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Rumunja na rozdrożu. 
(Korespondencja własna). 

  

ANGELESCU 
desygnowany na premjera rządu rumuńsku: 

MIN. 

go po zamordowaniu M. Duci: 

Bukareszt, w styczniu 1934 r. 

Przełom lat 1933 i 1934 stał się i 

dla Rumunji okresem przełomowym, 

który zdecyduje o dalszym ustroju po- 

litycznym naszej sojuszniczki połud- 

niowej. 

Już koniec roku ubiegłego zazna- 

czył się w życiu politycznem Rumunji 

całym szeregiem doniosłych wypad- 

ków, jako to: upadek rządów stron- 

nictwa narodowo-chłopskiego, obję- 

cie władzy przez partję liberałów, sta 

wiającą na naczelnem miejscu swego 

programu obronę zasad ustroju de- 

mokratycznego, i wreszcie wybory 

które dały liberałom 

ponad 50 proc. głosów i 73 proc. man- 

datów w Izbie Posłów oraz jeszcze 

większą przewagę w Senacie. 

Wypadkom tym jednak, zapew- 
niającym państwu rumuńskiemu ewo 

lucję na drodze demokratycznej, to- 

warzyszyło dziwnie szybkie zakorze- 

nianie się w szerokich warstwach spo- 

czeństwa, a przedewszystkiem wśród 

młodzieży akademickiej, skrajnych 

haseł nacjonalistycznych, - krzewio- 

nych nie bez wpływu hitlerowskich 

Niemiec. Hasła te znalazły swój wy- 

raz w zorganizowanem na sposób mi- 

litarystyczny stronnictwie pod naz- 

wą „Żelazna Gwardja*. Stronnictwo 

to, które, obok licznych rzesz ludu, 

zaagitowanych przez młodzież aka- 

demicką, skupiło w swych szeregach 
niemało rumuńskich elementów ideo 

wych, wzięło sobie za hasło walkę z 

zepsuciem społecznem, korupcją i ob- 

cemi wpływami w Rumun ji. Kierowa- 
ne jednak przez żywioły politycznie 

niedojrzałe ze swym „kapitanem* 

Korneljuszem  Zelea Codreanu. na 
czele, stronnictwo to popadało nieje- 

dnokrotnie w konflikty z władzami 

bezpieczeństwa publicznego na tle 

wybryków antysemickich i niedozwo- 

łonej agitacji. W końcu, w grudniu © 

ub. doszło do rozwiązania Šiai j 
Gwardji przez rząd t unieważnienia 

jej list kandydatów przy wyborach 
do ciał ustawodawczych. 

Rząd rumuński, pod przewodhnict- 

wem premjera Duca zdecydował się 

na politykę silnej ręki celem zapew- 

nienia krajowi ustroju demokratycz- 

nego i ścisłej współpracy z zagranicą, 

nie zamąconej wpływami nacjonali>- 

mu wiejącemi z Berlina i zmierzaj 

eemi do izolowania Rumunji od jej 

aljantów. 

Po rozwiązaniu Żelaznej Gwardji 

szala zwycięstwa w walce o ustrój Ru 

munji zdawała się przechylać na 
stronę demokracji. Społeczeństwo ru- 

muńskie z natury swej łagodne, spo- 

kojne i bierne, uległo z poddaniem się 

rozporządzeniom władz, zakazują- 

eym popierania Żelaznej Gwardji. Kie 

rownik organizacji nacjonalistycznej, 

Zelea Codreanu, w obawie przed 

aresztowaniem skrył się i zerwał kon 

taki z masami swych zwolenników. 

Okazało się jednak, że tak obcy 

parlamentarne, 

   

dla charakteru rumuńskiego bakcyi 

terroru został już przeszczepiony z 

niwy niemieckiej na rumuńską. Gwar- 

dja Żelazna; która po pierwszej po- 

rażce zrzekła się otwartej walki o 

swe ideały, rozpoczęła teraz skrytą 

ofensywę podstępu i terroru. Do wal- 

ki tej stanęły już nie szerokie rzesze 

narodu, prowadzone przez jednostki 

ideowe, lecz szałeńcze jednostki, poz- 

bawione podstaw moralności społecz- 

nej i praworządności: a przepojone 

obcym wpływem nienawiści i szanta- 

żu. : 

Pierwszym z tych bojowców, zde- 

cydowanych na wszystko, był 26-cio- 

letni abiturjent Wyższej Szkoły Han- 

dlowej w Bukareszcie, syn restaura- 

tora z Galacu, Mikołaj Constantines- 

cu, który wieczorem 29 grudnia za- 

mordował w cyniczny sposób na dwor 

cu kolejowym w Sinaia premjera Du- 

ca, wrącającego z audjencji u króla. 

Zabójstwo to było o tyle cyniczne, 

że marderca, udając jednego z życzli- 

wych manifestantów podszedł tuż do 

ufnego w swe społeczeństwo premje- 

ra i, chwyciwszy go za rękę wymie- 

rzył doń cztery strzały rewolwerowe 

w głowę, z których juź dwa pierwsze 

były śmiertelne. Następnie rzucił za- 

bójca dymną petardę, która powięk- 

szyła zamieszanie wśród obecnych i 

miała mu ułatwić ucieczkę wśród 

dalszych strzałów, któremi ranił kil- 

ka osób .z najbliższego. otoczenia 

premjera. Schwytany jednak natych- 

miast przez agenta policji i nie mogąc 

umknąć przy pomocy dalszego odstrze 

liwania się, przyznał się on, że dzia- 

łał świadomie w porozumieniu z dwo- 

ma innymi członkami Żelaznej Gwar- 

dji, których nazwiska wymienił, i któ 

rzy zostali nazajutrz podczas uciecz- 

ki schwytani. Według zeznań morder- 

cy, spiskowcy działali celem zamor- 

dowania premjera, jako odpowiedział 

nego za politykę rządu, zaprzedanego, 

jego zadaniem, zagranicy. 

Nienotowana od lat 70-ciu w Ru- 

munji tragedja morderstwa politycz- 

nego okryła naród rumuński głęboką 

żałobą. Żałoba ta znalazła swój wy- 

raz w spontanicznych manifestacjach 

hołdu i oburzenia, 

dniu pogrzebu przez wszystkie wac- 

stwy i kierunki polityczne społeczeń- 

stwa rumuńskiego. Nowy rząd, rekon 

stytuowany w tym samym składzie 

pod przewodnictwem ministra ošwin- 

ty, dr. Angelescu, zastosował ener- 

giczne środki celem zapewnienia spo- 

koju i bezpieczeństwa w kraju przez 

wprowadzenie w niektórych okrę- 

gach słanu wyjątkowego. W całym 

kraju dokonano szeregu aresztowań 

osób, popierających ruch Żelaznej 

Gwardji. 

'Tem niemniej jednak dramat, za- 

początkowany w Sinaia 29 grudnia 

którego treścią ma być droga, po któ- 

rej potoczą się wypadki wewnętrzno- 

polityczne w Rumunji na dobę najbliż 

szą, nie jest skończony. 

Ziarno anarchji i zbrodni politycz- 

nej, zasiane ręką Constantinescu, cho- 

ciaż zgłuszone pierwszemi energicz- 

nemi krokami rządu, nie da się jed- 

nak tak łatwo wyplenić. 

U progu nowego roku stanęły na- 

przeciw siebie w groźnej postawie 

dwa sprzeczne kierunki w Rumunji: 

kierunek praworządności i demokra- 

cji, oparty na tradycjach narodowych 

rumuńskich i kierunek przeszczepio- 

nego z Niemiec terroru nacjonalisty- 

cznego gwałtu i podstępnej walki. 

Który z nich zwycięży, przedwcześ 

nie jest dziś sądzić. Wystarczy stwier- 

dzić, że rok 1934 ząstaje sojusznicz- 

kę naszą w stanie ciężkiego zmaga- 

nia się wewnętrznego z  żywiołami, 

które, upojone hasłami nacjonalistycz 

nemi, chcą pozbawić Rumunję jcj 

ujawnionych w 
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Rzymska 3 wizyta Simona. 
Komunikat 

RZYM, (Pat). Agencja Stefani ogła 
sza następujący komunikat: W dwóch 
długich, nacechowanych serdecznoś- 
cią rozmowach, które odbyły się przed: 
wczoraj i wczoraj pomiędzy premjć- 
rem Mussolinim a sir John Simonem. 

rozpatrywane były najdonioślejsze za 
gadnienia polityki ogólnej, specjalnie 
zaś Sprawą redukcji i ograniezenia 
zbrojeń oraz Sprawa zreferowania Li- 
gi Narodów. Co się tyczy pierwszej 
kwestji, Mussolini i Simon zgodnie 
stwierdzili, że jest absolutnie niezbęd 
ne, 
najprędzej do jakiejś konkluzji. Na 

zgodę państw 

aby dyskusje doprowadziły jak, 

icjalny. 
leży, przytem porzneić wszelkie idee 
i propozycje, nie zawierające w sobie 
elementów szybkiej i praktycznej rea 
lizacji, biorąc natomiast pod uwagę 
punkty, które muszą być uważane 
ża dojrzałe w międzynarodowej opi- 
nji publicznej i które mogą znaleźć 

zainteresowanych. W 
sprawie reformy Ligi Narodów Musso 
lini wskazał na kryterja, według któ- 
rych reforma ta winna być realizowa 
na, aby zapewnić Lidze lepsze funk- 
ejonowanie i uczynić ją bardziej od- 
powiadającą jej celom. 

  

Tezy włoskie. 
PARYŻ, (Pat). Zdaniem „Exeel- 

sioru*, tezy włoskie przedstawiają Się 
następująco: 

1) Powinno się zadośćuczynić żą- 
daniu niemieckiemu w sprawie rów- 
ności praw. 2) Równość praw nie mo 
że być osiągnięta przez rozbrojenie. 
Należy raczej dążyć do jej osiągnięcia 
przez zgodę na ograniczone uzbroje- 

Wywiad Simona, 
RZYM, (Pat). Sir John Simon u- 

dzielił wywiadu dziennikarzom zagra 
nicznym którym oświadczył, iž tema- 
tem rozmów rzymskich były głównie 
sprawy rozbrojenia i reorganizacji Li 
gi Narodów. Simon podkreślił, iż spra 
wa reorganizacji Ligi stanowi kwe- 
stję drugorzędną. Natomiast na plan 
pierwszy wysuwa się sprawa rozbro- 

nie Rzeszy, niż pozwolić na kontynuo 
wanie zbrojeń niemieckich bez. moż- 
ności kontroli i sankcyj. 3) Niemey. 
zbróją się jedynie pod wpływem oba- 
wy okrążenia przez kraje silniej uz- 
brojóne. 4) Nowy regime niemieeki 
potrzebuje sił zbrojnych dla walki z 
komunizmem. 

udzielony prasie. 
jenia, która wymaga szybkiego. roz- 
wiązania. Dlatego należy unikać 
wszystkiego, co mogłoby problem ten 
skomplikowač. Simon uważa, że re- 
konstrukcja Ligi Narodów spowoduje 
wzmocnienie jej organizmu. Projekt 
reformy Ligi, zakomunikowany przez 
Mussoliniego Simonowi, ma być przed 
miotem rozważań rządu angielskiego. 
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Dalsze szczegóły katastrofy w Oseku. 
Beznadziejna sytuacja 129 górników. 

PRAGA, (Pat). Niema już żadnej 
nadziei uratowania górników, zasypa 
nych w kopalni „Nelson*. Dotychczas 

wydobyto 10 trupów, pod ziemią zaś 

znajduje się do tej pory 129 górników. 

Ogień wewnątrz szybu dotychczas nie 

wygasł. W związku z katastrofą szei 

administracji okręgu kopalni został 

zawieszony w ezynnościach. Dła zba- 

dania przyczyn katastrofy powołano 

speejalną komisję. Z zagraniey nad- 

chodzą liczne telegr. kondoleneyjne. 

Nowe wybuchy. Ogłoszenie strajku. 
PRAGA, (Pat). W kopalni węgla w 

Duchcowie, gdzie przedwezoraj wy- 
darzyła się straszliwa katastrofa, dziś 
po południu nastąpiły w kiłku szy- 
baeh dalsze wybuchy gazów. Skut- 
kiem wybuehów naruszone zostały 
uszezelnienia płonących szybów. Ja- 
kakolwiek akcja ratownicza jest wy- 
kluczona. Liczba ofiar wynosi skut- 
kiem tego ponad 140 osób. 

Na znak protestu przeciwko niedo 
statecznym zarządzeniom ochronnym 

w kilku kopalniach zagłębia prokla- 
mowane dzisiaj strajk. 

Depesza prezydenta Poznania 
POZNAŃ. (Pat). Prezydent miasta Pozna 

nia Ratajski przesłał ną zęce konsula cze: 
skosłowackiego w Poznaniu dr. Doležala na- 
stępująeą depeszę : 

„Z powodu wielkiego nieszczęścia, jakie 
nawiedziło bratni naród  ezeskosłowaeki 
przez katastrofę w kopalni „Nelson*, prze 
syłam na ręce Pana Konsula w imieniu st. 
m. Poznania wyrazy. szezerego wspolezucia 
i serdecznego żalu. 

  

W Rumunii spokój. 
BUKARESZT, (Pat). Niepokojące 

pogłoski, jakie rozeszły się zagranicą 
o sytuacji w Rumunji, nie ódpowiada- 

ją rzeczywistości. W kraju panuje zu 
pełny spokój i porządek, niezakłóco- 
"ny nawet najmniejszym incydentem 

Skład nowego gabinetu. 
BUKARESZT, (Pat). Premjer Ta- 

tarescu był przyjęty dziś o godzinie 
13.30 przez króla Karola w Sinaja, 

któremu przedstawił listę członków 
rządu. Skład osobowy nowego rządu 
jest prawie taki sam, jak poprzednie: 

cech najbardziej narodowych, które- 

mi są: wolność polityczna, poszano- 

wanie cudzych przekonań, pogoda 

usposobienia i zamiłowanie do spo- 

koju. 

Gr—ski. 

go z wyjątkiem Bratianu, Ministrem 
skarbu został Slavescu, były wicemi- 
nister. Stanowisko zaś wiceministra 
objął _ Constantinescu.  Manolescu- 
Strunga będzie mianowany podsekre- 
tarzem stanu ze specjalnemi upraw- 
nieniami. Titulescu zatrzymał tekę mi 
nistra spraw zagranicznych, a prem- 
jer Tatarescu — tekę ministra han- 
dlu. 

Odroczenie parlamentu. 
BUKARESZT, (Pat). Król Karol 

podpisał dzisiaj dekret o odroczeniu 
parlamentu do dnia 31 stycznia. 

Odjazd Simona do Londynu. 

RZYM, (Pat). Sir John Simon wy- 
jeżdża dziś do Londynu, celem powia 
domienia swego rządu o rezultatach 
rozmów z Mussolinim. 

RZYM, (Pat). Dziś o godz. 
opuścił Rzym sir John Simon. 

