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"KLĄTWA NA MAZEPĘ. 
Sprawa rzuconej, 2» motywów po- 

litycznych, przez cerkiew rosyjską, 
klątwy na hetmana Mazepę nie prze- 
staje interesować opinii publicznej 
w Polsce. Dowodem tego są liczne 
wzmianki i artykuły, które ukazały się 
w rozmaitych pismach i które roztrzą- 
sają, w związku z tem, toczący się 
spór pomiędzy Ukraińcami prawosław- 
nymi a hierarchją cerkwi prawosław- 
nej odpowiednia do swych upodobań 
i poglądów. 

Ta, napczór mało aktualna spra- 
wa, posiada jednakże głębszy podkład 
i dlatego też warto na nią zwrócić 
uwagę czytelników tem bardziej, że jest 
ona niejako odzwierciadleniem zacię- 
tych i namiętnych sporów w łonie 
cerkwi prawosławnej, której wyznaw- 
cami jest bądź co bądź około trzech 
miljonów obywateli Rzeczypospoiitej. 
Z drugiej strony, sprawa wyklęcia 
Mazepy przez prawosławną cerkiew 
rosyjską i utrzymanie tej klątwy w pol- 
skiej cerkwi autokefalicznej wyrasta 
do skomplikowanego zagadnienia wo- 
bec tego fektu, że w granicach Polski 
zamieszkuje kilka miljonów Qkraińców 
prawosławnych i unitów 

Jak wiadomo, w roku ubiegłym 
(1932) upłynęło 300 lat od dnia uro- 
dzin wielkiego hetmana ukraińskiego, 
który pozostał w dziejach Ukrainy 
postacią symboliczną, reprezentującą 
wyzwoleńcze dążenia Ukrainy na plat- 
formie zbliżenia z Zachodem Dlatego 
też Piotr |, w jednej ze swych enunc- 
jacyj z powodu wyklęcia Mazepy, 
nazwał go „lachałubem* i „tajnym 
katolikiem*, popierającym istniejące 
wówczas na Ukrainie świątynie unic- 
kie. Chcąc zemścić się na hetmanie, 
którego riie mógł dosięgnąć, kazał 
go wykląć, a podczas tego ponurego 
obrzędu w Hłuchowie na Llkrainie 
północnej kazał spalić na stosie kukłę, 
przedstawiającą Mazepę. Jednocześnie 
Piotr | osobiście kierował krwawą 
egzekucją, wykonaną na mnichach 
Bazyljanach w Połocku, 

To też cerkiew rosyjska przestrze- 
gała do ostatniego czasu rzuconej 
klątwy, a obrzęd ten w pierwszym 

© tygodniu wielkiego postu odbywał się 
szczególnie uroczyście w cerkwiach na 
Ukrainie, pomimo, iż właśnie hetman 
Mazepa większość tych świątyń wy= 
budował. Opowiadają, że kiedy car 
Mikołej | zwiedzał w Kijowie jedną 
z pięknych barokowych cerkwi, zbu- 
dowanych przez hetmana Mazepę, 

, Zapytał proboszcza, czy wyklinają w tej 
cerkwi Mazepę. Duchowny prawosław- 
ny odpowiedział twierdząco. Wówczós 

саг zapytał się: „/l czy również modli- 
cie się za duszę Mazepy, jako funda- 
tora tej świątyni? *—„Modlimy się* — 
była odpowiedź. Zdumiony.car, po 
krótkim namyśle, odpowiedział na to: 
„Módlcie się*. W ten sposób wykli- 
nano Mezepę, a jednocześnie wzno- 
Szono modły za jego duszę, jako 
fundatora i budowniczego świątyń. 
Po rewclucji 1917 roku odprawione 
zostało pierwsze nabożeństwo za du- 
szę hetmana Mazepy w słynnej ka- 
tedrze kijowskiej św. Zofji, podczas 
gdy metropclitą kijowskim w okresie 
rządów hetmana Skoropadskiego był 
znany metropolita Chrapowicki, prze- 
bywający obecnie w Jugosławji. Zda- 
wało się, że tem samem sprawa ana- 

termy, rzuconej przez obcy Ukrainie, 
a tem bardziej Polsce, kościół prawo- 
sławny rosyjski, została zlikwidowana 
i że również w polskiej cerkwi auto- 
kefalicznej klątwa rosyjska nie obo- 
wiązuje. Wbrew temu przypuszczeniu 
synod polskiej cerkwi autokefalicznej 
odmówił prośbie prawosławnych ukra- 
ińskich posłów zdjęcia klątwy i w ten 
sposób cała sprawa klątwy, rzuconej 
przez cerkiew rosyjską na żądanie 
Piotra | z pobudek wybitnie politycz- 
nych na „Lacholuba* i kawalera 
Orła Białego, hetmana Mazepę, stała 
się aktualną. 

Prawosławne społeczeństwo ukra- 
ińskie zaprotestowało w sposób ka- 
tegoryczny przeciwko postępowaniu 
wyższych władz cerkiewnych w Pol- 
sce i w wielu wypadkach zwracało 
się do duchowieństwa unickiego o 
odprawienie nabożeństw za duszę 
wielkiego hetmana. Nabożeństwa te 
odbyły się w całym szeregu miejsco- 
wości. W Dubnie na Wołyniu od- 
prawił nabożeństwo ojciec Jezuita 
wschodniego obrządku, Djakowski, 
z pochodzenia Polak. Wygłosił on 
okolicznościowe kazanie wobec licz- 
nie zgromadzonych Ukraińców za- 
równo prawosławnych, jak unitów. 
Analogiczne nabożeństwo w cerkwi 
unickiej odbyło się w Kowlu, gdzie 

rezydują ojcowie Redemptoryści. Rów” 
nież w Warszawie kolonja ukraińska: 
składające się z prawosławnych |! 
unitów, zwróciła się do auchowień- 
stwa unickiego z prośbą o odprawie- 
nie nabożeństwa w cerkwi OO. Ba- 
zyljanów, przy ul. Miodowej. Nabo- 
żeństwo to odprawił ojciec prowin- 
cjał zakonu Bazyljanów, ksiądz Re- 
szetyłło, który w wygłoszonem kaza- 
niu nawoływał do zdrowego patrjo- 
tyzmu, opartego na zasadach chrze- 
ścijańskich, do zachowania własnego 
oblicza narodowego, gdyż rozwój na- 
rodu jest jedną z zasad Chrystuso- 
wych. Wreszcie ks. Reszetyiło nawo- 
ływał zgromedzonych Ukraińców, aby 
wzorowali się na stosunku króla Da- 
nyła i metropolity kijowskiego, lzy- 
dora, do religii katolickiej oraz na 
dążeniach hetmana Mazepy, który 
prowadził Ukrainę w jej rozwoju kul. 
turalnym i wyznaniowym do zbliżenia 
z.Zachodem i ze Stolicą Fipostolską*). 

W ten sposób głowa państwa, za- 
przyjaźnionego z dawną Rzecząpospo- 
litą, został uczczony po 300 latach 
w kościołach katolickich, mimo, że 
był wyznania prawosławnego. Cer- 
kiew prawosławna w Polsce pozostała 
wierną politycznej klątwie, rzuconej 
na rozkaz Piotra Wielkiego na Maze- 
ps, jako na „zdrajcę*, który pregnął 
oderwać (lkrainę od Rosji i był so-* 
jusznikiem Polski i Szwecji przeciwko 
Moskwie. 

Niezwykle wymowną iest ta lojal- 
ność naczelnych władz cerkwi w Pol- 
sce wzgląiem samowładcy rosyjskie- 
go. który cały ustrój cerkwi przetwo- 
rzył tak, aby uczynić z niej posłuszne 
sobie narzędzie. Prawdziwie nieza- 
chwiana to wierność! 

Mikołaj Kowalewski, 

*) Jak wiadomo, hetman Mazepa kształ- 
cH się w kolegjum jezuickiem, a jego naj- 
bliższym doradcą był zakonnik — jezuita. 
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SYTUACJA W NIEMCZECH. 
Zakulisowa akcja gen. Schleichera. 

Rozbijacka robkotz, czy wymysły bujne] fantazji? 

BERLIN, (Pat). Jeszcze nie 
przebrzmiało echo spotkania Papena 
z Hitlerem w Kolonji, a już pojawiły 
się w prasie nowe domysły na te- 
mat zakulisowych posunięć obecnego 
kanelerza Rzeszy. Gen. Schleicher -— 
według „Boersen Kurier" — przepro- 
wadzić miał rozmowę z Grzegorzem 
Strasserem jako ewentualnym kandy- 
datem na stanowisko kanclerza w 
przyszłym gabinecie Rzeszy, względ- 
nie na stanowisko premjera pruskie- 
go. Rozmowa ta nie dała podobno żad 
nych rezultatów. Pomimo te mówi się 
teraz o przygotowaniach do spotka- 
nia pomiędzy prezydentem Hinden- 
burgiem a Strassereni. 

W sprawie tych pogiosek pierwszy 
zabrał głos przywódca partji narodo- 
wo-socjelistycznej w Sejmie pruskim 
Kube w artykule, wydrukowanym 
przez narodowo—=socjalistyczną kore- 
spondencię. — Kube stwierdza, że sta 
rania o wciągnięcie Strassera do rzą 

du Rzeszy, © rozbicie przy jego pomo- 
ey trakcji narodowo-soejalistycznej 
w Reichstagu rozwiązanie parlamentu 
i wywarcie tą drogą silnego naeisku 
na partję hitlerowską zawiodą. Stras- 
ser jest członkiem partji i wielokrot- 
nie oświadczał, że pozostanie ezłowie- 
kiem Hitlera. Żaden odpowiedzialny 
przywódca partji i frakcji narodowo- 
socjalistycznej nie przyłoży ręki do 
tego, aby stworzone przez Hitlera 
stronnictwo oddać do dyspozycji pre- 
zydenta Hindenburga lub Schleichera. 

Kube zapowiada dalej, iż po zebra 
niu się Reichstagu i Sejmu pruskiego 
z końcem bież. miesiąca może szyhko 
dojść do konfliktu z gabinetem gen. 
Sehleichera, a potem również szybko 
dojść do nowej kampanji wyborczej. 
Narodowi socjaliści gotowi są w każ 
dej chwili na rozkaz Hitlera oddać 
mu mandaty do dyspozycji łub wziąć 
na siebie ryzyko nowej walki wybor- 
czej. 

Gabinet Hitler - Papen. 
Niedyskrecje pism niemieckich 0 rozmowie kolońskiej. 

BERLIN. (Pat). Zbliżona do kanc- 
lerza Schiejchera „Taegliche Rund- 
schau“ odsiania zakulisowe tajniki 
rozmów, prowadzonych między Pa- 
penem a Hitierem w Kolonji, Kon- 
ierencję tę zorganizowały dwie gru- 
py przemysłu nadreńskiego, z któ- 
rych jedna, znana pod nazwą bloku 
Hugenterga, popiera Papena, druga 
zaś, z Tissenem i Ottonem Woliem 
na czele, subwencjonuje ruch 1a! 0- 
dowo - socjalistyczny. Obie grupy, 
niezadowolone z polityki Schlei- 
chera, podjęły akcję za wznowie- 
niem w rozszerzonej formie irontu 
harzburskiego. Blok ten, do które- 

Z wychowania fizycznego we Włoszech. 

    

  

  

Faszyzm włoski przywiązuje wielką wa- 
gę do fizycznego wychowamia młodzieży. — 
Rządy faszystowskie poświęcają na ten cel 
olbrzymie sumy, budując zakłady wychowaw 
cze, stadjony sportowe i t. d. M. in. wybudo- 

wano w Rzymie olbrzymi, wspaniały gmach 
akademji Wychowania Fizycznego u stóp 
Monite Mari + 

Na zdj 
ło akademji. 

   
i naszem widzimy lewe skrzyd 

Herriot o sytuacji Francji. 
PARYZ. Pat. Dziennik lyoński „Le 

Dćmocrate* opublikował artykuł by- 
łego premjera Herriota pod tytułem: 
„Koniec roku*, w którym autor 
stwierdza, że rok 1932 nie zakończył 
się dla Francji pomyślnie ze względu 
na deficyt budżetowy. Społeczeństwu 
francuskiemu pozostaje do wyboru 
droga inflacji, względnie deflacji, Każ- 
dy Francuz winien sobie uświadomić 
że inflacja może się skończyć ruiną, 
nietylko .w odniesieniu do państwa, 
lecz również i do każdego poszczegól- 
nego Francuza. 

W dalszym ciągu artykułu Herriot 
wyraża obawę, że minister finansów 
Cheron nie potrafi znaleźć takiego 

rozwiązania, któreby uwolniło pan“ 
stwo od konieczności uciekania się 
do nałożenia nowych podaików. 

Przechodząc do polityki zagranicz- 
nej, autor wyraża niepokój. że w 
przyszłości przyjazne stosunki francu- 
sko-angielskie nad utrzymaniem i zre- 
alizowaniem których pracował były 
premjer, nie dadzą -się utrzymać. Pra- 
wica i centrum popychają Francję do 
izolacji. zapominając, przy jakich wa- 
runkach oraz przy czyjem poparciu 
osiągnęła Francja zwycięstwo w waj- 
nie światowej. Pomimo przeżywanego 
rozczarowania — kończy artykuł — 
należy zmierzać z wytrwałością do 
wytkniętego celu. 

  

Gwałtowne odwołanie posła perskiego 
z Londynu. 

LONDYN. Pat. Poseł perski w Lon- 
dynie został dziś nagle cdwołany 
i już we wtorek odjeżdża do Tehera- 
nu. Pierwszy sekretarz posła został 
przeniesiony równocześnie do Beriina 
Poselstwo pozostaje pod opieką dru- 
giego sekretarza. | 

Ten nieoczekiwany krok szacha 
perskiego tłumaczony jest jako chęć 

przeniesienia punktu ciążkości w 
sprawie zatargu o koncesję naftową 
wyłącznie do Teheranu. Wobec od- 
wołania posła z Londynu rząd bry- 
tyjski nie będzie miał z kim pertrak- 
tować w Londynie, a wiadomo, że 
Wielka Brytanja ze względów presti- 
żowych sprzeciwiała się dotąd w.pro- 
wadzeniu pertraktacyj w Teheranie. 

go między innemi wejść miałyby 
Stahlhelm i Kiefhauserbund, dałby 
podstawę dla przyszłego gabinetu 
Hitler — Papen. a 

Uzupełniając  powyžsze inior- 
macje, „Welt am Abend“ donosi, 
že na konierencji w Kolonji zipei- 
nie konkretnie omawiano sprawę 
powołania gabinetu z Hitlerem, ja- 
ko kancierzem i Papenem, jako mi- 
nistrem Spraw zagranicznych na 
czele. Miejsce gen. Schleichera, ja- 
ko ministra Reichswehry, miałby — 
według tych kombinacyj — zająć 
gen. Stulpnagel. 

Wielkie poruszenie w kołach 

Grona sytuacja na 
Wzburzenie w Chinach. — 

LONDYN, (Pat). — Biuro Reutera 
denesi z Szan—Hai—Kwan, iż zda- 
niem dobrze poinformowanych kół 
zagranicznych możliwe jest, że akeja 
nieprzyjacielska w Półnoenych  Chi- 
nach rozszerzy się w najbliższym cza- 
sie. Sytuacja wzbudza wielkie zanie- 
pokojenie. Pułk wojsk angielskich w 
Szanghaju przygotowany jest do wy- 
ruszenia do Czing—Wang—Tao w 
celu zapewnienia tam w razie potrze- 
by ochorny interesów brytyjskich. — 
Rząd nankiński zasypany jest depe- 

politycznych wywołała wiadomość, 
że z początkiem przyszłego tygod- 
nia Papen przybędzie do Berlina 
celem poiniormowania Scbleichera 
o swoich rozmowach z Hitlerem. 

„Temps* dowiaduje się, że w 
związku z tą wizytą Hitler przyjęty 
zostanie na audjencji u Schleichera. 

Dalszy rozkład w partji 
Hitiera. 

Przywódcy zwykłymi krymi- 
nalistami. 

LIPSK, (Pat). — Lewicowa prasa niemie 
cka jprzepłniona jest znowu wiadomościami 
© leznych wypadkach korupcji wśród człon 
ków znajdującej się w rozkładzie partji na 
redowo-socjalistycznej. 

„Leipziger Volkstimme* wymienia szereg 
nazwisk wybitniejszych działaczy hitlerow- 
skich, skazanych ostatnio na kilkuletnie kary 
więzienne za liczne sprzeniewierzenia pie- 
niężne. Między innemi Franek  Milhusy 
zbiegł z 21 tysiącami marek do Francji. — 
Inny znowu, niejaki Bunge, zdefraudował 15 
tysięcy (marek, a przywódca szturmówek — 
Prinz — 30 tysięcy jmarek. Obfita jest rów- 
nież Hsta zboczeńców seksualnych, wykazu- 
jąca kilkadziesiąt nazwisk osób, skazanych 
na 1—5 lat więzienia. Osobną kategorję two 
rzą podpalacze z których kilkunastu odsia- 
duje jeszeze (karę więzienia. Statystykę imien 
ną zamyka titanja ciężkich przestępców, od 
siadująeych więzienie za morderstwa, doko- 
nano na tle politycznem. 

