolicko-wschodnim. W ва 
tach następnych widziano go jako 

rozhisteryzowanego intryganta i.. pra 
wosławnego. Po pewnym czasie 
daje „Gazeta P.“ — wraca on d 
poparciu ks. d'Herbigny'ego do kos- 
cioła katolickiego, jakkolwiek nie jes: 
te w kościele katolickim w stosunku 
de duchownych praktykowane. Mało 

    

Potop w świetle wykopalisk archeologicznych 
W lokału Seminarjum Archeologii 

Klasycznej USB. ma posiedzenii nau- 

kowem Koła Prehistoryków Studen 

tów USB. Ks. Franciszek Tyczkowski 

wygłosił odczyt na temat „Początki Ur. 

Chaldejskiego*. Odczyt zawierał bar- 

dzo ciekawe i szerszemu ogółowi nie- 
znane jeszcze relacje z najnowszych 

doniosłych i potwierd. 
historyczność biblijuego potopu. 

    

  

  

      

     

     

szy w formę nieco bardzi popular 
ь tego о@й 

ъ` ako dane, mogące zainteres< 

Już w 1919 roku angielski archceo- 

los p. H. R. Hall, podezas swego po- 

bytu w Mezopotamji. zwrócił większą 

uwagę na pagórek al Ubaid (4 kilo- 

metry od m. Ur) a pobieżne tylko wy 

kopaliska przy pomocy jeńców i żoł- 

i jny światowej dały tak nie- 
e rezultaty, że zarząd Muzeum 
jskiego uważał już za swój obo- 

      

   
   

    

że zapowiadał 
materjał sumeryjski. Z powodu wieł- 

kich kosztów, zapowiadających się 

przy prowadzeniu poszukiwań, Bry- 
1 ie Muzeum zaprosiło do współ- 
pracy słynne już ze swoich wykopa- 
lisk na wschodzie. zwłaszcza w Nip- 
pur, Muzeum Uniwersytetu Pensyl- 
wańskiego w Filadelfji i po dojściu 
do porozumienia wysłano na miejsce 

   

    

  

wykopalisk p. S. L. Wooley'a .Od tej 
pory t. j. od 1922 roku kierownik p. 
Wolley rok rocznie podawał sensa- 
cyjne sprawozdania o skutkach po- 
szukiwań, prowadzonych dosyć ener 
gicznie z wielkim zapałem. Świat u- 

eby sumerjologów z niecierpli - 
wyczekiwał coraz lo nowych 
na podstawie których cora/ 

śmielsze stawiano hipotezy, coraz 
więcej wyświetlały się dzieje tych tak 
nsałoznanych starych ludów. Rzuca- 
ły one najwięe лаЧа na ie Su- 
merów, któr amieszkiwali Al Ub+- 
id i miasto Ur. Erech, Eridu, Kisz i 
isne stare miasta Mezopotamji połud 
niowej. Wskulek tych niezwykłych 
odkryć dzieje miasta Ur są dziś zupeł 
nie inne, aniżeli dzieje  jakiegokoł- 
wiek innego miasta. Dziś więcej wic- 
my o początkach m. Ur. niż o dzie- 
jach jego upadku. Wykopaliska te 
rzuciły światło nawet na podania i 
legendy i stało się jasne dlaczego Ur 
odegrało tak wielką rolę w tradycji 
narodu Sumerów. Rzuciło dużo św 
Ula na rolę, jaką odegrał ten naród w 
kulturze całego świata. 

Było to ważne miasto w Sumecji 
— zmamy to miasto już ze Starego 
Testamentu, ponieważ stamtąd wy- 
szedł Abraham, patrjarcha żydowski, 
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tego, wpływowy opiekun sprawia, ża 
telerują go mimo nieznośnego charak 
teru w Kolegjum, a skargi na niesfor- 
nego alumna są traktowane jako krzy 
wdzące „biednego emigranta". O dal 
szej „błyszczącej” karjerze Dejbnera 
i jego wpływach w „Pro Russia* pi- 
szliśmy. Charakterystyczne zdaniem 

„Gaz. P. jest, že ks. d'Herbigny był i 

nadal gorąco ostrzegany przed swym 
pupilem. Nie dawał jednak wiary Ai 
komu, pewny swej kompetentności, 
natomiast nietylko „postarał się o u- 
dzielenie dymisji całemu polskiemu e- 
piskopatowi w Rosji, ale roztacza swe 
wpływy i na Polskę, jeśli chodzi o 
mozszerzenie w Polsce obrządku bi- 

zantyńsko-słowiańskiego, co nie moż 
nas nie obchodzić”, 

W dalszym ciągu artykułu autor 
stwierdza niemożliwość pozostawania 
na tak odpowiedziałnem stanowisku. 
jak prezesa komisji „człowieka co 
najmniej nieostrożnego*, pod którego 
rządami dzieją się rzeczy lak para- 
doksalne i tak szkodliwe dla sprawy 
polskiej. — Ks. Dejbner ubiegłego lu 
ta przyjeżdżał z Rzymu do Polski --- 
od kogo? po co? na co? — pyta „Ga- 
zela Polska“. jim- 

    

   

      

do ziemi kanajejskiej. Poołżona nad 
rzeką Eufrates niedaleko od połącze- 
nia się tej rzeki z Tygrysem, odgry- 
wało wielką rolę w słarożytności, po- 

nieważ w niej skupiał się cały han- 
del z dorzecza obydwu tych wielkich 
arteryj wodnych Mezopotamji. Waż- 
ność jego podnosiły jeszcze dwa mo- 
menty: iadowało bowiem z mia- 
stem morskiem Eridu, siedzibą boga 
wód Ea i leżało na brzegu pustyni i 

dła obydwu było znakomitym pośred 
nikiem i składem. Dziś wskutek stop- 
niowego ale stałego odsuwania się od 
brzegu morskiego i wskutek zmiany 
dawnego koryta rzeki Eufrates m. Ur. 
znalazło się na pies stej pustyni dłu 
gie lata tyłko małe wzniesienie i tra- 
dycja arabska „która wciąż nazywała 
lo miejsce siedzibą księżyca Kamari- 

ne (po ar: 

            

       

4 adczyły o tem, że 
miejsce to jest niezwykłe, że kryje w 

sobie jakąś niezwykłą tajemnicę, ale 
czekała spokojnie na swego odkryw- 
cę. Aczkokwiek większość ruin tego 
miasta. odkopanych przez ekspedy- 
cję. należy do'okresu neobabilońskie 

go to jednak wykopaliska wykazały 
wielką dawność tego miejsca. 

  

         

  

  

  

  

Zrozumiano wtedy dlaczego w. epo 

pei ludowej Emauna Elis, opiewają- 
cej początek świata, a podanej na proś 
bę Antjocha przez Berosusa uczone 
go kapłana ginącego już wtedy naro- 
du babilońskiego po grecku, było p»- 

    

by za sobą ważne zmiany w organiza- 
cji wojskowej tych państw. Dotychcza 
sowę armje w państwach bałtyckich 
byłyhy zredukowane do minimum, 
lub też zniesione całkowicie. W kra- 
jach tych pozostałaby tylko policja i 
organizacje cywilne obrony kraju. 
Fiota państw bałtyckich byłaby rów- 
nież zlikwidowana a natomiast zosta- 
iyby utrzymane okręty policyjne i 

straży celnej. 

Oszczędności, powstałe wskutek 
zredukowania armji, pozwoliłyby pań 
stwom bałtyckim użyć pieniędzy prze 
znaczonych na utrzymanie wojska na 

cele gospodarcze, co zwłaszcza wobec 
kryzysu gospodarczego miałoby ba:- 
dzo duże znaczenie. 
RAA RT NEO TAN SIS 

Pieśń dziadowska 
6 gobelinach wileńskich. 

O. mój Ty Boże! Jakie straszne czasy: 

W calutkiem mieście krzyki i hałasy, 

Kr 

        

a ludziska i nie bez prz 

  

szyny 

O gobeliny. 

Poszedłem pytać się swej mądrej kumy, 

Co, powiadają, zjadła dwa rozumy 

I pytałem ją półtorej godziny 

O gobeliny, 

— Powiedzcie, kumo, bom strasznie c'ekawy, 

O co się w Wiilnie robi tyle wrzawy, 

Już od gadania braknie ludziom śliny 

Przez gobeliny. 

— Najpierw nas kryzys dusi uprzykrzony, 

Potem powietrze psują nam arbony, 

  

  

A teraz znowu — i za jakie winy? 

Te gobeliny. 

Powiada kuma: — Alboż to nie wiecie? 

Pisali o tem w warszawskiej gazecie, 

Że chcą je wywieźć aż do Palestyny 

Te gobeliny. 

Aż tu się zbiera rada i powiada: 

„One są nasze z dziada i pradziada, 

Trzysta lat wiszą pośród pajęczyny 

Te gobeliny. 

Sprzedawać tego wcale się nie god: 

Bo to kulturze naszej bardzo szkodzi, 

Mieli je ojze, miechaj mają syny 

Te gobeliny. 

A ja jej na to: — Nie jest to bez racji 

Ale katedrze trzeba reperacji, Ё 

Bo bazylice od czasu powodzi 

ё Źle się powodzi. 
ję potrzeba piemiędzy, 

  

  

      

Na reperac 

A tu ludzi 

Wiec może lo jest ratunek jedyny 

  

a piszczą ,;że są w nędzy, 

    

Te gobeliny, 

Ona mi na to: — Ach, ty głupi dziadu, 

Z rozumu we łbie nie masz ani śladu, 

Nie pożałują ludzie dziesięciny 
Za gobeliny. 

Jeżeli nasi grosza požalują. 

To bazyliki nam nie uratują 

Grosze, co może da nam naród inny 

Za gobeliny. 

Ja znowu swoje. baba swoje gada, 

Ale z babami zawsze trudna rada: 

7 pięściami skacze do mojej łysiny 

: Za gobeliny. 

Ledwom się torbą przed babą obronił 

I do chałupy. czemprędzej pogonił, 

Jeszcze pod okiem mam dzisiaj guz siny 

Przez gobeliny. 

TADDY. 
  

OTRABKI 
do mycia twarzy zamiast 
mydła. Idealnie oczysz- 
czają pory skóry, pobu- 
dzają transpiracje i utrzy- 
mują gładką czystą cerę 

  

   

     

  

     
    

   

    

   
wiedziane. że miasto to pamięta па- 

wet czasy 

„Gdy u góry niebo nie było nazwane 
Na dole ziemia nie była wymieniona z 

imienia 

A pokolenia bogów zaistniały ze zwią 
ku ich piewszych rodziców. 