Pierwsze wrażenia w Paryżu 

PARYŻ, (Pat). Pierwsze wrażenia 

po ogłoszeniu urzędowego komunika- 
tu o naradach Mussoliniego z Simo- 
nem sprowadzają się do tego, że 
wzmiankowany komunikat, bardzo 
oględny, nie zawiera śladów żadnych 
sensacyjnych lub nieprzewidzianych 
decyzyj. Przeważa tedy uczucie uspa 
kojenia, po stwierdzeniu, że rozmowy 
włosko-angielskie nie miały bynaj- 
mniej na celu postawienia innych mo- 
carstw wobec faktu dokonanego. Co 
się tyczy sprawy zreformowania Ligi 
Narodów, to wydaje się, że Mussolini 
kładł przedewszystkiem nacisk na za- 
sady, na których podstawie reforma 
powinna być dokonana, nie zaś na 
samą reformę. Zdaje się zresztą, że 
idee Mussoliniego mogą być urzeczy- 
wistnione w ramach obecnego statutu 
Ligi Narodów. Narazie ujawnia się 
w rozmowach tendencja do liczenia 
się z międzynarodową opinją publicz- 
ną i ze zgodą zainteresowanych 
państw, co ' ogólnie 

jest jako chęć szerokiego uwzględnie- 
nia postulatów. wysuniętych przez o- 
pinję francuską. ; ‚ 

BERLIN, (Pat). Komunikat o ro 
mowach Mussoliniego / z Simonem wy 
warł w pierwszej chwili w Niemczech 
rozczarówanie i pesymizm. 

Według „Berliner Ztg. am Mittag” 
wynik konferencji rzymskiej zawiódł 
oczekiwania, ponieważ nie uwzględ: 
nił zasadniczych postulatów Niemiec. 
Ze sformułowania komunikatu wyni- 
ka, że niema już mowy o rewizji sta: 
nu uzbrojenia, jak tego domagały się 
Niemcy, lecz nastąpi całkowity na- 
wrót do pojęć konferencji rozbroje- 
niowej i Ligi Narodów. Poparcie 
przez delegację angielską tego stano - 
wiska oznaczałoby całkowite przejś- 
cie rządu angielskiega na linję poli 
tyki francuskiej. Zdaniem dziennika, 
projekt tego komunikatu wyszedł nie 
od Mussoliniego, lecz z pod pióra 
Simona. 

Kementarze prasy popołudniowej 
utrzymane są w tonie bardziej wstrze 
mięźliwym. Zaznacza się przytem, że 
komunikat oficjalny jest bardzo mało 
mówiący, tak, iż trzeba oczekiwać na 
dalszy rozwói wypadków. 

„Deutsche Ztg.“ wyraża przekona- 
nie, że osiągnięcie jakiegoś porozumie 
nia zależy przedewszystkiem od bez 
pośrednich rokowań niemiecko-fran- 
cuskich, składając przytem pełną od- 
powiedzialność za ich rezultat na 
Francję. 
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e Birżyszce „Gazeta Polska” 

Wi zwiąku z przyjazdem do "Warszawy 
profesora Uniwersytetu Kowieńskiego Biržs- 
šzki „Gazeta Polska“ przypomina, že prof“ 
Birżyszka bawił już w-Warszawie w roku 
zeszłym. Wizyta ta dała w rezultacie szereg 
brutalnych napaści tego profesora na nast 
kraj, w którym go przyjmowano: 

Między innemi Birżyszka pisze w piśmie 
swem „Musu Vilnios“, w -numerze #, 10 П- 
stopada ub. roku, co następuje: „Charaktery 
styczną jest rzeczą, że-w roku 1928 nad 
gent. warszawski Hołówko. proponował L 
winom wydanie 
Warszawy emigrantów. litewskich”. 

W dalszym ciągu „Gazeta. Polska“. 

  

pisze:; : 

„My Polaey, zmierzamy od lat dó nawža 
zania normalnych sąsiednich stosunków pa-/ 
między Polską i Litwą. Dlatego pózwołenia 

    

na przyjazd Litwinów do Połski — stane- * 
wiące może drobny, aie jednak realny: krók 
do wzajemnego zapoznania się -- Są "wyda 
wane przez władze połskie bez trudności. Tej 
zasadzie ogólnej przypisać nałeży, iż pozwa-“ 
lenia takie otrzymują nawet 'ci z pośród 
Litwinów, którzy, jak prof. Birżyszka, prac ы 
ją głównie nad utrzymaniem ebińskiego mtu- 
ru fałszów i oszezerstw pomiędzy obu naro 
dami. Nie chcielibyśmy jednak, ażeby przy- 
puszczali, że dzięki polskiej gościnności śłe_ 
pniemy i patrzymy na nich inaezej, niż na. 
to zasługują. Z racji dzisiejszego przybycia, 
prof. Birżyszki do Warszawy poczuwamy się 
do niezbyt miłego obowiązku skorygowania 
jego fałszywej opinji o Połsee, przy najmniej 
w tym punkcie*. (PAT) © 

Sprawa zatrudnienia : 
robotników - z 

na Litwie. : 
BERLIN, (Pat). Prasa 

Kowna, że komisja litewskiego mini- 
sterstwa spraw zagranicznych, powó-.. 
łana do zbadania sprawy zatrudnie= 
nia robotników -obcokrajowców, roż- 
poczęła swe prace. 
nikom-obcokrajowcom, zatrudnionym. 
na Litwie, przedłużono wizy pobytu - 
tylko na 3 miesiące. Według informa: 
cyj, gubernator okręgu kłajpedzkiego . 
wird zarządzenie, mocą którego prze 
szło tysiąc robotników obywateli nie- 

   
zbiegłych pod skrzydełka ; 

donosi =. 

Wszystkim robot- | 

mieckich pozbawiono pracy ż powo: * 
du nieprzedłużenia im ada 
zezwoleń. Donoszą równocześnie o. 
zarządzeniach niemieckich, ograni: - 
czających przewóz nabiału w całyin 
ruchu granicznym między Litwą a 
Prusami Wschodniemi. 

Odroczenie konferencji 
Małej Ententy. 

BIAŁOGRÓD, (Pat). Według in- 
formacyj dziennika „Vreme*, konfe- 
rencja Małej Ententy ulegnie odrocze 
niu i odbędzie się między 20 stycznia 
a tl lutego w Zagrzebiu. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WARSZAWA. (Pat). Londyn 28,90—29,04 

Nowy York czek 5,61 — 6,64 — 
88 — 34,97 —84,79. Szwajcar 

172,63 — 171,77. Włochy 46,80 — 
—-46,68. Berlin w obr. nieof. 211 55. 

   

  

ja 172,20 - 
16,92 
Tend. niejednolita. 

AKCJE Bank Polski 85,50 — 86,25. 

  

Nerwobóle 

ARTRETYZM - REUMATYZM 
leczy „EGE“ 

|BALSAM JAPOŃSKI 
  

Katastrofa w zakładach hydroelektrycznych 
Woda zalała budynki fabryczne. 

PARYŻ. (Pat). W okolicach Colmaru wy- 
darzyła się ubiegłej nocy tragiczna katastra 
fa. W zakładach hydroelektrycznych, wyzy- 
skujących energję jezior Białego i Czarnego, 
położonych nad doliną d,Orbey, olbrzymia. 

trąba wodna z hukiem uderzyła w budynki 
fabryczne, zalewając je eałkowieie. W sali 

zalanej przez ię zginęło 5 inżynierów i 4 
robotników. 

Hydroplan linji Francja — Ameryka || 

Ten SARE: DYBOPDA o 4-ch motorach, każdy o sile 650 KM. ma SD liaję” -   pocztową Francja — Ameryka. 
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lil kongres drogowy w Warszawie 
WURSZAWA. (Pat). W piątek o godzinie 

12 w gmaehu Politechniki Warszawskiej na- 
stąpiłe otwarcie III kongresu drogowego, na 
który przybyło kiłkuset inżynierów i techni- 
ków z eałej Polski. Na uroczystość otwarcia 
przybyli: p. minister komunikacji inż But- 
kiewiez, podsekretarz sianu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych Korsak, prezydent m. 
st. Warszawy inż. Słomiński, protesorowie 

Politechniki z rektorem prof. Warehałow- 
skim, przedstawiciele władz państwowych i 
wojskowych. 

Otwarcia kongresu dokonał prezydent Sło 

miński, powołując do prezydjum na prezesa 

honorowego p. ministra inż. Butkiewicza, na 

prczesa inż. Jędrzeja Moraczewskiego, na wi 

«eprezesów dyr. Siła - Nowickiego, dr. Mau- 

rycego Jnroszyńskiego oraz sekretarza ii 

Borowskiego. 
Pan inż. Moraczewski, po złożeniu konge* 

sowi życzeń owoenych obrad, omówił zagad- 

nienie budowy dróg w Połsee na tle obecnej 

sytuacji gospodarczej, zaznaczając przytem, 

že /sprawa tu, będąca tematem obrad kongre 

su, jest hardzo ważna i trudna do rozwiąza 

nia. Zjazd uchwalił wysłać depeszę hołdow- 

nieze do p. Prezydenta Rzeczypospolitej ip. 

Marszałka Piłsudskiego oraz.do premjera Je- 

rzejewicza. 

PRZEMÓWIENIE MIN. BUTRIEWICZA. 

Zkołei p. minister komunikacji Butkie- 

wież wygłosił przemówienie w którem zazna 

czył na wstępie, iż sprawa drogowa w Pols 

ce jest przedmiotem żywego załnteresowania 

społeczeństwa, właśnie ze wzgłędu na zły 

stan dróg kołowych. Zadanie utrzymania 

kosztem państwa siecł dróg kołowych, obej 

mujących 20.707 km., w okresie dobrej kon- 

janktury bylo 'spełniane, przy użyciu kredy- 

tów budżetowych i aczkolwiek wysokość ich 

była daleka od potrzeb, to jednak niezbędne 

wydatki: wynosiły z budżetu państwowego w 

iatach od 1928 — 1931 roku przeciętnie 09 

miljonów złotych rocznie. Z nastaniem trud-, 

móści gospodarczych, z powodu minimalnych 

dotacyj ze skarbu, wydatki na drogi i mo 

sty musiały być zmniejszone. Została wyda- 

na nowela do państwowego funduszu drogo 

wego, wprowadzająca nowe źródła dochodo 

wę z opłat od materjałów pędnych i olejów 

mineralnych. Jednoeześnie obniżono wyso- 

kość stałych opłat od wagi pojazdów mecha 

nicznych. Dodatni skutek ten nowelizacji 
jest widoczny, gdyż ilość pojazdów meehaniez 
nych, według stanu z dnia 1 lipea 1933 ro- 

ku w porównaniu ze stanem z dnia 1 I. 1933 
soku wzrosła o 33 procent, a wpływy, o ile 
«d-1 kwietnia 1933 r. do 1 października te- 
geż roku wynosiły miesięcznie od 465 tys. zł. 
do 843 tys. zł, to w październiku wpłyne- 
1 1.296.900, w listopadzie — 1.535.000, w gru 

dniu — 1.278.000 zł. 
% poszukiwaniu dalszych dochodów ba 

poprawę dróg wyzyskana została również u- 
stawa z dnia 14 marca 1932 r. © zarobkowym 

przewozie pojazdami meehanicznemi, umoż 
Hiwiająca wydanie koneesyj wyłącznie wza- 
mian za speejalne świadczenia w gotówee, 
wzgiędnie wykonanie robót drogowych. Pew 
ną pomocą przy odbudowie zniszczonych 
dróg i mostów oraz budowie nowych zapew- 
miła ustawa z dnia 16 marca 1933 r. o fun- 
duszu pracy; Z funduszu tego w roku budże 
towym 1933-34 zatlągnięto pożyczkę około 
5 miłjonów zł., a w roku 1934 - 35 zamierza 
się uruchomienie z funduszu pracy robót na 
drogach państwowych i samorządowych n" 
sumę około 18 miljonów złotych. Art. 27 usta 
wy © funduszu pracy umożliwił spłacanie za- 
tegłych podatków w naturze, skutkiem czego 
drogi nasze otrzymały pewną ilość kamienia 
i drzewa. Z pożyczki uzyskanej z funduszu 
praey uruehomiono kamieniołomy państwo 
we w.Janowej Dolinie, w Zagnańsku i Ko- 
zach oraz klinkiernię w Izbicy. Nie można 

— zaznaczył dałej minister — ofiar 
nego stanowiska całego szeregu samorządów, 
które — mimo trudnych warunków finauso 

„ wych, w łakieh pracują — łożą w wielu w;y- 
padkach z własnych środków na utrzymanie 

    

dróg państwowych, lub oddają na ten cel 
swoje zaległe podatki samorządowe w natu- 
rze. Wreszcie wykorzystano postanowienia 
art. 3 ustawy o państwowym funduszu drogo 
wym o zorganizowaniu robót drogowych na 
kredyt, w ten sposób zdołano wybudować 18 
większych mostów żelaznych 0 długości 
2.290 metrów kosztem około 16 miljonów zł 
Przebudowano również około 300 km. dróg 
państwowych na nawierzchnię typu wyższe- 
go. W ten sposób zapoczątkowano realizac- 
ję programu przebudowy 3200 km. dróg pań 
stwowych wpobłiżu większych miast i na 
szlakach 60 większym ruchu. 

Pan minister zakończył słowami: „Wie- 
GEEWA 

Wylał Tybr.     
W okolicach Rzymu wylał Tybr, zalewa: 

jąc uliczki położonych wpobliżu rzeki wsi. 

Poczty Sztandarowe Przyspo- 

sobienia Wojskowego 
w świątyniach. 

W związku z nieporozumieniami, jakie 

zdarzają się od czasu do czasu podczas na- 

bożeństw w kościołach na tle zachowania 

nakrycia głowy przez poczty chorągwiane 

hufców przysposobienia wojskowego, wysto- 

sował dyrektor Państwowego Urzędu Wych 

Fiz. i Przysp. Wojsk. płk. dypl. Kiliński 
okółnik.do wszystkich podległych mu okrę 
gowych urzędów przysposobienia wojskowe- 
go, w którym wyjaśnia, iż hufce przyspo 
sobienia wojskowego występujące podczas 
uroczystości i defilad uzyskują prawa oddzia 
łów wojskowych. Wobec tego poczty cho 
rągwiane tych hufców, zgodnie z brzmieniem 
swego regulaminu nie powinny zdejmówać 
hełmu ani czapki z opuszczoną podpinką 
w „żadnym wypądku. ; 

Celem jednak niedopuszczenia do jakich- 
- kolwiek na tem tle nieporozumień z władza- 

mi košcielnemi, płk. dypl. Kiliński poleca, 
w razie sprzeciwu ze strony proboszcza pa 
rafji zaniechać wnoszenia sztandarów do 
świątyń i pozostawić je podczas nabożeń 
stwa obok świątyni tak, ażeby poczty cho: 
rągwiane obowiązane do zachowania nakry 
cia głowy do świątyni wogóle nie wchodziły. 
(Iskra). 

Najpowažniejszą spółdzieiczą instytucją bankową w Polsce 

jest 

[entralna Kasa Spółok Rolniczy 
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzeczpospolitej. 

resów kraju, . 
LK 

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów 
i NAJWYŻSZE OPROCENTOWANIE; : 

zužytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla inte- 
gdyż wspiera kredytem najlicz- 

niejszą rzeszę wytwórców — drobnych rolników, 
a temsamem łagodzi skutki kryzysu rolniczego 

SKŁADAJAC SWE OSZCZĘDNOŚCI W CENTRALNEJ KASIE 
OTRZYMUJEMY NIETYLKO KORZYŚĆ DLA SIEBIE, 
ALE SŁUŻYMY TAKŻE I SPRAWIE PUBLICZNEJ. 