Wileńskie Żyd. Towarzystwo 
Ahrtystów-Piastyków 

składa rodzinie tragicznie zmar- 

łego prof. JULIUSZA KŁOSA 

b. dziekana wydz. Sztuk Pięk- 

nych U.S.B. wyrazy szczerego 
współczucia. | 

  

Bezrobotni 
I zredukowani urzędnicy 
mogą sobie zapewnić stały zarobek 
przy sprzedaży artykułów pierwszej 
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Dalekim Wschodzie. 
Liga Naredów bezsilna. 

szami od różnych dowódców wojsk 
chińskich poszczególnych części Chin, 
ceczekująeych na rozkaz wyruszenia 
przeciwko Japończykom w  półnoe- 
nych Chinach. Jeden z najwybitniej- 
szych przywódców chińskich oświad- 
czył przedstawicielowi biura Reutera, 
że Chińczycy są zdecydowani bronić 
Jehelu. Wszelką nadzieję skutecznej 
interwencji Ligi Narodów należy uwa 
Żać za straconą. Szczególnie wrogie 
nastroje w stosunku de Japończyków 
panują w Nankinie. 

Rumunii zagraża przesilenie rządowe 
BUKARESZT. (Pat). Minister spraw 

wewnętrznych Michalake przedłożył 
królowi dymisję szefa żandarmerii 
oraz szefa policji bukareszteńskiej. 
Król nie zatwierdził dymisji, nie przyj- 
mując równocześnie dymisji ministra 
Michalake, który, jak zapewnił, po- 
siada jego zaufanie. 2 

Wobec solidarnošci rządu ze sta- 
nowiskiem ministra Michalake, gabi- 
net stanął przed zagadnieniem dy- 
misji, która ma być rozważana na 

„jutrzejszem posiedzeniu zarządu partji 
rządowej oraz na poniedziałkowej ra- 

dzie ministrów, w której weźmie u- 
dział wezwany telegroficznie z zagra- 
nicy Titulescu. 

Wyjazd ministra przemysłu do 
Genewy na posiedzenie komitetu fi- 
nansowego Ligi mającego rozważyć 
sprawę współpracy finansowej z Ru- 
munją, został odłożony do wyjaśnie- 
nia sytuacji. Opinja publiczna zanie- 
pokojona jest okolicznościa, że prze- 
silenie rządowe zagraża w tak do- 
niosłym momencie rokawań z Ligą 
Narodów i Włochami. 

Dunikowski skazany na 2 lata 
więzienia. 

PARYŻ. (Pat). Wyrokiem sądu 
Dunikowski został skazany na dwa 
lata więzienia oraz 100 franków 
grzywny. Prócz tego otrzymują od- 
szkodowania w następującej wyso- 
kości: 

T-wo „Finindus“ — 576 744 ir., 
Vanheutz — 1.325.673 fr., Francuskie 
Laboratorjum Elektryczno- Chemicz- 
ne — 1 frank, hr. Sobański — 540 000 
fr. i hr. Archangues — 350.000 fr. 

W motywach wyroku między in- 
nemi zaznacza się, że dokument, w 
którym Dunikowski wyłuszcza ta- 
jemnicę swego wynalazku, z powo- 
du swej mglistości jest bez żadnego 
znaczenia. Ze skrupulatnego zba- 
dania maszyny wynika szereg ab- 
surdów i sprzeczności. W dalszym 
ciągu motywacja wyroku podkreśla, 
że doświadczenia Dunikowskiego 
nie opierały się na podstawach na- 
nkowych i że Dunikowski, po prze- 

prowadzeniu powierzchownych do- 
Świadczeń, mających na celu wyłu- 
dzenie od osób trzecich sum pie- 
niężnych, odmawiał stale gruntow- 
nych doświadczeń, któreby stwier- 
dziły rzeczywistą wartość wynalaz- 
ku. Wychodząc z powyższego zało- 
żenia, sąd uznał, że postępowanie 
Dunikowskiego należy traktować 
jako oszustwo. 

Po odczytaniu wyroku Dunikow- 
skiemu zezwolono na pożegnanie 
się z rodziną, poczem został on od- 
prowadzony do więzienia. 

S as SCDAEZCE 

Dr. Krzemiański 
Choroby wewnętrzne, spec. żołądka i Įelit 

przyjmuje od 12—2 i 4—6 

Kwiatowa 7, tel. 14-25 

ITIL LI MNT TSO 

  

   

WIADOMOŚCI z KOWNA 
„LIETUVOS AIDASŚ* © LITEWSKIEJ POLL. 

TYCE ZAGRANICZNEJ W. 4932 R. - 

Litwa, dążąc do: utrzymania dobrych sto- 
sumków z sąsiadami nie może ani na chwiłę 
zapomnieć o problemach narodowych. Połą- 
czenie zamieszkałych przez Naród: Lit. ziem 
pod jednym sztandarem było i będzie za- 
sadniczym celem lit, polityki zagranicznej. 

Rok 1932 dał Litwie duże sukcesy. Prze- 
dewszystkiem sukcesem było udzielenie Lit- 
wie moralnego poparcia przez Trybunał Ha- 
ski w walce o obszar kłajpedzki. 

Pozatem podjęła Litwa rokowania z ca. 
łym szeregiem państw w sprawie rewizji do- 
tychczasowych traktatów handlowych. Roko 
wania te przyniosły konkretne wyniki. Wy- 
starczy przypomnieć podpisane 2 kwietnia 
1932 r. uzupełnienie handlowego modus vi- 
vendi z Francją, podpisaną 21 czerwca zmia 
nę prowizorycznego porozumienia handło- 
wego z Finlandją, traktat hamdlowy z Por- 
tugalją (podpisany 12 kwietnia) i Brazylją 
(podpisany 11 histopada), a również pomyśl- 
nie zakończone rokowania z Angłją * Cze- 
chosłowacją w sprawie eksportu litewskich 
produktów rolnych do tych krajów. 

"Wi 1932 r. podjęto z krajami Ameryki 
Połudn. rokowania w sprawie indemnizacji 
dla emigrantów z tytułu nieszczęśliwych wy 

padków przy pracy. 20 października podpi- 
sano pierwszy tego rodzaju traktat z Argen 
tyną, a 11 listopada wciągnięto odpowiednie 
postanowienia do podpisanego, traktatu han 
dlowego z Brazylją. 

Rok 1932 można zaliczyć w zakresie litew- 
skiej polityki zagranicznej do lat owoonych 
Wprawdzie w 1932 r. nie odzyskała jeszcze 
Litwa okupowanego przez Polskę kraju. Nie 
należy jednak zapominać, że walka o W*łno 
będzie wporczywa i długa, to też każdy suk- 
ces litewskiej polityki zagr. wzmacniający 
międzynarodową sytuację Litwy zbliża ją 
bezpośrednio do rozwiązania tego zasadnicze 
go problemu narodu litewskiego. (Wilbi). 

SPRAWA NOMINACJI NACZ. REDAKTORA 
„LIET, AIDAS“, ! 

'Po ustąpieniu p. Gustaimisa unzędowy 

„Liet. Aidas“ nie posiada tymczasem redak- 
tora naczemego. Największe widoki na o0b- 
jęcie tego stamowiska ma podobno b. poseł 
ftewski w Szwecji p. I. Szejnius.Jurkunaa 
Tymczasowo pismo. podpisuje p. Bilinas 
(Wilbi). 

NADZIAŁY ROLNE DLA OCHOTNIKÓW. 

W 1927 r. otrzymało ziemię 5.564 ochotni 
ków, w 1928 r. — 4,5626, w 1929 r. — 3,216, 
w 1930 r. — 2,971, w 1931 r. — 1,721. Obec- 
mie złożyło prośby o otrzymanie ziemi 801 
ochotmików. Ogółem otrzymało ziemię 8,770 
ochotników. (Wilbi). 

KUPNO ZIEMI PRZEZ POSŁA 
SIDZIKAUSKASA. 

Poseł litewski w Londynie p. Sidzikau- 
skas kupił na przedmieściu Kowna 8 ha zie- 
mi za 200 tys. litów. (Wfllbi). 

ALAIN ATA 7AS SSE 

Nominacie. 
WARSZAWA. Pet. Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej podpisał szereg de- 
kretów ncemiracyjnych, dotyczących 
sądownictwa. M. in. dekretem p. Pre- 
zydenta wiceprokurator Sądu Okrego- 
wego w Wilnie Michałowski został 
mianowany prokuratorem Sądu Okrę- 
gowego w Pińsku, major korpusu 
sądowego Godlewski prokuratorem 
Sądu Okręgowego w Grodnie, wice- 
prokurator Sądu Okręgowego w Wil- 
nie Sotpkiewicz prokuratorem Sądu 
Okręgowego w Białymstoku, proku- 
rator Sądu Okręgowego w Pińsku 
Falkowski prezesem Sądu Okręgowe- 
go w Pińsku. 

4423 

WARSZAWA, (Pat), Poseł Rzeczypospołi- 
tej Polskiej w Teheranie Stanisław Hempel 
został mianowany również posłem nadzwy- 
czajnym i ministrem pełnomocnym przy rzą- 
dzie królewstwa Iraku. Konsul Rzeczypospo- 
litej w Trieście Stanisław Dygat został mia 
nowany również konsulem Rzeczypospolitej 
w republice San Marino. Pan Poncet de San 
don obejmie kierownictwo konsułatu Rzeczy 
PSO w Kiszyniowie z dniem 1 lutego 

r. 

Na kongres kolejowy 
w Kairze. 

WARSZAWA. Pat. Dnia 7 b. m. 
wyjechała z Warszrwy do Kairu na 
międzynarodowy kongres kolejowy, 
który rozpocznie się 16 stycznia dele- 
gacja Ministerstwa Komunikacji. Prze- 
wodniczy jej podsekretarz stanu Mini- 
sterstwa Komunikacji inż. Czapski. Na 
kongresie, który zajmie się głównie 
sprawami wchodzącemi w zakres tech- 
niki kolejowej, naczelnik wydziału 
biura projektów i studjów inż. Misz- 
ke wygłosi referat, poświęcony prze- 
wozom i ich zabezpieczeniv. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWIA, (Pat), Londyn 29,84 

29,70. Nowy York 8,925 8,905. Paryż 
34,85 — 34,76. Szwajcarja 171,90 — 171,47. 
Berlin w obrotach niegf. 212,10. Europejsk'e 
słabsze, amerykańskie mocniejsze. 

PAPIERY PROC. 6 proc. dolarowa 56 
idrohne). 4 proc. dolarowa 54,50. 7 proc. sta. 
bilizacyjna 54,25 — 54,13. 10 proc. pożyczka 
kolejowa 99,50. L. Z. BGK. i BR. obi. 94. To 

same 7 proc. 83,25. 4 i pół proc. L. Z. ziem- 
skie 31. Pożyczki niejednołite, listy przeważ 
nie utrzymane. 

AKCJE: Bank Polski 87,50. Lilpop 9,50-- 
9,75. Norbkin 31. Starachowice 7,50. Tenden- 
cja cokolwiek  łabsza.



Pogrzeb Ś. p. 
prof. Juliusza Kłosa. 

Wczorajszy pogrzeb tragicznie 
zmarłego ś. p. prof. J. Kłosa stał się 
poważną manifestacją Wilna. Tłumny 
udział publiczności, obecność przed- 
stawicieli najwyższych władz i insty- 
tucyjz panem wojewodą Zygmuntem 
Beczkowiczem na czele a kapituły 
i katedry w osobie ks. prałata Sa- 
wickiego i ks. rektora Cichońskiego, 
a dalej prasy, Związku Literatów 
w osobie p. W. Hulewicza i in oraz 
przebieg pogrzebu świadczyły że całe 
miasto pragnie oddać uroczysty hołd 
pamięci i zasługom Zmarłego. 

O godz. 10 rano wypełnił się uni- 
wersytecki kościół św. Jana dla wy- 
słuchania uroczystego nabożeństwa 
odprawionego przez ks. profesora 
Puciatę. Katafalk ozdobiony licznemi 
wieńcami tonął w potokach światła. 
P. Rektor Opoczyński i prorektor Ja- 
nuszkiewicz wystąpili w  purputze, 
dziekani i pradziekani w togach. 

Po_ nabożeństwie profesorowie 
U. 5. В. ! uczniowie Zmarłego wy- 
nieśli na swych barkach trumnę na 
dziedziniec Krużgankowy uniwersytetu 
tak pięknie odnowiony w swoim cza- 
sie pod kierunkiem Ś. p. prof. Kłosa. ' 
Rozległy się dźwięki orkiestry pułku 
ułanów zaniemeńskich. W ten sposób 
i przez obećność p. pułk Błockiego 
przyczynił się pułk do hołdu dla pro 
fesora, który nieco dawniej wraz 
z bratem swoim p. archit. Konradem 
Kłosem pracował także w zakresie 
budownictwa pułkowego na kresach. 

Z wyniosłości odkrytych bocznych 
schodów przemawiali kolejno, podno- 
sżąc wielkie zalety osobiste, gorący 
patrjotyzm, znakomite prace arty- 
styczne i naukowe ś. p Kłosa — pa- 
nowie: Rektor (U. $. B. w imieniu 
całego Uniwersytetu — z Wydziału 
Sztuk Pięknych dziekan L. Słendziń- 
ski i p. M. Morelowski, w imieniu 
Wileńskiego Stowarzyszenia Architek- 
tów p. Stef. Narębski, a za telegra- 
ficznym mandatem od prezydenta 
m. Warszawy p. Słomińskiego, p. kon- 
serwator $ Lorentz podnosząc zna- 
komitą działalność konserwatorską 
Zmarłego, którą objął On także War- 
szawę. W końcu w imieniu młodzieży 
Wydziału p. B. Szopówna w pięknych 
słowach pożegnała tak cenionego 
przez wszystkich słuchaczy pedagoga. 

Zwłoki zmarłego odprowadzono 
na cmentarz na Rossie. Stow. archi. 
tektów ofiarowalo się zaprojektować 
pomnik grobowy i wystawić go wraz 
z Wydziałem Szt. Pięknych. 

Na ręce rektora Uniwersytetu Stefana Ba 
torego, d-ra Opoczyńskiego madeszły m. i. 
następujące depesze kondolencyjne: 

Od wiceministra W, R. i O. P. ks. Żon- 
gołłowicza: 

Z powodu zgonu $. p. profesora Juljusza 
Rłosa przesyłam wyrazy kondolencji. 

Qd wojewody Kościałkowskiego: 
Z powodu niespodziewanego zgonu profe- 

sora $. p. Kłosa mam zaszczyt! przesłać wy. 
razy najgłębszego współczucia. 

Pozatem nadeszły depesze konidolencyjne 
od pierwszego b. rektora U. 5. В. prof. Sie- 
dleckiego z Warszawy i od rektorów wszyst- 
kich wyższych uczelni Rzeczypospolitej. 

NEW 

Na ręce dziekana Wydz. Sztuk Pięknych 
prof. Ślendzińskiego nadeszła depesza: 

Od generalnego konserwatora Remera: 
„Nie mogąc wziąć udziału osobistego w żało- 
bie Wydziału, głębokie wyrazy współczucia 
przesyłam. 

Do Koła Architektów Dziekanatu Sztuk: 
U. S. B. 

Stow, Architektów Pomorza nadesłało de- 
peszę treści następnej: 

„Z powodu zgomu nieodżałowanej pamię- 
«i Juljusza Kłosa przesyła wyrazy serdecz- 
nego współczucia”. 

EEST аам 
Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż 

WĘGLA | DRZEWA OPAŁOWEGO 
„Centroopa 46 Zamkowa 18 
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Typy ludowe w Polsce. 

  

   
Wśród polskich strojów ludowych wyróż 

niają się swoją oryginalnością stroje Iudno 

ści huculskiej, zamieszkującej podgórskie 

okolice Karpat Wpchodnich. 
Na zdjęciu naszem widzimy młode hu 

cułki z okolic. Włorochty w pięknych i ory- 

ginalnych strojach ludowych. 

    

Sprawa Dunikowskiego, rozpatrywana 
przez sąd karny w Paryżu, nie jest unikatem 
w dziejach ludzkości. We wszystkich epo- 
kach zjawiali się alchemicy, mniej lub bar- 
dziej bezinteresowni, oszuści lub łudzie do- 
brej wołi. Przeważają afery oszukańcze, Je- 
dną z najbardziej sensacyjnych, choć naj- 
mniej znanych afer tego rodzaju jest ta, któ 
rej ofiarą padł przedostatni cesarz dawnej 
Austrji — Franciszek Józef. Działo się to 
w latach od 1867 do 1870. Dopiero w lipcu 
1930 roku prasa niemiecka podała ją do 
wiadomości publicznej na podstawie doku- 
mentów z łajnych archiwów cesarskich. 

CESARZ FRANCISZEK JÓZEF POŁYKA 
HACZYK. 

We wrześniu 1867 roku zajechali do ho- 
telu Wandła w Wiedniu trzej wytworni pa. 
nowie. Nie byli oni byle kim. Jeden z nich 
to pułkownik armji hiszpańskiej hrabia Fre- 
sne*y Landres, drugi Sycylijczyk Antonio Ji- 
monez @е 1а Rosa, były oficer armji neapo- 
litańskiej i później jeden z dygnitarzy połi- 
cji meksykańskiej, ecim był niejaki Ro 
mualdo Roccatini. Wkzyscy trzej przyjeż 
dżali Paryża, Zaczęli starać się o uzyska. 
nie audjeneji u cesarza Franciszka-Józefa 
zamierzając przedstawić Jego Apostolskiej 
Mości wynalazek o kolosałnej doniosłości. 

