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LONDYN (Pat). Izba gmin "zebrała się dziś 

rado celem uchwalenia ustawy, będącej konse 

kwencją oświadczenia króla o jego abdykacji. 

* Premier Bakłwin, zabierając na wstępie głos, 

oświadczył, że akt królewski o abdykacji przewi 

„duje, iż książę Yorku wstąpi na tron w tych sa 

  

mych warunkach, jakgdyby poprzednie panowa | 

mie zakończyło się. w zwykłych okolicznościach. 

Premier zaznaczył, iź uchwalenie ustawy przez 

parlament okazało się koniesznym na skutek 

faktu, że na3tępstwo tronu jest uzależniońe od 

_ustawy sukcesyjnej, która nie zawiera żadnej 

klauzuli. przewidującej 
stąd wynikającą. gest również koniecznym wpro 

wadzenie do tej ustawy poprawki. o pozbawie- 

niu Jego Królewskiej Mości i jego potomków 

praw sjekcesy jnyszh. 

ATLEE ŻĄDA ZMODERNIZOWANIA 
KRÓLA. 

Z kolei zabrał głos przewódca Labour Party 

ATTLEE, oświadczając, że stronnictwo jego za 

mierzą poprzeć projekt mstawy, aby uczynić za 

dość życzeniu króla Edwarda, by ten ustęp hi 

'storii został możliwie bezzwłocznie zamknięty. 

Musimy — mówił Attlee — zająć się podstawo — 

wymi zagadnieniami ekonomicznymi i nie mo 

żemy się wdawać w oderwane dyskusje na te- 

mat monarchii i systemu republikańskiego. Jest 

rzeczą zasadniczą, aby wola narodu decydowała 

w kraju demokratycznym: i dlatego też pragnie 

my, aby naród powrócił możliwie najrychlej do 

palących zagadnień, dotyczących położenia lud 

* ności, sytuacji ogólnoświatowej oraz pokoju. 

Są dze, żę idei monarchii. konstytucyjnej za 

dany został odotkdiwy cios przez _ niepotrzebne 

- sehlebianie. ‚ 

W. interesach wiek posiadających i wpezywi 

lejowany ch dokonano wszystkiego, czego moż 

ma. było dokonać, aby przyozdobić monarchię 

nierealną aureolą. Sądzę, że stosowanie. staro 

modnego ceremon ału 'dworskiego i otaczanie 

monarchy «sobami, pochedzącymi wyłącznie # 

kłasy uprzywilejowanej, utrudniały królowi jego 

zadanie, a w niektórych wypadkach uniemożli 

wiały jego najlepsze intencje. 

że wprowadzcdje w tym będą pewne zmiany, 

   
"które są konieczne, 'o iłe monarchia konstvtu 

cyjna ma prz żyć obecną epokę. Uważamy, że 

w interesie fronu i tego kraju powianiśmy wi 

dz: 2 u monarchy jak największą prostotę, kto 

та — - mojm zdaniem — zwiazalaby ludność į 

monarchie niź. ikiedykolwiek. 

Przewódca 4'berałów Sinclair obiecuje popar 

bardziej ściśle, 

cie Lui stronnictwa dla projektu ustawy. 

WNIOSEK O UTWORZENIE 
. REPUBLIKI. 

Następnie posel Maxton w imieniu niezaleź 

nych socjalistów zgłasza wniosek, aby. izba od 

mówiła uchwalenia w drugim czytaniu projek 

tu usławy, gdyż projekt ten podyktowany przez 

okoliczności, wykazał jasno niebezpieczeństwo, 

na 

Ghieżdej monarchii w chwili, gdy dła zapew mie 

nia pokoju į dobrobytu kudnęści potrzebny jest 

raczej rząd republikański, pozostając w ścisłym s 

* kontakcie z Bar! 3 bardziej liczący się z jego 

WRACA FM ; ' ' 
Wniosek. Maxtona został odrzucony 403 gło 

sami przeciwko 5 i projekt da uchwalono 

w „dragian czyłaniu: 

"Odpowiadając następnie ma »apytanie co do 

przyszłych losów ustępującego króla, prokura 

tor generalny odpowiada, że jest to sprawa, któ 

та w odpowiedniej chwik zajnie się nowy mo 

narcha. W. odpowiedzi na pytanie, czy król Ed 

ward po abdykacji będzie żobowiązany do O 

puszczenia | kraju, prokurator generalny , stwier 

dza, że przypuszczenie takie jest całkowicie bez 

podstawne, 
Nżstępnie projekt ustawy uchwałońy zosta 

je estatećznie w trzecim czytaniu I odesłany @0 

izby Jofdów. Przedkłóda jąc ten projekt do trze 

siego czytania, premier. „Baldwin. złożył, hałd | 

stępującemu skrólowi, «oświadczając: ..„wspomi- 

mać: "będziemy <żawsze z. 'szącuńkiem i miłościa 

działalność * jego Królewskiej” "Mości, 
cia Walii ‚отаё м; „okresie iego „krótkiego pano 

wania, Jesteśmy «mu. wdzięczni, „oceniamy 

wnzystikie jego zasdugi i nie zapomnimy ich"ni: 

gdy. 

  

A ró mie r 

abdykację i sukcesję . 