  

Zatem współczesne było ze stwo- 

rzeniem człowieka. Gdzieindziej zn 
wu znaleziono tabliczki z przepisa «i 

lekarskiemi, wśród których był jeden 
przepis specjalnie dla miasta Ur. Dn 
ż9 domysłów o starości miasta n*"n- 

nęły skorupki: z ceramiki malowanej, 
poprostu skorupki z pobitych naczyń 

glinianych, których mnóstwo znalezio 

no juž ma powierzchni pustynnego 

miejsca tego. Najwięcej jednak dowo- 

dów dostarczyły wykopalis prowa 

dzone na cmentarzu tego miasta. Po 

zimowej wyprawie w 193) roku p. 
Woołey twierdzi z c€ałą pewnością 
żo dokopał się na brzegu cmentarza 

co warstwy połopowej. owszem na 
wet do warstwy przedpołopówej z 

charakterystyczną konstrukcją Judo- 
właną. do domów z drzewa i tr/=inv. 

oklejonego asfaltem albo bło:*n. ca 

znakomicie przypominało 

stwa Sumeryjskiego. który 
Sumeryjskiego* zwracał 
więcej w te słowa: 

        

    

      

  

   

  

   słowa. fr” 
do „Noego 
się mniej 

„Człowiek z Szuruppak, synu Ubai 
Tutu, 

Zburz dom swój, a buduj okręt, 
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ZDROWIE i ŻYWOTNOŚĆ 
można utrzymać od dzieciństwa 

do starości, jeżeli w każdym domu codziennym 
napojem jest OVOMALTYNA. Ta doskonała odżywka, składająca 

się z jaj, mleka, słodu i kakac, zawiera w swej skoncentrowanej formie 

wszystkie składniki odżywcze i wiłaminy niezbędne dla utrzymania zdrowia. 

OVOMALTYNA czyni każdy napój pełnowartościowym, łatwostrawnym, wpływa 

dodatnio na system nerwowy. wzmacnia organizm, zaopatrując go w bogaty 

zapas zdrowia i energji — przyczem dzieci, wobec jej miłego smaku, 

przedkładają OVOMALTYNĘ nad każdy inny napój. — 

OVOMALI 
zapewnia zdrowiel 

  

Ceny: puszka 125 gr. Zł 250, 

  
250 gr. Zł 430. 500 gr. Zł 7:80. 

Fabryka Chemiczno - Farmaceutyczna 

Dr. A. WANDER, Sp. Akc. 
KRAKÓW   

  

Do nabycia we wszystkich aptekach I drogerjach.— Próby i broszury wysyła się bezpłatnie 

  

Herriot o Polsce i Z. S. R. R. 
     

PARYŻ (Pat). Były premjer Her- 

riot wygłosił wczoraj dłuższy odezył 

na temat stanowiska Francji wobec 

Europy Wisehodniej. 7 
Mówiąc o Polsce b. premjer Her 

riot przypomniał węzły intelektualne 

jakie istnieją oddawna między Franc 

ją a Polską. Ilekroć Polacy cierpieli 

zaznaczył b. premjer Francja 

nodziła im z pomocą i naodwról 

a dawała Francji zawsze wszy 

slko, co miała najlepszego: Polska po 

wołana jest w porozumieniu z Fran- 

eja do odegrania wielkiej roli w spra 

wach związanych z Bałtykiem.. 

Przechodząc do omówienia stosua 

ku Francji do Rosji, Herriot podkre- 

Ślił na wstępie. że nie należy zajmo- 

wać się nigdy wewnętrzną polityk 

ustrojem innych państw, jest to pier- 
wszy warunek w polityce zagranicznej 

którego Francja nie może zaniedby 

wać. Francja nie może pozostać obo- 
jęlną wobec Rósji, liczącej 162 mil 

    

        

  

   

  

  

  

     

  

    

jony ludności, Francja musi sprawą 
ską tem bardziej się zajmować, 

ze Sowiety stanowią teraz jedną z naj 
większych potęg miitamych. Rosja 
powołuje rok rocznie 1.200.000 rekru- 
tów, a to 400.000 dla armji czynnej 
i 800.000 dla armji terytorjalnej. Słu- 
żba wojskowa trwa dwa lata w piechu 
cie, kawalerji i artylerji. 5 łata w lot 

nictwie, 4 lata w marynarce. Jeżeli się 

pomyśli komu Rosja na wypadek kon 
fliktu udzieli wojennego poparcia 
zbrojnego. to ma się prawo być nies- 

pokojnym i postawić sobie pytanie, 
czy też nie należałoby w tej sprawie 
poczynić czegoś ze strony Francji. 
Pod maciskiem. właśnie tej troski pod 
pisałem wówczas, gdy byłem premje- 
rem i ministrem spraw zagranicznych 
sowiecko-francuski pakt o nieagresji 
już po podpisaniu analogicznego pa- 

ktu przez Polskę i w pełnem porozu- 

mieniu z Rumunją. 

  

  

    

Od Administracji 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc luty i wyrównanie zaległości za miesiące ubiegłe. 

Do numeru dzisiejszego załączamy na ten cel blankiet czekowy 

PB: K Oz numerem konta naszego wydawnictwa Nr. 60.750 

dla wszystkich prenumeratorów miejscowych i zamiejscowych. 

  

Świadczenia emerytalne. 
WARSZAWA   

(Patj. Na posiedzeniu se, 
ochrony pracy w dniu 24 

stycznia rozpatrywano dział ubezpieczeń © 
robowych,. według referatu sprawozdawcy 
posła Gosiewskiego (BB), który zgłosił po 
prawki, opracowane przez Blok Bezpartyj- 
my, polepszając Świadczenia w ubezpiecze- 

niach chorobowych. 
Popraw BB. rozszerzyły znacznie Świai 

czenia eme; Ine dla ubezpieczonych, ista 

      
     

   

  

   

    

dzianki dla 

„Lutnia“. 

Porzuć bogactwo, a ratuj życie, 
Znienawidź potęgę a zachowaj życie, 
l wnieś wszystkie nasiona życia do 

- okrętu! 
Późniejsze budowle z cegły palo- 

rej czy niepalonej nie nadawały się 
na okręty. W Piśmie Świętem: Stary 
Testament w Księdze Rodzaju od roz 
działu VI do XI podaje nam cały prze 

bieg tego potopu i dla katolika nie 

nystręczało to trudności, dziś jednak 

z całą pewnością fakt ten został już 

nawet naukowo stwierdzony. Pod w 

stwą, szlamu i piasku drobnego. któ- 

re pozostały po potopie. znaleziona 

„in siłuś © mikę malowaną, czyli 

naczynia gliniane o bardzo piękny 

rysunkach geometrycznych. a tal 
szkielety ludzkie. leżące wprost-w 
mi w siedzącej postawie. Tt warstwa 

byłaby najstarsza, daty jednak bli- 
żej nie da się posłlawić na to. 

        

   

  

    

Nad warstwą polopową następowa 
ła warstwa, którą możnaby określić 

na 350 lat przed Chr. Dalsza warstwa 
byłahy z 3200 lat przed Chr. i jest 
współczesna z ementarzem  Jamdat 
Nosi około Kisz. Tu znaleziono bo- 
wiem ceramikę podobną do ceramiki, 
znalezionej w Ur, a obok tego znale- 
ziono 150 tabliczek z pismem obraz- 
kowem, właśnie dzięki tym napisom 
na tabliczkach dało się czas tych zna- 
lezisk określić na mniej więcej 3200 
lat przed Chr. Wiek najwyższej wac- 

  

a k iai ai dbz Ha 

bilizowały ustawę pod wzglem finansowym. 
Ustalono dale; odpowiednie przepisy, dając 
możność zakładom ubezpieczeń stosow: 
w razie pomyślnej konjunklury podniesi 

ja rent i kwoty zasadniczej oraz obniżen a 
eku dojścia do pełnych lat starczych do 

stępnie,omówiono świadczeni 
emerytalne i wypadkowe. t 

sady pomocy leczniczej dla pracowników roł 
nych, który to obowiązek nałożono na pra 
codawców. Dalszy ciąg obrad komisij w po 
miedziałek. 

   

  

       

  

  

         
   

      

Pomysłowe nowoczesne dekoracje sal. Niespo- 

Pań. 

w tem: symfoniczna i jazz-band'owa z Teatru 

Początek o godz. 2228: 

Pozostałe zaproszenia są do nabycia w Sekre- 

tarjacie Z. O. R. (Wileńska 33, tel. 

4 pierwszorzędne orkiestry, 

75). 

    
   stwy z starej epoki nie da się jeszcze 

jiżej określić nie jest jednak wiele 
młodsza niż 3100 łat przed Chr. 

Najbogatszą warstwą była ta, któ 
ra następowała po potopie t. j. z 3500 
lat przed Chr. 

Bogactwo szlachetnych kruszców 
wskazuje na wysoką cywilizację i bo- 
bactwo, płynące zapewne z szerokiego 
handlu. Formy zaś i bogactwo pomy- 
słów artystycznych, wykazujące je- 

dnocześnie wielką pewność w rysun- 
ku, dowodzą że kultura ta już istnia- 

ła od bardzo dawna. 
Przedmioty te pochodzą z 4 wieku 

przed pierwszą dynastją m. Ur i bli- 
skie są czasu polopowego. gdyż pano- 
wały przez. len czas tylko 2 dynastje, 
mianowicie w Kisz i Erech, bo trzecią 
dynastją po potopie była właśnie 
pierwsza dynastja Ur Chaldejskiego. 

<ańcami (czy autochtona- 
mi Sumerji?) miasta Ur byli Sumero- 
wie nie semici, oni też byli wynalaz- 

cami pisma najpierw obrazkowego, a 

potem klinowego. 

    

  

              

Co nam przyniosą dalsze poszuki- 
wania? Pewnie rzucą w wiatła— 
zapełnią niejedną lukę w historji e 
sów sumeryjskich i rozwiążą niej 

dną śmiałą hipotezę. 
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Kurja Metropolitalna kupiła 

kamienice za 320 tysięcy złotych. 

  

Wiadom: o zamiarze Kurji Me- 

tropolitalnej sprzedania gobelinów 

wywołała głośny protest całego pra- 

wie społeczeństwa katolickiego w Wił 

nie. Kurja zasłoniła się tłumaczeniem 

że gobeliny sprzedać JSI ponieważ 

NIE MA PIENIĘDZY NA RATOWA- 

NIE ZAGROŻONEJ BAZYLIKI. Ar- 

gument moen* tem bardziej że i zubo 

żała łudność katolicka naszego mia- 

sta nie może wyci 

  

   

  

risnąć ze swych pu- 

stych kieszeni potrzebnych sum. 

Tymczasem wczoraj otrzymujemy 

taką, niezmiernie ciekawą wobec 0- 

  

statnich wypadków, wiadomość: WI- 

    

LEŃSKIE WŁADZE DUCHOWNE 

KUPIŁY PRZED PARU DNIAMI 

DUŻĄ KAMIENICĘ p. HUTTEN- 

CZAPSKIEJ, PRZY ul. WILEŃSKIEJ 

30, ZA 320 TYS. ZŁOTYCH. 

Akt kupna sprzedaży został wei4- 

gnięty do akt notarjalnych pod r“per- 

torjum nr. 207 u jednego z notarjuszy 

przy sądzie okręgowym. 

Sprawdzamy wiadomość  cał- 

kiem prawdziwa. 

Komentarzy nie zamie amy, 

  

dopowie je sobie każdy z czytelników 

EEST I S TO BIO OSA PRINT, 

Powstanie Komitetu wykupu 

gobelinów katedralnych. 