OSZCZĘDZAJ W CENTRALNEJ KASIE! 
WILNO, MICKIEWICZĄ 28, TEL. 13-65. 

  

W KRAINIE SZAMANÓW. 
Nasi wygnańcy na kresy Syberji, 

spotykali w jurtach jakuckich i na 
granicach mandżurskich dziwnych 
łudzi, czarodziejów i lekarzy, przepo- 
wiadaczy i magnetyzerów: szamanów 
otoczonych wielką czcią i iękiem 
przez tubylców. Rasa tych medjów 
przetrwała aż dotąd i obecnie podróż- 
nicy spotykają ich jeszcze, w całym 
rynsztunku. obrzędówym. 

W dalekim Harbinie, mamy poważ 
ną placówkę polską, szkoły, gimnazja: 
kościoły, misje, konsulat. Mamy też 
kilku rodaków, którzy interesów pol- 
skich i Polaków pilnie na tym dale: 
kim wschodzie doglądają. Na czele 
stoi senior osiadłych tam rodaków, p. 
inżynier Grochowski, mający konce* 
sje kopalniane i od lat przeszło 40-stu 
mieszkaniec Mandżurji, zwanej dziś 

Mandżuko. 
Wydał on w 1928 r: ciekawą książkę 
„Polacy na dalekim wschodzie”, a 
przez szereg lat poczynił dużo odkryć 
geologicznych i archeologicznych w 
krainie Barga, kraju znajdującego się 
w trójkącie pomiędzy granicą sybe- 
ryjską, górami Chingan i rzeką Chal: 
cha. Główne miasto Bargi, twierdza 
Hajlar, leży o 748 kilmtr. od Harbina. 
W tamtych okolicach, obfitujących w 
różne bogactwa przyrodnicze (np. 27 
gorących źródeł), i pamiątki history- 

2-2 Ai 

czne, odkrył p. inž. Grochowski rui- 
ny grodu Dżingis-Hana z XIII w. mo- 
nety z XITi t. p. wiadomo też, że w 
piaskach stepowych, około 160 klm. 
od Hajlaru, zakopali żołnierze baro- 
na Ungerna Sternberga w 1920 r. wal- 
czącego z bolszewikami, 84 pudy zło: 
tych monet, których nikt potem od- 
naleźć nie mógł, mimo że tłumne ro- 
biono poszukiwania. 

Ubiegłego lata, inż. Grochowski 
wraz ze swym stałym towarzyszem 
wyprawy, p. Sadkowskim, studentem 
harbińskiego Orient Instytut i p. Jan- 
ta-Połczyńskim, koresp. „„Gazety Pol- 
skiej“ odbyli ciekawą podróż do krai- 
ny Barga, w celu zorjentowania się w 
nowych koniecznościach, którym bę: 
dzie musiała ulec kolonja polska na 
wschodzie. Bowiem zmienione wa 
runki polityczne, wykluczają prawie 
zupełnie dotychczasowe zajęcia Po- 
laków w kupiectwie i przemyśle. Jak 
pisze inż. Grochowski w swoim liście, 
„Dla Europejczyków. a szczególnie 
dla kołonji polskiej, zbliżają się cięż 
kie czasy; za lat kilka, może prócz 
konsulatu, misji, dyr. banków i wiel 
kich firm, nikt nie zdoła się utrzymać 
tutaj. Trzeba więc zmienić system 
szkolny i przystosować zakłady wy: 
chowawcze do umiejętności koloniza 
cji, pracy na roli, która może dać do: 

rzę, że ezłonkowie kongresu, jako ludzie bez 

pośrednio dotykający się spraw drogowych, 
włożą swoje doświadezenie i znajomość spra 
wy w treść uchwał kongresu, które będą słu 
żyły jako wytyczne do dalszych prac i za- 
mierzeń nad rozwiązaniem tak ważnego pro- 

blemu w Polsce". 
Po przemówieniach powitalnych i odczy 

taniu nadesłanych depesz z życzeniami przy 
jęto regulamin obrad. Na zakończenie dzi- 
siejszego plenarnego posiedzenia kongresu dr. 
Jaroszyński wygłosił referat pod tyt.: „Po- 
trzeby drogowe i finanse drogowe”, Pozatem 
dokonano wyborów do sekeyj kongresu, które 
obradowały w godzinach popołudniowych. 

DLEROD SA 

EA i i J i) li lb 3 

Rozchód z dochodem żyje w zgodzie mimo kryzysu I obni- 
żonych pensyj, gdy Pani Domu prowadzi 

„KSIĄŻKĘ RACHUNKOWĄ 
KOBIETY WSPÓŁCZESNEJ" 

czynności domowych, wskazówki praktyczne, 
kosmetyczne 

Kalendarz terminowy 
i sa cały rok, 

wpla y 

    

oto trešč nowego, uzupelnionego wydania „Ksiąžki Rachunkowej“ 
Mimo bogatej treści cenatyiko 1 zł., z przesyłką pocztową Zł. 1.25. 

Dio nalsycia w księgamniach/ipapctecjach=Sklxd główoy: Wydawnictwem Kobieta 
W połsetca Wasiaka. Koszykowa WAP.K.O- 

Żu z»l czniem nie wysyłam. 

  

zalecenia i t. d. 

14560. Wysyłamy po otrzymaniu 
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Lodzka kreugerjada. 
W pierwszej połowie grudnia ub. r. po- 

pełnił w Łodzi samobójstwo znany prze- 

słowie inż. Wiesław Gierlicz. Wróciwszy 

z Warszawy z pogrzebu swego wspólnika 

inż, Gajezaka, Geriicz zadepeszował do żo 

ny, przebywającej w Zakopanem, by natych 

miast wracała, sam zaś zamknął się w Swo- 

im gabinecie. Małżonka nazajutrz przy je- 

chała. Znalazła męża martwym w fotelu. 

Obok ieżał rewolwer. 

Kula była osiatniem wyjściem ze ślepego 

zaułka, gdzie zagnały nieszczęśliwego inży- 

niera machinacje finansowe. 

Według relacyj prasy z tódzką „Repi- 

bliką* na ezele, działalność nieforturinego 

przemysłówea datuje się od r. 1912" i trwa 

aż do ostatnieh ehwii, posiadające cechy wy- 

jątkowej bezwzględności w dążeniu do zdo- 

bycia fortany. 
Na 2 lata przed wojną inżynier łódzki 

Hordlićzku dokonywa rewelacyjnego w prze 

myśle: wynalazku czarnego barwnika i za- 

kłada w Zgierzu dla jego ekspłoatacji towa- 

rzystwo akeyjne „Boruta“. Wyštepuje wOw- 

ezas na widownię inż. Gerlicz. Stwarza na 

giełdzie straszną panikę i zakupuje skeje 

t-wa po nadzwyczaj niskiej cenie. Będąc po- 

siadaczem większości z nieh, przeforsownje 

uchwałę odsunięcia wynalazcy od kierowni- 

etwa fabryką. Inż. Hordliczka nie przeżywa 

eiosu. Za kilka godzin po decydującej ros- 

mowiemowie z Gerliczem umiera na atak 

serea. 
Następnym i najpokaźniejszym etapem 

„karjery* Gerlicza było „wykupienie” z rąk 

niemieckich wybudowanej podczas okupacji 

w Pruszkowie pod Warszawą, wspaniałe wy- 

posażonej elektrowni. Było oczywiste, ze 

gdy okupanci zostaną przepędzeńi, majątek 

po nieh przejdzie na własność państwa poł 

skiego. Poco? — zadał sobie pytanie p. Ger- 

licz. Proponuje więe władzom okupacyjny 

zapośredniczenie w sprzedaży akeyj. 
Tranzakcja doszła do skutku. Przy po- 

parciu łódzkich finansistów Gerlicz stał się 

właścicielem akeyj. Jednym z tych, którzy 

przyszli z pomocą Gerliczowi, był znany na 
gruncie łódzkim finansista p. Tempel. 

W. identyczny sposób akcje zbudowanej 
przez Niemców elektrowni w. Sosnowcu rów- 
nież znalazły się w tych samych rękach. 
Wielki koncern niemiecki „Kraft und Lich- 

tanłage* likwidował swoje interesy, na jega 

miejsee powstawało t-wo „Siła i światło” 

Gdy proklamowano niepodległe państwo 

polskie, elektrownie pruszkowska i sosno- 

wiecka były już w rękach obcych. P. Gerlicz 

zdążył w międzyczasie sprzedać większo 

akcyj w Belgji. Rząd nie inógł już rościć 

pretensyj do tych objektów. 

Przed pięciu laty pada następna ofiara 

Gerlieza — jego pasierb Tadeusz Kozłow- 

ski. Jest to prawa ręka ojczyma we wszyst- 

kich maehinacjach giełdowych. Terenem ope 

racyj jest stolica. Gdy jednak zaczynają co- 

raz, głośniej krążyć wersje 0 nieczystych 

interesach, o puszczaniu w obieg bezwarto- 

śeiowych akeyj, o zbyt częstem pojawiania 

się nowych emisyj, Kozłowski decyduje się 

na krok desperacki. Zastrzelił się. Do grobu 

zabrał podejrzenia. Oealił ojczyma. 

Zkołei prawą ręką inż. Gerlieza staje sie 

inż. Kazimierz Gajezak, powołany na: sta- 

nowisko naczelnego dyrektora t-wa „Siła i 

światło, Powoli Gajczak staje się narze- 

dziem w rękach Gerłicza. Powoduje nies? 

chane pokrzyżowanie wszystkieh przedsię 

biorstw, których współwłaściecielem był Ger 

licz. M. in. bierze ezynny udział w aferze 

z budową kolejki elektrycznej Warszawa— 

Grodzisk, w której traci eały swój majątek 

i kredyt współnik Gerlicza z okresu wy- 

kupna elektrowni — Tempel. Manipulacja 

polegała na tem, że Gerlicz, będąc właści- 
ciełem terenów, przeforsował sprzedaż ich 
pod budowę koiejki, rzekomo rokującej < 
tne interesy, w rzeczywistości niepotrzebn 
i defieytowej. Tempel odbiera sobie życie. 

Tymezasem Gerlicz rozpoczyna nowy £i- 

gantyczny interes. Skupuje akcje elektrowni 

w Zgierzu i powoduje wchłonięcie jej przez 

t-wo „Siła i Światło”. Gdy elektrownia łódz- 

ka uzyskała kóneesję na elektryfikację ex- 

łego okręgu przemysłowego, musiała odku- 

pić elektorwnię od Gerlicza, dające mu fanta- 

styczne zyski. Gerlież występował raz jako 

członek zarządów rozmaitych towarzystw, 

to znów jako osoba prywatna, przeprowa- 

dzając tranzakcje z temi towarzystwami, « 

czywiście wyłącznie pod kątem własnych in- 

teresów. 
We wszystko był wtajemniczony inž. 

Gajezak. Gdy się dowiedział, że machinaeje 

      

Moskwa zaprzecza rewelacjom „Daily Herald". 
MOSKWA, (Pat). Dzienniki ogła- 

szają następujący komunikat: Agen- 
eja Tass. upoważniona jest do oświad- 
czenia, że informacje „Daiły Herald“, 
jakoby ZSRR. i Polska miały zamiae 

zawrzeć pakt bezpieczeństwa, mający 
zagwarantować granice państw bałtye 
kich i skierowany przeciwko planom 
ekspansji niemieckiej na Wschodzie, 

— nie odpowiadają rzeczywistości. 

Zebranie komisji głównej Konfer. Rozbrojeniowej. 
PARYŻ, (Pat). Z Genewy donoszą, 

że data zebrania się komisji głównej 
konferencji rozbrojeniowej została 
wyznaczona warunkowo na dzień 22 
stycznia r. b. Ścisły termin wznowie- 
nia prac konferencji będzie mógł być 
wyznaczony dopiero podczas obrad 

Ligi Narodów, które rozpoczną się w 
Genewie 15 stycznia, a do tego czasu 

' przewidują, że kancelarje dyplomaty: 
czńe będą mogły podjąć zasadnicze 
decyzje co do dalszych prac w Gene- 
wie. 

  

Zamach na Konsulat jugosłowiański 
w Kiagenfurcie. 

WIEDEŃ. (Pat). Wezoraj wieczorem w 
Klagenfurcie dokonane zamachu bombowe 

go na gmach konsulatu generalnego Jugo- 
sławji. Bomba przebiła dach i wyrządziła 
spustoszenia, zarówno w gmachu konsulatu, 
jak i w domach okolicznych. W gmachu koi: 
sulatu znajdowało się troje dzieci konsula 
generalnego Mirosiwicza, który doznał wstrzą 
šu nerwowego, Ofiar w ludziach nie było. Za 

Jeszcze 
BRUKSELA. (Pat). Jeszeze nie ukończone 

śledztwa, które doprowadziło do aresztowa 
nia komendanta głównego policji w Bruk- 
seli i kiłku innych komisarzy na: prowincji, 
pod zarzutem pobierania łapówek, — gdy w 
dniu dzisiejszym wybuchł nówy skandal, któ 

bre wyniki, gdyż ziemi leżącej odło- 
giem jest dužo“: 

W celu propagandy swoich poglą- 
dów, opartych na realnych i praktycz 
nych podstawach, wydał p. ihż. Gro- 
chowski broszurę, w której: jak już i 
dawniej, nawołuje "do bliższego. po- 
znania, przez młodzież kończącą szko 
ły polskie w Harbinie, miejscowych 
warunków, języków, (prócz paru go- 
dzin chińskiego, nic w tym celu nie 
robiono), możliwości ekonomicznych 
i stosunków lokalnych. Inaczej, jak 
słusznie pisze, cała młodzież polska 7 
Harbina będzie musiała wyjechać do 
Polski i tam chleb rodakom odbierać. 
lub przymierać głodem bezrobotnego 
inteligenta. Od tego losu chcą ją u- 
chronić ludzie trzeźwo patrzący. W 
obszernym programie wyszczególnio- 
nym w tej broszurze, autor, kładzie 
nacisk najsilniejszy na naukę języ- 
ków orjentalnych, ' na wychowanie 
handlowe, na poznanie literatury o 
wschodzie, gdyż, jak pisze, nawet poł- 
skich o tem dzieł kończący gimnazja 
nie zna. Proponuje też stworzenie dla 
młodzieży, która nie ukończyła żadne- 
go zakładu, „Praktycznej szkoły go- 
spodarstwa przemysłowego”, rodzaj 
szkoły-fermy, która by dawała pód- 
stawy do prowadzenia gospodarstw 
rolno-ogrodniczych na własną: rękę, 
oraz hodowli bydła, wyrobu masła i 
sera, ogrodnictwa, pszczelarstwa i t.p. 

Nie przystosowanie się do najbliż - 

  

  

mach miał prawdopodobnie tło polityczne. 
W Klagenfurcie przypuszczają, że naro 

dowi socjaliści usiłowali przez dokonanie te 
go zamachu zrehabilitować się w opinji pu- 
blicznej z powodu zarzutów, iż prowadzili 
konszachty z irredentystami jugosłowiański 
mi. Władze austrjackie wyraziły konsułowi 
ubolewanie z powodu zamahu. 

a_a 

lepiej. 
re swemi rozmiarami przerasta nawet po- 
przedńie. 

