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Sylwester u lotników 
  

„(enerał giełdy* przeciwko 
„generałowi zw. zawodowych*, 

(Od naszego korespondenta) 

berlin. koniec grudnia. 

Pojęce o generale zwykle łączą 

z pojęciem o polu walki i wojennych 

triumfach. Istnieją jednak generało- 

odznaczający się i w innych dzie- 

- czy to w dzidzinie polityki, 

administracji lub gospodarki 

Niemało generałów bojo- 

w:e 

dzinach 

nauki. 

  

narodowej. 

wych uzupełniło swój wykaz zwy- 

cięstw na polach walk zwyczęstwami 

w dziedzinie dążeń pacyf.stycznych. 

Lecz istn.eją generałowie, którzy, że 

tak powiem. wcale prochu nie wą- 

chali i zaslynęli zupelnie w innych 

dziedzinach. 

Generał Schleicher, obecny kanc- 

lerz Niemiec. w czasie wojny świato- 

wej był oficerem sztabowym. Historja 

przem -lezała zupełnie o jego czynach 

wojennych. Wysunął się dopiero po 

rewolueji na arenie życia pol lyczne- 

go: z początku za kulisami, a później 

i na scenie otwartej. Gen. Śchleieher 

zdobył sławę generała „społecznego 

dzięki swemu dążeniu do zjednoczen a 
wokoło władzy nietylko 

narodowych partyj mieszczańskich, 

lecz i 

klasy robotniczej. 

państwowej 

umiarkowanych ugrupowań. 

Wymagało io, rzecz jasna, pew- 

ych ustępstw 

  

nych socjalno-polityczi 

na korzyść klasy robotniczej. I przy- 

znać trzeba, że gen. Schleicherowi 

udało s ę wbić klin w opozycję umiar- 

kowanej lew Socjal-demokravja 

zachowuje wprawdzie linję opozycyj- 

ną ale w przywódcy związków za- 

wodowych  Lciparcie 

Schleicher poważnego sprzymieszch- 

ca. Z drugiej strony gen. Sciie-cher 

miał w osobie Grzegorza Straśsesa W - 

  

    

    

  

znalazł gen. 

   

docznego sojusznika w socjalistycznej 

h tlerowski   części obozu g0, A W 0- 

"sobie Stupela kontakt z chrześci- 

jańskiemi  zw:ązkami zawodowemi. 

Jednakże, jak już wskazałem w u- 

przednim artykule („K. W.* Nr. 294 

te właśnie stosunki kanclerza-geiiers- 

ła w kolach związków zawodowych, 

mianowicie jego dążenie do związana 

klasy robotniczej z 

jest właśnie przy- 

przedstawic.eli 

władzą państwowa 

czyną opozycji i intryg przec'wko nie- 

  

mu ze strony najbardziej konserwa- 

tywnych sfer przemysłowych. To, do 

czego dąży gen. Schlejcher jest w 
  

istocie rzeczy odnowieniem pod pła- 

szczyk:'em narodowym całej owej po- 

lityki społecznej. która włącznie do 

upadku gab'netu Briininga była pro- 

wadzon: w Niemczech porewolucyj- 

nych i która, w istocie rzeczy, była 

zainaugurowana przez znaną umowę 

jązków 

  

związków pracodawców i zy 

zawodowych + 15-g04 stopada 1918-g0 

roku. 

Przeciw tej polityce 

była 

owych 

„Swiała soc- 
* jalnego” właśnie skierowana Ф 

działalność przemysłowych 

kół konserwatywnych, które finanso- 

wały ruch Hitlera. Zadaniem owego 

ruchu wg ich zdania mało być nie- 

tylko usunięc:e władzy, socjal-demo- 

kracji. lecz i rozbicie związków za- 

wadowych. które pozwoliłoby praco- 

dawcom skończyć z instytucjaini pa- 

do otwartej dykta- 

  

ryteła i wró 

tury kapitału nad poróżnionymi ro- 

'Te dążenie ugrupowań cię- 

„kiego przemysłu, które finansowały 

Hitlera. zgadzało się z jego antypatją 

stosunku 

betnikami, 

  

soc jalno-psychologiczną w 

do zw'ązków zawodow ych. 

Typowy przedstawiec'el ideołogji 

  

*on osobą zaufaną nietylko konserw 

niem.eckiej drobnej burżuazji widział 

w związkach zawodowych najbardziej 

potężne organizacje wrog'ej mu kla- 

v. Niedarmo akty terorystyczne hitle 

nietyłko 

komunistom. Ży- 

rowców były sk.erowane 
  

  

istom. 

  

przeciw socj 

dorn. sklepom uniwersalnym koo- 

peratywom (niezmiernie charaktery- 

dla 

ruchu hitlerowskiego!j. 
domom związków zawodowych! 

drobnom:eszczańskiego 

lecz i przeciw 

Na- 

próżno Grzegorz Strasser usiłował po- 

styczne 

uczać Hiilera, iż bez zorganizowanych 

robotników partja hitlerowska pozo- 

stanie .„.antysemieką partją drobnych 

sklep:kar którą czeka los partji 

antysemickiej z 1890 roku... Hitler 

kami za- 

    

nie szukał zbliżenia z zw 

wodowemi, lecz prowadził walkę prze 

zależność; od życzenia u- 

grupowań przemysłowych, które 

Jest rzeczą zrozumiałą, 

że polityka Sehleichera, szukającego 

zawodowemi, 

ciw nim w 

  

go 

finansowały. 

zbliżenia ze związkami 

nie mogła zadośćuczynić kołom prze- 

mysłowym. które finansowały H:ile- 

ra i one naturalnie wszelkimi sposo- 

bami i wpływami tamowały plany 

  

nerała. 

Jako eksponent tych ugrupowań 

| rywal gen. Schleichera występuje 

drug: generał polityczny Joachim 

van Stiilpnagel. Gen. Stilpnagel jest 

nietylko politycznym lecz i osobistym 

przeciwnikiem Sehleichera. który 

usunął z ministerstwa spraw wojsko- 

Jeśli gen. Schleichera przezw 

go 

  

wych. 

zków 

  

no ironfcznie „generalem zv 

*, to gen. Stiilpnegla mo- 

*. Jest 

zawodowych* 

żna nazwać „generałem Giełdy* 

  

   „kiego     tywnych ugrupowań cię prze- 

lecz i „chrześcijańskiej finan- 

sjery. Organem tej ostatniej jest ga- 

zeta „Bėorzen Zeitung“, 

Stūlpnagel. 

Schleiche- 

ra, dążącego do stworzenia narodo- 

mysłu, 

a na jej czele 

stoi właściwie gen. v. 

W odróżnieniu od gen. 

wej koalicji z włączeniem przedstawi- 

cieli klasy robotniczej, „generał g'eł- 

d von Stiilpnageł pod nazwą koa- 

licji narodowej rozumie jedynie ..| 

  

jed- 

jonaliz- 
   

nolty front aktywnego Nn: 

mu“. Pod tym kątem widzenia organ 

jego wita ustąpienie Grzegorza Stras- 

sera z partji hitlerowskiej oraz czyst- 

kę jej z elementów do Strassera zbl:- 

  

   

  

żonych: 

„My. którzy i obecnie widzimy w narodo 

wo-socjalistycznej partji antagonistę 

bolszewizmu i silną formę nowczego ną 

  

witamy po- 

jeśli on do 

względem zag: 

kryzys samooczyszczania, 

  

jonalizmu ley, 

dobny 

prowadzi do lego. że iści w 

    

nac jo: 

łości uznają wartość innych 
a po drugie narodowo-soc 

przysz- 
   części ruch na- 

  

listy- 

  

rodowego,   
walki 

  

czna partja wyrzekłszy sk; demagogji, 

klasowej i tendencyj socj wróci 

  

istycznych 

do swego początkowego, wyjściowego punktu: 

czystego nacjonalizmu”. 

Podobnie. jak . Papen  wyzyskał 

ruch hitlerowski dla Brii- 

ninga, tak gen. v. Stiilpnagel chce go 

wyzyskać dla obalenia gen. v. Schle'- 

Pod tym kątem widzenia sta- 

je sę zrozumiałą odmowa Hitlera 

wstąpienia do koalicji narodowej pod 

egidą Schleichera. Widocznie gen. v. 

obalenia 

chera. 

Stiilpnagel obiecuje mu lepszą cenę za 

opozycję przeciw Schleicherowi. Gen. 

v. Stiilpnageł wychodzi z tego założe- 

że nie uda sę Schleicherowi zdo 

Jeśli 

nia, 

by 

  

większości parlamentarnej. 

zaś eksperyment współpracy z parła- 
mentem nie uda mu się, nastąpi nieza 
wodnie' powrót autorytatywnego 

  

  

do 

  

Jan Wojciechowski 
pseudonim PIERWOTNY 

kapitan, inwalida wojsk polskich, Gdznaczony trzykrotnie krzyżem 
waletznych, b. członek drużyn bojowych P. P. 5. Frakcji Rewolu- 
cyinej z "1505 r., uczestnik Związku Waiki Czynnej © Niepodległość 
Polski, 
w Krakowie, 

b. więzień polityczny, 

skich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, 
długoletni członek Związku inwali- Brygady Legionów Polskich, 

b. członek Związku Strzeleckiego 
b. emisarjusz Związków Niepodiegłościowych Pol- 

Oficer 1-ej 

dów Wojennych Rzeczypospolitej Poiskiej, 

po długich i ciężkich cierpieniach, 
Wilnie dnia 28-go grudnia 1932 

opatrzony ŚŚ. Sakramentami zineił w 
roku w wieku lat 42. 

Eksportacja zwłok do Kościoła Ostrobramskiego nastąpi w dn. 29.XII. 
b r. o godz 4.ej pp. z kostnicy Zakładu do Pedania Raka przy vi. Poloc- 

  

kiej 6. Nabożeństwo żałobne odprnwione zostenie w dn 30 b m. o g.10. 
Pogrzeb odbędzie się dnia 30 b m. o g Ś-ej pp. na cmentarz Rossa 

O tych smutnych obrzędsch zawiadamia'ą 

Koledzy Zmarłego 
t Zarząd Zw, Inwel. oe: R. P. 

  

Dymisja rządu bułgarskiego. 
SOFJA (Pat). Wczorajsze posiedze 

nie Sobranja zostało niebawem zumtk- 
nięte w zwiszku z doniostością posie- 
dzenia rady ministrów zwołanego dla 
rozpatrzenia żądania stormułowanego 
przez przedstawicieli Unii Agrarnej. 
w łonie gzhinetu z min. rolnictwa na 
czele. Żądania te szły w kierunku za- 
pewnicnia  stronnietwu agrarnemu 
szerszego udziału w rządzie, Po pa 
dzeniu rady gabinetowej prenzjer о- 

świadczył, że trzej ministrowie należą 

cy do stronnictwa agrarnego podali 

   

    

  

się do dymisji co pociągnie za sobą dy 
misję człego gabinetu. która hędzie 
przedstawiona w dniu dzisiejszym 
królowi. 

SOEJA (Pat). Prezes rady minist- 

rów Muchanow złożył na ręce króla 
dymisję całego gabinetu. Król przyjał 
dymisję i polecił członkam detycheza 
sewego rządu załatwianie spraw, bieżą 

cych do czasu powołania now ego gah* 
netu. Pierwszą rozmowę odbył król z 
przewodniczącym Sobranja Malino- 
wem. 

   

Rząd belgijski uzyskał pełnomocnictwa. 
BRUKSELA. (Pat). Nocne posie 

dzenie parlamentu belgijskiego, na któ 
rem uchwalono udzielić rządowi żąda 
nych pełnomocnictw. miało przebieg 
niema] dramatyczny. Minister finan- 
sów Jasper, po przedstawieniu projek- 
tu odbudowy finansowej Belgji, prosił 
Izbę, aby jak najprędzej wypowiedzia 
ła się w tej sprawie i udzieliła rządowi 
pełnomocnietw, gdyż każdy dzień zwło 
ki kosztuje skarb państwa 3 miljony 
franków. Soejaliści, komuniści i sepa 

    

ratyści flamandzcy opuścili parlament, 
nie chcąc wziąć udziału w głosowaniu 
nad projektami, które, ich zdaniem, da 
ją rządowi władzę nieograniczoną. Za 
projeklami rządowemi głosowały part 
ja katolicka i większa część liberałów. 

BRUKSELA. (Pat). Izbą Deputowa 
nych przyjęła 93 głosami przy jednym 
wstrzymującym się całość projektu fi 
nansowego rządu. Socjaliści, komuniś 
ci i Flamandczycy nie brali udziału w 
głosowaniu. 

  

Akcja przeciwko organizatorom 0.U.N. 
Rewizje. Aresztowanie. 

LWów, (Pat). Pisma wieczorne dancszą. 
ie akcja, rozpoczęta przez władze hezpieczen 
stwa przeciwko ukraińskim organi. 
nzejcnalistycznej UON. toczy się w 
lej. 

Na terenie 3 województw południowo- 
wschodnieh przeprowadzeno ostatnia wiele 
rewizyj i arcszłewań Odbyły się one zarów 
no na terenie większych miast, jak i małych 
miasteczek. Akeję przeprowadzono © jednej 

  

   

porze. Rewizje były bardza dokładne. Podej 
rzane oschy poddawano przesłuchaniu, po- 
czem zwzlniano je. bądź oddawane do dys 
pozycji sędziego śledczego. Akeja ta objęła 
miastu Lwów, Stanisławów, Tarnopol, całe 
zagłębie naftowe, Stryj, Samber. Brzeżany, 
Radziechów, Winniki i t. d. W. wiełu miej- 
scewościach znalezione obfity materjał w po 
staci ulotek antypaństwawych. 

  

Umowa handlowa niemiecko-francuska. 
Rokowania niemiecko-angielskie. 

BERLIN (Pat). Dodatkowa mmno- 

handlowa « między Niemcaum' i 
ncja. parafowana w dniu 21 grud- 

nia 1932 r. została dziś podpisana w 
urzędzie spraw zagran'cznych. Ze stra 
ny Niemiec podpis złożył sekreta 
słanu Buelow, ze strony trancusk į 

ambasador Francois-Poncet 

wa 

      

    

j. do rządu osobistego zau- 

Tutaj rozta- 

czają sę dla osohistych "ntryg prze- 

ciw Schlejcherowi: tem większe moż 

że nie cieszy się on szczególną 

Prezydent 

-regimu. # 

fania prezydenta Rzeszy. 

    

życzliwością H'ndenburga. 
Rzeszy wogóle nie życzy sob e zwią- 

zków zawodowych. 

  

Jeśli łatwo było zmob'lizować an 

typatję starego prezydenta przeciwko 

„sekretarzowi związków  zawodo- 

wych* Briiningowi, nietrudno będzie 

zwrócić jego antypatję i przeciw „.ge- 

nerałowi związków zawodowych” v. 

Schle'cherowi, zwłaszcza gdyby się 

mu nie powiodła próba uporania sę 

z parlamentem. Dr. G. W. 

Teksty podp sanych dziś dokumentów 

t być ogłoszone w dzienniku us- 
ław Rzeszy i Prus w dniu 29 b m. 
Według informacyj prasy, umowa da 
datkowa znos. szereg ceł konweucyj- 
nych, na miejsce których ustalone p. 
wne sławki maksymalne. Ostateczn 
stawki wyznaczone mają być na pod 
stawie porozumienia pomiędzy przed- 

   

  

   

  

sławicjelami zainteresowanych kół 
gospodarczych obu krajów. W spra- 

  

wie obrotów dewizowych Niemcy 
przyznały wiele ulatwień przy finan 
sowaniu importu z Francji. Poza tem 
podn esiono do 700 mk. miesięcznie 
AM otę jaką wolno podróżnym wywe- 

ZE : miec przy wyjeździe do Fran 

  

cji. 

Po zawarciu dodatkowej umowy 
handlowej z Francją na czoło spraw z 
zakresu niemieckiej polityk; handlo- 
wej wysuwa się obecnie kwestja ro 
kowań handlowych z Angiją. Ostatn © 
rozmowy w tej sprawie toczyły się w 

Berline 21 grudnia r. b. Dotycheza- 
sowe rezultaty tych rokowań trzyma- 
ne.są przez obie strony w tajemmniev. 
Równocześnie prowadzone są prace 
przygotowawcze do ustalenia modus 
vivendi nrędzy Niemcami i Kanadą. 

  

Zaproszenia u Pań Gospodyń i W. 

BETA 

  

w salach Oficerskiego Kasyna Garnizonoweco 
ul. Mickiewicza 7, m. 4, tel. 3-28 

  

WIADOMOŚCI Z KOWNA. 
Minister Zaunius o problemie 

wileńskim. 
Artykuł Pur go nie przestaje 

budzić ech na Litwie. W związku z 
tem zwrócił się ostatnio współpracow 
nik półurzędowego „.liet. Aidasa'* do 
ministra Spr. Zagr. Zauniusa z prośbą 
o wypowiedzenie się na temat stosun- 
ku Litwy w sprawie wileńsk'ej, Mini 
ster Zaurius oświadczył na ten temat 
co następuje: 

„Litewska polityka 
jest sprawą całego narodu 

musi ni ietylko z teraźn 

z Z: A i 

   
   

   

    

zagraniczna 
Liczyć sie 

zością Jecz 
Hasła 

ż W “ jest aksjo- 
tyki litėw skiej głęboko w 

psychce Litwinów zakorzenionym. 
Hasło to dało już Litwie duże korzy- 
śe „wpływając z jednej strony na przy 
chylne ustosunkowanie się Rosj z 

drugiej zaś na decyzję Trybunału Ha- 
skiego. 

„ Hasło wyzwolenia W:lna wyznaj 
„UEI PAN PTSS 

Życzenia Noworoczne 
na Zamku. 