Spodziewam się, 

  

  
jakie narażony jest kraj przy ustroju dzie 

jako Kksię › 

* Dublinem a Łondynem doszła do porozumienia 

| sko geńeralnego gubernatóra i 

"staral sių wykazać, 

  
"nie' przez Niemcy i Włochy rządu gen. Franco, 

- blokady. wybrzeża hiszpańskiego oraz ałąkowa- 

  

Wilno, Sobota 12 grudnia 1936 r. 

ER 
IZBA LORDÓW ZATWIE RDZA W 

15 MINUT. 
Projekt ustawy abdykacyjnej uchwałony 20 

stał przez izbę łordów w 15 minut po otnżygga 

niu go z izby gmin. 

O spdzinie 13,52 

przez króla i uzyskał w ten sposób mec obowią 

  

? - 
został са ш!шіеющу į 

i 

I nowy król Anglii 
mającą. 

Następnie sekretarz lzby Lordów sir Henry 

wygłosił historyczną formułkę: „LE 

VEUŁT* i król Edward VIII. przestał 

po poł. 

Badeley 

ROY LE 

być królem. S!ało się to o godz. 1,52 

Odtąd dawny król stał się p. Edwardem Wind 

SOŁ. 

Jerzy VI nowym królem 
LONDYN, (Pat). Bliciiiwić mat no, że tawy król wstąpi na tron jako Je- 

rzy VI. 

PRS parlamdnt złoży przysięgę nowemu królowi 

  

DYN, (Pat).- Premier Baldwin oświadózył 

ŻE: posiedzenie Izby Gmin zwołane zostaje na 

sobotę po południu celem złożenia przysięgi 

Wiernąści nowemu królowi. RO 

оаа obradować będzie do godz. 19, a nastep 

ne jej posiedzenie odbędzie się w poniędziałęk, 

LONDYN, (Pat). .Wolne państwo Iriarxdzkie 

Skorzystało ze zmiany na tronie brytyjskim, aby 

dokonać ze swej strony doniosłych zmian: kon 

śtytucy jnych. 

Premier de Valera nie skorzystał coprawda 

z okazji, aby ogłosić republikę i oderwać się eał 

kowicie od imperium brytyjskiego. Pomiędzy 

w myśl którego de Valera ogranicza 
kompetencje króła w stosunku do wolnego pań 

coprawda 

stwa inlarndzkiego, ale uznaje go i pozostaje w 

„Commonwealth, j 

ustawę $ukcesyjnąc> 

„srs Ai stosowną 

Ustawa; jaką ów ił dziś de Vałera sej 

mowi irlandzkiemy usuwa cakówicie stanowi- 

przełewa jego 

funkcje częściowo na speakera sejmu. Poza tym 

ust. przewiduje uznanie. nowego króla. 

że dopóki. wolne państwo irlandzkie zią 

czone jest -Z- Ww. 

aświad 

ezając, 

Australią, Kanadą, Brytanią,   Nową Zelandią i Południową Afryką i gdy król 

uznawany jest przez te-państwa dła cełów mia i 

  

Że atrybucje króla wyłączone są 

Tegoż dmia premier przedstawi Izbie orędzie kró 

jewskie i przedłoży projekt odpowiedzi na to 

orędzie, „Jeśli pilne sprawy bieżące będą załat 

powiedział Baldwin — Izba Gmin roz 

pocznie w dnin 18 tm. swe ferie świąteczne". 

wione — 

Irlandia ogranicza prawa nowego króla 
nowania dyplomaty cznych i konsularnych przed 

stawicieli oraz zmiany międzynarodowych ukła 

"dów, krół w tych granicach uznany, może dzia- 

žuč i upoważniony jest do działania w tym sa- 

„mym. zakresie w imieniu wolnego państwa irlan 

dzkiego. 

Królem, o którym mowa — art. 

2 ust, jest osoba, która, gdyby król Edward 

VIII zmarł 10 grudnia 1936 r., 

oświadcza 

zostałaby jego 

następcą w granicach obecnego ustawodawstwa 

wolnego państwa irlandzkiego. 

Dotychczasowe atrybueje generalnego guber 

nalora, który podpisywał ustawy. i rozwiązywaiń 

sejm, zostały przelane na speakcra sejmu. lane 

* fpnkcje. generabiego- gubernatora wykonywane 

będą przez premiera. 

Ustawa powyższa oznacza w rzeczywistości 

całkowicie z 

wszelkiej wewnętrznej działalności rządu irlan 

zakre- 

innymi 

dzkiego i zostały zachowane jedynie w 

ste spraw zagranicznych i stosunków Z 

krajami. 

p
   

\ 

Cena 15 groszy 

ILENSKI 

  

Komisja Spraw Zagr. 
Sejmu 

WARSZAWIA (Pat) — Komisja spraw zagra 

nicznych sejmu pod przewodnictwem wicemar 

szałka Schaetzla obradowała na dżisiejszym po 

siedzeniu w obecności podsekretarza stanu p. 
Szembeka nad projektam; ustaw w sprawie ra- 

tyfikacji konwencyj i umów. międzynarodo- 

wych. 
Komisja przyjęła . następujące rządowe pro 

jekty ustaw w sprawie ratyfikacji: 
1) Prowizotycznego układu handlowego m: 

dzy Polską с Francją oraz układu płatniczego 

między Polską a Francją, podpisanych w Pary 

żu 18 lipca 1936 roku. 
2) Protokółu taryfowego polsko-finłandzkie 

go, podpisanego w Warszawie 16 lipca 1936 r. 

