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Rewizjonizm 
z dn. 10 b. m., oraz niezbyt do- 

jak się okazało — powtó 

nius* 

kładne — 

rzona w kow.eńskiej „Idisze Szłyme” 

kawiarniana rozmowa jej współpraca 

wnika z Min. Zauniusem odbiły się 

głośnem echem w prasie państw z Li 

asiadujących. Obie te publikacje 

jako zapo- 

twa 

  

  

zostały skomentowane 

wiedź zmiany w dotychczasowem sta 

nowisku Litwy w sprawie n'eutrzymy 

wania żadnych stosunków z Polską. 

Nasz współpracownik 

p. А. C. omówił obszernie fakty-powy 

ższe w artykule „Jaskółki w grudniu 

(Nr. 290 291 „Kurj. W4l.*), nie będę 

więc do nich powracał. 

szanowny 

Zresztą p. "Purickis pośpieszył 

m „Sensa 

eyjnym* artykule sobie 

samemu w paru innych artykułach w 

wkrótce po swoim pierwszy   

zaprzeczyć 

„Lietuvos A-das* ogłoszonych i zmyć 

tym sposobem grzech nieopatrznie po 

pełniony. P. Puriekis jest wprawdzie 

(a przynajmniej był nim doniedawna) 

prezesem Związku Dzienn'karzy Li- 

  

tewskich, jednakże jego wystąpienia 

publicystyczne n.e odznaczają się na- 

ogół stałością wypowiadanych sądów. 

jego artykuł, który uzyskał tak duży 

rezonans mógł też być w dużym stop- 

niu sugestją ze strony znanego poety 

p. Giry, o czem też zlekka autor napo 

myka. Ale co wolno poecie, tego n.e 

i p. Purickis 

  

  

wolno pol tykowi, 

zapewne nie bez wpływu z góry — 

musiał się wycofać ze swoich wątpli- 

wości w skuteczność pol.tyki izolowa- 

nia się Litwy od W'leńszczyzny. W 

każdym razie dla oceny możliwości 

rew-zji poltyki litewsk:ej wobec Pol- 

ski bardz ej symptomatyczną jest po- 

śpieszna rejterada p. Purickisa, niż je 

go wystąpienie w „Musu Velnius*, 

Niedyskrecja „Idysze Sztymė“ ró- 

wnież zoslała przez Min. Zauniusa 

zdementowana. Minister oświadczył, 

że rozmawiał prywatnie i nawet w tej 

przypadkowej rozmowie takich opin'j 

jakie mu przyp'sane zostały, nie wy- 

powiadał. Jednakże, zgodnie ze zwy- 

czajem dziennikarskim, rzekomy wy 

wiad powędrował przez szpalty pism 

zagran'cznych i, nie bacząc na zaprze 

komentarze, czenie, wywołał żywe 

zwłaszcza w prasie niemieckiej. 

Zadziwiającą jest czułość tego ba- 

rometru stosunków polsko-litewsk ch, 

  

jakim jest prasa niemiecka. Najpoważ 

niejsze dz'enniki niemieckie zamieści- 

ły obszerne telegramy swo'ch kores- 

pondentów z Kowna o nagłówkach 

pełnych niepokoju (. 

nie z Polską”), lub życzliwej perswazji 

Czy porozumie-   

(„Niemcy naczelnym problemem 

Łiltwy””. Obawa o oderwanie się Lii- 

wy od politycznego frontu z N'emca- 

mi jest w Bernie niezwykle czujna. 

Oczywiśee ne chodzi tutaj o korzyś 

  

   
ci gospodarcze, których Litwa Rz 

nie przysparza. Polityka gospodar! 

Niemiec w stos. do Litwy jest zbudo- 

jach po 

  

мапа wyłączne n-emal na rae   

Ftycznych. Celem jej jest takie uksz- 

tałtowanie stosunków gospodarczych, 

aby Lwa widziała w swoim zachod- 

  

nim sąsiedzie najdogodniejszego i 

nie: astąpionego kontrahenta w wy- 

mianie oraz aby ewentualne z nim zer 

wanie musiało ją koszłować zbyt dro 

go jak na obec 'sową'* sylua- 

cję. Można więc sobie wyobrazić, że 
   

  

p. Zauniusa. 
ilekroć podczas litewskich narad rzą- 

dowych odezwie sie n:eśmiały głos, że 

polityka izolowania się wobec Wileń- 

  

   
szczyzny naraz:ć może tamtejszy doro 

bek narodowy Itewski na niepoweto- 

wane straty, szefowie „resortow“ gos 

podarczych replikują argumentem na 

stępującynr: ,„Zm ana tej polityki oz- 

nacza zerwanie z Niemcami. Czy pan 

chce narazić nasze inter:sy gospodar- 

cze (eksport : tranzyt) na zupełną klę 

skę?“. 

Zaniepokojenie w Nemczech z po 

wodu artykułu p. Purickisa i „wywia- 

du“ M'n. Zauniusa było jednak tak sil 

ne, że w Kownie uznano za potrzebne 

nię ograniczyć s.ę do suchego demen- 

ti, lecz potwierdzić ponownie absolut- 

ną nieustępliwość i niezmienność po- 

ltyki Ltewskiej w sprawie stosunków 

z Polską. W dp. 23 b. m. ukazał się w 

„Lietuvos Aidas* autentyczny wywiad 

z Min. Zauniusem (podany w krót- 

kiem streszczeniu we wczorajszym nu 

merze „Kurj. Wil.“). P. Zaunius nie- 

tylko zaprzecza wszelk'm pogłoskom 

  

o zmian'e w stanowisku Litwy wobec 

Polski, ale 

czn.e ocenia szanse Litwy na „odzys- 

kanie** Wilna. Są one — jego zdaniem 

- lepsze niż były przed rokiem. Wów 

czas tylko Sowiety uznawały(?) prawo 

Litwy do Wilna, a dziś i Trybunał Ha 
ski „uznał zajmowane 

przez Litwę wobec Polski za nie będą 

prawem*. Ponad- 

  

arazem bardzo optymisty 

stanowisko 

ce w sprzeczności 7 

  

to p. Zaunius uważa, że wogóle ist- 

nieje obecnie w Europie dążenie do - 

zlikwidowania sporów zagrażających 

pokojowi, a więc i sprawy Wilna (2). 

Tak więc litewski minister spraw 

zagranicznych wyraźnie staje w szere 

gu państw, głoszących żądanie rewizji 

granie „drogą pokojową”, a „odzys- 

  

kanie” W.lna widzi we wspólnem z 

niemi działaniu na terenie międzynaro 

dowym. „Odzysk 

Gdańska : 

sa warunkiem 

anie" przez Niemcy 

  

Torunia jest dla p. Zauniu- 

Wilna. 

Od strony rewizjonizmu niemieckiego 

„odzyskan'a“ 

mniema p. minister być zabezpieczo- 

nym przez ów tajny „Grenzvertrag” 

z r. 1928, który potwierdza nienaru- 

szalnošė gran'e I tewsko-niemieckich. 

Rachunek ten tak mniej więcej wy- 

gląda: Lilwa pomoże politycznie Niem 

com w osiągnięciu ich celów rewizjo 

nistycznych wobec Polski, a za to 

Niemcy pomogą p. Zauniusowi „odzy- 

skać* Wilno, oraz zrezygnują na za- 

wsze z wszelkich pretensyj do Kłajpe 

dy. 

P. Zaunius zabiera się więc ubić je 

  

dnym strzałem dwie szłuki zwierzyny. 

Za cenę fantasmagorji wileńskiej go- 

  

tów jesl otworzyć poprzez Pomor: 

polskie naścieżaj wroia pochodowi 

nacjonalizmu niemieckiego na wschód 

i zgęścić nacisk jego na Klajpede. Ist- 

ie przysłowie, które się 

  

nieje rosyj 

tu nasuwa. Brzmi ono w tłumaczeniu 

polskiem: będziesz ganiał dwa zające 

żadnego nie złapiesz. 

Testis. 

    

e M 
JAN WOJCIECHOWSK 

(PIERWOTNY) 
Oficer I Brygady Leg. Polsk. — Kapitan Rezerwy W. P. 

ur. 12 czerwca 1889 roku w Warszawie. 
Kawaler Krzyża Walecznych, niezłomny bojownik o niepodległość 
w szeregach Organizacji Bojowej, Zw. Walki Czynnej, | Brygady 
Legjonów Pol., Obrony Lwowa, Powstania Górnośląskiego, kilka- 
krotnie ranny — niestrudzony działacz społeczny — sterawszy 
wszystkie siły w służbie dla Ojczyzny — dokonał żyw. dn. 28,XII. b.r. 

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie dziś, w piątek (30 b. m.) 
w kościele Ostrobramskim e godz. 10-e 
Rossa wyruszy o godz. 4-ej po poł. tegoż dnia. 

w wzywa uczestników walk niepodległościowych, 
jako też zaprasza patrjotycznie czujący ogół do uczczenia pamięci Zmarł. 
Żołnierza-Obywstela przez gremjalny udział w ceremonjach pogrzebowych 

Zarząd Zw. Legjonistów. Poł. 

  

Związek Legjonis 

  

         
pogrzeb zaś na cmentarz 

  

BRRR 

Gandhi zostanie wypuszczony z więzienia? 
Różnice zdań. 

LONDYN (Pat). Dzienniki donoszą 
o możliwości wypuszezenia Gandhie- 
go i większej liczby jego zwolenników 
z więzienia w dniu Nowego Roku. 

W sprawie tej zachodzi różnica 
zdań pomiędzy rządem brytyjskim a 
wicekrėlem Indyj. Gabinet brytyjski 
pragnie uwolnienia Gandhiego aby za 
pewnić jego udział w sesji mieszanej 
komisji dla rozpatrzenia projektu u- 
stawy konstytucyjnej dla Indyj, vice 
król oświadezył w swoim czasie publi- 
cznie, że Gandhi nie będzie zwolniony 
dopóki nie wyrzeknie się cywilnego 

  

nieposłuszeństwa i oczekuje takiego 
przyrzeczenia źe strony Gandhiego. 

W Londynie zdają sobie sprawę £ 
tego, że Gandhi nigdy podobnej dekla 
racji nie złoży i że Ścisłe wykonanie 
polecenia wicekróla oznaczałoby bez- 
terminowe więzienia dla Gandhiego. 
W związku z tem przewidują niezadłu 
go, gdy tylko ustawa konstytucyjna zo 
stanie przez parlament brytyjski przy 
jęta, ustąpienia Willingtona i miano - 
wania liberała lorda Lethiana wieekró 
lem Indyj. 

Na ostrzu noża. 
Z pięcłu na trzy miljardy. 

PARYŻ (Pat). Komisja finansowa 
senatu odrzuciła 13 głosami przec wko 
9 projekt em'sji 5 miljardów fr. bo- 

nów skarbowych, uchwałonej przez 
parlament. Komisja zmniejszyła cyfrę 
emisji do 3 miljaródw fr. 

Kwestja zaufania dla rządu. 
PARYŻ (Pat). W' związku ze spra- 

wą emsji bonów skarbowych rząd 
Paul-Boncoura zmuszony będzie dziś 
postawić w senacie kwestję zautania. 
Prasa przypuszcza nogół, że senat nic 
zechce otwierać nowego  przesiienia 
rządowego w końcu roku i n.e pójdzie 
za wskazaniem swej komisji finanso- 

    

  

wej. Zdaniem szeregu pism, stanow 
sko komisji nie jest zresztą wrogie wa 
bec rządu i ministra Cherona. Człon- 

kowie komisji głosować będą prawdo- 
podobnie za rządem. Pragną oni jedy 
nie umożliw'ć sprawozdawcy komisji 
podjęcie dyskusji celem podkreślenia 
wobec senatu powagi sytuacji. 

  

  

Przyjęcie prowizorjum budżetowego. 
PARYŻ (Pat). Senat przyjał 242 

głosami przeciwko 6 całość projektu 
prowizorjum budżetowego, uchwalo- 
nego przez Izbę Deputowanych. Komi 

sja finansowa przyjęła rządewy pro- 
jekt emitowania bonów skarbowych 
na sumę 5 miljardów tr. 

Dalsze echa mordu kapturowego. 
Mordercy zbiegli. —Oskarżanie policji. 

BERLIN. (Pat). Sprawa kapturowego mor 
derstwa, popełnionego na komendancie sztur - 
mówki drezdeńskiej, zatacza €oraz Szersze 
kręgi. Za zbiegłymi zagranieę trzema sztur 
moweami, którzy wykonali wyrok, władze 
rczpisały listy goń 

Prasa demokratyczna wyraźnie stwierdza, 

  

że mordercy zbiegli da Włoch za fałszywemi 
paszportami, Frakeje soejal-demokratyczna 
i koemunistyezna zgłosiły w sejmie saskim in- 
terpelacje, w których oskarżają połieję kr. 
minałną © ułatwienie mordercom ucieczki i 
coemagają się od rządu pociągnięcia da odpo 
wiedziałności winnych urzędników. 

  

Wzburzenie w Saksenji. 
LIPSK. (Pat). Ujawnienie morderstwa ka 

piurowego, dokonanego w Dreźnie przez sztur 

móweów hitlerowskich, wywołało wielkie © 

burzenie w całej Saksonji. W* związku z 
tem denoszą dziś z Dreźna o silnem napre- 

żeniu wśród tamtejszych hitlerowców oraz 4 

masowem występowaniu z partji, eo przybie 

rać ma nawet charakter nagminny, Ponad- 
to zbiera się podpisy, które mają хабесуйо- 
wać © demonstracyjnem występowania €n- 
łych oddziałów szturmowych, W, Halle, u- 
chcdzącem za najbardziej niepewny ośrodek 
hitlerowski, zbuntował się oddział szturńno 
Wy. 

Propaganda radjowa za rewizją granic. 
BERLIN (Pat), Radjosatcja L. zw. Pogra 

nicza Wschodniego urządziłą wczoraj wieczo 

rem specjałne słuchowisko propagandowe na 

rzecz rewizji granie wschodnich Rzeszy. Słu- 

chowisko transmitowane było przez w 

kie stacje niemieckie. Na program złożyły 3 

cytaty z germanofilskiej prasy ameryk ańskiej 

i angielskiej oraz enuncjacje polityków zagr 

nicznych w rodzaju lorda Rothermere'a i Gu 

sława Harve; wypowiadających się za. Pe 

     

    

WSZSEANĘBRENMI TEWSREEE ZWRZEIK AW KTWOWEKE O OROGEASEWROZROOGAGEORZA 

Od Administracji 
Prosimy Szanownych Prenumeratorów o wniesienie przedpłaty 

za miesiąc styczeń i wyrównanie zaległości za miesiące ubiegłe. 

Do numeru dzisiejszego załączamy: na ten cel blankiet czekowy 

P. K. O. z numerem konta naszego wydawnictwa Nr. 80.750 

  

„Wolne Miasto Gdańsk wraz z całym korył 

ją granie wschodnich. Powoływano się prz 
tem na Ron Dmowskiego, twierdząc 
również on uważa t. zw. korytarz niemoż 
liwy do utrzymania. 

Zdaniem prelegentów, | 
nie mają pozostać przy 
otrzymać i obszar kory 

       

żeli Prusy Wschod 

emcach, to muszą 

  

       

Przemówienie mjr. Grossego i djałog do 
stosowane były do tonu propagandy rewvzjo 
nistycznej niemieckiej. Również berlińska jra 
sa prawicowa ogłasza alarmowe artykuiy, © 
patrzone takiemi tytułami jak: „Szalona gra- 
nica na wschodzie* (Tag); „Wałka > kury- 
tarz“ (Boersen Ztg.); „Rewizja granic wse! 
nich — w Nowym Roku musimy równiez Za- 

            

wsze o tem pamiętać* (Deutsche Ztg.) — Or- 

gan wszechniemiecki pisze: dla nas meów 

  

istnieje tylko jedno rozwiązanie, a mianowicie 

  

rzem od Tczewa aż po Śląsk musi powróc 

do Niemiec. Korytarz wiślany musi przy 
zpowrotem Macierzy Niemieckiej. 

        

    

  

  

TRADYCYJNĄ NOC SYLWESTROWĄ ; 
najlepiej spędzić można w salach górnej i dolnej 

Zamówienia na stoliki przyjmuje Zarząd Restauracji. Do kolacji przygrywać będą dwa najlepsze zespoły muz. Rewelersowo-Dancingowe Ceny specjalnie zniżone. 

Restauracji „ST. GEORGES" į 

WIADOMOŚCI Z KOWNA. 
ANTYPOLSKIE NASTROJE ŚWIĄTECZNE 

W KOWNIE. 

Na tegoroczne nastroje świąteczne w Kow 
nie wpływała w dużym stopniu kwestja w!- 
leńska. Zjawisko to jest tem godniejsze uwa 
gi, że właśnie w ostatnich czasach propaga:u 
da antypolska na Litwie jaż się nie pojawia- 
ła, a wpływowe głosy odzywały się coraz 
mocniej za rew'zją dotychczasowej polityk: 
wileńskiej. B. minister Finansów dr. Yczas. 
b. minister Spr. Zagr. dr. Purycki, jeden z 
najwybitniejszych poetów litewskich Lud- 
wik Gira * inni usiłowali udowolnić, že by- 

łoby bodaj wskazane zmienić litewski punkt 
widzenia w stosunku do Polski. — Jeszcze 
przed kilku dniami oświadczył leader chrze 
ścijańskich demokratów dr. Bistras, że Ly- 

łoby wskazane zmienić taktykę polityczną 
Litwy. Dr. Bistras nie uczynił przytem żad 
nej aluzji do Polski. Z oświadczeń łeaderów 
partji ludowców, w tej liczbie b. prezydenta 
państwa dr. Griniusa również wynika, że 
liaudininkowie wykazują skłonność dysku 
towania na temat rewizji litewskiej polityki 
zagranicznej. 

Mimo to ws. 
mia zmiany dotychczasowej polityki 
skiej względem Polski wywołała w 
społeczeństwie litewskiem silne podniec 

ę *. Dla uspokojenia spo 
litewskiego odpowiedzialni i wpły 

wowi politycy litewscy zajęli się w sw 
enuncjacjach świątecznych niemal wyłącznie 
sprawę wileńską, dając wyraz niezmiennemu 
stanowisku litewskiemu w stosunku do Pol- 
ski. 