WARSZAWA. (Pat). Kancelarja cy 
wilna p. Prezydenta zawiadamia, że 
p. Prezydent przyjmować będzie życze 
nia noworoczne w dniu i słycznia roku 
przyszłego na Zamku Królewskim. Kar 
ty wstępu kancelarja cywilna wyda- 
wać będzie codziennie ed dnia 28 do 
30 bm. od godz, 10 do 15. 

Poseł fiński u min Becka. 
WARSZAWA. (Pat). 

spraw zagranicznych Beck przyjął w 
dniu 28 bm. posła fińskiego Idmana. 
który wręczył mu wielką wstęgę orde- 
ru Białej Róży. 

Ogłoszenie ustawy konwer- 
sylnej. 

W „Dzienniku Ustaw' Nr. 115 z 
dnia 24 grudnia r. b. pod pozycją 950 
ogłoszono ustawę 20-go grudnia .o 
obniżeniu oprocentowania i przedłuże 
n'u okresów umorzenia wi ierzytelnoś- 

ci dlugoterminowych, zabezpieczaja- 
cych listy zastawne i obligacje, o- 
raz wydanych na podstawie tych wvie- 
rzytelności listów zastawnych i obli- 

gacyj“. 
Ustawa wchodzi w 

24-ym grudnia 1832 róku. 

   

  

   
     

  

  
    

  

  

     

  

Pan minister 

  

   

  

ce z dniem 
(Iskra) 

  

Komunikat Dep. Zdrowia. 
WARSZAWA. (Pat). Departament Apžby 

zdrowia z Min. Opieki Sa nej podaje, 
w okresie od 11 do i7 grudnia r. b. RS. 
nie na terenie całego państwa zanołowana 
jeden przypadek ospy naturalnej, 481 przy- 
podków duru brzusznego, 32 duru osutkor 
80, 39 czerwonki, 641 płonicy, 631 błonicy, 

mėzgowo-rdzeniowe, 1088 odz 
', 1000 ksztušca, 2 zimnicy, 24 gorącz 

ki połogowej, 1 wąglika, 2 włosienicy, 1 Hei- 
ne-Medina i 1 twardzieli. 

Ujednostajnianie przepisów 
higienicznych. 

WĄARSZAWA. (Pat). Wnbec z 
jednoktości przepisów higjen' 

h zakłady przemysłowe. 
opieki społecznej zwrócił się do panów wo- 
jewodów o powołanie komisyj wojewódz- 
kich celem podję prac nad przygotowa 
niem odpowiednich przepisów. 

Konkurs na Sztukę sceniczną. 
WARSZAWA. (Pat) Komisja propagandy 

teatrów i sztuki ogłosiła konkurs na sztukę 
sceniczną. przeznaczoną dla robotniczych 
scen amatorskich. Treść ma być ujęta w for 
mie dramatu, komedji satyrycznej, faktomoa 
lažu scenicznego, komedji muzycznej łub i. 
p. Termin nadsyłania prac upływa z dniers 
30 marca 1933 roku. Do sądu konkursowego 
wchodzą Leon Śchiler, Jan Nepemucen Mil- 
łer, Henryk Lados, Aleksander Maliszewski 
i delegat komisji propagandy ieatrów i sztu 
ki. 

     

  

    

  

   

  

       

  

   
     

   

      

  

Wzrost bezrobocia. 
WARSZAWA. (Pat), Według danych sia- 

tystycznych, liczba bezrobotnych, zarejestre 
walnych w państwowych urzędach pośrednict 
wa pracy w dniu 24 grudnia, wynosiła 205360 

osób, co stanowi wzrost liczby bezrobotnych 
w stosuaku do tygodnia peprzedniego u 
10.088 osób na terenie całego państwa. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWA. (Pat). Londyn 29,20—29.57; 

Nowy York 8,925 — 8,905; Paryż 34,85 — 
34,76: Szwajearja 171,85 — 174,42; Berlin w 
obrotach prywatnych 212.60. Tendencja nie- 
jednolita. 

AKCJE: Bank Paiski 86,75 — 87,25. Ten 
dencja mocn'ejsza. 

      

  

  

wszyscy Litwini. Nikt z nich pew 

       

   

  

  

     

nie n'e myśli o znrianie tej w 
Jedynie ten i ów nieodpow dzialny 
mędrek wspom'na 0 „rew . Głosy 
te nikną jednak wobec jednomyślne 

    

go stanowiska opinji publ cznej. 
Sprawa wileńska nie stoi na mart- 

wym punke:e w tem znaczeniu, że Li- 
twa, idąc z duchem czasu i dążąc do 

Y enia „praw dz'wego pok 
wskazuje wciąż na sprawę wileńską, 
jako na bolączkę, którą należy nsunąć 
możliwie środkami pokojowemi 

(Wilbi) 

  

    
      

„EHENQS NSUJENOS= W SPRAWIE 

  

      
   
   
    

о0 pr obie mie м- 
istepuje: 

czeństwem jest poruszać sprawę 
jecznej ostrożności, Do op 
przez Polskę w znacznym s 

y się wszelkie utrudnie 
Niemców Litwie w or; 

jsfły zhrojnej, Motywem 
ła być myśl Ludendorta, że Pol 
т Wiina 
; Rzeszy. Rachuby 

ska wyst: piła viwar 
nik Nie m ec, 

  

    

        

    

   

   
   

    

     

  

   

      

        

ła błąd polityczny, dając 
kom o wskrzeszeniu unj: 

     

  

m. Obecnie 
sło juž Polsce 

przy- 
że, 2 ąc je 

sez ona cory 
   

     

    

    
   

        

g w Ria wipów 
w stosunku do Pola i wszystkiego, co 
jest polskie różne przykre słowa, które £ po 
vas Wil ęstokroć pod adresem Polski 

m międzynarodowem, najważ 
zaprzepaszczenie możliwości 

    

    

    

Zał nod ie Kropy. 

ih, gdy Rzesza coraz gwałtow- 
ę rewizji granic, gdy na za: 

  

   
   

niej dom 
ehodniej 

wo równe 
jest naprawić błąd, 

g Że 

  

interesie Polsk, 
popeiniony przez akcję 

igowskiego i odbudować podstawę do 

żackiemu, w   

   

   cy zwaśnionych narodów.  (Wiib'). 

PRÓBY KS. PROF. KEŁMESZISA POJEDNA- 
NIĄ TAUTININKÓW Z KRIKSZCZIONIAMI. 

eden z czynniejszych propagatorów ide: 
dnania tautininków i  krikszczioniów 

af. AS is wygłosił 18 grudnia na 

  

    

    

      

    

   

nych, stosunek 
ny, Dopieru 

        

   

        

   

  

zaczęto patrze 

tram Akcji Katolicki: 

  

uapięte stosun 
kiedy doszło do otw 
walki. Taki stan rz 
szkodę zarówno 
katolickiemu. a 

wi Sitewskiemu zagraża niebezpieczeństwo pa 
lityczne ze strony trzec ch potężnych sąsia- 

    

    
dów, należałoby zapomuieć o wzajemnych 
urazach i waśniach, aby wzmocnić odpos- 
ność wewnętrzną. Wskazując na niebezpie:    

  

czeństwo niemieckie, prelegent zauważył, iż 
vddawna juž istnieje pruski plan kelenizaeji 
Litwy. Przegrana wojna niemiecka  bynaj- 
mniej planu tego nie pogrzebała, lecz tyłko 

cddalila jego zrealizowanie. Zaborczy duch 
pruski nie. kryje się nawet ze swemi zamia 
rami, Raz po raz nujawniają «ę poszczegó- 
łne fragmenty groźnej perspektywy. Niestety 
Litwa śpi i nie nie czyn: dla ewentualnego 
odpa aku nowoczesnych Krzyżaków, — 

ced 500 laty pomógł Łitwie zdusić hydrę 
żacką prawie cały Świat. Obecnie jednak 

sprzymierzeńcy nie mogą być bran: w 
rachubę. 

Nielepiej ma się rzecz z Połską. Należy 
p „. aby Polacy w uścisku bratniej 

o której głoszą nie udusili Litwy — 
Mówiąc o sprawie wileńskiej prelegent uboie- 

« powodu braku jedności w dążeniu do 
adzyskania grodu Gedymina. Część społeczeń 
stwa Hiewskiego jest krytycznie usposobiona 
do działałności Związku Wyzwolenia Wilna 

ie cofa się nawet przed ośmieszaniem w 
prasie akcji zw 

Walki partyjne nietylko osłabiają Litwę 
nazewnątrz, lecz również uniemożliwiają na 
leżyty rozwój życia kulturalnego w kraju. -— 
2 wewnętrzne cechuje brak decyzji. Uz- 
naje się np, w zasadzie przedstawicielstwo 
narodowe, w chwili jednak, gdy chodz. © 

konkretne posunięcie występuje obawa. Obex 
* y prywatną inicjaty- 

ine owoce. Waśnie 

    

   

      

     

     

    

      

    

  

  

    

    

    tworzyły całkiem paradoksalną sytuację. 
Każdy narodowiec, odbywający praktyki rc 
Kgijne i utrzymujący poprawne stosunki z 
duchowieństwem uważany jest w obozie rzą 
dzącym za zdrajeę interesów partyjnych N: 
odwrót każdy prawowierny katolik wy. 
jący uezweja sympaiji w stosunku do prezy 
denta Smetony łub wybitniejszych tautinin- 
ków staje się w oczach krikszczioniów ate 
istą. (Wh!) 
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KOŻYCAKI PRZEZ PRASĘ Tekst polsko-sowieckiego paktu nieagresji 
Gdynia i Wilno. 

„Gospodarka Narodowa“ w arty- 
kule, przedrukowywanym przez część 
prasy stw:erdza, że jesteśmy świadha- 

mi pewnego rodzaju doświ adczenia. 

eksperymentu ekonomicznego, Kiry 

wykazuje jak narazie konieczność pil 

niejszego uwzględniania momentu lu- 

dzkiego - ści 

  

  

naiur alnych skłonnoś 

przydainoścć: ekonom.cznej 
gólnych ośrodków. 

„„Miejsce doświadczenia: dwa miasta po- 

łożone na dwóch polnoenych krańcach Rzpli- 
a i Wilno. Samo doświadcze 

„pierwszy z ośrodków 
unki sprzy 
zego, Grugi 

        

   

  

       

, Ze 

> wszystkie 
a gospod        

które wspó 
punkt wyjścia dla oceny perspektyw rozwoju 

życ; a gospodarczego w obu miastach. A więc 

z j dnej Sirony mainy miasto portowe, z Zór- 

ganizowaną  Komiunik: inorską, miasto, 

którego „Zza st cała Polska, miasta 

o staiym Ir ym, opartym na 

stałyin przypływie kapitaiu z zewnątrz, mia- 

sto obdarzone wyjątkowemi pr ejami po 

datkowemi, korzystające z wyjątkowych przy 

wjłejów celnych, i t. d. i t. d. Z drugiej stro- 

ny mamy miasto zbyt duże w stosunku do 

swej dz. zej roli gospo zej, miasto od 

cięte od' uaturalnego połączenia z orzem, 

pozbawione sweg uoraialnego plecza, 

sto położone w 
n,a tem 5 

        

   

  

    

  

   

   
    

        

      

    

   

    

        
   
      

  

      0, W "0 
w żywszy na nia ty doc! 
owo dotkliwy i L. d. i t. 4. 

wszystkim warunkom Wilno 

    

  
nie uini 
ležaioby 
woži 

najzdrowszy nie przeniy: 

kładów. Waleńsk e ki, polożone na dru- 

gim brzegu Wilji, o kilka kilometrów od > 

też. zajm 

eksporcie 
it. d. N 

tensy wne 

    

   

ją miejsce 
drzewnym na 

atom ,ast Gdyn ) że 

życiem, jako B ais 

wy, natomiast o ośrodek handlowy nie 

że być narazie wogóle brana pod se 

Inicjatywa gospodarcza wyr 

z terenu gdyńskieg jo jest r: 

Gdyni jest echem myśli « em 
yżby zatem „przy ustal 
dezalnych“ pominięto j 

element? „Jeśli chodz 

   

  

          

      

  

    
   

                

   

  

st na korzyść Wilna « 
życia DRE 

    pode cja objekiywnych warunków 

cia "gospoda arczego Wilna i Wileńszczy 

łe uważać za „udany”, że nie na 
znie maluje się doniosłe zna- 

go czynnika, wypos 
energję i tradycję gospodar- 

   
  
      

    
żonego w wolę, 

czą”. 
Wywody te za'nteresują niewątpii 

wie ludzi, ktėszy myślą o Wilnie ka- 

tegorjami gospodarczem*. 

Sowiety „przywracają miłość. 
„Gazeta Folska* w korespondencji 

„Otmara” z Moskwy: 
„poprzez chamską rozpustę koresu nep u. 

w którym obyczajowość możnaby określić 

mianein „sowieckiego dyrektorjalu” ро- 
przez surowy purytanizm niemal ascelyzm 
pierwszych lat „piatiletki“ — doszliśmy tu 

dziś do hasła „Twarzą do rodziny pracują- 

eej". 
SME „komsomołec* — bohater popułar- 

nej sztuki p. t. „Tempo'* — granej z wielkiem 

powodzeniem w teatrze Wachiango zyć 

czy przy grzmocie okłasków: „Idjoią jest ten, 

kto powiedział, że n,ema uniłośc 
A w świetnym filmie tegorocznej produk- 

cji sowieckiej p. t. „Wstriecznyj” — prowa: 

dzi bohatera po gigantycznych rusztowan ach 

„socjalistycznego budownictwa” — p 
kochanej kobiety, przedstawionej w 
bardziej rycerskiej, wręcz romantycznej, po- 

e formie. 
„Aby ocenić tę ewolucję, należy uprzytom 

nić "sobie komsomolskie dyskusje na temat 

„Czy miłość jest obowiązkiem społecznym— 

czy też radością ja“, na których docho- 

dzono do konkluzji, że „może jednak radoś 

cią, gdyż w przeciwnym razie „burżuńzja 

zwalijaby ją na barki ludu pracującego”. (Au 

tentycznej. 
jecdynemi artykułami, które w Sowielach 

można nabyć bez wszelkich ograniczeń — 

jest.. puder, pachnidła i pomadki do msi. 

Sowieckj, trust kosmetyczny EC Z roku 

      

   

    

   
    

  

na rok składa triumfujące raporty o „wyko- 

naniu płanu z nadwyžką“! 

Jest to oczywišcie drobiazg — ale jakże 

<harakterystyczny“ 

Chara terystyczny, bo Świadczy © 

iem, że w „nieprzerwanie ciągłym” 

łańcuchu djalekty ki materjalistycznej 

zaczyna się odczuwać brak pewnych 

ogniw, któreby całość spoiły. Ogn'wa 

1е to światopogląd idealistyczny z je: 

go normami i imperatywami, które 

są usprawiedłiwieniem celowość: ludz 

kiego myślenią. jira. 

  

  

      

Pakt nieagresji, którego pełny tekst nie 
był dotąd publikowany po wstępie, mówią- 
eym c stronach zawierających go, brzmi: 

Art 2. Obie umawiająee się strony stwier 
dzając, że wyrzekły się wojny, jako narzę- 
dnia polityki narcdowej w ieh wzajemnych 
stusunkach, zcbowiązują się wzajemnie deo 
powstrzymywania się od wszelkich działań 
agresywnych, lub ed napaści jedna ua dru- 
ga, zarówne samodzielnie, jnk łącznie z in- 
nemi mocarstwami. 

Za działanie sprzeczne z zohowiązanizmii 
niniejszego artykułu uznany będzie wszelki 
akt gwałtu, naruszający całość i nietykał- 
ność teryterjum, lub podłegłeść politycz 
ną drugiej, umawiająeej się strony nawet, gdy 
by te działania były dokonane bez wypowie 
dzenie wojny i z uniknięciem wszelkich jej 
możliwych przejawów. 

W) razie, gdyby jedna z umawisja 
Stren została napadnięta przez p. 

stwa trzecie lub przez grupę państw trzecieb, 
druga umawiająea się stezna chowiązuje się 
nie udzisiać ani bezpośrednie, ani pośred- 
nio, p6m y i popareia państwu napadające 

mu przcz cały czas trwania załargu. 

l jedna z umawiających się stren po- 
mie uzpaść na państwo trzecie, to druga 

na będzie miała prawo wymówić niniej- 
szy trakłał bez uprzedzenia. 

Art. 8. Każda z umawiających się stron 
obowiązuje się nie brać udziału w żadnych 
perczumieniach z punkiu widzenia ugresji 
jawnie dla drugiej strony wrogich, 

Art. 1 owiazania wymienione w art. 
Ё p traktatu, nie mogą w żad- 

ać lnb zmieniać praw mię 
wypł ZĘ” 

h dla każdej z umawiających się 
umów, kióre ena zawa przed wejściem w 

niniejszego traktatu, o ile te umowy 
e ciementu napaści. 

Е Obie Way LIC się strony, 

gania wyłącz 

харса ów pokojowych wszelkich 
sporów i załargów bez względu nau ieh cha- 
rakier i pochodzenie, które mogłyby iędzy 

niemi wyniknąć, cbowiazują się kw spor 
ne, ea do których nie udało się 6siągu4č po- 

rozumienia w czasie właściwym na drodze 
dyplomatycznej, przekazywać do postępowi 
nia pojednawczego, zgodnie z postanowienia 

reneji o stosowaniu postępowania 

aeyjnego, która to konwenejn stano- 
Ść integralna niniejszego teaktału i 

podpisana oddzieline i ratyfiko- 
wan możliwie najprędzej łącznie z Wwakla- 
tem o nieagresji. 