Uzyskanie audjeneji przyszło stosunkowo 
łatwo dzięki arystokratycznym tytułom puł 
kownika Fresno. Cesarzówi przedstawili się 
jako... wynalazey złeta. Odkryli sposób za- 
miany srebra na złoto. Proponują odstąpie- 
nie wynalazku Austrji wzamian za odpowied 
nie wyni udział w zysk. Pra- 
gnęłi otrzymać zgóry gotówkę 6 miljonów. 
a później rcezną rentę w wysokości 3 i pół 
miljona w ciągu dziesięcia lat. Jeden jeszcze 
stawiają warunek. Jako przykładni ehrześ- 
cijanie chcą koniecznie, żeby pewien roczny 
dochód z wynnlazku zarezerwować dła Wa. 
tykanu. 

Na zapytanie, dlaczego nie próbowali od- 
sprzedać swego wynalazku cesarzowi Napo- 
leenowi III, skoro znajdował się w Paryżu 
znaleźli łatwą odpowiedź. Wszyscy trzej sa 
zdecydowanymi legitymistami i nie moga 
popierać uzurpatora, za jakiego uchodzi Na- 
poleon III, W, ich przekonaniu tyłko Cesarz 
Austrji jest dziś reprezentantem i strażni- 
kiem lesitymizmu i w tym celu wołeli udać 
się de Wiednia. 

Franciszek Józet połknął haczyk, Przy- 
jał utehemików na swój dwór, polecając pro 
łesorowej politechniki : wiedeńskiej von 
Sehroederowi zbadać wartość wynalazku. 

TRZY LATA KOMEDJI. 

Od owej chwili rozpoczęła się komedja 
sprawdzania wynalazku, która trwała trzy 
lata. Wspólnicy najpierw ociągali się z prze 
prowadzeniem odpowiednich doświadczeń, 
nie omieszkawszy jednak pobrać ze szkatu 
ły eesarskiej grubszych zaliczek i subwen- 
cyj. Franciszek-Józet niecierpliwił się coraz 
bardziej; wreszcie demonstracja wynalazku 

KOU<E JE R W IL EN SK 

Wielki odyniec padł z reki 
Pana Prezydenta. 

Po reprezentacyjnem polowaniu w Białowieży. 
Reprezentacyjne polowanie w Bia- 

łowieży, na którem gośćmi Pana Pre- 
zydenta Rzplitej byli łotewscy dygni- 
tarze i parlamentarzyści, miało na- 
prawdę imponujący przebieg. 

W ciągu dwóch dni było 13 mio- 
tów szerokości do 1 i pół km. z dwo- 
ma nagonkami po stu kilkudziesięciu 
ludzi, przyczem co czwarty naganiacz 
szedł z łuczywem. Zwierzyny więc 
było bardzo dużo i nawet mniej wy- 
trawni strzelcy mieli wiele okazji i nie 
wyjechali z pustemi rękami. 

Strzelano tylko do grubego zwie- 
rza, przyczem Pan Prezydent położył 
wielkiego odynca i wilka. 

Ogółem. padło 23 dziki, oraz wil- 
ki, kozły i jeden lis (ten ostatni — 
z ręki posła Miedzińskiego). 

Ostatniego dnia polowania wie- 
czorem przed pałacem przy świetle 
płonących pochodni i dźwiękach spec- 
jalnej łowieckiej orkiestry urządzono 
tak zwaną po myśliwsku „sztrekę*, 
przy której każdy myśliwy wystąpił 
z ubitą przez siebie zwierzyną. Pan 
Prezydent Rzplitej z wielkiem zainte- 
resowaniem oglądał łupy łowieckie 
i rozmawiał z myśliwymi. A 

Goście łotewscy, wśród których 
prezydent Rygi pos. Celmins i płk. 
Lukins z prezydjum rady ministrów 
okazali się doskonałymi strzelcami, 
byli zachwyceni zarówno rozmiarami 

i pięknem puszczy, jak i imponującą 
organizacją i przebiegiem polowa- 
nia. 

ZAKOPANE - BRISTOL 
NAJTAŃSZY LUKSUSOWY 
HOTEL - PENSJONAT 

OŚRODEK ŻYCIA TOWARZYSKIEGO i SPORTOWEGO. 
Idealne warunki wypoczynkowe. — Dancingi i five o'ciecki w ogrodzie lub na sali. 
„ CHORYCH BEZWZGLĘDNIE NIE PRZYJMUJEMY. 

RBESEEORAR 05814 ED0 KA URRERAARARZC COR OB ORCZEC WRZE KIEOZZZZ WODZE PRE SEA 

Z galerji poprzedników Dunikowskiego. 
Trzej alchemicy na dworze cesarza Franciszka Józefa. 

odbyła się w kwietniu 1868 roku w obec- 
ności prof. Schroedera, 

Uczony profesor przedstawił cesarzowi 
sprawozdanie, w którem czytamy: Do że- 
luznego naczynia daliśmy 1600 gramów mie 
szaniny, sporządzonej wedle wskazówek Ro 
mualda Roccatini, Dodaliśmy do tego 200 
gramów srebra i 2.800 gramów rtęci, Przez 
czternaście tygodni zachodziły w naczyniu 
przemiany chemiczne. Gdy w końcu zosta. 
ło one otwarte, znalazłem wewnątrz proszek, 

który przy bliższej analizie ckazał się czy- 
stem złotem. Można przyjąć tylko taką al- 
ternatywę: albo to złoto znalazło się w na 
czyniu przez oszastwo albo wytworzyło się 
przez rozkład mieszaniny. 

Łatwowierny uczony opowiedział się za 
drugą alternatywą. Bez wahania oświadcza 
w swojem sprawozdaniu: „Ponieważ Koc- 
eałini był jedyną osobą, która asystowała 
przy różnych operacjach, jakie przedsiębra- 
łem, nie można przyjąć oszustwa”, Proponu- 
je więe rozpoczęcie fabrykacji złota na wieł 
ką skalę i to w Menniey państwowej. Ce- 
sarz zgodził się bez wahania. Dotychczaso 

wy dyrekter Menniey został spensjonowany. 
ana jego miejsce przyszedł Schroeder. 

Od owego jednak ezasu uczony profesor 
nie znajdował już złota na dnie żełaznego 
naczynia pomimo lieznych doświadczeń. 
Wszystkich trzech alchemików począł trak- 
tować jako oszustów, którymi też byli, Gdy 
Sycyłijczyk de la Rosa zgłesił się do niego 
po nową zapomogę, odprawił go z kwitkiem. 
De la Rosa miał tapet niewyczerpany i od- 
т1681 się do ecsarza, Franejszek-Józef jeszcze 
raz dał się nabrać i udzielił subwencji byłe. 
mu ofiecrowi neapalitańskiemu przez dom 
Rotszyłda w Paryżu. 

Ostatni ślad tej atery znajdujemy w czer 
мец 1878 roku. Wtracająe do Wiłoch, Roe. 
catini protestuje przeciw obojętności, jaka 
okazuje Sehrocder wobec wiełkiego wyna- 
lazku i twierdzi, że uzyskał nadzwyczajne 
rezultaty w transmutacji metali. Dyrektor 
Mennicy austrjaekiej zadowolił się odpowic- 
dzią, że „zapewne piękne niebo włoskie czy- 
ni euda*. Odtąd ginie za alchemikami wszeł- 
ki Ślad, (I. n.) 

Spór o tytuł własności do zniszczonego 
Atlantigue'u. 

PARYŻ, (Pat), — W: ezasie hołowania do 
Cherbourga okrętu „Atlantique* doszło kilk» 
krotnie įžo incydentów na tle przyznania ty- 
tułu własności zniszezenego statku. Istnieje 
przepis morskiego kodeksu, na mocy którego 
ten staje się właścicielem wraka, a czyj przed 
stawicieł pierwszy wejdzie na pokład, Wed 
ług informacyj francuskich, pierwszy wszedł 
na pokład „Atlantiqne* francuski kapitan 
Pichard, który już w necy z czwartku na pia 
tek zawiesił na okręcie flagę jraneuską i u- 
mocował linę franeuskiego holownika. Nad 
ranem również i holenderski holownik prze- 

rzucH linę przez kadłub zniszezonego okrętn 
na który weszłe 3 ludzi z pałogi kolownika 
Podchno holewnik hołenderski tak manewso 
wał, że tina franeuskiego bolownika zsunę 
ła się z kadłuba. Wówczas zarzucił Hnę nie- 
miecki hołownik „Simson*. Zauważywszy to, 
kapitan Schoofs, dowódca „Atlantiqne*, ka. 
tegorycznie zażądał Ściągnięcia tej lny, a 
otrzymawszy odpowiedź odmowną, kazał ja 

przeciąć, W końcn o godzinie 23 „Atanti 
que*, elągniony przez hołewniki trancnski 
i holenderski wpłynął do portu. 

Ohydne morderstwo całei rodziny. 
całą gotówkę i warteściowe przedmioty, po. 
ezem dla zatarcia śladów zbroni, złożył zwło 
ki zamordowanych na łóżkach i podpaliłi je 
Dopiero nad ranem ludność ugasiła ogień, 
znajdująe zwęglone zwłoki, Dochodzenie od- 
bywa się w szybkiem tempie. 

ŹÓŁKIEW, (Pat), Do tatejszych władz 
bezpieczeństwa nadeszła wiadomość z poste- 
runku polieyjnego w Żółtańeach, że w sobo- 
tę między 4 a 5 rano w gminie Kłodno Wieł 
kie zestała zamordowana eała rodzina żydow 
ska Fełdów, składająca się z 4 osób. Na miei 
&се wypadku wyjechał natychmiast komee- 
dant powiatowy polieji w ccla zbadania Miż 
szych szezegółów. 

LWÓW, (Pat). „Iustrowany Express Wie- 
ezerny* podaje następujące szczegóły mor- 
derstwa w Kłodnie Wielkiem: 

Mianewieie w nocy do domu Feldów, sto 

jącega na skraju (wsi, wtargnęło 4 osobni- 
ków. Jeden z mich zadał obudzonemu kup- 
cowi Fołdawi kilka uderzeń siekierą, kładąc 
gc trupem. Drugi z napastników przebił no- 
żem 12-letniego syna kupca. Inni gamordowa 
li możami żonę Felda orzz krewniaka Peł 
dów, który jspał w tem samiem mieszkaniu. 
Po dokonania morderstwa bandyci zrabowałi 

LEON WOŁŁEJKO, 
  

Pogaduszki mejszagolskie. 
„Loterja“. 

(Opowieść wioskowa). 

Jakości wieczorem, latno poro, pod 
kuźnio siedział stary Ciwun ną pnia- 
ku i medytował. Ruchu w nim nie by- 
ło nijakiego bo narod pracował na po- 
lu, a późniejszo poro, pod wieczór i 
tak już nichtby nie miał interesu. W 
hornie pod popiołem dogorywał żar, 
słonce chowało sie za chrominy i po- 
malusinku nadchodził wieczor. Pod 
parszy głowa ręcami, patrzał stary Ci- 
wun na swoja obejścia, na sad, na ja- 
błeni i cała jego pomyszlenia kręciła 
sie kole jego córki — jedynaczki, — 
Ancieczki... 

Frasował sie stary Ciwun jaka jej 
sądzenia będzi dana i ci dobra żyćcia 
jo czeka? A tymczasem Ancieczka — 
żyła u ojców jak syr w maśle. Piekna, 
dorodna, chodziła po wiosce jak grafi- 
nia, głowa do góry zadarszy, z kuż- 
dym pieknie odwitała sie, z kużdym 
pośmiała sie wesoło, pokazując blisz- 
czące i białe jak cukier zęby. Fikso- 
wali sie za jo chłopcy a stary Ciwun 
we wszystkim jej folgował i sam nie 
wiedział jak kole jej chodzić. Matka 
kupowała wstążeczki i chusteniutki a 
raz — po sekrecie od ojca — sznurów- 
ka jej kupiła, coby ona znaczy sie w 
bokach była ciensza i fasón zgrabniej- 
szy miała. Kużdy patrzał na jo jak na 
słonca ale Ancieczka zawdy była cze- 
gości markotna i niczym nadto nie cie 

kawiła sie. Chodziła na pola żyta żąć, 
pleła ogrody. poiła cieluki, matce w 

domu pomagała ale zawdy była za- 
myśliwszy sie i tyko czasem, wieczora- 
mi, siadała w ogródczyku przy chacie 
i żałosne piosenki śpiewała. Patrzał 
ojciec na te facecji i dziwował się ha- 
niebnie, ale stara Ciwunowa, baba chi. 
tra i łowka, zrazu odgadła co trzeba 
Ancieczka czymprędzej zamąż wyda- 
wać bo przyszła na jo taka pora co 
nazywa sie: „poro kochania!...** 

Poczęli ludzi szeptać sie co Anciecz 
ka Ciwonówna zamąż chce iść i za- 
ruchala sie cała okolica.. Od jesieni 
aż do wiusny jechali swaty za swata- 
mi a stara Ciwunowa aż dawiła sie z 
radości co jej córka kużdemu do gu- 
stu przypada a — sąsiadkom szeptala 
co jeden chłopczak aż z Ameryki li- 
sty do Ancieczki piszy i żenić sie z jo 
chce. Zazdrościli i dziwowali sie baby 
co'cała parafja do Ancieczki leci i ni- 
jak nie mogli odgadnąć — czemu — 
to do innych córek nicht nie swata sie, 
choć tak samo — dziewczyny okurat- 
ne i tak samo jak Ancieczka — gęba 
mliko myjo?! Puścili nawet plotka eo 
— Ancieczka niegodna piekielnie i je- 
dna noga krótka ma ale, jak na sprze- 
ciw, swaty sypali sie jeszcze więcej a 
stary Ciwun za głowa chwytal sie i 
nie wiedział co robić, Jednym tłuma- 
czył: co Ancieczka zawszystkim mło- 
dzienka i posagu okuratnego jeszcze 
niema, od drugich do odryny na siana 

chował sie ale byli i takie co nijakie- 
go strachu nie lękali sie. Znał ich stary 
Ciwun — znała i cała parafja. Jeden 
nazywał sie Cichacz a drugi Szumie- 
lis. Zawdy chodzili razem i byli tak do 
siebie przykleiwszy sie, co nietyko żad 
nego interesu nie robili na osobności 
ale i jednego dnia nie mogli jeden biez 
drugiego przeżyć! 

Ci w karczmie, ci na kiermaszu 
zawdy Cichacz był przy Szumielisie a 
Szumielis przy Cichaczu. Dziwowała 
sie cała okolica — skąd u ich taka 
chewra kierzy sie? — 
organistym ob zakład byli wyszedszy 
co oni — jednej matki dzieci — tyko 
ojców mieli dwóch! Stare dziady i pa- 
robczaki gadali co Szumielis z Cicha- 
czem garnek pieniędzy ma polu zna- 
leźli i znakiem tego: taka kompanja 
trzymajo... Jednym słowem cała para- 
fja aż hudziała od gawędy i ciekawo- 
šei ale nicht nie zgadywał w czym tu 
cały sekret znachodzi sie — tyko sta- 
ry Ciwun czuł co obydwa oni w Ancie- 
czce na śmierć zakochawszy sie i oby- 
dwa do jej swatać sie będo. Rozumiał 
i Cichacz i Szumieis co stary Ciwun 
nie moży swoja córka im obydwom 
dać i znakim tego, codzień spotkawszy 
sie, po sekrecie kręcili głowami cobv 
łego Józiuka, co z Ameryki listy pi- 
szy, zgłumić i Ancieczka za żonka so- 
bie wziąć, krzywdy chewruśniku nie 
zrobiwszy. Chodzśli oni i do Ciwuna i 
księdza nawet pytali sie — ale kużdy 
tłumaczył im co we dwóch z jedna 
dziewczyno żadnym sposobem żenić 
sie nie moge. 

Znakiem tego i Uichacz i Szumie- 
lis zazłuli się haniebnie i taka posta- 
nowlenia u ich wyszła: 'co jeśłi oni z 
Ancieczko żenić sie nie mogo — to i 

. s 
a zakrystjan z 

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

WĘGLA B 
KONCERNU GIESCHE sP. aKc. 

Dostawa natychmiastowa w szezelnie 
zaplombowanych wozach 

    

  

drugich swatów do jej nie dopusz- 
czo! 

  

Długo nie marudząc, jednego dnia 
przyszli oni do Ciwuna niby to na wie 
czorynka į, wziewszy jego na strona, 
poczeli tłumaczyć, coby Siwun więcej 
swatów nie przyjmował, bo ci tak ci 
siak, abo Cichacz abo Szumiełs z 
Ancieczko będo żenić sie i dość! Sprze- 
ciwiał sie jak mog stary Ciwun ale już 
na drugi dzień, po noey nalaz przed 
samo chato wykopany taki row co i z 
rozpędu nicht przez jega nie przeszko- 
czyłby. Na druga noc —- Szumielis z 
Cichaczem zabili na głucho wrota co 
na uliczka prowadzili a trzeciego dnia 
wieczorem chwycili jakiegoś swata, co 
iść do Ciwuna przybierał sie i cała 
gęba dziegciem jemu wypeckałi. Złuli 
sie na te sztuki kawalery, złuł sie ha- 
niebnie i stary Ciwun — tyko Ancie- 
czka aż kaczała sie ze śmiechu z tych 
facejów bo nie chciała ni Cichacza ni 
Szumielisa i miała zawszystkim druga 

pomyszlenia. 
Za tydzień już w całej okolicy by- 

ła wiadomo co Ciwun swatów do sie- 
bie nie puszeza a Szumielis z Cicha- 
czem, widząc co ich lekarstwa dobrze 
skutkuji, — poszli do karczmy, do 
Szmujły na porada: — komu z ich 
pierwszemu w swaly jechač?? 

