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Okres świąteczny zaznaczył się sil 

nem wzmożeniem niemieckiej akcji 

_ rewizjon'stycznej. Królewiecka stacja 

radjowa stała się centrum propagan 

dy. a prasa wszystkich odcieni uniso- 

Ę no zaczęła urabiać opinję dla niemiec 

kich roszczeń do polskiego Pomorza. 

Q tych roszczen'ach wiemy już odda- 

wna, nie są też one dla nikogo w Pol- 

_ sce niespodzianką. Znamiennem jest 

natomiast podjęcie kampanji agitacyj 

nej, która zawsze w Niemczech odby- 

wa się podług instrukcji z góry. Więc 

i tym razem działanie jest planowe. 

Chodzi widocznie o przygotowanie 

gruntu do wysunięcia w pewnej chwi 

li, która zdaniem polityków niemiec- 

kich zbliża się, kwestji „korytarza” 

jako warunku uregulowania spraw 

związanych z bezpieczeństwem 1 roz- 

brojeniem. 

W paryskim „Le temps“, zbližo- 

nym do francuskiego Ministerstwa 

   
praw Zagranicznych ukazała się 

przed kilku dniami korespondencja z 
Berlina, która wskazuje na to, że i do 

przedstaw.cieli pism francuskich w 

Niemczech propaganda n emiecka po- 

trafiła znaleźć drogi « podsunąć im 
swoje argumenty rewizjonistyczne. 

Korespondent berliński pisma fran 

cuskiego podaje .nformacje uzyskane 

  

z otoczenia kanclerza Schle'chera na 

temat rewizji granie. Rozumowanie te 

go otoczenia nie jest skomplikowane. 

Powiadają c: panowie: ponieważ Pol- 

ska jest państwem drugorzędnem (?), 

więc sprawa dostępu jej do morza jest 

również sprawą drugorzędną (!) i u- 

stąpić musi przed potrzebą Niemiec 

posiadania połączenia z Prusami 

Wschodniemi! Dla Francji zaś więk- 

szą korzyść przedstawia ustalenie 

trwałego pokoju z Niemcami, niż wi: 
zanie się z Polską. Francja i Niemcy 

pow-nny zawrzeć między sobą zgodę 

i nie troszczyć się o nnych. 

Propozycja jest prosta i niewybre 

dna. Niemcy spekulują na silnej i po- 

wszechnej we Francji tęsknocie do 

„bezpieczeństwa. Obiecują stęsknio- 
nemu sąsiadowi zachodn'emu kompłe 
lny spokój i przyjaźń wzamian za re- 
zygnację z imteresowania się sprawa- 

mi granic polsko-niemieckich. 

Dziennikarz francuski dodaje, że 

jak go zapewniano „w najśc'ślejszem 

otoczeniu kanclerza*, sprawę rewizji 

granic z Polską wysuną Niemcy w 

chwili podjęcia sprawy bezpieczeńst- 

Wwa, stawiając w ten sjjosób między 

niemi junctm. : 

Umieszczanie tego rodzaju in pi- 

racyj berlińskich w poważnym, b. u- 

miarkowanym dzienniku - pary kim 

jest wypadkiem niecodziennym, dowo 

dzi silnego napięcia propagandy nie- 
mieckiej. Nie ulega wątpliwości, że 
na pokusy berlińskie rząd francuski 

Nie da się złapać, natomiast połitycz- 

ne koła lewicowe z rządem związąne 

„okazują większą giętkość i ustępli- 

wość. Rząd Paul-Boncoura jest bar- 

dziej zależny od socjalistów niż był 

nim rząd Herriota, a stanowisko p. 

Bluma, przywódcy partji socjalistycz 

„nej, bylo zawsze względem rewizjon '- 

zmu niemieckiego bardzo liberalne. 
Również wśród radykałów istn'eją od 

łamy, którym miraże spacyfikowania 
Niemiec cudzym kosztem przesłaniają 

  

    

_ realną ocenę rzeczywistych ich tenden 

cyj. Dziennik „La Republ que" organ 

— jednego z tych odłamów, niejednokrot 

Nie wypowiada się przeciwko utrzyma 

iu  „niesprawiedliwości* traktatu 

Wersalskiego, do których zalicza i „ko 

    

Noc szału, przebój karnawału, rendez-vous 
eleganckiego Wilna. W salonach KASYNA 
OFICERSKIEGO (Mickiewicza 13) w dniu 
7-96 stycznia 1933 roku odbędzie się 

UWERTURA 

Rok X. Hr. 4 (2545). 

UKJER 
NIEZALEŻNY ORGAN DEMOKRATYCZNY 

BERLIŃSKA 
rytarz* polski. Nastroje t. zw. radykal 

nej Francji są wogóle wyrazem depre- 

sji ogólnej, mającej swe źródło w po- 

garszającej się sytuacji wewnętrznej. 

Polityce polskiej wypadn:e swej so- 

juszniczce zachodniej zastrzyknąć spo 

rą dozę animuszu, aby się otrząsła z 

roztaczanych przed ną zawodnych 

pokus. 

Dziś widzimy z całą wyrazistością 

jak wielkim plusem jest uzyskanie 

przez Polskę w ciągu ubiegłych lal 

sześciu pełnej samodzielności w poli- 

tyce zagranicznej. Dziś sojusznicy są 

pożądani, ale nie niezbędni. Endecja 

chciała polską politykę zagraniczną o 

przeć na jedynym f.łarze francuskim. 

Zachwianie się jego równałoby się 

klęsce. Obecnie możemy ze spokojem 

obserwować chwiejność pewnych kół 

francuskich, jako zjawisko przejścio- 

we, które nie zadecyduje napewno о 

stanowisku całej Francji. 

Testis. 
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A 
Min. Beck 

We Środę, o godzinie 7,45 przybył 
z Warszawy do Wilna p. minister 
spraw zagranicznych Józef Beek. 

  

Wilno. Czwartek 5 Stycznia 1933 r. 

w Wilnie. 
P. minister zamieszkał w Pałacu Rze- 
ezypospolitej. 

EE 

Konferencje Marszałka Piłsudskiego 
z ministrem Beckiem. 

  

Р byty do Wilna minister spraw 

zagranicznych Beck, wezoraj w godzi 

nach południowych złożył wizytę Mae 

szałkowi Piłsudskiemu z którym przez 

dłuższy ezas konferował. Obiad mini- 

ster Beck spożył w towarzystwie Mar 

szałka Piłsudskiego, wojewody liecz- 

kowieza i bliższego stoczenia. 
Pe obiedzie Marszałek Piłsudski 

ponownie konterowzł z min. Beekiem 

zaś godziny wieczorne spędził w gro- 

nie rodziny. 

Wojewoda Beczkowicz obeimuje 
placówkę polską w Rydze. 

Jak się dodatkowo de powy- 

ższego komunikatu dowiadujemy. 

w toku wczorajszych rozmów 

zastała ostatecznie zdecydowana spra 

wa objęcia przez p. wojewodę Beczka 

wicza placówki polskiej w Rydze, Jak 

wiadomo bowiem ta ważna płacówka 

dyplomatyczna pozostaje od niedaw- 

na nieohsadzona, po przejściu dotych 

czasowego posła polskiego przy rzą- 

dzie łotewskim, Min. Arciszewskiego 

na takież stanowisko do Bukaresztu. 

Webee depiero co zapadłej decyzji 

kwestja następcy p. wojewody Feczko 

wieza na dotychczasowym jego urze- 

dzie pozostaje otwarta. 

  

Nowy konflikt zbrojny chińsko- japoński. 
Czang-Sue-Liang oskarża 

Japończyków. 
PEKIN (Pat). Urzędowo donoszą 

że wojska ehińskijj wycofały się z 
Szan-Hai-Kwan, korzystając z pocią- 
gów i reorganizują się obecnie pod о- 
chroną pociągów pancernych pod 
Chin- Wang-Ta0. 

Admirał sir Edward Kelly, dowód- 
ca floty angielskiej na wodach chiń- 
skich połecił szalupom angielskim —- 
„Bridge“, „Water“ i „Folkestone“ u- 
dać się do Chin-Wang-Tao dla ochro- 
xy interesów angielskich. Czang -Sue- 
Liang w odpowiedzi na notę japońską 
czyniącą go  odpowiedzialnym za 
następstwa obecnego incydentu, 
zrzuca odpowiedzialność na Japończy 
ków i domaga się od nich, aby w przy- 
szlošci zmracali się wprost do rządu 
chińskiego. 
ATEITIS TIE SANT TSS 

Wicemin. Szembek wyjechał 
do Włoch. 

'WARSZAWA (Pat). Podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Spraw Zagrani- 
cznych p. Jan Szembek wyjechał w dn. 
4 b. m. wieczorem na 2-tygodniowy po 
byt do Włoch. 

Zjazd Związku izb 
Przem. Handlowych. 

WARSZAWA (Pat), W gmachu 
warszawskiej izby przemysłowo-han- 
dlowej rozpoczęły się w dniu 4 b. m. 
obrady zjazdu związku izb przeinys- 
łowo-handlowych. Na zjeździe przystą 
p'ono do omawiania planu doraźnych 
środków walki z kryzysem opracowa 
nego przez 'zbę warszawską, który ta 
plan przedstawiony będzie czynnikom 
rządowym. 

Wnioski polskie w Kongresie 
St. Zjednoczonych. 

WASZYNGTON (Pat). Congresman 
Conergan ze stanu Conneficut wystą 
pił w Izbie z wnioskiem wydania pa 
miątkowego znaczka pocztowego na 
cześć Tadeusza Kościu.zki. Congres- 
man Tirney wniósł rezolucję żądzjąca 

aby dzień 11 października uznany zo- 

stął urzędowo za stały t. zw. „Dzi:ń 

Pułaskiego". Wnioski powyższe zdają 
się wskazywać, że członkowie kongre 
su doceniają wartość głosów polskich 

Wizyta komendanta główne- 
ge Kaitseliittu w Polsce. 
(BPS|. — 21 stycznia b. r. przybywa do 

Polski celem złożenia wizyty Związkowi 
Strzeleckiemu komendant główny estońskiej 
organizacji przysposobienia wojskowego — 
„Kaitselit“ — gen. Roska. 

Komendant główny „Kaitseliit'u* podczas 
dziesięciodniowego pobytu w Polsce zapot. 
na się z pracami władz centralnych Z. $. — 
oraz odwiedzi szereg miast polskich i istnic 
jących na terenie tych miast ośrodków strze 
leckich. Ё 

    

St. Zjednoczone 

NOWY YORK (Pat). Donoszą z Pe 
kina iż w walkach o Szan-HRai-Kwan 
zginęło 500 żołnierzy chińskich. Zaję 
cie tego miasta uważają w Waszyns- 
tonie jako początek dalszego przenika 
nia Japończyków па teryterjum chiń 
skie. Rząd Stanów Zjednoczonych — 
jak zaznacza korespondent waszyng- 

niezadowolcne. 

toński „Herald Tribune“ stwierdził 
ponownie iż nie będzie uznawał zdeby 
czy uzyskanych w drodze pogwaicenia 
istniejących traktatów, gdyby zaś 
trwały nadal niebezpieczne ineyden- 
ty na Dałekim Wschodzie, dekonano- 
by prawdopodobnie nowej demarche 

w tej sprawie. 

Japeńczycy swoje zrobili i chcą zgody. 
PEKIN (Pat). W, Szan-Hai-Kwan od 

czasu zajęcia miasta przez Japończy 
ków panuje spokój, jak przypuszeza ją 
ofenzywa została złokalizowana. 

Przedstawiciel poselstwa japońs- 

    

    

kiego w Pekinie oświadczył, że Japoń 
czycy gotowi są szukać porozumienia, 
© ile skłaniają się do tego również . 
Chińczycy. 
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RES REHE 

Państwa. 
Legjonu Młodych Akademickiego Związku Pracy dla 

Początek o godz. 22-ej. 
mickie 2 zł. za zaproszeniami, które można otrzymać 
codzien. przy ul. Królewskiej 5, m. 10 oraz przy wejściu. 

EMONGWESANEBOWAKZNE 

Cena 15 sreszy 
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Wstęp 4 zł., akade- 

dd Wydawnictwa. 
Pismo nasze w poniedziałki i dnie poświąteczne zacznie wychodzić do- 

piero po 15 b. m. 
Opóźnienie zostało spowodowane trudnościami technicznemi w związku 

z przenosinami do nowego lokalu. 

  

Wznowienie obrad w sprawie 

umowy „Sowpoltorgu“. 
Wczoraj przybył do Warszawy p. 

Tamarin, członek Kolegj. Narkomtor- 
gu moskiewskiego, w związku z czem 
przerwane ma czas Świąt obrady w 
sprawie przedłużenia na dalszy okres 
dwuletni umowy .„Sowpoltorgu* z0- 
stały podjęte w dniu dzisiejszym. 

Obrady toczą się w sali „Poleosu*. 
Ze strony polskiej biorą w nich udział 
między innemi pp. b. minister L. Da- 
rowski. dyr. J. Kasperow'cz, Jerzy 
Meyer i inni. 

Po zakończeniu obrad, które spo- 
dziewane jest w połowie bieżącego 
miesiąca, projektowany jest wyjazd 
przedstawicieli „Polrosu“  „Sowpol- 

torgu* oraz Izby. Handlowej Polsko- 
Sowieckiej do Moskwy w celu nawią 
zania bezpośredniego kontraktu | za- 
poznania się szczegółowego z opraco- 
wanym przez stronę sowiecką planem 
importowym, jak i sposobami jego 
sfinansowania. (Iskra). 

Kronika telegraficzna. 
— Wycieczka dziennikarzy jugosłówiań- 

skieh opuściła wczoraj rano Warszawę, uda 
jąc się do Belgradu, 

— Nowy Naezełnik Wydz. Ustrojów Mię- 
dzynarodewych w M. Z. S. p. Gwiazdowski 
objął swoje fumkcje, 

— 61 tysięcy osób zostało aresztowanych 
w r. 1932 przez urząd celny w Akwizgranie 
za uprawianie przemytu na granicy. 

— Burmistrz m. Toronto w Kanadzie. od- 
mówił udziału w przyjęciu Lucknera, nie 
mieckiego korsarza wojennego 2 czasów 
wojny światowej, 

Rabunek. 
WIARSZAWIA, (Pat). Wezoraj wieczorem 

na placu Traugutta został obrabowany mie. 
szkaniee Warszawy Stanisław Zwierzeho w- 
ski przez 2 nieznanych opryszków, którzy 
po sterroryzowaniu Zwierzchowskiego i po 
związaniu go, zabrali mu 640 dolarów, a na- 
stępnie przerzucili przez parkan ogrodu. 

Policja wszczęła energiczne dochodzenie. 

  

Panowanie reakcji — czy praca nad postępem i pokojem 

WARSZAWA, (Pat). Przedstawiciel 
Klubu Sprawozdawców Parlamentar- 
nych uzyskał u prezesa komitetu ju- 
gosłowiańskiego porozumienia  praso- 
wego jugosłowiańsko-polskiego pos 
Żivancewicza, z okazji pobytu dele- 
gacji dziennikarstwa jugoslowianskie- 
go w Warszawie, wywiad © stosunkach 
polsko-jugosłowiańskich. Poseł Żivan- 
cewicz był, jak wiadomo, referentem 
projektu ustawy ratyfikacyjnej o kon- 
wencji kulturalnej między Polską i 
Jugosławją w Skupczynie jugosłowiań 
skiej. 

Wyjeżdżamy po tegorocznej konfe- 
rencji w Krakowie i Zakopanem z 
Bratniej Polski z najpiękniejszemi wra 
żeniami — mówił pos. Żivancewicz. 
Byliśmy zachwyceni przyjęciem, jakie 
go wycieczka doznała na terenie Pol- 
ski, za co serdecznie polskim dzienni- 
karzom dziękujemy. Jednocześnie 
stwierdzam ogromny postęp jakiego na 
ród polski dokonał w dziedzinie konso 
lidacji państwa. Ten wielki wys:łek 
którego naród polski dokonał w sce- 
mentowaniu samodzielnego państwa, 
jest najlepszem zaprzeczeniem twier- 
dzenia o rzekomej niezdolności naro- 
dów słowiańskich do samodzielnego ży 
cia państwowego. ; 

My, Jugosłowianie, kochamy ca- 
łem sercem Polskę i śledzimy z uwagą 
jej wszystkie wysiłki na każdem polu. 
Naszą  rasowo-językową wspólnotę 
dopełnia wiele analogicznych momen- 
tów w historji naszych narodów. Ró- 
wnolegle z temi uczuciami idą intere- 
sy realne teraźniejszości i przyszłości. 
Oba nasze narody osiągnęły wolność 
i niezałeżność państwową pod znakiem 
zwycięstwa postępu nad mocami re- 
akcji, Ale te siły reakcyjne nie uważa- 
ją się za pokonane i mają nadzieję, że 
historja jeszcze się odwróci o dwa 
dziesięciolecia i to bez względu na mo- 

` 

Wywiad z pos. Zivancewiczem. 

rze krwi, przelanej w ofierze dla nowe 
go porządku rzeczy. 

Europa stoi przed kwestją zasadni- 
czą — czy powrócić do panowania re- 
akcji, to jest panowania silniejszego 
nad słabszym, do panowania siły nad 
prawem, czy też pracować nad postę- 
pem dla stałego pokoju na zasadzie 
traktatów pokojowych. Dla nas, Jugo- 

słowian, stan rzeczy obecny stanowi 

nierozdzielną całość i jestem przekona- 

ny, że Polska zajmuje identyczne sta- 

nowisko co do nienaruszalności na- 

szych granic. Dla stosunków polsko- 

jugosołwiańskich to jest znamiennem, 

że dużo maniy interesów wspólnych. 