3) Podpisanego w Warszawie 12 sierpnia 

1936 roku protokółu dodatkowego do konwencji 

handłowej ; nawigacyjnej między Rzeczypospe 

litą polską a Republiką ezechosiowacką, padpi 

sanej dnia 10 lutego 1934 roku. 
4) Protokółu polsko- szwedzkiego, podpisa- 

nego w Warszawie 3 lipca 1936 roku, zmienia 

jącego protokół handłowy polsko- -szwedzki, pod 

pisany 21 października 1938 roku. 

5) Drugiego porozumienia do umówy gos- 

podarczej między Rzpłitą Polską a Rzeszą Nie- 

miecką z 4 listopada 1935 roku, podpisanego 

w Warszawie 19 października 1936 r. 

6) Porozumienia polsko-niemieckiego 2 18 

lipca 1936: roku, dotyczącego nzupełnienia Wu 

mowy gospodarczej między Polską a Niemcami; 

z dnia 4 fistopada 1935 roku. 

Sprawa eksposć 
min. Becka w Senacie 
WARSZAWA, (Pot.). 

między ministrem 

Zdzisławem Łubomirskim, 

Dzisiaj odbyła się kon 

teróćncja spraw .zagr. p. d. 

Beckiem a sea. preze 

sem komisji spr. zagr. Senatu w związku z za- 

mierzenienu wygłoszenia w bieżącej sesji ©x- 

pose p. ministra spr. zagr. najpierw w komisji 

Senatu. 

W czasie 

nriaem Cxposė; 

rozmowy zastaniwiano się nad ter 

który to. terrmiy ma być ustalony 

ostatecznie w. dniach najbliższych. 

Nis będzie prostytucii w Argentynie 
BUENOS-ATRES, (PAT). 

tantów uchwaliła ustawę o profilaktyce społecz 

Izba reprezen= 

uej, zakayująca w całej republice uprawiania 

prpstytueji. 

  

Min. Del Vayo protestuje w L. N. 
GENEWA, (Pat). Po. krótkim poufnym posie 

dzenia . odbyło się publiczne posiedzenie rady 

Ligi Narodów. 

Chi Edwards 

udzienił głosu przedstaw 'ciełowi rządu 

DEL VAYO, który 

bardzo ostrym tonie utrzymanym, przemówieniu 

Pr zewodaicz ący ambasado r 

madryc- 

kiego min, w. dłuższym, -w 

że Hiszpania padłą of arą ną 

paści ze strony państw, które przyczyniły. się 

do wybuchu powstania, a aastępnie. udzieliły ma 

Pomocy wojskowej. 1 

Wbrew układowi © nieintėrwencji, materia- 

ły. wojenne * ‚;а!у ;Ъозі.псюпе Hiszpamii przeż 

państwa, któwe -— jak się wyraził delegat rządu 

madryckiego 

tów i ząbowiązań mezyniły:, osią“ swe+ 

  

—  systeraety; czne.gwałcenie traktar 

polityki 

międzynarodowej: 

W podobnym tonie utrzymane były dałsze |-   
wywody "min. xłel Vayo, który ZARZUCAŁ 

NIEMCOM 1 WŁOCHOM, ŻE OHCGĄ ZAGARNĄĆ | 
BALEARY I INNE BAZY. MORSKIE. 

Powodem skierowania przez Hiszpanię apelu į 

do Ligi Narodów bylo przede wszystkim uzna 

a następnie zapowiedzenie przez. powstafńiców 

nia rządowych statków hiszpańskich przez nie: 

gńaej narddowości okręty. Zainiem rządu ma- 
dryckiego. istnieje obecnie stan wojny między” 

narodowej, co zreśzłą stwierdza — jak ośw'ad 

czył min. del Vayo — komunikat trancusko-an- 

gietski z dnia. 4, grydojąń. Min. del Vayo wyraził 

nadzieję; że rada: Ligi Narodów .potrafi usunąć 

przez zajęcie zdecydowanego stańowiska istnie: 

jące niebezpieczeństwo. ' 

Następnie min. del Vayo PODDAŁ OSTREJ 

KRYTYCE - DZIAŁALNOŚĆ  LONDYŃSKIEGO 
KOMITETU -NIBLINTERWENCJI, który. —.zda- 
niem jego "nie: potrafił przeszkodzić ciągłerana 

gwałceniu zasady nieimierwencji. Obecnie pro- 
  

Vayo 

ponujė się system kontroli, Iktoraby miałą zakez 

pieczyć skuteczność zobowiązań nieimterwencyj 

mych. Rząd madrycki — del 
- po dotychczasowych gorzkich doświad- 

oświadczył min. 

czeniach uważa, że nie mą prawa narażać tudu 

hiszpańskiego na nowe nadużycia i rozczarowa- 

nia. Musi zatem żądać, aby kontrola była istot 

„nie zag waramłowana. » 

Del Vayo stywierdził następnie, že panujące 

ogólnie przekonanie, jakoby w konflikcie hisz- 

pańskim rozgrywała się walka między dwoma 

šwiatopoglądami, komamizmem i 

jest błódnia. 

faszyzmem, 

W: istócie chodzi bowiem o próby 

faszyzmu przeszkodzenią w demokratyzacji Hisz 

"papii, 

Głosy innych państw 
Na popołudniowym 

Narodów kontynuowano dyskusję. nad apelem 

rzędu madryckiego. 

awiał DELEGAT W. BRYTA: 

NIU lord Cratorn oświądczając, nie mi 

miąru. zajmować się. ideologiami; co do któr yo. 