Szmujła wpad w medytacja, pogła- 
dził broda i mówi: „przyjdzicie do 
mnie w niedziela, a już ja tak zrobia 
eo wam obydwum będzie wiadomo — 

chtóry z was Ancieczka weźmii i zię- 
ciem u Ciwuna zostani sie...“ 

    

Za para dni przyszła i niedzieha. 
Stare Ciwuny zebrali sie do kościoła 
iść a w chacie została sie sama An- 
cieczka. 

Pochodziwszy kole obejścia, siąd- 

      

Min. Szembek w Bawarji. 
MONACHJUM. (Pat). Z okazji po- 

bytu w Monachjum ministra Szem- 
beka odbyło się u ministra Lisiewi- 
cza śniadanie, w którem wziął udział 
szereg osobistości z bawarskich sfer 
rządowych i politycznych. 

Pierre Cote delegatem 
Francji w Radzie L. N. 
PARYŻ, (Pat). — Premjer Paul- 

Boncour, zachowując nadal jeszcze 
swe stanowisko pierwszego „delegata 
francuskiego w Genewie, nie będzie 
mógł ze względu na nawał pracy poś 
więcić się funkcji delegata w Radzie 
Ligi Narodów, tak jak poprzednio. Z 
tego też powodu część swych funkcyj 
premjer przekazał sekretarzowi stanu 
w min. Spraw Zagranicznych Pierre 
Gotowi, który zasiądzie w Radzie Ligi 
Narodów, a później weźmie udział w 
prarach konferencji rozbrojeniowej. 

11,590 tys. bezrobotnych 
w St. Zjedn. . 

WASZYNGTON, (Pat). — Prze 
wodniczący Amerykańskiej Federacji 
Pracy oświadczył, że w ciągu listopa- 
da liczba bezrobotnych w Stanach 
Zjednoczonych wynosiła 11,590 tysię- 
cy, co stanowi cyfrę rekordową nawet 
na stosunki amerykańskie. 

Salvatore Aifala u Ojca 
Świętego. 

CITTA DEL VATICANO. (Pat). Ojciec 
a audjencji znanego pisarz” 

tore Alfala, który ofiaro 
temu egzemplanz swego ostat. 

niego dzieła o świętym Franciszku. 

Amerykanka 
i Trzej Królowie. 

Od dwóch dni bawi w naszem mieśce 
źwawa amerykańska dziennikarka, wielka 
przyjaciółka Polski i Polaków, miss Marion 
Angelive Howlett z Bostonu. 

Objechała wszystkie główne miasta nasze, 
była na wsi gościem ks. Sapiehów w Spu- 
szy, ma balu piańskim w Szezuczynie, %3 
Wilno jest jej ostatnim etapem przed wy- 
cieczką do Sowietów. W: piątek zwiedzała 
szczegółowo katedrę, interesując się bardzo 
pracami technicznemi, a miemniej szczątka- 
mi Barbary, której „such w merwelius ste- 
ry“ zna dbskonale i wielce się nią rozczula 

Jak zwykle przyjezdnych z dalekich kra 
jów interesują + miss Howlett sprawy żywot- 
ne, i charakterystyczne: s 
chedzącemi trzema krółami z krółową. Dla. 
czego jest i królowa? Nie umiem jej odpo 
wiedzieć na to zagadnienie wileńskiej inter- 
prełacji królewskiego hołdu Jezusowi. W 

   

  

  

  

    

   

     

każdym razie na wśdok kolorowych postac: 

  

   

  

   a z auta i pobiegła im się 
śnie szturmowah bez 

aHa, wojując (naj- 
stwowłosym  woź- 

nym, odpychającym bez cerempnji wyso 
kich gości 'w koronach, i całą niebiańsko 
piekielną asystę. 

Uproszony przez wchodzących, puści 
wreszcie do środka. zespół królewski, który 

łukował się przed Amerykanką dość 
forną kolendą. Gdzież dla Boga te chóry 

tuiejące podobno przy każdym związku, 
organizacji i t. p. W kościołach publiczność 

e śpiewa kolend, trzy króle fałszu 
ją aż miło, (a raczej niemiło słuchać), — 
gdzież kułtura religijna 6 śpiewacza? Jak 
już kołend nie umieją Śpiewać, to źle z 
Wiifnem! — Mimo to gość z za Oceanu z za- 
dowołeniem przyglądał się bardzo strojne! 
grupie i zachwycał się pomysłowością kost- 
jumów, rowpytywał z jakiej klasy rekrutują 
się aktorzy takiej rozkcsznej rozrywk? i 

    

energiczniej djabeł) z 
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Nr. 6 (2647). 

RADIJO 
NIEDZIELA, DNIA 8 STYCZNIA 1933 R. 

10.00: Transm. nabożeństwa. 11.58: Czas. 
12.10: Kiom. meteor. 12.15: Poranek muz. 
„Niezbędne warunki pracy kobiet“ — poga 
danka. D. c. poranku. 14.00: Pogadanka kon- 
kursowa. 10.10: Muzyka. 14.40: „O prowadze 
niu gospodarstwa” — odczyt. 15.00. Audy- 
cja dła wszystkich. 16.00: Audycja dla mło. 
dzieży. 16.25: Muzyka (płyty). 16.30: „Ciot 
ka Albimowa mówi". 16.40: Muzyka (płyty). 
16.45: Kącik językowy. 17.00: Koncert, Ko- 
munikaty. D. c. koncertu. 17.56: Program na 
poniedziałek, 18.00: Muzyka lekka. Wiad. 
bieżące D. c. muzyki, 19.00: Łitewska audy- 

cja literacka. 19.15: Rozmaitości. 19.25: Słu- 
chowisko. 20.00: Koncert. 21.20: Wiad, spor- 
towe Wilna i innych stacyj. 21.30: Reci- 

tal śpiewaczy. 22.00: Muzyka taneczna. 22.00: 
Muzyka taneczna. 22.55: Kom. meteor. 23.00. 

   

  

    

      

ZIAŁEK, DN. 9 STYCZNIA 1933 R. 

1140: Przegl. prasy. Kom. meteor. Czas. 
12.10: Muzyka z płyt. 13.20: Kom meteor. 

: Program dzienny. 14.45: Pół godziny 
muzyki fortepjanowej (płyty) 15.15: Giełda 
rolnicza. Słuchowisko dla dzieci: 
„Gorące kasztany”, 15.55: Muzyka popular. 
na (płyty). 16.25: Francuski. 16.40: Co to jest 
deficyt budżetowy? — odczyt. 17.00: Pieśni 
ludowe r 

      

     

     

  

awie minjatur Artura Szyka. 
n na wtorek. 18.00: Muzyka lek 
ące. D. c. muzyki. 18.40: Codz. 

Gdc. powieściowy, 18.50. Rozmaitości, 
„Wliróg grozi* — odczyt litewski. 19.16: W3l. 
kom. sportowy. 19.30: „Na widnokręgu”. 
19.45: Prasowy dziennik radjowy. 20.00: Ope 
retka. Wliad. sportowe. D. c. operetki. Dod. 
do prasowego dzien. radj, D. c. operetki. 
22.00: Skrzynka techniczna. 22.15: Muzyka 
taneczna. 22 Kom. meteor. 23.00: Muzy- 
ka taneczna. : 

LALINKI BADIOWE, 
ROMANSE CYGAŃSKIE. 

iedziałek dnia 9 stycznia v godz. 
leńska nadaje koncert popu- 

larny, poświęccny ludowym pieśniom rosyj 
skim i romansom cygańskim. Jako solistka 
wystąpi p. Walentyna Karpowiczowa. Przy 
fortepianie p. Sergjusz Konter, 

MIKROFON NA WYSTAWIE. 

Nabliższa wędrówka mikrofonu wileńskie 

go odbędzie się w poniedziałek dnia 9-go 
stycznia o godz. 17,30. Podczas niej mikro 
fon odwiedzj wystawę miniatur Artura Szy- 
ka, która wywołała wielkie zainieresowanie 
w sferach artystycznych. Objaśnień udzielać 
będzie red. Marjan Diensti Dąbrowa. 

  

    

  

  

    

    

    

tp. Również oglądanie wiełkiej szkoły aa An 

tokołu i odegrywających się tamże Bellejek. 
zainteresowało miss Howlett, zwłaszcza orkie 
stra złożona z 20 uczniów i uczenie szkoły, 
wykonywująca wcale udatnie kolendy, śpie 
wane bardzo dobrze, chociaż trochę mono. 
tomnie, przez młodych aktorów, bardzo sta 
rannie wykonywujących swe role, wobec 
szczelnie zapełnionej sali, przez publiczność 
przedmieść, co dało pole miss Hiowlett do ro 

ienia obserwacyj nad typem ludności tu- 
której senna łagodność wymiarkowa- 

ła bystrem okiem dziennikarki. Zwiedziła 
4 kościoły, Ostrą Bramę, Św. Piotra, 

Uniwersytet, Szkołę Techniczną, stwierdza- 
jąc że z 48 krajó które zwiedziła Połska 
jest najbardziej religijną i pobożną. 

Obserwując zainteresowania  przyjezd- 
nych nieraz stwierdzić było można, że trze- 
ba im pokazywać rzeczy współczesne, życie 
w ruchu, zdobycze ostatniej doby, wysi. 
łek państwowy, i społeczny. Dzieła sztuki | 
architektury interesują tylko specjalistów. — 

Wkzoraj miss Howiett złożyła wizytę Wo 
jewodzie. PRL S 

  

   

  

    

GD REDAKCJI 
Od następnego numeru rozpoczniemy druk niezwykle ciekawych wia- 

. żeń znanego podróżnika polskiego, 

towarzysza Marszałka Piłsudskiego na Maderze i w Egipcie, 
kapitana Mieczysława B. Lepeckiego 

z podróży jego po mało znanych terenach Poludniowej Ameryki 

p. t. „Na końcu świata”. 
Żywe, barwne opisy kpt. Lepeckiego przykuwają uwagę czytelnika : da- 

ją moc emocjonujących wrażeń. 
Przekona się zresztą o tem każdy, kto je czytać będzie, 

ła pod chato na podwalinie i odem- 
knewszy kantyczka, modlitwy rózne 
czyłała. Długo modliła sie Ancieczka 

; zawszystkim nie spoturała, co za 
płotem, na ulicy stoi jakiści młody, 
zgrabny chłopczak w marynarkowym 
garniturze z pałeczko i karwatko na 
białym  kownierzyku. Przypatrywał 
sie już dawno Ancieczce ten chłopczak 
ule musi nie stało jemu cierpliwości 
kiedy zakaszlał naumyśnie, zdjoł czap 
ka i odezwał sie: „dzień dobry!* Na 
ten głos — Ancieczka podjeła głowa 
do góry, kantyczka wyleciała jej z rąk 
a ona poczerwieniała jak jagoda i sko- 
czyła wrotki odczyniać. Serca jej biła 
sie jak młotem, nie wiedziała z radoś- 
ci co począć i jednym duchem gadała: 
„chodź, Józienka, chodź! Siądź tu 
przy mnie i gadaj co z tobo dzieji sie? 
„Ci zdrowy ty — ci wesoły?* Posłu- 
chał Józiuk tej prośby podał zgrabnie 
ręka na odwitania, siąd na podwalina 
i poczoł opowiadać — jak on z Ame- 
ryki przyjechał, jak u pana we dwo- 
rze obowiązek dostał a, nareście, po- 
czoł tłumaczyć co markotno jemu na 
świecie i znakim tego żenić sie myśli. 
— tyko nie wie ci Ancieczka za jego 
by poszła?... Ancieczka słuchała tej 
gowędy tak jak w kościele nauki słu- 
cha sie. Późniejszo poro zakryła oczy 
ręcami, przytuliła się do jego i wy- 
szeptała: „ojoj! czemu nie!*  Józiuk 
głowka do jej piersi przycisnął, poca- 
łował i wstał chąc odejść ale Anciecz- 
ka chwyciła jego za ręcy i nijak puś- 
cić nie chciała. Tłumaczył Józiuk co 
dzisiaj czasu niema i musi już do dwo- 
ru powracać ale w druga niedziela jak 
ojcy będo w chacie i z imi nakont 
swego postanowienia pogada. Jeśli po- 
zw. «stwa dostani to i wesela przyj- 
dzi sie wyprawić. Zafrasowała sie ha- 

niebnie Ancieczka i żałosnym głosem 
pyta sie: „to kiedy my obaczym sie* a 
Józiuk pomyślał kapeczka i szepnoł: 
„dziś wieczorem tu, w sadzie*. Póź- 

niej odwitał sie legularnie giowko ki- 
wnął i poszed na gościniec do dworu. 
Patrzyła w ślad za im Ancieczka a 
kiedy zginął na zakręcie ulicy, przy- 
łożyła ręcy do twarzy i długo— długo 
płakała... 

Tymczasem w karczmie u Szmuj- 
ły był ruch niewidany. Narodu było 
zebrawszy sie szmat a przy jednym ze 
stołów siedzieli Cichącz z Szumielisem 
pijąc już niewiadomo chtóra butelka 
piwa, — nie mogli doczekać.sie karcz- 
marza. Szmujła był nadto zajęty i la- 
tał po całej karczmie jak sfiksowany: 
stawił butelki, nalewał szklanki, kro- 
ił chleb i śledzi i ani myślał ob chew- 
ruśnikach. Szumielis pierszy wyszed 
z cierpliwości. Dał kułakiem ob stoł i 
krzyknoł: „nu, co będzi!** Podskoczyli 
na stole szklanki i butelki a Szmujła 
odezwał sie: „zaraz!** — i wyleciał do 
drugiej stancji, Za minuta powrócił 
dlatego i, postawiwszy na stoł jeszcze 

kilko butelek, poczoł prawić: „ot wi- 
dzicie, mówił, ot — stojo butelki!.. 
Bierzcie po kolei i puszczajcie ich na 
ziemia. Chto więcej butelek nabiji — 
ten pierwszy i w swaty pojedzi!*. Aż 
podskoczyli z tej mądrości Cichacz z 
Szumielisem. Chwycili sie do butelek 
i dawaj łupić imi ob ziemia,:a Szmuj- 
ła stał na stronie i rachował. Patrzali 
ludzi na ich jak na fiksatów, drugie 
poczęli wstawać i wychodzić, insze my 
šleli co t ubitwa jakaści poczyna sie 
ale Szmujła krzyknoł co ta zabawa wa- 
zywa sie „łoterja” — i strachu nija- 
kiego niema. I Cichacz i Szumielis łu- 
pili z całej siły coby ani jedna żywa 
nie została sie ale kiedy Cichacz zbił   

jskie i romanse cygańskie. 17.30: - 
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Ne. 6 (2647). 

Czyż naprawdę „ul. Klaczki 
Juljusza“? 

‚ № kołach miłośników Wilna wy- 
wiązała się ostatnio dyskusja nad pe- 

ę.wnym szyłdem magistrackim. Sprawa 
ta oparła się o wyższe instancje i zda- 
je się jednak że nawet sam „Poradnik 
Językowy”, do którego w międzyczasie 
Się zwrócono nie rozstrzygnął kwestji 
w sposób decydujący. 

: Przy tej sposobności chciałem 
zwrócić uwagę na та tablicę magi- 
stracką w Wilnie — ściśle biorąc: 
dwie tabliczki — o napisie, który po- 
winien razić nawet przeciętnego śmier 
telnika-obywatela i którego niewłaś- 
ciwość może być ustalona chyba bez 
zasięgnięcia opinji powag zamiejsco- 
wych. 

Chodzi o zwykłe dwie tabliczki *z 
nazwą ulicy, widniejące od szeregu już 

a łat w centrum miasta u wylotów uli- 
cy, przecinającej ul. Niemiecką, z na- 
pisem „ul. Klaczki Juljusza“ (!) Tab- 
liczki te Magistrat wywiesił w swoim 
czasie w wykonaniu uchwały Rady 

Miejskiej, zmierzającej do uczczenia 
zasłużonego dla literatury i kultury 
polskiej wilnianina, cudownego dziec- 

Aa z ul. Niemieckiej.   

, Piękny zwyczaj utrwałania w pa- 
mięci ogółu zasłużonego obywatela 
przez nadanie jednej z ulic miasta je- 
80 imienia przyszedł do nas z zacho- 

U, przyczem ze względów zrozumia- 
= lych utarło się, że jeśli chodzi o osobę 

mniej znaną szerszemu ogółowi ulicę 
nazywa się pleno nomine: 

„Dawano przez to poznać że wszy- 

ŠCy o nim wiedzą, lekce go nie ważą”. 

4 , Tymczasem Juljan Klaczko na ta- 
bliezkach magistrackich, mających u- 
Pamietnič jego imię. przemienit się ni 
stąd ni zowąd w jakiegoś Juljusza 
Klaczkę! 