Dr. Purycki, który jeszcze w przedostał 
nipr numerze ,„Musu Vilnius* w całkiem kw 

Nominacja. 
GDYNIA. (Pat). Dekretem p. ministra 

przemysłu i handlu komendor Kański, dłu- 
goletni inspektor Państwowej Szkoły Mors 
kiej, ostatnio zaś rownik oddziału żegłu: 
gowego Urzędu Morskiego w Gdyni, t 
mianowany kapitanem portu gdyńskiego. Ke 
mandor Kański obejmuje nowy swój urząd 
w dniu 1 stycznia. 

Odznaczenie. 
PRZEMYŚL. fPatj. W: dnin 29 bm. woje 

woda lwowski dr. Rożniecki bawił w Pr 
myślu, gdzie wręczył ks. biskupowi przemy- 
skiemu Nowakówi krzyż komandoreki z 
gwiazdą orderu Polonia Restituta. 

Pismo święte w języku 
ukraińskim. 

ŁUCK (Pat. Pod protektoratem metropoli 
ty Dyonizego i pod przewodnictwem bisku 
pa Polikarpa powstała w Łucku podkoinisja 
dla przetłumaczenia na język ukraiński p 
ma świętego oraz ksiąg liturgicznych cerkwi 
prawosławnej. : 

Komunikat warszawskiej 
dyrekcji kolejowej. 

WARSZAWA (Pat). Dyrekcja Okręgowa 

Kolei Państwowych podaje do wiadomości, 
że na odcinku Charbin — Mandżurja wscho 
dnio-chińskiej kolei żelaznej przywrócono 
ruch pociągów pośpiesznych, wobec czego 
wznawia się sprzedaż biletów i przyjmowanie 
„bagaży przez Mandźurję, Charbin, Czang- 
Czun. Pociągi pośpieszne z Niegorełojc do 
Mandżurji odchodzić będą trzy razy w tygo- 
dniu w soboty, poniedziałki i środy, a do Wła 
dywostoku dwa razy w tygodniu — we wtor- 
ki i piątki. 

Dalsze echa afery Kreugera. 
NOWY YORK. (Pat). 8 dyrektorów Inter 

national Match Corporation, związanego z 
koneernem Kreuger © Tell, zostało oskarżo 
nych © malwersaeje, Irwing Trust Co, które 
mu podlega administracja wyżej wspomnia 
nege towarzystwa, zażądało przekazania spra 
wy sądowi. Dyrektorom zarzucają, że pobra 
li 249.981 dol. z fikcyjnie wykazanych dywi- 
dend. 

Półtora miljona kg. przędzy 
w zapasie. 

LO (Pat). Na dzień 18 gradnia zapa- 
sy przędzy w Łodzi wynosiły ogółem 
1.475.230 kilo, eo w porównaniu z okresem 
poprzednim wykazuje wzrost zapasów © 
84.908 kilo. я 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWA „(Pat). Londyn 29,68—29,54; 

Nowy York 8.925 — 8,905; Paryż 34,85 — 
34,76; Szwajcarja 171,85 — 171,42; Berlin w 

prywatnych 212,65; Tendencja me- 

   

   

       

      

    

  

ystko próba przedyskutowa- 
litew- 
ałen. 

NE 

  

  

  

  

    

    

   

  

    

  

   

  

    

    
AKCJE: Bank Polski 88,50 — 89. Stara- 

chówice 7,60. Teńdencja: mocniejsza.     

7 stycznia 1933 r. 

Noc szału    

   

kretnej formie poddał dyskusji możłiwcsć 
zmiany polityki litewskiej w sprawie Wil 
na, oświadcza teraz w świątecznym numerze 

tegoż pisma, że „żaden Litwin nie poda Po 
lakom dłoni poprzez trupa wileńskiego" 
N zanie stosunków z Polską nie przyn 
si i ani pod względem nars- 
dowo—politycznym ani też pod względem 
gospodarczym. — Dr. Purycki podkreśla abe 
cnie, że sprawa odzyskania Wilna nie może 
być porównywana z problemem Alzacji i Lo- 

taryngji, gdyż w sprawie wileńskiej chodzi 
o stolicę litewską, a przytem spór jest pro- 
wadzony pomiędzy dwoma państwami o n'e 
równych siłach. Wobec tego Litwa nie może 
pójść za pr n francuskim. 

Z enuncjacy 
żów stanu i polityków wy 
sunki między (Palską a Litwą nie doznają, 
przyjamniej w bliskiej pr łości żadnej 
zmłany. Litwa będzie raczej próbować wy- 
zyskać w przyszłych międzynarodowych de- 
batach na tematy  wschodnio—europejskie 
pomyślną dia siebie decyzję Trybunału Has- 
kiego z dnia 15 października 1931 r. w. spra 
wie tranzytu polsko—litewskiego, według któ 
rej Litwa nie jest obowiązana do otwarcia 
ruchu tranzytowego pomiędzy Wilnem a Ko 
wnem. (W ja 

DYMISJA NA 
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przeto, że sto 

    

    

     

  

    
    

    

    
   
   

   

GO REDAKTORA 
ĘDÓWKI 

Długoletni redaktor „naczelny .półurzędo- 
wego „Liet. nis ustąpił ze swe 
go stanowiska, Dymisja ta wywołała w ko- 
wieńskich sferach politycznych . zrozumiałą 
sensację. Gustainis należał do sfer kierown* 

czych rządzącej partji tautininków i cieszył 
się stale pełnem zaufaniem rządu. Dzięk: 
swemu taktowi umiał zaskarbić szacunek na 
wet u przeciwników politycznych. 

Dymisję Gustain'sa przypisuje się pole- 
mice, jaka się wy 1 ostatnio w pras.e 
litew j na temat ski (dr. Puryck:j. 
Gustainis miał mianowicie wykazać zbyt ma 
ło stanowczości w przeciwstawieniu się re- 
wizjonistycznym tendencjom dr. Puryckiego, 
będącego, jak wiadomo, współpracownikiem 
polit 1ym urzedowki. (Wilbi). 

SPRAWA SĄDOWA K. A. K. 
, Sprawę działaczy Komitetu Akcji Kato- 
lickiej ks. Telksnisa, Piotrowskiej i W. Ku- 
dirkówny przekazano ostatecznie Sądow: 
Wojskowemu. Jednocześnie przekazano Są- 
dowi Wojskowemu sprawę autorów i kolpor- 
terów pamfletów pod wezwaniem „za prawdę 
i wolnoś Bernotasa, Kimszy i Zauka't sa. 
Akty oskarżenia zostały już sporządzone. m 
Obie sprawy mają być rozpatrywane w koń- 
cu stycznia lub w początkach lutego. (Walbi;, 

   

  

     

   

  

   

   

    

   

    

  

      

  

ZJAZDY TAUTININKÓW NA PROWINCJI. 
W? tych dniach odbyły się liczne zjazdy 

lautininków w Loždziejach, Olicie * Szaw- 
lach. Wi zjeździe w Łoździejach brał udział 
premjer Tubelis, który wygłosił przy tej «ka 
zji przemówienie na temat politycznego, kul- 
turalnego i gospodar: „ego ia kraja. -- 
Premjer wzywał do j pracy i 
wytrwalošci. W zježdzie olickim wziął udz.ai 
wiceprezes związku łauiininków minister Kc 
munikacji inž. Vileis. i członek zarządu 
centrałnego partji dyr. p. Żukas. W zjeź- 
dzie szawelskim wziął udział członek 2arzą- 
du centralnego partji p. Lapanas, który wy 
głosił sprawozdanie z pol yczno—gospodaz 
czego życia Lityy. (Wilb:). 

    

  

   
  

BUDOWA NOWEGO WIĘZIENIA. 
, „Dzień Kow.* (292. 12. 32): M-stwo Spra- 

wiedliwości złeciło przedstaw twom Ii: 
tewskim w szeregu krajów rozpisanie konkur 
sów na opracowanie projektu budowy pod 
Kownem wielkiego więzienia, obliczonege 
na 1000 więźniów. Po przyjęciu projektu 
zostanie ogłoszony konkurs na przekazanie 
budowy, więzienia, której koszta mają wy- 
nosić ok. 5 milj. litów. (Wžibi). 

  

   

   

REDUKCJA PŁAC ROBOTNICZYCH. 
„Rytas“ (271. 12. 32): Już dawno 

łym szeregu fabryk i drukarń kowieńs 
pracodawcy chc zredukować płacę robol- 
niczą. tem tle wynikło sporo tarć i niepo 

    

      

  

   

  

rozun które udało się zlikwidować jedy 
nie dzięki interwencji głównego Zarządu U- 
bezpieczeń Społecznych. Mimo to po Nowym 
Roku ma się zamiar robotnikom płace zre- 
dukowač. (Wilbi). 

RATOWANIE ROLNIKÓW PRZED LICY- 
TACJAMI. 

Rada Stanu opracowuje obecnie projekt 
. który ma ulżyć sytuacji zadłużonych 

ian. Zgodnie z lą ustawą gospodarstwa 
włośc e mrożna sprzedawać z 
przetargów jedynie wtedy, o ile suma. od 
której się przetargi rozpoczynają, będzie sta 
nowiła dwie trzecie istotnej wartości gospo 
darstwa. Wparunek ten ma zabezpieczyć gos- 
podarstwa rolne przed licytacją z powodu 
zadłużenia na niewielką sumę. 

Rada Stanu opracowuje ien projekt usta 
wy w trybie przyśpieszonym i należy się spe 
dziewać, że w najbliższych dniach wpłynie on 
do Gabinetu Ministrów. (Wailbi), 

   

  

  

  
  

  

POMOC DLA BEZROBOTNYCH. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rcs- 
patruje jeszcze budżet na 1933 r. W, porów 
naniu z rokiem ub. budżet zostanie zmniej- 
szony, Na pomoc dla bezrobótnych przew:- 
dziana jest suma 80 tys. ltów. /Wiłbij. 

 



K UR JIER 

Załatwianie sporów między Polską i ZSRR. 
Tekst konwencji koncyljacyjnej 

W. ostatnim „Dzienniku Ustaw* og- 
łoszony - został tekst konwencji koncyl- 

j między Polską i Sowietami, 
nej w Moskwie dnia 23 listopa 
przez posła Rzplitej Stanisława 

Patka i komisarza ludowego spraw 7ag- 
ranicznych 7. S. R. R. Maksyma Litw:- 

  

   

  

   

  

  

  

  

   

1 

Nieznany dotąd szerszemu ogółowi 
iekst tej konw ji, wartej zgodnie z 
art. 5 paktu o nieagresji — podajemy po 

niżej. 

ART. 1. Umawiające się strony zobowia- 
ją się wzajemnie poddawać, zgodnie z pe- 

jeniami niniejszej kenwcucji, komisji 
cyjneį de załaiwienia polubownego 

kie możliwe spory, któreby mogłyby po 
między Rzecząpcspoliią Polską, a Zw. 

Socjalisty ch Republik Rad, z racji К- 
łów za: złych po wejściu w życie niniejszej 
kenwenecji, a które to spory w czasie właś- 

«iwym nie dałyby się załatwić w drodze dyp 
łematycznej. 

Postanowienia niniejszej konweneji 
stosują się do spraw terytorjalnych. 

Przewidziane w porozumieniu polsko-s6- 
wieckiem z dnia 3 sierpnia 1926 roku postę 
powanie w sprawie zatargów granicznych po 
zostzje w mocy. W. razie niezałatwienia ich 

polubowuie w trybie przewidzianym w po- 
wyższem porczumieniu, każda z umawiają- 
cyel ę stron będzie mogła je wnieść do ko- 
misji kcueyljseyjnej, „przewidzianej w arty- 
kule niniejsz; 

ART. 2. Komisja koneyljaeyjna,  prze- 
widziana w art, 1, składać się hędzie z ezie 
rech człenków, przyczem każda z umawiają 

cych się stron wyznacza po dwóch członków 

     

    

   

        

nie 

      

    

  

4 pośród swych obywateli dla każdej sesji 

komisji. 
Każda z umawiających się stren będzie 

miała prawe kerzystać z pomocy ekspertów, 
mianowanych przez nią, którzy będą mieli 

pruwe zasiadać w komisji z giosem dorad 
czym. Każda z umawiających się stron, bę- 
dzie miała również prawo, za wspólną zga- 
dą ©bu stren komisji,. ać przesłuchania 

przez komisję osób, których zeznania uzna 
za pożyteczne. 

Przewodniczyć komisji będzie jeden х 
przedstawicieli strony przeciwnej niż ta, na 
której terytorjum odbywa dana sesja. 

ART. 3. Kcmisja kencyljacyjna będzie 
miała za zadanie wyjaśniać kwestje sporne, 
Które będą jej przedstawiane, zbierać w tym 
€ełu wszelkie niezbędne informacje, dokładać 
starań do pogodzenia stron i, w teln Zalai- 
wienia sporu, $ormułować propozycje, które 
uzna za słuszne i które załeci obu umawia- 
jącym się stronom przyjąć w dredze dypło 
matycznej. 

Jeżeli komisji koneyljacyjnej nie uda się 
podczas jednej i siormułować propozy 
załatwienia re zpatrywanego przez nią sporu 
i je umawiające się strony nie dojdą w 
ezasie właściwym do porozumienia w drodze 
dyplematycznej, każda z umawiających się 
Stron będzie miała prawo zażądać, aby spór 
ten był oddany ponownie do rozważenia ko 
misji koncyljacy jnej. 

ART. 4 Komisja koneyljaeyjna zbierac 
się będzie na wniosek jednej z umawiających 

się stron, skierowany do drugiej w drodże 
dyplomatycznej, w czasie ustałonym za obo- 
pólną zgodą przez umawiające się strony. 

Zebranie komisji winno nastąpić w termi 
nie nieprzekraczającym jednego miesiąca od 

ehwili wpłynięcia wyżej. I ZA UKE wnio 
sku. 

W, zasadzie sesje komisji nie powinny 
mieć miejsca częściej niż raz do roku, poza 
wypadkami nadzwyczajnemi, kiedy to komi 
śja winna będzie się zebrać na żądanie jednej 
ze stron. 

O ile umawiająee się strony zgodnie nie 
postawią, sesje komisji będą się odbywały 
kolejno w Warszawie i Moskwie. Miejsee 
pierwszej sesji zestanie ustalone w drodze 
łosowania. 

ART. 5. Każda z umawiających się stroa 
przedstawi stronie drugiej w dredze dypło- 
matycznej, najpóźniej na 15 dni przed zeń 
raniem się komisji kencyljacyjnej, liste 
spraw, które pragnie poddać rozważeniu na 
danej sesji. 

ART. O ile umawiające się strony 7504 
słnie nie postnowią inaczej komisja koncyl- 
jacyjna sama ustali swą procedurę, poza za- 
sadami tą konwencją przewidzianemi. 

ART. 7. 
zaji koneyljacyjnej niezbędną jest obecność 
wszysikich jej ezłonków. 

Q ileby jeden z ezłonków komisji nie 
«mógł wziąć udziału w pracach komisji, stre 
na załuteresowana wyznaczy jego zastępec 
w przeciągu 50 dni po stwierdzeniu niemoż- 
mości wzięcia udziału w sesji. 

ART. 8. Umawiająee się strony zobowią 
zują się ułatwić komisji keneyljaeyjnej wy- 
konanie powierzonych jej zadań, w szezegól 
meści zaś dostarczać jej w granieach możli- 
wie najszerszych wszystkich potrzebnych jej 
informacyj i dokumentów. 

ART. 9. Komisja koneyljaeyjna sporządza 

        

   

  

     

          

   

  

Bla prawomocności obrad komi © 

sprawozdanie, dotyczące kwestyj spornych, 
które zostały jej przedłożone. Sprawozdanie 
to winne być dostarczone umawiającym się 
sironcm przed końcem sesji, w czasie trwa 
nia której kwestje te będą rozważane, o ile 
umawiające się strony nie postanowią zgod; 
nie przedłużenia tego terminu. 

Sprawozdanie winne zawierać projekt za: 
łatwienia każdej sprawy spornej, przedsta- 
wicnej do rozważenia komisji, o ile projeki 
ten z6stanie przyjęty przez wszystkich człon 
ków komisji. 

dku, € ileby komisja nie mosgta 
gody na projekt wspólny, sprawez 

wiuno zawierać prepczycje obydwóch 

      

    

stron. 
ART. 10. Sprawozdanie komisji koncylia- 

cyjnci podpisują wszyscy jej ezłonkow 
Winne en6 być niezwłocznie podane do wia 
domości umawiaj a się stron. 

ART. 11. Każda z umawiających się stron 
zobowiązuje się w terminie należytym, nie- 
przekraczająęeym w żadnym razie trzech mie 
sięcy, powiadomić drugą, czy zgadza się na 
prcpczycje wspólne komisji, zawarie w jej 
sprawczdaniu. 

ART. 12. Sprawozdania komisji koneyla- 

   

  

    
   

    

    

  

   

  

OD ŻOR „AA LTPAEDIEEE. DNR 

eyjnej mogą być ogłoszone eafkowicie fub 
częściowo tylko za sda obu umawiająeyeh 
się stron, 

ART. 13. Wynagrodzenie e€złonków ko- 
misji koneyljaeyjnej oraz ekspertów i in- 
nych osób, powołanych przez jedną z uma- 
wiająeych się stron, pokrywa strona powo- 
łująca. Inne koszta, związane z działalnością 
kiomisji, poncszą obie umawiające się strony 
po połowie. 

Art. 14. Wi czasie trwania postępowania 
kcreylacyjnego, umawiaj4ee się strony zobo 
riązują się wzajemnie wstrzymywać od wszei 

kieh zarządzeń, mogących oddziałać w nieko 
rzystny sposób na urzeczywistnienie zaleecń 
komisji koneyljaeyjnej. 

ART. 15. Konweneja niniejsza stanowi 
część integralną Haktu Nieagresji między 
Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjali 
stycznych Republik Rad, podpisanego w Mos 
kwie dn. 25 łipea 1932 reku, i będzie raty 
tikowana równocześnie z powyższym Pak- 
tem. 

  

   

Wejdzie cna w życie równoeześnie z nim 
i będzie chowiągzywała wyżej wymieniony 
Pakt. 