© Art. 6, Traktat niniejszy będzie ratyfiko- 
wany w możliwie bliskim terminie i doku- 
menty ratyfikacyjne będą wymienione w War 
szawie w eiągu 306-1n dni cd dnia ratyfika- 

        

          

      

   

      

    

  

   
   

    

   

   
    

  

   

            

     
    

    

   

    

wania go przez Pełskę i Związek Socjalistycz 
nych Republik Rad, poczem traktat wejdzie 
natychmiast w życie. 

Art 7, Traktat zawiera się na trzy luta, 
przyczem, o iłe jedua z umawiających się 
sircn nie wymówi go na 6 miesięcy przed u- 
pływem termiau, to będzie się uważało, że 
„okres mocy trakiaiu został przedłużony su- 
tomatyeznie na dalszy okres dwuletni. 

Art. Š Traktat niniejszy został Sporzą- 
dzony w iczyku pelskim i rosyjskim i oba 
teksty Wędą uważane za autentyczne, 

< j wymienieni pełno 
mocniey podpisali niniejszy traktat i opatrzy 
li go swemi podpisami 

Sperządzeno w Moskwie w dwóch egzem 
plarzach dnia 25 pea 1932 reku, 
L. S. St. Patek, L N. Krestinski 

Pretskół podpisania Nr. 1. 
Umsuwiające się strony ośŚwiadczają, że 

      

art, 7 fraktału z dnia 25 lipea 1932 r. nie 
może być rozumiany w taki sposób, że upływ 
terminu lub przedterminowe wymówienie, 
zgcinie z art 7 mogłoby pociągnąć za soha 
cgraniczerie lub uchylenie się od wykonania 
zobewiązań, wypływających z traktatu pa- 
ryskiego z 1528 roku, 

perządzenc w Moskwie w dwóch egzem- 
1932 roku. 

N, Krestinski. 

  

plarzzch dnia 25 lipea 
St. Patek. 
Protokół pe Nr. 2, 

Podpisn в 
agresji cbie strony pe wy! nie poglądów z 
ckazji złożenia przez stronę sowiecką projek 
tu konwencji koucylacyjnej, wyrażają prze 
konanie, że nie i: między stronami za- 

sadnieza rozbieżne 

Sporządzene w Moskwie w dwóch egzeim 
płarzach dnia 25 lipca 1932 roku. 
St Patek, N. Krestinski, 

  

     
    

   
   

  

Minister Patek u Litwinowa. 

     

    

   

  

W: ty 
skwę po k 
mocny i poseł 
Przed 
złożył ofic 

  

ini ster a. 
y- R. P. p. Patek. 
y mimister Patek 

owi ludów    

Moskwa contra Ottawie.. 
Oryginalna tranzakcja pomiędzy Kanadą a ZSRR. 

, LONDYN (Pat). Wielkie zdziwic- 
n:e wywołała w Londynie wiadomość 
o zawarciu między Kanadą a Źwóaz 
kiem Socjalistycznych Republik Rad 
tranzakcji wymiennej, na mocy której 
syndykat rolniczy z Winnipeg sprze- 
daje Sowietom 100 tyssięcy sztuk byd 
ła na cele hodowlane, or 10 tys 
ionn mięsa wołowego. Sowiety płacą 
w naturze, nafią i produktami uafto- 

wemi oraz antracytem w ilości 200 
tys. tonn. Sowiety zgodziły się na ce 
nę bardzo korzystną dla farmerów ka 
nadyjskich, płacąc po 5 centów za 
funt żywej wag, podczas gdy obecna 
cena wynosi 2 i pół centa ża funt żyw 
ca, oraz 4 centy za funt mięsa, gdy ce 
na rynkowa tegoż mięsa wynosi 1 
cent. 

Tranzakcja wywołała wśród farme 

    

rów kanadyjskich wielka radość. Tran 
zakcja ta wymaga co prawda jeszcze 

    
  

  

zgody rządu kanadyjsk: kióry 
czeka z aprobałą do czasu przybycia 
premjera kanadyjskiego Bennetta, po    

  

wra go z Londynu. O ile Ben- 
net i rząd kanadyjski udz elą swej a- 
probaiy — 2 wąfpliwem jest by jej mo 
gli odmów ć ze wzyłędu na sytuneję 
farmerów to będzie 10 ‹ poważ- 
ny dla porozumienia ОНа 5 

Ze sirony sowieckiej iranze 
myšlana jest, oczywiśc e, w płaszczyć 
nie politycznej, jako nacisk na rząd 
brytyjski! w kierunku wyrzeczenia się 
klauzuli dumpingowej układu ottaw- 
skiego przy przyszłych rokowaniach 
o nowy traktat handlowy bryłyjsko 
sowiecki. 

        

   

  

    

  

Wykrycie fałszerzy banknotów. 
POZNAŃ. (Pat) Na kiika dni przed świę 

tami zauważono w Gnieźnie fałszywe 109-zło 
tówki. Wszczęłe natychmiast śledztwo dępre 

wadziie do arcszłowania niejakiego Aleksego 
Henschkego z Poznania i Konstantego Ka- 
niewskiego jako podejrzanego 0 puszezanie 
w obieg fałszywych banknotów. W dalszym 
ciągu dcchodzeń policja aresztowała 7 osób, 

które zajmowały się fałszerstwem. Przy jed 
nym z aresztowanych znaleziono 15 sztuk а) 
szywych 100-złctowych banknotów, zaś w 
mieszkaniu innego arezstowanebo 808 sziuk 
taklchže banknołów. Ogółem skonfiskowano 
falsyfikatów jeszeze niewykońezonych na - 
mę 83 tysięee zł. Fałszerze zdołali puścić w 
obieg zaledwie kilka sztuk talsyfikatów. 

Komunistyczny arsenał w Hamburgu. 
BERLIN. (Pat). Polieja w Hamburgu na- 

trafiia dziś na ślad wielkiego składu broni, 
znajdującego się w ręku komunistów. 4 ko- 
munistów aresztowano w chwili, gdy transpor 
tówałi w skrzyni większą ilość broni pałnej: 
karabinów, rewołwerów, granatów ręcznych. 
Na pytanie policji €o zawiera skrzynia, Gd- 
powiedziano, że jaja. Na skutek przeprowa- 
qdzouej natychmiast rewizji wykryto w piw 
nicy większy zapas broni i amunieji oraz bi 
buły wywrotowej, 

Daisze aresztowania wśród uczestników 
szeroko rozgałęzionej komunistycznej orga: 
nizaeji terrorystycznej są w toku. Ukryty 

  

skład broni znajdował się w domu, sąsiada 
jącym z porem EC? PE Wyniki 

  

Pierwsza konspiracja WGA na Litwie 
Po upadku Insurekcji Kościusz 

kowskiej i ostatnim rozbiorze, uwię- 

zieniu i wywiezieniu patrjotów, głu- 

cha mattwota ogarnęła Litwę. Pozor- 

nie. Pod rządami brutalnego Repnina 

i zgrai urzędników, oraz świeżych 

Śzied iców skonfiskowanych mają!- 

ków "nsurgentow, czaiła się, tliła, nie- 

ustanna, ostrożna, z iście litewskim 

uporem prowadzoaa, agitacja. Dale- 

kie i niewyraźne echa z ziemi wło- 

skiej, przenikały do Polski i Gays 

   

    

- Roznosicielami tych wieści, wskrze 

sicielami upadtej. nadz emisarju- 

szami idei niepodległości i walk: ze 

zdobywcą, byli przeważnie księża. Oni 

to, ze zwykłą śc.słością pamięc! 

opowiada Mickiewicz w Panu Tadeu- 

szu, pod swemi hąbi tami,  buremi, 

(Bernardyni). lub biało-czarnemi, (Do 

minikanie), przemycał, uniwersały 

Dąbrowskiego, manifesty Legjonoswe, 

regulaminy i wezwania 'do udawania 

się w szereg” wojska obywatela-gene- 

rała Bonapartego, obrońcy wólności, 

do ziemi włoskiej, mianów cie do Me: 

djołanu. 

    

Darmo Repn: ni Gy cjanów CZUWA- 

ją i czuwać pilnie każą, darmo szp'e- 

gują i węszą, nigdy nie zaznając *po-* 

koju zwycięzców, darmo kancelarje 

wielkorządców litewsko- białoruskich 

prowincyj zawalone są donosam', ra: 

portami i podejrzeniami poszczegól- 

nych urzędników i donosicieli. N- 

czego wyraźnego dojść nie mogą, wie- 

dzą tylko że ruch, narady, konszach- 

ty szlachty. i kleru nie ustają, że ha- 

bity mnisze częściej spotkać można, 

ipod pozorem objazdów klasztornych) 

na drogach 5 w miasteczkach niż za 

klauzurą, stwierdzają t że niknie 

ten i ów z młodzieży... więc nie uslają 
w gorliwem poszukiwaniu winnych. 

Istotnie byli winu”. I to coraz licz- 
niejsi. W porozumieniu z zagran cz- 
nymi emigrantami Insurekcji Košciu- 
szkowskiej, nawiązają pozostali w 

kraju patrjoci t. zw. „Assocjacje“ ‚ ©- 
bejmujące wschodnie prowincję, woj. 
bracławskie, łuckie, kijowskie, z cen- 
tralą we Lwowie, a niebawem emi: 

rjusze Narbutt, Zenowicz, Walten 
tejn, dostawszy się ode Lwowa na Li- 
twę, agstują z weteranem z pod Ma- 
ciejowie Zejdlitzem, Kiliūskim, šwie- 
żo wypuszczonym i Godebskim poetą 
legjonowym, łącznikiem między 1,wo 
wem, gdzie się koncentrują siły kon- 

   

  

    

  

dotychezasńwego dochodzenia trzymane sz w 
tajemnicy. 

  

mu do spt „ Litwino: 
r po 

  

Min. Cheran. 
PARYŻ (Pat). Choć * było rzeczą 

niewątpliwą, że rząd uzyska we wczo 
rajszej dyskusji w Izbie  Deputowa- 
nych znaczną większość to jednak ob 
rót jaki przyjęła dyskusja przeszedł 0- 
czekiwania prasy. Dzienniki podkreś- 
laią z uznaniem stanowisko min. Che- 
rona. w którym widzą uzasadnienie 
przysłowiowej ufności jaką wzbudza 
nowy min. skarbu, Pisma wyrażają uz 
nanie ministrowi - który dowiódł 
wczoraj, że nie stracił nic ze swoich za 
let wybitnego polityka, odznaczający 
się solidnością, zręcznością, dobrym hu 
morem i zdecydowaną wolą. 

Deficyt budżetowy Włoch. 
e RZYM. (Pat). Prełiminarz budżelo 
wy Italji na rok 1933 34 przewiduje 
def“ cyt w sumie jarda Kr. Preli 
mónarz na rok 193 wychodził z za 

łożenia, że całoroczny deficyt roku bie 
żącego wyniesie 1,4 miljarda, tymeza 
sem wskutek nieprzewidzianych wydat 
ków i spadku dochodów nastąpiło zna 
czne zwiększenie tego deficytu. Nowy 
preliminarz przewiduje dochody w su 
mie 17,7 miljarda, wydatki w sumie 

20,6 miljarda lirów. 

Nieszczęśliwy wypadek. 
GDYNIA. (Pat) W. tutejszym porcie wy- 

darzył się nieszczęśliwy wypadek, którego о- 
fiarą padło 3 rcbetników. Mianowicie, pod- 
czas wyładowywania ładunku ryżu nn sła- 
tek osunął się t. zw. sztabel worków z 
żem; przyezem spadające worki zawaliły się 
na pracujących robotników. Ciężko ranni zo 

stali robotnicy Józef Okrój, Stanisław Macie 

jewski i Józef Łanga. Stan zdrowia dwóch 
pierwszych budzi poważne obawy. 

     

    

  

      

   
     

    

    

  

  

Dnia 27.XIL. 1932 r. między godziną 15.30 a 1630 w zakła- 
dzie Spółki Fryzjerskiej, róg Trockiej i Zawalnej, został zamie- 

niony czarny płaszcz damski ze skunksowym kelnierzem na 

czarnej podszewce. 
omyłkowo, zabrała mój płaszcz, 

Wzywam panią, która, przypuszczam, że 

o zwrot takowego do Administracji 

„Kurjera Wileńskiego”, ul. Jagiellońska 3— |, lub do wyżej wspom- 

nianego Zakładu Fryzjerskiego. 

Pogrzeb ś.p. profesora 
Wiktora Staniewicza. 

Wczoraj złożono na cmentarzu na 
Ross'e na wieczny spoczynek zwłoki 
zasłużonego profesora USB. 5. p. Wi- 
ktora Staniewicza. Trumna spoczywa- 
ła w kościele uniwersyteck'm św. Ja- 
na na wspaniałym katafalku pod zdo 
bnym w srebrzyste draperje baldachi- 
mem z czarnej materji, Katafalk był 
udekorowany krzewami i kwiatami i 
otoczony mnóstwem Świateł. N 
żeństwo żałobne celebrował ks. rr 
Puciata w asystencji kleru. Po nabo 
eństwie nastąpiły egzekwje. W koś- 

ciele obecny był zastępujący nieobee- 
nego w Wilnie wojewodę w:leńskiego 
p. wicewojewoda Jankowski, dalej J. 
M. Rektor USB, prof. dr. Kazimier/ 
Opoczyński, prorektor prof. dr. Alek 
sander Januszkiewicz, dziekani i pro 
fesorowie wszscy w togach, poprzedza 
ni berłami uniwersyteckiemi, osłunię- 
temi krepą. Stawili się licznie korpo- 
ranci ze sztandarami i mnóstwo mło- 
dzieży akademickiej. 

   

        

Kondukt żałobny wyruszywszy 
z kościoła glówną bramą, zatrzymał 
s'ę w murach uniwersy tecki 'ch. Trum 

nę złożono na dziedzińcu Piotra Skar 

gi na wzniesieniu. Z kamiennego pod- 
jum przemówił pierwszy JM. Rektor 
Opoczyński, składając : n'em Sena 
tu naležny hołd ś.p. Wiktorowi Stanie 
wiczowi, pierwszemu z wyboru rekto- 
rowi Wszechnicy Ratorowej, żegnając 
jednego z najlej ch | najzasłuż 

            

  

  

   

  

       
szych jej profesorów. uczonego męża, 

b. rektora, b. dziekana, składając Mu 

ostatnie podziękowanie za prace : za 
sługi położone dla uniwersytetu, który 
pod rektorskiem berłem Ś. p. Stanie- 
wieza pierwsze stawiał kroki i odbu- 
dowywał się wśród trudnych warun- 
ków. Im eniem wydziału matematycz 
no-przyrodniezego pożegnał zmarłego 
prof. Kempisty. przypomi e bio- 

gralję Ś. p. prof. Staniew:cza i kreśląc 

jego zasługi koło zorganizowania stu 
djum matematycznego i innych w 
działów, podnosząc niestrudzoną pra 
cę profesora przy odbudowie wszech- 
nicy wileńskiej. 

Piękne wspomnienie pośmiertne 
poświęcił zkolei zmariemu profssoro 
wi p. dyr. Śliwiński imieniem tej naj: 
starszej młodzieży, dziś już zgrzybia- 
łej, imieniem przyjaciół, przypomina- 
jąc tułaczkę, więzienie i wygnanie oj 
са $. p. Staniewicza, przyjaciela Siera 
kowskiego, przypominając, iż dora r» 
dziców zmarłego w stolicy carskiej Re 
sji był ogniskiem ducha polskiego 

mocy. 

  

            

Wreszcie przemawi prezes Br. 
Pomocy Ochocki w imieniu ogółu mło 
dzieży i absolwent USB. p. Korowaj: 
cžyk imieniem uczniów zmarłego, 

składając w gorących słowach bold 

młodz:eży ukochanemu  profesorow'. 

  

  

Po przemówieniach żałobnych u- 
jęli trumnę na barki profesorowie U. 
S. B.i złożyłi ją na rydwanie. Trum- 
nę okryto rektorską togą szkarłatną. 

Pochód otwierały korporacje studen- 

ckie ze sztandarami, poczem nies'ono 
wieńce od Rektora i Senatu, od mło- 

dzieży akademickiej i inne. Niesiono 

ordery, któremi udekorowany hył 5. 

P. prof. Staniewicz. Za trumną poste- 

powała rodzina zmarłego, wicewoje- 
woda wileński Jankowski, rektor, dz e 

kani i profesorowie; młodzież uniwer 
sytecka, liczni znajomi i byli uezu'o- 

wie zmarłego. 

  

  

  

Kondutk pizybyi na Rossę o godzi» 

nie 13. 

  

Zgubiono 
w dniu 19 b. m. przed połudn. 

pęk kluczyków w czerwonym 

skórzanym futeraliku pomiędzy 

ul. Jagiellońską 5. a gmachem 

Sądów przy ul. Ad. Mickiewi- 

cza. Zualazca proszony jest 

o zwrot do Administracji „Ku- 

rjera Wileńskiego” 

grodzeniem. 

za wyna- 

  

  

spiracyjne, a Wilnem,  Dercezynem. 
Świsłoczą i Oszmianą jest ks. Aurel- 
jan Dąbrowski i ks. Faustyn Ciecier- 
ski, przeor klasztoru Dominikanów, 
oraz ks. Wacław Zołkowski dr. teo- 
logji Benedyktyn. - 

Dnia 27 sierpnia 1797 roku, czyli 
w dwa lata po ostatnim rozbiorze, 
duch niepodległego narodu koncent- 
ruje się w organizację pows/ańczą. 
Powyżej wymienieni księża, wrez £ 
kiłku obywatelam' wileūskimi, zakla 
dają „Assocjację wilenską“ i тохро- 
czynają niestrudzoną dz.ałalność w 
kierunku rozszerzenia haseł zawar- 
tych w akcie „Powstania Wileński 
go”. Celem organizacji było bud 

         

    

  

    
e 

ducha nadziei i gotowości do insurek - 
-cji, oraz zasilenie gotówką i doboro- 
wym „materjałem żołniersk m czy ofi- 
cersk: m Leg zjonów, ralezących hen 

w ziemi włoskiej, o wolność 

  

Niestety, ukradziony przez faktora 
Tobjasza st młodego Judyckiego, pi- 
sany do podstolego Brzesiowskiego, 
wykrywa przed władzami cały spisek. 
Wszyscy przywódcy, osadzeni w wię- 
zieniu w murach Bazyljańskich, prze- 
chodzą niesłychane tortury śledztwa, 
które z przeważnej liczby wydobywa 
całkowite zeznania. Jodynie ks. C'e- 
cierski, przywódea całej sprawy. nic 

  

   

nie wyznał i mężną postawą zaimpo- 

nował nawet jenerałow  Fryzelowi, 

prowadzącemu śledztwo. radząc mu 

skrócić zadawane katusze wy: 

z rewolweru. Aresztowano Ww Wila“ e 

przeszło 70 osób, z pośród ziemiań- 

stwa i księży. 