Niektóre są specjalne, a niema intere- 

sów sprzecznych. 

  

Na zdjęciu naszem „widzimy dzienn'ku- 
rzy jugosłowiańskich w towarzystwie czion: 
ków polskiego komitełuw w otoczeniu górali 

   

z Zakopanego w hotelu Bristol. Wśród obec- 
nych znajdują się: p. Żicancevie (x) i p. Ra- 
dovanovic (xx). 

EE LLS URI A" ——— 

Nowy rząd bułgarski przed Sobranjem 
SOFJA (Pat). Premjer Muchanow 

odczytał na wtorkowem posiedzeniu 
Sobranja deklarację ministerjalną De 
klaracja stwierdza, że nowy rząd bę- 
dzie kontynuował politykę swego po- 
przednika i wyjawia znaczenie zmian 
jakie zaszły w składzie gabinetu w 
związku z ostatnim kryzysem rządo- 

wym oraz wzywa stronn'ctwa do zgru 

powania się koło rządu i poparcia je- 

go wysiłków, zmierzających do prze- 
zwyciężenia obecnych trudności | 

Po expose premjera wywiązała się 
dyskusja, w której wzięli udział przed 
stawiciele wszystkich partyj poczem 
Izba uchwaliła votum zaufania 

  

WIADOMOŚCI z KOWNA 
„MEMELER DAMPFBOOT* O SYTUACJI 

POLITYCZNEJ LITWY. 

Rek 1932 zaabsorbował rządzącą partje 
tautininków głównie w związku z kryzysem 
gospodarczym | nie spełnił oczekiwań spo- 
ieczeństwa litewskiego odnośnie wyborów 
do Sejmu. Potrzehę sejmu rozumieją sami 
tautininkowie , napotykając się na ciągłe 
trudności przy wydawaniu ustaw przez rząd. 

Mimo pewnych prób pojednania z rządza 
cą partją, jakie się zaznaczyły zarówno ze 
streny chrześc. demokracji, jak i ludoweów, 
tautininkowie nie dzją się przekonać i wciąż 
się trzymają swej linji „generałnej*, czując 

za sobą siłę, 
Wezešniej «czy później Litwa  bę- 

dzie musiała  powziąść . doniosłe  de- 
cyzje w zakresie polityki zagranicznej w 
związku z ogólnym kompleksem spraw 
wschodnio-politycznych, żaki wypłynie na 
forum międzynarodowe. Narazie jedno jesł 
pewne: porozumenie z Polską, przynajmniej 
w błiskiej przyszłości jest nie de pomyśle- 
nia, gdyż Litwa niczego od Polski nie ocze- 
kuje i musłałaby okupić porozumienie wy- 
rzeczeniem się Wilna, 

'О ile tautininkom uda się podnieść sy- 
tuację rołnictwa przez wzmożenie eksportu 
do Niemiee i Anglji (w związku z rokowa- 
niami gospodarczemi), to liczyć mogą na 
dłuższe rządy. (W3lbi). 

GERMANIZACJA LITWY? 

„Versłas* (tygodnik Związku Litwinów 
Handłewców, Przemysłoweów i Rzemieślni- 
ków z grudnia 1932) pisze: — W) miastach i 
miasteczkach nie słyszy się niemal języka 
litewskiego, a natomiast powszechnie wyste- 
puje rosyjski i niemiecki. W: przyszłości mo- 
że dojść nawet do publikowania nazwisk t 
firm sklepów, gdzie język liewski jest igna 
rewany. Podobnie godnym potępienia i nie. 
pokojącym objawem jest popyt na wydawni 
etwa w języku rosyjskim i niemieckim, przy 
zaniedbaniu prasy litewskiej oraz popieranie 
występów gościnnych artystów przy bojko- 
cie teatru Htewskiego. 

Kinematograty są wykonaweami niemiec. 
kiego planu kołonizacyjnego, opracowanego 
podezas ckupacji Litwy, a obecnie wprowa 
dzanego w życie tajnie i podstępnie zapomo- 
cą zalewania Litwy wydawnietwami niemio 
ekiemi i zakładania czysto kupieckich intere 
sów, pełniących swą misję germanizacyjna, 
(Wilbi). 

ZAPRZECZENIE „RYTASA“ W. SPRAWIE 
LITEWSKO — NIEMIECKICH ROKOWAŃ 

GOSPODARCZYH. 

W związku z pogłoskami o rychłych roko- 
waniach gospodarczych jakie podjąć miał 
rząd litewski z rządem niemieckim, „Rytas*, 
powołując się na miarodajne źródła, oświad 
cza, że o rokowaniach takich sfery urzędowe 
mie mie wiedzą. Odbędzie się jedynie kolejna 
dyskusja na tematy gospodarcze. (Wilbi). 

  

ŻYDZI WHEŃSCY W: KOWNIE. 

Odbyła się w Kownie konferencja ży tow 
skich działaczy oświatowo-religijnych na któ 
rą przybyło krótką drogą przez granicę poł- 
sko-litewską około Zawias przeszło 40 osób. 
przeważnie rabinów, nietylko w Wiilna lecz z 
całej Wileńszczyzny i Nowogródczyzay. Li- 
tewskie władze nie czyniły uczestnikom kon 
ferencji na granicy żadnych przeszkód przy 
wjeździe, a przepustki na wyjazd z Piski 
uzyskali delegaci od wileńskich wojewódzkich 
władz bezpieczeństwa. Prasa żydowska donosi 
o serdecznem powitaniu, jakie tłumy współ- 
wyznawców zgotowały przybywającym z 
Polski delegatom. 

PROJEKT POWSZECHNEJ AMNESTJI 
16 LUTEGO. 

Dnia 16 lutego 1933 r. mija 15 rocznica 
niepodległości Litwy. Wi związku z tem koła 
rządowe rozważają projekt wydania ustawy 
o powszechnej amnestji więźniów politycz- 
nych i kryminalnych. Ustawa ta ma być wy 
dana przed dniem 16 lutego (Wilbi), 
BRT STATE 

Losy „Małygina”. 
MOSKWA, (Pat). Według ostatnich wia- 

domości, otrzymanych od kapitana łamacza 
lodów „Siedow“, łamacz lodów „Małygin* 
osiadł na mieliźnie, Statek jest poważnie 
uszkodzony. Załoga i pasażerowie „Małyg!- 
na“ zostali przyjęci na pokład „Siedowa*, 
Również przeładowano na „Siedowa* część 
ładunku z „Małygina*. 

GIEŁDA WARSZAWSKA. 
WIARSZAWIA, (Pat) Londyn 29,78—29,65. 

Nowy York 8,925 — 8,905. Paryż 34,85 —- 
34,76. Szwajcarja 171,85 — 171,42. Berlin w 
obrotach nieof. 212,45, Tendencja przeważ- 

mie mocna. 
PAPIERY PROC.: 6 proc. dolarowa 65 — 

55,75. 4 proc. dolarowa 54,50. 8 proc. L. Z. 
BGK. i BR. obl. BGK. 94. Te same 7 proc. 
83,25. 7 proc, ziemskie dolarowe 37,26. 4 i 
pół proc, ziemskie 37. 5 proc. warsz. 49. 
Tendencja mocniejsza. 

AKCJE: Bank polski 86,50 — 87,50. No"- 

blin 31,50. Tend. mocna. 
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Proiongata uig przy spłacie 

rolniczych zalecłości podat- 
kowych. 

W marcu 1932 r. p. min'ster skar- 

bu na podstawie uprawnień ustawo- 

wych, wydał rozporządzenie,  wpro- 

wadzające szereg ulg przy spłacie 

przez rolników zaległości w . podat- 

kach: gruntowym, dochodowym, ma- 

jątkowym i spadkowym. Ulgi te odno 

siły się do spłat zaległości podatko- 

wych, powstałych przed dniem ! paž- 

dziernika 1931 r., a polegały m. in na 

bonifikowaniu części zaległej należ- 

ności stosunkowo do dokonanej zpłe- 

ty — w zależności zaś od terminu tej 

spłaty. W ostatn'm okresie obow ązu- 

jących ulg, bonifikaty te wyacsiły 

50 proc. każdorazowo wpłaconej su- 

my przez podatnika. Okres ulgowy 

upłynął z dniem 1 stycznia 1923 r. 

Jak się dowiaduje Agencja . Isk- 

ra, celem przyjścia z pomocą rolnic- 

iwu ten okres ulgowy został przedłu- 

żony na dalsze trzy miesiące. P. mi- 

nister skarbu prof. Zawadzki podpisał 

rozporządzenie przedłużające termin 

korzystania z ulg przy spłacie zaleg- 

łych podatków przez rolników do 

dnia 31 marca r. b. W. ciągu w'ęc naj 

bliższych trzech miesięcy, rolnicy 

przy spłacie zaległości, powstałych 

przed dniem 1 października 1931 r. 

w podatkach gruntowym, dochodo- 

wym, majątkowym i spadkowym ko- 

rzystać będą z bonifikaty zaległość. 

wynoszącej 50 proc. każdorazowo 

wpłacanej przez nich sumy na poczet 

tych zaległości. Rozporządzenie to 

przedłuża analogicznie termin ulgo 

wego okresu dla spłat przy zał 210° 

c'ach daniny lasowej, przyczem Łon - 

fikowane będzie 50 proc. wpła :onej 

każdorazowo sumy na poczet zaleg- 

łych należności z daniny  lasowej. 

(Iskra). 

Obniżenie opłat za upomnie- 

nia przy egzekucji skarbowej. 

Rozporządzenie Rady Ministców z 

dnia 25 czerwca 1932 r. o postępowa 

niu egzekucyjnem skarbowem, ustal'- 

ło między innemi opłaty za upomn e- 

nia, wysyłane do dłużnika. Opłaty te 

przy długach mniejszych. a mianowi- 

cie do sumy 5 Zl. wynos Ty dotychezas 

zł. 1.50. 
Rada Ministrów na ostaln'em 

swem posiedzen'u uchwaliła nowelę 

do tego rozporządzenia, wprowadza- 

jącą źmiany w wysokości tych opłat 

Zostały one obniżone * zróżniczkow?- 

ne. Manowicie obecnie przy ściąga- 

niu nałeżności nie przekraczającej 

zł. 1.50 opłata za upomnienie wynosić 

. będzie 50 gr., przy należnośc: od zł. 

1.50 do 5 zł. opłata za upomnienie 

wynosić będzie 1 zł., przy należnoś- 

ciach wreszcie powyżej 5 zł. opłata 

ta wynosić będz e zł. 1.50. 

Pozostałe opłaty przy ściąganiu 

* należności z sum wyższych pozostały 

niezmienione. (Iskra). 
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"CZARNA KAWA BRIDZ 
z występami artystów zespołu OPERETKOWEGO TEATRU „LUTNIA'" 
  

. Olbrzymi pożar okretu francuskiego. 
„Atlantique" w płomieniach — statek niemiecki ratuje rozbitków. 

PARYŻ (Pat). We środę o godzinie 
4.30 rano w odległości 20 mil mors- 
kich od wyspy Guernesey niedaleko 
wybrzeża Normandj; wybuchł pożar 
na pokładzie wielkiego parawea iran- 
euskiego „Atlantique*, Pożar powstał 
wskutek krótkiego spięcia w kabinie 
radjotelegrafistów. „Atlantique* pły- 
nął do Havre'u gdzie miał być podda- 
ny gruntownej restauracji. 

Niemiecki statek motorowy „kul 
uratował 80 ludzi załogi tonącego ok- 
rętu. Parwiec „Atlantique* -naležy do 
Towarzystwa Compagnie Generale 
Transatlantique. Admiralicja francus- 
ka wydała rozkaz okrętom marynarki 
wojennej, stejącym w Gherbourgu po- 
Śpieszenia z pomocą. 

PARYŻ (Pat). W uzupełnienia wia 
domości o pożarze jaki wybuchł na 
traneuskim okręcie „Atlantique* do- 
noszą następujące szczegóły: 

Pierwsza depesza „Atlantique" wy 
słana drogą radjową nadeszła do Hav 
re'u о godzinie 6 rano. Depesza ta da 
nosiła, że pożar rozszerza się z gwał- 
towną szybkością i że załoga wzywa 
pomocy. Następna depesza radjowa 6 
katastrofie pochodzi z niemieckiego 
statku „Ruhr*. 

„Atlantique* miał na pokładzie 159 
osób załogi i płynął z Pauillac do Ha- 
vre'u, gdzie kadłub statku miał być na 
nowo przemałowany. W chwili wybu 
chu pożaru statek znajdował się w. od 
ległości 20 mil od Cherbourgu. Na ho- 
ryzoncie widoczny był olbrzymi słup 

  

  

ognia. Po dwugodzinnej bezskutecznej 
walee z ogniem kapitan „Atlantique* 
wydał rozkaz opuszczenia statku 
Część załogi przyjęta została na pol.- 
ład okrętu „Ruhr, który jako pierw- 
szy przybył na miejsce katastrofy. 

- Po otrzymaniu wiadomości © pe- 
żarze prefekt Cherbourgu wysłał Ook- 
ręt wojenny oraz kilka hołowników. 
zaopatrzonych w przyrządy do gasze- 
nia ognia. Po przybyciu na miejsce ca 
la akeja ratownicza okrętów ograni- 
czyła Się z konieczności do niedopusz_ 
czenia do całkowitego strawienia słat- 
ku. „Aflaniique* objęty płomieniami 
posuwany prądem zbliżał się ku brze 
gowi jako wiełkie płonące ognisko. 
Wszystkie wysiłki ratunkowe okazały 
się bezskuteczne wobec niezwykłe; 
gwałłowności płomieni, W porcie 
Cherbourskim olbrzymie masy ludno 
ści oczekują na przybycie rozbitxów. 

Prefektura morska otrzymała de- 
peszę holenderskiego statku  „Achił- 
les“, že przybywa On również da 
Cherhourga z 80 ludźmi uratowanej 
załogi „Atłantique*. Wśród rozbitków 
wielu jest poważnie rannych i popa- 
rzonych. Wysłany z Cherbourga hy- 
dropłan nie mógł zbliżyć się do „At- 
lantique* z powodu nadmiernego g0- 
rąca, bijącego z okrętu. Pilot oświad- 
czył, że płomienie posuwają się z prze 
du okrętu ku tyłowi. 5 samołotów wy 
leciało dziś z Le Bourget do Cherbour 
ga celem wzięcia udziału w akeji ra- 
tunkowej. 

Echa protestu polskiego w prasie angielskiej. 
Dzienniki potępiają nietakt radja. 

LONDYN, (Pat). Cała prasa londyńska po 
daje dzisiaj komunikat Ambasady polskiej 
o żłożeniu noty protestacyjnej z powodu 
propagandy antypolskiej uprawianej w noe 
Sylwestrową przez radjo angielskie. Gaze- 
ty podają do tego wyjaśnienia uzyskane w 
tej sprawie ze strony polskiej. Dzienniki in- 
formują ponadto, że również włoska amba- 
sada zaprotestowała w drodze nieoficjalnej 
przeciwko zwrotom użytym w noc Sylwe- 
strową w programie radja angielskiego, skie 
rowanym przeciwko Włochom. 

„Morning Post* poświęca tej sprawie ar- 
tykuł wstępny stwierdzając, że energiczna 
propaganda radja angielskiego w kwestji pa- 
ceyfizmu nie zna czasem miary dyskrecji. 

„Times* zamieszeza list otwarty znanego 
konserwatywnego paramentarzysty  angjel- 
skiego Brabazena, który w ostrej formie pro 
+estuje przeciwko propagandzie uprawianej 
przez radje angielskie. Zaznacza on, że га 
djo angielskie podobne jest do „Czeki bol 

szewiekiej*, będąc instytucją pełną tajem- 
niczości, której nie wolno krytykować nawet 
Tzbie Gmin, 

„Daily Mail“ czyni z protestu Polski sen 

sację dnia poświęcając tej sprawie czołowa 

kołumnę. Pismo zaznacza, iż poraz pierwszy 

od czasu powstania radfa angielskiego, obee 

państwo ofiejalnie zaprotestowało przeciwka 

"E 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 
oraz: 

w Wilnie 

w ciągu bieżącego miesiąca 

zostaną przeniesione do nowego lokalu przy ul. Biskupiej 4 

(lokal dawnego Lombardu). 

OBECNIE JESZCZ MIESZCZĄ SIĘ POD DAWNYM ADRESEM 

O zmianie adresu nastąpi osobne powiadomienie. 

Zakłady Graficzne „ZNICZ” 

e r L LLS 

POZNAJ DZIKIEGO LUDA. 
Przyjechał szerokim torem, Гаа 

Woropajewo—Druja. Elegancki za- 

czesany, omal że nie we fraku. Przy- 

jechał w celu opisania nowowybnudo- 

wanej linji i miasta Drui. Był bowiem 

dziennikarzem. 
Wyszedł i zobaczył. To, co zoha- 

czył, opisał w prasie warszawskiej *). 

Zobaczył zaś przedewszystkiem błoto, 

jako że to była późna błotnista jesień. 

Potem ujrzał bryczkę, przegapił jej re 

sory, przegapił jej nadzwyczajne wła- 

sności statyczne i napisał wnet mały 

krajobrazik.geograficzny w swem sła- 

wetnem sprawozdaniu: 

„Ilość bagnisk, torfowisk i jezior zwiększa 

się. Zbliżamy się do celu podróży, do sia 

wetnej Drui, do końca Rzeczypospolitej. Wra. 

żenie pierwsze — fatalne. Zimny poranek, 

mży deszcz ze Śniegiem i.. błoto, błoto, 

błoto”. 