EEST 

Polska — St. Zjednoczone — Sowiety. 
NAWY YORK (Pat). „New York 

Evening Post', omawiając prawdopo- 
dobną zmianę polityki Stanów Zjed 
noczonych wobec Sowietów, pisze m. 
Je: 

   

  

Niemal bezpośrednio po ukazan'u 
się pogłosek o zmianie stanow iska SI 
Zjednoczonych wobec Rosji, Polska 
poczyniła przesunięcie w swojem dyp 
lomatycznem przedstawicielstwie, za 
stępując swego dotychczasowego pos 

    

ła poprzednim posłem moskiewskim 
Patkiem, który świeżo prowadził roko 
wania o pakt nieagresji między Polska 
i Sowietami, kładąc kres groźbie woj- 
ny, wiszącej nad rosyjskim frontem 
zachodn'm. W; dyplomatycznych ko- 
łach Waszyngtonu zmiana ta uważa- 
na jest za oznakę, że Polska chce mieć 

w Waszyngtonie, gdy nastąpi uznanie 
Sowietów, autorytet w dziedzinie sta 
sunków rosyjskich. 

  

Napad rabunkowy. 
BERŁIN. (Pat). Na agencję pocztową w 

Mahlsdort pod Berlinem zamaskowani ban- 
dyci dckcnali ubiegłej nocy napadu rabuu- 
kowego. Steroryzowawszy przy pomocy re 
wołwerów urzędników, zamieszkałych przy 
lekalu pocztowym, bandyci zabrali znaczna 

ilość przesyłek wartościowyweh i listów pie 

  

niężnych, między innemi również z Ameryki, 
Kierownik agencji, przybywający na wyż: 
szem piętrze, spłeszył bandytów sałwą strzu 
łów rewciwerowych. Na miejsce wypadku 
przybyło pogotowie policyjne, ale bandyci 
zatołali tymezasem ujść. Dło tej pory nie usta 

lone wysokości skradzionej sumy. 

SYLWESTER 1933 |] | SYLWESTER 1933 
DLA WSZYSTKICH WILNIAN WIEERĘ FORL POPULARNA ZABAWA 

SALA Kino „REWJ 
66 SALA MIEJSKA. 

(Ostrobramska 5) 

== POWITANIE NOWEGO ROKU = 
ATRAKCJE KINOWO-TEATRALNE TAŃCE DO RANA 

Wejście 3 zł. — Dla pań 2 zł. — Tani bufet. — Początek o godz. Il-ej w nocy 
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Janet Gaynor I Ūharios Patrol 

W WALCE I BURZY” 
Mamy więc już monografję Ta- 

deusza Hołówki. Piękną książkę o 

447 stronach, skreślonych šwietnem 

piórem Wincentego Rzymowskiego, a 

owianych gorącem tchnieniem przy- 

jaźni i braterstwem idei, która łączyła 

autora z bohaterem monografji. 

  

"Idziemy szlakiem odbytym przez 

Hołówkę od Semipalatyūska i Džar- 

kentu w Turkiestanie nad chińską 

granicą. až do nieszczęsnego Truskaw- 

ca. Na szlaku tym, szukając jego, Ta- 

deusza Hołówki śceżek i dróg, zdołał 

biograf roztoczyć rozległy OB - hi- 
storyczny, prawdziwie obraz epoki. 
I nic w tem dziwnego ani sztucznego, 
albowiem Hołówko był jednym z czo- 
łowych przedstawicieli swego okresu 
wrażliwym resonatorem jego prądów 
i idei: sprawiedliwości społecznej © 
wyzwolenia narodowego. 

  

Fakt, iż chcąc ukazać Tadeusza 

Hołówkę, trzeba — i można od- 

  

tworzyć dzieje całego pokolenia, epo- 
kę wałki i burzy, jest miarą wielkości 
i roli jaką odegrał. 

RTS" 

Zył kiedyś akademik który czerpiąc 
z wszechnicy światło wiedzy, był bo- 
jownikiem postępu. Nie miał troskli- 
wej opieki kuratorów, poparcia orga: 
nizacj: państwowej, nie był pupilem. 

Natomiast miał poryw młodości, 
siłę i niezależność myśli, żar patrjo- 
tyzmu, sprawiedliwość serca, brawu- 
rę, junactwo i ofiarność. Promień, 
Filarecja, Spójnia, Kuźnica, wypelaio- 
ne młodzieżą polską w smutnym okre- 
sie niewoli zaćmiewają blaskiem 

    

  
  

  

swym dzisiejsze życie akademickie, w 
którem gdzieniegdzie tylko tlą świa- 
tełka i chybocą ogniki, zresztą zaś 
zalega głucha noc zacofania, wstecz 
niectwo myśli, ciasnota pojęć i prze- 
raźliwa pustka idei. 

Był w Petersburgu „Głos Młc- 
dych*. „Kuźnia połskiej myśli postę: 
powej', bijąca snopami zuchwałych 
skier powsłańczych tuż pod okiem 
wszechmocnego cara. W najź 
spójni z Tadeuszem Hołówką, jako 
współpracownicy i współredaktorzy 
zarazem, skupili się wokół nowej pła- 
cówki jego koledzy--przyjaciele: Ka- 
zimierz Kamiński, Juljusz Łukasie- 
wiez, Jan Wolski, Wacław Głazek, 

Mieczysław i Wanda Niedziałkowscy. 
Jerzy Czeszejko-Sochacki, Jerzy Dre- 
cki. W. rozkwicie wiełkich nadziei, 

w atmosferze młodości i entuzjazmu, 
w przeczuciu wiełkich zadań i prze- 
łomów, rodziła się nowa publicystyka 

ba 

W „Głosie Młodych* 
m Hołówki: 

  

   

takie oto było 

„Punktem wyjścia jest dla nas sto- 
sunek do jedynie twórczej i odrodczej 
syły w społeczeństwie, do ruchu 
polskich mas pracujących, dźwigają- 
cych nowe Polski życie... Piastnjąc 
ideały postępu, uważamy, że dążenia 
narodowe nie mogą służyć za maskę 
wstecznictwu i nacjonałizmowi... Tę- 
pić będziemy trujące kwiaty szowi- 
nizmu, siejącego naokół objawy zdzi: 
czenia, cofającego wstecz dorobek 
kultury i demokracji polskiej; zwał- 
czać będziemy w społeczeństwie to 

J 
RESTAURACJA „MAZOWIECKA“ 

Wiino, Jagiellońska 2-a (wejście z ulicy Jagiellońskiej i Holu Kina „Heljos“) 

W NOC SYLWESTROWĄ 
dnia 31 grudnia, urządza uroczyste 

SPOTKANIE NOWEGO ROKU 
pod dźwięki orkiestry Yo-Yo Band. — Moe niespodzianek. — Panie otrzymają 
upominki. — Bufet obficie zaopatrzony w zimne i gorące zakąski i napoje wy- 
skokowe. — Kolacja z 3-ch dań 2.50. — Prosimy o wczesne zamawianie stolików 

OOOO ECONO . 

Restauracja „BRISTOL! new T 

two- 
rzą 

  

_eiu*, mocą dusz swych zakreślali 

ejszej. 

J 

  

    GABINETY 

СОИ арУЕ ОМО ЗЕГ м 

prusactwo duchowe, harde wobec lu- 
du własnego, wyniosłe wobec Litwi- 
nów, Ukraińców lub Żydów, a z po- 
korą znoszące  kopnięcia silniej- 
szych... 

Ojcowie byli więksi od dzieci Po 
kolenie wolnej młodzieży kryje się 
wstydliwie w cieniu tych, co choć 
„urodzeni w niewoli, okuci w powi- 

о- 
bie zadania i stawiali cele. 

Może to po wielkich wzlotach du- 
cha i czynu jałowizna i małość? 
Ugorne lata? 

  

Książki Rzymowskiego nie można 
streszczać. Trzeba czytać tę niezwy- 
kłą powieść z czasu wczorajszej wiel- 
kiej burzy. Romans bijący tętnem 
krwi, dramat, na którego scenie tło- 
czą się ludzie i biją gromy zdaszeń, 
smuje sę konsipracja, szaleje wietka 
wojna, przewalają się wojska, walezą 
Legjony, rozgrywa się los narodów 
i przeznaczenie jednostek. Niby arcy- 
powieść o epoce Potopu; tylko że bo- 
haterem nie jest król bez woli, ani 
jego wielki kanclerz, ani okrutny 
Jarema, ani nawet sterany Kisiel, lecz: 
wielki Wódz i rzesza młodych, wśród 
których kresowy „Kirgiz* był ied- 
nym z wielu, coprawda z najlepszych. 
Wołodyjowscy, Skrzetuscy, Bohuno- 
wie realną rzeczywistošcią przestonili 
twory genjalnej fantazji i ziścili ma- 
rzenia przez wiek zgórą nieziszezone 

Wewnętrzny rozwój i logika zda- 
rzeń postawiła Tadeusza Hołówkę w 

    

   

ekipie Józefa Piłsudskiego. Wszystko - 
co działo się z Hołówką i wokół niego 
od wojny światowej do jesieni zmar- 
twychwstania i później, trzeba wchło- 
nąć. Stronice książki Rzymowskiego 

W I L E N. Ss K I 

Dziennikarze jugosłowiańscy 
w Krakowie. 

KRAKÓW (Pat). W drugim dniu 
pobytu w Krakowie wycieczki przeds 
tawicieli prasy jugosłowiańsk'ej gos 
cie zwiedzili rano zabytki artystyczne 
i architektoniczne miasta. W godzi- 
nach popołudn'owych podejmowani 
byli przez syndykat dziennikarzy kra 
kowskich śniadaniem podczas które - 
go wygłoszono szereg toastów. 

Po południu w ratuszu odbyło się 
plenarne posiedzenie kom tetu poro- 
zum:enia prasowego — ро!зКо- jugosło- 
wiańskiego. Zjazd otworzył prezes pol 
skiego komitetu p. red. Gielžynski, ki 
w przemówieniu podkreślił dodatnie 
rezultaty w dziedzinie zbližen'a pols- 
ko-jugosłow: ańskiego osiągnięte przez 
oba komitety w ciągu ostatniego roku. 
Witając dzienn*karzy jugosłowiańs- 
kich a w szczególności prezesa komi- 
tetu jugoslowianskiego posła Zivance- 
viczą, mówca podkreślił jego zasługi 
jako referenta ustawy rałyfikacyj jnej 
konwencji kulturalno- szkolnej mię- 
dzy Polską a Jugosławją w Skupszy 
nie. Następnie zabrał głos poseł 
Zivancevicz, który położył nacisk na 
współpracę między Polską a Jugosław 
ją nad utrwaleniem pokoju i obecne- 
go stanu pol'tycznego w Europic. Na 
czelnik wydziału prasow ego MSZ Prze 
smyck*, witając zjazd imieniem mini- 
sterstwa spraw zagr raniecznych, podkre 
ślił jego znaczenie jako instrumentu 
zbl ženia Е wspėlžycia narodów wo 
wszystkich przejawach życia zbiorowe 
go. W odpowiedzi 'zabrał głos przeds- 
tawicieł biura prasowego przy radzie 
ministrów w B'ałogrodzie dr. Radva- 
novic. który w dłuższem przemówie- 
niu scharakteryzował podstawy, na 
których winna się opierać współpraca 
prasy obu krajów, wymagająca prze- 
dew tkiem wzajemnej lojalności i 
wytężonej walki z wiadomościami fał 
szywemi, tendencyjnie kolportowane- 
m; przez wrogie źródła obu krajów. 

Po odczytaniu sprawozdań rocz- 
nych z działalności obu komitatów 
zjazd na wniosek posła Zivancevicza 
uchwalił wysłać depeszę hołdowwniczą 
do Pana Prezydenta Rzeczypospol'tej 
prof. Mošciekiego ii króla Aleksandra 
oraz depesze z podziękowaniem do m 
nistrów spraw zagranicznych Becka i 
Jeftica oraz do prezydenta m. Krako- 
wa Beliny- -Prażmowskiego. 

Po zamknięc'u zjazdu zebrani zwie 
dzili Pałac Prasy. Następnie naczeln'k 
wydziału prasowego MSZ Przesmy 
wydał na cześć gości jugosłowiańskich 
'bankiet w salach hotelu Frageuskiego 

O Rodz. 23,55 członkowie zjazdu 
żegnan. serdecznie przez komitet przy 
jęcia, odjechali do Warszaw у 

Gia 

WŚRÓD PISM. 
- Drega, miesięcznik poświęcony Spr: 

wie žyela polekieżo. AR yszedł Nr. 19 i za 
B: 

  

    

    

    

   

   
   

  

»Э .ін!… w oczach saika 
wozdań nadesłanych na konkurs I. P. 5. na 
krytykęj, va Bobrowskiego „Powszod 
nie dni — po rewolucyjnej niedzieli (sytuacjo 
wewnętrzna w 2. Sowietów). Z dzieł literac 
kich dalszy ciąg tragedji Jacka Cocteau „Or 

w ffumaczeniu R Kołonieckiego, wier 
sze Napierskiego i Flukowskiego. W dzial» 

życia zagranicy* dr. Myślicki pis 

(wnioski ze spra 

    

   

  

    
zjeździe filozoficznym w Hadze z po 
300- lecia 

du 
śmierci Spinozy, Wreszcie wspom 
Szpaka o Haydnie recenzje z ksią- 

    

POWITANIE NOWEGO 1933 ROKU. za. ! | 
„ME 0О 

uczynić swą własnością. Przedewszy- 
stkiem zaś kartki pamiętników Ho- 
łówki, bezcennych wspomnień ami - 

sarjusza, który przedzierał się „Przez 
dwa fronty* i odbył wędrówkę "P 
kraj czerwonego caratu“. 

I trzeba z całą bezwzględnością, 
którą dyktuje (i usprawiedliwia) uty 
litaryzm- społeczny, | upowszechnič 
głębokie wartości ideowe, którc w 
tem tkwią. Wyzyskać ich treść wy- 
chowawczą, wprowadziwszy ją w naj- 
szerszy obieg. Do świetlic, sal odczy- 
towych, izb szkolnych i ideowych kół 
młodzieży, wszędzie gdzie wykuwa 
się pojęcia obywatelskie, niewidoczne, 
acz najważniejsze podstawy państwa. 

Książka Rzymowskiego nie powin- 
na, nie może pozostać tylko pięknym 
pomnikiem, uslawionym wielkiej za- 
słudze. 

w nowym 

ielkim filmie 

  

  

  

U niego, u Hołówki było uczyć się 
odwagi cywilnej, śmiałości czynu, 
konsekweńcji wysnuwanej nie z dok- 
tryny, lecz z rozumnej oceny tego, 
co dobre i zgodne z sumieniem. Nie 
liczył się wtedy z względami, które 
oplątują ręce tylu ludziom, pozbawia- 
jąc ich siły, szedł ku prawdzie nawet 
pod kamieniami rodaków. 

Wzruszający epizod z przeżyć о- 
cjalisty-patrjoty przypomina Wineen- 
ty Rzymowski. Opowiadanie dziś je- 
szcze zmraża krew w żyłach. Oto 
Hołówko wśród akcji wyborczej do 
Sejmu w roku 1922 przemawia w Mła- 
wie na rynku. 

„Gdy jednak spróbował wkroczyć 
w krytyczny rozbiór polityki tego o- 
bozu, -który mandaty swe zdobywał 
pod znakiem „Boga i Ojczyzny”, bo- 
jówka miejscowa postanowiła mówcę 

Zabytki budowlane na ziemiach 
„ polskich. 

  

Fotogratja nasza” przedstawia kościół ka- 
tolicki w į wieluūski 
zbudowany „ Świąty: 

A PRZ arty 

    
< pocz. ? 
na pala WEŻ 

    

BARWNY FILM 
Wynalazek Polaka. 

„ WARSZAWA. (Pat). 
wiadezałnem Szczepanika w Wiarszawie od- 

W) laboratorjum doś 

był się pokaz filmu w barwach naturalnych. 
urządzony dla prasy i sfer fachowych. 

Wynalazek Szezepanika Dorza na zasto- 
sowaniu barw zasadniczych, które przy róż- 
nych kembinaejach dają całą skalę kolo- 

rów, nie wyłąezzjąc białego. Do zdjęć barw 
nych używana jest taśma filmowa. Aparat 

Szezepanika daje się zastosować do zwyk 
tyeh aparatów projekcyjnych oraz do dźwię 

koweów. Pekaz spotkał się z uznaniem ze 
branych, ze względu na niezwykle realne i 

plastyczne wrażenie, jakie wywoływany zdje 
cia seen ruchiswych, pejzażowe, portretowe 

i martwej natury. 

Rozwiązanie problemu  kinematografji 
barwnej przez Polaka nabiera* dla nas tem 
większego znaczenia, że wielu wynalazców 
całego Świata od kilkudziesięciu lat pracuje 
nad nim nadaremnie, Jednym z pierwszych 
wynalazców w tej dziedzinie był Ś. p. Jan 
Szezepanik. Zbigniew Szczepanik oparł 
swój wynałazek na podstawach, zbudowa- 
nych przez cjea i po udoskonaleniu różnyca 
szezegółów rozwiązał ostatecznie Stronę tech 

niezną zagadnienia, Dowodem doniosłości wy 
nalazku naszego redaka jest duże zalntere- 
sowanie nim zagranicy. ` 

Armja belgijska. . 
BRUKSELA (Pat). Izba przyjęła projekt 

ustawy, ustalającej stan bny armji na 

rok 1935 na 61.500 żołnierz 

Kronika telegraficzna. 
— Misję tworzenia nowego gabinetu bał- 

garskiegoe, król powierzył wczoraj Muchano- 
wowi. 

   

  

    

   

— Miejcoweść Tematlan (Meksyk) uleg- 
ła zniszczeniu skutkiem trzęsienia ziemi 
bitych zostało 27 osób, rannych zaś 50 osóh. 

   

— Gwałtowny wybuch gazu węgłowego na 
stąpił wczoraj w kopalni w pobliżu Nagy 
Manyck. 13 górników poniosło Śmierć ai 
miejscu. 

— Epidemja grypy opanowała Stany Zje 
dnoczone. Wi 3% stanach zarejestrowano 
43997 wypadków. Stanowi to jednak prawdo 
podobnie */5 część faktycznej liczby zacho 
rowań, gdyż w samym N. Yorku było ich 10 
tysięcy. * 

- Ambasadorem francuskim w Rzymie 
jak donoszą dzienniki, ma być mianowany 
sen. de Jouvenel. 