Prokuratot królewski nakazał aresztowa 
nie-w piątek rano. naczelnika departament" 
w ministerstwie sprawiedliwości van Egere- 
na oraz jego zastępcy van Hecke. 

szej przyszłości, grozi, zdaniem inż. 
Grochowskiego, zupełną zagładą ko- 
10п polskiej w Mandżuko, aprzecież 
to nie jest w interesie Państwa Pol 
skiego, gdyż każda zwarta narodowo. 
uświadómiona kołonja polska w da- 
lekich krajach, to nić nawiązana po: 
między Polską a obcemi narodami, 1» 
możliwości handlowe i ekspansji nad- 
miaru ludności z kraju. 

We francuskiej gazecie „Journał 

de Shangai* pisze p. Janta-Połczyń- 
ski o swej podróży z inż. Grochow- 
skim i p. Sadkowskim (który dosko 
nale mówi po chińsku), w głąb krainy 
Barga. Wyrusza ją telegą zaprzężoną w 
trzy obo, ale silne i niebywale wy- 
trwałe koniki mandżurskie, tej samej 
rasy co ich praprzodki, na których 
grzbiecie ćma tatarska cwałem przela 
tywała całą Azję aż po żyzne ziemie 
wschodniej Polski, uprowadzając łup 
i jeńców, a zwłaszcza branki. 

Podróżni zdążają właśnie w kie- 

runku zasypanej piaskiem stolicy 
Dżingis-Hana, którego imię nadano 
tutaj każdej większej budowii, np. 
murom, wrotom i t. p. Noclegi w za- 
pluskwionych za jazdach, pelnych bru 

du, pałaczy opium i żołnierzy z po- 
sterunków nadgranicznych. Podróżni 
badają fundamenty twierdzy. Dżin- 
gis-Hana w mieście założonem przez 

chińskiego cesarzewicza  Wa-Tszu, 
zdobytem potem przez mongolskiego 
władcę. Biedota tunguska, zamieszku 
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mają być wykryte, popełnił samobójstwo. 
Stało się to 4 grudnia. Przed śmiercią jed- 
nak inż. Gajczak pozostawił listy, w których 
szczegółowo wyjaśnił cały swój stosunek do 
Gerlieza i jego rolę w operacjach. 

7-g0 grudnia odbył się jego pogrzeb. 
Prawdopodobnie na pogrzebie dowiedział się 

inż. Gajczak o istniejących listach i zroen- 
miał, że się'przeliczył, że karjera jego zo: 
stała skończona. 

Gdy się czyta relacje prasowe o machi- 
naejach łódzkiego przemysłowca, mimowo- 
li nasuwają się analogje do dziejów innego 
genjalnego aferzysty — przemysłowca -— - 
Iwara Kreugera. (K) 

Aparat fotograficzny- 

karykaturzystą. 
Znany w Anglji fotograf-reporter, Poin- 

ting, który zdobył sobie sławę swemi zdję- 

ciami z pól bitewnych podczas wojny japoń- 
sko-rosyjskiej oraz z wyprawy do biegura 
południowego, jako towarzysz ekspedycji 
Scott'a, wynalazł kamerę fotograficzną, kió- 
ra daje zdjęci rykatury. Wynalazek Po: 
intinga, dający zastosować przy każdym 
aparacie fotogra nym. polega na umiesz- 

czeniu w lupie metalowej. dwóch specjalnie 
szlifowanych soczewek. Po wstawieniu do 
aparatu tej lupy, zdjęcia nabierają cech ka- 
rykatury. Rozmaite drobne szczegóły zosta- 
ją na zdjęciu wyolbrzymione, przedmioty 
duże — maleją, różne wykrzywienia, znie- 

kształcenia znajdują się tam, gdzie śladu ich 
nawet nie było. Aparat Póintinga zaczęto 
już stosować do zdjęć humorystycznych fil. 
mowych; próby wypadły bardzo udatnie 

Zaprotestowali natomiast: gwałtownie prze- 
ciw nówemu aparatowi i jego zastosowaniu 
rysownicy karykaturzyści, dopatrując się w 
tem konkurencji, która wyrządzi im takie 

same krzywdy, jak muzykom np. kina dźwie 

            

kowe i radjo. 

- 

„Czy pan pozwoli agnia?* — 
zabrenione. 

W Bułgarji ma się podobno, jak donosza 
z Sotji, ukazać prawo, na podstawie którego 
będzie zabronione użyczanie ognia, zapala. 

nie papierosa o papieros. Zarówno ten, który 
użycza ognia, jak i ten, który o to prosi, 
mają podlegać karze grzywny. Projekt 
ma na celu zwiększenie konsumcji zapałek, 

których produkcja stanowi monopol państ- 
wowy, a pośrednio powiększenie dochodów 
skarbu płynących z tego źródła. Czy pro 
jekt ten zostanie wprowadzony w Życie 
inna to kwestja. Wydaje się on niezbyt re 
alnym, gdyż kontrola nad publicznością wy 

magałaby utrzymanie specjalnego korpusu 
urzędników, co pochłonęłoby zkolei duże 
sumy na ich utrzymanie. 
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UŚMIECHY |! UŚMIESZKI: 
Nowy rekordzista. 

Życie jest niezmiernie atrakcyjne. Gdyby 

nie to, zanudzilibyśmy się na śmierć. Wbrew 

karmionym baraniną filozofom utrzymują- 

    

cym, że „wszystko to już było* — ciągle 

dzieje się coś nowego, większego, groźniej- 

szego, dziwniejszego, straszniejszego, śmiesz- 

niejszego i t. d 

Zdawałoby się, że w zakresie np. 

stwa 

OSZU- 

wyczerpano już eałą pomysłowość i 

umiejętność, poczynając od sprzedaży 

talowych pierścionków za złote, a kończąc 

na największych aferach przemysłowych. 

Tymczasem w tych dniach ujawniono we 

Francji człowieka, wobec którego najbar- 

dziej głośni spryciarze Świata, poczynając 

od kapitana z, Koepenick, a kończąc — daj- 

my na to — na Kreugerze, bledną i maleją 

jak mizerne łojówki, w świetle tysiącświeco- 

wej łukowej lampy. 

Nowy champion, 

me- 

wedle prasy zagranicz- 

nej, która nazywa go największym oszustem 

stulecia, jest emigrantem rosyjskim i nazy- 

wa Strawicki, albo Strawiski. Narazie 

trudno to stwier ‚ 2 urywkowych depesz, 

ale mam wrażenie, że w ciągu tygodnia bę- 

dziemy dokładnie znali to nazwisko, zwłasz- 

cza, że takich ludzi pamięta się 

łatwiej i dłużej niż np. iaureatów Nobla. 

Początkowa karjera tego arcy-oszusta 

jest dość przeciętna. Zdobywa parę miljonów 

franków, grywa wysoko, rozbija banki w 

kasynach, aresztują go trzy razy i zawsze 

się wykręca. Dopiero ostatnio wykombino- 

wuje pociągnięcie, które — szanując pomy- 

słowość — nazwać trzeba genjalnem. 

Za psie pieniądze, parę miljonów, staje 

się właścicielem ogromnych posiadłości, nie- 

wiele wartych, gdyż zniszczonych przez woj 

nę. Nieruchomości te przeszły naskutek woj- 

ny na rzecz państw obejmujących sukcesję 

po byłej Austrji. Poprzednim właścicielom 

należą się za ich własność i straty, odszko- 

dowania. Nie miałoby to jednak znaczenia, 

gdyby pokrycie tyeh odszkodowań nie za_ 

gwarantowały trzy państwa: Anglja, Francja 

i Włochy, w słynnym układzie w Trianon. 

Co robi nasz rekordzista? Wydaje pakiet 

akcyj, których pokryciem są owe, dość nie- 

określone nieruchomości, za które gwaran- 

tują trzy państwa. Wartość akcyj pół miljar- 

da franków. 

się 

  

nazwiska 

   

Publiczność przy dobrej reklamie kupuje 

chętnie. Skutek wykrycia afery: Crėdit Mu- 

nicipal w Bayoune łeży na obu łopatkach... 

chciwi, drobni ciułacze francuscy stracili 

dotąd około dwustu miljonów. 
Włosy stają na głowie na myśl, co po- 

pełni ten, który pobije rekord Strawickiego. 

Wel. | 

NOWĄ WYPOŻYCZALNIA 
KSIĄŻEK 

Jagiellońska 16, m. 3 

Komcle na beletrystyka do os- 
tatnich nowości w języku pol- 
skim oraz w obcych. Lek- 
tura szkolna. — Dział nauke- 
wy. — Każdy stonent otrzyma 

premium. 

Czynna od godz. | !-ej do !B-ej. 

Warunki przystępne. 

| 
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jąca A szczątki pałacu Chanów. 

ucieka na widok podróżnych. Wszys- 
cy się wszystkich boją w tym nadgra- 
nicznym kraju „Trojrzecza“, otwair- 

tym na napaści i najazdy. Podróżni 
badają plan dawnego miasta, odkryte 
go lat temu 20-cie przez inż. Grochow 
skiego, odkopują parę szkieletów, owi 
niętych w korę brzozową i udaja się 
do mieszkań pobliskiego Szamana. 
Tunguzi bowiem, w przeciwieństwie 
do ogółu Mongołów, nie wyznają la- 
maizmu, ale zapożyczyli sobie z pół- 
nocnych krain lodowcowych wiarę w 
szamanów, uważając ich za kapłanów 
i pośredników pomiędzy niebem i zie- 
mią. 

W okrągłej jurcie z kory brzozo- 
wej, szaman przyjmuje podróżnych 
herbatą i chętnie, trzymając w ręka 
szkaplerz i okrągłe zwierciadło mie- 
dziane, przepowiada przyszłość obec- 
nym. Mówi nieźle po rosyjsku. Tań- 
czyć jednak swego tańca wróżebnego 

chce..Musi się to odbywać wieczo- 

rem, musi być przytem ofiara krwa- 

wa, zarźnięcie kozła, tak, by widział 

płynącą krew. Tańczyć może tylko w 

określonym celu; uproszenie deszczu, 
zdrowia lub śmierci: czyjejś. Wkłada 
jednak swój strój obrzędowy: jest to 
jakby zbroja, ze skóry cała naszywa- 
na żelaznemi blachami, na głowie dja 
dem żelazny z olbrzymiemi rogami 
i zwisającemi paskami skóry, które 

zakrywają całą twarz, maska miedzia 

    

na o przerażającym wyrazie twarzy, 
wisi na piersiach jak ncięta głowa, dłu 

gie dwa ogony ciągną się od pleców 
daleko za nim. "Wszystko to bardzo 
ciężkie, a jednak, szaman mówi, że 
gdy w tem się uwija pod rytm tańca 
i špiewu, nie czuje ciężaru, nic mu się 
nie wydaje trudnem, ani niedości- 
głem. Wie wszystko i widzi wszyst- 
ko, wpada w upojenie, czuje się 
wszechpotężny, uniesiony nad ziemię, 
aż padnie bezprzytomny i po obudze- 
niu o niczem nie pamięta. 

Są szamani od dobrych, białych du 
chów, są od czarnych, złych, ten wy- 

gląda na takiego od djabła, szkoda że 
nie można go namówić do tańca, gdyż 
nastroju i celu nie ma, a taki taniec 
jest dla szamana i miejscowej ludnoś- 
ci sakralną sprawą, najważniejszą w 
ich wierzeniach, dość ubogich pod 
względem wyobraźni. Tylko kilka ru 
chów i kroków czyni, nawpół schylo- 
ny, potrząsając całem ciałem i dzwa 
niąc blachami, co przy uderzeniach 
w bęben, wydającym głuchy, ponury 
odgłos, daje pojęcie jak przejmują- 
eym widokiem i wstrząsem musi być 
taki taniec, o którym sam szamań 
mówi ze wzruszeniem i przejęciem. 

Jakichże prastarych obyczajów jest 
on zabytkiem, .sięgającym pierwociu 
ludzkości, szukającej zawsze czegoś 
po nad sobą, czegoś tajemniczego, j. 
kiegoś kierownictwa silniejszego ńiż 
ziemskie władze. "_ Hel. Romer. 
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Ina sytuacja komnikacji autobusowej w Wilnie. 
24 osnby straciły pracę w „Tommaku”. — Miijonowy deficyt Towarzystwa. 

mierzone początkowo na szerszą ska: 
lę redukeje, zostały uskutecznione w 
mniejszym zakresie. Z dniem wezoraj- 
szym straciło pracę 24 pracowników, 
z czego 20 z pośród obsługi autobu- 

Zapowiadane przez nas redukcje 
personelu w „Tommaku* zostały z 
dniem wczorajszym przeprowadzone. 
Na skutek porozumienia się Dyrekcji 
z przedstawicielami pracowników, ża- 

ŚWIATŁO ZASŁANIA 
  

   

  

   
Nie wierzcie jego kłamstwom o 
„taniości” prądożerczych żarówek. 

Prądożerca niweczy Wasze 
oszczędności, pochłaniając w nad- 
miernych ilościach prąd i kradnąc 
nadomiar złego połowę świaiła, za 
które zapłaciliście. Fotomeir do- 
wiódł, że peinowartościowe żarów- 
ki Philipsa nie posiadają prqdo- 
żercy i dają pełną warłość za 
Wasze pieniądze. 

„Fotometr posiada komórkę fotoelektrycz- 
ną i jest przeznaczony do porównania 
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ŻARÓWK 
CHRONIĄ WASZE OCZY-   

zużycia prądu i 
dwuch dowotnych żarówek, 

    

   

wydajności światła 

"PHiLIPSA A 
3 
SZĄ JĄ O WASZĄ KIESZEŃ 

  

  
  

Zamiast do 
Przed kilku dniami wywiadowey wydzia- 

łu śledczego zatrzymali w Wilnie niejakiego 

Jana Rusaka, przy którym znaleziono dwie 

książeczki oszczędnościowe PKO. wydane na 

jego imię w Rudziszkach i Sokółee. Na każ- 

dą książeczkę wpłacił Rusak po jednym zło- 

tym. 

Wobec tego, że jedna z tych książeczek 

miała wyraźne ślady usiłowania przerobie 
mia wpłaconej sumy na większą, nie ulegało 

wątpliwości, iż w ręce policji wpadł oszust. 
zamierzający w podstępny sposób podjąć 

większą sumę pieniędzy. 
Zatrzymanego Rusaka skierowano więc 

do dyspozycji władz sądowo śledczych, ce- 
iem osadzenia go w więzieniu. 

Tymczasem prowadzone w dalszym cių 
gu śledztwo polieyjne ustaliło nowe szczegó- 

ły, które rzuciły całkiem inne świafło na n- 
sobę zatrzymanego. 

Stwierdzono mianowicie, iż przed laty w 

więzienia... 
czasie najazdu bolszewickiego, Rusak zdezer 
terował z wojska polskiego i zaciągnął się 
do szeregu czerwonej armji, gdzie walczył 
przeciwko Polakom. Następnie Rusak zno 
wu przeszedł do Polski, lecz został aresztowa 
ny i miał stanąć przed sądem doraźnym za 

zdradę stanu. 
Niewiele brakowało, by Rusaka skazano 

na śmierć. W ezasie śledztwa jednak zwróco 
no uwagę, iż Rusak często daje jakieś dziw 
ne odpowiedzi. Celem wyjaśnienia jego stanu 
psychicznego przesłano go na badanie do 
szpitala psychjatrycznego, gdzie po dłuższej 
obserwacji eksperci stwierdzili, iż jest on o 
sobnikiem umysłowo chorym nie ponoszą: 
eym odpowiedzialności za swoje czyny. 