Chyba minimum przyzwoitości na 
Rzuje aby w takich wypadkach dbać 

© wierne przytoczenie imienia i nie- 
Przekręcanie go. Czyliż w Magistra- 
Cie wileńskim i jego otoczeniu nie 
znalazł się nikt, kogoby mógł uderzyć 
tak rażący błąd? I to ma miejsce nie 
W jakichś Ejszyszkach lub przysłowio 
nym Kaczym Dole, lecz w samem Wiil 
nie? 

Oprócz nietaktu Magistrat w da- 
nym konkretnym wypadku wyświad- 
Cza niedźwiedzią przysiugę Klaczce 

zcze z tego względu. że nie tylko 
sam spaczył jego imię, lecz zmusza to 
czynić codzień urzędy i obywateli. 

=. Kilkakrotnie np. zdarzało się mnie sa 
memu w pismach do różnych urzędów 
wymieniać tę ulicę i musiałem ją po- 
Ač w błędnej formie, gdyż tak brzmi 

Urzędowa nazwa tej ulicy. Przyznam 
SIĘ szczerze, że wkońcu sam wpadłem 
w wątpliwość co do imienia Klaczki. 

„Niewłaściwe w tym napisie wy- 
je się także umieszczenie na pierw- 

szem miejscu nazwiska. Czyni się to 
zazwyczaj w książkach abonentów te- 

„lefonicznych, informatorach adreso- 
Wych i t p. zaś nie na tablicach pa- 
miątkowych. Mamy przeto ulice To- 
Maszą Zana, Józefa Montwiłła. Ada- 

mą Mickiewicza a nie Zana Tomasza 
af td 

„ Przed dwoma przeszło laty w „Kur 
jerze Wileńskim* zwróciłem już 
uwagę Magistratu na niewłaściwe na- 

PISy „ul. Klaczki Juljusza”, ale bez 

skutku. 
Czyżby chciał Magistrat w ten spo 

‚ 

   

  

   

  

sób upamiętnić conajmniej swoją ig- 
norancję? P. Kon. 

m 
й 

U dorastającej młodzieży, stosuje się ra 
RO szklaneczkę naturalnej wody gorzkiej 
»Eranciszka-Józeta* | przy użyciu takowej, 

Czyszczące @ anie na krew i naprawa 
p: CJI żołądka i kiszek u dzie it i chłop- 

W, daje zbawienny skutek. Zalecana przeż 
lekarzy, > 

* 

ostatnia butelka — Szmujła obliczył 
£0 oni obydwa zbili okurat po tuzinie 
Ъ znakim tego „abo obydwa mogo je- 
chać w swaty abo ani jeden niechaj 
nie jedzi*, Zdurićeli Cichacz z Szumie 
isem bo i na „łoterii* niewiadomo by- 

ło — chtóry z ich do Ancieczki swa- 
tać sie będzii — ale, pogadawszy ze 
„20 w sekrecie, założyli,koni i, choć 
JUŻ było ściemniawszy — pojechali o- 
bydwa do wiaski, do Ciwuna... 

Pieknie było na świecie tego wie- 
€zOra. Wysoko na niebie świecił mie- 
SIĄC, girłandami bliszczeli gwiazdy, a 
*icho było tak — co ani jeden liste- 

m Czek nie poruchał sie, tyko gdzieści 
daleko na'gośc cu turkotała kałamasz 
ka i słychać sie było szczekanie psów. 
Stary Ciwun, wypędziwszy koni do 
sadu, położył sie na jarmiaku pod 
krzakiem i patrząc w góra medytował 
na kont jutrzejszej roboty. Przycho- 
dził Święty Piotr a łonek jeszcze szmat 
yło do koszenia. Zamyślił się hanieh- 

nie Ciwun i niepoczul nawet jak Ci- 
chacz z Szumielisem, przyszedszy do 
Jėgo, siądli na jarmiaku i poczeli sztur 
chać ręcomi. Zląk sie zrazu stary Ci- 
'wun i chciał ich won przepędzić ale 

qq Pokoiws y sie kapeczka zgad odra- 
u czego oni tu przyjechali i jaki inte- 

res majo. Znakim tego, chitrze przy- 
Tzucił sie jakby to nic nie wie i poczoł 
Prawič 0 sianokosie, o życie co na pia 
skach bieleje i o pieknej pogodzie. — 

„ _Ymczasem Cichacz szturchnoł Szu- 
% mielisa, Szumiel's Cichacza i poczeli 
Tazem wiełka mowa mówić: „tak, ot, 
znaczy się, przyjechali my...* Ale sta- 
Ty Ciwun nie dał im gadać — tyko 

„. chwycił za ręcy, szyja wyciągnoł, gło- 
wa wysunoł z za krzaku i szepnoł: „pa 
złości... W świetle miesiąca, objewszy 
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KU R J E R 

Czarna mobilizacja. 

  

  

Dwa sąsiadujące ze sobą szczepy ma 

rzyńskie w kolonji włoskiej Eritrea pokłóci. 

ły się ze sobą, i zagroziły sobie wydaniem 

wojny. Wi związku z tem szczepy zarządzi 

  

ły mobihzację swoich „sił zbrojnych”, 

Na zdjęciu naszem widzimy wojowników 

jednego z tych szczepów w pełnem „uzbrc- 

jeniu bojowem““. 

WOJE" B-NZS SKL 

Powsłanie komisyj rewizyj- 
nych w Kasach Chorych. 
Zgodnie z rozporządzeniem ministra pra 

cy i opieki społecznej o tymczasowej organ: 
zacji imstytucyj ubezpieczeń społecznych z 
dnia 30 listopada 1931 r., minister opieki spo 
łecznej powołał w ostatnich dniach komisje 
rewizyjne dla Kas Chorych we Lwowie i w 
Bielsku. Kandydaci do komisyj rewizyjnych 
z pośród przedstawicieli organizacyj pra 
codawców i pracowników, przestawiani są 
przez Kasy Okręgowym Urzędom Ubezpie 
czeń, które zkolei przedstawi 

datury do zatwierdzenia ministrowi. 
W. bieżącym miesiącu powołane zostaną 

komisje rewizyjne w Kasach Chorych na 
stępujących miast: Brześć, Wiarszawa, Ka- 
lisz, Radom, Wilmo, Łódź, Ozęstochowa, Kra 
ków, Lublin, Przemyśl, Biała, Kielce, Tar 
nów, Sosnowiec, Bydgoszcz, Grudziądz, Poz 
nań, Toruń i Gniezno. 

W| ciągu lutego i marca powołane zosta 
ną komisje rewizyjne w pozostałych Kasach 
Chorych. 

      

OFIARY. 
Dzieci Szkoły Powszechnej w Troszcza- 

nach gm. Żukojnie pow. święciańskiego za. 
miast chośnki składają 16 zł. 60 gr. na aw 
jonetkę por. Żwirki i Wigury. 

Walka o wierność zachwianego komunisty. 
WALKA ZE WSPÓŁCZESNYM SYSTEMEM 
WYCHOWAWCZYM W; WIĘZIENNICTWIE. 

Wywirotowa akcja komunistycznych związ 
ków białoruskich na Wiileńs: nie miała 
oparcie w ciekawej i szeroko reślonej ak- 
cji specyficznej organizacji pod nazwą Mię- 
dzynarodowej Organizacji Pomocy Rew 
cjonistom, będącej miejscowym oddziałen: 
moskiewskiej centrali, Mopr, oparty silnie 
finamsowo 0 Rosję sowiecką, walczył ze 

współczesnym systemem wychowawczym w 
wieziennicbwie, par: 
siemu do poprawy wiežnia i do 6kierowania 
go na drogę pożytecznej współpracy ze społe 
czeństwem i ustrojem, przeciw któremu do- 
tychczas walczył. Mopr. zabezpieczał tyły 
K. P. Z. B. i goil rany zadane jej przez 
władze. 

   

  

  

   

  

  

       

MASKA OBŁUDY. 

Pod płaszczykiem humanitarności dokar. 
miał Mopr. więźniów politycznych, przesyła 

„jąc im przeróżnemi drogami, przez piodsta- 
wione osoby paczki żywnościowe, dążąc do 
utrzymania stałego kontaktu z więźniem, by 
ten pod wpływem akcji wychowawczej w 
więzieniu mie wyrzekł się sprawy wywrot. 
wej. Troska ta została podylkktowama realne- 
mi obawami naczelnych władz partyj komu 
nistycznych, włobec coraz bardzi zwięk- 
szającej się liczby nawróconych na lojalna 

drogę więźniów komunistycznych. Mopr. 
whrew zasadom, głoszcnym dla nadania swej 

akcji charakteru humanitarnego, ogranicza 
swą pomoc tylko do Gsadzonych w więzie 

niu komunistów i szpiegów na rzecz 7. S. 
R. R, a dzi tylko ma terenie t zw 
„państw kapitalistycznych*, wykluczając u 
dzielanie jakielkotwick pomocy w iom 
politycznym osadzonym w więzieniach Z. S 
RM 

    

   

      

STRAJK WYWROTOWCÓW. 

Na podstawie danych z 
tych już procesów komunist 
ocenić wyniki akcji MOPR 
pokaźne. Więźniowie poli 
tworzyli kolektywy w eniu, urządzał 
demonstracje, za A ię zawsze aro- 

ko, w nadziei, że przebywający nazew- 
z towarzysze podwoją racje i jakość 

ck. Jak wi 
reagow na te przesył У 

wi fakt zaistnienia kapitalnego strajku. 
bec obcięcia budżetu przez władze cent 
Mopr był zmuszony ogran ć dostawę żyw 
ności, a włedy uieęzadowolenie wię: 

лер szczytu i przejawiło się w strajku t. j. 
*zwykle spokojaóm, bogobojnem zachowy 

waniu się, iepokojony Mopr wysłał de 
posze di « li, podwojono budżet i racje 

1 wszystko wróciło «to: normalnego stanu. 
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MH.-O. P. It, W WILNIE. 

U zatrzymanej w Warszawie © 

P. Z. B. Racheii Zy 
wozdanie z działalnoś 
zacji Mopru z roku 1951. 
że Mopr. w Wiłnie w; 
po 8,150 złotych, n 
więźniów, opłacanie 
(200 złotych miesięcznie) it. p. W д 

Mopr. sprowadzał adwokató 
Wiarszawy. Pieniądze te otrzymywał Mopr. z 
Moskwy via Warszawa. W październiku 1931 
roku Mopr. został rozbity przez władze śled 

słów rzeczowych, znałezie 
Ałty Oksemberg czytamy 
„Pracy moprowskiej od 

    

    

  

   

     

nych u komumijsti 
w sprawozdaniu: 

  

  

  

   

   
   

  

    

    

   
    

  

      
   

dłuższego czasu nie prowadzono. Stara orga 
nizacja została rozbita. W! grudniu ukonsty. 
tuował się nowy OK. z 3 ludzi. Członków 14*, 

KOMITET W; POTRZASKU. 

W. kwietniu 1932 roku władze policyjne 
zaaresztowały w piekarni niejakiej Rywy 
Labińskiej cztery osoby, których podejrzewa 
mo o działalność komunistyczną, Osobmicy 

i, Fryda Perska, Fruma Bloch, Izrael Tra- 

i Leja Kozłowska (wszyscy mają po 
22 łata) pakowali do koszów żywność prze- 
znaczoną jak to potem na podstawie dowo 

wierdzono, dla więźniów 
komunistów, iających kary w więzie- 
niu Łukiskiem. Dalsze dochodzenie ustaliło. 
że aresztowane osoby tworzyły Komitet 
Морги ® Wilnie. 

  

   

    

      

‚ ROZPRAWA. 

Miezoraj czwórka ta zasiadła na ławie 

oskarżonych w sądzie okręgowym. Oskarże- 
nie popierał prokurator Piotrowski, obróne 

wnosiłi pp. mec. Chili, Sukiennicka, Preiss, 
Gordon i Barański. 8 

„Oskarżeni do winy nie przyznał się, O- 
świadczyłi, że znaleźli się w dniu krytycz 
nym zupełnie przypadkowo w piekarni Lu- 
bińskiej, a kosze i adresy znalezione w poko- 
ju, gdzie przeby i, podczas aresztowania, 
nie należą do nich. 

Najagresywniej zachowywała się podczas 
rozprawy Pensil skarżąc się, zwyczajem 
wszytskich oskarżonych na stosunki więzien 
ne. Jednak świadkowie stwierdziłi, że Per- 
ska przed aresztowaniem wyglądała o wiele 
gorzej, niż teraz po dłuższym pobycie w wie 
zieniu, gdzie jak mówiła, morzonó ją głodem 
i sadzamo do karceru. 

Oskarżone były znane policji ze swej po 
przedniej działalności komunistycznej, na- 
tomiast Trakiński nie figuruje w rejestrze 
podejrzanych. 

Przewód sądowy trwał cały dzień. Wy- 
rok w tej sprawwie zostanie ogłoszony w 
poniedziałek, o godz. 11-ej. z 

Włod. 
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SPORT. 
ZE ŚWIATA 

Amerykańskie pływaczki słusznie są uwa- 
żame za majlepsze w świecie, Ostatnio Lenora 
Kn'ght ustanowiła nowy rekord amerykań 
ski na 400 mtr. stylem dowolnym osiągają” 
czas 5 min. 52 sek. Podobny rekord uzyskał : 
Margaret Hofman na 200 mtr. stylem kla. 
sycznym w czasie 3 m. 15,4 sek. Czy wieht 

п w Polsce mogłoby się pochlubić 
ami? 

Rywal Sharkeya, wysuwany przed dwoma 
laty na kandydata do tronu bokserskiego — 
Stribbling pokonai w  Johanuesburgu afry 
kańczyka Mac Corkiadala na punkty. 

Doskonałą opinją, cieszy. się nasza lekko- 

   

  

z tegorocznemi międzynarodowemi zawada 
mi o pithar Beerschota, sportowa prasa bel 

    

   

  

   

dzi jednomyślnie, iż zdobędą gc 
. Nasza reprėzen startowała w 
szej imprezie w 1931 i 1932 r. Oba 

ismy drugie miejsca. 

W. Paryża 

  

   

zadebiutował znany na rin 
-h, polski bokser zawodowy 

, został on pokonany na put: 
cuża Lauriet, 

Mistrzostwa ludyj Wschodnich przynio. 
sły z qślwa tenisistom włos „ W singlu 
pań mistrzynią została Valerio, a w grupie 
panów -——- Stefan. 

Upadek kolarstwa w bardzo silnym stop. 
niu zaznacza się w Ameryce. Jest to wysoce 
charaktery , gdyż USA jest ziemią obie 
caną dla wszelkiego rodzaju sportów. Jedy- 
nie six "s emocjonuje Yankesów, kolar- 
słwo zaś szosowe i torowe jest ignorowane 

Chluba boksu czeskiego Nekolny przegrał 
a punkty w 10 rundach do przeciętnego pięś 

a amerykańskiego Dundee. „A jeszcze 
przed rokiem Czech był uważany za kandy- 
data na awstrza Świała w wadze półśredniej. 
Sic transit gloria mundi! 

Anglicy nabrali szacunku dla piłkarzy 
kontynentu po meczu z Austrją. Wyrzekają 

już splendźi isolation i proponują roze 
ie spotkań z ltalją, Praneją, no | Austr- 

. Poza tem Angłja ma wstąpić do Między- 
narodowego Żw. Piłki Nożmej, by brać udział 

   
    

   

  

    

    

    

    

      

       

rzeli sie nawkoło i aż zatrzęśli sie ze 
złości... W świetle miesiąca, objewwszy 
sie z Józiukiem, szedła do sadu Ancie- 
czka i jej biała spódniczka zdaleka 
jaśniała na ciemnej zasłonie drzew i 
krzaków... 