1iga Narodów wypow udać. 

Rząd brytyjski uważa; że konflikt, który się 

grywa w Hiszpanii 

rodu hiszpańskiego, 

posiedzeniu rady. Ligi 

Pierwszy przem   

że ża: 

nie powinna - się 

do iktórej inhe narody n.o 

Dlatego też rząd brytyj- 

ski poparł imicjaływę zawarcia układu nie nter 

wencjji. Lord Crańbotn nie może się zgodzić 2 

twierdzeniem p. deł Vayo, jakoby działatuwość ke 

mitełu londyńskiego nie była skuteczna. 

„Komitet tem, jak to zreszłą stwierdził pre: 

mier francuski p. Blum, przeszkodził rozszerze- 

niu się walk; poza granice (Hiszpanii. 

Unład.0 nieinterwencji nie był niestety skru 

pułatnie przestrzegany. Lord Cranborn" stw'ćr- 
dza, że broń była dostarczana obu stronom ‹ 

powinny się mieszać. 

"že €udzoziemscy: ochotnicy walczą po obu stro 

nach. 

147 

jest wewnętrzną spriwą Ma“ 

  

  

Rząd brytyjski żaluje. że układ ie był skru 

pulatnie przestrzegany. Obeenie czyni się stara: 

nia, aby temu zaradzić przez wprowadzenie kon 

troli nad dostarczaniem brońi i wysyłką ovirot- 

ników, lord Cranborn omawią następn.e inicja 

lywę angielsko-frasrcuską i wyrażą mądziej”, że 

radą Ligi ustosunktuje się przychylnie da AD +34 

projektų. Podkreśliwszy konieczność human'tar 

nej akcji w Hiszpanii, delegat W. 

dził, 

wencji, jeżeńh przyczyni 

Brythnii stvier 

że jeżeli rada Ligi poprze zasady ne'rter 

się do skrócenia wo'ny 

i udzieli pomocy technicznej w celach hunian! 

tarnych oraz w celu odbudowy Hiszpanii, !0 

zebranie rady nie będzie daremne. 

DELEGAT FRANCJI 

riebezpieczeństwo wynikające z faktu; że wałka 

1. Viennot. podkreślił 

wewnętrzną spowodowała interwencję zagrani- 

cy. , Stwierdzenie tego niebezpieczeńsiwa: spowo 

dowały rząd francuski do zainicjowania ukłądw 

o nieinterwencji oraz wzięciu udziału w inicja- 

tywie z 4 grudnia, Vienńot stwierdza następnie, 

że komitet tonstyński opracował system kontro- 

li, który 

panii. 

uczyni 

utkemożliwia dostarczanie broni Iisz- 

O ile to zadanie zostanie spełnione, 10 

wielki krok 

Delegat Franej' zajmuje się następnie 

się naprzód. 

spra- 

wą ocho'ników cudzozieinskich, mówiąc, że 

dotychczas rządy nie mogły. przeszkodzić iudywi 

Obecn'e, jałk 

sprawa przyjęła obrót bar 

duamema wyjazdowi ochotników. 

twierdzi p. Viennot, 

dzo poważny, ponieważ ną polach walk w Hisz- 

panii pojawiają się całe formacje i oddziały zor 

Dlatego też francuski popiera 

Rząd 

zasadę nie- 

ścisłą kontrolę. Gdyby 

to byłoby to zmacz- 

ną pomocą dla wysiłku angiolsko-franeuskiego. 

Nastepny mówca 

gamizowane. rząd 

inicjatywę dolyczącą achotników. francu 

Ski wważa za konieczne rozszerzyć 

interwencji i zapewnić 

rada Ligi uznała te zasady, 

Jordan wyraża zotowošė 

(Dokończenie na str. 2-ej)



Min. Del Vayo 
protestuje w Lidze Nar. 

” ° + 

(Dokończenie ze str. I-eję 

Nowej Zelandii przystąpienia do każdej akcji po 

stasrowionej (przez radę Ligi. 