Po długiem i drobiazgowem śled”- 

twie, które s. 6 ciągnęło przeszło rok, 

skazano kapłanów na zdjęcie sakry 

i degradację, oraz wysłanie na doż 

wotnią katorgę do Nerczyńska, a in- 

nych, świeckich przywódców na zdję- 

cie szlachectwa, pozbawienia wszel-- 
kich praw i na osiedlenie lub katorgę. 

Na Syberji przeszl: zwykłą, znaną z 

historji, martyrologję zesłańców poli- 
tycznych, których byli pierwszymi 

prawie przedstawicielam . Ks. Cie- 

cierski po powroc'e do kraju i przy- 

wróceniu mu wszystkich praw w 1840 

roku został przeorem w Zabiałach i 

spisał obszerne i cekawe pamiętniki, 

które stanowią ważny materjał do 

dziejów naszych powstań « spisków. 

O Assocjacji Wileńskiej z 1797 r 

„pisali: H. Mościeki, Aszkenazy * prof. 

Kukiel. Ostatnio, specjalne studjum 

poświęcił temu odc'nkow naszego ży 

cia politycznego p. A. Miller, w przy- 

gotowanem do druku studjum, opar- 

tem na dużym materjale rzeczowym, 
zaczerpniętym z archiwów i protokó- 

  

   

  

  

łów śledztwa. Sądząc 7 „Pamiętników 

ks. Ciecierskiego konsp'racja 1797 r. 

zatoczyła szersze kręgi niż się zdawać 
mogło nawet komisji śledczej, co wię- 
cej, cechował ją nowy duch: demo- 

kratyczny. W składzie sp'skowców 

widzimy bowiem obok synów mag- 

nackich rodów jak np. Judycki, bok 

przeorów, teologów, adwokata, szew- 

ca, krawca, mieszczan, akademików, 

żołnierzy. Akt powstańczy głosi ze 

szłachetną dumą: „Nie było momen.u, 

w którym byśmy jęcząc pod obcą nie- 

wolą nie myśleł: o odzyskaniu praw, 

swobódó i wolności człowiekowi p 
rodzonych*, Spisek ten był pierwszym 

odruchem ujarzmionego narodu, któ- 

ry jarzma znosić nie chciał i nie u 

miał. Pamiętnik tego niezwykłego Do 

minókantna, który streszcza p. A. Mil 

ler, ukazuje nam obraz litewskiej I DTO- 

wincji w epoce zaczynających się rza- 
dów rosyjskich, niszczenia pamiątek. 

ucisku i narzucania nowego porząd- 

ku. A w społeczeństwie polskiem fer- 

menty nowin z Zachodu, które ksiądz 

Ciecierski nazywa przeważnie masoń- 

stwem, (nie szczędzi tego epitetu Fi. 
laretom, nie bez racji). Giągłe marze- 
nia o przyjściu Napołeona, rozstój ai 
tem niespokojnóm tte dziejowem Uni. 

wersytetu Gzartoryskiego, którego kry 

  

  

  

    
  

  

      

tykuje ksiądz Bieco? za dawanie pier 

  

Lp. Jan Wojiechowski. 
i 

Wczoraj rano zmarł w klinice d-ra 
Pelcżera kpt. rez. Jan Wojciechowski, 
pseud. bojowy „Pierwotny', uczestnik 
walk o niepodległość w szeregach or- 
ganizacji bojowej PPS, Zw. Walki 
Czynnej, w Legjonach, w obron's 
Lwowa, Wilna, powstaniu górnoślą- 
skiem, 4 razy ranny, odznaczony trzy 
krotnie Krzyżem Walecznych. Diuž- 
sze wspomnienie pośmiertne umieść - 
my w jutrzejszym numerze. Eksporta 
cja zwłok z kaplicy kliniki (ul. Połoc- 
Ка 6) do kośc'oła ostrobramskiego — 

© o godzinie 4 po południu, nabe- 
żeństwo żałobne — w piątek o 10 ra- 
no, kondukt na ementarz Rossa wyru 
Szy z kościoła o godzinie 4 po połud- 
niu. W pogrzebie uczestniczyć będą 
przedstawiciele organizacyj b. wojsko 
wych ze sziandarami oraz oddział ho 
norowy wojska z orkiestrą. 
REPAULE ESA IRA 

Kronika telegraficzna. 
— Po 6-iygodniowych zaciętych wałkach 

wojska paragw ajskie opuściły forty Saavedra, 
Samaclay i 
panami sytu: 
froncie Gran Chaco. 

— Kilku osobników napadło i raniło ua- 
elnego BA iennika „Makedon 

Ё ami wszczęto poś. 
E ais żaadarm został za- 

hodniów zostało ranionycl 
2 napa: stało aresztowanych, Należą 
oni do grupy zwolenników Protogorowa. 

— Południowa Atryka odstąpiła od pary 
tetu złota, znalazłszy się w tej samej sytuacji 
co Wiielka Brytanja we wrześniu 1931 roku. 

— Wielki pożar wybuchł wczoraj wieczo- 
rem w hotelu j w Bukareszce.e. 

Szkody wynos kidka milj. lei. 
— W dwóch magazynach meblowych w 

Rareełlenie wybuchły bomby wy 
znaczne straty. Zamachu dokona 
podobnie strajkujący robotnicy, W. ykryto w 

mieście dwa składy z bombami, 

Sensacyjne ciągnienie 
loieryjne. 

BARCELONA. (Pat). Losowanie słynnej 
świątecznej łoterji państwowej odbyło się 
pod znakiem sensacji. Główna wygrana w su 
mie 16 miljenów padła na numer, którego 
właściciel oddał się w przeddzień dobrowoł- 
nie w ręee sprawłediiwości za mimowolne na 
dużycie, dckonane w związku z loterją. Mia 
nowieie, trudniąc się zawódowo rozsprzeńia 
żą losów loteryjnych, sprzedał przez pomył 
kę 100 udziałów więcej, niż mógł Rząd 
wstrzymał wypłatę aż do rozstrzygnięcia 
kwestji. Chodzi © to, ezy numer głównej wy 
granej będzie anulewany, czy też nastąpi 

  

  

  

    

na 

         

   

  

    

      

   

    

"rodzaj podziału między wszystkich posiada 
czy udziałów. 

Wiedeńczycy — mistrzem Za- 
kopanego w hockeyu. 

ZAKOPANE. (Pat), W, trzecim i ostatnim 
dniu międzynarodowego turnieju w hokcju 
na łodzie o mistrzostwo Zakopanego odbyły 
się następujące spotkania: Pogoń ze Lwowa 
przeciwko AZS. Poznań i Wiener Eislauf- 
verein przeciwko Legji. Pierwszy mecz za- 
końezył się wynikiem remisowym 0:4, drugi 
— zwycięstwem wiedeńczyków 2:0 (1:0, 1:0, 
0:0). 

Ostateczny wynik turnieju: pierwsze miej 
sce i tytuł ministrza Zakopanego oraz nagro 
dę honorową zdobył klub wiedeński Wiener 
Eisiaufverein, uzyskując 6 punktów, drugie 

— Pogoń Lwów (3 p), trzecie — AZS. Poz- 

nań (2 p.). ezwarie — Legja z jednym punk 

tem. 

Cudna rapsodja dwóch serc 

Czar jej oczu 
wysputa przez Janet Gaynor 

i Charles Farrella wyruszy, ołśni, 

oczaruje wktótce całe WILNO 

Z Białorusi Sowieckiej. 
SELEKCJA ELEMENTU OSADNICZEGO NA 

POGRANICZU POLSKIEM. 

Z pogranicza donoszą iż na terenie Bia- 

łorust Suwwieekiej bawiła jak już donąsiliśmy 
speejalna komisja C. K. W. do spraw osied- 

lania, która przeprowadziła lustrację i ba- 
dania osiedli zamieszkałym przez b, krasna- 
armiejeów. 

Na wniosek komisji władze sowieckie w 

pierwszych dniach kwietnia r P- mają prze 

sunąć do okręgu pskowskiego i witebskiege 

906 osadników csłedłonych w r. hb. w okrę- 

gach zasławskim, kojdanowskim, krajskim 

i dryskim. 

Na ieh miejsee będą osiedieni młodzi ko- 

muniści, wychowankowie szkół kómunistycz 

nyeh, rolnych i technieznych. 

p 
A RASA 

wszeństwa studentom przed kapłana - 

mi w nauczaniu młodzieży, określa 

jąc lapidarnie „Jaki stosunek synów 

Boga z dziećmi Beljala*? Doczekał się 

i przeżył doświadczony patrjota woj- 

nę 1831 roku, pisze o jej wodzach. 

o Giełgudzie i Platerównie. Zmarł 

w 1832 roku, w setną więc roezni- 

cę śmierci, warto przypomnieć sobie 

dzieje tego niezwykłego księdza-kon 

spiratora-wygnańca. 

Cały ten epizod został przeź p. 

Millera po raz pierwszy opracowany 

wyczerpująco i w ten sposób zapełni, 

lukę w naszej historj* krajowej. Miej- 

my nadzieję że złe konjunktury wy: 

dawnicze nie przeszkodzą ukazania 

się tego studjum historycznego. któr: 

nas podwójnie zajmować powinno: 

obyczajowo i politycznie. Czytelnik 

znajdz: e w niem mnóstwo szczegółów 

i nazwisk interesujących każdego tu- 

tejszego obywatela. Na czele pochodu 

bojowników o wolność, księża wileń- 
sey kroczą pierwsi, z całą otiarnością 

swego życia i wolności. To są zdarze- 

nia. których zapominać się nie godzi. 

    

Hel. Romer. 

  

md
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
Pokój ludziom 

Z Trok donoszą, iż w pierwszy 

dzień Bożego Narodzenia w kilku 

wsiach zam'eszkałych przez ludność 

litewską i polską odbyły się wspólne 

zabawy połączone z występami wo- 

kalno-artystycznemi. Zabawy podob- 

ne również odbyły się w powiec e 

święciańskim. W gm/nie kołtyniań- 

skiej w kilku wsiach ludność i mło- 

dzież polska i litewska odegrały wspó 

lnie jasełka. 

Zabawa współna młodzieży pol- 

skiej została zakłócona jedyne we 

wsi Linkuny koło Łoździej, gdzie !. !- 

ku nieznanych sprawców wybiło szy- 

by w oknach i zniszczyło scenkę w 

  

dobrej woli!... 
budynku szkolnym. 

Pozatem donoszą nam, iż na gra- 

nicy polsko-litewskiej, kilku stražni- 

ków litewskich odcinka granicznego 

Łoźdz'eje przysłało żołnierzom poi 

skim opłatek i życzenia Świąteczne. 

Kopiśc, w odpowiedzi również złoż ;li 

życzenia i mnóstwo pomyślności kołe- 

goin Liewskim. 

  

Pozatem również ciekawy wypa- 

ek zanotowano na granicy łołewsko- 

polskiej, gdzie żołnierze graniczn* ło- 

tewscy i polscy dzielili się opłatkiem 

i składali nawzajem sobie życzenia 

Świąteczne. 

Ujęcie na pograniczu międzynarodowege 
złodzieja i włamywacza. 

Ciekawy 
We wsi Połujańce koło Druskienik ujęto 

międzynarodowego złodzieja i włamywacza 
„Jankieła Jaszeweta, veł Gurwieza, który bę- 
dąe ścigany listami gończemi policji pruskiej 
4 litewskiej usiłował zbiec na teren polski 

Jaszewet pochodzi z Lublina, skąd w ra- 
Aku 1916 wyjechał do Wiednia na „gościane 
występy*. Po dwułetnim pobycie w Austrii 
w czusie rewolucji socjalistycznej Jaszewet 
bierze czynny udział... w włamaniach i kra 
dzieżach, poczem widząc, iż mu grunt pod 
nogami usuwa się przeniósł się na Węgry, 
gdzie dla zmylenia czujności polieji zaciąg- 
mął się w szeregi komunistycząe Beli Kuna. 

" Na Węgrzech również Jaszewet długo nie ba 
wił, bowiem za kiłka włamań i kradzieży za- 
stał aresztowany. Udało mu się jednak ujść 
przed karzącą ręką sprawiedliwości i zbiec 
<o Niemiec, gdzie za włamanie dostał się do 
więzienia w Kełonji, Po opuszczeniu więzie- 
mia Jaszewet przeniósł się do Polski, gdzie 
«dał się we znaki policji niemał wszystkich 
miast. Treplony Hstami gończemi został w 
1925 reku aresztowany ua graniey rumuńs- 

życiorys. 
kiej W, drodze do Lwowa Jaszewet ucieka i 
przedostaje się do Czechosłowacji, skąd po 
roku wyjeżdża ponownie do Niemiec. Po 
wielkiej kradzieży dokonanej w Hamburgu 
Jzszewet ueieka do Gdańska, skąd przedo- 
staje się na (ren Prus Wbchodnieh. W sze- 
regu miastach dokcnał Heznych włamań i 
kradzieży. Był kilkskrotnie więziony, łecz u- 
daje mu się szczęśliwie ujść z więzienia w 
Królewcu i w charakierze posługacza okręte 
wego dostaje się na okręt łotewski, który 
wiezie go do Rygi. W Rydze po kilku wystę- 
pach Jaszewet zostaje ujęty i wysiedlony do 
Litwy jako rzekomy obywatel kowieński (Ja- 
szewet posiadał papiery na nazwisko Jankie- 
la Gurwieza zam. w Kownie). 

Jaszewet za włamanie do konsulatu szwedz 
kiego w Kownie dost:fe się do więzienia. Sąd 
skazał go na 3 lata więzienia W. drodze do 
więzienia w Szawlach Jaszewet ucieka i do- 
staje się szczęśliwie na teren polski, aż wresz 
cie wpada jak zaznaczyłśmy wyżej w ręce 
policji. 

Sołtys zdefraudował wpływy podatkowe 
i usiłował zbiec de Sowietów. 

W. dniu 27 bm. na pograniczu sowiee- 
"kiem żołnierze KOP. zatrzymali sołtysa wsi 
Wysadowszee gm. Cyryń Stefana Iwaszko, 
"który usiłował zbiec do Rosji sowieckiej Jak 
ustaliło przeprowadzone dochodzenie sołtys 
ów przywłaszezył wpłacone przez okoliczną 

ludność nałeżności podatkowe i zamierzał 
sehronić się do Sowietów. Część zdefraude- 

wanych pieniędzy znałeziono przy nim pod- 
czas osobistej rewizji. 

Defraudanta przekazano 
władz sądowo-śledczych. 

do dyspozycji 

m m 

Nowa Wilejka. 
Dni świąteczne, dla dorosłych zasnute w 

tym roku troską dla dzieci pozostały trady- 
<«yjnem świętem darów i choinki, ożyłi jak 
dawniej u nas mawiano „drzewka. 

W mieście urządzały organizacje swoje 
-choinki, najlicznżejsze odbyły sis w Sali Miej 
skiej, gdzie obdarowano przeszio 6 tys. dzie 
«iłakociami i pokazano im odpowiednie dla 
ich wieku kino. 

Zajrzyjmy do Nowsej—Wi jsco- 
wości najbardziej dotkniętej kryzysem, gdyź 
przeniesienie warsztatów kolejowych do Łap 
oraz zmniejszenie wydajności znanej fabryki 
Mozera, spowodowały ogromny wzrost bezro 
bocia. Przed wojną fabryka ta zatrudniała 
przy maszynowym hatcie t.korounkuch, prze 
szło 1500 robotników, właściciei. znany był 
z filantropijnych czynów, a gdy po wojnie 
zmontowano zrujaowaną fabcykę, zamienia- 
ją ją kolejno na wytwórnię melasy. droż- 
dżownię, odlewnię i warsztaty mechaniczne, 
šlošė robotników znacznie spadła, ale warun 
ki pracy były dobre, i gdy umarł właścicie!, 
robotnicy dali wyraz swemu żalowi. niosąc 
trumnę od Wilna do Nowej-Wilejki na ramio 
nach. 

Mimo zwię 
ku szybko 

  

  

     

   

    

  

jącego się kryzysu : upad 
emysłowegu 

em do 12 tys. 
х iercy p. Mozeru, pp. 