Wczoraj. dnia 28 bm. odbyło się 

wspólne zebranie prezydjum zgroma- 

"nia 38 organizacyj odbytego w d 

21 stycznia b. r. oraz prezydjum rady 

wileńskich z artystycznych i 

powzięło następujące uchwały: 

  

        

  

Na podstawie ostatniego punktu 
uchwały zebrania w dniu 21 styczni: 
br. prezydjum zebrania i prezydjum 
RWZA uznaje się za komitet wykupu 
gobelinów edry wileńskiej. Komi- 

tet wyłonił komiiet wykonawczy w 

składzie następującym: sen. Jundziłł 

prezydeni dr. Maleszewski, mec 

Krzyżanowski. dziekan prof, Ślendziń 
ski. prof. Morelowski, mec. Węsława 

ki i dyr. Hulewicz: 
W najbliższym czasie wydany z0- 

stanie komunikat o dalszym ciągu ak 
cji. Wobec tego. że już przed ulwo- 
czeniem komitetu zaczęły samorzuł 
mie napływać na ręce członków obu 

ydjów składki na rzecz wykupu 
gobelinów. komitet poinformuje w 

ższych dniach dokąd należy kie 

   

  

  

   

      

rować dalsze składki i ofiary. 

     

    
    

Niespodzianka! 
WKRÓTCE Artystów 
gośc. występy 

„Morskiego Oka" i „Qui pro quo* 

na scenie BELIOS 
w kinie    

„Wieczór Powszechny" 
w B.B.WR. 

W niedzielę dnia 29 stycznia r. b. 

o godz. 6 wiecz. odbędzie się w łokalu 

BBWR. (Św. Anny 2—4) VI „wieczór 

ma którym p. Janusz wygłosi odczy! 

p. £ „Przemysł w Polsce (z przezro- 

czami). 

    

  

Po odczycie — żywa gazetka w an 

ti aktach przygrywać będzie orkiestra. 

KU BR E R WE SK 

Co będzie z komunikacją miejską 
w Wilnie? 

Jak się dowiadujemy, wczoraj po- 

w.ócił z Warszawy do Wilna dyrek- 

tor towarzystwa miejskich i między - 

miastowych komunikacyj jp. K. Mas- 

salski. Pobyt dyr. Massalskiego w 

Warszawie był ściśle związany ze 

zmianami, jakie mają być poczynione 

w związku z bankructwem TOMMA- 

KU* jako wileńskiego oddziału war 

szawskiego „Arbonu“. W Warszawi: 

dyr. Massalski wspólnie z przedstawi 

ciełami Saurera opracował projeki 

zmiany umowy z magistratem i naj: 

później w poniedziałek projekt ten 

złoży magistratowi. 

O ile magistrat projekt przyjmie 

wówczas miejska komunikacja auto 

busowa będzie się znajdowała w ręku 

Snurera, który, jak się dowiadujemy, 

cały aparat administracyjny i te chnicź 

ny z dyr. Massalskim na czele pozo- 

stawi bez zmian i prawdopodobnie w 
  

miarę możności zwiększy ilość wo- 

   

  

Osiainie oblile opady Śnieżne w grubą białą szatę spowiły nasze ulice. 

  

Tajemnicze zatrucie się studentki i urzędnika 
Kasy Chorych w Wilnie. 

NOCNY ALARM. 

W dniu 27 bm. późno w nocy drzemia- 
<y zlekka przy teleionie dyżurny sanita“- 
jusz pogotowia ratunkowego został nagle wyr 
wany z słodkiej drzemki dzwonkiem apara- 
łu telefonieznego. Porwał za słuchawkę: 

- Hallo, pogotowie ratunkowe słucha. 
— Tu mówi trzeci komisarjat P. P. Zo 

staliśmy zaałarmowani, iż przy uliey Stare: 
Nr. 13 zatruła się studentka i urzędnik Ka- 
sy Chorych, proszę niezwłocznie przyjechać. 

W. łokału pagotowia ratunkowego zabrz 

miały dzwonki alarmowe i w chwilę później 

Karetka pogotowia mknęła na miejsce wy- 

padku. 

NA MIEJSCU WYPADKU. 

wejściu do domu przy ulicy Starej 
gromadziło się już kilka osób na czele z po 

liejantem, który niezwłocznie zaprowadził 
dekarza i sanitarjuszy na miejsee wypadku 

W) pokoju wynajmowanym u właściciela 
mieszkania przez studentkę USB. Czesławę 
Pawlikowską znalezione ją leżącą na otoma- 
mie ze sałbemi cznakami życia, zaś na pod 
łodze tuż przy drzwiach leżał urzędnik Ka- 
sy Chorych w Wilnie Stanisław Szatkowski. 

Po zbadaniu chorych lekarz orzekł, iż 0 

"bai ulegli zatruciu, rodzaju truejzny ustalić 
jednak narszie nie m 

Po dłuższych wysiłkach udało się Paw- 

likowskiej przywróc przytomność. Por0- 

stawiono ją na miejseu pod opieką prywai: 

mego lekarza. 

    

   

Natomiast Szatkowskiego, którego mima 
wysiłków nie udało się narazie doprowadzi 

do przytomności przewieziono do szpiłałz 

żydowskiego. 

DOCHODZENIE POLICYJNE. 

W międzyczasie polieja wdrożyła docho- 

dzenie celem zbadania tajemniezych okoliez 

ności, przy których nastąpiło zatrucie. 

Narazie przypuszezano „iż rozegrał się lu 

podwójny zamach samobójczy. Dalsze to- 

chodzenia ©bality jednak to przypuszeze- 

nie. 
Wezoraj w godzinach przedpołudniowych 

polieja śledeza została powiadomiona, iż Sia 

nisałw Szatkowski odzyskał przytomność i 

jest już w takim stanie, że można go zba- 

dać. Do szpitala wydelegowano agenta poli- 

cyjnego, przed którym Szatkowski złożył na 

stępujące 
SENSACYJNE WYJAŚNIENIE. 

W piątek wieczorem był z Pawlikowska w 

kinie „Caeino*, W drodze do kina w kios- 

ku przy zbiegu ulie Zamkowej i S-to Jań 

skiej kupił 
4 PAPIEROSY „DAMSKIE*. 

Podczas przerwy w kinie Szatkowski wy- 

palił jednego papierosa i poezęstował papie 

rosem Pawliko: 

Pe wypaleniu papierosa poczuł nagle <il- 

ny zawrót w głowie. Nie zwrócił jednak na 

te. uwagi sądząc, iż jest to następstwem prze 

męczenia. 

Po powrocie z kina wstąpił na ehwilecz- 

  

    

UTENOS TDI AN PELES 

Zakończenie międzydyrekcyjnego zjazdu 

kolejowego w Wilnie. 
Wczoraj zakończyły się obrady między- 

<łyrekcyjnej komsji kolejowej, która debat: 
wała w Wilnie nad nowym rozkałdem pocią 
gów towarowych: Na konferencji kilkudn'o 

wej załatwiono szereg wa za 

kończeźnie zjazdu p 
Ministerstwa Komuni 

     

    
          
     

  

   
radca Józef 

borski. który brał czynny udział w narx 

dach. 
Delegaci wszystkich dyrekcyj kolejowych 

zwiedzeniu miasta i zapoznania sę z 
Wilna opuseihi 

    

      

po 
zabytkami  historycznemi 

aj w nocy miasto. 

  

. Pod kołami pociągu. 
Wczoraj zruna na odeinku kolejowym 

Podbrodize — Gieładnia wydarzył się nastę 

pujaący tragiczny wypadek. Pociąg osobowy 

Nr. 590 zdążający w kierunku Wilna wje- 
chai na przejeździe kolejowym na sanie pe- 

wożone przez niejaką Malwinę Kulewiezo- 

wą 

        

    

kutkiem zderzenia sanie zostały całko- 

wicie roztrzaskane, zaś Kułewiezowa odnics 

ła bardzo ciężkie uszkodzenia ciała, 
Maszynista pociągu zatrzymał pociąg i 

ranną Kulewiczową w stanie bardzo ci 

kim tymże pociągiem przewieziono do Wil- 

na do szpitala kolejowego. 
Prezprowadzone dochodzenie polieyjne 

wykazało „iż maszynista nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności „gdyż na skutek zadymki 
śnieżnej nie mógł zauważyć sań. tej 

     

    

   

  

Śmiertelny strzał przez okno. 

  

siaj rano we wsi Podosowce, gminy 

Podbrodzie — Gieladnia wydarzył się nastę 

«kno 50-letniego Mikołaja Lesika, gospodarza 

tej wsi, w chwili gdy siedział przy stole przy 

śniadaniu. 
Kula przeszyła pierś, Lesik padł trupem 

na miejscu. Morderca ędołał zbiec, nie spo- 

strzeżony przez nikogo. Na miejsce zbrodni 

udał się sędzia śledczy p. Grotus wraz z kie 

równikiem wydziału Śledczego  Buszkiewi- 

czem. 

   

Tajne gorzelnictwo w Brasławszczyźnie. 
Jak się dowiadujemy w Wilnie przy IV 

Wydziale Izby Skarbowej istnieje od kilku 
lat Brygada Lotna Kontroli Skarbowej. © - 
dem jej działalności jest wykrywanie prze 

stępstw karno — skarbówych. Szezególnie 

na naszych ziemiach baczną uwagę zwraca 

się na potajemne elnictwo oraz przemy; 

Fragment tej pracy był podany w „kKurjerze* 

z dnia 25 stycznia p. L „Pogrom tajneso 

gorzelnietwa*, „Wykrycie tajnych gorzelni 

składów, prze! h tewarów*, Jak m 

liśmy okazję zauważyć komisarze akcy 

Winiarski i Wyrzykowski znaleźli na 

tej tajnych gorzelni w gminach leonpols 

jskiej, płuskiej i słobódzkiej. Ci pp. ujeli 

ież przemyt zapałek, soli, eukru i sa- 

yny. Kilka gorzelni wykryto w gu 

Kierwiackiej przez jednego z Komiasarz 

Sady Lotnej K. S. p. Bujnowskiego z organa 
mi tamtejszej Połicji oraz poczęści z udzia- 

m p. Kom. Segierta. Najmniej wyników da 

  

   

  

   
   

  

  

    

   

      

  

  

     

    

   

     

  

ła jak słyszeliśmy obława w gm. przebrodz- 
kiej, nowo — pohoskiej i miorskiej. gdzie 
obck innych członków Brygady Lotnej hyt 

Kom. $egiert. 

          

  

Parotygodniowa oblawa prowadzona pre” 
kilku urzędników Brygady Lotnej K. S 
dzy innemi i p. Segierta dała dość ‹ 

zultaty. Od ony wsi ta sprawa przedstawi: 

się nieco inaezej niż od strony pras, władz 
centralnych. Przemzst seli, eukru 
zapałek wem nędzy 
pów. b Chiopi 
na groźne konsekwencje, usiłu ratować się 
z biedy tańszem kupnem przemyconych to- 
warów. Zachedzi pytanie czy nie lepiej by 
bylo ustrzec się przemytu przez udostępnie- 
nie cen na produkta monopolowe pierwszei 
potrzeby. Zaś bieda jest matką pijaństwa. — 
Wartoby się nad tem zastanowić. 

  

    

    

   

    

  

  

     

  

Przejezdny. 

a 

kę do Pawlikewskiej, gdyż czuł się niedob- 
rze. Siedząc na ctomanie wypalili pozostałe 
dwa papierosy. 

Wizrótee potem zauważył nagle z przera 

żeniem, że policzki Pawlikowskiej pokryły 

się śmiertelną bladością. Zanim zdążył za- 

pytać eo się staio. Pawlikowska krzyknęła: 

„jest mi źle* i padła nieprzytomna na po 
duszki. 