„Miejscowy środek lokomocji, przy po 

mocy którego można dopłynąć (bo przecież 

tego chlapania się w błocie nie można nazwać 

jazdą!) — to przedziwna t. zw linijka, bez 

resorów, zaprzężona w dość rączą szkapę, któ 

ra śmiało zanurza się w odmęty rzadkiego 

błota”, 

Strach ma wielkie oczy, więc nasz 

dziennikarz widzi się już zupełnie za- 

lany błotem. Zapominając. że brycz- 

ka, na której jechał jest szeroka i 

chroni od opryskania, musi on pod- 

nosić nogi w głębszych miejscach: 

głębokość zaś tych miejse sięga wedle 

autora tego interesującego sprawo 

*) „Na wschodniem odludziu* w „Kurje- 

rze Warszawskim*, Nazwiska autora repor- 

tażu nie wymieniam — przez uprzejmość. 

  

zdania dziennikarsk ego jednego me 

tra. Tak jest: metra, 
Prawdziwą satysfakcję daje kul- 

turalnemu człowiekowi czytanie tego 

mrożącego krew w żyłach opsu. 

Egzotyzm jest ciekawy — autor re- 

portażu ze „wschodniego  odludz'a* 

wie o tem dobrze. N e żałuje też e;3z0- 

tyzmu. Tego szukał skwapliwie w swo 

jem półdniowem dokładnem penetro- 

waniu miasta Drui i jej okol'c. .,Po- 

znałem wszystko doskonale“ — mó- 

wił w czase swej bytności w Dru. 

„Panie, jakie tu u was stosunki, jak 

wy tu żyć możecie?! Ja, panie, bez 

kulturalnych rozrywek — wie pan -- 

nie mogę...! No, przecież tu nic n'e 

ma: jak np. obchodzą się tu panowie 

bez kawiarni?" 
Przyjechawszy do stolicy napisał 

w swym reportażu: 

„Życie kulturalne na tych kresach nie ist. 

nieje prawie zupelnie. Co pewien czas zjawia 

się kino objazdowe, które jest bodaj jedynym 

łącznikiem z kulturą Zachod: i tem nic. 

Kilka kiepskich radjoapar: sztą, prócz 

malutkiej garstki miejscowej igencji, któ 

ra uważa zamieszkiwanie tutaj za bardzo 

ciężkie — autochtoni słoją na poziomie tak 

miernym, że, poza kwestją egzystencji, nic 

ich nie interesuje". 

Tandetne kino jest jedynym tącz- 

nikiem z kulturą Zachodu. Poza tem 

życia kulturalnego brak. „Dziki lud“ 

wschodniego odludz'a nic nie wie zre- 

sztą, co to jest kultura.  Nieliczna 

garstka inteligencji uważa zamieszki- 

wanie tutaj za bardzo ciężkie.. To 

nic, że mówiono wprost dziennika- 

  

   
   

    

    

  

programowi. Nota polska została natychmiast 
przesłana min. Simonowi. Dziennik przypo- 
mina motto, jakie zdobi godło radja angie!- 
skiego, a mianowicie: „Naród do narodu 
winien przemawiać językiem pokoja* i twier 
dzi, że treść dziwnych komentarzy w noc 
Sylwestrową przed mikrofonem radja an 
gielskiego, była zatwierdzona przez dyrekto- 
rów radja. 

„Daily Herałd* natomiast oświadeza, że 
radjo angielskie uczyniło nietakt, odstępu 
jąe cd utartej drogi bezstronności i dowiadu 
je się nieoficjalnie, że zarząd radja angiel- 
skiege bardzo żałuje swego błędu i fakt ten 
tłumaczy w ten sposób, że członek dyrekcji, 
pełniący rolę cenzora, był nieobecny, a za 
stępował go ktoś mało doświadczony. 

LONDYN, (Patj. Cała niemal prasa lon- 
dyńska aprobuje stanowisko, zajęto w no- 
cie polskiej i krytykuje postępowanie radja 
brytyjskiego. Uczeiwe i bezstronne stanowi 
sko zajmuje w artykule wstępnym „Eve- 
ning News*, który przypomina, że już w 
piorwszym dniu Nowego Roku zaprotesto- 
wał przeciwko programowi radja brytyjskie: 
go, które pozwoliło sobie na metody propa- 
gandy raczej sowieckie, aniżeli angielskie 
Nie należy się dziwić — pisze dziennik — 
że rząd polski złożył oficjalny protest. Oka- 
zja do protestu jest całkowicie uzasadniona 
bylibyśmy zaskoczeni gdyby i Włochy przyłą 
i to nietylko w edniesieniu, do Polski. Nie 

czyły się ofiejalnie do polskiego protestu. 

Mamy niepłonną nadzieję — pisze dałej 
dziennik — że Foering Offiee nie wystąpi 
z wykrętnem tłumaczeniem, że nie ma opie- 
ki nad programem radja brytyjskiego. Odpo- 
wiedź taka przypominałaby za bardzo о4- 
powiedź rządu sowieckiego na protest Wiel- 
kiej Brytanji z powodu propagandy II mie 
dzynarodówki. 

Liberalna „Star przyznaje, że protest 

Połski jest pełen godności i że postępowanie 

radja brytyjskiego nie przyczyni się do utr- 
wałenia pokoju w Earopie. 

Jeskrawo odmienne w stosunku @0 - 

mych pism zajmuje stanowisko tylko „Evc 

ning Standard, drukując napastliwy arty- 

kuł przeciwko Polsce i pozwalając sobie na 

wiele ironicznych uwag. 

rzowi ze stolicy: że są tacy, którzyby 

nie zamieniłi Drui może nawet na 

Warszawę. To nic, że pokazywano 

mu wyniki swych prac, ciesząc się, że 

nie są małe. 

Ale cóż, kiedy to nieegzotyczne! 

Do: egzotycznego reportażu potrzeba 

błota i braku kultury, To też wyb e- 

rając widokówki Drui, jęczał b'edak, 

że niema tu fotografji błotnistych za- 

ułków, „ot, panie, takiego powozu bez 

resorów, jakim tu przyjechałem. Te 

wszystkie fotografję są zbyt porząd- 

ne“. 

Spotkał dziennikarz nauczve'ela, 
który zaprosił go do obejrzenia gim- 

nazjum. Dziennikarz miał jeszcze pół 

godziny czasu — poszedł, czemu nie. 

Obejrzał tak, jednem okiem i nap'- 

sał: 
„Zwiedzam gimnazjum. Z grubych odwiecz 

nych murów wieje wilgocią i przejmujące 

zimnem. Posadzki kamienne. Okna malenkie 

nie przepuszczają światła. Klasy bardzo inale, 

poprzerabiane z dawnych cel. Pomoce wau: 

kowe — mniej niż ubogie". 

Dzienn'karz ze stolicy nie widz ał 

wprawdzie bibljołeki szkolnej, nan- 

czycielskiej i klasztornej, nie w dział 

gabinetu fizycznego. ne widział map 

i tablic, nie w'dział doskonałego apa- 

ratu radjowego. (W całej Drui .....ki! 

ka kiepskich radjoaparatów..*), nie 

widział... no, nie był winien. Widział 

natomiast dużą sałę  g'mnastyczną, 

widział scenę, widział eztery duże 

(niektóre zbyt duże) sale gimnacjal- 

ne na dwie małe (acz wcale nie za 

małe), wszystkie (z wyjątkiem może 

jednej) doskonale oświetlone, widział 

zapewne niejedną szkołę w Warsza- 

  

Statek „Atlantique* spuszczony był 
na wodę 15 kwietnia 1931 roku. Był 
on jedną z najwspaniaiszych jednost. 
francuskiej marynarki handlowej, ob 
sługującej Amerykę Południową. Dzie 
ki swej szybkości i luksusowym urzą- 
dzeniom rywalizował z najlepszenni je 
dnostkami zagranicznemi. Pierwszą 
podróż odbył w grudniu 1931 rokn do 
Buenos-Ayres, wywołując na wszyst- 
kich postojach podziw i zachwyt. Po- 
jemność „Atlantique* wynosi 40 tys. 
tonu. Kadłab okrętu ma 13 wodoszcze 
lnych grodz, co zapewniało maksi- 
mum bezpieczeństwa. 

Premjer Paul-Boncour na wiado- 
mość o katastrofie połeeił ministrowi 
marynarki handłowej wyrazić podzię 
kowanie załodze statku „Ruhe* za u- 
dziełenie pomocy co zestało natych- 
miast uskutecznione drogą radjowa. 
Nord Deutscher Llloyd wysłał de 
francuskiego towarzystwa nawigacyj 
nego, do którego należał „Atlantique* 
depeszę wyrażającą współczucie z po 
wodu strasznej katastrofy. 

PARYŻ, (Pat). Hydropłan, mający za za- 
danie stwierdzić okoliczności, towarzysząec 
katastrofie, powrócił w dniu 4 b, m. wie- 
czorem do Cherbourga. Według złożonego 
przez pilotów sprawozdania, statek leży na 
boku pod kątem 20 stopni, zagłębiony w wo- 
<zie. Olbrzymie kłęby dymu i pary nie poz- 
walają nie więcej zobaczyć. Liezne okręty 
ratunkowe otaczają szczątki „Atalantique*, 
jednak bez możliwości zbliżenia się do stat. 
ku, ze względu na panujący żar. Narazie nie 
nę” być podjęta żadna akeja gaszenia og- 
DIR. 

  

  

  

  

Przepotężne arcydzieło 

Cud Wilków 
po raz pierwszy w wersji dźwiękowej 

ukaże się już wkrótce ? ? ?   

  

     

W. chórze głosów mniej luh więcej wyhit 

nych osobistości, które uważały za swój tra 

dycyjny ebowiązek wypowiedzieć się na te- 

mat najbliższej przyszłości, znalazł się głos 

Benita Mussoliniego. Podajemy tu garść pro- 

gnostyków włoskiego dyktatera, zamieszcze 

nych przez jedno z pism austrjackieh, Ocene 

tych przepowiedni, jak również ocenę trai- 

ności uwag wodza faszystów włoskich pozo 

stawiamy cczywiście czytelnikom. 

CZY UZASADNIONE NADZIEJE ? Pok 

1933 będzie rokiem bardzo doniosłym. Świat 
stoi w ohliczu wielkich decyzyj. Droga, na 

którą Świat wkracza będzie trwała długo. 

W) okresach depresji doznaje świat trwożne 

go napięcia, przechodząc z jednego roku do 

drugiego. Jednocześnie żywi się jednak na- 

dzieję, że istniejące obeenie trudności. zosła- 

ną usunięte. Nadzieja, że po tak wiełu cięż- 

kich zimach uszczęśliwi wreszcie świat pro- 

mienna wiosna jest zrozumiała, gdyż leży ® 

charakterze ludzkim, Wszyscy sobie zadają 

na Nowy Rok pytanie, czy depresja osiąg 

neta swój punkt kulminacyjny i ezy można. 

się spodziewać poprawy. Szereg krajów, zwła 

szeza w ostatnich dwóch latach eofnął sie 

w swym rozwoju. Kraje te były zmuszone 

powrócić do przedwojennego: poziomu życia 

i zapemnieć © komfercie, który doniedaw- 

na stanowił składową niejako ezęść ieh Ży- 

cia, 
ŚWIAT NA ROZDROŻU. Rok nadcho- 

dząey zastaje świat na rozdrożu. Ludzkość 

się musi zdecydować, ezy chce iść naprzėd, 

czy też cofać się wstecz. Ludzkość nie po- 

winna jednak zdać się całkowicie na łaskę 

łosu, Winna natomiast zdobyć się na ezyn 

własny, który wymaga rozumu i siły woli, 

energji i wiary w sukces. Gdy burza miota 

okrętem, trzeba mieć odwagę i potrafić wy- 

rzucić z zagrożonego okrętu ładunek, by 

móc podjąć nowy kurs. 

wie, któraby lokalu pozazdrościła 

Drui. Pisał jednak artykuł egzotyczny 

i żadna jasna plama nie mogła psuć 

ogólnego nastroju „sennego do ostat- 

nich granic”. Brawo, panie dziennika: 
rzu ze stolicy! 3 

Dziennikarz zwierzył się, że z za- 

wodu jest historykiem. Istotnie zna- 

lazłszy w urzędzie gminy monograf ję 

Hedemanna, wynołował sobie w no- 

tesie. że w kronice Stryjkowskiego 

jest wzmianka o Drui już w r. 1348. 

Konstatuje więc bystrze, że Druja jes! 

jednem z najstarszych miast w Po!- 

sce. Ale, aczkolwiek zaprowadzony 

przez dyrektora gimnazjum do pięk 

nego barokowego kościoła, uczkol- 

wiek sam się dziwił: „skąd u was tu 

taki kościół?!*, z zimną krwią napi 

sał w reportażu: 

„Z zabytków przeszłości nie zachował» się 

w Drui nic“. 

No, skoros, pan'e  dziennikarzu- 

historyku, oglądając kościół wew- 

nątrz i zewnątrz nie zauważył go 

wcale i nawet tłumaczysz, jak to się 

stało, że tak nie a nie z zabytków nie 
mogło się zachować, nie można mieć 

do pana pretensji, że nie zauważyłeś 

wiełu nnych pięknych pamiątek & 

przeszłości Drui. Pewno nie miułeś 

czasu dalej przerzucić Hedemanna? 

Paskudnie w Dru. Trzeba ucie- 

kać. Usadawia się dziennikarz w prze- 

dziale kolejki wąskotorowej (posttwa 

lił ją, a jakże!) i rozmyśla. Jest już 

ciemno, godzina czwarta—siódma po 

południu. Za oknem mrok. nie nie 
widać, W takim czasie słuch natę- 

żony! Mimo warkołu kolejki słychać 
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Wojewódzkiego Komitetu 
do spraw bezrobocia. 

Całkowity dochód na bezrobotnych 

  

Przed zwołaniem Reichstagu 
Możliwość nowych wyborów. 

BERLIN 4. 1. (Pat). Dziś o godz. 
4 po poł. zbiera się konwent senjorów 
Reichstagu w celu powzięcia decyzji 
w sprawie terminu zwołania plenum 
Reichstagu. Za najbliższy termin zwo- 
łania Reichst. uchodzi d. 17 bm, jed- 
nocześnie projektuje się zwołanie 1 
mu pruskiego. Według doniesień pra- 
sy rząd Rzeszy wyrazić ma na kon- 
wencie senjorów gotowość złożenia w 
każdej chwili deklaracji programowej 

i opowiedzieć się za jak najszybszem 
zatwierdzeniem wniosku o votum nie 
ufności. O przyszłych losach parła- 
mentu rozstrzygnie stanowisko jak'e 
zajmą hitlerowcy. W razie dojścia do 
ostrych konfliktów z rządem i rozwią 
zania Reichstagu w kołach rządowych 
zapowiadają rozpisanie nowych wy- 
borów w terminie możliwie najszyb- 
szym. 

Reichstag zbierze się 24 b. m. 

BERLIN, (Pat). Konwent senjorów 
na środowem posiedzeniu uchwalił 
zwołać Reichstag na 24 b. m. W dniu 
20 stycznia zbierze się konwent celem 
ustalenia porządku obrad parlamentu. 
Wniosek o zwołaniu Reichstagu na 24 
stycznia przyjęty został wszystkiemi 
głosami przeciwko głosem komuni- 

stów i socjal-demokratów, którzy do- 
magali się wyznaczenia posiedzenia 
Reichstagu na 9 stycznia. Przedsta- 
wiciel frakcji hitlerowskiej Fabricius 
domagał się postawienia na pierwszem 
posiedzeniu wniosku o wyrażenie vo- 
tum nieufności gabinetowi Schleiche- 

ra. 
  

Hamowanie hojności parlamentu francuskiego 
wzgiędem wyborców. 

  PARYŻ (Pat). Premjer skierował 
do wszystkich swych współpracown - 

ków okólnik, w którym zarządza. że 

żadne nowe projekty ustaw dotyczące 

kredytów nie mogą być wnoszone de 

parlamentu bez uprzedniego przedsta- 
wienia ministerstwu finansów. 

OD REDAKCJI. 
Już w najbliższych dniach rozpoczniemy druk niezwykle ciekawych wra- 

żeń znanego podróżnika polskiego, 

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

z podróży jego po mało znanych terenach Południowej Ameryki 

pt „Na końcu świata'. 
Zywe, barwne opisy kpt. Lepeckiego przykuwają uwagę czytelnika i da- 

ją moc emocjonujących wrażeń. 

  

Przekona się zresztą o tem każdy, kto je czytać będzie. 

  

na rok bieżący. 
OZNAKI POPRAWY? Ludzkość wstępu- 

je właśnie w ezwarty rok kryzysu światowe- 
go. Kryzys to bezprzykładny w historji. — 

Weiąż się debatuje nad probłemami związa- 

nemi z kryzysem, Praktyczne wyniki tych <le 

batów są jednak znikome, Nie one też ut- 

rzymują świat na powierzchni. Przed zag- 

ładą ostateczną chronią ludzkość jedynie 

nieopisane ofiary narodów, uginających się 

nietylko pod ciężarem kryzysu gospodareze- 

go lecz również pod ciężarem depresji mo- 

rałnej, a jednak zachowujących w sehie ja 

kąś nieuchwytną, bliżej nieokreśloną siłę. 

Nie można wszelako ręczyć, czy ciężar nę- 

dzy da się dłużej znosić. Nie trzeba jednak 

traeić nadziei. Nie dojdzie do załamania się 

tam, gdzie wchodzi w grę nieugięta siła wali 

i postanowienie przywrócenia równowagi 

i pehnięcia świata na drogę rozwoju. Pewne 

oznaki budzą jaż dzisiaj nadzieję, że Świat 

wkroczył na dregę sekonwalesencji. Jednak 

tylko najwyższy wysiłek zdoła utrzymać 
świat na tej drodze. 