Afanasiewowie zmuszeni zamykać kolejno ed 
działy swej fabryki, idą jednak z wydajną po 
mocą społecznym organizacjom Nowej Wi- 
dejki. Ochronka im. biskupa Bandurskiego 
Macierz Szkolna, dożywianie dzieci, wszyst- 
%ie te organizacje, spoczywają na barkach 

   
   

  

     
   

      

i „właścici wojsk i fabryk, którzy słale fi 
ją każdą instytucję. Utrzymali leż daw 

ny zwyczaj choinki dla dziec, która co roku 
dawała małym obywatelom nowow:lejskim 
radosny wieczór przy zielonem drzewku, 

Tylko że ilość wspomaganych  dz.eci 
wzrastała w stosunku prostym: do zmniejsza 
nia się pracowaików w warsztatach. Przesz 
łego roku 2540, lego roku dzieczarni krą 
żyło w towarzystwie rodziców w dużej sali 
fabrycznej, koło wysokiej choiny, ozdebionej 
zabawkami i świeczkami, i odchodz'ły cbda- 
rzone bułką, słodyczami i tp. po wysłuchaniu 
okolieznościowej komedyjki na scenie i śpie 
wów kolendowych na sali. Tłoczno i wesoło 

było wśród tej gromady, którą obdzielata to 
rebkami p. J. Afanasjewowa, urocza pozna- 
nianka, w towarzystwie męża i szwagra, ©- 
raz ks. kapelana Nowaka. 

Pod jego przewodem oglądamy Dom Luda 
wy Kom. Opieki nad wsią, stworzony dzięki 
poparciu p. premjerowej Prystorowej i p. W. 
inż, Gallota, mieszczący się w dawnych biu 
rach kolejowych. Stale dokarmia się tam 152 
dzieci miejscowych, oraz z sześciu szkół о- 
kolicznych. 

Zarejestrowanych bezrobotnych jest w No 
wej — Wfilejce tyłko 600, ale nędzy dwa razy 
tyle, nie licząc nawet rodzin tych pozostają- 
cych bez pracy. Nowa — Wilejka zamiera 
przy zmienionych warunkach. Osłatnio, sta- 
raniem Kom, Op. nad Wsią organizuje się 
tkactwo; przyszły już kołowrotki i len, do 
rozdania kobietom, które znajdą w ten spo- 
sób źródło zarobku. 

Tak dobra wola ludzi uspołecznienych, 
przychodzi jak może z pomocą doikmiętym 
kryzysem pracownikom. 

  

   
  

      

КОВЕ W, t LEA SK 

Gwiazdka w Sejmie. 

  

Staraniem zarządu funduszu kulturalno 
opiekuńczego dla niższych funkcjonarjuszy 
biura Sejmu Rzeczypospolitej odbyła się w 
dniu 23 bm, w gmachu Sejmu uroczystość 
choinki dla dzieci niższych funkcjonarjuszy 
biura Sejmu i Senatu. Po zapaleniu drzewka 
dzieci w liczbie przeszło 150 odśpiewały ko 

  

    

    

lendy, poczem odbyło się rozdanie dzieciom 
przez członkinwe zarądu stowarzyszenia pre- 
zentów i torebek ze. słodyczami. Wi uroczysto 

udział członkowie zarządu stowa- 
1 z naczelnikiem wydziału adm:ni 

p. Edmundem- M.eroszewiczem 

   

  

   

    

s nego 
na czele. 

Oskarża przyiaciółkę © przywłaszczenie 
175 rubli 

Do pokicji śledczej wpłynęła skarga nie- 
jakiej Marjany Kafelskiej zamieszkałej przy 
ulicy Stalowej Nr. 5 treści następuj 

Pracowała w swoim czasie w charakterze 
służącej u pewnego starszego pana, po Śmier 
ci którego dowiedziała się, iż zostawił jej w 
spadku jedną ze swych kamienie. Kafelska 
wkrótce po śmierci „dobroczyńcy* zre- 
alizowała swoją majętność i otrzymała 1600 
rubli w złocie. 

Nie chcąc przechowywać u siebie tyle pie 

między powierzyła 700 rubli swej dobrej zna- 
jomej niejakiej Annie Rubinowej, Po uplv- 
w'e kilku miesięcy poznała młodego człowie 

     

    

   

  

w złocie. 
ka, z którym zaręczyła się. Przed zamążpójć 

yszła do Rubinowej i zażądała wy- 
h 700 rubli. Rubinowa niezwłosz 

ała pieniądze, lecz po przeficzeciu 

brakuje 175 rubli. 
encję Kafelskiej Rubinowa o- 

świadczyła, iż pieniądze natychmiast po ot- 
rzymaniu schowała do komody i nigdy ich 
nie ruszyła. Przypuszcza więc, że Kafelska 
została oszukana przez nabywców domu. 

Kafelska jest jednak innego zdania i zło- 
skargę do policji oskarżając Rubinową 

szczenie 175 rubli w złocie. 
Policja wszczęła dochodzenie. 
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Uwiedziona piękność. 
Na ławie oskarżonych 20-letnia Stanisła- 

wa Kalinowska mieszkanka wsj Miedziuk', 

gm. mejszagolskiej. Panna. Ma dzieckn. 

Przystojna dziewczyna. We wsi uchodziła 
za klasyczną piękność. a wszyscy chłopcy tra- 
cili dla niej głowy i starali się zdobyć oziębłe 
młode serduszko. Była trochę zarozumiała, 

lubiła pośmiać się i pożartować z zalotów 
pięknych chłopców. Imponowało to jej. 

Aż zjawił się ten wyśniony i oczekiwany, 
31-letni Wfitold Pużewicz spryciarz i bałamut, 
biegły w sprawach serca. Nie bawił się długo 
w sentymenty ze „smarkatą dziewczyną”. Za- 
tańczył kilka razy z nią na zabawach wybi- 
janego mazura i oberka, przycisnął mocno 
dzierlatkę w kącie, wyznaczył spotkanie w 
nocy, gdzie w polu na sianie i ..stało sių. 
Dalej poszło utartym szablonem. Kawaler 
miał wkrótce dość tej miłostki i zaczął szu- 

kać innej, a panna zapadła w ciążę i stała 
się pośmiewiskiem całej wsi. 

Pięknego majowego dnia, kiedy ksiądz 
odprawiał nabożeństwo w wiejskiej kapliczce, 
Stanisława zaczaiła się w przedsionku, ścis- 
kając w ręku buteleczkę z płynem. Pragnęła 
zemsty, tak bardzo pragnęła jej, że nawet 
bliskość Boga nie odstraszała jej od potwor 
nego zamiaru. 

Pużewicz wychodził z kaplicy, po nabo- 
żeństwie, uśmiechnięty, obok przystojnej dzie 
woi. Kalinowska z pasją chlusnęła mu w 
twarz gryzący kwas siarczany. 

W klinice chirurgicznej U. S. B. Pużewi- 
czowi wyjęto spalone lewe oko i zaleczomo 
potwornie zeszpeconą twarz. 

Wyrok brzmiał: uznać Stanisławę Kali- 

nowską za winną i skazać na 2 lata więzienia 
z zawieszeniem wykonania na przeciąg 5 lat 

Włod. 

B. kierownik meijoeracyjny Dyrekcji Lasów 
na ławie oskarżenych. 

Wezoraj na ławie oskarżonych Sądu Okrę 
gowego zasiadt b. kierownik meljoracyjny 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie Sta 
nisław Zenowiez oskarżony o popełnienie 
wielu przestępstw, podczas pełnienia obo- 
wiązków służbowych. 

W) roku 1929 Zenowicz miał przeprowa- 
dzić z ramienia Dyrekcji roboty niwelacyjne 
przy oczyszczaniu kanału „Bankowego w 
Nadleśnictwie Baksztańskiem i Nalibockiem. 
Prawdopodobnie dla zaoszczędzedzenia s3- 
bie kłopotu, ale jednak wbrew przep: 
Zenowicz porozumiał się z prywatnym przed 
sięborcą wileńskim, niejakim Adamem Bu- 
tejkisem i powierzył mu roboty za sumę i2 
tysięcy złotych. Trzeba było oczyścić kanał 
długości 12 klm, 

Butejkis, mając z Zenowiczem ustną u- 
mowę, rozpoczął roboty. Robociznę opłacał 
z. własnych funduszów. Tymczasem Zenowicz 
sporządził listę płacy, podjął z kasy Dyrekcji 
kilka tysięcy złotych i wpłacił 6600 złotych 

  

   

Zrujsowany kupiec błaga o dwa kilo chleba. 
Niezwykle przykre zajście w piekarni przy ul. Żydowskiej. 

Wezoraj o godzinie 12 do piekara* 
Borowskiego przy ul. Żydowskiej 
wszedł jakiś starszy pan wymizero- 
wany, łedwo trzymający się na no- 
<gach i poprosili właścicielkę piekarni 
© dwa kiio ehleba. Po otrzymaniu 
<hleha kupujący nazwał się kupcem 
G. z uliey emieckiej i poprosił o 
skredytowanie mu tego chleba do wie 
<zora. Lecz wiašeicielka piekarni nie 
<heiała nawet o tem słyszeć i zażą- 
dała, by niezwłocznie zwrócił jej 
«chleb. Kupujący wydobył wówczas 7 
kieszeni zegarek i zaproponował go 
jako zastaw. Piekarka nie zgodziła 
się i na tę propozycję i kategorycznie 
żądała zwrotu pieczywa. 

Nabywca nie oddawał jednak chle- 
Фа i błagał by zlitowała się nad nim, 
gdyż od dwóch dni nie miał nie w 
ustach, zaś w domu leżą przymiera- 
jące z głodu dzieci. 

Nie pomogły jednak prośby i bła- 
gania, a gdy piekarka ujrzała, że na- 
bywcea ugryzł kawałek chleba, rzucila 
się na niego jak tureja, wyrwała z kur- 
€zowo Ściśniętych rąk bohenek chle- 
ba, podrapała twarz : wyrzuciła za- 
wstydzonego za drzwi na ulicę, przy- 
<zem zerwała mu z głowy kapelusz - 
i wrzuciła do rynsztoku. 

Nieszezęśliwy podniósł kapelusz 
i mocno zawstydzony zaczął szybka 
się oddalać. Świadkami tego przykre- 
go zajścia stali się przechodnie, któ- 
rych ogromnie to wzruszyło. W jed- 
nej ehwili wiadomość o znęcaniu się 
piekarki nad głodnym człowiekiem 
pobiegła lotem błyskawicy i przed pie- 
karnią zgromadził się wkrótce tłum 
przeważnie kobiet, które poczęły pie- 
karzową łajać | wymyślać. Wreszeie 

  

   

    

posypały się kamienie, któremi wy- 
bito w piekarni dwie szy 

Dopiero groźba interwencji połi- 
cji zmusiła tłum do rozejścia się. Ku- 
piec, który chciał nabyć na kredyt 

TEATR I MUZYKA 
Tete Wielki na Pohułance — daje 

dziś czarującą premjerę egzotycznej sztuki 
Pagnol'a „Marjusz*, Ciekawe tło marsylskie- 
go portu a także rozkwiłająca na niem cu- 
downa pieśń miłosna dwojga młodych serc 
(Marjusza i ślicznej handiareczki ryb — Fan 
ny) oprawione we wspaniałe typy marynarzy, 
portowych przekupniów, kolorowych łudzi-- 
tworzą całość niecodzienną i godną widze- 
na. 

Obsada picrwszorzędna, z gościnnym wy- 
stępem ulubieńca Wjlna Leona. Wollejki 
w roli ojca Marjusza. Reżyserja Tomaszew- 
skiego, Dekoracje Mekojnika. 

30 grudnia i 31 grudnia pe raz drugi i 
trzeci „Marjusz”. 

— Uwaga! — Syłwester na Pohulance! — 
Będzie nocą humoru * śmiechu, pełną cieka 
wych niespodzianek. Na program złożą się: 
łabiany. przez Wiiłnian chór „Rewelersów** 

Świętochowskiego (z nowym, bogatym pro- 
gramem), żart sceniczny pióra artystki I. 

Ładosiówn) (w. wykonaniu najwybómiej- 
szych sił zespołu), najnowsze przeboje śpiew 
ne, oraz na zakończenie kapitałna farsa sył 
westrowa „Syłwester bez kłamstwa” z Gro 
łick'm, Jasińską-Detkowską, Niedźwiecką i 
innymi na czele. 

Początek o godz. 11.30 w nocy. 
— Staty Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 

skich ZASP. w Wilnie — sygnalizuje: Pro- 
wincja powirua już przygotowyw się na 

7 „Panny aMliczewsk'ej 

    

  

  

   

    

   

    

ŻYCZENIA. 

{ — Jesłeś zadowolona? Zaspakajam 
wszystkie twoje potrzeby? 

Żona: — Tak, ale przed ślubem obiecywa- 
łeś mi, że będziesz spełniał wszystkie imoje 
życzenia, a mie tyłko zaspakajał potrzeby. 

  

      

dwa kilo ezarnego chleba dla swych 
głodnych dzieci był jeszcze niedawno 
dość zamożnym człowiekiem i wła- 
Śeicielem własnego sklepu konfekeyj- 
nego przy uliey Niemieckiej. (0) 

  

RADJO 
CZWARTEK, dnia 29 grudnia 1932 roku. 

11,40: Przegl. prasy. Kom. meteor. (.zas. 
12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. meteor. 
14,40: Progr. dzienny, 14,15: Muzyka operowa 
(płyty). 15,15: Giełda rolnicza, 15,25: Kom. 
Akad. Koła Misyjnego. 15,35: „W pogoni za 
uśmiechem:* odczyt. 15,50. Koncert dla mło 
dzieży (płyty). 16,25: Lekcja francuskiego. 
16,40: „Fotografja napowietrzna z odelgłości 
250.000 metrów*. 17,00: Ulubione płyty. 17,40: 
„Hetman Mazepa* odczyt. 17,35: Program na 
piątek. 18,00: Muzyka lekka. Wiad. bieżące. 
D. c. muzyki lekkiej. 18,40: Codzienny odci- 
nek powieściowy. 18,35: Kom. litewski. 19,00: 
„Skrzynka pocztowa Nr. 228*. 19,20: Rozmai- 
tości. 19,30: Nowości teatralne. 19,45: Pras. 
dz. radj. 20,00: Muzyka. 20,35: Wiad. грог- 
towe. Dod. do pras. dz. radj. D, ce. koncertu. 
21,30: Słuchowisko, 22,15: Muzyka laneczna. 
22,55: Kom meteor. 23,00: Retransmisje stacyj 
zagranicznych. 

    

PIĄTEK, dnia 30 grudnia 1932 roku 

11.40: Przegl. pras. Kom. meteor. Uzas 
12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. meteor. 
14,40: Progr. dzienny, 14,45: Muzyka popu 
larna (płyty). 15,15. Giełda rolnicza. 15,25: 
Kom LOPP. 15, Juzyka francuska (płyty) 
16,40: „Sporty zimowe w Polsce* odczyt. 
17,00: Koncert. Komunikaty. D. c, koncertu, 
17,55: Program na sobotę. 18,00: Muzyka ta. 
neczna. Wiad. bieżące. D. e. muzyki tan. 
18,40: Codz. ode. pow. 18,50: Rozmsitości. 
19,05: Życzenia świąteczne i naworoczne dla 

Polaków na Kowieńszczyźnie, 19,20: Przegl, 
prasy rołniczej krajowej i zagran. 19,30: „Zje- 
dzone zęby* (wspomnienia reportera radjo- 
wego) felj. 19,45: Pras: dz. radj. 20,00: Pogad 
muz. 20,15: Koncert symfoniczny z Filharm. 
2240. Wiad. sport. Dod. do pras. dz. radį. 
Kom. meteor. 23,00: Muzyka lekka. 

      

Butejkisowi. Butejkis spodziewał się zarobić 
na tych robotach, jak sam oświadczył, 4 ty- 
siące złotych. Natotiast rzeczoznawcy Dy- 
rekcji oceniają koszt roboty wogóle na okoła 
7 tysięcy złotych. Można już z tego wniosko 
wać, że Butejkis nie poniósł wielkiej straty 
Zenowicz oprócz tych 6.600 złotych nie dał 
mu więcej ani grosza. 

  

Do Dyrekcji Lasów natomiast wpłynęły 
podejrzane dla kierownictwa rachunki jesz 
cze na 10 tysięcy złotych Pieniądze te zo- 
stały podjęte. 

Ktoś z kierowników wykrył, że rachunk. 
są sfałszowane, a listy płacy fikcyjne i Zeno 
wicza zawieszono w czynnościach, wytacza- 
jąc mu sprawę sądową o fałszerstwa i na- 
dužycia, 

Przewód sądowy nie przyniósł niezbitych 
dowodów winy Zenowicza. Wyszło tylko na 
jaw, że w Dyrekcji przed rokiem 1930 pano 
wał w dziedzinie list płac bałaganik. Jak mó 
wi sam *nspektor Stankiewicz sporządzano 
nieraz fikcyjne listy płac na fikcyjnie odbyte 
roboty, podnoszono pieniądze, a dopiero po- 
tem rozpoczynano prace. 

Oczywiście podobne stosunki umożliwił; 
Zenowiczowi i jego podwładnym zagmatwać 
może bez złej woli rachunki, a w konsek- 
wencji spowodowały proces. 

Sąd wydał wyrok, uniewinniający Ženow: 
сга Włod. 
ES TEEEAABZYDC ZKZ ERZE 

Pam ętaj o bezrobotnym 

  

SBKAERLKNASTANS TTT PESEES 

Ostateczny termin wykupy- 
wania Świadectw przemysio- 

wych na 1933 r. 
, Ministerstwo Skarbu przypomina, że ter- 

min Ba świadectw przemysłowych 
na rok 1933 upływa z dniem 31 grudnia 1932 
roku. 

Termin ten nie zostanie przedłużony. 
Niezwłocznie po upływie wymienionego 

terminu władze skarbowe przystąpią do lu- 
stracji przedsiębiorstw, a w wypadkach 
stwierdzenia nieposiadania świadectwa prze 
mysłowego na rok 1933 sprządzać będą pro 
tokóły karne. W interesie więc samych płat- 
ników leży, aby świadectwa nabywać przed 1 
styczniem 1933 r. (Iskra), 

Gwiazdka dla najbiedniej- 
szych chłopców. 