Szatkowski pedniósł się z otomany, cheac 
przynieść z sąsiedniego pokoju szklankę wo 
dy oraz zaalarmować domowników. Nie zda 
żył jednak dejść do drzwi jak poczuł niez- 
wykle silny zawróf głowy i padł nieprzytom 
ny na podłogę. 

HAŁAS ZAALARMOWAŁ DOMOWNIKÓW. 
kótrzy weszli do pokoju i znaleźli obu nie 
przytemnych. 

Tak brzmią zeznania Szatkowskiego. Ze- 
znanie te zaprotokółowano. Policja nie po- 
przestała jednak na tem i prowadzi dalsze 
dochedzenie, które niewątpliwie wyjaśni rze 
czywiste podłoże tajemniczego wypadku. 

(a 

    

  

OFIARY. 
Kółko Histryczne przy: Państw. Gimn. w 

Święcianach 15 zł. jako dochód z Akademi 

urządzonej w 70-rocznieę Powstania Stycz 

niowego naszem pośredinctwem s 

dla schroniska weteranów w Wars 

    

    

  

    

zów oraz poczyni pewne udogodnienia 

w komunikacji. 

(o się zaś tyczy oferty Morrisa, o 

  

czem już podawaliśmy, to nie jest ona 

przez miarodajne czynniki brana po- 

ważnie w rachubę z kiłku względów 

Morris nie 

stawianym 
Przedewszystkiem wozy 

odpowiadają warunkom 

przez władze. Poza tem oferenci na 

podstawie zasięgniętych wiadomości 

i własnej kalkulacji proponują ma- 

gistratowi tenutę dzierżawną znacznie 
   

niższą od wymaganych obecnie 159 

tys. złotych rocznie oraz żądają pe- 

Naogół, jak sły wnych gwarancyj 

  

chać, oferta Morrisa nie zapowiada 

Wilnu większych korzyści od tych, 

    

jakie się otrzymuje od obecnego kon- 

jonarjusza. 

  

  

  

  

  

Norweski Iran Watrobiany' 
to najbogatsze źródło witamin A. i D., 

jakie znane jest ludzkości. Dlatego też 

stał się Norweski tran wątrobiany codzien- 

nem pożywieniem wielu miljonów ludzi — 

wzmacnia on bowiem ich organizm, 

chroniąc go przed chorobami zakaźnemi, 

u
 

  
t 
|TRAN NORWESKI   
  

Nowe jezdnie w Wilnie. 
W' swoim czasie donosiliśmy już, 

że magistrat wileński postanowił z 

wiosną roku bieżącego wznowić akcję 

układania w Wilnie nowoczesnych je 

zdni. Opinja czynników fachowych 

magistratu przechyliła się na stronę 

kostki kamiennej. Z materjału tego 

mają otrzymać jezdnie ulice: Wielka 

cd Ratusza do Hetmańskiej, Imbary, 

Niemiecka, i częściowo Wileńska. 

Roboty magistrat projektuje roz- 

  

począć 'w połowie kwietnia r. b. 
Jezdnie te,mają być wykonane / 

miejscowego kamienia, wyrobioneg ; 
przez miejscowych i okoklicznych ka 
mieniarzy, którzy dzięki temu znaleź 
li zatrudnienie. Dotychczas magistra: 
już skompletował zwały kamienne. 
wystarczające do wybrukowania prze 
szło 1000 mtr. kw. jezdni. Koszty ro 
bocizny dotychczas wyniosły ponad 
3000 zł. 

    

Uroczyste nabożeństwo 

w. dniu imienin P. Prezydenta 
Rzplitej 

l-go lutego, jako w dniu imienin 

Pana  Prezydenła 

Prof. Ignacego Mościckiego, odbędzie 

się o godz. 10-ej w kościele garnizo- 

nowym Św. Ignacego uroczyste nabo 

żeństwo na intencję Dostojnego Sole 

nizanta. 

Powiadamiająe o tem, Rada Woje 

wódzka BBWR. apełuje do szerokich 

warstw społeczeństwa * wileńskiego, 

ażeby jaknajliczniej wypełniły podwo 

je kościoła. 
Zarządy wszystkich 

społecznych i zawodowych proszone 

są o delegowanie swych pocztów 

sztandarowych do kościoła już o g. 

9.30. 

  

  

   
   

organizacyj 
   

a 

„Żywa Smuga". 
w cukierni P. Rudnickiego 
i Trockiej) odbył się 2 e: 
dziennika, Zespołu Smugi. 

y Žy akademickiemu. Wieczór 

zagaił p. Głuchowski. Numer pierwszy wy- 

pełnił p. Klukowski art. na temat: „Dyshar- 

monja między szkołą a uniwersytetem* — 

Prelegent wskazał ma niedocignięcia wycho- 

wawcze szkoły średniej, na ignrowanie prze. 

nią spraw społecznych oraz złe rozwiązanie 
eń narodowościowych. 

Art. 2 p. L. „Organizacje akademickie” — 

wypowiedział p. Kotlicki. 
Nr, 3 nale do p. Sielewiczówny. Axt.: 

„Kobieta w ruchu społecznym*. Prelegentxa 

charakteryzuje pozytywne i negatywne typy 

kobiet. decydujących się na t. zw. wyższe 

stud ja. 
W Nr. 4 ma głos p. Głuchowski. Spec. od 

spraw narodowościowych. Wnioski Poko!e 

nie polskich niepodległościowców nie zdobv- 
zanie zagadnienia 

ościowiego). Po 

stworzyć program polityk: 

, inaczej nie uniknie się ze 

strony mnie, i eń separastycznych. 

Nr. P. Bujnowski mówi na temat: 

Akademik a świat pracy”. а: Micd 

akademickiem a chłopem czy róbotniki=m 

istnieje przepaść psychiczna. Wyższe studja 

traktuje się naogół ko terminowanie, za- 

jące w przyszłości wię 
wegetującego burżuja. nic się nis 

į o tej warstwie „klora ma n jwi 

w pracy nad tworzeniem rz 

  

       

    

  

   

    

   
    

  

   

      

narodowoś 
kolenie ida 

        
     

   

              

   

   
   

Abolnik ode: 
ciu akad. Кгоп`Ка р 

Troszkę tylko п> 
„ór urozmaicony 
ami p. Umi 
autorecytac 

I 

ńczenie p. 
łków w 
była sprytni 

у glošniej. 

zostat Spiewam:. deklam 
skiego. p. Szacitowny, oraz 

Bujn i p. Kotlińskiego. 

          

   

  

   

     

      

  

p. 
  

  

   
      

„Jak zostałem złodziejem”. 
Smutna spowiedź recydywisty. 

Niski 

przecięt 
mizerny blondynek o wyglądzie 

o inteligenta. Gładko ogolcny, sta 

  

iązania sza- 

  

rar 

  

ie uczesany, w sposobie 7 

ПКа 1 noszenia palła można dostrzec dba- 

łość o wygląd zewnętrzny. Wy 

Oc 

Az Oczu Io- 

dokolone 

      

zumny, lecz niespokojny    
ciemną obwódką, ucie 1 zaintrygo- 

  

wanem spojrzeniem szukającej wrażeń pu- 

   
„surowem prokuratora, wnikliwem 

o i uspakaj 

Stanistaw Ka wykształce- 

nie 6 klas gimna 3 kiedyś biu 

lista, obecnie złodziej recydywista. Na ławie 

jącem obrońcy. -     
   

      

oskarżonych siedzi po raz trzeci. 

— Stanisław Kasperski! Gzy przyz 
a dostał 

  

aje się 

  

    pan. że za pomocą wytrycć 
    

   

  

    

nia państwa Kołłątajów przy ulicy 

Pańs skąd zabrał w celu przywłaszcze- 

futra, zegarek i walizkę? 

ak jest, przyznaje się — odpowiada 

głosem Kasperski, patrząc w plecy 

nia d 

1 

cichym 

  

obroncy 
— (Czy życzy złożyć sądowi wyjaśnie- 

  

— Proszę wysokiego sądu, musiałem kraść, 

„a nie mam środ 

  

bo jestem chory na sy 

  

ków na leczenie. Potrzebne mi były pienią- 

  

dze. Pracy nie miałem... 
Sędzia zadaje kilka pytań oskarżonemu. 

Świadków nie bada, wobec przyznania się 

oskarżonego do winy. Udaje się do pokoju 

narad dla powzięcia wyroku. 

Podchodzę do Kasperskiego. Patrzy nieu- 

fmie. 

— Pan z pra 

— Ta 

-— Będzie pan pisał o mnie, ale mnie już 

    

wszystko jedno, Skończony ze mnie człowiek. 

Może pan... 

— Proszę, by mi opowiedział jak się „to” 

stało. 

— Pracowałem w Warszawie w, „Fortu- 

nie“, — rozpoczyna, nie patrząc mi w 0- 

Jest dziwnie posępny. —Miałem narzeczo 

ną. Miałem też przyjac'ół. Pracowałem ucz- 

ciwie i obracałem si 

czeiwych. Złodz 

daleko ode mnie! Pewnej nocy poszliśmy 

„na dziewczynk**, Po kilku tygodniach le- 

karz orzekł — syfilis. Trzeba było pienię- 

dzy — dużo pieniędzy na leczenie. Pierw- 

sza kradzież. Nie miałem wprawy. Wpadełm. 

Miesiąc aresztu. Wsłyd wypędził mmie z 

Warszawy, gdzia mam rodzinę. Tu w Wil- 

nie „pierw. 

czy.   

w towarzystwie ludzi u- 

kradzież — jak to było 

        

a robota i wsypa*, Sześć miesię 

cy więzie Po odbyciu kary, „przyjaciele 

zaopieko znowu robota i 

wsypa. Na trzeci dzień ujęli. Mógłbym wy- 

kręcać się „ale przyznałem się. W| więzie- 

niu też leczą. No, i wszystko. 

Dadzą teraz ze dwa latka. x 

Nie zgadł. Skazano go na półtora roku 

Włod. 

       

  

i cię i znowu 

więzienia. 

"RE: 

Rzeczypospolitej” 

RADJO 
WILNO. 

NIEDZIELA, dnia 29 stycznia 1933 r. 

10,05: Nabożeństwo. 11,35: Odczyt in 
11,58: Czas. 12,10: Kom. meteor. I 

ymi. „Kryzys u nas i u nas 

  

   

  

       

    

ch 
  

5285 — odezyt. 14,00: „Hodujmy owce“ 
— pogd. 14,20: Muzyka. 14,40: „Co słycnać, 
o czem wiedzfć trzeba” — pogad 15,00: 
Audycja Фа wi tkich. „Literatura oj 

2) iuszki (płyty). 3) 
/ raz przed radjeni . 

> н 

   
         

  

   

     
    

  

          

  

    
    

  

  

Ordonėwny (płyty). 5: „Wy eżterd: 
minut z Warszawy da Lwow fe. I 

Koncert solistów: J. Zwidrynówna (opr.), I 

Budkiewicz olomczeła). Komunikat. D. c. 
koncertu. 1 : Program na poniedziałek. — 
18,00: Wwy ad z dr. Zenonem Kosidow: 
kierownikiem literackim Radja Poznat 
go; rozmowa na temai „Poznań jako z 
nienie kulturalne". 18.25: Rozmait. 