PODZETOEZE OE TERE NTZTO TYCZKA 

Humor. 
POSAG. 

Pinkerton ma otrzymać 40,000 dolarów 
posagu. Dostał tylko 4,000. Zwraca się do te 

$с 

      

zWwTróś 

  

— Pozwolę sobie 

że brak jednego ze 
- Zeró to pair — odpowiada spokojnie 

(Judge. 

uwagę panu, 

  

te 

  

  pouezyć, że srodze się myli, jeśli są: 

dzi, że poto wałczył o wolną Polskę, 
aby móc w niej korzystać z wolności 
słowa”. С 

Opadnięty przez sforę zaślepio- 
nych nikczemną agitacją mieszczan, 
szedł Hołówko sam ku odległej stacji 
kolejowej. 

„Zaledwo Hołówko, opuściwszy 
wiec, wszedł pod wysokie drzewa alei, 
prowadzącej do dworca kolejowego, 
posypał się za nim wściekły tłum mie- 
szczan, uzbrojonych w cegły i kamie- 
nie. 

— Bić, Żyda! Bić socjalistę! Bić 
bolszewika! — ryczała banda, Ściga- 
jąc bezbronnego człowieka i węsząc 

powietrzu zapach krwi i rozkosz 
bezkarnego mordu”. 

Jleż brakowało, by „na tej ziemi, 
którą tak hojnie krwią swoją napoił, 
do której biegł z Turkiestanu przez 
tysiące i tysiące mil, dla której dźwi- 
gał jarzmo węzienne i krwawił ię 
o druty kolczaste* — legł ukamieno- 
wany przez własnych?! Nie od , wra- 
żej kuli", lecz od kamienia rodaków! 

Samotny, zlany krwią, gnany prze? 
zdziczały tłum Tadeusz Hołówko wy- 
rasta do miary symbolu. Niedosięgal- 
nego dla kamieni, ludzkiego zła i 
zbrodni, symbolu prawdy i postępu. 

* # * 

  

  

Problem narodowošciowy w Pol- 
sce nie jest powszechnie ani należycie 
rozumiany. Względnie niedawno jesz- 
cze był on kategorycznie negowany. 
Od podręcznika szkolnego do prakty-- 
ki administracyjnej brzmiało hasł» 
Polski narodowej i w tem znaczeniu 
jednolitej, Potem przyszła restytucja 
litery prawa. pisanej konstytucji. Bra- 

Nr. 298 (2640) 

Notatki ze Świata, 
— WARSZAWA GRECJI urządziła słuchu 

wisko radjowe w jęz. greckim. Chodzi © to, 
że Grecja nie posiadając własnej radjostacji 
musi korzystać z audycyj obcych. To też tak 
z Grecji jak i z kolonij greckich w Rumunji 
i na Cyprze nadeszły do Warszawy b. gorące 
podziękowania, Jakoby w szeregu miejscowo 
Ści cała ludność zbiegła się ed pracy, by u- 
słyszeć język ojczysty na falach eteru z War 
szawy. lmpreza miała więc poważne znacze- 
nie propagandowe. 

— KIEPSKO Z TEATREM WYSPIAŃ- 
SKIEGO — zwierza się w wywiadzie członek 
lotnej komisji teatralnej Koman Zrębowicz. 
Te dwadzieścia spektakli w całej Polsce аша 
szało komisję do kolejnego obniżania coraz 
bardziej wymagań w stosunku do uczestników 

konkursu. Dobre wrażenie zrobiły napraswydę 
tylko teatry wojujące z trudnościami zdoby- 
cia środków — łucki i częstochowski. Poza 
tem zaś w Warszawie „pogrom asów* dzięki 

złemu obsadzeniu ról, w £odzi niżej poziomu 
„Sędziów* nigdzie nie wystawili dobree, w 
Wilnie najbardziej się podobała... publiczność. 
Również w Katowicach niemiecka młodzież 
kulturalnie i żywo reagowała na „Noc Listo- 
padową*”. Naogół aktorzy nie umieją mówić 
wiersza, a przedstawienia przygotowane były 
dorywczo. Ponieważ trzeba było dać komuś 
nagrody, więc je dano.., Jako twórczy objaw 
z imprezy rejestruje Zrębowicz jedynie deko- 
racje Pronaszki, 

    

   

— JUŻ BYŁ POLAK MISTRZEM ŚWIATA 
w boksie zawodowym. Tym który 25 lu te- 

mu osiągnął cel dążeń Rana i Poredy był Sta 
nisław Kiecal -(Stanley Ketcheil*|, „zabijaka 
z Mitchiganu“. Niewysokiego wzrostu, a nie 
zwykłej wytrzymałości i ambicji rozgromił 
knock-outami swych konkurentów do mistrzo 
stwa wagi średniej, przez k. o. równiez stra- 
cił je i przez k, o, odzyskał — rzecz niebywa- 
ła w dziejach boksu. Zginął zastrzelony -— 
jakoby przez konkurentów. 

; 

— WSI O FIGURĘ MATKI 

BOSKIEJ, stoją ua pogranicznej miedzy 
trwała parę lat. Truskawka nie dopuszczała 
do figury mieszkańców Janówki (pow. war: 
szawski) i vice versa, Uzbrajano się do starć 
coraz lepiej, aż ostalnio doszło do tego, że 
janowiacy otworzyli na truskawiaków regu- 
larny ogień rewolwerowy... B. ciężko ranny 
24-letni mieszkaniec Truskawki. Władze zacho 
dzą w głowę, skąd tyle rewolwerów, znalezio 

nych przy rewizji. 
Dość oryginalny objaw 

prawdaż? 

WALKA 2 

p 
   

   

  

religijności, nie- 

- 10 MŁODYCH WIŁÓCZĘGÓW, SPŁO: 
NĘŁO w stercie słomy pod Piotrkowem. Za- 
nocowali oni w stercie i zapewne zapalili pa 
pierosy przed zaśnięciem... Straż ogniowa wy 
dobyła już tylko zwęglone kości. 

   

— Co JEST Z KSIĘŻNĄ HOHENLOHE? 
Ta córka adwokata wiedeńskiego, która dzię 
ki małżeństwu weszła do t. zw. „sfer“ utrzy 
mywała dziwnego charakteru stosunki z ca- 
łym szeregiem państw europejskich. Przypa- 
dek zrządził, że trafił w niewłaściwe ręc ek 
wystawiony jej przez znanego potentata pra- 
sowego Anglji germanofila lorda Rothermera 
Po nitee do kłębka i w dzień wigilijny aresz- 
towano książnę w Biarritz pod zarzutem nie- 
dozwolonych machinacyj politycznych z ca 
łym filmowym aparatem skrytek, szyfrów i 
t. p. Obecnie znów księżna została zwolniona. 
Jakoby nie da się utrzymać zarzut dziaialno- 
ści za pieniądze, gdyż pogłoski o jej ruinie 
majątkowej mają nie odpowiadać prawdzie. 
Księżna ma czternastoletniego syna, który się 
wychowuje w szkole wojskowej we Franeji. 

  

-— CLEO. DE MERODE TANCERKĄ POD- 
WÓRZOWĄ! Ta piękna faworyta Leopolda 
belgijskiego, arbiter mody i elegancji z cza: 
sem straciła sławę, popularność i... klejnoty, 
z których wyprzedaży żyła czas dłuższy. Dziś 
Cleo można widzieć jak tańczy na podwó- 
rzach Montmartre'u i słynnym ongiś z wdzię- 
ku ukłonem dziękuje za skromne datki. 

— EX—KAJZER NIE JEST JUŻ NIEM- 
CEM! — Tak. Gdy swego czasu zniesione 
zakaz powrotu do republiki członkom byłej 

dynastji, Wilhelm z tego nie skorzystał. Otóż 
istnieje inny przepis który głosi, że przestaje , 
się być obywatelem niemieckim, o ile przez 
10 lat pobytu zagranicą nie zgłosi się do naj- 
bliższego konsulatu niemieckiego. Obywatel 
z Doorn nie jest więc już obywatelem Rzeszy! 

- MINISTER MIANOWANY PRZEZ 
RADJO — to nie w Ameryce, ani gdz.ein- 
dziej, jak we Franeji, spokojnej i dobryen о- 
byczajów. Chodzi o min. rent i emerytur, kto“ 
ry z głośnika dowiedział się o swej nominacji 
Poleciał do telefonu sprawdzić. 

Odpowiedziano mu: — istotnie, panie mi- 
nistrze ... 

— HALLO, PIĘKNE PANIE! Ostatnia 144: 
deńska nowość to rękawiczki z trójkątną kła 
pką na kišei, 

Cel: żeby piękne elegantki można było bez 
kłopotu całować w rękę na ulicy. mi 

kło natomiast sformułowania spraw, 
które wnosi w nurt państwowy życie 
bezmała dziesięciu miljonów obywa- 
teli, Ukraińców, Białorusinów. Ży- 
dów. 

Kwestja narodowościowa oznacza 
nietylko postulaty, dopominanie się 
o prawa, konieczność ustępstw i po: 
działu dóbr, które daje państwo. Nie- 
tylko reformę rołną na ziemiach bia- 
łoruskich i ukraińskich, ' osadnietwo 
rolne dla Żydów, jednakową produk- 
tywizację mas łudowych bez wzgłędu 
na język, którym się porozumiewają, 
narodową szkołę publiczną, wycho- 
wanie inteligencji na własnej tradycji. 
Nietylko katedrę ojczystej literatury 
i własnej historji, samorząd terytor 
jalny czy nawet autonomję, udział w 
rzeszy urzędniczej aż do jej głębokich 
szeregów. 

Kwestja narodowościowa to pro- 
gram jutra. Polska jagiellońska ucho- 
dzi zbyt często za frażes, upiększający 
uroczyste przemówienia, za krasomó 
wczą ozdobę bez głębszej treść i 
znaczenia. Tyłko pomniejszyciele Poł- 
ski widzą ją w ciasnych granieach, 
określonych elementem etnicznie pol- 
skim albo wyobrażają sobie ją jaka 
więzienie dla niepolskich ludów. 

Hołówko rozwijał program naro- 
dowościowy jako przesłankę mocar- 
stwa, którego ziszczenie ma być Iru- 
gim aktem historycznym, gdy akt 
pierwszy, odzyskanie niepodległ ści, 
stało się faktem. „Stoi mi zuwsze 
przed oczyma ideał Polski-—wielkiej 
i wspaniałej, tej istotnej potęgi na 
wschodzie Europy. Ta Polska — to 
moja treść, moje dążenie”. Jakżeż 
słusznie wydobył to Rzymowski na 
czoło monografji, » wyznania powyż- 
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WIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU Akcja pomocy 
Katastrofa z drezyną kolejową na szlaku 

wilno—Święciany. 
Dwaj robotnicy kolejowi poważnie ranni. 

Wezoraj w godzinach wieczorowych po- 
sterunek PP. na dworcu kołejowym w Wiil- 
mie zaalarmowany postał władomością, iż 

ma szłaku Wilno—Święciany szybko mknąca 
-w kierunku Wiilna drezyna z nieustalonyeh 
narazie powodów wykołeiła się. Podezas kn 
<astrofy zestali poważnie ranni dwaj rokot- 
niey kolejowi a mianowieie. Wiładysław Mie 
ezkowski zamieszkały stale w Łyntupach, po- 
wiatu święciańskiego, oraz Władysław Ło- 
sowski zamieszkały w Nowej Wilejce przy ul. 
Narutowicza Nr. 17. 

Na miejsee wypadku niezwłocznie wyje- 
chał wagon sanitarny, który przewiózł obu 
rannych do ambulansu kolejowego gdzie u- 
dzielono im pierwszej pomocy. Zawezwane 
na miejsce wypadku pogotowie ratunkowe 
przewiozło obu rannych w stanie poważnym 
de szpitala Św. Jakóba, 

Bliższych szczegółów o przebiegu kata- 
strofy narazie nie otrzymaliśmy. Na miejsce 
wypadku wyjechała specjalna komisja šled 
eza. te) 

——— EK 

Soleczniki. 
WIGILJA STRZELECKA. 

Oddział Związku Strzełeckiego w Podbar- 
„eiach, gm razem z kołem mło- 
„dzieży P. С. K. urządził w. świetlicy strzele” 

kiej wspólną wigilję. Tradycyjną wieczerzę 

poprzedziło łamanie się opłatkiem,( a zakoń 
czyły chóralne śpiewy kolend przy płonącej 
<choince. Prezes Oddziału Zw. Strzeleckieg» 
p. Jan Czepulonis, į zemówieniu 6 Zna- 
czeniu kulturalno- howawczem tego ro- 
dzaju wspólnych uroczystości, rozdał obec- 
nym dary gwiazdkowe nadesłane przez Koła 

o Krzyża z Ameryki. W; dwie go- 
iej odbyło się przedstawienie sima 

torskie. Odegrano sztukę „Król Herod* przy 
-wypełnionej publicznością sali. 

Miedniki. 
MANEWRY MŁODEJ ARMJI. 

Wi Miednikach, pow. wileńsko-trockiege, 
sodbyły się większe ćwiczenia zimowe, w któ 

sych wzięły udział oddziały przysposobien'a 
wojskowego z Miednik i okolicznych wiosek. 

<Ćwiczeniami kierował komendant obwodu 
„PW. i WIE. por. Arkadjusz Lietz. 

ła wojennego, mimo 
rzadkich wykładów 1 ‹ zeń praktycznych 
wykazali dużo wiedzy, a sprawnością w wy- 
konywan'u ćwiczeń i zapałem zdobyli użna- 
mie obecnego Miednikach inspektora wyśż 
„kolenia oddziałów PW, 1 i 19 dywizyj piecho 
ty mjr. Zauchy. 

Ludność Miednik z zachwytem podziwia- 
ła oddziały młodzieży sprawnie  defilujące 
przed mjr. Zauchą po skończonych ćwicze- 
„mitach. 

Nasiępnego dnia tego rodzaju koncentra- 
cja i wspólne ćwicz a oddziałów P. W. od 

były się w Turgielach. 

Dukszty. | 
PODARUNEK GWIAZDKOWY. 

W; m. Duksztach Władysława Pietkiewi- 

gzowa powiła w Wilję Bożego Narodzenia, 

'trojaczki. Dwóch synów i córeczkę. Niemow 
itęta cieszą się dobrem qdrowiem. 

Z pogranicza. 
ZA TĘPIENIE PRZEMYTNICTWA. 

Dzięki energicznemu  tępieniu przemyt- 

mictwa na granicy władze skarbowe przyzna 

ły przeszło 100 funkcjonarjuszom KOP. na- 
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grody pieniężne — które zostały wypłacone - 
«ma „Gwiazdkę”. 

POLSKO - ŁOTEWSKA KONFERENCJA 
GRANICZNA. 

Ze Święeian donoszą, iż na odeinku gra- 
«micznym Dukszty odbyła się polsko - łotew- 

«aka konfereneja graniczna poświęeona Spra- 

-wom łokalnym. Na konferencji omówiono 

również sprawę przepustek świątecznych gra 

nieznych udzielanych mieszkańcom pów. 

-święciańskiego, brasławskiego i dziśnieńskie 

sgo na wyjazd do Łotwy oraz obywatelom ło- 

stewsktm na wjazd do Polski, 
Następnie na konferencji ustalono nor- 

Ši są 

- Zgubiono 
| w dniu 19 b. m. przed połudn. 

„| pęk kluczyków w czerwonym 

| skórzanym futeraliku pomiędzy 

4 ul. Jagiellońską 5, a gmachem 

| Sądów przy ul. Ad. Mickiewi- 

4 cza. Zualazca proszony jest 
о zwrot do Administracji „Ku- , 
rjera Wileńskiego" za wyna- 

grodzeniem. 

  

    

my towarowe dła przekraczających granicę 
na podstawie przepustek lokalnych wydawa 
nych przez władze administracyjne obu 
państw. 

Międzynarodowego włamy- 
wacza wydano w ręce władz 

litewskich. 
Międzynarodowego złodzieja i włamywa- 

сха Joszeweta, którego zatrzymane w reje- 
nie Drusklenik, w dniu wczorajszym wydana 
w ręce władz litewskich. 

Joszewet w czasie wydawania go komea- 
dantewi itewskiemu oświadczył, iż postara 
się zbiec, łeez tym razem już nie do Połski. 

Wycieczka Żydów do Kowna. 
Wiczoraj w rejonie Zawias przekroczyła 

granicę wycieczka żydów -wileńskich w ils 
ci 1losób, óra udała się do Kowna. Wy- 
cieczka złożona jest z członków szkolnej or 

ganizacji „Chojlew“. 

      

  

7 stycznia 1933 r. 

Noc szału 
Ulgi przy nabywaniu šwia- 

dectw przemysłowych dla 

przedsiębiorstw przemysło- 

wych w związku z walką 
z bezrobociem. 

W związku z akeją zwalczania bezrobocia 

Ministerstwo Skarbu na podstawie art. 94 u- 

stawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwewym 
podatku przemysłowym upoważnia Izby Skar 
bowe w gospodarczo uzasadnionych lub zasłu 
gujących na szczególne uwzględnienie wypad 
kach do udzielania przedsiębiorstwom prze- 
mysłowym zaliczonym do świadectw przemy- 
s.owych IV, V, VI, VII i VIII kategoryj swia- 
dectw przemysłowych według rozdziałów XIV, 
XV, XVIII i XIX części II lit. c taryfy sta- 

nówiąeej załącznik do art. 23 powyższej usta 
wy następujących ulg przy nabywaniu świa 

dectw przemysłowych: 

a) zezwalania na nabywanie świadectw 
przemysłowych na r. 1033 według ilości za- 
trudnionych robotników, przyjętej za podsta- 
wę do określenia kategorji świadectwa prze- 
mysłowego na r. 1932; 

b) zwalniania od dopłaty do ceny Świa- 
dectwa przemysłowego wyższej kategorii w 
wypadkach, gdy w okresie od 1 stycznia do 

  

  

1 lipca 1933 r. będzie miało miejsce powięk- 
szenie ilości zatrudnionych robotników w po- 
równaniu z ilością, przyjętą za podstawę de 
określenia kategorji świadectwa przemysłowe 
go na r. 1933. 