Delegai sowiecki Poliomkin popiera gorąco 

apel rządu hiszpańskiego, występując w bardzo 

ostrej formie przeciwiko państwom, które udzie 

liły pomocy powstańcom, a następnie uznały 

gen. Franco. Zdaniem Potiomkina —— rada Ligi 
powimna położyć kres agresji i uchronić świat 

przed katastrofą. Delegat sowiecki opowiada się 

za koniecznością jak majściślejszej kontroli. Po 

tiomkin wyraża gotowość przystąpienia do 'mi- 

cjatywy amgielsko-framcuskiej, 

Ostatni przemawiał DELEGAT R. P. PRZY 

LIDZE NARODÓW MIN. KOMARNICKIŚ, 
„Rząd polski — powiedział rielegat polski 

—a z nim i cały naród posiadają głęboką sym 
patię Фа narodu hiszpańskiego i boleją nad 
tragicznymi wypadkami rozgrywającymi się na 
terytorium hiszpańskim. Rozumie się więc, że 
wszystko co mogłoby położyć kres walce, przez 
którą cierpi tak bardzo naród hiszpański, by- 
toby przyjęte przez Pelskę z ułgą i radością. 

Zwołanie Rady Ligi nie spowoduje jednak 
— zdaniem rządu polskiego — i przypuszczam 
także — zdaniem wiełu innych narodów — pd- 
prężenia w Hiszpanii i ulgi w cierpieniach na 
rodu hiszpańskiego. Czyż nie słyszeliśmy dziś 
rano w przemówieniu p. Del Vayo następujące 
go ustępu: „Nie przychodzimy, aby prosić radę, 
hy uczyniła eośkolwiek celem pomożenia ludowi 
hiszpańskiemu do rozwiązania jego własnych 
trudności”. 

W tych warunkach roła Rady sprowadzić by 
się musiała do wymiany zdań dość zresztą nie 
zupełnej i nie prowadzącej dn istotnego wyniku 
w dziedzinie uspokojenia umysłów. Czyż Rada 

Ligi, a z nią i cała organizacja genewska, nie 
jest narażona na niebezpieczeństwo zaangażo- 

wania się w zagadnienie, które spowodować 

może tylko owe rozczarowania tak szkodliwe 
dla prestiżu Ligi, a nawet w ogóle dla sprawy 
pekoju międzynarodowego. 

  
Lękamy się, że ten sposób pestępowania na , 

razi na nowy szwank szanse kompromisu tak 
słabe, jak są one w chwili obeenej. Wątpliwoś- 
ci rządu polskiego co do celowości zwołania 
Rady Ligi nie mogły być nie potwierdzone 

przez fakt, że w wiłię naszego zebrania sie 

powzięta zestała inicjatywa przez dwa rządy. 
Zwracająe się z apelem do czterech mocarstw, 
które to rządy uważały za najbardziej zainte- 

xesowane konfliktem wewnętrznym w Hiszpanii, 

obydwa rządy wytworzyły położenie, w którym 

trudno jest Radzie dyskutować nad zagadnie- 
uiem hiszpańskim. 

Wobec tego, że Radzie nie przedłożono pkre , 
ślonegp zadania į že przedłużenie dyskusji mo 

głoby być tylko szkodliwe nie tylko z punktu 
widzenia polityki wewnętrznej Hiszpanii, ale 

również ze względu na ogólne położenie mię- 
dzynarodowe, uważam, iż byłoby najrozsądniej 

zamknąć dyskusję w tej sprawie. 
Jeżeliby Rada miała się zająć zagadnienia- 

mi, posiadającymi charakter międzynarodowy, a 

będącymi w związku z zagadnieniem hiszpań- 

skim, uczyni to ona z pewnością z własnej ini 
ejatywy bez żadnego nacisku z zewnątrz, wy 

chodząc wyłącznie z punktu widzenia zabezpie- 

czenia pokoju i niezależnie od wszełkiego roz- 
ważania natury ideologicznej. Jestem szczęśliwy 
iż mogę stwierdzić, że ta sama troska znalazła 

wyraz także w innych dzisiejszych przeiaówie 

niach, a przede wszystkim w tym, które wygło 
su przed chwilą szanowny przedstawiciel rządu 

zjednoczonego królestwa lord Cr«ncorn. 

Kończąe, pragnę oświadczyć imieniem me- 
so rządu, że jest on zdecydowany współdzia- 
łać we wszystkich zarządzeniach i środkach we 

wszelkiej akcji, któraby miała w skutku ogra- 

miczenie konfliktu, zmniejszenie jego napręże- 
nia, jeżeli mie usunięcie go w najbliższym e74- 

sie. 
Stanowisko, które nasz delegat zajął w ko- 

mitecie londyńskim oraz zarząydzenia, które 

rząd mój ma zamiar wydać, celem wzmpcnie- 
nia Środków kontroli w ramach Zwych możli- 
wości, dowodzi zupełnie jasno, że rząd polski 
czyni wszełkie wysiłki, aby poprzeć ze swej 

strony starania, które spowodowały zawarcie 

układa © nicinterwencji, układu, który zawdzię 

czamy szezęśliwej inicjatywie rządu franeuskie 

go. To też każdą propozycję z dziedziny huma- 
nitarnej oraz taką, której celem będzie wspoł- 
działanie organów technicznych Ligi z wysiłka 
mi, mającymi na celu ulženie losowi nieszczę- 

šiiwemu ludności cywilnej, znajdą jak najbar 
ałziej sprzyjające przyjęcie u rządu polskiego. 

Po .-mowie min. Komarnickiego posiedzenie 

  

Rady zostało odroczone. 