Transm. p. t. „Bałtycka orjentacja Polsui* 

19.25: Słuchowisko. 20,00: Koncert wieczor- 

ny. Wykonawcy: Stefanja Grabowska (śpiew! 

i I. Brajtman (obój). 20,50: D. c. koncertu. 

21,30: Wiad. sportowe z Wiilna : mrowineji. 
rt solisty. 22,10: Mu”;ka tan 

Kom. meteor. 23,10: Transm. + 

teatru —" I cz. rewji p. t. 

„Dodatek nadzwyczajny”. 

NIEDZIAŁEK, dnia 30 stycznia 19 

11.40: Przegląd prasy: Kom. meteor.; Czas 

12.10: Muzyka z płyt: 13.20: Kom. meteor 

1440: Program dzienny; 14.45: Słynni 60!:5 

ci (płyty| ;15.15: Giełda zbożowa; 1 Au- 

dycja dla dzieci: „Baczność chłopcy”: 5.55: 

Utwory Prokofjera i Francka (płyty); 16.10: 

„Kolendy polskie" — pogad.; 16.25: Le 

francuskiego: 16.40: „Bilans handłowy i 

lans płatn - odczyt; 17.00: Koncert 

meralny; Komunikaty; D. c. koncertu; 1 

  

  

      

   

    

      
  
   

     

  

   

   

    

    

   

  

  

  

Program na wtorek: 18.00: Muzyka lekka: 

Wii 1. bieżące: D. c. muzyki lekkiej; 18.40. 

zagadnień bałtyckich” — odczyt lilew- 

Rozmaitości ;19.00. Codzienny od 

ek powieściowy: 19.10: Rozmaitości; 19.15: 

Wii. kom. sportow 

  

   

    

  

  

  

  ; 19.30: „Na widnokręgu” 

19.45: Pras. dz. radj.; 20:00: Skrzynka techn. 

: Opera z płyt („Cyrulik Sewilski“ 

ssiniego) (płyty „Columbia"); „Poeci 

y przed mikrofonem" — Audyc 

Eugenja Kobytińska czyta swoje utwory 

c. opery z płyt: 22.35: Kom. meteor; 23.00: 

Muzyka taneczna. 

WARSZAWA. 

NIEDZIELA. dnia 29 stycznia 193: 

15,00: Muzyka ze Lwowa. 16,25: 

gramofonowe. 1645: „Kołumna Zygmunt: 

       
    

  

i 

Piyiv 
    

      

      

   
   

  

      

  

   

Warszawie“. 18.00: Mu: a z kawiarni , 

miańskiej*. 20,00: Pols tańce i pie lu 

dowe. W przerwie wiadomości sportowe. — 

22.40: Muzyk: na z Krakowa. 

30 stycznia. 

15.50: Płv 

{ „Skrzynka Pocztowa 
Opera „„Gioconda“ Pon 

t gramofonowych: W. przer 

wie wiadomości sportowe. 

nówiski RABJOWĘ. 
WRAŻENIA PILOTKI. 

O godz. 16.45 zabierze głos przed mikro 

Голет dzielna pilofka Eero-klubu Wileńs 

kiego p. Irena Bajkowska. która opow'e a 

rekordowym przelocie z Włarszawy do Two 

wa dokonanym w ciągu czterdziestu minut. 

POZNAŃ KULTURALNY. 

Interesującą rozmowę na temat zagadnień 

kulturalnych współczesnego Poznania usłv 

j w radjo o godz. 18. Inform" 

y literat i kierownik lite 

   

  

   
        

   

      

racki radja poznańskiego dr. Zenon Kosi 

dowski. 

REWJA Z MORSKIEGO OKA. 

Г edzielny zakończy o godz    

    

23,10 tr owszej rewji p. t. „Do 

datek na ' „Morskie 
Oka” 

Życie towarzyskie w Grodnie. 
nam: Ośrodkiem ży- 

  

Z Grodna donoszą 
cia towarzyskiego m 
cerskie, w którem skupia 

luralny Grodna. Jak w m: 

garnizoni w Grodnie 

wspolžų i cywiłnej i ster : 

wych, dzięki przedziwnemu taktowi dowó'łe 

Okręgu Korpusu. gen. I. i 

szczególną poświ! <ł temu 

i awale, 

    

    

   

      

     

   

  

  

    

   
   

  

i b: 

  

kim u myśliws] im oczekiwany jest z 

niecierpliwością przez całe Grodno bal ges: 

jomowo: ecki w dniu 1 lutego. pod pre 

tekloralem generałostwa Litwinowiczów. De 

chód z balu przez jalnie na 

pamoc dia bied iązku Strze 

leckiego i Legjonistów. I do Wilna nadesz 

przed kilku dniami zaproszemia, ozdobione 

artystycznie. Wiele osób wybiera się na bal 

Legjonctwo-Strzelecki do wspaniałych salo- 

nów kasyna garnizonowego. 

    

    

    

U nerwowo cherych i cierpiących psyzbi- 

cznie, łagodnie działająca naturalna woda 

gorzka „Franeiszka-Józefa* przyczynia się 

do dobrego trawienia, daje im spokojny. 

wolny od ciężkich myśli sen. Zalecana przez 

Jrenarjnsze_ SądaWe, 

   

      

Łakomy Starzec. 
. Był sobie raz dziad stary: łakomy nie de 

i y ryba czy mięso ręce mu się trzę- 
wyłaził ze skóry, gdy się zdarzą.. 

    

konfitury, 
Zwirlański — skąd ta deska u ciebie. Od 

daj deskę łachudro parszywa. Ta deska jest 

własnością Icka Korenia. Najłepszy dowód 

wypalone znaki I. K. 
WI jaki sposób wytropiono że to: własn e 

Zwirlański zabrał deskę? 
Koreń Symka i Koreń Icek jechań z Wil- 

na na święta. Dom zamknęłi na klucz i c'e- 

że jak wrócą wszystko zastaną w 

    

porządku. 

Wracają po 2 tygodniach, a w kredeas:e 

niema słoja z malinami. 2 kilo konfitur kio 

wyjadł? Przewracając cały dom. Stolnieę od     

naleźli, a konfitur nie. Ale jak odnaleźli 

stolnicę? 

Poszli na dół, na parter do Zwirtańskie- 

go, żeby nową kupić, bo Zwirłańsk* robił de- 

  

ski. n*edawno im sprzedał jedną (właśnie tę: 

co zginęła), a cztery miał jeszcze na skła- 

dzie. 
Proszą go o nową deskę, daje pierwszą z 

wierzchu, a Icek w krzyk: Łachudro, to moja 
deska, już na niej wypaliłem I. K. 

Zwirlański zrobił układną minę: 
złotówki, albc z deską nic. 

Sprawa oparła się o Sąd Grodzi 
w, že Zwirlai с 

deski nie ukradł, a tylko ją bez wiedzy po- 

siadaczy odebrał. 
— Widzicie, mówi sędzia, do Symki Ko- 

reń, wcale wam tej stolnicy nie ukradł. -— 

O kradzież nie macie prawa go skarżyć. Pra 

wo jednak pozwala wam pociągnąć go do cd 

powiedzialności. za samewolne wtargn 206 

do waszego mieszkania i rewindvkację w 

sposób sprzeczny z porządkiem |.rawnym swe 

go mienia. O to możecie go tylko vsharżyć, 

a wy Icku jeszcze o te konfitur Me pomy- 

śleje. Nie wstyd to wam będzie © 

raz po sądzie tego staruszka. Przec.eż 

starszy czołwiek 65 lat, 

Gniew Koreniów topniał jak śnieg w mar- 

cu. Szybko uświadomiili sobie ileby wynio- 

sły koszta sądowe, a ile odszkodowan'e. 

W oczach zakręciły się łzy. Symka oś 

że nie czuje już żadnego żału do Zwir 

kiego. Ń i 

Witedy stała się rzecz jeszcze bardziej 

wzruszająca. Z ław dla publiczności poder 

wał się Icek Koreń i zawołał: 

—— Najwyższa Osobo! — To ja mu już i 

te konfitury daruję! 

— Albe 

     

       

  

      

            

lan 

Pamiętaj o bezrobotnym! 
(LAN ASKA STAI AIK 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś w 

niedzielę dnia 29 stycznia po Taz 5 ciesząca 

się dużem powodzeniem, współczesna komed 

ja Devara „MADERMOISELLE . 

Pier' orzędną obsada Zmiejewskiej, 

C. Niedzwieckiej. I. Jasiūskiej. S. Grolickie 

go, W. Neubelta i Pospiełowskiego. stwarza 

      

* niezwykłe interesujące widowisko. doskona- 

le zharmonizowane przez reżysera Jerzego 

Bujańskiego. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Wobec licz 

nych zgłoszeń dane będzie iš o godr. 4 

po poł. widowisko historyczne A. Tołstoja 

„Car Iwan Groźny” „w wykonaniu całego е 

społu. Widowisko to zalecone przez Kurator 

jum Szkolne — jest dostępne dł młodzież 

Ceny zniżone, 

-— Propagandowy poniedziałek. W” ponie 

działek dnia 30 stycznia mieodwołalnie po 

raz ostatni wieczorem „Car Iwan Groźny”, 

po cenach propagandos: ch, od 20 gr. 

—- Premjera „Księcia Józefa Poniatows- 

kiego. W środę dnia 1 lutego jako w dzień 

imienin Prezydenta Rzeczypospolitej nabę 

dzie się premjera sztuki D-ra Józefa Po 

Józef Poniatowski”. osnulej na 

w historycznych. 

zny Lutnia. Występy Ja- 

ilczyekiej. Dziś odbędą się dwa pr 

nia: po południu o g. 4 po cenach zn 

żonych meiodvjna stka Kalmana 

łek z Montmatrė“. 

pędzie wspaniała operetka Fadla „Róże z Fl 

rydy*. Wi obu cperetkach wystąpi znakom - 

ta artystka Jani v otoczeniu 

majwybitini — Na 

  

  

   

      

      

  

     
     

   

  

     

   

       
- Przedstawienia propagandowe w. Lut 

ni. Jutro w poniedziałek na przedstawieniu 

propagandowem w Lutni* ukaże się raz 

wiełka rew] 

) odbędzie się również przedstawie 

nie pra ndowe. W dniu tym wystawiona 

znstane ciesząca sie wielkiem powodzeniemi 

operetka Kollo „Lady Chic“, Ceny miejsc naj 

niższe — propagandowe. 

rakcyjne przedstawienie poniedział- 

ealr Muzyczny Lutnia prag 

nąc wprowa jszerszy zastęp publi 

ności w orbitę zainteresowań teatrem, za 

cjował rozlosowanie pomiędzy widzów ponie 

działkowego przedstawienia rewji „Yo — Ta 

eregu cennych i aktualnych przedmiotów, 

jak: komplet nart z firmy Tomaszewski (Mi 

ckiewicza 11), olbrzymią bombonjerę z cu 

kierni firmy Sztrall ,biłety do teatru Lu 

oraz inne wartościowe przedmioty. Pomie- 

waż widowisko nosi charakter propagandowy 

— ceny biłetów najniższe. 
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KRONIK 
  |=——— ” Оаё: Franciszka Salez. 

| Niedzieia Jutro: Martyny 

| 29 || Wschód słończ — z. 7 m. 22 
| styczeń | Zaenėd Mamie mija 

e 
Spostrzazenia Zakładu Metoorologji U.S.B. 

w Wiln:e z dnia 281 — 1933 roku. 