W ten sposób Rusak uszedł kary Śmier 
ci. Obecnie na tej samej podstawie nie tra- 
fit do więzienia. 

Powędruje do domu dla obłąkanych. 

(e) 

Upił się do utraty przytomności i zmarł. 
47-letni handlarz bydła Tomasz Potopko, 

mieszkaniee wsi Złembiszki pow. dziśnień- 

skiego wraz ze swym kolegą Janem Hryn- 

dziunem po zakupieniu kilku wieprzy na te- 

renie powiatu dziśnieńskiego zajechali do 

karczmy Josela Liehsztejna, gdzie upili się 

do utraty przytomności. 

w 

Groźny 

W drodze kolega Potopki wypadł z. sań 
i stoczył się do rowu koło wsi Ziembiny. 
Nad ranem włościanie znaleźli zmarzniętego 
na Śmierć Hryndziuna, który wypadłszy z 
sań w rowie zasnął, by już nigdy się więcej 
nie obudzić. 

pożar. 
Pastwą płomieni padły 4 domy mieszkalne I 6 budynków 

gospodarskich. 

Ze Święcian donoszą, iż w nocy z 3 na i 

Ph, m. we wsi Fedoryszki, położonej na gra- 

niey wybuchł groźny pożar w zabudowa- 

niach Pietkuna Stanisława. Ogień szybko 

przerzucił się na sąsiednie zabudowania 

niszeząe 6 budynków gospodarskich należą- 
eych do braci Szymanowskich, Koweliwicza, 
Cejkina, Łukaszewiczowej i Jóźwiaka oraz 
eztery domy mieszkalne na szkodę Michnie- 
wieza, Zarnisa, Klubajtisa i Stanisowej. 

14-letni herszt złodziejskiej bandy nieletnich 

stał się postrachem wsi. 
14-letni Miehal Gulie, ze wsi Bubniszki, 

gm. ostowskiej zorganizował z rówieśników 

szajkę złodziejską, która dokonała kilku 

kradzieży i włamań u mieszkańców wsi Łuk- 

nie, Filipki i Bobniszki. 
Kradzione rzeczy młodociani złodzieje 

grmadzili pod sianem i słomą Michala Czei- 

Ki, sąsiada ojea Gulica. : 

Wykradt „skarb“ 
2 ROMANS. - Z 

Onegdaj w godzinach porannych do po- 

lieji śledczej przybyła mieszkanka miasta 

Wilna p. Marja Jaekiewieczówna i złożyła 
zameldowanie, iż tegoż dnia z mieszkania 
jej wykradziono wszystkie oszczędności — 
500 zł. gotówką oraz książeczkę oszczędno-- 
ściową z P. K. O. na 300 zł. 

Jak wynika z dalszego zeznania Jackie 
wiezówny tło kradzieży było następujące: | 

Przed rokiem poznała pewnego osobnika 

mazwiskiem Aleksander Puzyrski, który za 
ezął jej asystować obiecując, że się ożeni 
Obietnicy swojej nie ehciał, jednak, dotrzy- 

mać. Gdy Jackiewiczówna zaczęła nalegać, 
zapytał, czy ma pieniądze na wydatki zwią- 
zane ze šlubem. 

SKARB W PODUSZCE. 

„Wówezas Jackiewieczówna opowiedziała 
mu, że ma schowany skarb w postaci 500 zł. 
i Książeczki oszczędnościowej P. K. O. 

Puzyrski kilkakrotnie starał się zmusić 
ją: by zdradziła, gdzie ten skarb się ukrywa 
4 dopiero przed kilku dniami dowiedział się, 
że skarb J. przechowuje w poduszee. . 

„ Tylko tyle mu widocznie i trzeba było. 
Wczoraj, jak twierdzi poszkodowana, Puzy 
ryski w czasie jej nieobecności, przedostał 

się do mieszkania, rezpruł poduszkę i zbiegł 
ze skradzionemi pieniędzmi, zabierając rów- 
nież książeczkę oszczędnościową. 
mm   

Eugėnja Kobyliūska. 

ZŁOTE SCHODY 
Powieść ta wyszła z drukarni „Znicz” 
i jest już do nabycia we wszystkich 

księgarniach wilefńakich. 
Śkładyłówny w kicz. 

Str. 336, 
Šw. Woj 

cena zł 5 —. 
echa 

    

Złodziei ujęto podezas włamania do kan- 
celarji pisarza Michalskiego. Aresztowano 
Gulica, Niewiarowicza, Łuchnę, Łuczaja, Ste: 
pajtisa i Rodzinionka. Wszyscy są w wieku 
od 14 do 15 lat. Ponieważ chłopcy są nie- 
pełnoletni i nie byli nigdy karani zostali 
wczoraj zwolnieni z aresztu | oddani pod 

* opiekę rodziców, aż do sprawy sądowej. (С) 

narzeczonej. 
ARESZTOWANIE „AMANTA%. . 

'W wyniku przeprowadzonego dochodze. 
mia policja zatrzymała wczoraj Puzyryskie- 
go. W! czasie rewizji znaleziono przy nim 
większą ezęść skradzionych pieniędzy ornz 
książeczkę P. K. O. 

Puzyryski nie przyznał się do winy. 
Twierdzi on, że żadnej kradzieży nie doko- 
nywał i że pieniądze i książeczkę otrzymał 

* od Jackiewiczówny. 
Narazie twierdzeniom jego nie dano 

wiary. a 
Puzyryski pozostał w areszcie eentrai- 

nym. Dalsze dochodzenie prowadzi wydział 
śledczy. (©) 
  

sów (10 kierowców i 10 kondukto- 

rów), 3 robotników garażowych i je- 

den kontroler. Jeżeli chodzi © praeow 

ników umysłowych to tu redukcje 

przeprowadzone zostaną dopiero z 

dniem 31 marca t. j. po upływie ter- 

minu przewidzianego ustawowo na 

wymówienia. 

Przy tej sposobności trzeba zazna- 

czyć, że redukcje te podyktowane zo- 

stały koniecznością poczynienia jak 

najdalej idących oszczędności. Jak 

wynika bowiem z ostatnio sporządzo- 

nego bilasu ostatni rok 1933 przyniósł 

dla „Tommaku* deficyt w wysokości 

402.090 złotych, co w połączeniu z de 

fieytem roku 1932 stanowi okrągłą 

sumę miljona złotych. 

Nawy rozkład jazdy 

autobusów w Wiinie. 
'T—wo Miejskich i Międzymiasto- 

wych Komunikacyj Autobusowych w 

Wilnie komunikuje: 

Od dnia 8 stycznia r. b. począw= 

szy, na linjach Nr. 1, 2 i 3, z przystan 

ków: Dworzec kolejowy. Niedźwie- 

dzia, Koszary, Cerkiew, Tramwajo- 

wa, ostatnie autobusy będą odjeżdża- 

ły o godz. 22. 

Na 4-ej linji w dnie powszednie 

autobusy będą kursowały według na- 

stępującego rozkładu jazdy: z placu 

Orzeszkowej —— 6,45, 7.35, 15.50, 

19.45, z Jerozolimki — 7.10, 8.00, 

16.20, 20.20, w dnie świąteczne: z pl. 

Orzeszkowej — 10, 16 i 20.10, z Jero- 

zolimki — 10.25, 16.25. i 20.85. . 

Na linji 6-ej (Cerkiew: — Dobra 

Rada) autobusy będa kursowały w 

dnie powszednie z przystanku Cer- 

kiew od 7 do 9 i od 14 do 17-ej co 20 

minut, w dnie świąteczne — od 10.— 

13 i od 17 — 21, co 20 minut. 
Na linji 7-ej (Ratusz—Wilcza Ła- 

pa) autobusy w dnie powszednie bę- 

dą kursowały bez zmiany, w: dnie 

świąteczne zaś od 10 — 22, co 30 mi- 

nut. 

ARTRETYK 
jest inwalidą 
po dolegliwości artretyczno — reumatycznej, 

jako wynik przesycenia organizmu kwasem 

moczowym, OTAz powstałe ną tem tle stany 

zapalne poowdują bóle, zniekształcają sta. 

wy, utrudniają ruchy, powodują stopniowo 

utratę zdolności do pracy i prowadzą wres7 

cie do kalectwa. 2 

Tylko zioła  Magistra Wolskiego „Rcu: 

mosa* zawierające Śchin — Schen niezmier 

nie rzadką roślinę. chińską dają w krótkim 

czasie skuteczne wyniki w cierpieniach art- 

retycznych, reumatycznych i bólach ischiasu 
i stanowią najracjonalniejsze łeczenie. 

ZIOła ze znak.ochr. „REUMOSA” 
Do nabycia w aptekach, składach apte:ž 

nych, drogerjach lub w wytwórni: Magister 

Wolski, Warszawa, Złota 14. 
Objaśniające broszury wysyłamy _bez- 

płatnie. 
NOEEER TGA RS SRABGÓROKACZGRWERKLÓ 

W sprawie uig kolzjowych 
dla inwalidów. 

Wydział wykonawczy zarządu głównego 
Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospo 
litej Polskiej złożył ministrowi komunikacji 
memorjał w sprawie ulg kolejowych dla 

-. inwalidów. 
Związek wysuwa w niemorjale postulat 

aby zniżka kolejowa: dla inwalidów w wyso 
kości 50% obliczana była nie od taryfy 
z roku 1933, lecz od taryfy nowej obniżone 

Ponadto Związek domaga się aby zni 
dla inwalidów wojennych rózszerzonie 70- 
stały również na inwalidów wójskowych 1 
zn. tych, którzy utracili zdrowie nie w ©2а` 
sie wojny lecz w czasie służby pokojowej 
w wojsku. 

WŚRÓD PISM. 
— Pierwszy tegoroezny numer „Światła * 

zawiera artykuły: W. Giełżyńskiego, Stan 
Szpotańskiego, Jańa Lorentowicza. I. Binen 
tala, Tytusa Filipowicza, Bruno Winawera, 
Wacława Grubińskiego i innych. Zwraca u- 
wagę ciekawemi ilustracjami i barwnym opi. 
sem korespondencja z Dalekiego Wschodu 

p. t. „Pekin — zdetronizowana stolica". 

    

  

   

Międzynarodowy turniej hokejowy w Krynicy 
KRYNICA. (Pat). Wezoraj późnym wie- 

ezorem odbył się w Krynicy w dalszym cią- 
gu międzynarodowego turnieju hokejowego 
mecz pomiędzy budapesztańskim FTC. i Ро- 
gonią lwowską, z wynikiem 1:0 dła Pogoni. 
"Jedyna bramka dnia padła w 13 minucie 
pierwszej fazy gry ze strzału: Sabińskiego. 
W drugiej i trzeciej tercji wynik był bezbram 
kowy. Gra była nieco chaotyczna i w słabem 
tempie. 

W piątek, na międzynarodowym turnieju 
hokejowym, Cracovia pokonała poznański 
AZS. 2:0 (0:0, 1:0). W pierwszej tercji zawo 
dy toczą się w żywem tempie, z przewag 
Cracovii. . W 11 minucie Wołkowski uzysku- 

je prowadzenie dla Crakovii —AZS. wałczy 
bardzo niezręcznie, pozatem ma beznadziej- 

ną obronę. Jedynie bramkarz poznańczyków 
Stogowski wałczy — zresztą z powodzeniem 
— z całym atakiem Cracovii. W drugiej fa- 
zie AZS. nieco się poprawia, przewaga jed 
nak w dalszym ciągu należy do Cracovii. W 
końcowej tercji gra była zbyt ostra, sędzia 
musi często interwenjować. Druga bramka 
dla Cracovii pada w tej tercji z samobójcze 
go strzału graczy AZS. Sędziował Sachs. 

Do półfinału rozgrywek weszły definityw 
nie: lwowska Pogoń, Cracovia i Waehring z 

Wiednia. Czwarta drużyna nie jest jeszcze 
wyłoniona. 

Międzynarodowe zawody łyżwiarskie 
w Zakopanem. 

ZAKOPANE. (Pat). Wi dniu 5 bm. rozpo 
częły się II międzynarodowe zawody łyżwiar 
skie w jeździe figurowej pań, panów i para 
mi, z udziałem wybitnych zawodników Cze- 
chosłowacji, Niemiec, Polski i Węgier. W 
pierwszym dniu zawodów panie i panowie 
popisywali przed mieszanem  kolegjum 5- 
RBDOOEERZACE 

dziowskiem obowiązkowemi ćwiczeniami, któ 
re przez większość zawodników wykonane 
zostały z wielką precyzją. U: wszystkich za- 
wodników polskich zaznaczyła się znaczna 
poprawa stylu i formy. W dniu 6 bm. dalszy 
ciąg zawodów, a wieczorem — ogłoszenie wy 
ników i rozdanie nagród. 

  

Śmierć w młynie. 
W młynie parowym Jawnowicza Szlomy 

w Kobylniku, przy wciąganiu worka ze zbo 
żem windą do góry, zerwał się łańeuch. Za- 
wieszony na łańcuchu worek uderzył w gło- 
wę stojącego nad otworem Prokopa Edwar- 

da, ze wsi Swirany gm. kobylniekiej. Po u- 

pływie krótkiego czasu nieszczęśliwy, nie od 
zyskawszy przytomności, zmarł. 

Przyczyną zerwania się łańcucha była nie 
ostrożne obchodzenie się z windą. Prokop 
liczył lat 38. 

W-I-L-E- NSS Kd 

    „Mina 4 oaz AE: 

ko zdrowia " 

ROK 193 
okaże się szczęśliwym, jeśli wam stałe 

„towarzyszyć będzie zarowie! — Zdrowie jest pierwszym warunkiem 
szczęścia. — Jeśli więc chcesz je zapewnić Sebie i Swoim najbliższym, 
postanów codziennie na śniadanie spożywać filiżankę 

OVOMALTĘ 

OVOMALTYNA to bogaty w witaminy, wzmacniający środek odżywczy, 
składający się z jaj, mieka, słodu i kakao, zawierający diastazę i lecytynę; 
jest przytem smaczna, lekkostrawna i łatwa do przyrządzania 

OVOMALTYNA daje zdrowie, siłę do pracy i wytrwałość) ; 

EABRYKA CHEMICZNO - FARMACEUTYCZNĄ 

Rukų « щ” wysyła się Bezpłatnie / ! 

  

Dr. A. WANDER, Sp. Akc 
KRAKÓW   

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

W. dzienniku „Frimorgn* (Nr. 5), wycho- 
dżącym od kilku dni w Wilnie, zamieszczo 
no artykuł podpisany literami R. H., zawic- 
rający szereg obelg i insynuacyj pod moim 
adresem. 

Ponieważ reagowanie na tę napaść w ja 

kiejkolwiek innnej formie uważam za nic- 
stosówne, sprawę skierowuję na drogę kar 

no - sądową. 
Wilno, dnia 5 1. 1934 r. 

Dr. Adoli Hirsehberg. 

Z pogranicza. 
ŁÓDŹ PRZEMYTNICZA Z FUTRAMI 

POSZŁA NA DNO. 

Z Dzisny danoszą, iż koło. miejseowości 
Herbaczewo sowiecka straż graniczna zato- 
piła łódź przemytniczą, naładowaną futra- 
mi. Jeden z przemytników utonął wraz z ło 
dzią i towarem. Przemytnicy łodzią przepra 
wiali się na teren łotewski. 

Giełda zbożowo-tawarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 5 stycznia 1934 r. 