SKRAWAHONE SERCE DYKTATORA. Na- 
kazem dła roku 1933 jest złagodzenie nędzy, 
„Gdy przeglądam straszne cyfry bezrobocia 

— oświadeza z patosem Mussolini — czuję 

się wtedy nie prezesem ministrów leez ezło- 

wiekiem, któremu cierpienia nędzarzy nie Sz 

cbee. Znam z własnego doświadezenia męki 

głodu i ehłodu, Wołam pod adresem łudno- 

Ści Turynu: Serce me krwawi, gdy myślę o 

rodzinach przy pustych stołach". 
KATEGORYCZNY IMPERATYW POLI- 

TYKI. Dzisiejszy przestarzały system polity 

eznc—gospodarezy pogarsza jedynie warun- 

ki egzysteneji indywidualnej, prowadząc da 

wzrostu nędzy. System ten musi być zasła 

piony przez nową politykę narodową i mie- 

dzynaredową, kłóraby była zdolna poprowa 

dzić narody ku lepszej przyszłości, zamiast 

w nędzy. Rok 1933 jest rokiem       

szum skrzydeł ptasich, pomrukiwanie 

grubego zwierza. Budzi się dzienn'- 

karz i pisze dalej przy świetle lampy 

elektrycznej: 

„Kolejka przebiega przez bardzo malowni 

czą okolicę, pełną łasków, jezior, jeziorek 

Dla myśliwych—raj! Nie mogłem sobie na- 

wet wyobrazić, żeby istniały takie masy dzi- 

kiego ptactwa, a szczególniej kaczek... Polo: 

wamie w tych skolicach jest jednak bardza 

niebezpieczne, gdyż pełno jest bagien i torfo- 

wisk, których głębokość sięga 5—6 metrów 

W razie wypadku pomocy na tem pustkowiu 

oczekiwać nie można. Z nastaniem zimy — 

pełno jest wszędzie wilków i dzików. Zja: 

wiają się też podobno niedźwiedzie..." 

Tutaj przestraszył się dziennikarz 

ze stolicy, czy nie strzelił przypad 

kiem na tem polowaniu zbyt wielkie: 

go byka. I dopisał: 

„lecz pogłoski tej nie udało mi 

sprawdzić u osób wiarogodnych“. 

Tęgo go musiał ktoś bujnąć po 

drodze. Po myśliwsku. Ciekawe czy 

bujnięto go także przy sprzedawanit 

mu produktėw žywnošc'owych. Bo 0 

tem tak pisze: 
„Ludzie żyją tu niesłychanie tanie... Np. 

Bryła świeżego masła, wagi minimum 1 i 

pół kg. — 1 zł! Jajko 1—2 grosze! Zając 

50—60 groszy... 2 szczupaki żywe, duże, ki- 

lowe, za... 1 zł.!* 

Rzuć pan. panie dziennikarzu. 

dziennikarkę, a zajmij się spekule 

cją. Przy takich cenach zrobisz móljo 

ny. Zwłaszcza, że nie będziesz p)trze- 

bował odwozić produktów do Warsza 

  

SIĘ 

  

  

wy — będziesz mógł sprzedawać je 

na miejscu z lichwiarskim zarobk em. 
w * * 

Ten ciekawy dokument, który tak 

obszernie cytowaliśmy. jest ważny. 

jako przykład znajomości i stosunku 

PROGNOSTYKI MUSSOLINIEGO 
dceydującym, który wskazać winien droge 
dalszego postępu. Autorytet wielkich trus- 
tów przemysłowych i handłowych zanika. -- 
We Włoszech prowadzi się jak najostrzejsza 
walkę z ieh metodami. Rok 1933 przyniesie 
faszystowskiemu państwu system niezbędny 
dla pewnych form działalności gospodarczej. 

ETATYZACJA — DESKĄ RATUNKU. — 
Bez ingerencji rządu w dziedzinie produkcji 
podziału dóbr i kensumceji, bez mądrej i ela- 
stycznej polityki regulującej — nie wybrnie- 
my z cheenego impasu. 

Byłoby szaleństwem kroczyć dalej po do- 
tychczasewej drodze. Nowy Rok winien być 
rokiem rozwiązania przynajmniej niektórych 
wažkich problemów, jakie dziś świat dręczą. 

ŻYCZENIA. Z eałego Serca żyezyć nałe- 
ży, by rok 1933 stał się rokiem gospodar- 
ezego, duchownego i moralnego ozdrowie- 
nia cywiłizaeji, rokiem przywróeenia równo- 
wagi międzynarodowej. 

Tak wyglądają prognostyki, postałaty i ży 
ezenia Mussoliniego. Czy prognostyki te oka- 
żą się prawdziwe, odpowie na to rok bie- 
żąey. T. J—ski. 

Dwie znane narciarki 
znalazły śmierć w górach. 
DOMODOSSOLA, (Włochy północne) (Pat) 

W górach zginęła, rozbijająe sobie głowę o 
skały znana włoska narciarka studentka £a- 
cja Raverdino, która wyruszyła wraz ze swa 
siostrą 1 ojcem na wycieczkę w góry. Zjeż- 
džając z góry, Łueja Raverdino upadła na 
ostrym zakręcie i stoezyła się w przepaść. 
ponosząc śmierć na miejscu, Siostra jej, usi- 
łująe zejść na dno przepaści, również spa- 
dła, zabija: się. 

  

   
    

do ziem naszych w stolicy. Poważne 

pismo drukuje takie bzdury na swych 

łamach i setki ludzi mogących mieć 
wpływ na nasze życie, czyta je 7 do- 
brą wiarą i kiwa głowami: „To c* 

dzicz mamy w Polsce. I niewiadomo 

poco rząd dba o te zapadłe prowin- 

eje“. 
„Mimo woli — pisze masz niefortunny 

dziennikarz — dobrnąwszy do celu i końca 
drogi, myśli się: więc poło zbwdowano ne- 
wą linję?“ 

I setki panów kiwa za nim głowa- 

mi powtarzając: „Więc poto zbudo- 

wano linję!!!“ 
Lecz nie! Niesłusznie naszego gen- 

jusza ze stolicy posądzamy. Wie on 

dobrze, iż trzeba się przybrać w hie- 

ratyczne fałdy kulturtragera. Pisze: 

IPolska Północ zasługuje na baczniejszą 

uwagę całej Polski, choćby ze względu na 

niewyzyskane dotychczas bogactwa. — Dla 

wpływu kultury polskiej — przedstawia 

wdzięczne pole. Należy przytem przeciwdzia 

łać za wszelką cenę wpływom komunistycz 

nym z pobliskiej Rosji i nie pozwolić na 

rozszerzenie się ich wśród ciemnych mas 

ludu białoruskiego. 

      

    

Ciekawe, jak sobie płodny w po : 

mysły dziennikarz ze stolicy wyobra- 

ża wpływ kultury polskiej... Kino nie 

co częściej, ze trzy kawiarnie i więcej 

blagi dziennikarskiej. 
o. ow 

    

Tak. panowie. polska Północ za- 
sługuje na baczniejszą uwagę całej 
Polski. Najlepszym jej przejawem by- 
łyby rzeczowe 'i gruntowne artykuły 

dziennikarskie, gdyż nie wszystk'e 
można tak nazwać. 

Na poznanie „dztkiego luda* nie 

starczy kilku godzin. 

  

W. Toll. 
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Zmarł z głodu na 
e wsi Borsuki pow. brasławskiego zmarł 
utek wycieńczenia i głodu 78-letni Wła- 
aw  Miehniuk. Po śmierci Miehniuka, 

ono w jego mieszkaniu ped piecem 
szkatułkę, w której znajdowało się 
rb. w złocie oraz kilka sztuk złotych 

„Koło wsi Horodyszcze, gminy wołkowy- 
\ pow. postawskiego, na idących droga 

ы lan Bronislawa Maciuszonka, Boleslawa 
owea i Aleksandra Kruka napadło znie- 
a dwóch drabów, uzbrojonych w kije. 

k 1 Najłowiee zdołałi umknąć, Maciuszo- 
ugodzony kijem w głowę, upadł. Uhez. 

Brasław. 
ZMIAŻDŻONY W. KOŁACH MŁYNA. 

| W młynie parowym Josela Świrskiego 
„ Mozianach rebotnik Michał Atrachimowicz 

A lał się pod koło rozpędowe transmisji i 
5 śmierć na miejseu. Wfładze wdroży- 

W sprawie tego okropnego wypadku do 
. tbodzenie. 

nek, 

Mołodeczne. 
PODPALIŁ ŁAŹNIĘ W: CELU OTRZYMANIA 

PREMJI ASEKURACYJNEJ. 

„Mies Gościły gm. gródeckiej pow. moło- 
: @Мдбзыедо została zaalarmowana ubiegłej 
: "y łuną pożaru. Sąsiedzi pośpieszyli nu ra 
L I Po przybyełu na miejsce okazało się, 

2; Płonie łaźnia, Cały wysiłek ratujących o- 
ł się bezskuteczny. Drewniana łaźnia 
sprzyjającym wietrze płonęła qak 
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В Wszczęte przez polieję dochodzenie usta- 
Ho, iż przyczyną pożaru było podpalenie, 

1 kózego dopuścił się za namową ojca swe- 
Е 17 Władysław Bożek, w celu otrzyma- 

„A premji asekuraeyjnej za nikomu nie- 
Bołrzebną łaźnię. 
„Obydwoma podpalaezami zajęła się po- 

R i osadziła ich w więzieniu. (e). 

Nieśwież. 
ŁA ODDZIAŁ STRZELCA. 

', Z Nieświeża donosi korespondent PAT a 
| ugo*staniu żeńskiego oddziału Strzelca. — 

ы Wala w iym kierunku zapadła na pierw 
| „M organizacyjnem zebraniu walnem strzel 
Só które odbyło się w tych dniach w salt 

„ tetlicy im. Tadeusza Kościuszki. O zainte. 
a u świadczy fakt, iż do oddziału za- 
sBały się w pierwszym dniu 32 członkini". 

Nowa Wilejka. 
PODZIĘKOWANIE. 

bięgdział Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
Rodas, N..Wilejce przesyła tą drogą gorące 
„Ziękowanie mieszkańcom Nowej Wilejki 

'om szkoły Rozwojowej w N. - Wilejce 
" niom Wojskowym Garnizonu N.-Wiilejka 

Agia TY złożone w postaci ubrań, zabawek. 
dek pieniężnych i produktów dla dzieci 

m Oki im. biskupa Bandurskiego w No- 
| aa -Wilejce, — W. szczególności dziękujemy 

! Ш;›Ъ‹пу p. Bułajewowej (25 zł.), Zakł. Prze- 
‘ Pod. owym A. Mozera (100 zł.), oraz p. p. 

oloficerom 85 p. p. (20 zł.). 
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Napad rabunkowy na 

JIEŚCI | OBRAZKI Z KRAJU 
skrzyni ze złotem. 
monet dolarowych. Ponadto w mieszkaniu 
Michniuka znaleziono szereg innych cen- 
nych przedmiotów. Jedyną  spadkobierezy. 
nią majątku skąpca zostaje jego wnuczka 
22-letnia Marja Czeredzinko, 

drodze. 
władnionemu  rabusie zabrali książeczkę 
wojskową i całą posiadaną gotówkę 20 zi. 
Ujęto dotychczas tyłko jednego ze spraw- 
t6w napadu. Jest toe niejaki Jan Płute z Ho- 
rodyszeza. Mimo iż wypiera się winy, pozna 
no go. Wspėlnika nie chce wydać, lecz wła- 
dze są już na jego tropie. 

Radoszkowicze. 
MIŁY WIECZÓR. 

Monotonne, ciche i spokojne życie na 
szego miasteczka urozmaiciła organizacja 
Koła Przyjaciół Związku Strzeleckiego. Nu 
gruncie herbatki towarzyskiej, w miłej at. 
mosferze zebrani wyrazili chęć współpracy, 
chęć otoczenia młodzieży opieką moralną i 

materjalną. Wstępne przeszkody pokonan:=, 
dojrzała myśl i zdrowa inicjatywa przekształ 
ciły się w czyn, koło rozpoczęło działać, 

Pierwszym zewnętrznym, arcymiłym, w 

dobrym tonie, tchnącym werwą i iem wy- 
czynem, był Wieczór Sylwestrowy, który po 
wodzenie swe zawdzięcza niewątpliwie wy- 
siłkowi i niestrudzonej pracy por. Swinar- 
skiego, mielada organizatora. Z szeregu nie 
spodzianek wymienić należy konkurs gry w 
„уо— уо“ oraz nader pomysłowy kotyljon 

Stary Rok, uchodząc, ciężar swych trosl. 
i kłopotów, skutków kryzysu i bezrobocia 
przerzucił na barki Nowego. Wyobrażała g. 
młodziutka, pełna wdzięku i kobiecości, nie 
pospolitego uroku radoszkowiczanka p. © 
Ž. Pesymiści wprawdzie, patrząc na Nią ko 
so, nie chcieli uznać tych zalet, a synonim 
lepszego jutra poczytywali jako zły omen. 

Bogato zaopatrzony bufet, miło. łechcacy 
podniebienia licznej rzeszy gości zorganiza 
wany został dzięki ofiarności niektórych 
pań a zwłaszcza p. p. Snitkowej, Prokopowi 
czowej, Szymanowej, Żelazowskiej, Szczęsna 
wiczówny i p, Kozaka. 

Jak widać, monotonję miasteczek kreso 
wych można przerwać i ożywić, łącząc piek 
ne z pożytecznem, zabawa bowiem kwotą 
163 zł. zasiliła nowopowstałą płacówkę. 

Wierzymy, że Koło Przyjaciół Z. S. w 
którem zgrupowały się najlepsze jednostki z 
pośród miejscowego społeczeństwa, wzmoży 
tętno życia naszego, tem bardziej że w zak 
resie pracy oświatowej nawiązano współpra 
cę z Ogniskiem Nauczycielskiem. 

Z pogranicza, 
KONTAKT STRAŻNIKÓW: LITEWSKICH 

Z BANDAMI PRZEMYTNICZEMI. 

Z pogranicza donoszą, iż z pełecenia mi 
nistra cbrony krajowej w Kownie zwolniono 
17 strażników oraz kilku podoficerów stra- 
žy granieznej odcinka granicznego Goździe- 
je. Powodem zwolnienia było utrzymywanie 
kontaktu z bandami przemytniezemi, 

KET И ТОЕЛЕ 

Pamiętaj o bezrabotavm! 
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| 1.800.000 poległych w ostatniej 
- Bojnię spoczywa na ziemiach Polski. 

Ustawa o opiece nad mogiłami 
poległych. 

La Obowiązek pielęgnowania grobów i cmen 
; ły wojennych wynika z pietyzmu i czci 
* zmarłych w ogólności, a dla poległych 
teg, onie ojczyzny w szczególności. Poza. 
m powiazek, o który: chodzi, wypływa z 

an głów pokojowych (Traktat Wersalski 
|. 225), oraz Traktat Ryski art, 8, paragrać 

„* 4, Traktat w St. Germain art. 121/2), a 
sk ma charakter międzynarodowy, Wycha 

1 z tych założeń, rząd zaprojektował usta 
I która ma na celu stworzenie norm praw 
w dla uregulowania kwestji opieki nad 
wą ii cmentarzami wojennemi i wyply- 

ących stąd obowiązków, przedewszyst 
ny w stosunku de połegłych w czasie woj 
ki „Światowej, w wajnie polsko—bolszew:c 
dz, Р м walkach s zjednoczenie i cswoho 

tnie ziem polskich. 
ч Na qbszarze Rzplitej Polskiej pochowa 
ga jest w grobach masowych i pojedyń 
„eh około 1,300,000 żłonierzy, poległych 
Wojnie światowej, polsko_bolszewickiej i 
inych walkach, toczących się na ziemiach 
Skich do r. 1921 włącznie, Na podstawie 

ь adanych przez min. spr. wewn. danych, 
| Ustąjcno, że mogił pojedyńczych wojennych 

_ „lajduje się 487,899, mogił masowych wo 
ych 79,712. Wszystkie te mogiły zgra 
żone są na cmentarzach wojennych, któ 

ch ogółna iłość wynosi 10,756, 
Dotychczas robot akresu grobownio* 

| = wojennego dotyc: opracowani 
Ji poległych, mogił i cmentarzy woj 

dą. 9TAZ sporządzenia płanów cmenta: 
sz) przeprowadzenia ekshumacji zw 
k Mogil rozrzuconych po polach, lasach, 03 

) “ММЬ. dziedzińcach, placach miejskich i t. 
P. przeniesienia tych zwłok na cmentarze. 

"Zeprowadzono ponadto remont cmentarzy 
©jennych, ogrodzono je, odnowiono wiele 
ogił ; ustanowiono nowe znaki mogilne. -- 
ybudowano wiele nowych pomników i od- 
staunowano dawne, wreszcie przeprowadzo 

"o T6žne inne roboty nad uporządkowaniem 
„ Śbentarzy. 

Koszta tych wszystkich robót wyniosły 
4 miljonów złotych. 