Komendant więzienia wojskowego, kpt. 
Zygmunt Szymański z własnej inicjatywy zor 
ganizował przed świętami B. N. wigilję dla 15 
chłopców z najbiedniejszych rodzin. Chłopcy. 
otrzymali zupę gorącą, po 2 klg. chleba, po 
10 klg. kartofk, pół klg. słoniny, pół klg. 
kiełbasy i pół klg. cukru, 

Kpt. Szymański zamierza kontynuować na 
dal tak pięknie rozpoczętą akcję społeczną 
przez stałe rozdawnictwo gorącej strawy naj 
biedniejszym chłopcom. 
PARA ВНЫдИ 

WĘGIEL i KOKS 
GÓRNOŚLĄSKI 

Zjednocz. Kop. Gėrnošl. „Progress“ 
Wagonowo i od |-ej tonny w szczelnie 
zamkniętych i zaplombowan. wozach 

dostarcza 

M. Deul Wilne, lagieHońska 3, 

Składy: Kijowska 8, tel. 999. 

   
     

     

9 tel.8!1, egz.od 1890r. 
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SPORT. 
Piłkarstwo Polski w przededniu reform. 

stosun- 

pol- 
Konieczność uzdrowienia 

ków panujących w piłkarstwie 
'skiem, stała się tak nieodzowna, iż о- 
becnie wiele okręgów i poszczególnych 
klubów występuje nieustannie z róż- 
nemi projektami. 

Powyższe projekty możemy podzie 
lić na dwie zasadnicze grupy: do pierw 
szej zaliczamy takie, które mają na 
względzie raczej reformę Ligi, nie po- 
ruszają zaś kwestji klubów zognisko- 
wanych w P. Z. P. N-ie — do drugiej 
zaś te, które dotyczą zmian 'eało- 
kształtu piłkarstwa w Polsce. 

Zarząd Ligi proponował podniesie- 
nie ilości klubów do 14 a następnie po- 
dział na 2 grupy po 7 klubów. Do fi- 
nału wchodzą po jednym klubie z każ 
dej grupy, względnie po cztery kluby. 
W tym wypadku mecze finałowe roz- 
grywają się systemem puharowym. 

Podobny jest projekt Warty, która 
wypowiedziała się za ligą dwunasto- 
klubową, składającą się z dwóch, jed- 
nakowych liczebnie grup. Sposób roz- 
grywania mistrzostw odpowiada pro- 
jektowi zarządu Ligi. O ile zaś refor- 
ma ta okaże się-błędna, należy powró- 
cić do jednolitej Ligi z tem, że w r. 
1933 spadają trzy ostatnie drużyny a 
wchodzi jedna. Odtąd Liga ma liczyć 
dziesięć klubów. 

Przechodząc zkolei do projektów, 
wprowadzających zmiany do calo- 
kształtu piłkarstwa polskiego — nale- 
ży projekt Garbarni, oparty na syste- 
mie rozgrywek o mistrzostwo Niemiec, 
bezwzględnie wyróżnić, jako dający 
najwięcej podstaw do podniesienia po 
ziomu naszej piłki nożnej. 

Klub krakowski projektuje utwo- 
rzenie ośmiu lig okręgowych, składają 
cych się z sześciu klubów, tak że ogól- 
na liczba drużyn ligowych wzrosłaby 
do 48. Ligi okręgowe mają być nastę- 
ujące: 1) Kraków, 2) Warszawa, 3) 
ląsk, 4) Poznań i Pomorze, 5) Lwów, 

Tarnopol i Stanisławów, 6) Łódź, 7) 
Kielce i Lublin, 8) Wojew. Wschodnie. 
Do ligi okręgowej wchodzą obecne klu 
by ligowe oraz najlepsze drużyny kla- 
sy A. 

Mistrzostwa lig rozgrywane są sy- 
stemem punktowym, przyczem osłat- 
nia drużyna spada do kl. A swego ok- 
ręgu a zamiast niej do ligi wchodzi 
mistrz kl. B. Szesnaście zaś najlep- 

szych drużyn lig okręgowych rozgry 
wa pomiędzy sobą mistrzostwo Polski. 

Projektodawcy w tych rozgryw- 
kach przyznają krakowskiemu okręgo 
wi ilość 4 klubów, warszawskiemu — 
3, łwowskiemu, Śląskiemu i lubelsko- 
kieleckiemu — po 2, zaś poznańskie- 
mu, łódzkiemu i wchodniemu — po 1. 
Kluby te grają systemem puharowym 
przez dwie rundy, wyeliminowani zaś 
czterej finaliści walczą o tytuł mistrza 
Polski, ale znów systemem  punkto- 
wym. 

Zalety owego projektu są wyraź 
i bezsprzeczne. A więc mamy tu wiel- 
ką ilość wolnych terminów, ułatwia- 
jacych mecze zagraniczne; wsiągnię- 
cie w orbitę, ligi až 48 drużyn (a nie 
12 jak dotychczas) i to rozproszonych 
po całym kraju; zmniejszenie kosz- 
tów przejazdu, które częstokroć ,.za- 
rzynają uboższe kluby ligowe i wiele 
innych. ż 3 

Jedynie większe zastrzeżenia mo- 
że wywołać ilość klubów reprezentu- 
jących poszczególne okręgi. Ustalenie 
ich ilości na stałe wydaje szę nieuza- 
sadnione, ponieważ z biegiem cza u 
poziom piłki nożnej w po-zczególnych 
okręgach zmienia się; o ile zaś ilość 

ta ma być corocznie ustalana to usta- 
wiczne targi i intrygi stworzą popro- 

stu chaos. 
Projekt Garbarni nie jest jednak 

odbiciem poglądu piłkarskiego Kra- 
kowa, gdyż Krak. O. Z. P. N. domaga 
się rozwiązania Ligi i przywrócen a 
stanu rozgrywek z roku 1926. Uważa- 
my to za niemożliwe. Przecież I.iga 
powstała właśnie dlatego, że dawny 
system rozgrywek przeżył się! 

Projekt Warszawiank* uznaje Li- 
gę Główną (10 klubów) i trzy ligi 
okręgowe — Północ, Południe i Słąsk. 
Mistrzowie tych lig walczyliby o wej- 
ście do Ligi Głównej na m'ejsce dru- 
żyny, spadającej automatycznie do 
właśc:wej ligi okręgowej. 

Łódzki okręg proponuje zaś zmniej 
szenie ilości klubów ligowych 8-m u, 
po trzyletnich rozgrywkach. Do 1936 
r. zaś mistrzostwa ligi rozgrywane są 
w dwóch grupach. 

Piłkarstwu wileńskiemu  najbar- 
dziej odpowiadałby wn osek Garbarni. 
Trzeba jedynie by z woj. wschodrich 
do rozgrywek finałowych wchodziły 
min-mum dwa kluby. w. p. je 

    

   
   

   

      

Paskudna historia 
Kiedy w związku z nieszczęśliwym wypad 

kiem śmierci na ringu białostockim „KAP.* 
wydała histeryczny komunikat, widzieliśty 
w tem więcej jak — szczególny przykład... 
pretensjonałności. Tak, Objaw powszechuy, 
że każdy chce się znać na wszystkiem i wy 
rokować o wszystkiem. A już gdy się jest 
agencją prasową... choćby agencją podupadłą 
pod nowem kierownictwem... : 

Nie chcę być źle rozumiany, K. A. P. po- 
winńa wypowiadać się i w sprawach sportu. 
Tylko niech tego nie robi w sposób kompro- 
mitujący, niech to robi mądrze. 

Kogo przekona artykuł w którym pisze 
się że „knock—out* jest to „potęžiie bok- 
serskie uderzenie", gdy dziecko wie, że jest 
to nie uderzenie, a skutek polegający na niez 
dolności do walki po uderzeniu. I w tem 
właśnie rzecz, że skutek ten nie musi nastą- 
pić po „potężnem* uderzeniu, że przeważu e 
bywa przypadkowy: jakieś zderzenie się jed 
noczesne, jakieś wadliwe ustawienie nóg, fa 
talnie zączęty unik. — Bokser połujący na 
„K. O.* jest to marny bokser i częściej prze- 
grywa niż wygrywa, 

Kogo przekona artykuł rozmijający się ze 
stanem taktyeznym w części informacyjnej?, 
Kto czytał komunikat po wypadku, wie, źe 
zmarły był badany przez lekarza przed wal- 
ką, że lekarz był obecny na zawodach '— 
I poczem że ma poznać sędzia, że człowiek 
mdlejący na ringu już więcej nie odzyska 
przytomności, zwłaszcza jeśli ten sam sędzia 
widział zapewne setki takich, którzy w m'- 
nutę po zemdleniu zrywali się ze — spóźnia 
nym, rzecz jasna — zapałem do walki? 

A teraz sprawa „przestępczości* i „bar- 
barzyństwa”. : 

Ilość nieszczęśliwych wypadków w boksie 
jest doprawdy Śmiesznie znikoma. I fatalną 
usługę temu wspaniałemu sporowi oddawało 
kino, gdzie ludziom, którzy nigdy boksu nie 
widzieli pokazywano jakieś obrzydliwe ma- 
sakry tak podobne do boksu jak publicysta 
sportowy „KAP”-u do prawdziwego publicy- 
sty sportowego... Weźcie ilość wypadków 
— śmiertelnych, nie — śmiertelnych, jak 
chcecie — w pływaniu, w narciarstwie, alpi- 
nizmie, automobilizmie, piłce nożnej i оБ!- 
czcie ich ilość procentowo do ilości ćwiczą- 
cych, a boks stanie się niewinną igraszką dla 
dobrze urodzonych i „wrażliwych —Kilka lat 
uprawiałem ten sport aż uniemożliwiło m. to 
złamanie ręki. w czasie gry — gdzie tam 
gry: zabawy! — w siatkówkę, takiej sobie 
popołudniowej zabawy w mieszanem towarzy 
stwie... — Widywałem w Zakrecie seminar- 
jum duchowne grające w piłkę nożną... A 
ilu zginęło przy piłce nożnej? Ile śmierci 

     

  

bramkarzy, ile złamanych nóg, gruźlic kości. , 
wad serca? A więc zbrodnie! Włłęc przestęp- 
stwo! Niech się „KAP* rumieni za kierowni 
ctwo seminarjum duchownego .. Policzmy t2 
raz ilość utonięć w wioślarce — sport dozwo 
lony dla duchwoieństwa... Policzmy... — nie, 
dość! Każdy widzi do jakich absurdów pro 
wadzą ściśle konsekwencje tego inteligentne- 
go i „miarodajnego artykułu.., 

O kulturalnych walorach boksu dyskuto 
wać nie będą: — Zbyt są popularne opinje 
takich jego entuzjastów jak  Cłemeneeau, 
Osear Wilde, Maeterlinck, ten subtelny i ba 
śniowy Maeterlinck od snów, ptaków, pszczół 
i symbolizmów. Swoją drogą ciekawe, że 
kraje wybitnie kulturalne, przodujące, widzą 
w „brutalności** element kształcący charakter 
Anglja wychowuje na boksie swych mężów 
stanu. Japonja ma dziu—dzitsu dla naj 
szych warstw narodu, Francji nie wystar :zył 
boks angielski — dodano do tego kopanie 
nogami i powstał znacznie poważniejszy 
boks francuski. — Tylko nasze „papugi na- 
rodów*, nasze, jeśli chodzi o kulturę, prowia 
cjonalne arriwisty, „czerepy rubaszne”* ob-. 
stają że to te, to nie „komilfo*... 

Coś, jak ta wsiowa panna w rękawicz- 
kach do dojenia krów .. 

Głupstwa jak nieszezęścia — zawsze ;dą 
w parze. Oto w „Dzienniku Wii." enuncja- 
cji „K. A. P-u* „zawtórzył* sprawozda 
sportowy p. „Ja Nie“. Zudmy tego pana z lep 
szej strony, niż to z artykułu pod pretenejo- 
nalnym tytułem „Pod sad!“ Tak jako zawod 

   

nik w kilku konkurencjach, jak i w roli 
„działacza sportowego” zasłużył on na lep- 
sze traktowanie, niż to do jakiego zmusza 
jako publicysta. Oto wywodząc o nienawó- 
ści (?) na ringu wyjechał p, „Ja Nie" z tak:.m 
argumentem: с 

„Nie od rzeczy również gędzie w danym 
%ypadku fakt dó poruszenia, że akurat tak 
jakoś dziwnie się złożyło, że w dwóch wys 
padkach śmierci mordercami na ringu są ży 
„dzi, Gra więc tutaj rolę krew a może i wro 

dzona nienawiść, która w sporcie przybiera 
czasami tak okropną formę, że aż kończy 
śię zwycięstwem, połączonem 2  zabój- 
stwem“... 

Przecieram oczy. Że ten wioślarz i пат- 
cjarz nie zna się na boksie wiedziałem, ale 
że z poważną miną będzie pisał, jak jaka 
Zarzycka czy inna Trędowata o krwi, nie- 
nawiści, o „walce o wysoką stawkę śmierci 
i życia"? Człowiek który prezcie nie raz w- 
dział mecze — tego się nie spodziewałem. -— 
Człowiek, który musiał widzieć tę przypad- 
kowość „ĘĄ, O.* o której pisałem, człowiek 
który musiał słyszeć jak, feśli się walka prze 
ciągała, galerja wyłaziła ze skóry, żeby ,,dv- 
dać ducha* walczącym, którym opadały ręce 
którzy czekali z utęsknieniem końca. — Jeśli 
w tych ludziach była jakaś nienawiść, i 
kaś wrogość, to nie wiem, co jest nienawiś. 
Kto był kiedy w cyrku na zapasach widział 
jak wściekle protestują często przeciw de- 
cyzji sędziów ci, którzy przegrali. — Pytam, 
kto widział taki protest na ringu? Doprawdy 
tych chłopców, często „z ulicy*, boks wycho- 
wuje conajmniej nie gorzej, niż „królewski 
sport" tych, którzy urządzają—i Wilnu nie 
obce — historje na korcie tennisowym! 

Inna rzecz wady organizacyjne, czy lokal 
ne danego sporlu, a inna znów wzorówanie 
się na kolegach redakcyjnych z tego odła- 
mu prasy, w którym pisuje p. „Ja Nie“ — 
wzorowanie się na publicystach Fistopad:.- 
wych. W sporcie wileńskim tych nut dotąd 
nie było i — mamy nadzieję — nie będz:e. 
A panu „Ja Nie* radzilibyśmy poczekać na 
śnieg. Gdzieś na Strzałce czy na Sapieżyń- 
skich efektowną christjanją z pewnością łat 
wiej zepatuje czytelników swego działu, niż 
ostatnim tym. tak nieforlunnym występcra 
w prasie, 

  

  

  

UKONSTYTUOWANIE SIĘ ZARZĄDU WIL. 
5 0 Z. G. S. 

Zarząd Wil. O. Z. G. $. ukonstytuowa! się 
w nastepujący sposėb:. prezes: kapitan dypl. 
Piątkowski; 1 wicćpr. p. Hołownia; 2 wiceps. 
p. Podskoczym; skarbnik p. Wierzbicki; czł. 
Zarz.: p. Kruk, p. Jaworska, p. Kaczergiński, 
p. Rymkiewicz. 

Wydz. Gier i Dysc.: pp. Kruk, Jaworska 
i Kaczergiūski. 

Wydz. Spraw Sędziow.: p. Holownia 

TURNIEJ KOSZYKOWIKI, 

Wi pierwszych dniach stycznia odbędzie 
się turniej koszykówki zorganizowany przez 
Wil. O. Z. G. S. 

Termin nadsyłania zgłoszeń i wpisowego 
(1 zł.) do dnia 3.I. 1933 r. 

ZMIANA ADRESU SEKRETARJATU. 

Korespondencję do Wil. O. Z. G. 5. Ке- 
rować należy pod następującym adresem: 
S. Rėžewicki, ul. W. Pohułanka 14/37 dla 
Wi OZ G 5, 

NA WALNE TERRANIŲ, CE 
Ž. A. K. S-u ZOSTAŁ WY ( NOWY 

ZARZĄD. | 2 
który się ukonstytuował 'w sposób następu- 
jący: Prezes — I. Rafałowski abs., prezes 
gosp. — J. Babicki; w. prezes sport. — J. 
Gotlib; skarbnik, — mjr. H. Coch, sekretarz 
— Z. Rogow, referent prasowy — L. Wigu 
szyn, członkowie zarządu: J. Zilberbach, M. 
Brun, Ch. Kowarski. 

DOM WYPOCZYNKOWY DŁA NARCIARZY. 

KRYNICA. (Pat), Klub narciarski urucho 
mił specjalny dom wypoczynkowy dla narcia 
rzy, Który moźe pomieścić około 60 osób. 
Na fen ee! przeznaczono willę „iwonkę* | 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U.S.R. 

w Wiinie z dnia 28-XIi— 1932 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 771 

    

Temperatura średnia: ME 
. najwyższa -- 1° С. 
3 najniższa — IC ® 

Opad: 0,1 

Wiatr: poludn.-zach. 

Tendencia: lekki spadek. 

Uwagi: drobny śnieg. 3 

Przewidywany przebieg pogody w dniu dri 

siejszym 29 grudnia według PIM, 

Przeważnie pochmurno. Miejscami mgli 

sto z możliwością opadów. Po nocnych przy 

mrozkach w dzień temperatura w pobliżu zc 

Słabe wiatry zachodnie, na wwybrzeżn 

kowane południowo-zachodnie. 

Z KARTY ŻAŁOBNEJ 

Dnia 28 grudnia br. o godzinie 9 min. 40 

zmarł nieodżałowany nasz Towarzysz Bojów 

š. p. kapitan rezerw. Jan Wojciechowski 
(„Pierwotny 

Ekspor zwłok z Zakładu Badania На 

ka ul, Połocka Nr. 6 do Kościoła Ostrobram- 

skiego nastąpi we czwartek o godzinie 16. 