Za 106 kg. parytet Wilno. 

Ceny tranz.: Mąka pszenna 4/0 A luks. 
36, żytnia 55 proc. 25,50. 

Ceny orjent.: Żyto I stand. 16 — 16.25 
LI stand. 15 — 15,25. Pszenica zbier. 20,75 - 
21,25. Jęczmień na kaszę zbier. 14,30. Owies 
standart. 14 — 14,50. Owies zadeszczony 15 

— 13,25. Mąka żytnia 65 proc. 20,50 — 21,50, 
sitkowa 17 — 17,50, razowa 18 — 18,50. ra- 
zowa szatrow. 19 —20. Otręby żytnie 10 -- 
11, pszenne cienkie 11 — 11,50, pszenne gra- 
be.12 — 12,50, jęczmienne 9. Gryka zbierana 
19,75 — 20,25. Siemię Iniane 90 proc. 25,00 

—- 36. Siano 6 — 6,50. Słoma 5 — 5,50. 

® 

W. ciągu roku ubiegłego, od dnia otwar- 
cia Giełdy Zbożowo . Towarowej i Lniarskiej 
w Wilnie 23 stycznia do dnia 31 grudnia 
1933 r., dokonano na Giełdzie „tej «ogółem 
5162 tranzakcyj, na ogólną ilość 48.477,92 
tonn. Ogólna suma dokonanych tranzakcvj 
wyniosła 12.960.789 zł. 54 gr. 

„Włóczęga”. 
Ukazał się nowy zeszyt „Włóczęgi* za 

styczeń 1934 r. Zawiera noworoczne rozważą 
nia i syntezy fart. redakcyjny), artykuły; 
„Szkoły rolnicze na Wileńszczyźnie* B. Wy 
słoucha, „Sprawa drogowa na Wileńszczyź 
nie*, „Muzeum na wolnem powietrzu w Wil 
nie —'M. Prifferowej, „Twarze przyjaciół" — 
feljeton Janis Akuraters, wyjątki tekstów 
„Smorgonji* recenzje, kronika. Całość jak 

"zwykle w zeszytach „WWłóczęgi* bojowa, ży 
wa, interesująca. 

  

DZISIAJ POCZĄTEK MISTRZOSTW 
HOKEJOWYCH. . 

Dziš o godz. 12 w Parku Sporto. 
wym im. Gen. L. Želigowskiego roz- 
poczną się tegoroczne mistrzostwa ho 
kejowe Wilna. 

Pierwszy mecz rozegrany zostanie 
między: ŻAKS-em a Ogniskiem. Jutro 
Ognisko gra z AZS.. Wyniki obu tych 
spotkań są zgóry przesądzone, to też 
liczyć się trzeba z tem, . że Ognisko 
przeciwników swoich pokona w wy- 
sokim stosunku bramek. 

DZIŚ PIERWSZE ZAWODY. 
NARCIARSKIE. 

Odbędą się dzisiaj na Rowach Sa- 
pieżyńskich pierwsze zawody narciar 
skie. 

Start o godz. 11 koło schroniska 
Ośrodka W. F. 

W programie biegi pań i panów. 
Do zawodów tych stanie przeważnie 
młodzież. „Starzy* mistrzowie osz- 
czędzają się i mają chwilowo nie star 
tować, a szkoda, bo wyjazd do Łot- 
wy zbliża się z każdym dniem. Wie- 
my również, że Łotysze trenują usil- 
nie, gdy u nas tymczasem jakoś nie 
widać, żeby praca sportowa szła nor- 
malnym trybem. Może p. Lorek potra . 
fi w umiejętny sposób pokierować te- 
mi sprawami, a narciarstwo Wilna 
będzie mu bardzo wdzięczne. 

, 

RADIJO 
WILNO. 

SOBOTA, dnia 6 stycznia 1934 r. 

9.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien 
por. Muzyka. Chwilka gosp. dom. 10.00: Na- 
bożeństwo. Muzyka religijna (płyty). 11.57: 

    

  

Czas. 12.05: Program dzienny. 12.10: Kom. 
meteor. 12.15 ranek muzyczny w Fil- 
harm. 14.00: — felj. 14.15: Kon-- 

  

cert. 15.00: „Gazeta glošna i žywa na wsi“ — 
audycja. 15.20: Recital fortep. 16.00: Słucho 
wisko dla dzieci. 16.30: Choinka dla bied- 
nych dzieci urządzona przez BBWR. — re 
portaż. 16.45: Kwadr. liter. 17.00: „Rok 1933 
w zwierciadle techniki* 17.15: Muzyka ог- 
ganowa. 17.40: Polskie pieśni. 18.00: Słucho 
wisko. 18.40: „Tradycyjny opłatek Legjono- 
wy”. 19.00: Tygodnik litewski. 19.15: Codz 
odc. pow. 19.20: „, Wjeziornej toni* — od 
czyt. 19.40: Skrzynka techniczna. 20.00: Mu: 
zyka lekka. 21.00: Dzien. wieczorny. 21.10: 
Sport z Rozgłośni. 21.20: Koncert chopinow 
ski. 22.06: „Polskość Wilna* — odczyt. 22.15. 
Muzyka taneczna. 23.00: Kom. meteor. 23.05: 

Muzyką tan. O godzinie 20.00 — 21 przewi- 

  

. dziana jest retransmisja:z Wiednia lub Sztok 
holmu. 

NIEDZIELA, DNIA 7 STYCZNIA 1934 R. 

9.00: Czas. 10.00: Nabożeństwo. 11.67; 
Czas. 12.05: Program dzienny. 12.15: Pora- 
nek muzyczny. 13.00: „Jak ułożyć statut spół- 
dzielni pracy" — pogadanka. 14.00: Audycja 
dla wszystkich „Betlejem* — pogadanka. 
15.00: „Wychów jagniąt owiec wrzesówek'— 
odczyt. 15.20: Koncert. 16.00: Wesoła *audy- 
cja dla dzieci. 16.30; Chwilka pieśni artystycz 
nej. 16.45: Kwadrans literacki. 17.00: „„Ame- 
rykanka* — pogadanka. 17.15: Polska mu- 
zyka ludowa. 18.00: Słuchowisko. 18.40: Re- 
cital skrzypcowy. 19.00: Łitewska audycja li- 
teracka. 19.15: Codz. odc. pow. 19.25: Roz- 
maitości. 19.30: Radjotygodnik dla młodzie- 
ży. 19.40: Program na poniedziałek. 19.50: 
Muzyka lekka. 21.00: „Święta w Paryżu”. 
21.15: Mecz bokserski Polska—Niemcy. 21.45: 
Wiad. sport. 22.00: Audycja wesoła. '23.0», 
Muzyka taneczna, 

PONIEDZIAŁEK, DNIA 8 STYCZNIA 1984 R. 

7.00: Czas. Muzyką. 11.57: Czas. 12.05: 
Utwory Liszta. 12.30: Kom. meteor. 12.35: 

Muzyka operetkowa. 12.55: 
15.10: Program dzienny. 15.15: Pogadanka 
łowiecka. 15.25: Wiad. o eksporcie. 15,40: 
Konceri dla młodzieży. (płyty). 16.10: Koncert. 
16.40: Francuski. 16.55: Duety wokalne. 17.15: 
Utwory fortepjanowe. 17.50: Program na wto 
rek i rozm. 18.00: „Jak żyją nasze rośliny zi- 
mą* — odczyt. 18.20: Aud. żołnierska. 18.45: 
Nowe płyty taneczne. 19.00: Z  htewskich 
spraw aktualnych. 19.15: Codz. odc. pow. 
19.40: Wil. kom. sport. 19.47: Dzien. wiecz. 
20.00: Koncert. 21.00: Odczyt aktualny. 21.15: 
Koncert. 22.00: Audycja literacka „Duchy w 
zamku”, 28. Muzyka taneczna. 

NOWINKI RABJOWE. 
W JEZIORNEJ FONŁ , 

Wileńszczyzna jest krainą tysiąca jezior, 
które nadają swoisty urok i charakter pej 
zażówi naszych ziem. P. Władysław Adoiph 
w pogadance dzisiejszej (sobota) o godz. 
19.25 zaprowadzi radjosłuchaczy do najcie: 
kawszych jezior i opowie o temy.co kryją 
one w. swoich tajemniczych glębiack, 

PASTĘP TECHNIKI. 

Znany popularyzator wiedzy ścisłej dr 
Feliks Burdecki w pogadance, która o godz 

17 transmitowana będzie z Warszawy zazna- 
jomi audytorjum radjowe o najważniejszych 
zdobyczach techniki w ubiegłym 1933 roku 

ARCYDZIEŁA DAWNEJ MUZYKI 
SKRZYPCOWEJ, 

iPod takim tytułem nadaje rozgłośnia wi- 
leńska w niedzielę o godz. 16.30 kwadran- 

sowy koncert z płyt, w którym usłyszymy 
następujące utwory — 1. Corelli „La Folia" 
w wykonaniu Y. Menuchina, 2. Veracini 
„Largo“ w wykon. J. Szigetiego oraz 3. 
Bach — Sonata skrzypcowa w wyk. Buscha. 

NAJMŁODSZA MUZYKA POLSKA. 

W poniedziałkowym programie znajduj 
się XL zkolei audycja, obejmująca muzykę 
polską z okresu po odzyskaniu Niepodleg- 
łości. Zapozna.ta audycja z twórczością naj 
młodszych naszych kompozytorów jak Cze- 
sław Marek, Jan Maklakiewicz, Jerzy Fitel- 
berg, Michał Kondracki i Roman Palaster. 

Jako wykonawcy wystąpią oprócz orkie- 
stry -— skrzypaczka francuska p. Colotie 
Franz i czolowy polski“ wiolonczelista K. 
Wiłkomirski. Przed audycją słowo wstępne 
dr. Alicji Simonówny. 

GROTESKA I1- NASTRÓJ. 

O godz. 22 w poniedziałek w studjo wi- 
leńskiem wykonane zostanie ciekawe sła- 
chowisko, w którem łączą się elementy gro- 
teskowe z nastrojowemi, p. t. „Duchy w 
zamku* według Oscara Wildea opracowane 
przez Wł. Arcimowicza. 

        

Dziennik poż. * 
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„KRÓLE IDĄ". 
Kiedy się to zaczęło? Bardzo daw- 

no z pewnością, może wprowadziłi 
ten zwyczaj ubogie żaczki szkolne, 
chcące w ten sposób zebrać grosik na 
inkaust i pióro gęsie, może rzemieś]- 
nicy wileńscy, zawsze skorzy do za- 
bawy i jakowegoś teatrum. Chodzenie 
trzech mędrców ze wschodu, Kacpra, 
Melchiora i Baltazara, stanowi część 
Betlejemskiego misterjum, odegry- 
wanego z niezliczonemi warjantami w 
całym świecie chrześcijańskim. Jak. 
wiadomo początkowo były to tylko 
Pasje, widowiska czysto religijne, po- 
ważne 1 rzewne, opisujące dzieje Na- 
rodzenia Dzieciątka w stajence i zda- 

rzonych wonczas' cudów. Z czasem, 
epizody te wyszły z kulis, rozrosły się 
nadmiernie, zajęły front sceny, i wrza 

skiem swych, często sprośnych kon: 
ceptów, głuszyły istotną treść. Wtedy 
okazała się: potrzeba wyniesienia: ca- 
łej akcji poza kościół, na rynki i do 
prywatnych mieszkań. ži 

Žaki zróżniczkowały się na: wa- 
gantów, żonglerów, skoczków na li- 
nie, akrobatów i t. p. Szło te. bandą 
oberwaną i pijacką, rozkładało się o- 
bozem za miastem, na jakimś rynku 
rozpinało prześcieradła, i zaczynało 
„piękne i ucieszne misterjum* o Na- 
rodzeniu Najświętszej Panny lub o 
pięknej Meluzynie. Bajki wschod- 
nie i typy obyczajowe, gwara i łącina, 
bezwstyd i pobożne sentencje, splała- 
ły się na widowisko ulubione przez 
tłumy. Szczątki tych widowisk rozsy- 
pały się jak drobne odpryski po wio 
skach i przekształciły się w trzy-kró- 
le, w gwiazdziora, w turonia;, w-roz- 
maite kukły. zależnie od okolicy. ° 

Na Polesiu komiczną grupę stana 
wił Anton, co „kazu wiedzie”, (tyć, 
myc, nie idzie), na Wileńszczyźnie 
przed wojną prawie nigdzie już nie 
chodzili z gwiazdą, chyba się jaka 
dwór tem zajął i starą tradycję wskrze 
sił. W samem Wilnie, w pewnej chwi 
li, po rozmaitych represjach i zaka- 
zach popowstaniowych, przyszła ko- 
lej i na monarchód: zabroniono i tej 
rozrywki polskiemu społeczeństwu. 
Bo wszak śpiewają po polsku, a choć 
się tego nie słyszy, jednak pewni: 
uczą młodzież szkolną niesubordyna- 
cji i rewolucyjnych, katolickich śpie: 
wów, a może polskich Królów przed. 
stawiają chytre Polaki? 

Znikł więc z ulic Wilna barwny 
korowód idących z królami orszaków 
bo to i asysta być musi, i królowa... 
Jaka tam byla? „A Saba-žesz“, odpo- 
wiada którąś z koronowanych głów. 

Poczekali mało-wiele, przyszedł 
rok 1905, strach Moskala objechat, 
trzeba coś z odwiecznych zasad od- 

„stąpić. Więc gest wspaniały: mogą 
chodzić wileńscy królowie, pozwala 
się! Więc wydobyli stroje, całe stroje 
złocone i srebrzone, i znów poszli pa 
ulicach wrzeszcząc, lub śpiewając me 
lodyjnie, stosownie do natchnienia. 
A za niemi zawsze tłum dzieci, wytrze 
szczonemi oczkami śledząc korowed 
monarchów, którzy od lat tylu idą, 
idą do stóp Jezusa i dojść nie mogą . 

Pastuszki nieboraczki, nie mędrcy, 
nie bogacze, bez złota, bez drogich 
pachnideł, prędzej dobiegli... ba! sztu- 
ka! Wszak mieli widać jakieś z anio- 
łami konszachty, kiedy pierwszym 
im powiedziano o wielkiej nowinie. 

A królowie na ostatku i coraz ich 
mniej jakoś... Niedługo może będzie 
ich w całej Europie tylko trzech?.. 
Czy tego nie przepowiedziała żadna 
wróżka? Może... : 

Te SAT SSRI ONTETN EEE 

OD WYDAWNICTWA. 
Z powodu święta 9 rzech Króli 

następny numer naszego pisma 
ukaże się w poniedziałek dnia 
6 stycznia r. b. 

Ż Teatr muzyczny „LUTNIA 

      

   
DZIŚ dwa przedstawien'a: й 
© g. 4-eji pp.—„Targ na dziewczęta” 
o g. 8.15 w—„Rewja šwiąteczna“ 

  

og. 4ej pp—,Pod blałym koniem* 
JUTRO -w niedz. dwa przedstawienia: į 

o g 8.15 w —„Rewja świąteczna” į 

      

— Jeżeli obiad jeszcze nie jest gotów — 
idę do restauracji. Ы е 

— Cierpliwošci, za '10 minutek. 
— Ale czy napewno za 10 minut? 