Otwarcie wydziałów teologicznych 
i lekarsk. na Uniwersytecie 

warszawskim 
WARSZAWA (Pat) — Na podstawie art. 42 

p. 4 ustawy o szkołach akademickich Pan Mi 

mister WIR ; OP zarządził otwarcie z dniem 

12 grudnia rb. Wydziału Teologii Ewangeliekiej, 

studium teologii prawosławnej i Wydziału Le- 

karskiego Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w 

Warszawie. Pozostałe wydziały będą otwarte z 

«niem 1 stycznia 1037 roku. 

Zarazem zarządzpne zostały ponowne wpisy 

słuchaczów. Kandydaci, którzy byli zapisani 

ua rek akademicki 1936-37, zostają zwolnieni 

od ponownych opłat manipulaeyjnych i wpiso 

wegn. 
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O tej bolesnej stracie powiadamiają 

Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wsch. w Wilnie. 

Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 12 grudnia r. b. w Warszawie. 

Irena Wollnerėwna 
studentka IV roku Wydziału Matem.-Przyrodnicz. U. S. B. 

po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarła dn. 9.XII. 36 r. w wieku lat 23 

Eksportacja zwłok ze szpitala Miejskiego na Zwierzyńcu do kaplicy ewangelickiej 

przy cmentarzu na Małej Pohulance nastąpi 1%-go b. m. o godz. 18-ej. . 

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę dnia 13 b. m. o godz. l4rej. 

  

KOLEŻANKI 

Trzy państwa bałtyckie 
stoją przy Lidze Narodów 

RYGA, (Pat). Agencja Lota komunikuje: P'ą 

tą konferencja ministrów spraw zagr. krajów 

bałtyckich ukończyła prace. Komunikat oficjal 

ny głosi: 

Ministrowie po wymianie poglądów na sy- 

tuację międzynarodową oraz zmiany, które za- 

szły od chwili 4 konferencji stwierdziły calkow' 

tą jednomyślność odnośnie oceny wydarzeń. 

Konferencja wyraziła opinię, że ogółna sytua 

cja polityczna nie okazuje oznak poprawy, tym 

bardziej, że groźba bezpośrednich konfliktów po 

większyła się ma skutek niezgody zaakcentowa 

nej przez motywy natury psychicznej i ideolo- 

gicznej. Ogólny rozwój syłuacji nie zachwiał sta 

nowiska krajów bałtyckich wobec Ligi Narodów. 

Potwierdzają one głębokie przekonanie, że pakt 

Ligi Narodów dostarcza zawsze najłepszych środ 

ków dla regulowania ewentualnych sporów i 

stwarza gwarancje możliwości skutecznej ak- 

cji zachowania pokoju oraz w dziedzinie postę- 

pu współpracy i porozumienia międzynarodowe 

go. Odnośnie wprowadzenia w życie zasad „pak 

Niemcy i Włochy 

  

tu, trzy rządy przedstawiły sekretarzowi general 

nemu dAigi Narodów uzgodnione poglądy, przy 

czym: wyrażają życzenie, aby aktywne uczestniet 

wo wszystkich członków Ligi Narodów w pra- 

cadch jej organizmów zostało jak. najrychlej za- 

pewmione. 

W sprawie wojny domowej w Hiszpanii kon 

ferencja stwierdziła «całkowitą jednomyślność 

trzech krajów w sensie kontynuowania połityki 

nieinterwencji i udziału w pracach komitetu łon 

dyńskiego. Nie mając zastrzeżeń przeciwko usta 

leniu projektowanej (kontroli w Hiszpanii, rzą- 

dy zastrzegają sobie decyzję co do sposobu ich 

" udziału. 

Wśród zagadnień o charakterze technicznym 

konferencja zbadała i .z zadowoleniem przyjęła 

do wiadomości rezultaty prac rzeczoznawców 

mających na celu opracowanie jednolitej momen 

kłatury celnej dla trzech krajów oraz prace pra 

wników w dziedzinie konwencji prawniczych. 

Następna konferencja odbędzie się w maju 1937 

r. w Kownie. 

nieprzychylne są 
inicjatywie Francji i Anglii 

PARYŻ (Pat) — Pnasa franeuska pilnie 51е | 
dzi reakcję mocarstw na połu nowej inicjatywy 
traneusko-brytyjskiej w sprawie wzmocnienia 
polityki neutralności w sprawach hiszpańskich. 

Szczególnie obserwowane są nastroje rzym 

skie. Daje się zauważyć, ohawa, że Włochy 
wspólnie z Niemcami i tym razem zajmą sta- 

nowisko wyczekujące, żądając pewnego prze- 
| ciągu czasu dla wypowiedzenia się w sprawach 

nowej iniejatywy franeuskiej. Jednak w Pary- 
żu sądzą, że obecne odprężenie zaznaczające 
się pomiędzy Francją a Włochami pozwala: ży- 

wić pewne nadzieje. W francuskich kołach po- 
litycznych czynione są aluzje, że przychyłne u- 
stosunkowanie się Włoch do nowej inicjatywy 
franeuskiej może wpłynąć na preyśpieszenie u- 
znania przez Francję i Anglię imperium włas- 

kiego w Abisynii. 