Obecnie czynności ekshumacyjne są już 
„Przew, ie ma ukończeniu. Znaczna ilość 
"mentarzy zostala uporządkowana, przepr“ 
Yadzenie jednak kapitalnego remontu p.- 

Osta je jeszcze do wykonania na 3,600 cmen 
. trząch wojennych, ale dla całkowitego upc- 
Tządkowania grobów wojennych w Polsce 

Niezbędne są jeszcze znaczne sumy, sięga- 
Jące kilku miljonów złotych. Jak wspom 
„ano, obowiązek pielęgnowania grobów wo 

ych spoczywa na państwie także z mocy 
‚ wiązań międzynarodowych, ale ponie- 
Waż cmentarze i groby wojenne należy stale 

zymywać i chronić przed zniszczeniem. 
 -Tzeto projektowana ustawa przenosi obowia 

zek konserwowania tych cmentarzy i upo 
idkowania ich na gminy, jako na miejsca 
instytucje prawa publicznego, którym nie 

dno jest obowiązek ten spełnić i które mo 
8 Uczynić to bez angażowania na ten ceł 
A jalnych funduszów. Podstawę prawną de 
80 tworzy ant. 8 projektu usławy, który 

Taźnie przewiduje cbowiązek przekazy- 
R gminom funduszów, potrzebnych nu 
Zymanie grobów należycie już urządzo. 

ych. Родайю projekt ustawy normuje 
a Aawę wywłaszczenia gruntów potrzebnych 
nqc mentarze i groby wojenne. W szczegół: 
OŚci art. 5 normuje ważną dla właścicieli 

Stuntów sprawę odszkodowania za grunta, 
dęte na cmentarze wojenne w okresie woj 

Y Światowej. Obszar gruntów prywatnych, 
 Zajętych w ten sposób, za które właściciele 

  

   
     

    

   

   

    

          

Przedłużenie terminu 
zdawania egzaminów według 

dawnego regulaminu. 
Z uwagi na to, że ustawowy ter- 

min zdawania egzaminów według da- 
wnego regulam'nu nx uniwersytetach 
polskich upłynął w dniu 31 grudnia 
1932 r. dla tych studentów, którzy 
rozpoczęli studja w roku akademic- 
kim 1925/26 lub wcześniej, a istnieje 
jeszcze pewna liczba studentów, któ- 
rzy studjów nie zakończyli z przyczyn 
zasługujących na uznanie — mini- 
sterstwo oświaty wypracowało oro- 
jekt ustawy przedłużający ostateczny 
termin ukończenia studjów dla stu- 
dentów wydziałów _ f:lozoficznych, 
przyrodniczych i humanistycznych do 
dnia 30 czerwca r. b. Projekt tej usta- 
wy będzie w najbliższych dniach prze 
słany do Sejmu.. (Iskra). 

Przedłużenie kadencji 
samorządów terytorjalnych 

w woj. południowych. 
Jak się dowiaduje agencja „ISKRA* 

w najbliższym czasie wpłynąć ma do Sejmu 
rządowy projekt ustawy o przediużeniu ok- 
resu urzędowania organów samorządowych 
na obszarze województw południowych. 

Projekt nowej ustawy opracowany został 
w związku z tem, że ma terenie województw 
południowych kończą się w najbliższym cza- 

sie 6-letnie kadencje organów samorząd 
terytorjalnych w gminach miejskich i 
skich oraz zwierzchnościach gminnych i п 
gistrackich. Zachodziłaby więc konieczn 
rozpisania nowych wyborów do władz 
organów samorządowych. Dlatego też mi. 
nisterstwo spraw wewnętrznych, opracowało 
projekt ustawy, któraby umożliwiła orga- 
mom rządowym na terenie województw po- 
łudniowych przedłużenie ich kadencji aż 
do czasu uchwałenia przez sejm nowej usta 
wy samorządowej która, jak wiadomo, jed- 
nocześnie ustanowi nowe przepisy wyborcze 
dla samorządu terytorjalnego. 

Projekt ustawy o przedłużeniu kadencj. 
organów samorządu terytorjalnego w woje: 
wództwach południowych, jest analogiczny 
do ustawy z dmia 10 marca 1932 r., która 
przedłużyła kadencję oragnów samorządu te 
rytorjalnego na terenie wojwództw poznań- 
skiego + pomorskiego. (ISKRA). 

Nowy statut Związku 
Strzeleckiego. 

(BPS). — Ukazał się nakładem Zarządu 
Głównego 2. S. nowy statut stowarzyszenia 
„Związek Strzelecki”. Statut ten został uch 
walony na ostatnim walnym zjeździe dete- 
gatów Związku Strzeleckiego z dnia 3 lip 
ca ub. roku a zatwierdzony przez ministra 
spraw wewnętrznych dn. 29 listopada 1932 r. 

nie otrzymali odezkodowamia, wynosi około 
300 ha. Straty, wyrządzone właścicielom tych 
grundy wskutek pozbawienia użytkowania 
ich własności, niekiedy są dość znaczne, tem 
bardziej, że grunta, o których mowa, zajęto 
w zmacznej części bardzo niezamożnym 080 
bom, dla których stanowiły one częstokroć 
jedyny majątek. 

Projekt ustawy, o którym piszemy, został 
już uchwalony przez radę ministrów 1 Бе- 
dzie przesłany sejmowi do uchwalenia. — 
(ISKRA). 

   

  

    

   

    

   

K UA ZE R WILEŃSKI 

Arbon nie chce płacić. 
W związku z niewpłaceniem przez 

Arbon raty rocznej przypadającej na 
rzecz miasta Wiłna w wysokości 
150.000 złotych, dowiadujemy się, że 
dyrekcja Arbonu dąży obcenie do 
zmiany warunków umowy, uważając, 
žė umowa obeena nie posiada dosta- 

tecznych podstaw prawnych, bowiem 
miasto nie jest uprawnione do udzie- 
lania konecsji na ekspłoataeję komu- 
nikacji miejskiej(?) 

W. sprawie tej dyrektor Arbonu 
p. Massalski odbył wczoraj konferen- 
cję z prezydentem miasta. 

-—-=—————-——— "175721 727758 

Z Jugostawji. 

Na zdjęciu naszem widzimy przepięknie 
położoną wioskę jugosłowiańską Galicznik. 
Wioska ta leży u wzgórz Bistra przy drodze 
do Debaru. Galicznik należy do najładniej 
położonych miejscowości w Serbji południo 

  
wej. Miejscowość ta wydała w średnich wio- 
kach wielu rzeźbiarzy, którzy swoimi dzie* 
łami ozdobili liczne zakłady i cerkwie budo- 
wane przez władców serbskich. 

SPORT. 
SPORT A WOJSKO. 

W! uzupełnieniu onegdajszej wzmianki © 
kursach narciarskich dla oficerów, podaje- 
my, iż w nadchodzącym sezonie zostaną op 
rócz kursów zorganizowane również raidy 
narciarskie dla dobrowonie zgłaszających się 
oficerów, a przedewszystkieni w celu podnie- 
sienia sprawności fizycznej dla oficerów pra 
cujących w sztabach. Kursy będą 14-dniowe 
i odbędą się w Tatrach, Sławsku, Rozłuczu, 
Worochcie i Žwardoniu. Początek kursów 2 
lutego, trwać zaś będą do 31 marca, Dla za- 
awansowanych przewidziane są 2 raidy 
wzdłuż Karpat. Jak już zaznaczyliśmy po 
przednio, uczestnicy kursów otrzymają w 
miarę możności służbowych, specjalne urlo- 

PY: KŻ 

Ważne zarządzenie, normujące stosunek 
Związku Strzeleckiego do P, U. W. F., wy 
dało ostatnio M. S. Wojskowych. Na mocy 
jego komendant główny Zw. Strzeleck'ego 
w stopniu generała brygady, wchodzi w 
skład PUWIF., jako zastępca dyrektora a 
delegat PUWF., staje się członkiem Główue 
go Zarządu Zw. Strzeleckiego. — Komenda“ 
zaś okręgowi Zw. Strzeleckiego wchodzą w 
skład okręgowych urzędów przysposobienia 
wojskowego. w. p. je 

KTO W: POLSCE „PRZESPAŁ* 
ROK OLIMPIJSKI? 

Obok wysokiego poziomu naszego sportu 
w roku ub. kilku dziedzinach sportu na: 
deży zanotować katastrofalny upadek, Wp'- 
sujemy więc na czarną Fstę: 

Żeglarstwo, które nie wykazało żadnej 
działalności w roku ub. Zawodów żeglarskich 
nie było, a jedynie P. Z. Ż. zdobył się na 
zorganizowanie kilku kursów teoretycznych 
i praktycznych. 

Zkolei okrył się niesławą Pol. Zw, Ho 
keja Ziemnego, który nie rozegrał mistrzostw. 
RE nie zorganizował żadnych zawo. 

w. 
Nie lepiej się działo z piłką rowerową i 

pięciobojem mowoczesnym. I tu i tam mi- 
strzostw Polski nie przeprowadzono. 

Automobilklub Polski zdobył się na jedna 
imprezę. międzynarodowy wyścig we Lwo- 
wie. Mistrzostw Polski nie rozegrano. 

Hippika nie wykazała postępów. Między 
narodowych zawodów w kraju nie mieliśmy, 
polscy zaś jeźdźcy na konkursach w Rydze 
i Tallinie uzyskalź kilka zwycięstw, lecz suk 
cesy nadbałtyckie to nie New—Jork lub Ni- 
cea. 

No, ale w obecnym roku chyba nastąpi 
poprawa. w. p, j. 

„Fabryka bigamistów* przy ulicy Żydowskiej. 
KRAWIEC, KTÓRY NIE SZYJE... 

W, domu nr. 3 przy ulicy Żydowskiej wy 
najął mieszkanie niejaki W. Milejkovski 
rzekomo z zawodu krawiec, aczkolwiek kra. 
wiectwem nie trudniąey się. Od pierwszych 
dni zamieszkania nowego lokatora na poze- 
stałych mieszkańców kamienicy zwaliły się 
nieprzyjemności i utrapienia. W ciągu dnia 
w mieszkaniu Miłejkowskiego panował sio- 
sunkowy spokój, lecz z zapadnięciem zmierz 

ehu rozpoczynały się halanki i brewerje. Mi- 
lejkowski gościł jakichś podejrzanych osob- 
ników i kobiety lekkieh obyczajów, Krzyki 
pijanych roziegały się przez eałą noc. 

Mieszkaniem Milejkowskiego, a raczej 
osobami w niem przebywającemi zaintereso- 
wała się wówczas policja, i od czasu do cza. 

  

su lokal ten odwiedzała. Rezultat był taki, że 
niejeden gość powędrował stąd wprost do 
aresztu, a później i na dłuższy pobyt w wię- 
zieniu na Łukiszkach. W mieszkaniu Milej- 
kowskiego aresztowano też niebezpiecznego 
włamywacza zbiegłego z więzienia wojsko 
wego „Aloszkę* Łukjanowa. 

W. POŚCIGU ZA BIGAMISTĄ. 

Wczoraj na podwórku tego domu zjawiła 
się jakaś kobieta, I opowiedziała taką hi- 
stcrję. Nazywa się J. Kacowa, Mieszka stale 
w Lidzie. Męża swego poślubiła przed 14 la- 
ty i miała z nim pięcioro dzieci. 

Pierwsze 11 lat małżeństwa upłynęły w 
spekcju, Przed trzema jednak laty mąż ko. 

wal z zawodu, przyjęty został w charakterze 

  

Dałsze sprawki Cederbauma vel Galickiego. 
Wie wczorajszym numerze „Kurjera* za- 

mieściliśmy obszerniejszą relację o zdems- 
skowaniu w Wilnie cszusta Cederbauma vel 
Galiekiego oraz jego przyjaciółki. Obecnie 
dowiadujemy się dalszych szezegółów, które 
wyszły na jaw w toku dalszego dochodzenia 
poliey juego. 

Ustałono mancwieie, iż Cederbaum prócz 
nazwiska Galiekiego w rozmaitych miejsco. 
weściach Wileńszczyzny oraz innych mia- 
stach mełdewał się jako Czarski lub Czar- 
my. Przyjaciółka jego również używała sze- 
regu nazwisk. Wobec tego jednak, iż nie 
znalezione przy niej żadnych dokumentów 
przwdziwe jej nazwisko pozostaje tajemnicą. 

Dalsze dochodzenie nasunęło zupełnie uza 
sadniene podejrzenie, iż Cederbaum w 23- 

kres swej działalności włączał również po- 
średnietwo przy kandłu żywym towarem. 
Ustalono, iż pedezas swego pobytu w Wil- 
nie pertraktował ©n w restauracji przy uli. 
ty Kolejowej nr. 3 z kelnerkami, którym о- 
bieeywał posady w Białymstoku. 

Na telefeniczne zapytanie od polieji bia- 
łdstcekiej nadeszła edpowiedź, że Cederbaum 
był również w Białymstoku, gdzie prowadził 
jakieś pertraktacje z kelnerkami, Wyjaśni- 
ło się również, iż przed przyjazdem do Wil- 
na Cederbaum wraz ze swcją przyjaciółką 
bawił w Święcianach, gdzie popełnił jakieś 
oszustwo. 

Wezoraj Cederhaum wraz z bezimienną 
swą przy jaelółką skierowany został do dyspo 
zycji władz sądowych. (e). 

10 złotych płacą za zabicie 
człowieka. 

We wsi Kuchony niedaleko Wilna żyło 
dwu Janków, którzy mieli wygórowane am 
bieje kochanków. 

Niestety okazało się, że nie są godni na- 
stępstwa po średniowiecznych bohaterach 
hiszpańskich Don Juanie i Don Luizie, Jako 
mieszkańcy wsi Kuchony okazali się zwyk. 
łymi... kuehonkami. 

Ale żeby się okazało, żeby tu prawda wy- 
Szła najaw trzeba było ekoliezności bardza 
dramatycznych. 

Mianowicie musiła paść ofiarą jedna ka- 
lina, — Nie kalina krasnoowoca, rosnaca 
nad potokiem, nie kalina o której nueą ln- 
dowe posenki, ale Kalina z krwi i ciała ludz 
kiego, Kalina imię męskie, Kałina Iwanow- 
ski 

Dziś Kalina Iwanowski już nie żyje. 
17 września 1932 roku wracał nocą ze wsi 

Miory w lieznem towarzystwie. Kiedy był j 
blisko swego domu we wsi Kuchony, odtą- 

czył się już tylko z jednym towarzyszem od 
grupy i samowtór peszli szybkim: krokie: 
beczną drogą. Reszta towarzystwa znikła w 
cleniach nocy. I wtedy stała się rzecz strasz- 
na. 

Z za drzewa wypadło dwu drabów i za- 
dali Iwanowskiemu cios kołem w czaszkę. 
Tewarzysz Iwanowskiego ueległ w popłochu, 
zdążywszy rozpoznać w jednym z morder- 
ców Jana Klementowieza. Uciekł do domu 
Klementowieza, gdzie zaalarmował jego ro- 
dzinę. 

Gdy przyszłii na miejsce zbrodni Kalina 

Romanowski 
Wieczoraj, dnia 4, I. 1933 r. o godz. 10 ra-, 

no zestał ogłoszony wyrok w głośnej spra- 
wie pracownika Banku Związku Spółek Za- 
robkewych, oskarżonego o nadużycia sięga 
jące 40,000 dolarów. 

   

już konał, przed śmiercią wskazał również 
na Klementowicza jako swego zabójeę. 

Klementowiez miał stanąć przed sądem 
doraźnym. I tu w śledztwie wyszło najaw 
że te nie hłędny, szłachetny rycerz, a zwyk 
ły zazdrosny sztyfeik. 

Do winy się wprawdzie przyznał, bo i eo 
miał robić? Ale zrozumiawszy, że ma iść na 
szafet łub do więzienia, uświadomiwszy so 
bie że serea mieszkanek wsi Kuchony (zwła- 
szeza serce jednej kuchonkt) mają się stać 
pobojewiskiem, na którem zostanie jego kon 
kurent i rywal Jan Niewiadomski — wpadł 
na sztański pomysł. 

Oświadczył sędziemu śledezemu, że tym 
drugim, który wraz z nim dokonał mordu 
byt Jan Niewiadomski. 

Do „róboty* najął Niewiadomskiego za 
10 złotych. 

Ponieważ jednak Niewiadomski pobił mu 
cjea, więe teraz mści się na Niewiadomskim 
i denunejuje ge. 

Sprawa została skierowna na tryb doraź- 
ny. Udałe się jednak ją z tego trybu wyr- 
wać i doprowadzić do Sądu Okręgowego. 

Wi sądzie okręgowym wyszło najaw że. 
Niewicdomski zostal wciągnięty niesłusznie. 
Nie ani o ejeu Klementowieza, ani o 10 zł. 
nie wie. = 

Sąd Okręgowy dn, 4. I. 1933 doszedłszy do 
wniosku, że wciągnięcie Niewiadomskiego 
jest zwykłą intrygą nielojalnego rywala po- 
stanewił ge uniewinnić, natomiast Klemento 
wicza skazać na 8 lał więzienia. Ost. 

uniewinnieny. 
Romanowski zestał uniewinniony. 
Wj motywach Sąd Okręgowy uznał, że w 

przestępstwie brak cech indywidualnej winy 
i było ono rezultatem chaosu panującego w 
bankowości wogóle, Ost. 

l 

Działacz z Oszmiańskiego. 
W czerwcu ub. roku głośny był proces 

Czesława Barjaszkiewicza, Konstantego 5lo- 
suja i Stefana Jańskiego, pociągniętych do 
odpowiedzialności za nadużycia w kasie spół 
dzielczej Związku Osadników w Oszmianie 
na sumę 20.119 zł. 

Od tego wyroku oskarżeni złożyli 
apelacyjną i sprawa stała się przedm:stem 
rozprawy w Sądzie Apeacyjnym w Wilnie 
dn. 4.1 1933 r. 