Ulgi powyžsze mogą byč udzielane najwy- 
żej w granicach jednej kategorji świadectw 
przemysłowych, t. j. przedsiębiorstwo prz: 
mysłowe. zaliczome ustawowo do V kategor 
świadectw przemysłowych, może uzyskać j 

  

    

  

dynie zezwolenie na nabycie świadectwa prze 
mysłowego VI kategorji i t. p. 

, Ulgi wyżej wskazane będą udzielane na 
indywidualne podania, które wnosić należy 
dó urzędów skarbowych. Urzędy skarbowe 
winny złożone podania przedstawić w termi- 
nie do dni 7-iu właściwej Izbie Skarbowej. 

Równocześnie przedłuża się termin 1 lip- 
ca 1932 r., określony w okólniku z dn. 27 
kwietnia 1932 r. L. D. V 182294 db dnia 
31 grudnia 1932 r. 

OFIARY 
Zamiast wizyt | powinszowań świętecz- 

nych i noworocznych do dyspozycji Komite 
tu Pomocy Bezrobotnym Helena i Kazimierz 
Okuliezowie zł. 20. 

szego Hołówki czyniąc motto do k ią 

žki o nim. 
Przemawała zeń zatem nietylko 

"humanitarność, nakazująca uznańie 

prawa do życia i miejsca pod ston- 

s©em dla człowieka innej wiary i od- 

miennej narodowości. Te wielkie 
sprawy, których doniosł rozumia! 
% oceniał, chciał rozwiązać na poży- 
tek Polski, wzmocriienie jej sił pań- 
stwowych. Widział jasno, że rozwią- 
zanie kwestji narodowościowej . jes! 
mietylko spełnieniem postułatów ukra 

  

   

    

   

„ińskich, białoruskich, żydowskich, 
ale — i to w pierwszym rzędzie — 
nakazem pożytku państwowego. 

  

Rzymowski nazywa Tadeusza Ho- 
Rówkę trafnie Bohunem polskiej pań- 
stwowości. Byt Hołówko Grakciem 
mniejszości w Polsce. Jak tamten 
arystokrata z urodzenia, a z kierunku 

przywódca ludowego stronnictwa za 
żądał praw dla sprzymierzeńców. 
<hcąc z nich uczynić filar rozrasta- 
jącej się państwowości Rzymu, k'óre 
go mocarstwową przyszłość widział 
jasno, tak Hołówko chciał z przymu- 
sowych lub biernych uczestników by- 
łu naszego uczynić sprzymierzeńców. 
„bezwzględnie, istotnie równych współ- 
„gospodarzy. : 

Nie łudził siebie ani drugich. Prze- 
widywał, że droga prowadzi prze: zu- 
„pełne równouprawnie polityczne i re- 
łigijne wszystkich narodowości w 
Polsce, możność piełęgnowania swej 
mowy i swych wlašeiwošci narodo 
wych, a przedewszystkiem używanie 
swego języka ojczystego w szkołach, 
zakładach społecznych, religijnych i 
dobroczynnych”). 

Dłatego zakładał swe veło prze- 
«iw asymHowaniu: 

„Zmarnowana byłaby energja na- 
rodu połskiego, utopione byłyby oł- 
brzymie środki z wręcz przeciwnym 
rezultałem, bo ze spotęgowaniem, ob- 
.rążonego i krzywdzonego uczucia na- 
rodowego, rozpaleniem straszliwej 
nienawiści do narodu i Państwa Pol 
skiego'. 

Znaczenie Hołówki polega nietyl- 
ko na tem co zdziałał, łecz na tem 
eo przygotował. 

„Pragnąc budować mosly zg0dv 
między Polską a Ukrainą, między 
Polską a Białorusią, między Polską 
a krajami Bałtyku i morzaCzarnego, 
dążył w istocie rzeczy do nawiązania 
tradycji między Polską pod rządami 
Piłsudskiego a Polską Jagiellonów. 
To, czego dokazała demokracja szla 
checka w XVI wieku, braterskie ot- 
wierając ramiona na Wschód i Za. 

chód, dlaczegóż nie miałoby stać się 
udziałem demokracji nowoczesnej, 
niosącej cywilizację równych praw i 
obowiązków już nietylko wybranym, 
ale wszystkim łudziom pracy?" %. 

Idei tej, największej jaką ma Pol- 
ską z historyeznego swego przeżna- 
czenia, pozostanie Hołówko nazawsze 
świetlanym chorążym. 

De. Adolf Hirschberg. 

  

   

*)] Wfnecnty Rzymowski, W walce i bu- 
rzy. Tadeusz liołówko na tle epoki. Warsza- 
wa 1933, Str. 447. 

') Rzymowski, str. 91. 
>) Rzymowaki, str. 827. 
3) Rzymowski, str. 432. 
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Chleb dla bezrobotnych. 
Dziś i jutro (30 i 31 bm.), w godzinach od 

8-mej rano do 2 po poł. Włbojewódzki Komi- 
tet do Spraw Bezrobocia wydaje chleb wszy 
stkim tym bezrobotnym, którzy w dniach 23 
; 24 bm. nie otrzymali należnej im racji. 
Chleb można otrzymywać za okazaniem le- 

gltymacji PUPP. w następujących punktach 
miasta: 1. Ul. Ostrobramska 5, 2. zauł. Lidz- 
ki — Mury Pofranciszkańskie. zkoła Tech 
niczna na Antokolu. 4. Kalwaryjska Nr. 71, 
5. ul. Szeptyckiego Nr 10, 6. Dom Ludowy 
przy ul. Sołtaniskiej. 7. ul. Kurlandzka № 6. 
8. Ognisko Kolejowe. Samotni bezrobotni o- 
trzymują po 2 kg. chleba, a rodziny od 6 « 
8 kg. Komitet przygotował na rozdawnici- 
мо 18 tys. kg. chleba szarego wypieczoneg» 
w bochenkach po półtora kg. 
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bezrobotnym. 
Rozdawnittwo odzieży. 

Sekcja odzieżowa Wioejwódzkiego Komi 
tetu rozpoczęła wydawanie odzieży najbar- 
dziej potrzebującym bezrobotnym i ich ro- 
dzinom. Odzież otrzymują tylko ci bezrobot 
ni, którzy posiadają specjalne bony wyda- 
wane przez Komisję Kwalifikacyjną przy P. 
DPR 

Akcja ziemniaczana. 
Sekcja doraźnej pomocy Wojewódzkiego 

Komitetu wydała do dnia 28 bm. 768 tys. kg. 
ziemniaków. Zasiłek ten otrzymało 2580 ro- 
dzin bezrobotnych. Na składach pozostaj: 
jeszcze 470 tys. kg. kartofli. Rozdawnictwo 

odbywa się w przyspieszonem tempie. 

  

  

Tunel pod Skaldą. 

  

Przed kilku dniami odbyło się w obecno- 
Ści króła Belgów uroczyste otwarcie dwóch 
tuneli biegnących głęboko pod Skaldą i łą- 

   

  

     

czących Antwerpję z Tete de Flandre. 
Na zdjęciu naszem widzimy króla oraz 

jego otoczenie wychodzących z tunelu, 

SNES 

Statek piratów na Wilji. 
W pogodny wieczór na źwierciadlanej ta- 

fli Wilji koło Grzegorzewa kołysała się za- 
kotwiczona pośrodku rzeki łódź rybacka, w 
której jak dwa nieruchome sfinksy tkwili z 
wędkami w rękach dwaj przyjaciele Florjan 
Balsewicz i Lizwoj Romanow. W niezamąco- 

nej ciszy upływały minuty i godziny, już przy 
jaciele zamierzał płynąć do domu i podnie- 
Śli nawet kotwicę, gdy od brzegu doleciał ja- 
kiś przeraźliwy wrzask, kizyki i brzydkie sło 
wa, a wkrótce potem z chyżością ryby na 

środek rzeki wypłynęła duża łódź, podobna 
do „tutejszych* statków. Pijane towarzystwo 
jadące tym „statkiem* zachowywhło się jak 
banda prawdziwych piratów. Z początku na 
łódź spokojnych rybaków posypały się obelgi, 
potem grad boleśnie raniących kamieni, a sta 
tek manewrował tak, by mieć łódź na ostrzu 
swego dzioba i wciąż zbliżał się do niej z ca 
łą chyżością pijanych rąk swych wioślarzy, 
którymi byli robotnicy z fabryki Grzegorzew 
Piotr Filistowicz, Józef Gierwiatowicz i Alek- 
sander Norejko. Rybacy z przedmieść wileń- 
skich nie są biegłi w sztuce wojennej na wo- 

dzie, dlatego też nie należy się dziwić że przy 
jaciele na widok agresywnej postawy napa- 
stników, rozpoczęli sromotną ucieczkę, zwo- 
łując w dodatku sąsiednie łodzie. 

-—Hej, hej, na pomoc, mordują — pole- 

      

ciało po brzegach Wilii rozpaczliwe wołanie 
rzucając postrach na pobliskie sadyby. Oży- 
wiła się rzeka i brzegi, każdy, kto mógł chwy 
tał'za broń — kamień, pałkę i t. d. i biegł 

na pomoc. 8 

Tymczasem między „pirałami* a rybaka- 
ło chwilowe zawieszenie broni. Po 

ść na brzeg i polubownie załat 
. W chwili wysiadania z łodzi 

„piratów* nadbiegł z rewolwerem w ręku nie 
jaki Jan Grodzieński, rybak (wieś Wyłazy, 
pow. wil. trocki), rzucił w uniesieniu brzyd- 
kie słowo pod adresem „piratów*, otrzymał 
odpowiedź. Uniósł rewolwer, piraci rzucili się 
do ucieczki. Rozległ się strzał, Kula ugodziła 
Filistowicza w udo. Raniony upadł. Grodzień 
ski podszedł do leżącego i oddał jeszcze dwa 
strzały, raniąc go w nogę i w szyję, potem 
ze słowami „Już zabity* pomaszerował sobie 
do domu. 

   

      

Filistowicz z trudem wylizał się z ran a 
pogromca jego, Grodz cński, zasiadł na ławie 
oskarżonych sądu okręgowego. Skazano go 
za spowodowanie ciężkiego uszkodzenia cia- 
ła w stanie silnego wzruszenia psychiczn. na 

1 i pół roku więzienia, zawieszając wykona 
nie kary na 3 lata, Obronę wnosiła apl. adw. 
Dynowska. Włod. 

Finał afery węglowej na kolei. 
Urzędnicy PKP w Wilnie zaopatrują się 

w opał na zimę w składnicach kolejowych o 
trzymująe stamtąd drogą prawie urzędową 
węgiel po cenie 40 zł. za tonnę, W tym cela 

muszą słę przedtem wystarać się o specjalną 
książeczkę opałową opiewającą zwykle na 2 
do 4 tonn. Nałeżność za węgiel uiszcza się 
przy odbiorze węgla lub potrąca się stopnio- 
wo z miesięcznej gaży. 

Niejeden urzędnik kolejowy, skuszony pex 
spektywą zarobku sprzedaje potem ten wę- 
giel po cenie nieco wyższej niż zapłacił, a 
niższej od rynkowej, znajdując zawsze chęt- 
nych nabywców. Wszak cena tonny”węgla na 
rynku wynosi od 60 do 65 zł! 

O tym zwyczaju wiedzą dobrze mieszkań- 
cy Wilna. 

Wiedzieli o tem teź dobrze urzędnicy dy: 
rekcji PRP w Wilnie p. Romuald Radziejew- 
ski Zygmunt Przybylski i Seweryn Głowacki. 
Wpadli oni na pomysł zyskownego wykorzy- 
stania tego zwyczaju. Wydostali kilkadziesiąt 
książeczek opałowych z drukarni hub ze skła 
du druków, ponumerowali je, sfałszowali pod 
pisy i puścili w ruch. Podpis naczelnika wy- 
działu mechanicznego podrobił niejaki Cze- 
sław Popielski, karany sądownie, Podrabianie 

BACZNOŚĆI KRESY 

książeczek odbyło się w mieszkaniu Romual: - 
da Radziejewskiego, który obecnie zamieszku 
je przy ul. Nowogródzkiej 110. 

Spółka fałszerska wypuściła następnie na 
miasto całą sforę sprytnych akwizytorów — 
kolejarzy, którzy proponowali książeczki po 
cenie własnej t, j. po 40 zł. za tonnę. Niejaki 
Kazimierz Korzon i Władysław Dudek dali się 
nabrać i wpłacili oszustom kilkaset złotych. 
Kiedy przyszło do odbioru węgla, powstała 
awantura. Magazynier odrazu poznał się na 
fałszerstwie, Śledztwo zdemaskowało glow. 
„nych winowajców, zawieszono ich w czynno- 
ściach i wytoczono sprawę sądową. 

Zygmunt Przybyłski i Seweryn Głowacki 
nie byli pewni sprawy, woleli nie ryzykować 
i uciekli do Litwy; natomiast Romuald Ra- 
dziejowski i Czesław Popielski zasiedli wczo 
raj na ławie oskarżonych, Przewód wykazał 
jasno ich winę. Sąd wydał wyrok skazujący o 
bu na zamknięcie w więzieniu na przeciąg je 
dnego roku. Obaj oskarżeni odpowiadali z 
wolnej stopy obaj też poszli wolni do do- 
mów z tem że co tydzień będą się mełdowali 

na najbliższym od miejsca ich zamieszkania 
posterunku polieji. Włod. 

  

BACZNOŚĆ! 
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Fabryka Cukierkėow „Uniwersal 
; Baranowicze, uł. Ułańska 13. 

Przy nadchodzących świętach poleca: Ozdoby chołnkowe z czekolady i cukrów 
własnego wyrobu; cukierki, karmelki, marmoladki do tortów, figurki czekoladowe, 
landrynki i wszelkie wyroby cukiernicze — po bardzo przystępnych cenach do- 

stosowenych do kryzysu. Gotowe torebki gwiazdkowe. 

UW AGA/!Szkoły, instytucje i erganizacje społeczne otrzymują specjainy rabat" 

Na żądanie P. T. Szanownej Klijenteli cenniki i zamówienia wysyłamy poeztą. 

RADJO 
PIĄTEK, dnia 30 grudnia 1032 roku 

1140: Przegl. pras. Kom. meteor. uzas 

12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. meteor. 

14,40: Progr. dzienny, 14,45: Muzyka popu 
larna (płyty). 15,16. Giełda rolnicza. 16,25: 
Kom LOPP. 15,50: Muzyka trancuzka (plytyi 
18,40: „Sporty zimowe w Polsce" odczyt. 
17,00: Koncert. Komunikaty. D. e. koncertu. 
17,55: Program na sobotę. 18,00: Muzyka ta- 

neczna. Wiad. bieżące. D. e. muzyki tan. 
18,40: Codz. odc. pow. 18,50: Rozmaitości. 
19,05: Życzenia świąte zne i noworoczne dła 
Polaków na Kowieńszczyźnie. 19,20: Przegł. 
prasy rołniczej krajowej i zagran. 19,30: „Z je- 

"dzone zęby* (wspomnienia reportera radjo- 
wego) felj. 19,45: Pras, dz. radj. 20,00: Pogad 
muz. 20,15: Koncert symfoniczny z Filharm. 
22,40. Wiad. sport. Dod. do pras. dz. radj. 

  

Kom. meteor. 23,06: Muzyka lekka. 

SOBOTA, dnia 31 grudnia 1932 r. 

11,40: Przegląd pras. Kom. meteor. Czas, 
12,10: Muzyka z płyt. 13,20: Kom. metev:. 
14,40: Program dzienny. 14,45: Muzyka (pły 
ty). 15,15: Giełda rolnicza. 15,25: Wiad. wej 
skowe. 15,33: Słuchowisko dla młodzieży. —- 
16,00: Muzyka baletowa (płyty). 16,40: „Prze 
chadzka po Warszawie z przed 25 wieków 
odczył wygł. T. Kutz 17,00: Audycja dla cho- 
rych. 17,30: Komunikaty. 17,40: „Dwie roczni 
ce techniczne” — odczyt. 17,55: Program na 

miedzielę. 18,00: Muzyka lekka. Wiad. bieżą- 
ee. D. c. muzyki. 18,40: Przemówienia Nowo- 
roczne. 19,00. Tygodmik litewski, 10,16: „Ciet 

ka Albinowa mówi", 19,30: „Na widnokręgu" 
19,45: Pras. dz. radj. 20,00: Godzina życzeń 

(płyty). 21,10: Wiad. sportowe, Dod. do pras. 
dz. radj. 21,20: Koncert. 22,05: Koncert cho- 
pinowski, 22,40: „Hallo, tu mówi ziemia!“ 
-— felj. 22,55: Kom. meteor. 23,00: Muzyka 
taneczna. 23,50: Przemówienie Naczelnego 
Dyrektora Polskiego Radja. 24,00: Hejnał z 
Krakowa i muzyka polska. 24,00: AUDYCJA 
KABARETOWIA. 

HOWINKI RADIOWE. 
ZJEDZONE ZĘBY. 

O godz. 19,30 odczytany zostanie przed 
mikrofonem wileńskim dowcipny  feljeten 
znanego dobrze radjosłuchaczom prelegenta 
p. Antoniego Bohdziewicza, który zjadł zęby 
na reporterce radjowej i na tem tle napisał 
garść wspomnień osobistych. 

RUBINSZTEJN I MAKUSZYŃSKI. 
Solistką dzisiejszego koncertu symfontcz 

nego, transmitowanego o ogdz. 20,15 z Fil- 

harmonji Warszawskiej, będzie światowej 
sławy pianista Artur Rubinstein. Oprócz kon 
certu fortepianowego Czajkowskiego artysta 
odegra z towarzyszeniem orkiestry efektow- 
ny utwór czołowego dziś kompozytora hisz 
pańskiego M. de Falla „Noce w ogrodach H.- 
szpanji*, Orkiestra wykona ponadto uwer- 
turę Włebera „Wolny strzelec” i drugą Buitę 
młodego kompozytora Jerzego Fitelberga, 
graną poraz pierwszy publicznie. 

Wi przerwie koncertu usłyszymy feljeton 
literacki, który wygłosi jeden z najpopular- 
niejszych naszych autorów Kornel Maku- 

szyński. 

ЗО. kpt. Jan Wojciechowski 
(„Władysław Pierwotny *). 

Żołnierz - Obywatel. 
Jak dojrzałe kłosy — kło y brzemienne 

czynem — kładą się na trwały spoczynek do 
łona matłki-ziemi żołnierze ostatniego boju 
o niepodległość. 