Ciónieni= średnie w milimetrach: 772 

  

Тетреск!огь średnia 0 |. 
i sajwyžeza W C. 

najniższe — 2) © 
O>md: ślad. 
W atr: zachodni. 
Tendescja: soadek. 
Uw:g: pochmurno, przelotny śnieg. 

Przewidywany przebieg pogody w dniu 
dzisiejszym 29 według PIM. 

Naogół pochmurno, miejscami opady. No 
<ą lekki mróz. W ciągu dnia temperatura 
około zera. Umiarkowane, chwilami pory 
wiste wiatry z kierunków zachodnich. 

OSOBISTA 
— Dyrektor wil. Oddz. Banku Gosp. Kraj. 

p. Ludwik Szwykowski wyjechał na miesi?c? 
ny urlop zdrowotny. Zastępstwo dyr. Szwy 
kowskiego objął dyr. Antoni Bar 

   

  

  

ARTYSTYCZNA. 
— Zamknięcie wystawy minjatur oraz 

iluminacji Artura Szyka, w Kasynie Garn - 
zonowem, przy ul. Mickiewicza 13, nastąp: 
w niedzielę dnia 29 bm. o godz. 8 wiecz. 
Z Wiilna udaje się wystawa do B'ałegostoku, 
gdzie otwareie nastąpi w środę 1 lutego. 

SPRAWY AKADEMICKIE 

— Z Kola iFlozeifeznego Stud. USB. 
W! poniedziatek dnia 30 stycznia 1938 
o godz. 20 w lokalu Seminarjum Filozof 
nego! odbędzie się 7 Zebranie Naukowe Koła 

z referatem p. Wawrzy! Stanisłe 
temat: „Oceana etyczna i jej przedmiot 

Po acie dyskusja. Wstęp wolńy. Goście 

mile widziani. 
KMA. Odrodzenie podaje do wiado- 

m „że w niedzielę o godz. 10 * pół i we 

wtorek o godz. 20 w lokalu własnym odbv 

wają się zebrania junjoratu. oGście mile м- 

dziani. W! niedzielę dnia 29 bm. o godz. If 

w lokalu własnym odbęd ię nadzwyczaj 

ne walne zebranie z referatem kol. Czesława 

Bobolewskiego. 

      

  

     

    

  

    

      

HARCERSKA 

— Niech żyje Humor. W: niedzielę dnia 

29 stycznia br. o godzinie 12-ej odbędz.2, się 

Opłatek Związk 
W sobotę wieczorem wileńskie koło zwia 

zku rezerwistów urządziło opłatek w lokalu 

ZPOK przy ul. Jagiellońskiej. Na zebranie 

przybył p. wojewoda Beczk z, wicewojewo 

da Jankowski, szereg wyższych oficerów z 

płk. Pełczyńskim na czele, prezes Federacji 

p. Góra, prezes izby skarbowej Ra ński, pre- 

zes Okr. Zw. Rez. nacz. Bruniewski, starosio 

wie Kowalski i Tramecourt, inspektorowie Ko 

nopko i Izydorczyk i wielu innych. 

Podczas tradycyjnego opłatka przemówił 

najpierw prezes miejscowego koła ZR ob. Pio- 

trowski, który nakreślił rozwój związku i do 

niosłe cele i zadania, organizacji. Mówca zwr” 

cił się ze słowami serdecznego pożegnania w 

imieniem zw. rezerwistów do p. wojewody 

    

  

    

    

u Rezerwistów. 
Beczkowicza opuszczającego Wilno.  Nastę- 

pnie zabrał głos p. wojewoda Beczkowicz mó 

wiąc o doniosłem znaczeniu armji rezerwo- 

wej na kresach oraz żegnając brać zołn'er 

ską. Е + 

Prezes Federacji p. Góra nadmien*ł że 

ZR jest związkiem przyszłości i życie samo 

związek ten wysuwa na czoło związków, nale 

cych do Federacji PZOO. ebrani rezerwiści 

gromko powtórzyli okrzyk wzniesiony na 

cześć p. Marszałka Piłsudskiego i p. wojewody 

Beczkowicza. Następnie wiwatowano na po- 

myślność prezesa federacji p. Góry ' preze- 

sów Bruniewskiego i Piotrowskiego. Zebranie 

wśród serdecznego nastroju przeciągnęło się 

do późna. 

     
    

KoUSRYJCESR 

w sali kinoteatru „Adria* (ul. Wielka 36; .po 

ranek filmowy z wyšwietlenieni filmu „F 

i Flap na wywczasach* i „Mistrz šwiaia“ Z 

Olgą Czechową w roli głównej. > 

Bilety wstępu po 30 gr. dla młodzieży i 

po 40 gr. dla dorostych nabywać można przy 

wejściu od godziny 1-ej. 
Dochód z poranku przeznaczony na cbo- 

zy harcerskie „Czarnej Trzynastki“ Wal Dr. 

Harc. 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

— Powszechne Wykłady Uniwersyteckie. 

W/ niedzielę dnia 29 stycznia br. o godz'ni. 

7 wieczór odbędzie się w Sali Śniadeckich 

USB. odczyt Prof. Dr. Maksymiljana Rosego 

pt. „Higjena życia psychicznego”. 

— Zarząd Koia Przyjaciół Akademika 

Polskiego w Wilnie niniejszem zawiadamia 

członków „iż jutro dnńa 30 stycznia r .b. od 

będzie się doroczne walne zebranie KPA. w 

lokalu gimnazjum im. E. Orzeszkowej o 4. 

17.30 w drugim terminie, zaś o g. 20. 
— Staraniem Stewarzyszenia Kobiet z 

Wyższem Włykształeeniem odbędzie się w nie 

dzielę dnia 29 stycznia o godz. 6 w sali Kura 

  

    

  

   

    

       
  

torjam (Wolana 10) publiczny odczyt d: 

Stanisławy Adamowiczowej wiceprezesk* 

Międzynarodowej Federacji Kobiet z 

  

       

  wersyteckiem Wjykształceniem na temat" - 

„Praca kobiet na terenie międzynarodowym” 

Ze względu na osobę prelegentki, oraz te 

mat przez nią obrany, nie wąipimy, że 08- 

czyt ten wzbudzi szersze zainteresowanie 040 

łu. 

  

KOMUNIKATY 

—- W! dniu Imienin Prezydenta Rzplitej. 

1 lutego, o godzinie 10 rano. w dniu im 

nin. Prezydenta ypospolitej Polskiej P: 

na Ignacego Mościckiego, odbędzie się w me 

czecie nabożeństwo, o czem Mufjat pod tus 

do wiadomości muzułman. 

    

ZABAWY 

— Dancing towarzyski. Wojewódzki Ko- 

mitet „Dni Przeciwgruźliczych* pragnąć za- 

silić fundusz budowy sanatorjum dla płucne 

chorych pod Wilnem urządza ma ten ce! 

dnia 1 lutego: o godz. 23 w cukierni B. Sziral 

1а — róg Mickiewicza i Tatarskiej „Das; 
cing Towarzyski“ na który zaprasza wszyst- 
kich chcących się zabawić jednocześnie рэ- 
przeć czynnie walkę z gruźlicą. Bilety w ce 
nie 2.50 zł. i 1 zł. 50 gr. akademickie, meż 
na nabywać przy wejściu. 

   

  

  

     

  

  

WI LIE NS 

Dźwięk. Kino-Teatr 

HELIOS 

KUL Nr. 24 (2565) 

W tych dniach NA SCENIE: Gościnne występy zn. art. wedetta rewji 
teatr. „Morskie Oko'' i „Qui pro Quo*', udział biorą: Hanka Runowiecka stołecznej, 
Aleksander Suchcicki ulub. płci pięknej „Polski Chevalier*, Stanisław Belski niezr. wykon. piosenek charakter.. 

NA EKRANIE: Najnowszy przebój wszechświatowj C7ARTĄN ZAZDRO Ś CI Se” 

  

Wileńska 38, tel.9-26 

Dźwięk. 
Kino REWJA 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

DZIŚ! Arcyfilm, słusz- Program sceniczny obejmie tańce 
góralskie (balet R. Rądwaną', pieśni 
sabałowe i okolicznościowe djalogi 
Początek o godz. 4. 6. 8 1 I0-ej 

z Gary Cooperem nastąpią. 

nie nazwanv perłą polskiej mamy BIAŁY ŚLAD 
  

Dfwiąk. teatr ówietlny 

PAN 
al. Wielka 42, tel. 5-28 

Jiwięk. Kino - Teatr 

HELIOS 
Wileńska 38, tel. 9-26 

w kompozvcji i wykonaniu prof Ludwiga i Hendrychówny. 

Ši Wi sensacja dla Wiln sjwspanialszy podwójn / 
ode za a a i di Brak, a ai John i Lienei BA RRYMORE 

es ARSENE LUPIN (Džentelmen-wtamywacz) w świetnym filmie 

Z powodu ogromn. powodzenia został utrzymany jeszcze na 2 dni, jako radprogrzm — Niech żyje wolność! 
Miłośnicy kina, skorzystajcie z okazji. Początek o godz. 2-:ej. Na |-szy seans ceny zniżone. 

Pati Patachon 142 Dzielni wojacy 
Arcvwesola pikantna komedja. NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. 

w swej największej BCZA SA 

Królowie humoru 

  

Bźwiękowe Kino 

CASINO 
Wielka 47, tel. 15-41. 

Początek ю кодт. 4, 6, 8 i 1020, w dnie świąteczne o godz. 2-ej. Na |-szy seans ceny zniżone, 

reżys. Kinga Vidora 

RAJSKI PTAK ое Kinas Vilos Dolores Del Rio 
zonu pit ® ь Przepiękne orygir. pieśni miłosne na hawajsk gitarach 
Wszystkie zdjęcia zrobione na wyspach hawajskich. NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowe. 

Dla młodzieży dozwolone. Początek o godz. 4, 6, 8 i 10*15, w dnie świąteczne o godz. 2-ej 

Dziś najwię- 
kazy frlm se- 

  

Dfwięk. Kino - Teatr 

sollywood 
Aakiow. 22, tel. 15-28 

  

DZIŚ! Podwójny program! R ma Z W roli gł genjalny Bela Lugoni oraz 
1) Film, który wyw. „wielką siąże racula piękna Helena Chandler. 2) Najbar- 
sensację na całym świecie dziej interesujący film dźwiękowy 

Z ekspedycji kortradmir E Byrda do Bieguna Połudn. 
Początek ogodz: 4, 61.8 1.105) wsdnie święli pig: 2:aj » - 4 Byrdem do B egana Południowego. 

  

Dźwięk. teatr świetlny 

ADRIA   Wielka 36 

DZIŚ! Najnowszy przebój śpiewno-dźwiękowy! Niezapom. „Pieśniarz Gór” król barytonów LAWRENCE TIBET 
i ASOLF MENJOU (Rosyjskiej Lejb Gwardji) Potężny d В y dramat 

w. arcydziele L ROMANS PORUCZNIKA z rosyjskiego życia. Śpiewy rosyjskich cygań- 
skich romansów, tańce i krwawe walki na Forcie namiętności w Sybirze. NAD PROGRAM: BUNT SUMIENIA 
LUDZI PODZIEMIA sensac.-kryminalny dramat w 8 akt. W rol. gł. Imegena Robertson i Edward Robuson 
  

Światowid 
ul. Mickiewicza 9. 