— Oczywiście. Najzupełniej będę gotowaz 
żeby iść z tobą. EE + 
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KRONIKA 
====i p. Triech:Króli 

O Pra Enejanė T Jeligės 
| 6 

Styczeń || Wachóc słońca — a 7 m.43 

ZR Zachód « —g. 3m.07 

  

Spostrzeżenia Zakładu Msteorologj! U.S.B. 

‚ @ Wilnie z dnia 5/1 — 1934 roku 
"_ Ciśnienie 764 

Temepratura średnia — 4 
Temperatura najwyższa — & 
Temperatura najniższa — 9 
Opad i 
Wiatr południowy 
'Tend. — spadek 
Uwagi: pochmurno. 

   

Przewidywany przebieg pogody w dn. 
dzisiejszym 6 styeznia według PIM. 

Najpierw pochmurno i miejscami opady. 
Potem stopniowe. polepszenie stanu pogody 
Słabnący mróz aż do odwilży, począwszy od 
zachodu kraju. Naogół słabe wiatry z kierun 
ków południowych. 

  

— Zaćmienie księżyea. Dowiadujemy się 
że w dniu 30 bm. między godz. 17 a 19 - tą 
na terenie Wilna obserwowane będzie zać 
mienie księżyca w końcowej swej fazie. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące aptek:: 
Paka — Antokolska 54, Siekierżyńskiego 

— Zarzecze 20, Sokołowskiego — Tyzenhuu 
zowska róg Targowej, Szantyra — Legjono 
wa, Zasławskiego — Nowogródzka, Zającz 
kowskiego — Witołdowa. * 

OSOBISTA 

— KAZIMIERZ ŁECZYCKI W ARGENTY- 
NIE. Otrzymaliśmy wiadomość, że. współpra- 
cownik naszego pisma, autor „Państewka”, 
„Sztuby“ i in., p. Kazimierz Leczycki, po opu 
szczeniu w grudniu Polski szczęśliwie wylą- 
dował w Argentynie. P. Leczycki obejmie 
prawdopodobnie redakcję pisma argentyń- 
skiej polonji oraz weźmie czynny udział w 
organizacji tamtejszego wychodźtwa polskie- 

go. ; 

SPRAWY SZKOLNE 

— DYR. GIMNAZJUM HUMAN.-KOEDUK:. 
DLA DOROSŁYCH IM. KS. P. SKARGI po 
daje do wiadomości, iż zapisy na Il-gie pół- 
rocze r. szk. 1933-34 przyjmować będzie kan- 
celarja od dnia 8 stycznia w nowym lokalu 
(ul. Dąbrowskiego Nr. 5 — siedziba gimn. F. 
Wellera). 

„ Egzaminy wstępne rozpoczną się dnia 16 
stycznia. 

Nauka — w godz. od 16.30 do 21-ej. 

— Kursa Maturalne Komisji Edukacji Na 
rodowej (Mickiewicza 23) już dnia 3 bm. roz 

  

poczęły naukę. System półroczny. Pr 
nowych uczni w godz. od 5 — 8 wiecz. 

SANITARNA 

— Choroby zakaźne. W tygodniu swia 
tecznym, od 24 grudnia ub. roku, według 
danych, uzyskanych przez władze sanitar 
zanotewano w województwie wileńskiem 
wypadków odry (w tem jeden Śmiertelny. 
7 wypadków duru plamistego, 26 plonicy, 7 
błonicy, 10 krztuśca, 2 zakażenia połogowe 
go (1 śmiertelny), 8 gruźlicy otwartej (w t 
6 zakończonych zgonem), 14 wypadków 
licy, 5 ospy wietrznej i 4 grypy. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— ZAPOWIEDZIANY OPŁATEK PEO- 

WTAKOW odbędzie się w niedzielę jutrzejszą 

o godz. 16-ej w sali Kasyna Policji. 

  

RÓŻNE 

— Współna choinka dla dzieci skarhow- 
eów. Dnia 7 stycznia r. b. o godz. 4 po poł. 

S.U.S    zbiorą się dzieci skarbowców w sali 
przy ul. Mickiewicza 22-a m. 4 na tradycyj: 
święto Drzewka Bożego. W. uroczystości u 
czestniczą dzieci zgłoszone na listę, które © 
trzymają odpowiednie upominki. Zabaw: 
dziecięcą umili występ nowozawiązanego 
chóru i zespołu muzycznego SUS, Św. Mi 
kołaj rozda podarki, dzieci z przedszkóla 
p. C. Nowickiej odegrają sztukę „Król 

Mróz. 

  

ZABAWY 

— WIECZÓR ŚWIETLIGCOWY. Świetlica 
im. Marji Curie-Skłodowskiej Związku Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet w Wiłnie urządza 
w dniu 6 bm. w sali ewangelików ul. Zawał 
na Nr. 1 o godz. .30 „Jasełkę** oraz taneczny 
wieczór Świetlicowy. 

Goście i sympatycy mile widziani. 

NADESŁANE. 

powodzenia. Kto z nas pod 
nie próbował choć raz 

Zdarza się, że ma 

— Sekret 
wpływem muzyki 
w życiu zatańczyć. 
wrodzone zdolności ludzie pięknie i up 
jąco tańczą. Większość jednak nie zda 
sobie sprawy, jak Śmiesznie i karykatura! 
nie przedstawia się danser i danserka, wv 
czyniając różne niesamowite łamańce. Pięk 

    

ne-i harmonijne tango i boston, miły 1 а- 
godny slow-fox, angielski rytmiczny fox- 
trot poprawnie i estetycznie tańczone dają 
sekret powodzenia paniom i danserom, któ 
rych wzorowo, szybko, tanio i dostępnie dła 
każdego w kompletach, lekcjach indywidual 
nych wyucza p. Wanda Jabsówna w swej 
szkole przy ul. Miekiewieza 31. Organizując 
lekcje praktyczno-wprawne w celu uszla- 
chetnienia i podniesienia poziomu sztuki ta 
necznej, tak niezbędnej nam dzisiaj w życiu 
towarzyskiem. 4 

  

   

  

   

  

   

KUR JE R 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Muzyczny „Lutnia. Dziś z po. 

wodu dnia światecznego odbędzie się przed- 
stawienie popołudniowe po cenach zniżo- 
nych. Wystawioną zostanie po raz ostatni 
„Targ na dziewczęta“ doskonała operetka 
Jacobi, urozmaicona produkcjami baletowe- 
mi. Wieczorem o g. 18.15, ciesząca się wiel- 
kiem powodzeniem Rewja Świąteczna. Wi- 
dowisko to zyskało ogólne uznanie publicz- 
ności. Ceny normalne. Zniżki ważne. Jutro, 

w niedzielę dwa przedstawienia: o g. 4-ej 
PP. po cenach zniżonych „Gospoda pod Bia- 
łym Koniem* w premjerowej obsadzie, wie- 
ezorem zaś o g. 8.15 w dalszym ciągu Rewja 
Świąteczna w wykonaniu całego zespołu. 

W poniedziałek — Rewja Świąteczna dla 
Garnizonu Wileńskiego. 

— Dzisiejsza bajka dla dzieei w „Lutni*. 
Dziś o g. 12.30 ujrzymy przepiękną baśń 

świąteczną ,„Dziadzio Piernik i Babcia Ba- 
kalja* w wykonaniu artystów dram., oraz 

zespołu dzieci. Baśń ta urozmaicona efek 
townymi tańcami, układu Sawiny-Dolskiej, 
wywołała entuzjazm wśród młodocianych 
widzów. Ceny miejsc od 25 gr. 

— „Maejetta”. Przygotowania do wysta 
wienia melodyjnej i wesołej operetki „Mar 

* jetta”; odbywają się codziennie pod kierow 
nictwem reżyserskiem M. Tatrzańskiego. Ope 
retka ta otrzyma całkowicie nową wystawę. 

— Zniżki do Teatru „Lutnia*, Od dnia 
dzisiejszego obowiązywać będą nowe zniżki 
wydane na [I-gi kwartał sezonu teatralnego. 
Zgłoszenia składać należy w administracji 
Teatru codziennie 10—2 po poł. 

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, w so 
botę dn. 6.1. b. m. Teatr czynny dwukrotnie: 

o godz. 4-ej po poł. dana będzie po cenaci 
zniżonych Rewja Sylwestrowa. 

— Wieczorem o godz. 8.ej po raz drugi 
nowa angielska komedja w 3ch aktach „Ko- 
bieta i szmaragd* — z H. Skrzydłowską i W. 
Ściborem w rolach głównych. 

— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś, w sobo- 
tę dn. 6. I (pocz. seansu o godz. 2-ej) -wspa- 
miały film „Gorzka herbata“. 

— Komunikaty na niedziełę. Jutro w nie 
dzielę dnia 7 stycznia o godzinie 4 po poł. 

dana będzie na przedstawienie popołudniowe 
sensacyjna sztuka, ,„Fraulein Doktor* z H. 
Skrzydłowską w roli tytułowej. Ceny zniżo- 
ne. 

— Wieczorem o godzinie 8 po raz trzeci 
doskonała komedja angielska „Kobieta i 
Szmaragd* w reżyserji W. Czengerego i op- 
rawie scenicznej W. Makojnika. 

— Teatr - Kino Rozmaitości. Jutro w nie 
dziełę dnia 7 stycznia (pocz. seansu o godz. * 
2-ej) film „Gorzka Herbata", 

— Widowisko baletowe Sawiny-Dolskiej. 
W) sobotę 13 stycznia w Teatrze „Lutnia* 
odbędzie się widowisko baletowe Sawiny- 
Dolskiej i uczenic jej studjum. W programie 
balet „Dziadek do orzechów muz. Czajkow- 
skiego. W! drugiej części tańce klasyczne 
i ludowe. Początek o godz. 4.ej po poł. 

A E O AI WT OR OOOO DRZE ORERCC: WZ OOOPAA ZR OARTASRZÓD 
TEATR-KINO 

Rozmaitości 
Ostrobramska 5. 

Gorzka Herbata 
NA SCENIE: FLIRT, FLIT 5 FILUTEK amoreska wakacyjna w | akcie | 

w realiz. genjaln. reż. Franka Capra. 
W rolach gł. trzy gwiazdy: Barbara 
Stanwyck, Nils Asther i naisłynniej- 
sza japońska gwiszda Tnshia Mori. 

  

Korona produkcji polskiej 1934 roku. 

Jadwiga SMOSARSKA 
Prokurator Alicja Horn 

w najnowszej A T 
fascynującej 
kreacji, jako 

  

li 
Bilety honorowe nieważne. 

Na tle najpopularn. pow. współcz, T. Dołęgi-Mostowicza. Real. M. 
Fr. Brodniewicz, Loda Halama, Zosia Mirska, B. Samborski, St. Stanisławski i inni 

Uprasza się o przybycie ńa początki seansów 

Waszyński i M.Fianz 

  

  

TYLKO DZIŚ! 
L 

Wielki sukces 
p B Mozżuchina NOC 
  

Juž JUTRO premjera: 

Ms) 
DZIŚ! Wesoły wieczór, 

Gigantyczne arcydzieło, na które czzkał cały świat 
r 

e LODOWA 
zrealizow. z nieprawdopodob. rozmachem, które wzbudzi zachwyt, zamrozi krew w żyłach, 
oczaruje i olśni. W roli gł. Rod la Rocque. Wyjątkowy nadprogram. Sala d. ogrzana 

1002 

p.+ Pośrednik miłości 
rozśmiesza do łez miljonem Bustera Keatona Szczyt sytuacyjnego komizmu. 

Najweselsza komedja Lax   niebywałych kawałów. 

WILLIAM J. LOCKE. 34 

WIELKI PANDOLFO 
Przekład autoryzowany J. Sujkowskiej. 

Pandolfo kupił od niego: włoski obraz, którego 
nie chciał sprzedać, za połowę ceny, jaką zapłaconoby 
u Christie'go. Autentycznego Sassoferrata z podpi- 
sem. › 

Ježeli cheial kobiety... 
— Napewno ją zdobędzie! — 

Williams. 

Lord Demeter wstał, gdyż do stolika podeszli na 
gle Poła z.Babingtonem. Ona, w sukni koloru liści je- 
siennych. odpowiadającym zdrowej cerze, wyglądała 
imponująco: Spencer stał obok niej z miną sfinksa. 

— Nie wstawajcie, państwo. Spencer postara sie 
0 krzesła. —. (Babington oddalił się posłusznie). -- 
Lordzie. pan pierwszy dowie się nowiny. Spencer 
znów mnie poprosił o rękę — tym razem z powodze- 
niem. : 

Lord Demeter uśmiechnął się z niedowierzaniem. 
przyczem twarz jego ściągnęła się w miljon drobniut- 
kich zmarszczek; i pokazując dyskretnie paleem szczę- 
śliwego wybrańca. szukającego krzeseł, zapytał: 

— Pani za niego wyjdzie? 
— Tak. 
— Ależ oń nie wie o niczem... 
— Wie, skoro poprosił panią o rękę! — zawołała 

pielęgniarka, na którą spadło niespodziewanie wielkie 
rozczarowanie. 

— Mnie nie o to idzie — odparł Demeter. 
>= A o co? — zapytała spokojnie Pola. 
Stary pan wziął się rękami za oszołomioną głowę. 

zawołała panna 

+ Mydawnietwo „Kurjer Wiieński* S-ka x ogr. odp. 
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w której gromadziły się od lat prz:pisy o obowiąz- 
kach męża, i popatrzył z przestrachem na niedoświad- 
czonego i wcale nie obiecującego nowicjusza. Spen- 
cer przyniósł krzesła z taką powagą, jakby to należało 
do protokułu. Lord Demeter złożył mu grzeczne ży- 
czenia. 

Spencer uśmiechał się mile. 
— Serdecznie dziękuję — rzekł, ujmując Pol 

pod rękę z wyszukaną galanterją. —— Z mojego punktu 
widzenia żadne życzenia nie dorównają rzeczywi. 
stości. : 

Na te słowa Poła spłonęła rumiencem zadowoli- 
nia. W ostatniej godzinie zdała sobie jakoś sprawę 
z jego wartości. Kiedy dała mu do zrozumienia, że 
odwołuje wszystkie swoje poprzednie postanowienia, 
jego drobne Śmiesznostki i próżnostki; z których się 
zawsze Śmiała, zniknęły w powietrzu. Była z nim 
bezwzględnie szczera. Tak przynajmniej myślała. 
Lecz bezwzględność kobiecej szczerości leży w tem, 
co pozostaje niewyjawione. Myślała, że wyłożyła na 
stół wszystkie swoje karty. Gardząc obłudą, przyzna 
ła, że zdecydowała się na ten krok ze względów ma- 
ierjalnych. Dostała tego rana list od siostry ze szcze- | 
gółowem, realistycznem sprawozdaniem z katastrofy | 
i powtórzyła mu jego treść. 

Rozmowa była trudna i brzmiała z jej strony 
mniej więcej tak: 

— Lubiłam pana od najdawniejszych lat. Žad- 
na kobieta nie miała nigdy w żadnym mężczyźnie tak 
tojalnego i oddanego przyjaciela. jak ja w panu. Wię- 

        

cej niż przyjaciela — ustąpiła, widząc jak się żach- 
nął. — Wiem, że pan mnie kocha od łat i zawsze czu- 
łam się wobec pana samołubna i niewdzięczna. Ale 
miałam do wyboru pana i niezależność i to drugie 
przeważało. Teraz straciłam niezależność i pana sza- 
la przeważyła. Nie kocham pana w romantycznym   

    

WILKES. 