„Zabija!!* syknoł Szumielis i chciał 
Już lecieć bić Józiuka, ale Cie 
chwycił jego za poła i szepnoł: , 
czekaj — obaczym co będzi?... Tym- 
czasem Józiuk z Ancieczko przyszli 
tak blisko co kużde słowo byio sły- 
chacia i Cichacza z Szumielisem po- 
częła trząść fybra. „Siądzim* odezwał 
sie Józiuk „i powiem ja tobie jak ja 
w Ameryce żył i do kogo tęsknił ha- 
niebnie*, Ciwun, Szumielis i Cichacz 
skamienieli z ciekawości a młode sią- 
dli pod krzakiem i Józiuk poczeł:pra- 
wić: 

„Pyta sie ty mnie, kwiałuszku, ci 

miał ja tam w Ameryce kochania? Oj 
miał — ale taka co sen człowiekowi 
odbiera i spokojnie nie dai. Przez 
ta kochania, miejsca tobie niema na 
świecie, ni jedzenia tobie nie idzi ni 
radość nie chwyta — tyko żal jakiści 
serca cišni — męczy się ty jak niesz- 
częśliwiec i od ludzi uciekasz i łzy po 
kątach wycierasz... I nie „kochania“ 
to nazywa sie. To — choroba.To czlo- 
wieka jak robak toczy a do swojej 
strony tak ciągni co zerwałby sie ty 
jak ptaszuk ze złotniej klatki i leciał- 
by na skrzydłach «do swoich pół i la- 
sów, do swoich łąk i kwiatów i do tej 
starej chatuszki gdzie ros i bawił sie 
w dziecinstwie, Wszak tyko dusza od 
Boga „jest dana a krew i kości za Bos- 
ko pomoco — ziemia — matka nam 
daje i my w sobie szmat tej ziemi trzy 
mami. I — jak kiedy cudza dobra na 
pożyczka weźmisz i oddać jo później 
przychodzi sie, — tak samo ziemia, 

  

  

  

      

siła swoja tobie dawszy, ciągni do sie- 
bie i wielkim głosem woła: „ty moj — 
bo ja w tobie jestem i po śmierci zabio 
ra ciebie na wieki”. Na połu bujna ni- 
wa kłania się tobie i szepczy: „tymoj. 
bo ty ze mnie ciała masz!” i ruczaj ci- 
cho szumi: „ty moj, bo ja krew do ży- 
cia tobie dał* i chatuszka twoja stara 
hudzi na wietrze poszarpano strzecho: 
„ty mej, bo ja ciebie grzała i tuliła i w 
nieszczęściu dach nad głowo tobie 
dam“. Taka kochania mnie dusiła i 
przyłeciał ja z cudzej strony jak wi- 
cher bo tu mnie żyć i umierać, tu naj 
piękniej i najlepiej i niema dla ser- 
ca milszego kraju, jak ten, gdzie czło- 
wiek urodził sie i wyros...* 

Byłby moży Józiuk dłużej gadał 
ale Ancieczka poczęła trząść sie jak 
listeczek, przytuliła sie do jego i szep- 
tała: „Oj mam ja do ciebie-taka ko. 
chania — jak motylek do kwiateczka, 
jak pszczołka do miodu, jak ptak do 
powietrza. Qt. żeb ojcowie pozwolen - 
stwa dali — založyliby my z tobo gos 
podarka i pracowalaby ja w chacie i 
wypatrywałaby ja oczy czekając m 
ciebie i płakałaby i tęskniła — bo ty 
moj kochany, moj jedyny, moj zło- 

  

  

  

hacza cości chwyciło za gar- 
ło, $zumielis w sekrecie wycierał łzy. 
cichusienku wysuneli sie z sadu A sta 
chusienku wysunęli sie z sadu. A sta- 
ry Ciwun siedział, zdurniawszy, na 
jarmiaku i dziwował sie haniebnie — 
czemu ani ob swataniu nawet nie ga- 
dali... 

Za trzy tygodni -— na Józiukowym 
weselu cała wioska aż hudziała od mu 
zyki i tanców, a w piersżej parze z 
panno młodo tancowali na zmiana Ci- 
chacz i Szumielis. 

w piłkarskich mistrzostwach światła, których 
finał odbędzie się w Rzymie w 1934 r. 

Najlepszym oklarzem Belgji został ob 
wołany G. Ronsse. Kolarstwo belgijskie znaj 
duje się na wysokim poziomie: Ronsse jes! 

najlepszym szosowcem świała! 
W] eiągu 6 lat istnienia odznaki PZN. ta 

kową uzyskało 7071 osób w tem 3516 niesto 
warzyszonych. Najstarszy posiadacz odznak* 
ma lat 63, najmłodszy zaś — 12. Jak widzi. 
my odznaka spełnia swe zadanie, wpj 

  

Zima w Tatrach. 

  

Wi okresie świątecznym + noworocznym 
przybyły do Zakopanego tysięczne Humy wy 

cieczkowiczów a zwłaszcza narciarzy, spra 
gnionych śniegu. Spotkał ich jednak zawód, 
gdyż śniegu prawie wcale nie było. Wtobec 

  
  

   
tego zrozpaczeni narciarze ruszyli tłumem 
w góry, gdzie mogli oddać > ulubionemu 
sportowi. 

Na zdjęciu naszem widzimy jednego 2 
nal rzy na wysokogórskiej wycieczce, — 
gdzie znalazł śnieg i mógł korzystać z nart 

WYNIK TURNIEJU, KOSZYKÓWKI 

zorganizowiuwo przez Wil. O. Z. G. S. w 
dniu 7 stycznia br. w Sali Okr. Ośrodka 

W. F.i P. W. następujący: 
S й $. ММР. -— 23:4; Strzelec — 

16; Strzelec — ŻAKS. — 30: 0 
SMP. -— Ognisko — 13:8; SMP. 

26:12; Ogmisko -— ŽAKS. 

   

  

   

     

  

(walkower 

— ŽAKS, - 
36:3. 

Jak widać z powy o turniej przyniósł 
zwycięstwo Strzełcowi, który nie przegrał 
żadnej rozgrywki z pozostałemi drużynam:*. 
Życzyć więc mu należy szczęścia i w następ 
nym turnieju który się odbędzie 14 stycznia 
br. również w i Ośrodka W. F. 

W; klasyfii ogólnej po wczorajszym 
turnieju Strzelec zajął I miejsce, Ognisko 
Il.gie, SMP. Ill-cie i ŻAKS. IV-te. 

KLĘSKA POREDY. 

NOWY YORK, (Pat). Słynny bokser ame- 
rykański Schaat rozegrał w Nowym Yerku 
mecz reruisowy z najlepszym na Świecie poł 
skim bokserem zawodowym Poredą. Zwycię- 
żył.niespodziewanie Schaat przez techniezny 
noksut w 6-ej rundzie. Obecny mecz miał 
charakter remisowy, gdyż nieduwno Poreda 
wygrał wysoka 'na (punkty iz Schaafem, wy- 
suwająe się w ten kposób na czwarte miejsce 
na liścle najlepszych hokserów świata wagi 
ciężkiej. 

TENIS POŁSKA—NIEMCY. 

BERLIN, (Pat). Agencja WtoMfa podaje, 
że w piewwszej połowie lutego odbędzie się 
w herlińsk habi, sportowej międzynarodo 

mecz te 

  

  

     

    

    

  

    

    

      

dwimmga Jędrzejowska. 

PIĘŚCIARZ *OLSK IEDZIE 
DO SZTOKHOLMU. 

WARSZAWA. (Patj. Najlepszy 

  

bokser 
olski w wadze średniej Chmielewski przyjął 
zaproszenie na wielkie międzynarodowe za 

  

   

wody do Stokholmu. Chmiele 
do Szwecji dnia 10 stycznia i w 
w *wóch imprezach  , -=rskich, które od: 
br; się dnia 13 į 15 b. m. 

  

  

ją te kandy- 

m
 

  

  

   
Mocne -zdrowe zęby 
zawdzięczają dzieci obfitemu dopływowi 

witamin A. i D. Jedna łyżka norweskie- 

go tranu wątrobianego zawiera więcej 
witamin A. i D., niż ta ilość mleka i ma- 

sła, którą organizm może przyjąć w cią- 

gu jednego dnia. Te witaminy więc naj- 

taniej i najdogodniej uzyskać można przez   TRAN NORWESKI   
  

Zlikwidowanie szajki oszustów. 
Ohydne żerowanie na nędzy i rozpaczy ludzkiej. 

Ostatnio ukazali się w Wilnie 
osobnicy namawiający bezrobotnych 
do ucieczki do Z. S. R. R. Dla doda- 
nia większego waloru swym słowom 
pokazywali petentom listy rzekomo 
otrzymane z Z. S$. R. R. od osób 
przez nich tam przemyconych, w któ- 
rych dziękiiją im tamci, że dali moż- 
ność urządzenia się i dobrego za- 
robku. 

Daiwnych nie brak, więc i na to 
dało się wielu nabrać. Niejeden wy- 
przedał wszystkie swoje rzeczy i udał 
się w kierunku granicy, spodziewając 
się znaleźć pracę w sowieckim „raju*. 
Od każdej takiej osoby oszuści po- 
bierali zgóry co i ile się dało. Stano- 
wiło to często prawie wszystko co 
taki emigrant posiadał. 

Po zwerbowaniu ainatorów zasma- 
kowania chleba sowieckiego oszuści 
wyprawiali ich w kierunku granicy, 
poczem znalazłszy się w pasie gra- 
nicznym porzucali na pastwę losu. 

Po otrzymaniu o tem informacyj, 
policja niezwłocznie wdrożyła docho- 
dzenie. Ustalono, że centrala organi 
zacji mieści się w Wilnie. Po nitce 
do kłębka i cała szajka została w 
tych dniach. zlikwidowana. 

Członkowie jej rekrutowałi się z 
pośród elementu przestępczego. Są 

to kryminałiści znani policji z szeregu 
oszustw, kradzieży, włamań. 

Nie mając ostatnio innego „źródła 
dochodu*, znaleźli zajęcie, które 
dawało wcale niezłe zyski. Na czele 
szajki stał niejaki dzaak Lachowicki. 
Wszystkich „spryciarzy* osadzono pod 
kluczem. 

Między innymi ofiarą oszustów 
padła niejaka Raja Pompuszek. Za 
namową „oszustów  sprządała ona 
wszystko ce miała i poleciła się „do- 
broczyńcom". Po przybyciu na pogra- 
nicze zaprowadzono ją gdzieś w pole 
w rejonie Radoszkowicz i pod jakimś 
pretekstem „na chwilę"  pozostawio- 
no samą. Przez kilka godzin oczeki- 
wała nieszczęśliwa swego przewodni- 
ka, a gdy nie wrócił, poszła sama. 
Długo błąkała się po polach aż na- 
wpół zmarźnięta dotarła nareszcie da 
jakiejś wsi, gdzie udzielono jej po- 
mocy. 

Jaka jest dokładnie ilość oszuka- 
nych, trudno narazie powiedzieć. Wła- 
śnie w tym kierunku prowadzi po- 
licja dalsze dochodzenie. Lecz docho- 
dzenie jest bardzo utrudnione, po- 
nieważ wielu poszkodowanych milczy 
w obawie przed odpowiedzialnością 
za usiłowanie nielegalnego przekro- 
czenia granicy. (c) 

Oszustwo w składach Monopolu 
Soln ego. 

Tajemnicze zaginięcie asygnaty. Aresztowanie podejrzane- 
go furmana. Kto chciał „ściągnąć" 10 worków soli? 

Policja śledcza prowadzi obecnie 
dochodzenie w sprawie usiłowania 
oszustwa ma szkodę Państwowego 
Monopolu Solnego, mieszczącego się 
w Wilnie przy uł Ponarskiej Nr. 79. 

Dochodzenie policyjne wdrożone 
zostało na podstawie następującego 
zameldowania, złożonego przez pra- 
cownika Państwowego Monopolu Sol- 
nego, Gierasyńczyka. 

4-go b. m. ze składów Monopolu 
Solnego wydano 10 worków soli na 
podstawie asygnaty Nr. 49, przezna- 
cronej dla firmy „Wigdorczyk* (Szpi- 
talna 9), 

W tymže dniu, kiedy po zamknię- 
ciu składów sprawdzano asygnaty, 
zauważono, iż asygnata Nr. 49 za- 
ginęła. 

W następnym dniu t. zn. 5 b. m. 
do podwórka, gdzie mieszczą się 
składy monopolu solnego, zajechała 

fura Furman przedstawił asygnatę 
Nr 49 i zażądał wydania 10 worków 
soli. Sól wydano, poczem za furą za- 
rządzono obserwację. 

Ale furman widocznie coś zauwa- 
żył, bo w ciągu dwóch godzin jechał 
bez określonego celu z jednej ulicy 
na drugą. Siedzący go widząc, iż w 
ten sposób nie osiągną swego celu, 
wydali go w ręce policji. 

Furmanem okazał się mieszkaniec 
wsi Leśniki, gminy rzeszańskiej, Sta- 
nisław Szafranowicz, którego przeka- 
zano do dyspozycji wydziału śledczego. 

W jaki sposób zaginęła z aktów 
monopolu asygnata Nr 49, w jaki 
sposób dostała się ona do rąk Szafra- 
nowicza i kto był inicjatorem oszu- 
stwa wykaże, należy sądzić, dalsze 
dochodzenie prowadzone przez wy- 
dział śledczy. (c) 

Zamach samobójczy bezrobotnego. 
wbił sobie nóż w pierś po rękojeść. 

Przy ulicy Miłosiernej 4, w jednem 
z mieszkań żyje rodzina Lewinów. 
Rodzina dość liczna i wszyscy bez 
pracy. Ostatni stracił pracę 22 letni 
Charmac Lewin. Gdy zakomunikował, 
że jest bezrobotny, zaczęto mu wy- 
myślać, zarzucając, iż tylko dzięki 
swej lekkomyślności stracił pracę, 
a tem samem jeszcze bardziej pogor- 
szył materjalne położenie rodziny. 

Wczoraj podczas kolejnej takiej 
sprzeczki, Charmac przejęty czynio- 
nemi mu zarzutami, pochwycił nagle 

Jeżący na stole nóź kuchenny i w 
oczach wszystkich wbił „po samą 
rękojeść w klatkę piersiową. Brocząc 
krwią padł na podłogę. 

Na wszczęty przez domowników 
alarm nadbiegli sąsiedzi, którzy za- 
wezwali pogotowie ratunkowe. Przy- 
były lekarz orzekł, iż stan denata jest 
bardzo niebezpieczny, wobec czego 
przewieziono go niezwłocznie do szpi- 
tala żydowskiego. 

O wypadku powiadomiono władze 
sądowe i policyjne. (c) 

Taraszkiewicz apelule. 
Głośna sprawa b. posła Taraszkiewicza, 

która znalazła jeszcze głośniejszy rezonans 
w prsie krajowej i zagranicznej nie znajdu 
je jeszcze swego finału. 

Oto dnia 7 bm. cbroūca Taraszkiewicza 
niee. Petrusewiez wniósł do Sądu Apelacyj- 
nego skargę odwoławczą od wyroku Okcę- 
gowej Instancji. 

W motywach skargi jest podany fakt, iż 
działalność karalna w myśl polskiego ustawo 
dawstwa, którą uprawiał ostatnio Taraszkie- 
wicz odbywała się nie na obszarze Państwa 
Połskiego, lecz poza jego granicami — —- 
(Gdańsk) i nie była występna z punktu wi. 

   
dzenia ustawodawstwa obowiązujego w miej 
scu popełnienia czynów. W! Niemczech bo- 
wiem i Gdańsku istnieje znacznie łagodniej- 
sze ustawodawstwo w przedmiocie przes- 
tępstw politycznych. 

Jak wiemy Sąd Okręgowy przychylił się 
raczej do motywów prokuratorskich: że za 
miejsce występku należy uznać nie punkt z 
którego idzie akcja, lecz teren akcji (w da 
nym wypadku amtypaństwowej propagandy) 
teren, na który jest skierowana akcja. 

Jest to trudny dylemat prawniczy, który 
teraz zkolei będzie miał do rozgryzyenia Sąd 
Apelacyjny. Ost. 

  

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś w 

miedzielę dnia 8 stycznia, jedno z ostanich 
przedstawień słonecznej, pogodnej sztuki 
współczesnej Pagnol'a „MARJUSZ*, na któ- 
rej publiczność rozkoszować się może doów- 
cipem i sentymentem doskonale narysowa- 
nych bohaterów sztuki. 

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś dnia 
8 stycznia ostatnie popołudniowe przedstawie 
nie _ bistorycznego reportażu „SPRAWY 
LREYFUSA* po cenach o 50 proc. znóżo- 
nych. 

— „Tani poniedziałek*, W. poniedziałek 
dnia 9 stycznia ostatnie przedstawienie w se 
zonie po cenach propagandowych „Sprawy 
Dreyfusa". 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej 

skich ZASP. w Wilnie. Dziś w niedzielę dnia 
8 stycznia „Panna Maliczewska*  Gabrjek 
Zapolskiej z Ireną Ładosiówną i E. Glińskim . 
w rolach głównych w Głębokiem. 

Wi poniedziałek dnia 9 stycznia „Panna 
Maliczewska* w Królewszczyźnie. 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dzisiejsze 
przedstawienie popołudniowe. Dziś o godz 
4 po poł. — grana będzie po cenach zniżo- 
nych pełna humoru i werwy wesoła operet 
ka Kollo „Lady Chic* w obsadzie premje. 
rówej z J. Kulczycką w roli głównej. Ceny 
miejsc zniżone. 

— Wielka rewja „Yo — Yo“, Dziš 0 g. 
8,16 wiecz., olśni wudzów wspaniała rewja 
świąteczna „Yo — Yo*, będąca barwnym Ка 
lejdoskopem, w którym przesuną się przed 
publicznością nawybitniejsi artyści zespołu 
w śpiewie, tańcu, monologach i skeczach — |
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Spostrzeżenia Zakładu Metesroiogji U.S.B. 

w Wilnie z dnia 7/1 — 1933 roku. 
Ciśnienie średnie w milimetrach: 77! 

* Temperetura średni FE 
5 najwyższa — 1° С. 
» najniższa 2 С. 

Opad: 2 
Wiatr: połudn. 
T-ndencja: wzrost. 

Uwagi: śnieg. 

-— Przewidywany przebieg pogody w dn. 
dzisiejszym 8 stycznia według Pima, Prze- 
ważnie pochmurno i mgłisto, gdzieniegdzie 
zanikające opady śnieżne. Nocą łekki mróz. 
Dniem temperatura wpobliżu zera. Słabe 
wiatry półudniowe i poładniowo-zachodnie. 

MIEJSKA. 
— Jak Zabłocki na mydle. Urzędy skar- 

bowe, które przejęły egzekucję należnoś-i 
miejskich wyegzekwowały je już w całym 
szeregu wypadków, wpływy jednak nie zo- 
stały przekazane wydziałowi podatkowemu 
miasta. W ten sposób Magistrat bandzo z0- 
stał pokrzywdzony. Było to zresztą do prze. 
widzenia. 