W| piątek o godzinie 10 rano nabożeństwo 
żałobne w Kaplicy Ostrobramskiej — popo- 
łudniu zaś o godz. £ ruszy Kondukt p 
bowy z Kościoła Ostrobramskiego na cme 

tarz Rossa. 
Wi pogrzebie uczestniczyć będą org 

zacje ze sztandarami. 
Zarząd Okrągu Związku Legjonistów Pol 

skich w Wilnie wzywa wszystkich do odda: 

nia ostatniej posługi Zmarłemu Koledze. 

OSOBISTA 

—- Powrót dyrektora Fałkowskiego. Dy- 

rektor PKP. w Wilnie inż. Falkowski po prze 

prowadzeniu szczegółowej inspekcji odc'nka 

w Białowieży w dniu dzisiejszym przybywa 

do Wilna i obejmuje urzędowanie. 

— Kurator Wil. Okręgu Szkolnego p, Ka- 

zimierz Szelągowski powrócił z Warszawy : 

objął urzędowanie. 

ra.   

  

    

     

    

  

  

    

   MIEJSK 
— Ruch pieszy i kołowy m. Wilna. -- 

W dniu 27 bm. Centralne Biuro Statystyczne 

m. Wilna zatrudniło pewną ilość bezrob 

nych pracowników umysłowych przy oblic 

niu natężenia ruchu pieszego i kołowego w 

najbardziej ruchiwych punktach miasta. -- 

Badanie statystyczne tego rodzaju, przepro- 

wadzane w-pewnych stałych okresach czasn 

w wielkich miastach jest bardziej skomplikc 

wane j wymaga większego nakładu czasu i 

kosztów. niżby się zdawało. Wystarczy po 

wiedzieć, że na skrzyżowaniu ulic Miekiew'- 

cza i Wileńskiej, aby ująć jednocześnie ruch 

kołowy, pieszy i osób w autobusach trzeba 

zatrudnić aż 16 csób, Korzystając z pracy 

bezrobotnych skierowanych przez Wojewć- 

dzki Komitet do Spraw Bezrobocia, Central 

me Biuro Statystyczne będzie miało możność 

przeprowadzić badania ruchu pojazdów : 

osób w różnych punktach miasta i w róż 

nych okresach czasu. Chwilowo tytułem pró 

by są przeprowadzane abliczenia na skrzy 

żowaniu ulic Włileńskiej i Mickiewicza oraz 

na Zielonym Moście, Po Nowym Roku bada 

nia podobne będą przeprowadzone w innych 

punktach miasta. 

— Magistrat chee wyłączyć wodę, Nasku 

tek ogólnego zubożenia ludności zaległości 

w opłatach za wodę stale się zwiększa 

związku z tem Magistrat zagroził właśc 

lom posesyj, którzy w terminach nie zapła 

rachunków, będzie wyłączać wodę, jak 

  

      

  

    
  

  

   

    

    

  

    

  

lej na dzień 3 
dzenie radzieckiej Komisji Sanitarnej, która 

najprawdopodobniej projekt Magistratu ża- 

skceptuje. W ten sposób Magistrat ma zamiar 

zmusić opieszałych płatników do bardziej re 
ciązywania się ze swych zobo- 

   SPRAWY SZKOLNE 

— Wycieczka pedagogiezna do Warszawy 

Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wileńsk:e 

go organizuje w czasie feryj zimowych wy- 
«zkę pedagogiczną do Warszawy. 

Celem wycieczki jest poznanie Central- 

nych Pracowni Dydaktycznych, prowadz: 

nych przez Ministerstwo Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego z zakresu: języ 
polskiego, języków nowożyłnyc 
historji, wychowania, geogr. biologji, 

chemi, fizyki, matematyki i robót ręcznych 

odnośnie szkołnietwa średniego i powszc 

chnego. Czas trwania wj 'czki obliczony 

jest na 7 dni, w okresie od 2 
1933 +, -— Uczestnicy wyci 
jazdach korzystać będą 
oraz z lanich noclegów 

     

     

  

   

  

     

  

  

      

    
i wyżywienia. 

  

  

  

s Wziąć udział w wycie mogą nauczy 

ciele (ki) ze wszystkich szkół. Koszt ogólr:; 

wycieczki około 40 zł. — Szczegóły odnośn > 

  

j omówione będą w* 
br. o godz. 19 7 

  

projektawanej wyci 
artek dnia 29 grudni      

   

    

cz 
wiecz.) w sai konferencyjnej Kuratorjum, ul 

Wolana 10, na które zainteresowanych wy, 

BRAGEDKA 

ANTARAS VENCLOVA. 

RONIKA 
  zawiadomieniem Kai: 

  

GOSPODARCZA 
ylko za gotówkę. Jak już do- 

nosilišmy, wileńska lLzba Skarbowa otrzyma- 
łą okólnik w sprawie ulg przy wykupie świa 

w przemysłowych na rok 1933. Ulgi te, 
awiono do kompe- 

idują. że na wnio 
emików urzędów skarbowych nastą 

pić może zwolnienie od wykupu świadectwa 
, że prowadzący drobrfy han- 

del łub rzemiosło nie jest w stanie zapłac 
ia swej egzystencji. 

te stosowane będą indywdualne w 

odniesieniu do płatników. którzy złożą odpo- 
wiednie umotywowanie i poparte dowc 

   

   

   
   

     

  

        

    

  

   

              

    

   

      

przemysłowe zostały odrzucone. 
wyjaśnia okólnik, świadectwa 

ać można wyłącznie za gotówkę. 
mas informują, ruch przy 
ectw jest nader nikły i prze 

spadek liczby nabytych pa- 

  
  

      

   

  

barze odbywają narady z pr 
i rcia zbiorowej umowy. 

ją poprzednich warunków płacy, 
t fabrykanci obstają z uporem przy 

e.Pracodawcy motywują swe 
a rofalną sytuacją garbarstw 

y skór spadły od 29 do dziś o 60 ргсс.. 
natomiast robotnik wileński nie potaniał wca 

  

  

        

  
art ziennie od -15 - - 

20 złotych (tak pracodawcy), pod 

czas gdy zarohb. a w innych ośrod- 
kach wa się w granicach od 6 do 7 zio- 

tych dzi im 

WOJSKOWA 

— Najbliższe pesiedzenie dodatkowej Ko- 

pohorowej. W: dniu Ji stycznia odbę- 

jedno z ostatnich posiedzeń dodat- 
j Komisji Poborowej. Wkrótce nastąpi 

przerwa z powodu przygotowań do poboru 

  

    

   

        

Komisja urzędować będzie w lokalu przy 

ul. Bazyl iej 2 od godz. 8 rano, 

Z KOLEI 

- Karty rejestracyjne na kelei. Z dniem 

mia r. p. władze kolejowe wprawac 

y rejestracyjne na przewóz przesyłek 

arowych wewnętrznych na kolejach Н 

3р 

  

      

  

     

    

   

   

        

zamierzający nadać 
j PKP. powinien 

a 1933 roku zaopa- 
nadania w kartę rejestra- 

ególnych 

  

    
cyjną i wype 
rubryk, z wyją 
grubemi linjami. które wypełniają właściwe- 

mi danemi pracow! 1 

Wypelniajacy 
cza ją w kasie towarowej nia łącz 

an przewozowym. Cena karty reje 

yjnej na wszystkie przewozy wynosi 19) 

. od przesyłki. 

    

   derę- 

nie z li    

  

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 

—- Resursa Rzemieślnicza w Wilnie zagr: 

sza rzemieślników i ich rodziny, oraz wpro 

     

    

   

  

wadzonych czysty „Wieczór Syl 

westrowy” dzie się w dniu 3! 

grudnia hr. o 2. 22 w lokalu własnym 

przy ul. Bakszta. 2. 

SPRAWY ROBOTNICZE 

Bczrobocie wciąż wzrasta, Ostatnie u- 

bliczenia wykazują że na terenie Wilna — 

miasta jest blisko 6005 bezrobotnych. Wi sto- 

sunku do tygodnia poprzedniego bezrobocie 

ę*o 37 osób. 

й ych jest wśród 
ów umysłowych ż niewykwalifi 

nych robotników fizycznych 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 

—- 40 artodoksów wileńskich wyjechała 

do Kcwna. Wi dniu dzisiejsz ż 

Kowna wycieczka ontodoksó 

liczbie około 40 osób, w tej liczbie | 

binów Początkowo projektowało wyjaź 

osób, 10 jednak władze litewskie wykreśliy 

z Fsty odmawiając im prawa wjazdu. 

Wiyciecz udaje się autobusami do gra- 

niey litewskiej, d bezpośrednio na macy 

zezwoleń udaje się przez zieloną granicę do 

Kowna. 

  

      

  

     

     

        

  

    

  

KOMUNIKATY 

— Kurs dla prelegentów. Jak się dowia 

dujemy Kurs dla Prelegentów. Instruktorów 

i lotnych Katechetów odbędzie się W C495.0 

od dnia 17 stycznia do 17 marca 1938 roku 

w miesiącu styczniu, Program przewiduje wy 

kłady: pp. prof. dziekana Ig. Świrski M. 

Woyc go, L. Puc An. 1ońskiego, I! 

Hlebowicza, W, Urmanowi W, Suszyń- 

skiego i J. Zdanowicza. 
kłady będą sięrodbywały w lokalu Se 

um Teologicznego U. S. B. (Uniwer- 
a 7) na kursie omawiane będą 

dogmatyczno-moralne. filozof 

i społeczne. 
i į udziela Intos 

i w Archidiecezjalnym 

Instytucie Akcji Katolickiej (ul. Metropeli 

ала 1) codziennie od godz. 11—13. 

        

  

       
     

    

  

   
   
   

  

  

        

     

SZRONŃ 

  

Nigdy nie Mne tego zimowego 

poranka, w którym pokryte szredhem 

drzewa tonęły w białość . jak w kwia- 

tach na wiosnę. Jabłonie, wiśnie. gru 

sze, stare rozłożyste jodły i wierzby 

przydrożne, smutne, ogołocone kona 

ry drzew połyskiwały wówczas MiC- 

niącą się brałością. 
Byłem jeszcze mały. Z izby wy- 

biegłem tylko w koszulce. włoż 

szy na nogi nowe na drewnian 

podeszwach trepki, któremi bardzo 

się szczyciłem. Mróz szczypał za nos, 

lecz nie mogłem stłumić chęci prze- 

  

   

  

biegnięcia po sadzie, zachwycony cu- 

" downym widokiem zimy. 

Rodzice wyjechali na wescle. Za- 

brali | moich braci. Wi domu zostawili 

tylko Józefa, starego dziadka i nune 

„z siostrą. 
Wesełe odbywało się bardzo dale- 

ko. Wychodziła zamąż  niewideiana 

nigdy ciotka, którą wyobrażałem s0- 

*hie jako bardzo ładną, okrylą biała, 

  

  

  

jedwabną chustą i ubraną w czerwoną 

spodnicę. 

Smutno mi było samemu. Już od 

-h dni rodzina nie była w domu. 

a Bożego Narodzenia dobiegały 

  

   

końca. Za kilka dni wrócić miałem 

ponownie do szkoły. 

Przez okna niezbyt wyraźnie za- 

rysowywał się dzień. Siostra w kuchn 

przygotowała herbatę. Wiedziała, że 

to lubię najlepiej. 
Ładna była ta moja siostra. O kii 

ka łat ode mnie starsza, i bardzo piek 

nie się nazywała -- Eugenj Imię 

jej radno wymówić, dlatego jest jesz 

cze ciekawsza. 
W izbie załegła cisza. Stary zegar 

cykał w kącit, wsławsony do czerwo- 

nego pudełka, które brat mój w roku 

ubiegłym sam zrobił. 
Powoli, głowę do góry podnosz 

łem, czy przypadkiem z za pie- 

za jeż się nie nkaże, którym nas ma- 

  

   
   

    

  

   

ma straszyła, gdyśmy nie byli posłusz 

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

LE A 2. 

RÓŻNE. 
— Choroby zakaźne, Podług ostatnich da- 

nych na łerenie Wilna zanotowano następu- 
jące wypadki chorób zakaźnych: ospa wietrz 
na 16, tyfus brzuszny 7, płonica 12, błoyka 
2, róża 4, (zgon 1), grypa 1, gruźlica 14 (2 
zgony), jaglica 5. 

Ogółem w tygodniu ubiegłym chorowały 
63 osoby, przyczem 4 zmarły, 

Tydzień ubiegły przyniósł waptowne zwięk 
szenie się zasłabnięć na ospę wietrzną, nalo 
miast ilość wypadków zachorowań na szkar 
łatynę stosunkowo się zmniejszyła. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
ZAMIAST NA PASTERKĘ ZAPROWADZIŁ 

DO SWEGO MIESZKANIA. 

W dniu wczorajszym z polecenia władz 
Śledezych aresztowany został niejaki M. Giń 

ski zamieszkały przy uliey Poleskiej pod za 

rzutem dokcnania gwałtu na osobie 16-lelniej 

dziewczyny córki swyeh znajomych państ- 

wa M. 
Giński był stałym gościem w mieszkaniu 

państwa M. i oddawna „strzelał oczkiem* do 

ł6-letniej ich cūrki, 
W] wieezór wigilijny zaproponował dziew 

czynie pójść na pasterkę. Rodziee przyzwo- 

Išli, 
W drodzė do košeiola Giūski pod pretek 

stem, że zapomniał pieniądze, zaprowadził ją 

do swego mieszkania i korzystając z nieobec 

ności domowników zgwałeił, 
Poszkodowana zameldowała © wypadku 

policji, która aresztowała Gińskiego. Policja 

prowadzi dalsze dochodzenie. 
Zatrzymanego skierowano do dyspozycji 

władz sądowych. (e) 

  

  

  

POŻAR PRZY PULICY RADUŃSKIEJ 

W; dniu wezorajszym około godziny 8: wie 

czerem wybuchł pożar w jednem z mieszkań 

domu Nr. 10 przy ulicy Raduńskiej. Nasku 

tek złego urządzenia przewodów kemino- 

wych zapabła się ściana drewniana. Ogień 

przerzucił się na meble. Zawezwana na miej 

sce wypadku straż ognicwa ogień po pół go 

dzinie zlikwidowała, Straty narazie nieobli 

czane, 
(ej 

  

  

    

KRADZIE 

(Królewska 4) zamelie 
bpm. wieczorem niezn 

ję przez okno do miesz 
garderobę damską. hie'i 
zeczy łącznej wartości 270 

   
    Kodziówna Mar] 

wała że w dniu 2 
sprawcy dostali 

nia. skąd sk 
nę i inne drobne 

złotych. 

   
   

  

   
    

PODRZUTEK. Ę 
W dniu 27 bm, na klatce schodowej domu 

13 przy ulicy Jakół sińskiego znal” 
no podrzutka płci męskiej w wieku około 

5 miesięcy. Przy podrzutku znaleziono kast 
kę z nap „Ochrzczony. na imię Juljan, 
wiek 5 r Dziecko umieszczono w 
przytułku Dzieciątka Jezus. 

WŚRÓD PISM. 
W nowej — jak co róku szacie rozpo 

y XI rocznik ŚRY* njstaranniej wy- 
; najpaczy + wydawnictwo di 

szych klas gimnazjalnych. Nu 
, już przed Świętami —- «!- 
artykuł Głównego Konse"- 

watora zabytków w Polsce prof, Jerzego Re- 

mera o Wiełkim Ołtarzu w 
Panny w Krakowie. 

Piękne flustr 

      

      
   

  

        

   

  

   
    

     

e całości ołtarza i jego 

  

   

  

posz ch części pozwalają lepiej zro 
zumieć uł, podnosząc jednocześnie war 

łość art) па numeru. 

Wiśró ykułów świąteczi najdu je-      

  

    

   

  

       

esujące nowele wi ю 
ЗЫа оКкге!омево 

tarodzin : 

   my dwie int 
Jarosławskiego:     
   

  

    
  

podróży po Gre 

tykule barwne i 
bramie emniczeg: 
kawy 2 

     ruchliwe życie w Salon 
o wschodu. Niezwykle | 

1owszej zdobyczy medx 

ch t. j. o drobnoustro- 
h, które niszczą bakterje chorobotwórcze, 
2 H. Holstorn rozpoczęni 

ia żołnierza polskiego, pt 
Poza ślicznemi wiersza 

mi i wielu ilustracjami -— stałe działy. 
Rozrywki z wielu nagrodami, przegląd к 

a, trzy stroni 
IER. Nasze listy — utrzymu- 

  

    
   
    

  

     
  

  

      

      

    

    
  

ontakt z czytelnikami —— zamy 
) dzo ciekawy numer 

A Redakcji * Administracji: Warsza 
wa, Filtrowa 70. 

- Okazowy numer pisma dla wszystkien. 
Rozpoczynając siódmy rok istr RZY 

strowane pismo „Tęeza* przeznacza — doro- 

cznym zwyczajem —- swój numer stycznio- 

wy na numer okazowy. Pragnąc spopu 
Wydawnietwo „T ' zowania pism 

niża cenę ze 1 okazowego do 1 z 

  

    

   

   
   

  

    

        

    
   

  

    

dząc, k, zanim zaabonuj 

pismo. zobacz oglądnąć, co one 

jest w k wyg Numer 
niow już zedł Kto 

  

Zna ztowemi, przez P. K. O. Ni. 
otrzyma odwrotnie 
100 stron druku. « 

    

rodukcję barwną obrazu, obraz wielok jloro- 

wą okładkę, 

zł jest ilustrowanym 
kiem. pismem. ktróe zostało 

specjalnie do obecnej syt kryzysowej 

Prenumerata roczna (którą można płać 

kwartalnie) wynosi 22 zł. — Za tę ceng al- 

rzymuje abonent 12 grubych zeszytów pi 

mia, oruz 4 książki darmo według wyboru z 

obszernego katalogu. nosi na 

wele, opowiadania, opisy podróży, wynala?- 

miesięczu 
przystosowane 

    

    

  

         

ni lub za wiele 
„Jeż mógł się ukazać i z pod pieca. 