RZYM (Pat) — Propozycje franeusko-an- 
gielskie w sprawie pojednania stron walezących 
w Hiszpanii nie mają, zdaniem opinii włoskiej 
poważnych szans realizacji, ponieważ na podsta 
wie wiadomości nadeszłych z zagranicy, nie na- 
leży przewidywać by propozycje te zostały do- 
brze przyjęte przez strony walczące. : 

W Rzymie propozycja irancusko-angielska 
jest obeenie przedmiotem badań, ale koła wło- 

' skie młnoszą się do niej z dużą reezrwą. Pod 

kreślają tu, że jaż 25 Hpca rb. Włochy zapropo 
nowały, aby rozważany wówczas układ © ne- 

utralności obejmował zakaz wyjazdu echotni- 
ków. Propozycja jednak ta została odrzucona. 
Dopiero dziś, gdy los obozu Caballero jest prze 

'pistość oświadczyła:   

sądzony, zaczyna się mówić o mediacji, która 
w obecnych warunkach byłaby korzystna tyłko 
dła czerwonych. Najlepszym tego dowodem jest 
okoliczność, że projekt mediacji przedłożony 4 

ł państwom, został bez wahania przyjęty przez 
Zwłązek sowiecki, który zdaje sobie sprawę, że 

tytko mediacja mogłaby uchronić czerwonych 

«l definitywnej kłęski. 

Potwierdzają łu również wladompošė, že 
przed udzieleniem odpowiedzi Włochy przepro. 
wadzą kousułtację z Rzeszą niemiecką. 

  

ilewski: 
Członek Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie, Proi. Szkoły. 

Nauk Politycznych w Wilnie, Współpracownik Komisji Antrópolog. Polskiej Akademii 

Umiejętności, Prezes Instytutu im. J. Piłsudskiego, poświęconego Badaniom Najnowszej 
Historii Polski, Prezes Instytutu Badań Spraw Narodowośc., Redaktor „Niepodległości* 

zmarł w Warszawie dnia 10 grudnia 1936 r. 
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Blokada portów 
hiszpańskich 

SALAMANKA (Pat). Rozgłośnia pow 
stańcza donosi: jak komunikują z Vitia 
ria, statek rządowy usiłujący dostarczyć 
żywność do Barcelony został ujęty przez 
marynarkę narodową w odległości 150 
mil ang. cd Balearów. Krążownik „Ca 
narias“ zmusił ten statek do zawinięcia 
do Palma na Majorce, gdzie wyładowa 
no cały transport. : 

Blokada portów na morzu Śródziem 
nym staje się faktyczną. Eskadra nare 
dowa zatopiła kilka statków sowieckich 
z transportami amunicji. Niektóre z 
niech płynęły pod flagą brytyjską. 

| Trzecia ofiara pracy 
dziennikarskiej w Hiszpanii 
MADRYT, (PAT). — Dziś narl ranem zmarł 

w. szpitalu korespondent specjalny gazety „Pa 

ris-Soir* Ludwik de la Pree, rantpny przy na 

padzie powstańczego samolotu myśliwskiego na 

samołot komunikacyjny francuski dn. 8 bm. — 

De la Pree miał lat 34, esierocił żonę i czworo 

dzieci. " 

Jest to trzeci z kolei dziennikarz franeuski, 

który stracił życie przy pełnieniu obowiązków 

zawodowych w Hiszpanii. 

Szef Sztabu Rumunii 
u P, Prezydenta 

WARSZAWA, (PAT). — Dziś o godz. 13.15 

szef rumuńskiego sztabu generalnego gen. Sam 

sanovici wraz z otoczeniem był przyjęty ma 

audiencji przez Pama Prezydenta R. P. na Zam 

ku, Po audiencji "Pan Prezydent R. P. podej 

mował gen. Samsonovici j towarzyszące mu oso 

by śniadaniem. 

W. śniadaniu wzięli udział: inspektor armii 

bron; Sosnkowski, szef sztabu głównego 

gen. Stachiewicz, gen. Malinowski, szef gabine 

tu wojskowego Pana Prezydenia R. P. gen. 

Schally, dyrektor kancelarii cywilnej i inni. 

gra gen. 

Kondolencje na ręce żony 
ś. p. L. Wasilewskiego 

WARSZAWA, (PAT). — W związku ze zgo 

nem śp. Leona Wasilewskiego minister spraw 
zagranicznych J. Beck wysłał na ręce p. Wandy 
Wasilewskiej list następującej treści: 

Wielce Szanowna Pani ! 
Głęboko poruszony wiadomością o nagłym 

zgonie ś. p. męża Pani, miestrudzonego i ofiar- 
nog bojownika o niepodległość j pierwszego mi 
nistra spraw zagranicznych wskrzeszonej Rze 
czypospolitej Polskiej, przesyłam pani wyrazy 
najgłębszego współczucia i żalu. (—) BECK. 

Powstańcy nie zgodzą się 
-ani na pośrednictwo ani na plebiscyt 

- LIZBONA, (PAT). — Agencja Havasa dono 
si: ofiejałnc koła powstańcze nie życzą sobie 
„ami pośrednictwa, ani też plebiscytu". 