LITERACKA 
— Środa Literacka, poświęcona ś. p. Jul- 

juszowi Kłosowi. Najbliższa pierwsza po 
przerwie świątecznej Środa Literacka poświę 
oona będzie pamięci tragicznie zmarłego pro 
fesora USB., inż. — architekta Juljusza Kło- 
sa. Bliższe szczegóły podamy w numerze 
wtorkowym. 

Z UNIWERSYTETU 
— Promocja. Wczoraj dnia 7 bm. o godz 

14 w Auli Kolumnowej Uniwersytetu odbyła 
się promocja na doktora wszechnauk lekar 
skich następujących osób: Feliksa Nowaka. 
Henzela Sommermanna, Dawida Horowitza, 
Icchoka Kacenelenbogena. 

— Wznowienie wykładów w Uniwersyte- 
«ie. W najbliższy poniedziałek kończą się 
ferje świąteczne w Uniwersytecie wileńskim. 

Wykłady zostaną wznowione z dniem 9 bra. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Wycieczka nauczycielska do Warsza- 

wy. Koniec feryj Bożego Narodzenia zapo- 
wiada się dla mauczycielstwa niezwykle in- 
teresująco. Wiładze szkolne, chcąc przyjść 
z pomocą osobom, pragnącym zwiedzić og 
niska metodyczne w Warszawie, organizują 
kikudnową wycieczkę do Warszawy. Wy- 
jazd nastąpi we wtorek rano. Nauczyciele 
mogą się zgłosić jeszcze w poniedziałek. — 
Kosza minimalne, mieszkanie i wikt zapew 
nione. 

Nie należy więc zaniedbać nastręczają. 
cej się okazji i wziąć gremjalny udział w 
wycieczce, która może. dać duży materjał 
pedagogiczny i pozostawić miłe wspomnienie 
1 wakacyj wyzyskanych należycie. 

HARCERSKA 
— Harcerskie kursy zimowe. W' dniu 5 

bm. sozpoczął się pięciodniowy kurs kierow 
ników gromad zuchowych, zorganizowany 
przez Komendę Wiil. Chorągwi Harcerzy. 

  

Dziś: Seweryna. 

Jutro: Juljana 

NIKA 
Zadamiem kursu jest przygotowanie har- 

cerzy, nadających się do prowadzenia pracy 
zuchowej, do samodzielnej pracy na stano 
wisku kierownika gromady zuchowej. 

Dnia 8 bm. rozpoczyna się 6-dniowy obóz 
zimowy. kursu podharcm. i przyb. Wil. Cho 
rągwi Harcerzy, który ma być zakończeniem 
kursu rozpoczątego obozem letnim. 

Złe warunki atmosferyczne (brak opadów 
śnieżnych) przeszkodziły drużynom w zorga- 

nizowaniu szeregu obozów zimowych narciar 

SĄDOWA 
— Pożegnanie prokuratora S. O. p. Przy 

byiskiego. Wiczoraj o godz. 8 m. 45 opuścił 

Wiilno p. prokurator Sądu Okręgowego Przy 

bylski. 
Na dworcu w salonach recepcyjnych żeq. 

nali p. prokuratora Jego koledzy z prokura- 
torem Sądu Apelacyjnego p. J. Przyłuskim 
ma czele, cały korpus P. P. oraz naczelnicy 
więzień w Włlnie. 

Prokurator Przybylski został przeniesio- 
ny na stanowisko prokuratora Sądu Okre- 
gowego w Bydgoszczy. 

Obecnie funkcje prokuratora Sądu Okrę- 
gowego w Wflnie, pełni wice-prokurator p 
Giedrojć. 

Jak się dowiadujemy na miejsce p. Przy 
bylskiego został mianowany dotychczasowy 
prokurator Sądu Okręgowego w Grodnie p. 
Stamiisław Szaniawski. 

„ skich. 

GOSPODARCZA 
— Ceny rynkowe spadają. Ceny żywnoś- 

ci na targowiiskach wileńskich spadły w 
ciągu ostatniego tygodnia o zgórą 2 procent. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Kadeci Lwowskiego Korpusu Nr. 1. 

Zarząd Garnizonu Zw. Strzeleckiego na m. 

Wilno prosi wszystkich przebywających w 
Wiilmie kadetów Lwow. Korp. Nr. 1 o przyby 
cie na opłatek strzełecki, który się odbędzie 
w dniu 9 stycznia br. w Małej Sali: Miejskiei 
trzy ulicy Końskiej Nr. 3 o godz. 10. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W poniedziałek dnia 

9 bm. w lokalu przy ulicy Przejazd 12 od- 
będzie się 106 zebranie Klubu Włłóczęgów 

Senjorów. Początek o godz. 19 m. 30. Na po: 
rządku dziennym referat posła Stanisława 
Mackiewicza p. t. „Stracone okazje polskiej 
polityki zagranicznej w ostałniem dziesię- 
cioleciu*. Wistep dla członków Klubu bez- 
płatny, dla gości 50 groszy, dla gości — aka 
demików 20 gr. Informacje w sprawie za- 
proszeń udziela p. St. Hermanowicz codzien- 
pie w godz. między 18—20 w lokalu przy 
ul. Jagiellońskiej 3 m. 1 tel. 99. Wstęp za 
zaproszeniami imiennemi okazywanemi przy 
wejściu. 

— Wieczór w BBWR. Dzisiaj o godz. 6 
wiecz. odbędzie się w lokalu BBWR. (św. 
Anny 2) trzeci zkolei „wieczór* z progra- 
mem następującym: 

1) Cuda wszechświata wygłosi p. 
Wład. Wendorff. 

2) Żywa gazelka pod red. p. Bol. Wit- 
Święcickiego. 

W antraktach — orkiestra mandolinistów. 
— Z Wileńskiego Towarzystwo  Lekar- 

skiego. XXXIII Posiedzenie Naukowo—Le- 
karskie odbędzie się we środę dnia 11 bm. 
o godz. 20 w sali własnej przy ulicy Zam- 
kowej Nr. 24. 

— Walka z gruźlicą dzieci. We środę 
dnia 11 stycznia 1933 r. o godz. 6 wiecz. 

RUR JCB GR 

w Ośrodku Zdrowia, ul. Wielka 46, odbędzie 
się odczyt dr. S. Bagińskiego p. t. „Wałka z 
gruźlicą dzieci". Wistęp bezpłatny. 

— Symfonja V Beethovena. W' niedzielę 

dnia 8 bm. prof. Konstanty Gałkowski wy 
głosi w Ognisku Kolejowym (ulica Kolejo 

wa 19) odczyt na temat: „Genjalna V Sym 

fonja Beethovena". Rozbiór i wykonanie 

Symfonji na dwóch fortepianach przez pre- 
legenta i p. Wacławę. Cumftównę.. 

Na zakończenie p. Bronisława Jagminów. 
na (mezzo-sopran) wykona szereg pieśni Be- 
ethovena. 

iPoczątek o godz. 5 po poł. — Wstęp woł- 
„ny dla wszystkich. 

— Wileńskie Koło Zw. Bibljotekarzy Pol 
skieh. We czwartek dnia 19 stycznia b. r 

odbędzie się w Uniwersyteckiej Bibljotece 

Publicznej o godz. 7 wiecz., w razie braku 

kompeltu o godz. 8 wiecz., zwyczajne dorocz 
ne Wałne Zebranie członków. 

RÓŻNE. 
— Min. Beck na Wystawie minjatur Ar 

tura Szyka. W. czasie swej bytności w Wi 

nie p. minister Spraw Zagr. Beck odwiedził 
Wystawę dzieł Artura Szyka, mieszczącą sie 

obecnie w Kasynie Garnizonowem pnzy ulicy 
Mickiewicza 13. Ministrowi towarzyszył p 

pułkownik Pakosz, dowódca obszaru warow 
mego p. płk. Kowalski, zastępca dow. ob 
szaru war., oraz p. pułk. Wenda, dowódca 
I Pułku Legjonów. 

— Św. Mikołaj wśród dziatwy robotni- 
czej. Przy pomocy Sekretarjatu Rady Głów- 
mej Zjednoczenia Robotniczych _ Związków 

Zawodowych Ziem Północno Wschodnich 

kiłka poszczególnych Związków, wchodzą- 

cych w skład Zjednoczenia zorganizowało 

choinkę dla dziatwy. Organizacja choinki 

oczywiście miała na względzie umilenie ok- 

resu świątecznego najbiedniejszej dziatwie. 

Jeszcze na parę tygodni przed świętami orga 

nizatorzy rozwinęli intensywną akcję zbiór- 

kową wśród: robotników. Stosunkowo najlep 

szy wymilk dała akcja energicznego zarządu 

związku pracowników sampchodowych. Otóż 

choinka dla dziatwy związkowców urządzona 

w dniu 6 bm. skupiła kilkadziesiąt dzieci, 
obdarzonych mastępnie łakociami, W roli 

Mikołaja był członek zarządu związku p. Gę- 

bicki, który išcie po mistrzowsku zabawiał 

dziatwę w ciągu paru godzin. Wszystkie im- 

prezy choinkowe zaszczycił swą obecnością 

poseł dr. Stefan Brokowski. 

SPRAWY ROBOTNICZE 
— Bezrobocie wzrasta. Ostatnie dane no- 

tują na terenie Wiilna 6110 bezrobotnych. W 

stosunku do tygodnia ubiegłego bezrobocie 
wzrosło o 36 osób. : 

\ dalszym ciągu na wiłeńskim rynku 

pracy daje się odczuwać tendencja zwyżko- 

wa. r 

з & 14 R NA WILEŃ” 
TRAGEDJA MATKI. 

W sobotę wieczorem Ho krzeclego tomi- 

sarjatu P. P. niejaka Jadwiga Gajko za- 
mieszkała przy ulicy  Poplawskiej nr 6 
przyniosła podrzutka płci męskiej w wieku 
dwóch tygodni, którego znalazła ma klatce 
schodowej domu nr. 20 przy W. Pohulance. 

Przy podrzutku znałezieno kartkę nastę- 
pującej treści: „Podrzuciła dziecko nieszczę 
śliwa matka. Warunki tak się złożyły, iż 
muszę zbiec do Z. S. R. R. Nie cheę dziec- 

ka (brać ze sobą, gdyż pragnę, by zostało 
wychowane w duchu religijnym ezego w Z 
S. R. R. nie esiągnę. Jedynem inojem prag- 
nieniem jest by dobrzy ludzie zaopiekowali 
Się dzieckiem, które jest pochodzenia żydow- 
skiego*. и 

Podrzutka przeslano do przytulku T-wa 
„Toz*, Policja wszczęła dochodzenie eelem 
ustalenia nazwiska matki. (e). 

  

  

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

domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjeca Wileńsk.* pod 

„Maszynistka" 

  

Do wynajęcia 
od zaraz 

6 % a 51 = 3 # 1 

MIESZKAM 
x 314 pokoi ze wszelkie- 
mi wygodami odremonto- 
wane przy ul. Tatarskiej 
Nr 20, wejście frontowe 
dowiedzieć się tamże u 

właściciela. 
  — 

Mieszkania 
4—5 pokojowe 

DO WYNAJĘCIA 
u]. Wiwulskiego 29   

Wz. toby wie- | 
dział o miejscu za- 

mieszkania Mieczysława 
Ostrowickiego, lat 37, sy- 
na lgnacego i Karoliny 
z Wilezopolskich, ostatnio 
zamieszkałego w r. 193] 
w Ostrogu nad Horyniem, 
uprasza się o podanie in- 
formacji do Konsystorza 
Wileńskiego Ewangelicko- 

Reformowanego — Wilno, 
Zawalna 1] 
  

3-pokojowe 

mieszkanie 
ma parterze ze wszyst- 
kiemi wygodami, ładnie 
'odremontowane do wv- 
majęcia. Dowiedzieć się u 
dozorcy, Katwaryjska 31. 
    

Do wynajęcia 

mieszkanie 
6-ciopokojowe ze wszyst- 
kiemi wygodami, ul. Za- 
walna 10, Dowiedzieć się 

u dozorcy.   

POKOJE 
umebiowane 

ze wszelk emi wygodami 
| po cenach b. niskich do 

wynajęcia w Hotelu „Er- 
mitage , ulica Riskupia 4 
(Plac Katedrzlny). Spe- 
cjalna ulga dla artystów 

  

Do sprzedania 
MIESZKANIE w Spėl- 

dzielni Antokolskiej. 
Dowiedzieć śię: Połocka 
1, m. 3 A od 17 do 19, 
w święta od 10 do I3.ej 

Sprzedam 
dom murowany 

Dowiedzieć się: 
ul. Wiwulskiego 29 

Prawnik 
(apl. sąd. apl. adwok) 
energiczny do  załatwia- 
nia spraw w instytucjach 
rządowych poszukiwany. 

Adres w redakcji. 

  

  

WĘTĘL,E NS Kol 

WIELKA PARADA SERC (in 

  

Nr. 6 (2047. 28" 

Jedyny film, który zdobył w | 
sezonie 1933 r. |-szą nmagro 
dę na konkursie najlepszyc! 
filmów śwista, Wtrótcel! 

   

  

kino REWJA 
Sala Miejska 

ul. Ostrobramska 5 

iowięk. teatr świetłay 

PAR 
1 Wielka 42, tel. 3-28 | 

DZIši 

....Przed Tobą staną zbliska 
Daleki kraj, w nim żółci bracia Li 
i Mściciel Tonga tam... w spelunkach San-Franciska 

NA SCENIE zmiana programu: 

Film, króry porwie wszystkich! 
Potężny film egzotyczny, łączący 
w sobie uczucie, nastrój i piękno 

Od 7.1. codziennie w najpotężn. 

». Zemsta Tonga 
"Tańce (C. Januszkowski) i Chór Rewelersów (J. Świętochowski) = A 

ZUNGU 
NAD PROGRAM: Arcyzabawna komedja Slim Summervilie w opałach. 

Początek o godz. 2, 4, 6, Bi 10'15 = = — 

dźwiękowcu sezonu — 
z Lorettą Young 4 
i Edw. G. Pobinsonem 

Wielka epopea miłości i bohaterstwa w dzi: 
kiej niebezpiecznej dżungli W roli głównej 
Nowa sława Ame:yki Cecylja PARKER. 

Dla młodzisży dozwolone. 

  

DZIŚ! 

Bźwięk. Kinv-Testr 

HELI05 
wileńska 38, tai. 8-26 |" 

WKRÓTCE! 

prod. 1933 r. 
otężny film 

Najnowszy film prod. Sowkino 
w Moskwie, który uczynił przewrót 
w wszechświatewej kinematogrefji p. t. 
Reżyseria genjalnego Mikołaja Ekka. 
NAD PROGRAM: ATPAKCJE DZWIĘKOWE. — Początek o godz 4. 6, Bi 10.15, w sob. i niedz. o godz. Żrel 3 

RASPUTIN 

ae. w żyźń—]| 
BEZDOMNI Droga do życia) 

Życie i orgje erotyczne niekorsnowanego cara Rosji мв 
pamiętnika książęcego zabójcy Rusputina 

W roli tytułowej genja!lny mistrz CONRAD VEIDT. 

    

Film, który zaciekawi wezystkich 

AW
K:
 

ks. Jusupowa+ 

Pieśni i romanse cygańskie w języku rosyjskim. (Szczegóły nastąpią). 
  

dźwiękowa Kino | 

CASINO 
saika 47, tei. 15-41. | 

2) Wesola 
operetke p, t 

DZIŚ! Wielki świąteczny 1) 
podwėjay pregram: 

„PANIENKA i MILJON 
KSIĄŻE—STUDERT 

NAD PROGRAM: Urozmalcene dodatki dźwiękowe +" 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'!15, w dnie świąt. o Ż-ej 

Remcnem NOWARRO z bożyszczem 
tłumów, słyn. 

  

Reż. Van Dyke twórca „Bi 
łe Cienie”, „Trader Horn*, : NOCNE SĄDY 

Rekordowa obsada: Anita Page, Phillip: 
Holmas, Lewis Stone i Walter Hastor. 

  

„Człowiek Małpa” stworzył W TYCH DNIACH | 

jeszcze jedno arcydzieło W KINIE „CASINO 3 

Ufwięk. Kino - Teatr | Ceny najniższe w Wilnie. DZIŚ! Dawnoorzekiwany największy przebój dźwięk. o niewidzianym dotychezai 

    Malliywosd 
Astiew. 22, tel. 13-28 

Dźwięk. Kieo- Teatr | D 

Światowid: 
ul. Mickiewicza 9. 

KINO-TEATR 

UL. WIELKA 25 

przepychu i niedo- 
ścignionej technice 

ZIŚ! Król 
komików 

DZIŚ rewelacyjny podwójny program. 
Dwie orkiestry: artystyczny zespół mandolinistów 

w Mongolji, wvtwór- 

ni „Sowkino*. 

  

wagi lekarskie stwierdzi 

wstaje z powodu obsi| 

Chory żołądek jest g. 

SŁYNNE OD 56 LAT 

jak to stwierdzili prof Bi 

dobrym 

i pobudzają spetyt. 

pienia wątroby, nerek, k 
pienia hemoroidslne, reu 
głowy, wyrzuty i liszaje. 

Zioła z gór Harcu 
grodzone na wystawach 

linie, Wiedniu Paryżu, L 
Tysiące podziękowań otr 
wyleczonych. 