Po kilkugodzinnej rozprawie zapadł wy- 
rok uniewinniający, 

Działacz społeczny z Oszmiańskiego, Ltóry 
w okresie „krytycznym (1924—1927) pełnił 
obowiązki: 

Prezesa rady nadzorczej Kasy Spółdziel 

   

  

czej w Oszmianie, 
wiceprezesa powiatowego związku Kołek 

Rolniczych, 
prezesa Zarz 

spółdz. „Rolni 
członka kom! 

wego w Oszmianie; 
członka powiatowego komitetu RW i WR. 
członka rady nadzorczej centrali rolniczo- 

handlowej w Wilnie, 
członka rady wojewódzkiege związku kó- 

łek i organizacyj rolniczych w Wilnie 
i psl d ар, 

zostat uznany 74 wolnego od stawianvch -mu 
zarzMow. ° 

A 10 dopiero radošė! 

du i kierownika handlowego 

  

   rolnej Sgjmiku powiało 

Ost. 

robotnika do fabryki Szapiry. Od tego dnia 
życie jej zostało złamane, Mąż trafił w towa- 
rzystwo pijaków, rozpił się i wkrótce przy- 
łapany na kradzieży powędrował do więzie- 
nia. Po odzyskaniu wolności zbiegł z domu, 
jak się później dowiedziała, z kochanką nie- 
jaką Rachelą, której nazwiska nie zna, 

Przed kilku dniami przyszła do niej ja- 
kaś nieznana kobieta i ošwiadezyla, iż mąż 
przybywa w Wiilnie i w dniach najbliższych 
w mieszkaniu niejakiego Milejkowskiego 
przy ulicy Żydowskiej ma się odbyć jego 
ślub ze wspomnianą Rachelą. Po otrzymanin 
tej wiadomości przybyła do Wilna by temu 
przeszkodzić. 

Przyjechała jednak za późno, bowiem do 
wiedziała się iż akurat w przeddzień w mie. 
szkaniu Milejkowskiego ślub jej męża od- 
był się. 

SKARGA DO POLICJI. 

Kacowa zgłosiła się wówczas do policji 
4 zaskarżyła męża o bigamję. Policja zarzą- 
dziła dochodzenie. Bigamista ukrywa się. 
Wszcezęte w tej sprawie dochodzenie przybie- 
ra szerszy zakres. Zachodzi bowiem podejrze 
nie, iż w mieszkaniu Miłejkowskiego odby- 
wają się stale jakieś podejrzane śluby, bo- 
wiem niedawno zgłosiła się do mieszkań. 
ców tego domu jakaś kobieta z Grodna, któ- 
ra również poszukiwała męża zbiegłego z ko- 
chanką do Wina eelem pobrania się, 

fyniki dalszego dochodzenia nie są nara 
zie znane, (e). 

TEATR | MUZYKA 
— Teatr Wielki na Pohulance. Dziś w 

czwartek dnia 5 stycznia sala Pohulanki roz 
brzmiewać będzie śmiechem na pysznej, ar- 
cywesołej farsie amerykańskiej „Cały dzień 
bez kłamstwa” z C. Niedźwiecką, St. Grolic- 
kim, M. Bieleckim i I. Jasińską-Detkowską 
w rolach głównych. Doskonała ła komedja 

zejdzie niebawem z afisza, 
— Piątkowa popołudniówka. W piątek 

dnia 6 styczmia o godz. 4 po poł. po cenach 
o 50 proc. zniżonych po raz pierwszy poDo- 
łudniowe przedstawienie historycznego r=- 
portażu „Sprawa Dreyfusa". 

— „Car Iwan Groźny* — Tołstoja. Pod 
kierunkiem reżyserskim, reżysera Ryskiego 
Teatru Władysława Czengerego odbywają „2 
próby «z historycznej sztuki rosyjskiej „Car 
Iwan Groźny A. Tołstoja. Premjera w pierw 
szej połowie stycznia. 

Pod kierunkiem reżyserskim Jerzego Bu 
jańskiego zespół pracuje nad ostatnią nowo- 
ścią, świetną komedją Deval'a „Mademoisel 
le", która osiągnęła 100 widowisk w Warsza 
wie, w komedji tej wystąpi w tytułowej roli 
świetna aktorka Jadwiga Zmijewska. 

— Stały Teatr Objazdowy Teatrów Miej- 
skich ZASP. w Wilnie. Dziś w ezwartek 5 
stycznia w Duksztach zespół objazdowy ode- 
gra doskonałą sztukę Gabrjeli Zapolskiej 
„Panna Maliszewska” z Irena Ładosiówną 
w roli głównej. Jutro, w piątek 6 stycznia 
„Panna Maliczewska* w Podbrodziu, w so- 
botę 7 stycznia w Postawach 

— Teatr muzyczny „Lutnia* Wielka re- 
wja „Yo.Yo*, Dziś ukaże sie tradycyjna re 
wja „Yo-Yo“, todzmaczająca się błyskotli- 
wym humorem, barwnością i niepospólłitym 
programem. Na premjerze rewja ta odnosła 
wielki sukces artystyczny. W? bogatym pro- 
gramie 19 numerów. Inscenizacja | reżyseria 
K. Wyrwicz-Wichrowskiego. Ceny miejsce 
normalne. Zniżki ważne, Początek o godzinie 
8.15 wiecz. 

— Jutrzejsza popołudniówka w „Lutni*. 
Jutro, jako w dzień świąteczny teatr „Lut- 
nia* wystawia na przedstawieniu popołud- 
niowem o godz. 4.ej po cenach zniżonych 
melodyjną operetkę Kalmana  „Fijołek z 
Montmartre" Ceny zniżone. 

— Zniżki biletowe do teatru „Latnia*. 

Administracja teatru „Lutnia“ w dalszym 
ciągu przyjmuje zgłoszenia na bloczki zniż- 
kowe dla organizacyj, urzędów i instytucyj 

kulturalno-społecznych. Informacje udziela 
ne są telefonicznie. Tel. 2—24. 

    

   
   

  

DRUGI KONCERT ARTYSTKI BALETU 
SAWANEJ-DOLSKIEJ. 

Z powodu wiełkiego powodzenia, koncert 
baletowy p. Sawinej-Dolskiej będzie powtó 

niedzielę dnia 8 stycznia w Małej 
jskiej (ulica Końska 31. W programie 

balet „Wyspa fantazji" į diwertysmet. B4- 
łetowe mumery przy udz%ale symfoicznej ar 
kiestry pod dyr. Romana Hermana. Początek 
o 4p. p. Bilety od 456 gr. do 2 zł. do nabycia 
w kasie Małej Sałi Micjskiej w dzień k- 
certu ed godz. 12. — 

   

  

ZE ŚWIATA 
Whiką wielkołudów był mecz bokserski 

dwóch olbrzymów: Carnery — 208 ctm. i 
Portugalczyka Jose Santa 211 ctm. Zwycię- 
żył Włoch w 6-ej rundzie przez poddanie się 
Santa. 

Podatek olimpijski wprowadziły amery- 
kańskie związki sportowe w wysokości 
proc. od wszelkich zawodów sportowych. — 
Amerykanie są zapobiegliwi i juź myślą o 
igrzyskach olimpijskich w 1936 roku w Ber- 
Fnie. 

Zwycięzea Rana — Batling Battalino wy- 
cofał się z ringu. Sympatyczny Eddie ma 
więc o jednego przeciwnika mniej w swym 
pochodzie do tytułu mistrza świata. 

Mistrzostwa świata w ping — pongu „d 
będą się w marcu w Austrji Polska weźmie 

w nich udział. 
Już 6 państw zgłosiło swój udział w ho- 

kejowych mistrzostwach świata, jakie odbę 
dą się w Pradze. Oprócz Kanady, Czech. 
Polski, Austrji i Węgier ostatnio wpłynęło 
zgłoszenie Rumunjė. 

W| robotniczych mistrzostwach Europy 
w piłce nożnej Belgja pokonała Holandję w 
stosunku 3:2. 

Dyskwalifikacja Poredy za uchylenie się 
od meczu z Godfreyem została zniesiona, pu 
nieważ nasz rodak zgodził się na mecz z „le 
terrible negre", lecz w późniejszym terminie. 

Rekord światowy w pływaniu na dystan- 
sie 500 mtr. zdobyła Amerykanka Kenight 
w czasie 7 m. 2,6 sek. Wynik świetny! 

Do puharu Davisa dotychczas zgłosiły się: 
Anglja, Austrja, Czechy, Italja, Niemcy, 
Szwajcarja i Węgry. 

Minister Wielkiej Brytanji dla Indyj sir 
Samuel Hoare został ponownie wybrany 1% 
stanowisko prezesa Angielskiego Związku Te 
nisowego. „Biały sport” stanowczo cieszy się 
łaską dyplomatów: u nas Szumlakowski, w 
Aniglji — Hoare a Prezydent Francji losuje 
własnoręcznie w puharze Davisa! 

W; Budapeszcie Teodor Sztekker zdobył 
l-szą magrodę, Niema proroka w ojczyźnie. 
W) ub. roku masz mistrz ani razu nie zajął 
w Polsce I miejsca, natomiast wszystkie jego 
występy zagranicą przyniosły mu pierwsza 
nagrody i mistrzostwo Świata. Sztekker ma 
zamiar walczyć o mistrzostwo Francji w Pa 
ryżu. 

Nareszcie! Rekord Kusocińskiego na 3009 
mtr. 8 min. 18,8 jest już oficjalnym rekor- 
dem świata. w. p. i. 

Zgubiono 
w dniu 19 ub. m. przed połudn. 

pęk kluczyków w czerwonym 

skórzanym futeraliku pomiędzy 

ul. Jagiellońską 5, a gmachem 

Sądów przy ul. Ad. Mickiewi- 
cza. Znalazca proszony jest 
o zwrot do Administracji „Ku- 

rjera Wileńskiego" za wyna- 

grodzeniem. 

  

  
  

  
    

Wycieczka Żydów z Litwy 
w Wilnie. 

Bawi w Wilnie wycieczka Żydów z Litwy 
kowieńskiej, składająca się z około 20 uczest 
ników. Przybyfi oni najkrótszą drogą przez 
granicę polsko-litewską koło Zawias i Jewja 

° па podstawie specjalnego zezwolenia władz 
litewskich oraz przepustek wydanych przez 
polskie władze bezpieczeństwa. Podróż oaby- 
to samochodami. Zorgawizował tę wycieczkę 
wileński oddział żydowskiego stowarzyszenia 
kulturalnooświatowego  „Tarbut* w Polsce, 
a okazję dał jublieusz, jaki obchodzi hebraj- 
skie seminarjum nauczycielskie „Tarbuta” w 
Wilnie. Członkowie pókrewnej organizacji li- 
tewskiej podjęłi wycieczkę z zamiarem zwie 
dzenia tutejszych żydowskich zakładów wy 
chowawczych Tarbutu i zaznajomienia się z 
pracami wychowawczo-oświatowemi.  Wy- 
cieczkowcy mają zabawić na Wijeńszczyźnie 
około 10 dni. 

RADJO 
CZWARTEK, dnia 5 stycznia 1933 r. 

11,40: Przegląd pras. Kom. meteor. Czas. 
12,10: Koncert. 13,20: Kom. meteor. 14,40: 
Program dzienny. 14,45: Muzyka operowa — 
(płyty). 15,15: Giełda rolnicza. 15,25: Rozma 
ftości. 15,35. „Wychowanie w rodzinie, czy 
poza — rodziną* odczyt, 15,50: Koncert dl 
młodzieży (płyty). 16,25: Lekcja francuskie- 
go. 16,40: Stanisław Nowakowski — odczyt 
17.00: Kwadrans muzyki Griega (płyty). — 
17,15: Kolendy w wyk. chóru „Akord*. 17,40: 
„Nowa organizacja roku szkolnego* — od- 
czyt. 17,55: Program na piątek. 18,00: Muzy- 
ka lekka, Wiad. bieżące. D. c. muzyki lek 
kiej. 18,40: Codz. odc. pow. 18,50: Rozmai- 
tości. 18,55: Kom. litewski. 19,00: „Skrzynka 
pocztowa Nr. 229“, 19,20: Pogadanka o wi 
leńskim Akademiku — Emigrancie. 19,30: 
„Blaski i nędze Gdańska" — odczyt. 19.45 
Prasowy dziennik radjowy. 20,60: Koncert. 
Wiiad. sportowe. Dod. do pras, dz. radj. D. 
c. koncertu. 21,30. Słuchowisko. 22,15: Mu- 
zyka taneczna. 22,45: Pogadanka o IX 6yrm- 
fonji Beethov.ena — Wiitołda Hulewicza, — 
22,55: Kom. meteor. 23,00: IX Symfonja -— 
L. v. Beethovena (płyty). 

PIĄTEK, dnia 6 stycznia 1932 roku. 

10.05 — Nabożeństwo z Poznania; 11.45 
— Transm. z portu lotniczego na Poruhanku 
pod Wiłnem, przyjazd samołotu pasażerskie: 
go Warszawa — Wilno; sygnał czasu; 12.10 
— Kom. meteorologiczny; 12.15 — Porunek 

symfonicząy z Filharmonji: fotografujmy zi- 
mą (pogadanka); d. c. poranku; 14.00-- po 
rady weterynaryjne; 14.20 — muzyka; 14.40 
— sprzedaż plonów pracy gospodyni wiejs- 
kiej (odczyt); 15.00 —audycja wiejska; 16.00 
— słuchowisko dla dzieci; 16.25 — mała 
skrzyneczka; 16.45 — wierzenia ludowe w 
święto Trzech Króli (odczyt); 17.00 — kon- 
cert; 17.55 —program na sobotę; 18.00 -— mu 
zyka jJekka, w przerwie wiad. bieżące; 19.00 
— Polakom na Kowieńszczyźnie (pogad.); 
19.15 — rozmaitości; 19.25 — słuchow:sko 

20.00— pogadanka muzyczna; 20.15 — kon 
cert symfoniczny z Fiłharmonji, w przerwie 
fekjeton „Pod choinką"; 22.40 — wiadomości 

sportowe; 22.50 komunikat meteorołogiczny; 
23.00 — myzuka taneczna. : 

NOWINKI RADIOWE. 
CHÓR I SYMFONJA, 

Wśród audycyj mużycznych, które w da. 
dzisiejszym nadane będą ze studja wileńskie 
go, należy zwrócić uwagę na pierwszy wy. 
stęp przed mikrofonem chóru „Akord* pod 
dyrekcją p. Jana Arcimowicza o godz. 17,15. 
Usłyszymy w wykonaniu tego chóru siedem 
kołend polskich. 

Następnie, ma zakończenie programu 
dziennego © godz. 22,45 nadana zostanie au- 
dycja z płyt gramofonowych. Wypelni ją ar- 
cydzieło Beethovena IX Symfonja. Koncert 
poprzedzi słowo wstępne p. W. Hulewicza. 

BLASKI I NĘDZE GDAŃSKA. 

O życiu Pełaków w Gdańsku, o stosun- 
kzch ieh z ludnością niemiecką i innych in 

    

' teresujących każdego Polaka zjawiskach 7 
życla Wielnego Miasta mówić będzie dzisiaj 
w radjo o godz. 19,30 p, Wanda Dobaczew- 
ska. 
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KRONIKA 
——— B Dzis: Telesfora. 

Czwartek | Jutro: Trzech Króli. 

5 | = 
|| Wschód słońca — 4.7 m. 44 

Styczeń |z.enód |, (— g.3.m.08     

  

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii V.S.B. 

w Wilnie z dnia 4/| — 1933 roku. 

Ciśnienie średnie w milimetrach: 776 
Temperatura średnia — 3° С. 

= najwyższa — |” C. 
- najniższa — 4° С 

Opad: — 4 
Wiatr: połudn. 
Tendencja: stan stały. 
Uwagi: pochmurno. 

— Przewidywany przebieg pogody w dn. 
dzisiejszym 5 stycznia według Pima, Po- 
chmurno, Nocą umiarkowany, dniem lekki 
mróz. Umiarkowane wiatry  południowo- 
wschodnie. 

ADMINISTRACYJNA 
— Nowy zastępca starosty grodzkiego. 

Zastępca starosty grodzkiego m. Wilna m'a- 
nowany został p. Czernichowski, kierownik 
ekspozytury Starostwa Grodzkiego w Łodz.. 

P. Czernichowski wczoraj objął już urzę: 
dowanie. 

— Prołongata terminu wydawania zezwo- 
łeń na breń palną. Mimo że z dniem 31 gru. 
dnia upłynął termin składania podań o pro- 
fongatę na broń palną, Starostwo Grodzki: 
termin ten przedłużyło do dnia 1 lutego. 

ARTYSTYCZNA. 
— Wystawa minjatur Oraz  iluminaeji 

Artura Szyka przeniesiona została z dniem 
4 stycznia do sali kasyna garnizonowego przy 
ul. Mickiewicza 13 i otwarta jest codziennie 
od godziny 10 rano do 8 wiecz. bez przerwy. 

Z UNIWERSYTETU 

— Cykl wykładów prof. d-ra Wineentego 
Latosławskiego. Wi dniach 6, 7 i 8 bm. eme- 
rytowany profesor USB. dr. Wincenty Luto 
sławski odbędzie bezpłatny streszczony kurs 
wykładanej przezeń w latach 1919—1929 me 
łafizyki i etyki pod ogólnym tytułem ,Poglą 
dy na świat”, Wykłady odbywać się bedą w 
wyżej wymienione dni codziennie od godziny 
10 rano do 13 i od 16 do 20 w sali 5—ej wy 
kładowej (wejście główne — jak do anli ko 
himnowej). Wstęp wolny dla wszystkich. 

SPRAWY SZKOLNE 

— „Jasełka* odbędą się w dniach 6, 7 i R 
stycznia o godzinie 6 p. p. w sali szkoły „ow 
szechnej na Antokolu (ul. Piaskit). 

Wystawione będą „Betlejki wileńs 
4 odsłonach Hel. Romer Ochenkowskiej, z 
tańcami, chórem i orkiestrą. Udział bierze o 
koło 100 osób. 