Dnia 28 b. m. o godz. 9.30 zmarł w Za- 
kładzie prof. Pelczara kpt. Jan Wojeiechow- 
ski — jeden z tych, co „jak kamienie rzuco- 
ne przez Boga na szaniec* szli „gdy potrze- 

ba“. 

Wiarszawianin, ur. dn. 12 czerwca 1889 r., 
mając lat 16, jako uczeń 7 klasy 11 gimnaz 
jum, walćzy o polską szkołę. Usunięty + gun 
nazjum za „strajk szkolny”, wstępuje pod 
pseudonimem: Wład. Pierwotny w r. 1905 
do Organizacji Bojowej P. P. 5. Frakcji Re- 
wolucyjnej, Walczy jako bojowiec na ulicach 
Wiarszawy i Wilna, realizując swój uczniow 
ski „sen o szpadzie”. 

Wskutek rozkonspirowania oddziału przez 
prowokatorów po zamachu na żandarmów 
carskich w Warszawie w r. 1910, zostaje osa 

dzony w więzieniu na Cytadeli, 

Przypadek, czy też zabiegi ojca zrządziiy 
że zaaresztowano innego Jana Wojciecliow- 
skiego i Pierwotny zdołał się uwolnić z wię- 
zienia, gdzie mu groziła szubienica moskiew- 
ska. 

Przekrada się do Krakowa, wstępuje na- 
tychmiast do Związku Walki Czynnej, tajnej 
organizacji bojowej na terenie zaboru austr. 
Po dekospiracji Z. W. Cz. powstaje Związek 
Strzelecki, Pierwotny wstępuje do szkoły ofi- 
eerskiej „Strzelca* i ksztatci się dalej w rze: 
miosle wojskowem pod kierunkiem ob. Rydza- 
Smigłego, którego odtąd zostaje wiernym pod- 
komendnym. - 

W grudniu r. 1913 wladze austi. aresztują 
„niebezpiecznego rewolucjonistę“, grozi inu 
wydanie Rosji. Na skutek energicznej iater- 
wencji posła Daszyńskiego, policja uwalnia 

Pierwotnego, ale każe mu opuścić granice 
państwa, 

Na rozkaz Komendanta Piłsudskiego wy- 
ježdža do Stanów Zjednoczonych i pracuje 
tu w New-Jorku i Detroit, jako organizator 
i instruktor Związku Strzel. 

Z chwilą wybuchu wojny dostaje się po 

prawdziwej odyssei do Krakowa, składa ra- 
port Komendaniowi Głównemu i odmaszero- 
wuje na front z 1lI bataljonem Rydza Sinig- 
łego. 

Odznacza się szaloną odwagą. Wkrólce Z0- 
staje mianowany d-cą plutonu I kompanji 
III baonu. 

W dniu 22 grudnia 1914 r. prowadzi do 
ataku pod Łowczówkiem swój piuton. Kom- 
panja trąci wszystkich oficerów. S. p. Woj- 
ciechowski podrywa ją pod morderczym о5- 
niem rosyjskich karabinów maszynowych do 
ataku, zdobywa okopy, ale sam pada ciężko 
ranny w ostatnim momencie boju. 

Mimo „zdrutowanych* kości prawej ręki 

po wyleczóniu zgłasza się na front i z tą samą 
niesłabnącą odwagą uczestniczy we wszyst- 

kich bitwach I Brygady Legjonów aż do gru- 
dnia 1916 roku. 

W r. 1918 przedziera się z II Brygadą 

Leg. pod Rarańczą przez front austr, i walczy 
z Niemcami pod Kaniowem. Po rozbiciu bry- 
gady — prowadzi dalej upartą walkę z na- 
jeźdźcą, jako komendant okręgu P. O. W. 
w Płoskirowie (Ukraina). 

Tegoż roku w listopadzie jawi się we 
Lwowie i staje do walki o ten gród z Ukra 
insami, organizując szturmowy oddział ko- 
lejarzy, następnie z mjr. Tatar-Trześniow- 
skim tworzy 1 załogę Obrony Lwowa w 
szkole im. Sienkiewicza. Uczestniczy w wał- 
kach o Lwów do 1 lipca 1919 r. Trzykrotnie 
ranny wylizuje z ran i wraca na front. Odzna 
cza się w wyprawie kijowskiej, w odwrocie 

i kontrofenzywie naszej w charakterze do- 
wódcy kompanji i bataljonu 20 p. p. 

Zawieszenie broni na szerokim 
wschodnim. 

Nie spoczął „Pierwotny“! > 
Zgłasza się na ochotnika do powstania 

górnośląskiego i walczy bohatersko z. Niem 
cami ńa czele bataljonów powstańców pod 
Kędzierzynem i Gliwicami. 

„, Odznaczony został 3-krotnie Krzyżem W: 
lecznych, inne odznaczenia nie zdążyły dojść 
go przed zgonem. 

Po zakończeniu trudów wojennych —pra- 
cuje bez wytchnienia jużto jako referent 
osadnictwa wojskowego, lub w bataljonach 
i oddziałach granicznych, jako dowódca od- 
cinka, jużto pod koniec życia na placówkach 
pracy społecznej, głównie na terenie Związku 
Inwalidów, oraz Federacji i Związku Lęgiv- 
nistów zyskując wszędzie mir. uznanie i mi- 
łość za swoją bezwzględną odwagę cywilną 
równą wojskowej. 

S. p. Pierwotny-Wojeiechowski to typ 
żołnierza-obywatela w całem tego słowa zna- 
czeniu. O sobie zapomniał, a żył dla idei, 
którą pojmował czystością, prostotą i prawo- 
ścią żołnierską. 

Ś. p. Pierwotny-Wojciechowski to indy- 
widualność, o której można powiedzieć sło- 
wami przedśmiertelnego wiersza Wyspiańskie 
go, że gdyby go Bóg powołał znowu do życia, 
„podjąłby ten sam trud na nowo”. 

K. Wójcicki. 

Eksportacja zwłok Ś.p. kpt. 
Jana Wojciechowskiego. 
Wiczoraj o 4 po poł. odbyło się przenie- 

sienie zwłok $. p. Pierwotnego - Wojciechow 
skiego z kostnicy Zakłądu Bad, Raka do koś 
cioła przy ul. Ostrobramskiej. 

Towarzysze broni i inwalidzi wzięli na swe 
barki truimnę i wynieśli do karawanu. Za- 
płonęły pochodnie, rozległy się posępne to- 
ny marsza żałobnego Chopina. Ruszył koń- 
dukt. Krzyż, orkiestra 1 pp. Leg. — sztanda- 
ry wszystkich organizacyj b. wojskowych 
a za niemi długi korowód marsowych twa- 
rzy b. żołnierzy. Karawan, okryty wieńcam., 
za nim przedstawiciele województwa (nacz. 
Bruniewski) i innych urzędów, prezesi organi 
zacyj i najbliżsi znajomi oraz około 1000 
publiczności, Na trumnie czapka kapitańska 
i szabla z pochwą na krzyż złożone. 

Poważnie kroczył pochód wśród pogrze- 
bowych dźwięków srebrnych instrumentów 
orkiestry ulicą Popławską, św. Anny, Kró- 
lewską, Zamkową, Wiielką do kościoła Ostro- 
bramskiego, gdzie na podwyższeniu spoczęła 
trumna bohatera. й 

Jutro o 10 rano odprawione zostanie żałob 
ne nabożeństwo, a o 4 po poł. odbędzie się 
pogrzeb na Rossę. 

> Zgon 
dr. Dowgialewiczowej. 

Wi szpitalu św. Jakóba zmarła 

wczoraj Ś. p. dr. Halina Dowgialewi- 

czowa, która w ubiegły piątek uległa 

nieszczęśliwemu wypadkowi podczas 

prac doświadczalnych w Zakładzie 

Chemji przy ul. Zakretowej. 

Ciężkie poparzenia odniesione pod 

czas wybuchu benzyny były przyczy- 

ną zgonu. (e) 

froncie 

  

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance -— roz- 

brzmiewał na wczorajszej premjerze „Mar- 
jusza'gorącemi oklaskami pod adrcsem wy- 
konawców (z występowiczem Leonem Woł- 
łejką na czele), reżyserja Wiiesława Makojni 
ka, który stworzył prawdziwe cacko deka- 
racyjne. Sztuka ma zapewnione długotrwałe 
powodzenie. 

„Majrusz“ grany będzie dziś 30 grudnia i 
jutro 31 grudnia po raz drugi i trzeci © 59- 

dzinie 8 wiecz, 
— Sylwester na Pohułance/ 31 grudnia > 

godz. 11 m. 30 w nocy odbędzie się tradycyj 
me powitanie Nowego Roku w Teatrze na Po 
hulance pod hasłem „Sylwester bez Kłamsi- 
wa”. Program tego przedstawienia jest nad 
zwyczajnie urozmaicony, pełnemi humoru 
niespodziankami, które będą budzić nieus 
ne huragany śmiechu na widowni. Przed 
wienie Sylwestrowe w Teatrze na Pohuian- 

ce zapoczątkuje zabawny żart scen'czny pió 

ra artystki dramatu Ireny Ładosówny, w 

wykonaniu wybitnych sił z Pospiełcwskim i 
Koronkiewiczówną na czele. Drugim punk- 
tem programu będą ulubione przez Wilno 
Rewellersy Świętochowskiego, a na zakoń: 
czenie odegraną zostanie świetna farsa 
westrowa „Cały Šen bez klamstwa“ (ze 
wstawionemi wkładkami rewjowemi) z Gro- 
lickim, Jasińską - Detkowską, Niedźw 
Bielickim i innymi w rolach głównych. 

Na Syłwestra w Teatrze na Pohulance be 
dzie radość, humor — śmiech! , 

— Staly Teatr Objazdowy Teatrów Miej: 

skieh ZASP. w Wilnie — już w najbliższy 

piątek i sobotę urządza generalne próby z 

pięknej sztuki G. Zapolskiej „Panna Maii- 
czewska”, . 

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Występy * 
Janiny Kulezyckiej. Dziś w dalszym ciągu 
ciesząca się wielkiem powodzeniem doskona- 

łą operetka Kollo „Lady Chic“ obfitująca w 

sceny bezbrzeżnego humoru i łatwo wpada 

jących do ucha melodyj. Zniżki akademickie 

ważne. 
— Rewja Sylwestrowa w „Łutni*. Trady- 

cyjnym zwyczajem w noc Sylwestrową odbę- 

dzie się w „Lutni* nadwyraz barwne wido- 

wisko rewjowe. Bogaty program składający 

śię z 19-tu różnorodnych numerów, zawiera 

piosenki, skecze, monologi, produkcje ba- 

letowe i in. Inscenizacja i reżyserja K. Wyr 

wicz - Wiichrowskiego. Zainteresowanie rew 

ja olbrzymie. Pozostałe bilety nabywać moż 

na w kasie teatru „Lutnia* od 11 — 9 

wiecz. 

    

   

  

   

KINA I FILMY 

OTWARCIE KINA „REWJA*. 

Bardzo dobrze, że „sfery intelektualno— 
artystyczne” zwróciły jednak uwagę i na tę 

dziedzinę, bądź co bądź, wymagającą dla ad- 
powiedniego obchodzenia się z nią, zarówne 
intelektu jak i poczucia artystycznego. Za 
„objaw tego uważam utworzenie w Wiin:e, 

na miejscu, zmarnowanego właśnie przez 
brak wymienionych czynników w  nasżym 
magistracie, kina miejskiego, — nowego ki- 
na, pod n. „Rewja”, przez grono związanych 

z teatrem osób, pod egidą ZASP-u (Zw. Ar- 
tystów Scen Polskich). 

Otwarcie kina „Rewja“ odbyło się w so- 
botę, punktualnie o g. 14. Przez głośniki 2 
ekranu przemówił p. dyr. Szpakiewicz poda- 
jąc zaproszonym widzom założenia, któremi 
się powodowało kierownictwo nowej placów 
ki przy jej tworzeniu. Z racji wigilji, zagra 
no następnie również z ekranu parę kolend, 

poczem rozpoczął się właściwy program. 
Najpierw więc, doskonała groteska rysun 

kowa, bodajże Iwerks'a, a potem „Kobieta z 
Monte Carlo“ z Lil Dagover w głównej poeta- 
ci. Artystka ta przed kilkoma miesiącami opu 
Ściła niestety Europę przelicytowana -przez 
Hollywood, czy może mająca tutaj tak złe 
warunki do pracy, dość, że wyjechała. Stwier 
dzam ło z żalem, bo Ameryka często rozwija 
obiecujące talenty, jak Marlenę Dietrich, czy 
inne przedtem. Często jednak że manieruje 
i gasi, nie ręczyłbym za to, czy nie umyślnie. 
Lil Dagover stanęła już tak wysoko w Eure- 
pie, że obawiam się właśnie tego „zgaszenia”. 
Jest to świetna artystka, o nieopisanym ure 
ku, na którego rasie i subtelności — nie 
wiem, czy poznają się Yankesi, mimo, że ją 
zaangażowali. 

Jeśli chodzi o dany film, to i tu Lil Dago 
ver jest sobą. Ona i dosyć piękne zdjęcia we 

tują ciężkie naiwności scenarjusza, zmajetra 
wanego w hollywodzkiej „First - National". 

Drugą część seansu wypełniły produkcje 
rewjowe, śpiew p. Biszewskiej, — Święto- 
chowskiej (ślicznie wyglądała na tle oświci- 
lonego ekranu), p. Z. Rewkowskiego, przy 
akompanjamencie autora mełodyj i tekstów 
p. Świętochowskiego, których wszystkich gą 
ga Wilno już dosyć dobrae zną i lubi, Po- 
zatem także p. Zielińską, kłóra recytowała 
charakterystyczne monologi, jest również da 
statecznie znana i lubiana, nby trzeba byłe 
się o jej produkcjach rozwodzić. Szkeda tył 
ko że pierwszy jej monolog był trochę nieu- 
dany, jeśli chodzi o gwarę wileńską, w któ- 
rej jest napisany, drugi zaś tak przykro nie 
aktualny, że trzeba go włożyć do archiwum 
i to od dość dawna. 3 

Копйслае % recenzję, życzymy nowej ia 
prezie i oby tęgiej placówee artystycznej 
szezerze i serdecznie — powodzenia. 

List do Redakcji. 
Szanowny Panie Redaktorze! 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie po- 
miższego w swojem poczytnem piśmie: 

Lekarzem — dentystą (kontraktowym! 
węzła kolejowego Baranowicze jest od szere 
gu lat p. Mojżesz Jasinowski, który z mocy 
umowy z Dyrekcją K. P. w Wilnie obowiąza- 
my jest leczyć pracowników kolejowych, bez 
płatnie, za robotę techniczną zaś ma ustaloną 
taksę. 

* O tem jak wygląda działalność p. Mojże- 
sza Jasinewskiego na tem stanowisku świad- 
czyć może fakt, że większość kolejarzy i ich 
rodzin z usług jego nie korzystają i wolą 
leczyć się prywatnie u innych za własne pie 
niądze, niż u p. Jasinowskiego bezpłatnie. —— 
Dlaczego? Jest to tajemnicą gabinetu p. Ja- 
sinowskiego, sądzimy jednak, że wpływają 
na to także te okoliczności, że p. Jasinowskź 
jest równocześnie lek.—dent. Miejskiego Oś- 
rodka Zdrowia, prezesem gminy żydowskiej 
it. p. instytucyj, więc napewno nie ma cza 
su dla cierpiącego kolejarza, którego musi 
bezpłatnie leczyć. Faktem jest, że kolejarze 
go omijają. 

Ciekawą jest pozatem „taksa“, którą P. 
Jasinowski wyjednał z Dyrekcji za roboty te 
chniczne. Otóż „taksa” ta jest wyższa, niż 
opłaty pobierane przez prywatnych lekarzy 
dentystów i p. Jasinowski ma możność ro- 
pienia na skórze pracowników kolejowych 
(przy dzisiejszych szczupłych poborach) „ko 

  

(ski 

"kosowych* interesów. 
Ciekawe jest dlaczego potrąca się pracow 

nikom kolejowym składki na leczenie, skore 
z usług zakontraktowanego lekarza — dent. 
nie mogą korzystać? — Dlaczego Dyrekcja 
Kolejowa w Wilnie tołeruje taki skandałicz- 
ny stan rzeczy? — Czyć niema odpowiedniej 
szego lekarza —— dentysty? 

Kursują pogłoski, że Dyrekcja wypowie- - 
działa p. Josinowskiemu posadę — có wy- 
wołało ogólne zadowolenie wśród kolejarzy, 
niezrozumiałem wydaje się przeto, dłaczago 
p. Jasinowski w dalszym ciągu aajmuje to 
stanowisko. 

Przy wyborze innego lekarza — dentysty 
należałoby przyjąć pod uwagę życzenia ogó- 
łu kolejarzy. 

Następuje szereg podpisów. 
Baranowicze, grudzień 1033 r.
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KRONI 
— = === Dziś: Eugenjusza. 

| Piątek | jura: Sylwestfa. 

a). 1 (A i 8645 
NE | Zacha , — в 2m 58 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorołogji U.S.B. 
-w Wiinie z dnia 29-XIl— 1932 roku. 

772 Ciśnienie średnie w milimetrach: 

Temperatura średnia: — |? C. 
» najwyższa + 1° С. 
5 najniższa — 2° С 

Opad: — 

Wiatr: połuda.-zach. 

Tendencja: lekki wzrost, potem stan stały. 

Uwagi: pochmu:no. 

Przewidywany przebieg $ogody w dniu dzi- 
siejszym 30 grudnia według PIM. 

Po rannych mgłach w ciągu dnia pogoda 
przeważnie pochmurna, nocą przymrozki. W 
dzień temperatura około zera. Słabe, potem 
umiarkowane wiatry zachodnie. 

MIEJSKA. 
— REDUKCJE PRACOWNIKÓW. MIEJ- 

„ Wezorajsze posiedzenie Magistratu 
4 cone bylo sprawie redukcyj personal 

nych. Władze miejskie stanęły na stanowisku 
że redukeje w pierwszym rzędzie dotyczyć 
muszą Gsób, którym dzięki długoletniej służ 
bie przysługują prawa emerytalne. Redukceji 
ulee mają również emeryci, mający ponad 
150 złotych emerytury. Opierając się na tem 

Magistrat postanowił z dniem 1 stycznia zwoł 
nić 45 praeowników. 