Dźwięk. Ki+o-Teatr | 
DZIŚ! Największy sukces świa'owy! Wstrząsający dramat erotyczny na tle miłości pięknej kurtyzany i dziarsk 
porucznika gwar- dh cake p. PRZEDZIWNE KŁAMSTWO NINY PIETROWNY 
W roli gł. gwiazda ekranu kusząco-piękna Brygida Helm, w rol. gł. mę-k. Warwick Ward i Frank Lederer 
Rok zawieruchy wojennej! Ro k 191 Wspaniałe arcydzieło dźwiękowe. /W rol. gł.: Jadwiga Smo- 
Rok legionów polskichl sarska i Witold Conti. — JUŻ WKRÓTCE w naszem kinie 
  

  

  

I! DARMO Hi 
zupełnie 'przez liśmy wartościowe premje dla tych 

Szan. Klijentów, którzy do dnia 15 marca zamówią 

jeden z niżej wymienionych kompletów. Premje są 

3 sztuczki piótna białego po 17 mir. 

owe z pokryciem satynowem w dobrym 

1 ubranie męskie bostonowe w gatunku ARNE 

4 mtr, crepe de ch'ne“ jedwabnej, I komb et 

firanek tuilowych, 12 mtr. heringsbony biaełj na 6 раг 

kalesonów, 12 mtr. tyku różowego. trwałego, oraz 15 

mir. plėtna pošcielowego w dobrym gatunku. 

TYLKO ZA ZŁ. 7,50 GR. 

1 pulower męski duży z błyskawicznym 

zamkiem w dobrym gat. 1 garnitur męski (to jest 

koszula i kalesony z dobrego białego zimowego Lry- 

kotu, 1 parę rękawiczek męskich wełńianych podwój- 

nych, 1 krawat jedwabny długi w najnowszych koto: 

rach, 1 parę skarpetek „Macco“ bardzo mocnych ; 

3 chusieczki białe z odbwódkami. Koszla przesylki 

zł. 3,50 gr. placi odbiorca. 

TYLKO ZA ZL. 15 — 

wysyałmy: 4 mtr. najnowszego, materjału l. zw 

rando“ w deseniowym wyrobie ma piękną suknię 

dams. (kolor według żądania), 1 jpullower dams. % 

modnych wzorach ozdobiony kolorowym haftem, wed 

ług najnowszych modeli, 1 koszulę dams. z dobregu 

płótna ładnie haftowaną, lapomkę dams. wełnianą w 

barwne pasy, I parę reform dams. z zimowego Iry- 

kotu ,1 parę rękawiczek dams. wełnianych podwój- 

nych, 1 parę pończoch „„Macco* w dobrym gat. il 

kołnierzyk jedwabny stosowany do sukni, Koszta prze 

syłki zł. 2.50 płaci kupujący. ` 

50 METRÓW. TYLKO ZA ZŁ. 27 95 gr. 

wysyłamy: 1 sztukę płótna białego szer. 80 cm. (17 

metrów) w dobrym gat. 12 mtr. płótna poś żelowego 

w kraty czerwone lub niebieskie o trwałym wyrobie 

1 Omtr. płótna surówki (nessel) o bardzo gęstym wy- 

robie, 6 mtr. flaneli bieliźnianej na bieliznę wszelk'e 

płaci kupujący. Wymienione kompłety wysyłamy za 

4 długie dobre ręczniki. Koszia przesyłki zł. 3.50 ge. 

płaci kupujący. Włymienione komplety wysyałmy za 

zaliczeniem pocztowem w razie niespodobania się tu- 

warów przyjmujemy 'je z powrotem ż pieniądze na- 

ychmiast zwracamy. Zamówienia prosimy adresować 

Firma „POLSKI TOWAR", Łódź, skrz. p. 208. 

'P. S. Premje będą rozesłane drogą losowania w 

dniu 15 marca „więc śpieszcie z zamówieniami, bo te 

okazja, która się nie powtarza. Żądajcie bezpłatnych 

cenników. 

   

  

    

  

    

    

  

   

    

Książka to najlepszy przyjaciel czło- 
wieka, bo mu świadczy wiele dobrodziejstw, 
a nie wymaga wzajemności. 

1. S. MILL. 

Bibljoteka Nowości 
: Wilno, ul. Зад!1еНоб5Ка 16, m. 9 

zaopatrzona w znaczny dobór ostatnich no- 
wości i dzieł klasycznych. 

Czynna od godz. 11 do 18-ej. Warunki dostępne. 

Każdy czytelnik otrzymuje, jako premjum, 

Od roku 1843 istnloje 

Wilenkin 
ui. TATARSKA 20 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
bivetowe, kredensy, 

stety, szafy, łóżka tt.d. 

Wykwintne, Mocne, 

NIEDROGO, 

na dogodnych warmkath 
! МА RATY. 

NADESZŁY NOWOŚCI. 
8324 

AAB 
MIA 

NAJUPORCIVWS 

FBÓLE GŁOWY 

lit Języki 
(praktyka i teorja) 

Francuski, 
Angielski 

Niemiecki 
ul. Ś. Ignacego 9 m.10 
w bramie na lewo. 

Sprzedaje się 
Mleczarnia - Stołówka 
z całem urządzeniem 
z powodu wyjazdu 
przy Ostrobraskiej 13 

  

  

(r. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., 
narządów moczowych, 

od g. 3—1 i 5—8 wiecz. 

Dr.Zeldowiczowa 
Chor. kobiece, wenerycz- 
ne, narządów moczowych 
od g. 12—2 i 4—6 wiecz. 
Mickiewicza 24, tel. 277 

  

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
* i moczoplciowe 

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

DOKTÓR 
Janina 

PIOTROWICZ- JURCZENKOWA 
Ordynator Szpitala Sawicz 
shoroby skórne, wenery- 

czne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

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

M Kenigsbery 
Choroby skórne, 

weneryczne 
1 moezopteiowe, 

ulica Mickiewicza 4 
telefon 10-90, 

od g'dz. 9—12 1 4—3. 

  

  

  

Akuszerkė 

Marja Lainojos; 
pizyįmuje od 9 do ? wies: 
ulica Kasztanowa 7, m.” 
W. Z. P. Nr 69. 857 

Pogotowie 
pończosznicze 

sprzedaż i reperacja 
pończoch i trykotaży 

ul. Wileńska 30 

Zginął pies 
taks— mieszaniec, piasko- 
wy z białym brzuszkiem. 

  

Odprowadzić za wyna- 

grodzeniem — ul. Tartaki 
26—6 
  

Zgub ksiąž. wojsk. 
® wyd. przez 

P. K. U. Wilno na imię 
Antoniego Czarkowskie- 

go, unieważnia się. 

Badja-ielegróila 
poszukuje posady. 

Oferty do Administr. 
„Kurjera  Wilensk.“ 

pod „Rtelegr“. 

Udzielam 
korepetycji w zakresie 
8 klas. Specjalność: ma- 
tematyka, fizyka. chemia, 
polski. Mickiewicza 19-31 

    

  

  

Gruntowna i szybka 

nauka 
obcych języków 
aystemem konwerracyj.n: 
francuski, niemiecki, wło- 
ski oraz przygotowanie 
do matury i egzaminów 
z matematyki, fizykii che- 

mji. Lekcyj udzielają byli 
prof. lingwista i matema- 

  

tyk. Zgłoszenia: Trocka 
15—14, od 4—6 po poł. 
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OGŁOSZENIA 

Karjera Wileńskiego 

Akuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmetycz 
ny, usuwa zmarszczki, bro- 

    

: EDR WA 

Ratujcie zdrowie! z "::- @ świałowe po- 

wagi lekarskie stwierdziły, że 75% chorób po- 
wstaje z powodu obstrukcji. 

Ghór żołądek jest dłówialwrzyCzYta powołać 
nia najrozmaitszych chorób, zanieczyszcza krew 
i tworzy złą przemianę materji. 

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

jak to stwierdzili prof. Berlińskiego Uniwersytetu 
Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu innych wybit- 
nych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdrowie- 
nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są 
dobrym środkiem  przeczyszczającym, ułatwiają 
PisEcre óżęanów trawienia, Wamacniśją oręaniżm 
i pobudzają zpetyt. 

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

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

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

PRZEBÓ! SEZONU NA ROK 1933 

CAŁA EUROPA MA GŁOŚNIK! 
Oferujemy wyłącznie w celu spopularyzowania na 

szej firmy wśród licznych rzesz radjoamatorów, 

Zamiast Zł. 400 — tylko Zł. 17 

Trzylampowy odbiornik „Non Plus ultra 3“, naj 
nowszej udoskonalonej konstrukcji, odbierający Wwszy- 
stkie europejskie stacje na głośnik nadzwyczaj czysto 
i głośno. Zakres fal od' 200 do 2000 metr. Zmontowar:y 
w eleganckiej nowoczesnej skrzynce mahoniowej ul. 
dędowej z pierwszorzędnych części składowych. Ob 
sługa nadzwyczaj łatwa. Do aparatu dodajemy pei- 
ny komplet niezbędnych akcesoryj a mianowicie: 2 
lampy oszczędnościowe, 1 lampę głośnikową, głośnik 
4 biegunowy odtwarzający wiernie i czysto wszelk,e 

głosy i muzykę, w pięknej skrzynce skomplet odpv- 

wiednio do skrzynki: aparatu, 1 akumulator 25 amp. 

godz. 1 baterję anadową na 100 У i komplet mater- 

jału antenowego. Gwarancja pisemna, dwuletn:a. 

Instrukcja bezpłatna. 
(, Zaznaczamy, że podana cena jest najniższa, wy- 
jąlkowa na czas ograniczony. Radzimy zatem sko 
rzystać z tej miebywałej dotychczas okazji, Przy tax 
bowiem niskiej cenie taki odbiornik winien znaleźć 
się w każdym domu, szkole, związku i instytucji 
publicznej. 

'Dla miejscowości posiadających sieć elektr. po- 
lecamy taki sam odbiornik z wyżej opisanym głoś- 
nikiem na prąd zmienny 220 V (akumulator i bater 
ja zbyteczne). Cena kompletu zł. 225. — 

Za sprawne działanie tych aparatów otrzymujerny 
mnóstwo podziękowań. Na. żądanie wysyłamy spis 
osób wyrażających nam swe podziękowania. 

(Zamówienia wysyałm odwrotnie wyłącznie za 

    

11 (МА РЕС Е ЗИ 
ul. WIELKA 7, tel. 11-25. 

Dnia 30-go stycznia r. b. rozpoczynzmy 

„BIAŁY TYDZIEŃ" 
TOWARÓW 

BAWEŁNIANYCH i LNIANYCH 
NANSUKI PŁÓTNA 
MADAPOLAMY OBRUSY 
PŁÓTNA bieliźniane SERWETY 

i pościelowe. KAPY, FIRANKI i in. 

WYROBY ŻYRARDOWSKIE. 

CENY REKLAMOWE. PRAWDZIWA OKAZJA. 