  

WOJSKOWA 
—Lista płatników podatku wojskowego 

za rok 1932. Jak się dowiadujemy, referat 
wojskowy Magistratu sporządził już spis płat 
ników podatku wojskowego za rok 1932. Lic? 
ba płatników wynosi ponad 5000 osób. Opła- 
ty wynoszą zależnie od kategorji zwolnio 
nego z wojska 10, 15 i 20 złotych. 

Przed kilku miesiącami przesłano do wy- 
działa podatkowego Magistratu wykazy wy 
kazy płatników podatku wojskowego za 2 
lata ubiegłe, mianowicie za rok 1930 i 1031. 
Zaznaczyć należy, że wpłacanie podwójnego 
podatku odbywa się wyjątkowo słabo. 

GOSPODARCZA 
— „Polgum* przyśpiesza swą likwidaeje. 

Jak już donosiliśmy w zakładach „Polgum* 
wybuchł onegdaj strajk pracowników. Powo- 
dem strajku jest zatarg jaki powstał mię 
dzy zarządem i personelem na tle warnn- 
ków pracy w okresie przedlikwidacyjnym. 
Wobec tego, że w drodze polubownej straj. 
ku zlikwidować nie udało się, zarząd posta- 

nowił przyśpieszyć likwidację zakładów. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 
— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R. za- 

władamia swych członków, iż w sobotę dnia 
7 stycznia 1933 roku, o godz. 20 min. 30 u 
rządza Opłatek koleżeński dla członków Z 
O. R. i ich rodzin. Koszt uczęstnictwa wyno 
si 3 zł. od osoby. Zapisy przyjmuje Sekre 

TO I 

  

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. W: sobotę dn. 7 bm. 

w lokalu przy ulicy Przejazd 12 odbędz'e się 
105-te zebranie Klubu Włóczęgów Senjoców. 
Na porządku chiennym: 1)sprawy administra 
cyjne i 2) odczytanie zgłoszonych artykułów 
do N. 5 pisma „Włóczęga*. Obecność wszyst 
kich członków niezbędna. 

— Zebranie Dyskusyjne w Związku Za 
wedowym Rolników z Wyższem Wykształ- 
eeniem. W sobotę dnia 7 bm. o godz. 18 w 
łokalu W. T. O. i K. R. Mickiewicza 28 od. 
będzie się Zebranie dyskusyjne z herbatą. — 
Wktęp wolny. Goście mile widziani. 
— Walne Zgromadzenie Detalicznych Kup- 

eów i Przemysłowców Chrześcijan m. Wil- 
na i Województwa Wiileńskiego odbędzie się 
dnia 8.go stycznia r. b. o godzinie 3-ej p p. 
w lokalu przy ulicy Bazyljańskiej Nr. 2 

Ze względu na ważne sprawy obecność 
wszystkich członków Związku jest koniecz- 

na. 

   

  

RÓŻNE. 
— Meez szachowy. Wi dniach 7 i 8 bm. 

o godzinie 19 w lokalu wileńskiego towarzyst 
wa szachowego przy ul. Mickiewicza il zo 
stanie rozegrany mecz szachowy pomiędzy re 
prezentacją sekcji szachowej związku absol 
wentów gimnazjum OO. Jezuitów w składzie 
pp. Białas, Jurago, Kurmin, Soroko (rezerwa 
Mackiewicz) a reprezentacją wil. towarzyst 
wa szachowego w składzie pp. Brożyński, Ru 
kawiszników, Stankiewicz, Zawoda (rezerwa 

Borkowski). 

— Komunikat Kina „Rewja*. Dyrekcja 
Kina „Rewja* przystępuje od soboty do wy 
świetlania arcydzieła filmowego p. t. „Zemsta 
Tonga" opartego na tajemnicach chińskiego 
kwartału San Francisko. Fascynująca treść 
ściągnie niewątpliwie tłumy publiczności do 
Sali Miejskiej. 

— Selekcja wśród kandydatów na „Krėli“. 
W! roku bieżącym do Starostwa Grodzkiego 
wpłynęło moc podań od amatorów kolen- 
dowania w okresie świąt 3-ch Króli. Nic w 
tem dziwnego, czasy są ciężkie i wielu bezro 
botnych chciałoby przynajmniej w ten spo- 
sób coś nie coś zarobić. Starostwo Grodzki», 
jednak mając na względzie porządek i bez- 
pieczeństwo, przeprowadziło wyjątkowo ści- 
słą selekcję kandydatów, udzielając zezwole 
nia na kolendowanie zaledwie kilkudziesię- 
ciu osobom. Dzięki tej selekcji nie będzie. 
my mieli w roku bieżącym „Króli* zbyt wie- 
lu. 

  

KOMUNIKATY 
— Bałamutne wieści o obławach na wil- 

ki. Tow. Łowieckie Ziem Wischodnich iest 
ustawicznie interpelowane przez myśliwych 
z dalszych dzielnic Polski o szczegóły grem- 
jalnych obław na wilki, które rzekomo -- 
według informacji, podanej w szeregu pisra 
codziennych warszawskich i miejscowych —- 
mają się odbywać w bieżącym sezonie w wo- 
jewództwach wschodnich. Towarzystwo Ło. 
wieckie Ziem Wschodnich śpieszy przeto pó 
dać do wiadomości wszystkich myśliwych 
Polski co następuje: 

W sezonie bieżącym, podobnie zresztą 
jak co roku, w Wileńszczyźnie i w innych 
województwach wschodnich, urządzane są 

przez osoby prywatne oraz przez loka!ne 

zrzeszenia łowieckie normalme polowania na 
wilki, Wskutek trwającej dotąd lekkiej i bez 

śnieżnej zimy polowania te są w tym roku 

rzadsze i mniej udane, niż zwykle. Towa- 

rzystwu Łowieckiemu Ziem Wschodnich nie 

przeto.nie wiadomo o jakichś specjalnych 

na wielką skalę obławach, któreby wymagały 

gremjalnego rekrutowania myśliwych z da! 
szych dzielnic Polski. 

  

ZABAWY 

— Gdzie dzisiaj bawi się Wilno? Ocry- 

wiście w salonach nowego gmachu Izby Prze 

mysłowo—handłowej przy ul. Mickiewicza 

32, na pełnej atrakcyj i niespodzianek ,Czar- 

nej kawie-bridź*, zorganizowanej przez wo» 

jewódzki komitet do spraw, bezrobocia. Do 

tańca będą przygrywały trzy orkiestry: repre 

zentacyjna orkiestra smyczkowa wojskowa, 

specjalnie zaangażowana do „Karczmy Staro 

polskiej kapela i wreszcie dobrze znana by- 

walcom „Zielonego Sztralla* orkiestra dame- 

ka. 
Zabawa rozpocznie się o godzinie 9 zaś o 

godzinie 11 w nocy zespół operetkowy „Lut 

ni* zaprodukuje się w oryginalnej i bogatej 

rewji, w której udział m. in. wezmą gwiazdy 

operetki wileńskiej panie: Gabrielli, Halmi 

ka, kochany nasz artysta Karol Wyr Vi 

chrowski, znakomity tenor Dembowski, 

OWO 

    

  
  

  

(8 naszych najmłodszych w Szkole średnie|). 

W pocie czoła i z wielkiem stęka- 
niem napisane wypracowania nosiły 
tytuł: „Kim będę, gdy dorosnę*. 

— Tak bez namysłu? utyskiwano. 
Trzeba byłoby się nafadzić. Ale cho- 
dziło o to, żeby bez „naradzania «:ę*. 
Więc chłopcy skrobali piórem po ze- 
szycie, a w przerwach obsadką po 
czole w zafrasowaniu. Najmłodsza 
klasa przecież! 

Zresztą zaraz się zdecydowali: lot- 
nik, marynarz bokser, wojskowy. 
zrzadka inżynier. Mało kto tykał bar- 
dziej poziomego zajęcia. A lotnicy to 
byli specjalni! Jeden z nich miał mar- 
szrutę: Ziemia—Mars! Ale bliższych 
szczegółów nie podał. Zabrakło mu 
fantazji. Wypracowanie było niesły- 
chanię zwięzłe. Tak i tak. „A nie, to 
nikim nie chcę być”. Inni przebywali 
międzypłanetarne przestrzenie, dążąc 
na księżyc. Cel był, naprzykład taki: 
sporządzenie szczegółowej mapy księ- 
życowych obszarów. 

— Poco ci mapa?—ośmieliłam się 

zapytać. * 
— Mapa jest, żeby była -— malec 

prychnął nosem z niezadowoleniem. 
Inni znowu stanowili część eskadry 
lotniczej. Ich statki powietrzne były 
śmiercionośne, a warkot zapowiadał 
piorunowe strzały. Ich „Gw'azdy“, 
„Orty“, „Asy” zdobywały wszechświa 
tową sławę. Zawód ten nie należy do 
bezpiecznych. więc duża częś: 
raszonych lotników  ginęła śmiercią 
chwalebną. Niektórzy robili to nawet 
bardzo prędko (może żeby się odcze 
pić od wypracowania?) 

Własny syn mój tak pisze w za- 
kończeniu: 

16 

     

— ..i połegłem na polu chwały 
i mama mnie bardzo żałowała, choć 
byłem taki niegrzeczny. I rodzice cho- 
dzili do mego grobu... 

Naturalnie, że przykro było czytać 
te rzeczy, tem bardziej, że przed zgo- 
nem mały bohater uśmiercał pół kopy 
synów innych, obcych matek, rozpru 
wając nieprzyjacielskie aeroplany. 

Wojskowi. Żaden z moich uczn ćw 
nie zechciał być szeregowcem. W:;vy- 
scy zostali pułkownikami i generała- 
mi. A malutki Ryś po skończeniu pod- 
chorążówki udał się nawet do szkoły, 
„gdzie uczą na Wodza Narodu". Skoń 
czył ją w samą porę, gdyż ókazał się 
niesłychanie potrzebny. Właśnie bo- 
wiem Niemcy ruszyli przez granice 
nasze, 

„Zabrałem Śląsk do linji Głogowa 
i zdobyłem pokój dla Polski. Nie mia- 
łem czasu rozbijać ich zupełnie, bo 
Litwini ruszyl.  Przyłączyłem w ęc 
Kowne do Polski i już. Inaczej nie 
można było Litwinów upilnować". 

Byłam oszołomiona. 

Czerwony atrament, którym po- 
prawiałam wybujałość stylu i orto- 
grafji małych literatów nasiąkał żywą 
krwią toczonych w zeszytach w >jen. 
Boże! -jacyż oni byli krwiożerczy! 
Potykając się. o błędy ortograficzne, 
brnęli przez stosy trupów po zwycię- 
stwo. 

Jak Ś stylista podaje następujące 

      

„Wjechawszy do rodzinnego ruia- 
sta, ozdobiony pióropuszem. Wszyscy 
stanęli na baczność : byli tam „noje 
nauczyciele. Myšielis że wlepiali mni 
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równany Tatrzański, kapitalny Szczawiński i 
inni, 

Primadonna operetki urocza pani Kulczy 
cka obecna będzie na sali. Podczas zabawy 
rozłosowany będziet systemem amerykańskim 
prześliczny złoty zegarek wartości kilkuset 
złotych. 

Dwa bufety arcydzieło ofiarności naszych 
pań gospodyń zabawy będą obficie zaopatrzo 
ne w trunki i przekąski. Sala została wspa- 
niale udekorowana według wskazówek dosko 
nałej dekoratorki p. Szole. 

Każdy kto pragnie dobrze się zabawić a 
w dodatku spełnić obywatelski uczynek pój 
dzie dziś na „Czarną kawę-bridź'* Wszak cał 
kowity dochód z imprezy przeznaczony jest 
na bezrobotnych. 

— Czarna Kawa Legjonu Młodych, która 
odbędzie się w dniu 7 stycznia 1933 r. w sa- 
lonach Oficerskiego Kasyna Garnizonowego, 
będzie jak zawsze najmilszą zabawą karna 
wału i najweselszą — bo najtańszą. Wstęp 
tylko 4 zł., akademicki 2 zł. Każdy kto chce 
osiągnąć powodzenie, kto chce użyć rozko- 
szy tańca, ten musi być na Czarnej Kawie 
Legjonu Młodych. Wi obecnym kryzysie nale 
ży choć raz a dobrze się zabawić, ażeby póź- 
niej przez cały karnawał żyć miłemi wspom 
nieniami. : 

Moc niespodzianek, doborowe orkiestry. 
Pozostałe w niewielkiej ilości zaproszen:a 
są do nabycia w Komendzie przy ul. Kró: 
lewskiej 5 m. 10 codziennie od godz. 17—18 
oraz w dniu zabawy przy wejściu. Począ- 
tek o godz. 22. 

PODZIĘKOWANIE. 
Wzruszona głęboko żywem współ 

czuciem jakie spotkało mnie ze strony 
Władz i Urzędów Państwowych oras 
szeregu Organ'zacyj Społecznych, któ 
re łaskawie przyjęły udział i zajęły 
się organizacją uroczystości pogrze- 
howych 

ś. p. Jana Władysława 
Wojciechowskiego, 

kpt. inwal. W. P. tą drogą składam 
wszystkim gorące podziękowan'e za 
oddanie hołdu i ostatniej 1 
przedwcześnie zmarłemu | nieodźało- 
wanemu mojemu mężowi 

G. Wojciechowska. 

Wypadek na torach stacji 
osobowej w Wilnie. 

Na stacji osobowej w Wilnie w czasie prze 
taczania wagonów z toru 1-go na 6-ty, skut- 
kiem nieuwagi zwrotniczego Wineentego Żej 
my, który zamiast przełożyć zwrotnicę na 
tor 6-ty, przełożył ją na tor 10-ty, wagony 
zepehnięte zostały na ten ostatni tor. Wago- 
ny te zderzyły się z innemi ciężarowemi wa- 
gonami. Wypadku z ludźmi nie było, tytko 
uszkcdzone zostały nieznacznie dwa wagony. 
Szkoda jest minimalna. Dochodzenia pro 
waądzą władze kolejowe i I-szy posterunek 
BP; P. 

NA WILEŃSKIM BRUKU 
W. OBECNOŚCI ŻONY I TEŚCIOWEJ 
TARGNĄŁ SIĘ NA SWOJE ŻYCIE. 

Przedwezoraj w godzinach wieczorowych 
w jednem z mieszkań domu Nr. 14 przy ul. 
Szkapłernej niejaki A. Maciejewski, bezro- 
botny ślasarz będąc w odwiedzinach wraz 
z żoną u teściowej po krótkiej sprzeczce z 
obiema kobietami pochwycił nagle nóż i 
przeciął sobie żyły na obu rękach. 

Na miejsce wypadku zawezwano pogoto- 
wie ratunkowe, które przewiozło samobójcę 
do szpitala w stanie nie zagražejąeym życiu. 

(e) 
FAŁSZYWIE MONETY. 

V.ty Komisarjat P. P. zatrzymał Jadwi- 
gę L., zamieszkałą przy Smoleńskiej 3; po- 
nieważ usiłowała puścić w okieg fałszywa 
10-złotową monetę w sklepie przy ułiey Ar- 
ehanielskiej 12. Monetę zakwestjenowano. 

Fałszywą jednozłotówkę usiłował puścić 
w obieg w sklepie przy ulicy Stefańskiej 7 
niejaki Lipa M. zamieszkały przy Radnic- 
kiej 18. Zatrzymane go. Wi obu wypadkaci: 
dalsze dochodzenia prowadzi wydział śłed- 
ezy. w 

ZAMACH SAMOBÓJCZY. 

W] bramie domu Nr. 42 przy ulicy Wileń 
skiej wypił esencji octowej w celach samo. 
bójczych 38-letni Waldemar  Grzybowsk*, 
zam, przy Ostrobramskiej 22. Przyczyną za- 
machu była nieuleczalna choroba (kamienie 
żółciowe). Lekarz Pogotowia Ratunkowego, 
po udzieleniu pierwszej pomocy, odwiózł de 
sperata do szpitala św. Jakóba w stanie nie- 
zagrażającym życiu. 

  

    

dwójk. Gdy byłem mały. A żeby nie 
ja, byłoby po Wilnie". : 

Marynarze mieli ciągłe utrap enie 
z korsarzami i los rzucał ich okręta- 
mi o skały. Zdobywali wreszee dla 
Polski jakieś kpolonje. Szukali wysp 
nieznanych i zaginionych okrętó: 

A sportowcy? Ci marzyli o świata 
wych rekordach, o sław e, która z ich 
racji spłynie na Polskę. Oni, na szczę- 
ście, pozostali żywi do starości na po 
ciechę po tylu sławnych kolegach— 
nieboszczykach. |Inne zawody były 
bardzo słabo reprezentowane.. Jeden 
tylko zechciał być agronomem. I ten 
natychmiast pożałował tej chęci, gdyż 
wścibski sąsiad, zerknąwszy do jego 
zeszytu, zakomunikował klasie, że 
Milecki będzie „krowy doił*... 

— Agronom nie jest od doj:nia! 
—obruszył się tamten. 

— Widziałem w kinie, że taki kro 
wy doił, jak babcię kocham — dowo- 
dził szyderca. K 

— Lepiej krowy doić, niż być kor- 
sarzem, jak pragnie Szurkiewicz — 
zaryzykowałam obronę agronoma. 
Ale klasa zamachała na to rękam, 
więc zamilkłam, żeby się wypowie: 
dzieli do ostatka. Wypracowania» któ 
re były mi szczególniej drogie, klasa 
uznała za nudne. Oto urywek jednego 
z najmilszych: 

„A może zostanę budowniczym? 
Wybuduję domy dla ludzi, którzy ni 
mają gdzie mieszkać. Najładniejsze 
budynki postawię dla Pana Bogu. Po- 
tem wybuduję okazałe gmachy, gdzie 
będzie mieszkał Polski Rząd. A z do- 
mów dla ludzi najładniejszy dom bę- 
dzie dla mojej Matk'*. 