— Zerwanie pertraktacyj Magistratu z 
firmą szwajearską. Prowadzone przez M. 
strat od dłuższego już czasu pertraktac : 
pewną firmą szwajcarską w sprawie asfal 
towania w Wilnie ulic ostatecznie zostały zer 
wane. Pertraktacje rozbiły się o zbyt wygó- 
rowance warunki, jakie wysunęła omawiana 
firma. 

— 81 bm. fryzjernie otwarte będą do go- 
dziny 11-tej, Władze administracyjne zezwa 
liły, by w dniu 31 grudnia zakłady fryzjers 
skie otwarte były do godz. 11 wiecz, 

— Kolanje dla umystowo-chorych. W pierw 
szych dniach stycznia Magistrat sprowad 
ze Świecia 20 umysłowo chorych, utrzymy- 
wanych dotychczas w tamtejszym zakładzie. 
Uchwała ta powzięta została na skutek prze 
prowadzonej obecnie reorganizacji kol mji 
dla umysłowo chorych, znajdującej się pod 
Wiłnem na terenie gminy rudziskiej. Kolonja 
ta zostanie znacznie rozszerzona i z dnieme 

zaangażowany zostanie specjalny 
jatra na kierownika kolonji 
em zwany „patronage famiiie 

zastosowany przez Magistrat wileński na ok 
res próbny okazał się w rezultacie bardze 
dobry i nadal samorząd wileński ma go sta 
sować w znacznie szerszej skali. 

   
     

      

    

    

    

  

  

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

Ze Związku Strzeleckiego. Komenda 
Garnizonu Związku Strzeleckiego m. Wilna 
w dniu 7 stycznia 1933 o godz. 19 w Małej 
Sali Miejskiėj prz yulicy Końskiej Nr. 3 urzą 

dza wspólny , „Opłatek Strzelecki” dla 
kiń i członków Z. S. wszystkieh Oddziałc 
Farnizonu m. Wiilna. Opłatek będzie urc 
maicoóny częścią artystyczną „Wspomnień 
gjonowych* w wykonaniu strzelczyń i str 
ców. 

    

  

   

    

W 70%lelnią rocznicę Powstania slycznio- 
wego 1863 roku Podokręg Związku Strzelec- 

kiego w dniu 22 stycznia 1933 r. o godz 17 
na Górze Zamkowej urządza , „Ognisko Strze- 
leckie*. Na program „Ognisk: S 
licznościowe krótkie przemówienia, 
oraz recytacje. 

  

      

  

WI dniu 2 stycznia 1933 o godz. 19 w 
Śniadeckich USB. odbędzie się uroczys 
uguracja Akademickiego Oddziału Zw 
leckiego stud. USB. Program inaugura 
dzie podany oddzielnie. 

wo s 

    
     

    

W dniu 1 lutego 1933 r 
syna Oficerskiego przy ulicy 
odbędzie się „Czarna Kawa". 

  

20- Program 
stanie podany w następnym komunikacie. 

— Komitet Organizacyjny b. Maturzy- 
stów gimn, państw. Ad, Miekiewicza w Wił- 
nie prosi b. maturzystów o zgłoszenie się w 
Sekretarjacie gimnazjum celem uzupełnie 
mia ewidencj' w pamiątkowej księdze b. m 

tur ów. Komitet prosi k r 
zas nie zalączyli fotografji do księgi o 
dostarczenie 

Sekretarjat gimnazjum czynny codzi 
nie prócz świąt w godzinach 11—15. 

pa 

   
   

    

  

      

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE 
‘ — Próba likwidacji zataregu w piekarnict- 
wie. W! związku z przeciągającym się załar 
giem w piekarnictwie, spowodowanym wy- 
powiedzeniem nowo zawartej umowy, Inspek 
torat Pracy w pierwszych dniach stycznia 
zwołuje posiedzenie przedstawicieli praco- 
dawców i pracowników, celem doprowadze 

zlikwidowania zatar 

  

      
    

nia do porozumienia i 

gu. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Groźba okupacji gminy żydowskiej. 

Nauczyciele prywatnych szkół żydowskich. 
którym gmina zalega z wypłatą uposażeń la 
ogólną a 15000 złotych, nie mogą wyeg- 

"należności postttówii;, jak 

  

  

    

się dowiadujemy, okupować na znak proles 
tu lokal gminy żodwskiej przy ul. Orzeszko- 
wej i nie opuszczać go aż do chwili uwzględ 
mienia ich żądań. 

Czy oryginalny tęn protest dojdzie do sku 
tkw pokażą najbliższe dni. 

KOMUNIKATY 
— Recepeja Noworoezna. Wzorem lat u- 

biegłych w dniu 1 stycznia 1933 Toku © go 
dzinie 13 Wojewoda Wileński p. Zygmunt 
Beczkowiez przyjniować będzie w górnych 

salonach Pałacu życzenia Noworoczne dia 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Pana Mar 
szałka Piłsudskiego i Rządu od przedstawi- 
cieli władz cywilnych i wojskowych, sądow 

nietwa. duchowieństwa. Uniwersytetu, saruo 
rządu. stowarzyszeń i organi yj społecz 
nych oraz państwa. 

    

  

     

    

RÓŻNE. 
— Kasy skarbowe w ostatnim dniu wyku- 

pu świadeetw przemysłowych. Jak wiadonio 
z dn. 31 bm. upływa ostatni termin wykupu 
świadectw przemysłowych na rok 1933. W 
związku z tem władze skarbowe zarządziły, 
by w dniu tym wszystkie kasy skarbowe a 
terenie Izby wileńskiej czynne były do godz. 
2 po poł. 

— Banknoty 10-ciozłotowć tracą mec praw 

    

   

ną. Z dniem 31 grudnia rb. banknoty 10 zi. | 
tr. 
czy. 

Od 1 stycznia 1933 r. pozostała w obiegu 
banknoty 10 zł. przyjmować będą wyłącznie 

kasy Banku Polskiego i kasy skarbowe, 

ZABAWY 
— Sylwestrowy dancing u Sztralla „Zie- 

lonego*. — Spieszcie z pomocą małym: bie 
dakom zagrożonym gruźlicą. jewątpliw: 3 
wszyscy, ktorym cel ten jest bliski spotk 
się dnia 31 grudnia b. r. na „Sylwestrówym 

Dancingu* w lokalu cukierni Zielonego 
Sztralla ulica Miekiewicza 22, organizowa- 

Komitet Dni Przeciw 
Całkowity dochód  przeznae 

prewentorjum dla 

ą swoją moc jako prawny środek płatni 
   

  

     

    

        

    

mym przez Wojewód 
gruźliczych. 
się na istniejące już 
zagrożonych gruź 

Wstęp 

let 2 zł., 

    

  

     wyłączn zaproszeniami. Bi- 
akademicki 1,50 zł. 

      
   

Kolejowych w Wilnie ulica Sło 
iego Nr. 11, w dniu 31 grudnia r. b. zwy 
m. dorocznym urządza zabawą ŚSylwe 

Początek © godz. 22. Strój wieczo- 

Ceny biletów k 

  

  

rowy. 
— Kino „Rewja“, а 

pełen humoru Sylwester dla ws 
się w dniu 31grudnia o godz. 

„Rewja'ęOstrobran: 

  

   
donosi: 

tańczący, 
stkich odbędzie 

11 w nocy w sali Kino — 
ska 5. Na wspaniały program z 
rakcje kinowe — teatralne, po których 

ą tańce ogólne do białego rana. 
— Aeroklub Wileński podaje listę osób, 

które raczyły przyjąć obowiązki honoro 

wych gospodarzy na balu urządzanym przez 
Aereklub Wileński w dniu 31 grudnia 1932 r. 

pod nazwą „Sylwester u Lotników" 
płk. Stefanostwo Biestkowie; pik. Slelu- 

nostwe Błoccy; płk. M'kołajostwo Bołtucio- 
gmuntostwe zowie; Tade; 

: inż. Włodzimi two Butkiewi- 
gen, Stefanostwo; 

   

    

    
      
     

  

   
    

      

        
20W Dąb- Biernaccy 
mjr. rtoccy; Witoldostwo Czy 

żowie. płk.. Eugenjuszostwo Dobaczew 
płk. Bolesław: ostwo Dziubińscy; K 

stwc Falkowsey; płk.  Władysławostwo 
pkowscy; płk. Janostwo Fi ilipowiczowi ie, 

Henrykostwo Giedrojciowie; płk. Wac 

    

kpt. 
ławostwo Iwaszkiewiczowie Witołdostwo Hu- 

Leonostwo Izydorczykowie; Mar 
nkowscy, Aleksandrostwo Janu 

nisławostwo Kempistowie: 

Wacławostwo Kowalscy; płk. Wiincentostwo 

Kowalscy; płk. Bol: wostwo Krzyžanows- 

Łastowski; Wiitoldostwo Malesze 
cy; azimierzostwo Opoczyńscy; kpt. - 

nislawostwo Pawłuciowie; Mieczysławostwe 

Plucinscy; plk. Michatostwo Pako: ie; Ja 
nostwo Pietraszewscy; kpt. Prau 
Pytlowie; Józefostwo Przyłuscy; 
stwo Ra płk. Wacław Stachiew 

czowie; Kazimierzostwo Szelągows Włady 
sławostwo Szmidtewie; Kazimierzostwo Tra 
mecourt; Aleksandrostwo Wysocey. 

lewiczowie; 

janostwa 
szkiewiczowie; 

        

  

     
      

  

     
Edwardo- 

      
    

  

SPORT 
PROJEKT ŚLĄSKI WPROWADZA WILNO 

DO LIGI. 

  

    

   

  

Ligi wywoła 

  

    

  

    

Reorganiz: islny potop 

projektów, z których najbardziej ciekawe i 
wa iowe podaliśmy onegdaj. Paiłkarstwo 

zainteresowane w po- 

zej sprawie, gdyż reorg: a owa ©- 

bejmuje ogół drużyń ‚ zonych w B ZER: 
N-ie, a przez to dotyczy również naszego 0k- 

ręgu. 
Wół. O. Z. P. N. winien poprzeć 

jekt, który zapewnia Wilnu podnies 

ziomu piłki nożnej i umożliwia przedos! 

sie naszej nalepszej družyny do piłkarskiej 

elity Polski. A za taki uważamy projekt wnie 
siony do PZPN-u przez jednego z dziala 
śląskich. 

Wniosek ten żąda podwyższenia  'iości 

klubów ligowych do 16, przez pozostanie w 

Lidze obecnego kandydata do klasy A t. 

Polonji i adoptowanie do Ligi trzech niist- 

rzów grupowych , klasy A t. j. Legji z Рох- 
nania, Polon z Przemyśla i 1 p. p. leg. 7 
Wilna; Diiżyny figówś w myst' owego pró 

  

kie jest wielce 

     

   

  

      

  

       

  

    
  

KZU BJ _ ER 

jektu, mają być podzielone na dwie grupy, 
by w ten sposób wyeliminować ekstra — kla 
sę, czyli I Ligę, składającą się z sześciu naj 
lepszych klubów, które osiągnęły najw 
szą ilość punktów t: p. po 3 drużyny z każ- 

dej grupy. 
Pozostałe drużyny tworzą II Ligę, która 

wałczy o wejście do I Ligi io.spadek do kli- 
S YA. 

Powyższy projekt jest niemal identyczny 
z tem co pis liśmy o stworzeniu 16-kiubowel 
Ligi i podziale jej na I į II Ligę. Wniosek 
śląski może również liczyć na przychylne tra 
ktowanie go przez Warszawę — zatrzymanie 
w Lidze Polonji i przez Poznań — wprowa- 

dzenie Legji. Dla Wilna ma on wielkie zna- 

czenie, gdyż po raz pierw obcy okręg wy 

ział się za zaliczeniem 1 p. p. leg. do 

   

  

  

       
        

  

     
y wzoruje stę na 

organiza & 

— niemieckiej. 

Oczywiście projekt śląski jest bardziej 

ponętny, gdyż zapewnia nam berwgiędny u- 

w rozgrywkach 16 najlepszych dru 

  

     

     

    

Polski, gdy projekt Garbarni, wpro 

wadzaj tem puharowy, tei 

pewn w. p. u 

KALENDARZYK NARCIARSKI WiL. OKR. 

ZW. NARCIARSKIEGO NA SEZON 1932 K. 

W sezonie bicżącym 1938 r. Wil. O 

ORO bogaty kalendarzyk impr s 

wych który się przedstawi ak ni 

1) RE: 15 stycznia 1938 r. Otwarcie sezo 

w Schroniskach Ośrodka lub skocz- 

j na boisku 6 p?'p. Leg. 
stycznia 1933 r. Zawody 

ciarskie na odznakę P. Z 

3), Dnia 29 stycznia 19. . Kursa objaz- 

dowe — do Nowogródka, Świ ein, Smorgoń, 

oraz rody na odznakę P. Z. N. i P. O. 5 

4) Dnia 2 lutego 1933 r. Konkurs ków 

i zawody na odznakę P, O. S$. i P. Z. 

5) Dnia 11 lutego 1933 r. zawody 

gowe 3-ciej Brygady Kawalerji i 

3X10 km. 
6) Dnia 

i 6 km. dla 

   
    

     
nar- 

   

          

cijoria 
sziafeta 

  

12 lutego 1933 r. Biegi — 18 km. 
pań i młodzieży szkolnej. 

7) Dnia 19 lutego 1933 r. bieg drużyno- 

wy 10 klm. skoki lub wycieczka do Grodna. 

8) Dnia 25 lutego 1933 r. biegi 30 klm. i 

18 klm. 
10) Dnia 26 lutego 1933 r. bieg pań, mło- 

dzieży szkolnej i konkurs skoków panów. 

11) Dnia 5 marca 1933 r. bieg dla dzieci 

szkół powszechnych i niestowarzyszonych o 

nagrody Wil O. Z. N. 
12) o 12 marca 1933 r. Zawody na 

io 4 
z powyższego kalendarzyka 

"zaktót swój plan pracy bar- 
0g0- zy 

od której wszystko zależeć bę- 

            

dzo se. i 
dy śnieżnej, 
dzie. 

, Pozalem dowiedujemy się, że rozełwana 

skocznia przez Magistrat na boisku 6 p. p. 
Leg. będzie zpowrotem wybudowana na tem- 
że boisku w najbliższych tygodniach stycz 

nia r. prz. 

DO PP. LEKARZY ORDYNUJĄCYCH W! PO- 

WIECIE WILEŃSKO - TROCKIM. 

W celu przygotowania lekarzy (rek) do 

pracy w dziedzinie wychowania fizycznego 

w pofadniach sportowo - lekarskich, klu- 

bach sportowych i stowarzyszeniach p. w M. 

S. Wiojsk PUWT. i PW. organizuje w Ceni- 

ralnym Instytucie WF. w Waszawie na B'e 

dwutygodniowy kurs informacyj? 

6 do 18 lutego 1933 r. Kurs obej 

e 12 dni pracy po /7 i pół godzin dzien: 

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatne 

kwaterowanie, na 
własny kostjum gim- 

koszulka, pantofle) ciep 
ponadto a 

      

    
    

   

  

     

  

   

    

na SER (SP: 
ły kostjum: ćwiczebny. 

    

> zgłoszenia pp. lek 

wiatu wileńsko-trockiego kierow. 

komendanta PW. 6 pp. Leg. (Wilno ul. Su- 
3 w podwórzu na prawo) 

  

   

  

    
nabyte 1:a 
pal kursie (praca w hufeach PW. 

klubach i t. p.). 

Z Noweį Wilejki. 

PRZYGOTOWANIA DO SEZONU 
NARCIARSKIEGO. 

Dobrze wiadomo, że w Wilnie takie przy- 

gotowania poczynił Okr. Ośrodek w. я 

Wil. 0. Z ale ciekawe kto poczynił przy- 

gotowania narciarskie w najbliższem m zaste- 

czku prowinejonalnem — Nowo- Wilejce. Otóż 

w ożywionem tempie to uczynił miejscowy 

Komitet W. F. i P. W. przy poparciu Dowód 

cy 85 p. p. i dyr. miejscowego Gimnazjum 

którzy przygotowali skocznię narci: 

Górze Zamkowej, (będzie konkuro 

skocznią wileūską) schronisko narciarskie 

przy skoczni i przy najlepszych terenach oraz 

Ślizgawkę urządzoną na placu Gimnazjum 

M Ze wszystkich tych urządzeń be 

dzie korzystała młodzież szkolna, niestowii- 

rzyszona i wojsko,oraz wszyscy inni aimato 

torzy sportów zimowych. 

Pozatem niezależnie od tych 
trwa szykowanie toru saneczkowego do 2 kim 
długości. 

Szczegółowy kalendarzyk imprez 
podany wkrótce do wiadomości. 

     

  

  

       

        

  

     

będzie 

HOKEJ NA LODZIE W KRYNICY. 

KRYNICA (Pat). W piątek rozpoczyna 

w Kryniey wielki międzynarodowy turu 

hokeju lodowego z udziałem trzech drużyn 

у Wiener Eislaufverein (Wie- 
deń), BKE (Budapeszt) i Brandenburg (Ber- 

lin) i trzech dru krajowych: Cracovia. 

AZS, Warszawa i Krynickie T-wo Hokejoweę. 

    

         

    

ANTANAS VENCLOVA. 

  

(Dokończenie), 

     Później zacząłem u ‚ 

Szkoły. Książki zabierały mi duż 

czasu. Coraz mniej moglem z dziad- 

kiem obeowac. Dzeadun'o 1: nadal byt 

nieśmiały, małomówny. zamknięty w 

sobie. Rozmawiał lyiko ze mna. Mó- 

wił: 

    

  

= Ue Antku! Uczenego inne 

życie. W „ja nenk, to i co że 

mnie. żyję sponiewierany przez wszy- 

  

stkich — i umrę w chiewie gdzickol- 

wiek. « Człowiekowi wykształconomu 

droga wszędzie otwarta. Dokąd sić 

nie udasz —- otrzymasz pracę | chieb. 

i wóważeń jeszcze bardzo niewyra- 

źnie' wyobrażałem daleką przyszłość 

swóją. w yobrażałem siebie wykszkd 

conego, a przede mną otwarta (го 

prawdziwy gościniec, który przez na- 

szą wieś „przechodzi. Przy drodze 

chwiejące się wierzby i brzozy. Pr 
+ Kai iocżbiszą AZS OLI 

   

    

  

  

   

  

jednej brzożie przybity wizerunek 

Męki Pańsk ej. Gościńcem tym idę z: 

swym  dziaduniem w niewiadome 

przestrzenie, koło jezior, koło barw- 

nych dworów i szumiących lasów. 