Ji 
Dziś! 

W rol. gł. w wytwor. i tajem. 
K па аН, Conrad Veidt 
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w jego najnowszej kreacji 
dźwiękowej, 

Nr. 5 (3195) 

Przebój nad przeboje! Potężne arcydzieło ekranu światowego 

„ROME-EXPRESS“ 
Mas ass Esther Ralston 

Początek seansów o godz 2—4—6—8—10.15 

      

   

  

    
         

  

    

  

  

    

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

już zdecydowana przyjąć go. Wpadł z miejsca w pu- 
łapkę, przygotowaną byle jak.. Spotkała go na jego 
własnym gruncie. Jak już było zaznaczone, nie miała 
wątpliwości, że obnażyła przed nim duszę do samego 
dna. Nie przemilczała nic, eo mogłoby wywołać 
w przyszłości żałe i. nieporozumienia. 

„A jednak nie wspomniała o Pandolfie ani jednem 

słowem. | 
Później dopiero, w trakcie rozmowy z lordem 

i panną Williams, zaczął o nim mówić sam Spencer. 

— Przyznam się pani, że Pandolfo mnie niepo 
koił On panią poprostu prześladuje. Mogłem znosić 
pani odmowy, ale myśl, że pani mogłaby za niego 
wyjść — proszę mi przebaczyć to przypuszczenie... 
jestem wytrącony z równowagi... Sama ta myśl była 
dla mnie — mało powiedzieć raszna. 

— Rada jestem, że pan uważa za stosowne uspra - 
wiedliwič sie z takiego absurdu. 

— Niech pani wejrzy w mój punkt widzenia — 
ciągnął Babington. — Nie zapieram się, go niena- 
widzę. Ten człowiek posiada dziewięćdziesiąt procent 
cech nie do darowania u mężczyzn, chociaż sprawie: 
dliwość nakazuje mi przyznać, że na pozostałe dzie- 
sięć składa się prawdziwy czar. Jest hojny, posiada 
szerokie poglądy i jest poważnym autoryiciem w za- 

   

    

Drukarnia „ZNICZ*, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 
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inteligentniejsze kobiety padały ofiarą świetnych 
awanturników. 

— Dlaczego nazywa go pan awanturnikiem? — 

zapytała sucho Pola. — Przed chwiłą pochwalił się 
pan wrodzonem poczuciem sprawiedliwości. Klara 

zapewnia mnie, że on pochodzi ze starej, szlacheckiej 
rodziny włoskiej. : 

Spencer pociągnąl za wstąžkę od monokla. 

— Wiem. Ksiąžęta handlowi. Roznosiciele 10- 

dów. Artyści. Kataryniarze z małpkami. ; 

Poła, przypomniawszy sobie krótkie zwierzenie 

'Pandolfa, chwyciła Babingtona za ramię. 

— Qzy pan wie napewno? Go pan wie o jego po- 
chodzeniu? 

— Nie nie wiem — odparł. — Wyładowałem tyl- 

ko swoje uczucia, co w takiej chwili przynosi mi ujmę. 
Powinienem być wspaniałomyślniejszy. 

— Uwielbiam w panu poczucie sprawiedliwości, 
panie Spencerze. 

Odpowiedział z suchą galanterją: 
— Mam nadzieję, że nietyłko to. 

(D. c. n.) 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis. 
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W. Mołodecki OBWIESZCZENIE „ MOJOGECKI 
o przemeldowaniu pracowników I zgłoszeniu zakładów pracy. Wilno, Wileńska 26 

Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie przypomina, że na mocy Rozporządze. poleca tapczany, otomany, meble, klubowe i 
nia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 102. poz. 789). fotele-łóżka składane i t. p. 
z dniem 1 stycznia 1934 r. weszła w życie Ustawa z dnia 28 marca 1933 roku - : 
o ubezpieczeniu społecznem (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 396). Pracownią kieruje znany fachowiec, były pra- 

W związku z powyższem Minister Opieki Społecznej rozporządzeniem z dn cownik firm światowej sławy Fischera, Sie- 
28 grudnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 103, poz. 818) zarządził co następuje: ga brechta i innych. 

1) Pracodawcy, zatrudniający w dniu wejścia w życie Ustawy pracowników Robota pierwszorzędna: Ceny kryzysowe. 
zgłoszonych w b. Kasach Chorych, Zakładzie Ubezpieczeń od Wypadków oraz w Za 
kładzie Ubezpieczenia Pracowników Umysłowych, względnie zwolnionych przez te 
instytucje do ubezpieczenia, lub niezgłoszonych z jakichkolwiekbądź przyczyn do 
ubezpieczenia — winni są dokonać” zgłoszenia ich w Ubezpieczalni Społecznej zi PROSZEK. 
(b. Kasa Chorych w Wilnie — ul. Zawalna 6), wzgl. w jej Ośrodkach. я > 

2) Przemeldowania wzgl. zgłoszenia pracowników należy dokonać w termi E Z KOGUTKIEM 
nie do dnia 15 stycznia 1934:r. na formularzach Nr. Nr. 1 lub 1-a (druk možna a 
nabyć w Ubezpieczalni Społecznej w Wilnie lub w Ośrodkach). W kartach zgło. JĄ (M |GRENO-NE RVOSINJI 
szeniowych winne być wypełnione wszystkie rubryki czytelnie i szczegółowo. Pra 
codawca jest obowiązany powyższe zgłoszenie okazać pracownikowi, celem zapoz ATI A NAJUPORCZYWSZY 
nania. jego z treścią i podpisania. ; я 8 

3) Pracowników umysłowych posiadających warunki określone w art. art i 
"2 — 4 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r BOL GLOWY 
o ubezpieczeniu pracowników umysłowych, niepodlegających obowiązkowemu ubez SAS й 
pieczeniu z powodów wymienionych w art. 5 lub zwolnionych na żądanie, zgodnie х 
z art. 6 tegoż Rozporządzenia i niepodlegających również obowiązkowi ubezpie MIGR E || 5, NEW RALGJ 8 
czenia na wypadek choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenia od wypadku za- ‚ a 
trudnienia i chorób zawodowych, — zgłasza pracodawca na formularzu Nr. l-a. L 

4) Pracowników umysłowych, posiadających warunki, określone w art. 2—4 ” 
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, niepodlegających obowiązkowi ubez- EE W WI —ч 
pieczenia z powodów wymienionych w art. 5 lub zwolnionych na żądanie zgodnie 
z art. 6 tegoż Rozporządzenia, lecz podlegających obowiązkowi ubezpieczenia na ь GRYPĘ, PRZEZIĘBIENIA 
wypadek choroby i macierzyństwa oraz ubezpieczenia od wypadków w zatrud я З 
nieniu i chorób zawodowych (art. 1, pkt. 1 i pkt. 2 lit a Ustawy), należy zgłaszać BÓLE:ARTRETYCZNE, 
do ubezpieczenia na formularzu Nr. 1, dołączając odpowiednie dokumenty, uza = 
sadniające zwolnienie w myśl wyżej wskazanych przepisów. ść я PU ALF KOSTNE KAJA 2 

Pracowników umysłowych, żądających zwolnienia zgodnie z art. 6 Rozpo JAR s 9 
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej, lecz podlegających obowiązkowi ubezpie- PROSZKI 
czenia na wypadek choroby i macierzyństwa:oraz ubezpieczenia od wypadku w za 
trudnieniu i chorób zawodowych, należy zgłaszać ponadto na formularzu Nr. 1-4. 

5) Jednocześnie ze składaniem zgłoszeń (formularz Nr. 1 lub 1-a) praco- 3 
dawcy. obowi4zani -ва zložyč kwestjonarjusz formularza Nr. 7 „Zgloszenie Zakladu © SE я 2, pó : 3 " RA a ZĄDAJCIE. ORYGINALNYCH 
Wilno, dnia 5 stycznia 1934 r. ! : zh, 

J. Gradowski E. Kątkowski SĘ z.KOG UTK Ė 
Dyrektor Komisarz no eau 00] 

ES L) A i JU A A A 3 Š|  MAZURA 
LE C Z C ė E S IĘ a|| oberka, kujawiaka, walca wirowego 2 

z 7-go stycznia rozpoczyna 

SPECYFIKAMI ZIOŁOWEMI Е SZKOŁA WANDY JABSÓWNY 
. 5 Mickiewicza 31. 

W J k 0W S KI E 6 0 ЕЕ Zapisy i informacje codziennie. Komplety tań- 
: 18 ž ców modnych. Opłata niska. 

Zioła przeciwko cierpieniom przewodu pokarmowego zn. sł. „Irotan“ = 
Zioła przeciwko wymiotom, oraz atonji kiszek zn. sł. „Gara“ EE 
Zioła przeciwko chorobom płuenym i blednicy zn. sł. „Elmizan* @ š 
Zioła przeciwko reumatyzmowi, artretyzmowi, poda- E wieszczenie. 2Ё grze i ischissowi zn. s1. „Artrolin“ а т ZA ja Zioła przeciwko niedomaganiom skrofulicznym zn sł. „Tizan“ Žž Stosownie do art. 431 Ustawy BRPO NEE > 

przeciwko chorobom nerwowym i epilepsji zn sł.  Epilobin* Ž dlowego Kmnratarowie masy upadłości Spolki Akevo 
przeciwko chorobom nerek i pęcherza zn. sł, „Urotan* | nei „Woropajewskie „Zakłady Przemysłowe” wzywają 

przeciwko cierp. narząd. trawienia i wątroby zn. sł. „Chogal” wierzycieli masy na posiedzenie walnego zgromadze- 
Kąpiele siarkowe roślinne zn. si. „Sulfobal“ nia wierzycieli, mające się odbyć w gmachu Sądu 

D abecie Spiskachuć skłsdzEh GytecznYRH z Okręgowego w Wilnie, w pokojach adwokackich, w 
P ® ’ OD RER Ę S + ans dniu 25 stycznia 1934 roku o godzinie 19, dla wy- 

Broszurki informacyjne OSKARA WOJNOWSKIEGO r. +. słuchania sprawozdania kuratorów, wyboru zarządu 
„JAK LECZYĆ CHOROBY ZIOŁAMI LECZNICZEMI“— konkursowego i jego ukonstytuowania. 

Kuratorowie Masy  Upadlošciowej 
wysyła BEZPŁATNIE OSKAR WOJNOWSKI STER „Woropajewskie Zakłady Przemysłowe * WARSZAWA, UL. HORTENSJA 3 m. 4. = * Sp. Akc. 

| Ai AU i A B ELI L A J A EE (-) St. Kuklel - Krajowski 

SZKOŁA KOSMETYCZNA || Dr.J.Bernsztein | „Dr ale horoby skėrne, wenerycx- - 
„Nowoczesna“ eron AS YminaE [ego Warszawa, N. Świat 26, tel. 60642 * aż p moczopłciowe = "ad 
daje prawo otwarcia gabinetu. Kurs czteromiesięczny. Początek 15 stycznia. Mickiewicza 28, m. 5 
Wszechstronne nauczanie kosmetyki. Nauka przyrządzania kosmetyków. ЗОЕ ая Ši Z urczen owa 
Wykładają wybitni lekarze specjaliści, Ułatwienia mieszk. Progr. bezpłatnie ь Z.W. P Ordynator szpitala Sawloz 

— Choroby skórne, 
е & weneryczne i kobiece. 

DO WYNAJĘCIA: а е DOKTÓR Mieszkania ul. Wileńska 54 
1) MIESZKANIE z 5 po- prze aj SIĘ я и 21 3 pokojewe. „| Przyjmuje od g. 5—7 w. 
koi ze wszelkiemi wygoda kd D Zeldowicz ze wszelkiemi: wygodami 
mi, odremontowane .»rzy | 40 dziesięcin ziemi, z te- s do wynajęcia Dr Wolfson 
ul. W. Pohulanka Nr. 19. | go 20 dz. I kategorji, 12 | Choroby skórne, wener., ul. Tartaki 34-a w. > 
2). LOKAL frontowy, I | dz. Średniej, zaś 8 dz. la- moczopłciowe. - Choroby skėrne, у 
piętro. nadający się dla | s ściasto-iglastego. Za- | od g. 9—1i 5—8 wiecz TAŃCZYĆ w karnawale я *0'18";1_'"1 = 
instytucji, szkoły i t. p. udowanie: dom mieszkal wirzawia | wyuczu szkoła prof. i moczopłciowe 
przy ul. Biskupia 4. Do- | ny, stodoła i chlew no. | Dr.ZEldowiczowa | Eugenii kołakowskiej | Wileńska 7, tel. 10-67 
wiedzieć się W. Pohulan- | wy. Miejcowość jest okrą- | Chor. kobiece, wenerycz. | Kasztanowa 4 m. 4 par- od godz. 9—1 i 4—8 

ka 19 m. 16, tel. 188. żona AE dwóch za ZAZACM, ona ter-—front. Inf. od 12—2 = 
——— | Stron, a ©‹ . Podbrodzie | 93 £: 12—. —0 wiecz i 18—20 we święta od g. 

Akuszerka łasem. Dowiedzieć się. w | przeprowadzili się 17—18 EA A a: Šš Administracji _ „Kurjera | z Mickiewicza 24 na ul. = Okazyjnie 
miałowska Wileńskiego" Wiieńską 28,tel.277 | LEKCYJ (j. polski, ta- s edaje się 

przeprowadziła się - —x | ciński) udziela młodzieży prz ę 
na ul. Orzeszkowej 3—17 Pokėj z oddzielnem MIESZKANIE >> i starszym zawodowy wy- nowe futro 

(róg Mickiewicza) 3 „9 wejściem: | z 3-ch pokoi i kuchni: chowawća (pedagog) ceny AE 
tamże gabinet kosmetyez i wszelkiemi wygodami | z wygodami do wynuję- | od umowy. Wiadomości | Adres: Ludwisarska 4/20 
sy, usuwa zmarszczki, bre do wynajęcia cia Św. Michalski 10, do- | udziela dr. Maciurzyński. od godz. 3—5 po poł, 
dawki, kurzaśki i wągry Wileńska 8, m Z0 wiedzieć się mieszkanie t. Pióromont 10—6. OOO : 

sensie tego wyrazu, ale dla żadnego mężczyzny nie | kresie malarstwa po-rataelowskiego. Z drugiej strony. 
żywię takiego wysokiego poważania... jednak nigdy w życiu nie spotkałem większego egoi. 

— Przez te lata, o których pani wspomniała — sty, a. żadnej ludzkiej przywary nie nienawidzę tak, 
przerwał — nie żądałem od pani niczego, prócz pani jak tej. Pandolfo wyznaje jedną wiarę — pani da- 

samej. ruje pozorne bluźnierstwo, ale idzie mi o ilustrację: 

Po katastrofalnej opowieści nastąpiły oczywiście MK lesie ćmi RE i Pandol: 
nowe oświadczyny, a po oświadczynach szczera kapi B ik. 2 ‚ V o k sp e de 02 wi 
tulacja ze strony Poli, która wyznawała w życiu mę- 2 as е Ч dad e era L НА ee 
ską zasadę otwartości. Przy początku rozmowy Ba A Po IE Ур Ad o KAC AŚ 
bington nie podejrzewał, że jego jedyna kobieta jest czyzna. Przepraszam panią stokrotnie za moje przy- 

( : kre refleksje, ale nawet najlepsze, najpiekniejsze i naj- й