Kochany „kochany chłopczyku! 
Co do uwag szczególnych zazna- 

czyć należy, że chłopcy w wypracowa- 
niach wyrazili pogardę stanowi mał- 
żeńskiemu, choć ich wcale o ło nie 
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KRADZIEŻE. 

Według doniesienia Anastazji Morszowi- 
ezowej, zamieszkałej przy ulicy Piaski 38, 
miała ona we wtorek © zmroku, mniejwię- 
eej między godz. 5 a 6, niemiłe odwiedziny 
rzezimieszków, którzy skradli różną garde- 
robę męską oraz nakrycie stołowe. Wartość 
tych rzeczy wynosiła 1,200 złotych. Zaalar- 
mowana policja wszczęła natychmiast śledz. 
two i ujęła sprawców kradzieży w osobach 
znanych zawodowych złodziejaszków Pawła 
Korzeniakina (uł, Plutonowa 12), Michała 
i Marji Sakowiczów (Mickiewicza 35), Prze. 
prowadzono u nich rewizję i część skradzio- 
nych rzeczy znaleziono. Trójka amatorów 
eudzej własności poszła naturalnie pod klucz 

Na Rynku Łukiskim zawodowy złodzieja- 
szek Jan Judycki, zamieszkały przy ulic    

  

Wkrótce jeden wyraz 
    

  

Świerkowej 23, skradł z wozu Jana Roma- 
nowskiego, dnia 3 b. m. kożuch i inne rze. 
czy. Judyckiego zatrzymano. 

* * * 

Gotówkę 68 zł. 45 gr. skradziono na szko 
dę Zw. Okręg. Naucz. Polsk. w lokalu przy 
ul. 3 Maja 13. Sprawcę wykryto, jest to Ze- 
non Uścinowicz (Zarzeczna 5-a). 

2 heble, łom i torbę brezentową skradł 
z otwartego składu w domu przy Holender- 
ni 4 Leon Orłow, zamieszkały przy Plutonc 
wej 18. Zatrzymano go wraz ze skradzionenii 
rzeczami. 

  

s: 

ściągnął Judelowi 

  

Dwa dzbany metalowe 
Glezerowi z Niemierza gminy Rudomińskiei 

z wozu na ul. Zawalmej Lejba Remermacher 
(Subocz 37). Zatrzymano go, ale bez dzha 
nó 

        

Generał Ludendorff na czele 
bezbožnikėw. 

Generał niemiecki Ludendorff Wy“ 
stosował niedawno odezwę w której | 
nawołuje wszystkich swych zwole 
ków, zorganizowanych w t. zw. „Ti 

nenberg — Bund* do zerwania Z 
wszystkiemi wyznaniami, mającem 
swe początki w chrześcijaństwie, 
również do zwalczania lekcyj religi! 
w szkołach. Równocześnie członko 
„Tannenberg — Bundu* mają u 
szczać na nabożeństwa w świątyniach 
celem wyśledzenia jakie ilości  ofial 
składają wierni na kościoły. (Kap 

  

    
   

   

   

   

  

  

ZUNGU będzie na ustach wszystki 1 
  

  

  

Dźwięk. 
Kino REWJA 

Sala Miejska 
ul. Ostrobramska 5 

DZIŚ! Cudowna Rapsodja Dwóch Serc wysnutą przez Jaret 
Gaynor i Charles Farrela w najnowszym i najpotężn. filmie 

Wspanisła wystawa! Wzruszająca treść! 

CZAR JEJ OCZU. 
Piękna muzyka i piosenki! 

NA SCENIE: Solista Baletu Królewskiej Opery w Belgradzie Cyryl Januszkowski z partnerką Erną, 
Chór rawellersów J. Świętochowskicco  Poczetek seansów o godz 4, 6, Bi IU.ej, w niedz i święta o 2 

Od Soboty „ZEMSTA TONGA* — echa tajemnic chińskiego kwartału San-Francisco 
  

   

  

DOtwięk. teatr świetlny > W rol. gł; Łubieńska, N 
PAN Ostatnie Grudzińska, igo Sym, 

dwa dni Sawan, Al. Zelwero 
zł, Wielka 42, tel. 5-28 i K. Krukowski. 

Qźwięk. Kino - Teatr | DZIŚ! Najnowszy film prod. Sowkino 

BELIOS мее кЫ 

# недейь 38, tei 9-26 
w wszechėwiatowej kinemetogrefji p t. 

Režyserja genjalnego Mikotaja Ekka. 
NAD PROGRAM: ATRAKCJE DZWIĘKOWE. — Początek o godz. 4, 6, 8 ; 10.15, w sob. i niedz. o godz. Z€ 

uczynił przewrót BEZDOMNI (orosa чо życie). 
Djalogi w języku rosyjskim. 

  

   
   Film, który zaciekawi wszystki 

  

$źwiękowe Kino DZiši 

CASINO 
atatka 47, teł. 13-41. Marz 

Wesoły, zachwycający bumorem 
i werwą wodewil filmowy z udziałem 

enie 22 

   
   

    

Magdeilaine Ozevay i Claude Dauphinė 
Prod. Pressburger-Rabinowicza, twórcy Hadżi Murste 
NAD PROGRAM: Urozmaicone dodatki dźwiękowi 
Początek o godz. 4, 6. B i 10'15, w dnie świ j e) 

  

  

$więk. Aino - leci 

Aollywsed 
dsziew. Ż2. tel. 15-28 

DZIS 
Przepiękna operetka 

francusko niemiecka 

mzuzeeezmewe Ceny najniższe w Wilnie: Parter ma wszystkie seanse od 25 gr. 
z udziałem gwiazdy ekranu Katy de Nagy. 

RONNY ryką Kalmaną. Ciekawa treść! Przepyszne zdjęcia! Tańce! Śpiew 
NAD PROGRAM: Atrakcje dźwiękowe. 
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Świetna muz. EM 

Początek o godz. 
  

-fwięk. Kino - Teatr 

STYLOWY 
al. Wielka 26. 

Blanchetti.     
OGŁOSZENIE POWTÓRNE. 

Helena Lipowska, Tom Mix, Zuzanna 
Dźwiękowe arcydzieło p. t 

Dziśl Wielki podwójny program! 6 gwiazd w jednym seansie: [wen Petrowicz, Mary Glory, Gzbrial Gab 

Król podziemi Paryża 
ska, śpiew. polskie piosenki. Nad program: Najnowsza sensacja Najnowsze przygody Toma Mixa. 

W rol. gł: Petrowićź 
€iory,Gabrie i Lipo 
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Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonarjuszów 
T-wa Browaru „Szopen* w Wilnie, Sp Akc., odbę- 
dzie się w dniu 15 stycznia 1933 r. o godz. i9-ej w 
lokalu Zarządu T-wa w Wilnie przy ulicy Sierakow- 
skiego 18. Porządek obrzd: |! Rozpatrzenie i za- 
twierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyj- 
nej za rok operac. 1931/52 oraz kwitowanie Zarządu 
z wykonania obowiązków. 2) Rozpatrzenie i zatwier- 
dzenie bilansu, rachunku strat i zysków za rok 'oper. 
1931/32 oraz powzięcie odnośnej uchwały. 3) Rozpa- 
trzenie i zatwierdzenie preliminarza na rok operac. 
1932/33. 4) Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 
5) Upoważrienin dla Zarządu 6) Wolne wnioski 
akcjonarjuszów. 

KUPIĘ 
maszyłę do pisania 
używaną lecz w dobrym 
stani firmy Remington lub 

Undervood, 

oraz używany 

semiochód osobowy 
w dobrym stanie marki 

Chevrolet lub Ford. 
Adres: Kwatermistrz 6-g0 
Baonu KOP-u w Iwieńcu 

woj. Nowogródzkie. 
      

PROSZEK 

KALTAS 

4 BÓL GŁOWY. 
Sanso Vas WE 

Z-KOGUTKIEM 
©8 LAT TRZYDZIESTU 

< MAŠLADIWNICTW. UDOR- 
Grad w BODOBNEM DO 

SABABGO OBARYWANIU. 

  

| BOZE wk 

i i L A НННЫ М ЫНННЫЯИННННИНИНННИ 

© KONCESIONOWANY RLEKTROON TER 

STANISŁAW PIÓREWIOZ 

ЕЕ
 || 

    

Lokata 
kapitaliku najlepsza i naj- 
pewniejsza: Jedyna pol- 
ska placówka dobrze pro- 
sperująca na 2 powiaty, 
przyjmie wspólnika z ka- 
pitałem 2,5—5 tysięcy zł. 
Współpraca niekonieczna 
lecz mile widziana. Zgło. 
szenia do Admin. „Kurj. 
Wil” Jagiellońska 3, m. I 

pod „Oficer emeryt.* 

Dr. GINSBERG 
shoroby skórne, wane 
ryczne i mcezopłolowe 

Wileńska 3 tal. 567 
ad go4z, 8-1 1 4%. 

  

  

  

  

Dr. Wolfson 
Choroby skórne, 

weneryczne, 
i moczopłciowe 

Wileńska 7, tel. 10-67 
od godz. 3—1 i 4—8 

Akuszerka 

M. Brzezina 
przyjmuje bez p:zerwy 
przeprowadziła się 

Zwierzyniec, Tom. Zan: 
aa lewo Gedeminowsk: 

ul. Grodzka 27. 
W. Z. Nr. 3193 

Rkuszerka 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. Orzeszkowej 3—12 
(róg Mickiewiczs ) 

tamie gabinet kosmeięci 
my, ucuwa zmarszczki, brę 
dawki, kurzaśki i wągry 
W.-Z P: AB 832 

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

  

  

poszukuje 

Do wynajęcia | 

mieszkanie: 
3 pokoje z kuch 

nadające się 

na sklepik 
ul. Lwowska 22— „2 

Kamerdynė 
lokaj, wszechstronnie wy 
kwalifikowany, uczci 
pracowity, sumienny, trz$ggj, i 
źwy, służył w większy! 
domach, służbę zna d > 
skonale, polecenie dobe 
szuka pracy od zaraź | 
jakim bądź charakter || 
Wymagania skromne, 

Adres w Redakcji dle ( 
„Kamerdynera*. 

Maszynisika 
poszukuje posady 
jak również może być 57% 
gażowana do biura na If" 
minową pracę. równi 

wykonuję różne prace W 
domu bob. niekich SJ 
Łaskawe oferty de Adm | 
-Kurjera Wiłeńsk.* pod 

„Maszynistka” # 

          

  

    

  

Buchalter-rzeczcznaw. 
— | 

Korepetycje 

Drukarnia „Zniez”, Wilno, ul. Ś-to Jańska 1, tel. 8-40 

      A obeznany ze sprawami 

UL. OFIARNA M 4, m. 9. я Akuszerka podatkowemi organizuje | udzielam oraz przygoń - 
2 księgowość dokładną 1 wuję do egzamnów # 2 — 

WYKONY WA: instalacje elektryczne g | uproszczoną według syste | kresu gimnazjum. Wym% 
według wymagnń technicznych, oraz Ę i i PLA mów nowoczesnych, — | gania skromne. Naukė 
dzwonki sygnalizacyjne. Е | ABE Kuno Udziela lekcyj w zakresie | solidna. Łaskawe zgłość | 

E USTAWIA: aparaty radjowe I telefony. Ž | psyimsja 49 do ? wise buchalterji bankowej, mia do administracj! „ 
Е Ž | sila Kasstasows 7, m. 5 | handlowej i przemysło- | „Kurjera Wileńskiego 

„(i MM M i bibi 17 2 P Na 69, | 8524 | wej. Moniuszki 38. m. 1. pod W. K. 

pytałam i nie przypuszczałam, że mó- 
wić o tem będą. 

„I nie ożenię się nigdy, bo rodzina, 
a przeważnie żona, to tylko utrapie- 

nie dla człowieka* — mówi jeden 
„Żony nie będą miał, bo mnie sa- 

memu dużo pieniędzy potrzeba“-—wy- 
znaje drugi. 

I żaden. żaden z tej klasy nie ze- 
chciał być nauczycielem. 

— To są zawzięci militaryści! 
zdecydowałam. Trzeba zwrócić ich 
uwagę w stronę pracy twórczej. A mo 
że się tylko „pop 'sują*'? Spróbuję dać 
im inny temat. 

A właśnie mówiliśmy o poczcie 
i o związanych -z nią nowoczesnych 
udogodnieniach. 

— Moi złoci — powiedziałam w ja 
kiś czas później. — Zmartwiona jes- 
tem, żeście mi wszyscy wyginęli na 
polach walki w czasie ostatniego wy 
pracowania. Szkoda mi was. Same 
nieboszczyki. Więc napiszcie mi inną 
powiastkę p. t. „Jestem listonoszem”. 
Na chwilę stańcie się I stonoszami | 
opodziedzcie mi o waszym pracowi- 
tym dniu. Zgoda? 

Chóralny niezadowolony jęk. Po- 
tem wahanie. Wreszc'e nagły zapał 
Co to trudnego? O jej! Im to jak chleb 
z masłem! Pokręcil. się na ławkach, 
posapali, poszeptali i dalejże do ro- 
boty. Czułam się zadowolona. Niechai 
urwisy popracują pożytecznie, ho- 
ciażby w wypracowaniach. 

I wiecie, co się stało? Żaden z”mo- 
ich listonoszy nie miał spokojnego ży- 
wota. Napadali na nich bandyc . strze 
lali do nich złodzieje, używać mus'eli 
pięści, noża, rewolweru. Część prze- 
woziła pocztę na samolotach. Ci, oczy 
wiście, kark skręciH, bo ich zestrze- 
łono w czasie pełnienia obowiązku. 

A znalazły się jakieś bogate Ame- 

  

   

     

rykanki, do których adresowan> listy 
starano się im odebrać po drodze.. 
bomby: zasadzki i morderstwa. 

Zadyszałam się, czytając potem te 
okropności. A gdy wychodziłam z 
klasy, w*działam, jak 'Matulak celo- 
wał w Kowalińskiego drewnianym re. 
wolwerem własnej roboty i ryczał 
groźnie przewracając'oczyma: 

— Ręce do góry! Oddawaj swoje 
listy! 

„A Kowaliński miał tornister na 
brzuchu i był listonoszem. 

* 

— Oni są niepoprawni — martwi- 
łam się ciągle. Słuchajcie, skąd wy 
wiecie o wszystkich tych okropnoś- 
ciach? — zapytałam ich zgorszona 

— Z gazet, proszę pani. 
— Codzień okropnie dużo wypad- 

ków można przeczytać. 
— I powieści są tam ciekawe — 

z bandytami i z policją — pouczył 
mię jeden z malców. 

— Następne wypracowanie noże 
być: „Jestem policjanem* podał wspa- 
niały projekt któryś z drugorocznych. 
Bo na „Jestem włamywaczem' pani 
się napewno nie zgodzi. 

A w kdnie też ciągle jest o ban- 
dytach i o policji... i o wojnie... : o 
strzelaniu. Mój tatuś też lubi takie 
rzeczy — ahal 

— Aha! powtórzyłam w duchu 
zniechęcona. No... jeżeli tatuś i gaze- 

ty; i filmy, i książki... i koledzy .. i 
życie... to jokże mało można coś na ta 
poradzić. 

Jedno ich ratuje. Marzą Oni o 
chwalebnym, rycerskim zgonie. To 
się często powtarza w ich wynurze- 
niach. Ich awanturniczość podszyta 
jest swoistą szłachetnością. Tu. jest 
punkt wyjścia, tu są drzwi, które mo- 
żna wyważyć na pełne słońca żŻyc:e. 
Ale oto przed paru dniami kilku chłop 

  

Redaktor odpowiedzialny Witołd Kiszkis, 

ców oświadcza mi (poza szkołą), 15 
marzeniem ich jest życię amerykańć 
skich dzieci. 8 

— Jezu! jakie mają używanie” 
Gdy biją się na ulicy, to długo pev ciś 
nie przychodzi. A rodz:ce im nie prź 
szkadzają. I policja po ich stronie: 

— Na starszych nie zwracają uwa” 

| 
| 
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gi. Jak taki starszy zobaczy kanie | 
chłopców, to kiedy „daje nawiewan 
ka“, že o jeja“ ч 

— To w tym filmie „Dobroczyńżt | 
ludzkości, Pani wie? Buster Keaton! 
Dla młodzieży dozwolone. : 

— Tam starsi „podlizują 
chłopców. Oni im i salę do gimnastyk* 
i zabawki, a chłopcy wszystko łainię. 
bo fason trzymają. żę 

— Ten mały to był „Blond-bandy* 
tką'* i rabował. Dano mu i tort i kacz- 

  

kę, a on buchnął zegarem i uciekł | 
przez okno. I nie jemu! 

— Na sądzie to też rację przyznó 
no chłopcom, że połamałi samochód 
tego Harmona czy jak. 

— Ale ten mały Clip nie zastrzelił 
Harmona, choć ten był starszy i bar 
dzo bogaty wie pani?—Pocieszał mnie 
malec. — Bo to był porządny chłop 
i nauczył się boksu. Więc nie zastrze” | 
lił, bo go pożałował, a nawet wszyscy | 
chłopcy poszli mu na pomoc całą 
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bandą. I uratowali Harmona. ję 
— Jaka wspanialomyšlnošė! pc“ 

wiedziałam. Kochane  dziecinezki- 
Więc rabują, kradną zegarki, den.olu 
ją samochody — co za szeroka dzia” 
łalność! A wy się zachwycacie? 3 

-— To „dla mlodziežy dozwolonė“ 
usprawiedliwiał się malec. 

No, kiedy tak, to niema o 
mówić... 

Eugenja Kobylińska-Masiejewska+ 
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