Dlatego też je ze bardziej wciągna 

łem nogi pod siebie i wtulłem się w 

kąt. 
Lecz co stę stało dziaduniv 

dobry nasz dziadunio, któ 

dokazywali. 
    

    

Ten 
zawsze 

  

przynosił cukierki lub obwarzanki z. 

  m'asteczka. W zimie od wczesnego 

rana bywał już-w izbie zapaliwszy 

lampę, wił przy ścianie pęta lub po- 

wrozy. 

За х bratem wylegiwałem się jesz- 

cze w łóżku. Obudziwszy się w dzia- 
łem na tle żółtego św/alła jego olbrzy 

mią głowę z długiemi wąsami i sinemi 

oczyma. Ze spokojem wykonywiU swą 

pracę. Mama ze pstrą przepaską sie- 

działa wygodnie na ławie « powoli 

obracała kółko. Wesoło skrzypiał ko 

łowrotek. 

W izbie zazwycz 
ne skrzypienie przyrządów dziadka 
do wicia sznurów | kołowrotka mamy. 

Podczas lata dziadunio orał. Jak- 

że było przyjemnie. gdy mnie do sie: 

bie przyzywal: 
-— Antku. chodžno tu, nauczę cię 

orac: 

    

          

  

    

    

Oak Sail li ТОЫЕ 

Drukarnia „Zniex“, 

  

j słyszałem wspól 

WE ВОМ ЗК 

ków, ankiety, konkursy, rozrywki umysłowe 
oraz obfitą kronikę kulturalną. 

Administracja „Tęczy“ — Poznań, Ale 
cinkowskiego 22. Konto P. K. O. ? 

201270. — Abonament przyjmują księgarn.e. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE. 
imis Smogorzewski: La Pomėranie 

e; 46 map, w czem 5 kolorowych i 
40 ilusiraeyj poza tekstem; 452 strony in 8': 
Paris, Socićtć Francaise de Librarie „Gebei- 
hner et Wėlff“, 1932. Cena 16 zł. 

PR nierz Smogorzewski od szeregu 
lal z wielkim pożytkiem pracuje na polu sze 
rzenia wiedzy o Polsce zagranicą. O żywoł- 
nej sprawie dostępu Polski od morza. poza 
licznemi bardzo artykułami w prasie codzien 
nej fracuskiej, ogłosił już drukiem cztery wę 

ile swój temat pogłębiając : 

     

    

  

      

   

  

      

ksze 
formę w 

Poem 
nazw 

Pogiąd polski na sprawy związane z na- 
czym dostępem de morza ujął zwięźle 
wstępie w dwunsstu punktach, z których każ 
dy em w osobnym rozwija rozdziale. Wy 
kazuje więc prawa historyczne Polski do Pa 
morza: udowadnia jak rozwój sprawy po'- 
skiej czasu wojny zmusł mocarstwa sprzy- 
mierzone do wypowiedzenia się w przedinio 
cie dostępu do morza; opowiada w rewela< 
nym rozdziale dzieje sprawy Pomorza na 
Konferencji Pokojowej, uwypukła należycie 
nasze argumenty etnograficzne; w sposób bar 

dzo oryginalny zbija niemieckie argumenty 
geo-polityczne; podkreśla, że gospodarcza od 

budowa Polski niemożliwa byłaby bez wol- 
nego dostępu do morza; maluje obraz sto: 
sunków polsko-gdańskieh, oraz rozwój Gdań 

iego obszaru celnego; cha 
domiosłość budowy Gdyni; za/- 

Państwo Polskie ani Gdańskowi, 
i prawa do monopołu w handlu za 

nie przyznaje; jaśni jaka 

zieło. które bez przesady moż 
* monunientalnem. 

   
    

   

    
    

     
      

  

   

     

    

    

    

   

    

      

    

   

Dziś premiera. 

Bźwięk. Kine-Tentr 

PAN 
włies Wietka 42. 

Stwigkows Kino 

CASINO 
Micka śT, tel. 15-41. 

* więk. Kino - Veni: 

R, 
Maick. Kino - Teair | 

šoliywosad. 
"ie tiaw. 42, tel. 15-28   

Walne Zgromadzenie 
udziałowców 

Wileńskiego Spółdzielczego Syndykatu 
Rolniczego, Sp. z o. o. 

odbędzie się w dniu 
w lokalu Syndykatu, przy ul. Zawalnej 9. 

Porządek dzienny: 
1) Zagajenie i wybór przewodniczącego. 

2: Odczytanie i zainierdzenie protokułu. 

3) Sprawozdanie za rok 1931. 
4 Zatwierdzenie bilansu i r-ku „Strat i Zysków”. 

5) Zatwierdzenie budżetu na r. 1932. 
6) Uchwalenie stmy na'wyższego zadłużenia. 

e ustępu- członków Rady 

  

7) Wybory na miej 
jącyeb. 

" maros 

Licytacja. 
Dyrekcja Zakładu Zastawniczego 

Komunalnej Kasy Oszczędności m. Wilna 

Wilno, Trocka 14 (mury po-Franciszkańskie) tel. 727 

podaje do wiadomości, ze dn. 17 i IB stycznia 1933r. 

o godz. 5-ci po poł. odbędzie wię w lokalu Zakładu, 
„Wilno, Trocka 14. sprzedaż przez licytecję niewyku- 

pionych i nieprolongowanych za tawów. przyjętych 

za dowodami do Nr. 4486, których ul- 

gowe terminy (terminy sprzedzży z | cytacji) upłynę- 
w Zakładzie 

ły do dnia | stycznia 1933 r. 
Dyrekcja 

  

PROSZEK 

@® LAT TRZYDZIESTU 
MAŚLABOWNICTW. UDO. 

W DODOBNEM DO 
LLP DANGA 

  

    

  

wypow'edzianej radošei, že i ja, jako 

dorosły mężczyzna orać się nauczę. 

     

  

Kroczyłem z dumą przed dziadk cm 

za pługiem, ciągniętym przez pa 

ni, śmiałem się małemi ustecz 

i wołalem: 

No gniady, no siwy, i zdawała 

mi se, że konie dlatego tylko ciągną, 
iż rozumieją mój rozkaz, 2 przyjem- 

niej im. gdy ja orzę. 

Czarna ziemia połyskiwała w słoń 

cu, pokrajana ostrym  lemieszem. 

Wznosiły się nad nią skowronki. a ol- 

brzymie. skaczące wrony. manewro- 

wały hordami po parującej glebie. ub, 

przecinając czarnemi skrzydłami po- 

wietrze, fruwały w szerokich przest 

worzach. 

Gdy już  podrosłem. dziadunio 

wziawszy mię za rękę niedzielami pro 

wadzał do kościoła. Nie zapomnę ni- 

gdy Trępińskiego dworu topoli, kolo 

których przechodziliśmy. kapliczek i 

mnóstwa zielonych brzóz z chwieją- 

cemi się krzyżami, ruczajów, przeć 

które dziadunio przenosił. 
Olo idziemy do kościoła. Z'elon* 

Świątki. Zielono, Świetl ście, ciepło. 

      

Wilno. al. Š-to Jańska |, tet 3-45 

  

Triumf kinomatografj! polskiej. 

Pałac na kółkach «on Frenoe04) 
Dzieje wałki dwóch mążczyzn o miłość, 

Karolina Łubieńska, śpiewaczka Nina Grudzińska, Igo Sym. 

oraz po raz pierwszy w tym sezon:e Kazimierz Krukowski. 
realizator filmu „Dziesięciu z Pawiaka. 

Program świąteczny! 
ru I śmiechu! Król śmiechu i radości 

KINOMANJA 

DZIŚ! W elki program świąteczny! 
Po raz pierwszy w Wilniel 

nej uroku ziemi rumuńskiej. — W rolach gł.: 
NAD PROGRAM: Atia«cie dźwiękowe. 

KSIĘGI 
UPROSZCZONEJ] RACHUNKOW., 

30 grudnia r. boo godz. 1S-ej 

  

argumenty pr 
ce tranzytu ni 
wreszcie rozp 
żenie gospod 

   

      

    

             

   
   
        

             

          

  

   
    
       
      

    

   
       

   

        

o przez Pomorze, : 
się z tezą, że jeśli poło- 

cierzy. 

  

merzu może by 
sprawiedliwość śą 

Zmiana 
ku 

       
  

   

  

80 | 
stów. S 
nych pisarzy 
cuskich, a Polsce 

MODA. 
Trochę fantazji. 

me daw 

ch polskich i 
odda usługi. 

      

   
   

    

        gdy jeszcze 
poła do popisu 

bicta, któ i 
du, aibo r 

j, może ! 

    

  

e się ślepo 

m kosztem zmieniać wygląd 
skórę. Ocz 

  

kiesze 

  

zainteresowana w ochronie 
W często pomysły bywają kos. 

Tymczasem... 
'fFymczasem 

  
  towne. 

wie    , jednej sukni zerowej     

w dnie świąteczne © godz. 2-ej 

2 godz. humo- 

i oglądania tego najdowcipn. filmu. 

     

  

AMERYKANKI, 

@ 
8 

CENY ZNIŻONE 

z wszystkich przed- 
miotów do klasy 6 ej 

nym, za minimalną | 
cenę. Zęłoszenia pro- | 
szę kierować do Ad- 

    

handlowego na procenty     od 5—6 w ecz. 

            

    
     

          

   

  

    
     

    

   
        

szczęście i serce pięknei woliyżerki. M 
Ztyszko Siwan, Aleksander Zelwerowlcz 

Udzia! bie ze chór Dana. 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE EŹWIĘKOWE. Scznse: <, 6, B 1 10.15 

Bilety honorowe nieważne. 

RESKONTRO, 
WEKSŁOWE в 

i najrozmaitsze pomocnicze 

KALENDARZE 
CENY ZNIŻONE 

| W. BORKOWSKI 
Wiino, Mickiewicza 5, tel. 3-72. 

  

Z. Lipszyca 
Wileńska24, m. 4, tel. 1248 

  

Dr. GINSBERG 
choroby skórne, wene 

  

MAJA LóKRETOKI 
w. ZP Nr 69 

  

ć bardzo dużo 
j cały karna- 

aria przyjació- 
rną, jedwabną 

a z as ma 

  

   
   

    

   

        

   
a niej bolerko z ręka- 
tego samego koloru wy 

rzeba je zasląpić czem in- 
awiamy do niej przedewszyst 

e pelerynki, tzane pod 
re można na różne sposoby zarzu 

ć: czasem odsłaniają jedno ra 
+ końcami puszczonem* 

swobodnie z przeodu, albo zatkniętemi za pa 
sek. Jedna nką może być rna, dru- 
ga kolorow ależnie od gus! potrzeby 
Jeśli ti że z koron- 
1 i jest modny 

     

  

       

  

wieczorowych mufe= 
które słażę 

jODOWe. = 

  

Nie jest 
i dodaje ie 

akiej przyp 

  

       
zęsto buki 
najwiern 

p lakże pióra, róż 
ubiegłych sezo- 

re nosiły wasz: 
wprowadzone w 

rich, zabłysły za chwiłę 
   

  

     
    
    

      

ły jeszeze 
moda 

  

Pierwszy polski film osnuty na ile życia cytkowego 

ro). 44 Jiośnisna i urocze 

Reżyse:: Ordyński, 

Lekka, wesoła, pełna radoznego wdzięku i ełonecznej radości bajka filmowa z udziałem niezrówn. 

Liliany HARVEY | Henry Garata .. JASWOWŁOSY SEN 
Sen o szczęściu, o spelnicnych nadziejach, o ziszczonych marzeniach. 

NAD PROGRAM: Dodatki dźwiękowe. Początek o g. 4. 6, 8 i 1015, w dn św.oŻ-ej. Ceny miejsc od 

HARGLD LLGYD * 
NIKT nie jest w stanie, powstzymač się od wybuchów śmiechu podczas słuchania 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE DZWIĘKOWE. 

Ceny kryzysowe: Na |-szy seans: 40 gr i 75 gr, na pozost seanse: 49 gr. i #5 gr. Początek o 4, 6, 8 1 10.15 

25 gr. 
  

   
najpiękniej:zej pikantnej 

erotycznej komedj 

| mus Ceny najnižsze w Wilnie: Parter ma wszystkie seanse cd 55 gr. — 

RAPSODJA RUMUŃSKA 
MARCELA ALBAKI ; Mikołaj Milikow. — Wspanisła wystawa. 

Początek o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

Hymn wielkiej miłości na tle 
przepięknych póliłanów peł- 

  

Tow. Eksploat. Browaru 
Sp. sE 
Akce. „E. Lipski 

tel. 16-19 poeca piwa 
pilzneńskie I marcowe. 
Obciąg browaru. „Własne 
automaty — Wielka 56 

+ Mickiewicza S 
  

PANI 

poszukuje 
małego pokoiku 

w centrum miasta. 
Oferty do Administr 
„Kurjera Wileńskiego 

Mieszkanie 
4-pokojowe z kuchnią & 
wygodami do wynajęcia 

Zwierzyńcu. Dowie- 
się ul. Stara 32--2. _ 

jie    

    

    

  

   
Do wynajęcia 

4 i 3 pokojowe mieszka 
nia ze wszelkiemi wygo- 
dami (elektryczność. wo- 

+ * Gabinet Sa AN 
+ т dociąg, łazienka) wł. Fa- 

Udzi a iekcyj Lekarza-Dentysty , bryczna 3—10. 
Dowiedzieć sie u rządty 
m. 12. Ceny b. dostępnz- 

  

į > 2 6 czynny = 

wiącznie, MOKę DYC|  Ordyn. Lek. Dentysta Poszuku 
tez pomoc w nau- WAJNER 

| 

kach w roku szkol | przyira. od 10—2 i 4—7 
wspólnika 
do młyna parowego uru- 
<homionzgo. Motor Firray 
„Perkua*. Dobry punkt- 

  

ministracji „K“ WilL“ | тусапе ! moczepłcl we | Pożądane gotówka od 
pod „Udziełam* Wileńska 3 tel. 567 į 1000 zł. Mogę również 

d „B2I (4-5 wydzierżawić na dłuższy 

Poszukuję zi Anių E termin. 
„gospodyń.  kasierek do Axuszerka 

samodzielnego interesu Z Warszawy 

KRAWCOWA 

  

lub prowizję (gotówka 
wymagana od 1000 do Z ы ь > 

3000 zł.) Zgłaszać się: | p ayjmuje od S do I mi A. 
Sadowa 11 m. 2 ulica Kasztanowa ь i dotrze.   = 

as | Ofłarna zm. 1, tel.15-78. 

L i L LL kai 

  

Idę bosy, niosąc w rączce małe buciki, 

a luż koło mnie ogromnemi krokam. 

stąpa dziadunio. Weiąż mówi coś do 

mnie. Zawsze coś opowiada. Słucham 

go z uszanowaniem i prostołą i tak 

się cieszę, Niewypowiedziane szeześ- 

cie wpada do piers: razem z jego sło- 

wami. Tak mi nadzwyczaj dobrze. 

A tu jeszcze te zielone łany zbożu 

falują dookoła w lawinie słonecznego 

światła. Te zielone brzozy, te krzaki 
pełne zagwarzonych ptaków. 

Dochodzimy do miasteczka. 
Mnóstwo ludzi siedzi przy drodze, 

wdziewając buty, które. żeby w błocie 
nie powałać. przyniesiono w ręku. 

My również siadamy na kupie ka- 
mieni. Wciągam buty, potem idziemy 

do miasteczka. Bez dziadka jestem 

niespokojny. bez niego nie mogę wy- 

trwać ani chwili. 
Dziadunio zawsze śpi w chlewie 

Tylko o wiele później, gdy wyrosłem, 

zrozumiałem dlaczego tak było. I 

dunio był starym kawalerem. Miesz- 

kał przeto u brata, oddawszy mu swo- 

ją część ziemi. Jak obey. Najczęściej 

zapomniany prez wszystkich. 
Dziadunio był bardzo spokojny 

      

   
     

  

   

Dobrze. jeżel: się znajdował w izbie 

w chwli. gdy wszyscy zasiadał dw 

stołu — wówczas i on strawy otrzy- 

mał. : 
Lecz biedak dość często głodne 

pozostawał. Nigdy pracy z rąk nie w 

puszczał. Od samego rana do późne, 

nocy wciąż coś robił. Ale, gdy się czuł 

niedobrze nikt prawie wtedy g© 

nie widział. : 
Ażeby nie przeszkadzać nikomu, 

przebywał tylko w stałej swej sypial- 

ni-- w chlewie. Tam mu zano- 

szono. Czasami zapomniany, wijący 

sę z bólu, przez kilka dni w chlewie 

leżał. i 

Kiedy podrosłem, przyzwyczaiłem 

się do niego lak, że mi nikt nie mógł- 

by go zastąpić. Jeżeli chorował, nos; 

łem mu wówczas mleko i strawę do 

chlewa. Leżąc na kupie słomy. pałrzaf 

wtedy na mnie wdzięcznie swojem. 

wielkiemi. błęk:lnemi oczami, głebo- 

ko w oczodołach wpadniętem*. Teg> 

spojrzenia jego nigdy nic zapomnę. 

    

    
   

    

   

    

(D. n.) 

Redaktor odpowiedziaipy Wttałd Kiszkia.   

 