  

  

     

  

   

  

WĘGIEL .»sc>--..- 

PROSZEK: : 

ATA 
|  04A DOROSŁYCH _ В 
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KOKS zu... 
BRYKIETY н. м. 

w szczelnie zamkniętych i zaplombow. wozach 
loco piwnicy dostarcza 

BĘ 

Ё 

Przedstaw. Handlowo-Przemysł. 

# 

M. DEULL, Wilno 
Biuro: Jagiellońska 3, tel. 811 
Składy: bocznica własna, Kijowska 8, tel, 999 

| 
РР

 | 

  

Duży GARAŻ 
do wynajęcia 

przy ul Zarzecze Nr. 7 

Do wynajęcia 
4 pokojowe mieszkanie 

na l-em piętrze w wszel- 
kiemi wygodami, nada- 

RZĄDCA 
gosp., poznaniak, lat 
31, kawaler, z kilka- 
letnią praktyką w in- 
tetywnie prowadzo- 
nych gospodarstwach 
w Wielkopolsce — 
obecnie na posadzie 
na Wileńszczyźnie; 
pragnie zmienić ta- 
kową od I.IV. 1933. 
Zgłoszenia przyjmuje 
Paczkowski, majątek 
Zahorze, p. Boruny- 

Poszukujemy 
energicznych panów oraz 
pań do stałej współpra- 
cy, dająca najlepsze do- 
chody. Przyjmiemy tylko 
panów i pań, którzy oka- 
żą, że nie ulegają wpły- 
wom kryzysowym. Zgło- 
sić się osobiście w dniu 
30 b. m. od 12—13 i od 
16—17, Jagiellońska 3—5 

wraz z dokumentami. 

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 
gażowana do biura na ter- 
minową pracę, również 
wykonuję różne prace w 

  

    

ładnie oprawioną książkę. 

  

    mm | O warunk. na miejscu W. Z. Nr. 3093   dawki, kurzaiki i wągry 
W. Z. P. 48. 832: a 

PRZYJMU 

Akuszerka na najbardziej 

M. Brzezina dogodnych warunkach 

jmuje bez przerw 
"przeprowadziła sl z ADMINISTRACJA 

Zwierzyniec, Tom. Zan: „Kurjera Wileńskiego" 

* MIL Grodzka zy © | | JAGIELLOŃSKA 3 
| 100000070000 MOGOCŁODOBNO 

  
W CHIŃSKIM TEATRZE. 

Z opowiadania dawnej mieszkanki Dalekiego Wschodu — spisał S. Z. KI. 

Pani W. spędziła długie lata na Da 

lckim Wschodzie. Była w Japonji, w 

Chimach właściwych, potem w Włe- 

dywostoku. nakoniec w, Charbinie. 

Opowiada dużo, interesującego. n >- 

stety, nic nie pisze i nie daje się lo 

tego namówić. Słuchałem nieraz jej 

b: rdzo zajmujących opowiadań i 

łowałem, że to wszystko ginie bez śla 

du. Cały ciekawy, mie spotykamy niy- 

dzie materjał, podany w formie bar- 

dzo plastycznych żywych impre yi. 

wszystko to przepada nie utrwalone 

w piśmie. 

Raz, przecież zbuntowałem się. 

Chwyciłem ołówek i zacząłem noto- 

wać, zaś później stormułowałem w 

tym właśnie feljetonie. Są to wraże- 

nia pani W. z jej wizyty w chińskim 

testrze w Charbinie. O to one: 

—_Barinia! — Własza nie znajet 

kakoj krasiwyj nasz tieatr! Mał iga- 

jan*) wasz. Tiepier i łuna jesti 

$r ieg padajet! 
° — Мб) boy. albo jak się ogólnie w 

   

Charbinie mówi „bojka”, co w tan- 
lcjszych stosunkach oznaczało naj- 
cześciej pokojówkę, kucharke. pomy 
waczkę, praczkę w jednej, młodej, 
«lińskiej osobie (meskiego rodzaj! 
— był pełen zachwytu. Chińczycy 
narodem par excellence teatralnym. 
Nie wiem czy jest drugi naród na świe 
cie, któryby był tak rozmiłowany w 
te: trze jak oni; może Japończycy, S4- 
dze jednak że chyba nie do tego stop 
nia. Pierwszvm gmachem  publicz- 
nym, który mowitał w nowem, ogrom 

sevsto chińskiem przedmieści i 
Charbina, Fu—Dzia—Dzian. zamies '- 
ksłem przez 100 tysięcy (zgórą) wv- 
c:odźców z chińskiej prowincji Ceu- 
Fu, był teatr obliczony na, przeszło 
2000 osób. Przypuszczam jednak, zna 
ją. właściwą Chińczykom ścisłowoś *, 
oraz chciwość (chińskich właścicieli 
teatrów, że wchodziło tam śmiałe 
40.00 żółtych synów Niebieskiego Ce- 
szrstwa. : 

     

  

nem 

  

Niezmiernie żywa wyobraźnia mio 

dtgo Chińczyka, była widocznie moc- 
1 podniecona. Noszący pięknie 
zrzmiące nazwisko chińskie — Sur- 
De-Sjan, mój służący, pospolicie je- 
anak zwany «z rosyjska Pietia, jeszcze 
w teatrze tym nie był. Dziś rano spot 
kał swego przyjaciela z sąsiedniej u''- 
cy i po zamienieniu z nim zwykł.g »: 
, Gzi-tan-ju-myju?* (Jadłeś, ezv nie ja 
dłeś?), dowiedział się o cudach nowe- 
ge przybytku chińskiej sztuki lud .- 
wej. Mówię ludowej”, albowiem pu- 
blicznością tego teatru są w 99 prow. 
przeszło biedni kulisi. którzy srodze 
swój budżet nadwyrężając, z trudem 
zdobywają się na zapłacenie 10-0 ko- 
riejkowego wstępu. O namietności 
ich teatromanji świadczy fakt, że w 
czasie, kiedy w Charbinie nie było 
prawie jeszcze chińskich domów mie 
szkalnych, na wiele, wiele lat przed 
wojną, był już chiński teatr. Dobrze 
rezumiejac interes j kieszeni. 

  

swojej 
zhudował go bogaty kupiec Ti-Fo )- 
Taj, właściciel młyna i wielkiego ma 
e:7vmu bławatnego w  europeiski | 
a,ielnicy Charbina. 3 

Pomysł zbudowania teatru znak - 
та cie mu się opłacił. Przypomina. 
sobie tę ogromną drewnianą szopę 

  pobraniem pocztowem po otrzymaniu 25 zł. tytu: | (naprzeciw Krzyża|. Do- jące się za biuro domu po b. niskich cenach 

łem zadatku. wiedzieć się: Żwirowa ul. Dominikańska 11—1 Łaskawe oferty do Adm. 

Adresować: „Radjofot', Lwów, ul. Kołłątaja 8. | Góra 7 u K. Siemiradz | Dowiedzieć się u właści- | „Kurjera: Wileńsk.* pod 

Telefon Nr 106 11 kiego ciela domu na miejscu „Maszynistka“ 

+6jėta raz viekawošcią wybralem się panuje absolutna cisza. Każdy siedzi mie. Nagle — nieopisany, przeraźli - 

tam z mężem. Duża kwadratowa bu- w swojej, osobnej przegródce, na po. wy hałas zerwał się ze sceny — mu- 

d«, wewnątnz urządzenie nieco D)- 
dobne do europejskiego (przez euro- 

peiczyka zapewne budowane). Na 
Środku ławki i miejsca stojące dla 
„plebsu*: dokoła dwa piętra lóż prze 
znaczone dla znakomitszej publiczno 
ci Publiczność mniej znakomita, sic- 
dzi vel stoi ma czem popadło. Rozea- 
tuzjazmowany widz zapomina o c:- 
Hm otaczającym go Świe ie. Ławika, 
birjera, plecy czy ramiona sąsiada, je 
go głowa, stopy — wszystko jedno, 
kiżdy z wymienionych przedmiotów 
nadaje się, według chińskiego teatrc- 
mana do usadowienia się na nim w 
kueki, ulubione pozycji obserwacy |- 

"nej Chińczyka. 

Teatr bywał zawsze pełny, czynny 
zaś prawie cały rok. Widowiska trwa 
ły zwykle po 4 — 5 godzin, w jesie- 
ni zaś, zimą, na wiosnę i latem, w 
czasie wielkich świąt chińskich, trwa 
jecych po parę tygodni — od rana do 
północy. Widzowie nie są krępowani 

nmiczem w objawieniu swoich uczuć, 
z któremi też bynajmmiej się nie ukry 
wają. 

Zupełnie inaczej Japończycy. Tam 

duszce przyniesionej z domu i w mi!- 
czeniu przypatruje się widowisku, nie 
zdradzając najmniejszym gestem swo- 
ich uczuć. Żywym kontrastem jest 
teatr japoński w stosunku do chiń- 
skiego jeszcze pod dwoma względa- 
mi (nie nówię o artystycznych): pie*- 
wszy błyszczy czystością, drugi jest nie 
słychanie brudny. Następnie, Japoń- 

czyk zabiera do teatru prawie całą 

swoją rodzinę (dzieci japońskie za- 

chowują się prawie równie milcząco 

jak ich rodzice). Chińczyk jest prawie 

zawsze sam. W Charbinie wypływało 

te jeszcze częściowo, z powszechnego 
w początkach ich imigracji do tego mia 
sta, mniemania jakoby Europejcz 
byli czemś wysoce dla chińskich 
biet niebezpiecznem i dlatego swóje 
żony i córki zostawiali w prowincji 
Ceu-Fu. 

Właśnie była zima i mróz 30-stop 
niowy. Przypadał wielki okres świą: 
teczny chińskiego nowego roku (ko- 
miec ftycznia, początek lutego). W 
nieopalonej szopie zimno było jak na 
dworze. Sala nabita gwarnym i niez- 
byt mile woniejącym chińskim tłu- 

  

   

zyka chińska rozpoczęła przedstawie- 

rie. Trudno uwierzyć, aby tak nie- 

wielu ludzi czterech) mogło taki pie- 
kielny hałas uczynić. W pierwszej 
chwili chciałam stamtąd uciec, albo- 

wiem było to coś, co uszy i nerwy 
Furopejczyka z trudem, z dużem na- 
pięciem woli — zaledwie mogą wy- 
trzymać i to niezawsze. Parter był je- 

dnak zachwyconv. Zaczęłam przyglą- 

dać się instrumentom tego niezwykłe- 

go kwartetu i tu podziwu godne było, 

że tyle wrzasku czynił on przy pomo- 

cy tak niepozornych narzędzi. Jedno 
— rodzaj skrzypiec. Okrągłe, niewiel- 
kie pudełko, powleczone skórą wę- 

ża, z odpowiednim otworem na šrod- 
ku. z długim t. zw. gryfem, jedną str 

ną i smyczkiem. Drugi — to dwa moe- 
talowe talerze, trzeci był bęben, a 
czwarty flet. Odniosłam wrażenie, że 
każdy tam. „grał* na swoją rękę, ro 
mu się tylko, żywnie podobało. Zdecy 
dowałam się jednak wytrzymać te tor 

tory usque ad finem. 

(DSC: 

   ak jak (chińskiej 

Drukarnia „ZNICZ%, Wilno» Biskupia 4; tel. 3-40 - į MWydawnietwo „Kurjer Wileūski“ S-ka ż ogr. odp. 
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Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.   
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