   
Ratujcie ZUTOWiE 

nia najrozmaitszych chorób, zanieczyszcza krew 
i tworzy złą przemianę materji 

ZIOŁA Z GÓR HARCU Dr. LAUERA 

Dr. Martin, Dr. Hochflaetter i wielu innych wybit- 
nych lekarzy, są idealnym środkiem dla uzdiowie- 

nia żołądka, usuwają obstrukcję (zatwardzenie), są 
środkiem  przeczyszczającym, 

funkcję organów trawienia, wzmacniają organizm 

Zioła z gór Harcu Dr. Lauera usuwają cier- 

odznaczeniem i złote mi medalami w Badenie, Ber- 

Najsiynniejsze 

świstowe po- 
ły. że 75% chorób po- 
rukcji. | ! 
łówną przyczyną powsta 

w CAŁYM ŚWIECIE 

erlińskiego Uniwersytetu 

ułstwisją 

amieni żółciowych, cier- 
matyzm i artretyzm, bóle 

Dr. Lauera zostały na- 
lekarskich najwyższem 

ondynie i w.in. miastach. 
zymał Dr. Lauer od osób 

CENA 1!/, pudełka zł. 1.50, podw. pud. zł. 2.50. 

Panie bez posady! 
Poważne Towarzystwo poszukuje od 
zaraz inteligentnych pań od 25 lat 
wzwyż do bardzo przyjemnej pracy. 
Decydujące się mogą się zgłaszać 
z dokumentami w poniedziałek od 
10—14 uł. Mickiewicza 41 — 19 :front) 
  

  
   

  

Sprzedaż w aptekach i składach aptecznych. 

ODCISK 

  

zgrubiała, skórę i brodawki 
usuwa bez bólu i bez». 
powrołnie znonyod % wieku 

  

  

Z KSZO 

TADEUSZ ŁOPALEWSKI. 

  

ARTYŚCI. 
(Nowela). 

(Dokończenie). 

Równocześnie zagwizdała cukrow- 
mia, Radwiński przeciągnął się w fotelu. 
i stanął przy otwartem oknie. Robotni- 
cy szybko wyłazili z zabudowań fab- 
rycznych, z warsztatów i magazynów, 
brudni, uznojeni dwunastogodzinną 
pracą. Na widok dyrektora zdejmowali 
uniżenie czapki. Wobec tego cofnął się 
wgłąb pokoju i, przeczekawszy dopóki 
wszyscy wyjdą, narzucił palto i zabral 
się do domu, : 

Gdy przechodzil obok domu Hin- 
ckego i usłyszał tęskne zawodzenie 
smyczków Ścisnęło mu się serce. A po- 
tem był zły. Ci ludzie chyba nie innego 
nie robią, tyłko grają. Dopiero co maj- 

  

ster i jego zięć wyszli z cukrowni. 
Wzruszył ramionami i przyśpieszył 

kroku. 
* * 

Artystyczna rodzina tego dnia 
miała u siebie gościa. Raczono go więc 
czem chata bogata, to znaczy muzyką 
przedewszystkiem. Głowa domu lubił 
popisywać się przed ludźmi i w takich 
razach grał ze szczególnem namaszcze 

niem. Widać je było również na twa- 

rzach wszystkich członków familijne- 
go zespołu. Głowa domu jak zwykle 
dzierżył pierwsze skrzypce i dyrygo- 
wał, kiwając rytmicznie całym korpu- 

sem. Grano „Pieśń wieczorną* Mo- 
niuszki, z lubością wyciągając każdą 
nutę, Pani Hincke tymczasem przygo 
towywała kolację. I ona chciała popi- 

sać się przed gościem, Przy kuchni po 
magała jej młodsza córka, Dora. 

— Tę resztę już ja sama zrobię, — 
rzekła w pewnej chwili matka, — ty 
idź, Doro, posłuchaj sobie i powiedz, 
że niedługo będzie kolacja. I zwracaj 
też uwagę na pana Krzechowskiego. 
Bądź uprzejma dla gościa. 

Dora myje ręce w cebrzyku i uś- 
miecha się zagadkowo. Ma szesnaście 
lat dopiero, ale wygląda na dwadzieś- 
cia, Wszyscy to jej mówią i z tego jest 
zadowolona. Sukienkę nosi już pra- 
wie długą, a dwa jasne warkocze ok- 

ręca, dokoła głowy, chociaż w tym 

wieku, jak twierdzi matka, powinno 
się je spuszczać na plecy. Dora jest ła- 

dna ze swemiwesołemi, zawsze Śmie- 

jącemi się oczyma. Więc gdy zbliża się 

do gościa, ten czerwieni się lekko i 

milczy, nie wiedząc o czem z panną 
rozmawiać. Nie, nie chce usiąść, dzię 
kuje, postoi sobie jak dotąd pod pie- 
cem. Czy chce jeszcze urosnąć? Na 
ten żart nie odpowiada wcale, jeno 
prostuje nieco wysmukłą figurę. Od- 
wraca wzrok od Dory i z przesadną u- 

%ędzwnietwo „Kurjer Wileński" S-ka z ogr. odp. 

PROSZEK 

ZLA 
USUWA WAJUPORCZYWSZY 

*% BÓL GŁOWY 
ZZOZ AR WIE Pó 
* № maj LADOWNICTW, UPOA- 

w BODOSNEM DG 
RAMŁEGO BGMTOWANIU. 

czrwag 

wagą przypatruje się grającym, Dora 
nadąsana sadowi się obok braci bliź- 
niaków. Nieruchomi i zasłuchani sie- 
dzą bracia trzymając ma kolanach 
trzyćwierciowe skrzypeczki i patrzą 
w ojca jak.w tęczę. Śledzą piinie każ- 
de poruszenie smyczka. Ani najstarsza 
siostra z wiolonczelą, ani szwagier ze 
swoim kontrabasem, w którego brzu- 
chu mogłyby się take bąki schować 
jeden z drugim, ani wreszcie brat z 
pięknie brzmiącą altówką, nie impo- 
nują im tak jak ojciec. Ten dopiero 
gra. Niema takiego drugiego skrzyp- 
ka na świecie. ; 

To samo myśli Dora i co chwila 
rzuca okiem na pana Krzechowskiego, 
podpierającego piec. Chciałaby doj- 
rzeć na jego twarzy oznaki podziwu 
lub zachwytu. Ale gość oczy ma teraz 

opuszczone i tylko rumieni się, czując 
spojrzenia Dory na sobie. Dziwny 
człowiek, nieśmiały i małomówny. 

Pracuje w sąsiedniej cukrowni i po- 
dobno jest bardzo zdolny. U Hincków 

jest dzisiaj po raz pierwszy, kontraba- 

sista go zaprosił. 
Muzyka umilkła, Wtedy Dora 0z- 

najmia, że wkrótce będzie kolacja. 
Wobec tego rozległ się szelest zbiera- 
nych nut i szurgot odsuwanych w kąt 
pulpitów. Hincke zaczął podantycznie 
układać skrzypce do futerału. Pan 
Krzechowski raczył się wreszcie odez- 
wać z pod pieca: i 

_  — Bardzo ładnie, — i tę skąpą po- 
chwałę artyści przyjęli z zadowole- 
niem. Przyjemnie to usłyszeć od ob- 

  

     
FABRYKA CHEM= FARMACEUTYCZNA 

„AP.KOWALSKI“, WARSZAWA   

  

@ a 

WĘGIEL „£2:..- KOKS IS 
BRYKIETY « w. 

w szczeln'e zamkniętych i zaplombow. wozach 

Przedstaw. Handlowo-Przemysł.   

    

KONGRES TAŃCZY 
Liliana Harvey, najmilszy Henry Garat, kusząco piękna Lil Dagover i najlepszy komik Armand Bernard 

Początek o godz. 2, 4, 6, Bi 1015 

Buster Keaton 

2) Postrach 

== rz 

Wilenkin 
ul. TATARSKA 20 

  

    

W ;kwintna, Mocne, 

NIEDROGO,: 
na Atgodsgtė Karmkiass ; 

i KA RATY. 
NADESZŁY KHOWOŚC 

   

  

  

Lokata 
kapitaliku najlepsza i naj- 
wewaicjsżać Jedyne pole 
ska placówka dobrze pro- 
sperująca na 2 powiaty, 
przyjmie wspólnika z ka- 
pitałem 2,5—5 tysięcy zł. 
Współpraca niekonieczna 
łecz miłe widziana. Zgło- 
szenia do Admin. „Kurj. 
Wil. Jagiellońska 3, m. 1 

pod „Oficer emeryt.“ 

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

handlowej i przemysto- 
wej. Moniuszki 38, m. 1. 
  

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

wszystkich rczómiesza do łez 
w świetnym dźwiękowcu p.t 

Tysiące niezwykłych przygód, jakie Buster przeżywa na froncie i na tyłach. 

NAD PROGRAM: Wesoła komedla. 

1) Burza nad żzją 

Akcja toczy się na t 
Udział biorą: uroczi 

Najrozkoszn. operetka fimowa. 
Kongresu Wiedeńsk. roku 1814. 

Dla młodzieży dozwolone. Ё 

BUSTER NA FRONCI 
p 

a 

Dls miodziežy dozwolone. I 

Genjialne arcydzielo W 
Padowkina:— nakręcasij 

z niezrównanym cowbojem 
Big-Boy Williamsem. 2 * 

It. Blumowicz. 
Chorchy wenersczaz, 

skórne i moczopłciowe: 

ul. Wielka r. ži. 
tel, 9-21, od 9—1 i 38% 

\. 2 Р. 29. 

Akuszerks 

Wj LAKIER 
szanuja odYTAG? wisi 
ulica Kasstasowa 7, m. 2 
Ww. Z. P. Nr. 69. 8520° 

Akuszerka | 
Śmiałowska | 
przeprowadziła sią _ 

na ul. Orzeszkowej 7 —1 
(róg Mickiewicza! Ku 

łamże gabinet kosme ye“ д 
my, usuwa zmarszczki, bro” 
dawki, kurzaśki i wągry: 

pustyni 

  

Ur. Zeldowicz 
Choroby skórne, wener., W. Z. P. 48. 8323 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i 5—8 wiecz. Akuszerka 

  

M. Brzezina 
przyjmuje bsz przerw? 
przeprowadałła się 

Zwierzyniec, Tom. Zazś 

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

Dr. GINSRERG | 
shorob; 
ryczne i moszopiclowe 

Wileńska 3 tel. 587 
od godz. B—1 1 4. 

DOKTÓR 
Janina 

Piotrowicz-Jurczenko 
Ordynator Szpitala Sawicz 
shoroby skórne, wenery- 

czne i moczopłciowe 
przeprowadziła się 

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

M Kenigsberą 

  

  

Fut, Wiit 

  

    

  

aa lewo Gedemisovs:*   
ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3093 

—н 

r 

lūsiiii dė Kalė: 
„KĖVA“ (Paris) 

Miokiegioza 37, tol. 667. od 1-27, 
Rozgładzanie i ocdswieža“ 
nie twarzy. Leczenie wą”. 
grów ipryszczy. Elektwy 

  

  
zacja. W.Z,P. 58. 

Jeden iub dw а 

pokoje 
ładne słoneczne z wygod: A 

DO WYNAJĘCIA 
ul. Jagiellońska 9—12 

POKOJE 
jeden, dwa, cztery, kuch” 

  

nia, słoneczne, suche. 

Jagiellońska 9-13. © 

POSZUKUJĘ o 

Wil p'ekarza, umiejącego piec Choroby skórne, 

a 3 INO ciastka ma wyjazd do ' ;3?;17.03'“9 

i : ielioni Kowna. Oferty składać *zopłel 'we, 

RE osi DE 1999 3 | pźmiennie. Literacki zau ulica Mickiewicza 4, 
Składy: bocznica własna, Kijowska 8, tel. 999 4]| jek 11. Bizokaite, dla * telefon 10-90, 

Ё ж Iwanowskiegó:” od godz. 9—12 i 4—8. 

cego inteligentnego słuchacza. Ów zaś Franus, prawy właściciel tych nawet 

  

wziął machinalnie od jednego z bliź- 
niaków skrzypeczki i bawił się niemi, 
brzdąkając palcem po strunach. Hin- 
cke zwrócił się do niego uprzejmie: 

— A więc i pan muzykalny? Jak 
to miło... 

— Tak.. Troszkę, — bąknął gość 
i zmieszał się bardzo, bo po tej odpo- 
wiedzi oczy wszystkich zwróciły się 

na niego, 
— To proszę: niech nam pan coś 

zagra, — oczywiście. Jak każdy bieg- 
ły w swej sztuce artysta wyrozumiały 
był dla dyletantów. Tylkó Dora uś- 
miechnęła się złośliwie. Kontrabasista 
otworzył usta, by coś rzec, lecz gość 
potrząsnął energicznie głową i nie 
wziął skrzypiec od Hinckego. Spłoszy- 
ło ironiczne spojrzenie panny. Zła by- 
ła na niego za to boczenie się i mru- 
kowatość. Chciała mu dokuczyć. 

— Niech się pan nie wstydzi — 
wypaliła — my słuchaliśmy już róż- 
nej muzyki. 

O;ciec spojrzał na nią surowo, lecz 
było już za późno. Krzechowski sła- 
nął w ponsach. Można było się spo- 
dziewać, że obrazi się i wyjdzie, nie 
czekając na kolację. Dora się prze- 

straszyła — niepotrzebnie, bo młody 

człowiek odstąpił raptem od pieca i, 
stanąwszy prawie na środku pokoju, 
z jakimś nerwowym pośpiechem 74- 

czął przykręcać kołki u tych dziecin- 

nych, co je trzymał w ręku skrzypek. 
Nastroił — i z pasją smagnął struny 
smyczkiem, probując tonu, 

Drukarnia „Znież”, Wilno, ul. S-to Jaūska I, tel. 3-40. 

skrzypeczek, najpierw wybałuszył о- 
czy zdumione, że taki ton kryje się w 
jego instrumencie, a potem z niewysło- 
wioną pychą spojrzał na brata. I Hin- 

cke madstawił uszu: z uchwytu gry- 

fa, z siły dźwięku, znagła dobytego po- 
znał, że nie fuszera ma przed sobą. 
Pożałował swoich zaprosin. Już był 
prawie pewny, że gość lepiej zagra od 
niego. Ktoby się tego spodziewał? 

A jednak to się stało: skrzypeczki 
zakwitły, zaśpiewały w rękach Krze- 
chowskiego.Hincke próbował jeszcze 
krytykować w duchu niewłaściwy spo 
sób oparcia instrumentu o ramię, nad- 
mierne skrzywienie głowy, lecz już za 
chwilę ten opór prysnął gdzieś, nato- 
miast jakaś przemożna siła wzięła go 
za łeb, zgięła prawie do ziemi, złamała 
i ukorzyła przed objawieniem boskiej 
harmonji. I jak przed objawieniem 
kazała łbem zamiatać podłogę. Powa- 
žny, stary Hincke patrzył wpółprzy- 
tomnie na wibrujące dłonie młodego 
Krzechowskiego i wiedział tylko jedno 
w tej chwili: oto są rece, oto ręce cu- 
dotwórcze, których nie zawahałby się 

ucałowfć tutaj, wobec dzieci swych i 
wobec żony, to są jedyne takie ręce 

na świecie... 
Tak, wszyscy oniemieli podczas te- 

go koncertu. Pani Hincke oddawna 
już stała we drzwiach ze splecionemi 
na podołku dłońmi. I ona rozumiała, 
że teraz dzieje się coś osobliwego w 

tym domu, coś krąży wśród nich nie- 

uchwytnego, czego nie wolno spłoszyć 

Redaktor odpowiedzialny Witełd Kiszkis. 

westchnieniem. A skruszona 
Dora miała już łzy w tak wesołych 
zwykle oczach. 1 

Kiedy zaś pan Krzechowski skoń* 
czył równie nagle jak zaczął, niewia- 
domo było kto ma się pierwszy odez 
wać. I jakiem słowem? : 

Hincke w milczeniu złożył skrzyp- . 
ce'w pudełuku, nakrył naftowanem | 
przez żonę sukienkiem i zamknął z ta: 
ką miną i gestem, jakgdyby zamykał 
je nazawsze. Gość znowu oparł się ple 
cami o piec. Brzdąkał niedbale po | 
strunach, lekceważąc sobie podniosłyt: 
nastrój, którego sam był powodem. . 
Wreszcie zbyt długą, ambarasującą 

ciszę przerwała pani Hincke: + 

—- Proszę państwa do stołu. Her- i 
bała ostygnie. : 

I to było powiedziane do rzeczy. | 
Te słowa rozerwały niewidoczną ob-- 
ręcz, którą skrępowały ludzi i ścis- | 
nęła w jedno żyjące czucie — piękna | 
gra. Znowu każdy stał się sobą. Hinc- 
kowie odetchnęli i grzecznie puściw- 
szy gościa naprzód radośnie zaczęli 
rozsiadać się dokoła stołu. Oprócz bo- | 
wiem muzyki, choćby najpiękniejszej, 
są jeszcze inne ważne rzeczy na świe 
cie, o których należy pamiętać. Teraz 
więc, gdy Krzechowski smarował S0- 
bie chleb masłem, Hincke spojrz. 
przelotnie na jego ręce i zawstydził się 
niedawnej pokusy, Na szczęście o jego 
niedorzecznej chęci całowania rąk ob 
cemu nikt nie wiedział... I nikt się nie 
dowie... 

     

  

  

    

  

    

  

   

  

    
   

    