Wieś pochłonięta słońcem, lylko Ła> 

mglony nieco od kurzu gościniec ton e 
w "modrym bezkresie nie wiadon 

dokąd zajdziemy. 

W'eczorami chodziliśmy nad rzekę 

Szelmentkę. Wybrzeże tej rzeki obfi 

towało w mnóstwo raków, W ciemną 

noc „zapalaliśmy na brzegu słoinę, a 

dziadunio zanurzał wiadro, do któ- 

rego wparały czep: jące się straszne- 

mi nogami po rąbkach. czarne wasale 

raki. 

- Raka nie 

      

  

  

należy: się-obawiać 
mówił dziadunio, —- Rak jest.spokoi- 
nem stworzeniem. Poświeć słoma 

niech jeszcze z dziesięć wyciągnę —— 
(ai PAT 

  

     

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

i śmiało rękę sadzał do tych czarnych 

urn wyciągając mnóstwo ruchl- 
wych istotek, z którem* wracaliśmy 

do domu. 
A te gwiaździste, 

czerwona koniczyna! 
Ruchliwe, daleko skaczące koniki 

polne, tworzyły chóralne brzęki. Psy 
Gulbinowskiej i Budw ej po- 

szezekiwały od czasu do czasu, Leżąc 

pod jedną siermi 
się w rozgwary Irytonów. dobyw 
się z nurt jeziora. Czasem pod gy 
dzistem niebem, spóźniony plak ciem 

nemi skrzydłami zaszeleścił, luh ukry- 

lu gdzieś w błolach słonka sę ode- 

zwała. 
Liczyliśmy 

noce letnie, lub 

         
   
   

    

      

    

  

  gwiazdy. Szeroki 

ciniecć płaków. rozpość órał się przez 
całe wypisane gwiazdam”, niebo. Zme 
czone powieki klęily się wówczas od 
Iśniącej gwiazd mrugawicy. 

Jakże tych nocy nie pamiętać! 
Ten pamiętny poranek te Во- 

żego Narodzenia, kiedy nasi wyjechali 

na jakiejś tam ciotki wesele, a w do- 

„mu byłem tylko ja z siostrą Eugenja 

—-dziadunio dlugo nie wstawał. 
żalzfrę ve 

  

  

   

      

  

„rai 

W EE L=E "NOSKI 

W pierwszym dniu turnieju rozegrane zosta 
ną dwa następujące mecze: w pierwszej gru 
pie walezy AZS. Warszawa z BKE. Buda- 
peszt, a w drugiej Kryniekie-T-wo Hokejowe 
WEV. Wiedeń, 

BOKSERZY POLSCY JADĄ DO 
SZTOKHOLMU. 

WARSZAWA. (Pat). Dwaj nasi pięściarze, 
mianowicie łodzianin Chmielewski i śląząk 

Woka roszeni zostali na wielkie zawody 
bokserskie do Sztokholmu. Zawody te odbę 

dą się w połowie stycznia 1933 roku. 

     

  

LISTA MIĘDZYNAR. SĘDZIÓWi PIŁKARS- 
KICH. 

A. (Pat). Międzynarodowy Zwiaą 
zek Piłki Nożnej ogłosił listę międzynarodo- 
wych sędziów piłkarskich. Polska, mają 
takich sędziów, znajduje na pierwszem mi 
cu w świecie, obok Niemców i Norwegów. 

WZORZE AO ESRI SOORCZON RA 

Pamiętaj o bezrobotnym. 

   

  

BRU 

  

    

Sźwiękowe Kino Dziś premiera! 

"ASTNO| 
*ieika 47, tel. 15-41. 

  

Po raz l-szy w Wilniel 
| Dawno oczekiwany film 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
NIEZWYKŁY WIYPADEK W. GABINECIE 

DENTYSTY. 

W, dniu wczorajszym w godzinach wieczo 
rowych do ambulatorjum pogotowia ratun- 
kowego przywiezione Marję Giecewiczowu, 
żanę urzędnika zam. przy uliey św. Jańskiej 
Nr. 13. Na zapytanie lekarza M, Giecewiez7o 
wa oświadczyła, że uległa nieszezęśliwemu 

wypadkewi podczas zabiegu dentystycznego. 
a mianowicie: czując ckropny ból w zębach 
udała się de dentysty. który rozpoczął za- 
biegi i oto w pewnej chwili, przez nieuwagę 
jej i lekarza, połknęła dryl zębny. 

Ofiarę nieszczęśliwego wypadku karetka 
ptgotewia ratunkowego przewiozła na obsec 
wację de szpitala Św. Jakóba, (e) 

PRZEJECHANIE. 

Wi dniu wczorajszym w godzinach p. p. 
przy ulicy Bystrzyekiej nieznany rowerzysta 
przejechał niejaką Helenę Banelową, lat 45 
zamieszkałą przy tejże uliey w domu Nr. 11. 
Banelowa dcznała poważnych obrażeń ciała. 
Zawezwane na miejsce wypadku pogotowie 

Zwycięzca 

Nr. 298 (2640) 

ratunkowe po nałożeniu opatrunków prze- 
wiozło ją na jej życzenie do mieszkania, 

Podezas nakładania opatrunków mąż cho 
rej przeszkadzał sanitarjuszom pogotowia w 
ieh pracy, wGbee czego lekarz spisał proto- 
kół i ukarał ge opłatą w wysokości 20 zł, 

KRWAWA BÓJKA PRZY ULICY NOWO 
POPŁAWSKIEJ. 

Wizoraj w godzinach wieczorowych -wy- 
nikła bójka pomiędzy kilku osobnikami przy 
ulicy Newopopławskiej. Podczas bójki, je- 
den z niech, a mianowicie niejaki Adam Mała 
chewski został uderzony neżem w plecy. Ran 
nege w stanie' poważnym przewieziono do 
szpitała Żydowskiego. (e) 

SFAŁSZOWANE WEKSLE. 

Do polieji wpłynęła skarga, iż w mieście 
ukażały się weksłe kilku firm z obuwiem z 
podrobicnemi podpisami. Wiszezęte w lej 
Sprawie dochodzenie stwierdziło, iż iaktyez 
nie weksle są sfałszowane. Polieja prowadzi 
dalsze dcchcdzenie eelem zdemaskowania 0- 
szusie i eddania ge w „Pęce władz sprawied- 
liwości, LAI (e) 

  

(HOTEL ATLANTIC) W rolach gł.: Najwspanialsza pare 
kochanków Kate de Nagy i Jean Murata 

NAD PROGRAM: Urozmalcone dodatki dźwiękowe 
Początek o godz. 4, 6, 8 i 10'15, w dnie świąt. o g Z-ej. Ceny miejsc od 25 gr. 

  

Siwigx. Kino-Teatr 

HELIOS 

Frogram świąteczny! 
ru | śmiechu! Król śmiechu i radości 

-KINOMANJA 

2 godz. humo- 

i oglądania tego najdowcipn. filmu. 

HAROLD LLOY 
NIKT nie jest w stanie, powstzymać 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 85 gr. Peczątek o 4, 6, Bi 10.15 

w najpiękniejszej pikantnej, 
erotycznej komedji 

  

Wileńska 38, tel. 9-26 

Dziś! 

Bźwięk. Kine-Teatr 

PAN 
ulłea Wielka 42. 

Już jutro premjera! Najnowszy 
film prod. $owkino w Moskwie, 
o którym mówi cały świat 
Najoryginalniejszy i najciekawszy film doby obecnej. 

Triumf kinomatografji polskiej, 

Pałac na kółkach (jrk_ Franoesc4) 

realizator filmu „Dziesięciu z Pawiaka. 

Dzieje walki dwóch mążczyzn o miłość, szczęście i serce pięknej woltyżeski. 

Karolina Łubieńska, śpiewaczka Nina Grudzińska, Igo Sym, Zbyszko wii, atsandar Zeiwerowicz 
oraz po raz pierwszy w tym sezonie Kazimierz Krukowski. Udział bie ze chór Dana. Reżyse:: Ordyński, 

NAD PROGRAM: ATRAKCJE BŹWIĘKOWE. Seanse: 

BEZDOMNI (orosz 42 ż%ciz Droga do życia 
Film, który uczynił przewrót w kinematografji światoweł 

Pierwszy połski film osnuty na tle życia cyrkowego 

rol. gł; Wiośniana i urocze 

4,6, 8 1 10.15 
  

Qdmizk. Kino - Teatr 

Hollywood 
law. 22, tel. 15-28   

  

     

  

AMERYKANKI, 
RESKONTRO, 

Ž WEKSLOWE 

ł i „najrozmaitsze pomocnicze 

KALENDARZE 
CENY ZNIŻONE 

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

CENY. ZNIŻONE и 
    

  

s 4     
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do pielęgnowania i 
katniania cery 

póleca 

netian'*' 

PERFUMERJA 

UL. MICKIEWICZA 15 
vis-a-vis Hotelu „Georges“ 

Egz. od r. 1890. 
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fabrycznego. 

GIFEEEFIFIEFIFIEFEIFIEF) 

Byłem. już po herbacie. Siostra gła- 

skała moją rozwichrzoną czuprynko 

czuprynkę ośmioletn ego dziecka. 

Szczyciła się mną przed innemi tej 

wsi dziewczynkami. Żadnej bowiem 

z nich brat nie uczęszczał do szkoły. 

a ja przecież byłem już uczniem. 

        

Miałem moc : 

Byłem milutkiem dzieck'em, 
ubranem i zawsze umylem. 

   — Gieniu, gdzie nasz dziadunio? 

błaczego nie wstaje? 
Bardzo się zdziw'łem. że go dzś 

w izbie niema. Ja przecież wkrótce 

įeždžam do szkoły — 
yczył ze mną porozmawiać”... 

Pójdę zobaczyć co .on robi —- 

siastra I wyszła. 

większy niepokój mną o- 

garnął. Byłem mężczyzną pełnym od- 

może jej mieć 

  

              

   

    

   
wag» wiadomo ile 
ośmioletni lecz czułem, że mi jest 

straszno, 
  

nie Siostra po pięciu minutach 
wróciła, —- nie wróciła i pa dziesię 
minutach. Powstało we mae jakieś 

złowieszcze przeczucie. Co się stała? 

Skoczytem, prędko. obułem. siĘ 

M RT hl 

  

    

    
HE Fi okien ax or 

  

Drukarnia „Znieg”; Wilno, ul. S-to Jańska 1, tel. 3-40 
sf 
  | 

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

nej uroku ziemi rumuńskiej. — W rolach gł.: 
NAD PROGRAM: AURA dźwiękowe. 

KSIĘGI 
UPROSZCZONEJ RACHUNKOW., 

EJ Ы a Ё В EJ a Н EJ 

  

   

        
   

  

     

Elizabeth Arden 
Niezrównanej dobroci preparaty „Ve- 

udeli- 

Wyłączna „Agentura w. Wilnie 

J. PRUŽAN 
Telefon 4-82 

Sprzedaż detaliczna według cennika 

omezmezeas Ceny najniższe w.Wiinie: Parter ma wszystkie seanse Gd 25 gr. -—= 

RAPSODJA RUMUNSK 
MARCELA ALBANI : Mikoltaj Milikow. — Wspaniela wystawa- 

Początek o godz. 4, 6, Bi 10.15. 

Hymn wielkiej miłości na tle 
przepięknych póli łanów peł- - 

  

|| Na Święta! 
Oszczędny obywatel 

Na Święta! 
powinien się zaopatrzyć w towary aptecz- 
ne, pe:fumeryjae i gospodarcze tylko u 

J. SZAMSBEDALA 
W. Pohulanka 14 (vis-a-vis Teatru Wielkiego). 
Wybór największy — Ceny najniższe — Obsługa punktualna i sumienna 

Egzystuje od roku 1901 

  

  

Da po kę 1845 JetMej: 

Wilenkin 
el. TATARSKA 20 
Do 

Meble 
jadalne, sypialne i ga- 
binetew*, kredensy, 

stoły, szafy, łóżka tt.d 

Wykwintne, Mocne, 

NPE DROGO, 

ta. dogodnych warun a01 
I NA RATY. |   

  

ro, ciepły, widny, suchy, 
świeżo odnowiony, czynsz 

  

Jeden lub dwa 
. 

pokoje 
ładne. słoneczne z wygod. 

DO WYNAJĘCIA 
ul: Jagiellońska 9—12 

Mieszkania 
4—5 pokojowe 

DO WYNAJĘCIA 
ul. Wiwulskiego 20 

Pianino 
Miihlbacha do sprzedania, 

Boufałłowa 19, m. 3, a 

godz. 1-—3. 

Wobec 
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swoje nowe na drewnianych pode 

wach trepki. i wy: iegłem. Prze: 

wielkie zaspy śniegu pobiegłem i: 

chlewu. Stajnia była otwarta. Zanie- 

pokojony, wzruszony, z bijącem ser- 

cem, zauważyłem, jak dziadunio spo 

kojnie leżał na słomie. Błękitne jego 

oczy były skierowane na mnie. 
- Nieżywy! wrzasnęła siostra. 

Już zimny!... 
Nie przypominam, co dalej było 

Wiiem, że pobiegłem za budynki, gdzie 

się rozciągał nasz owocowy ogród. 
Długo tam stałem bez myśli. Tak m. 

coś ścisnęło za serce. że łzy toczyły 

$'ę po policzkach i opadały na zimny 

śnieg. 
Potem 

drzewa. 

Drzewa b; 
nie nz 

Nagle przyszło mi na myśl, to 

w celu pożegnania dziadka umysl: ie 

lak się ubrały. Drzewa były takie pie 

kne — jak nigdy. Patrząc na n'e po- 

czułem mocne bicie serca. Kryszłało- 

ogród kwitnął belszemi od ala- 

bastru kw'atlami Lodowemi kwiatami 

          

wpatrzyłem się w białe 
Były powłeczone szronem. 

y nadzwyczajnie, eułow-      

      

Maszynistka 
poszukuje posady 
jak również może być an- 

gażowana do biura na ter- 
minową pracę, 
wykonuję 
domu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do Adm. 
„Kurjera Wileńsk.* 

„Maszynisti 

B nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcje 
1 korepetycje ze 
kich przedmiotów w za- 
kresie ośmiu klas gimnaz. 
Specjalność: polski, hzy- 
ka, matematyka. 
zgloszenia do Adminisrr. 

a Wileńskiego” 

Wybitny 

„ | pedagog 
wyjedzie na kondycję. | +. 

  

„Kurje 
  

Jelian Surażski, Wilno, 
ul. Kijowsks 6, m 8, 

  

małego pokoiku 
w centrum miasta. 

Oferty do Administracji 
„Kurjera Wileńskiego" 
  

(chłopczyk) 
ma jeden rok 

ul. Bazyljańcka 4—26 

AUTOMATY 
browaru 

Miekiewieza Nr. 
Wielka 38 wyśmienite 

  

codziennie świeże — 
kanapki i paszteciki: 

_ kwiatów, 

tort 

lir. Zelłówicz 
Choroby skórne, wener.. 
narządów moczowych, 

od g. 9—1 i -5—8 wiecz- 

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

również 
różne prace w 

pod 

  

  

  

Akuszerka 

Mle Leona 
> „rimiuie 06 9 do 7 mis 
alies Kasstasows |. m. 
w 7 P Ww. «Q 8371 

wszyst 

      

Łaskawe 

Akuszerka... 

M. Brzezina 
przyjmuje bez pizerwy 
przeprowadziła sią 

Zwierzyniec, Tom. Zana 
lewa Gedeminowską 

  

Specjalność: matematyka, A Grodzka 27. 

8-pokójówy г 2 kuchnia. | Iscina i historja z zakresu W. Z. Nr. 3093 
mi, nadający się. wybor- | B-u klas Przygotowuje 
mie na mieszkanie i biu- eksternistów. Akuszerka 

Šmiaiowska dek = śckGGŁ tel. 2-54 ma waste : Onai FPolgcaąsię * szczególniej PAN > da 2 SR * : : U74 he iewicza 

pada PP kaka | POSZUKUJE | um: g.biset kometos: ny, usuwa zmarszczki, bro- 
dawki, kurza ki i wągry. 
W» Zs P, 48. 8322 

BEEEECLE 
k plz 
tytysan. Relož || Biuro Ekspedycyjno- 

DZIECKO Transportowe 
już chodzi, | A: ZUSMAN, Wilno 

ul. M.-Stefańska 3, 
tel. 507. Konto czekowe 
P.KO. 81751. Załatwim 
wszelkie czynności w za- 
kres ekspedycji wchodzą- 
ce: Wykup i zwózkę wszel- 
kiego rodzaju towarów 

  

„E. LIPSKI" 
381 

ze stacji, z dostarczeniem 
na miejsce. 

PIWO   

  

kwitnął sad w połowie zimy, jak w 

maju — kiedy się osyp'ą kwiatami=- 

wiśnie, jabłonie i grusze, kiedy ogród 

"ały tonie w powodzi kwiatów. rzekł 

byś płonie, IŚni, a z mnóstwa tych. 
[ryska niew'nne. białe świa- 

Ho. 

Poranek był słoneczny. Cały ogród 

rozpromienił się Iśniącą mrugawicą. 

Od białych konar, od gałęzi i gałązek, 

nie mogłem oczu oderwać. To była 

poezja. Wielkiego mistrza poemat, 

obraz, malowany ręką genjusza, któ- 

rego nigdy s'ę nie zapomina. 

Straciłem najukochańsz:go człó- 

  

  

  

  

wieka. On teraz leżał tam — w chle- 

wie, na kupie pomiętej słomy. Leżał 

ostygły, zsiniały, nieżywy. Nigdy już 

więcej nie usłyszę jego słów, nie po- 

głaska mych włosów, ne przemówi. 

Całem swem małem 

odczułem ostro, boleśnie. 

  

straciłem. Lecz więcej nie „piakotėi. 

Jakże mogłem płakać, jeżeh było tak 

cudownie, Easy anja aids 

  

Z upoważnienia autora, Uumaczyt z. t- 

tewskiego 

  

Władysław Abrainow 

  

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis.