Wyseko „postawiona wśród powstańców 050 
„pomysł  pośredniczenia 

zdaje się Świądczyć © niedostatecznej znajomo 
ści lub zapomnieniu o warunkach, w jakich 
się toczy wojna domowa w Hiszpanii. Wałka 
doszła do punktu, w którym może być jedynie 

| mowa o kwestii życia lub śmierci. 

Należy się też z całym sceptycyzmem od- 
nieść dp wyniku próby pośredniczenia, która 
napewno skończy się niepowodzeniem. 

Jeśli chodzi o plebiscyt, to propozycji tego 

| 

| 

rorlzaju nie można poważnie traktować. — 
Jesteśmy pewni, że po stronie przeciwników 
naszych nie byłoby swobody podczas głosowa 
nia. Jakąż korzyść odniosłaby opinia między- 
narodowa; stanąwszy w obliczu dwuch bloków, 

które oddałyby sprzeczne z Aobą głosy?. Czyż 
sytuaeja obecna nie jest dostatecznie jasna? 

|| | Z głębokim wyruszeniem, łecz równocześnie 
ze zdeeydowaniem zgodziliśmy się na zmiszcze 
nie tylu naszych miast, zniszęzenie bezcennych 
dzieł sztuki i hekatombę żyć ludzkich. Byłoby 
próżnym trudem ukrywanie przed  zagranieą, 
że obecna sytuacja Hiszpanii zamyka słę w 
zyAłaniu: wojna aż do zagłady jednego z dwuełie 
przeciwników. ‚
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(Od własnego korespondenta) 

Paryż, w grudniu 

Podsycana już od dłuższego CZASU 

akcja partii komunistycznej przeciw rzą 

dowi Bluma, prowadzona początkowo 

wśród szerókich mas robotniczych prze 
niosła. się obecnie na teren parlamentu. 

Po raz pierwszy od czasu utworzenia ga 
binetu Bluma, interpelanci komunistycz 
ni nie tylko wystąpili przeciw polityce 

rządu, lecz posunęli się nawet do olwar- 

tego uwypukłenia swego niezadowole- 

nia przez powstrzymanie się od głosowa 
nia. W ten sposób nastąpiło pierwsze 
zerwanie jedności irontu ludowego na 
terenie parlamentu. 
W myśl dotychczasowych oświadczeń 

premiera Bluma i partii soejafistycznej 
tego rodzaju wyraźne wypowiedzenie 
się komunistów przeciw rządowi powin 
no było pociągnąć natychmiastową dy- 
misję s gabinetu. Premier Blum kilkakrot 
nie bowiem podkreślał, że obecny rząd 
jest wyłoniony przez większość frontu 
ludowego, dlatego też nie zgodzi się na | 
kontynuowanie swych prac w razie usu 
niecia się jednej z partyj wchodzących 
w skład dótychczasowej większości. Po 
wstrzymanie się komunistów od głoso- 
wania za wnioskiem wyrażającym zau- 
fanie rządówi powinno więc było przy- 
pieczętować definitywne zerwanie jed- 
dności frontu ludowego i wywołać prze- 
silenie gabinetowe. 

Po ogłoszeniu rezultatów głosowania į 
ewentualność dymisji rządu była nawet 
poważnie brana pod uwagę. Za dymisją 
oświadczyło się nawet podobno kilku 
wpływowych członków gabinetu. 

Zwłaszcza parlamentarzyści naležą- 
cy do grupy socjalistycznej, oburzeni na 
komunistów, zdecydowani byli, w o wie 
le większym stopniu, niż radykali, do- 
magać się dymisji gabinetu. Taktyka ko 

munistyczna, polegająca na niebraniu 
odpowiedzialności za rządv i wykorzy- 
stywaniu wszelkich sposobności, celem 
zdyskredytowanią gabinetu i. premiera ; 
Blumą w oczach szerokich mas, była bo 
wiem szczególnie bolesna dla parlamen- 
tarzystów tej partii, którzy zdają sobie 
sprawę z tego, iż komuniści mogą w ten 
sposób zdobyć przeważające wpływy 
wśród mas robotniczych. Pomimo to 
zdecydówanó jednak, by pozostawić rzą 
dowi śwobodę decyzji. Rząd zaś posta- 
nowił ńie ustępować. Uczynił to zaś nie 
z tego powodu, by kurczowo trzymać się 
władzy, która dla niektórych członków 
gabinetu, a zwłaszcza dla premiera Blu 
ma musiała być nieraz dość gorzka, lecz 

ze względu na to, że ustąpienie rządu w 

obosiych warunkach mogloby wytwo- 
rzyć sy tuację polity ćzną niezwykle trud | 
ną do rozwiązania, tym trudniejszą, że | 

partia socjalistyczna kilkakrotnie zapo 
wiadała, iż w razie obalenia rządu i zer 
wania frontu ludowego nie zgodzi się 
ani na zmianę większości parlamentar- 
nej, ańi na twórzenie nowego rządu 
przez któregokotwiek z członków grupy 

Łotysz— przyjaciel Polski 
—p sprawach polskich 
Er wlasna z Rygi) 

Czytelnikom „Kurjera Wileń- 

skiegoe'* nie jest obeą sylwetka redak 

tora 6. Nonacsa, którego książkę pt. 
w Odrodzonej PGYŚCE* omawia 
liśmy rok temu (październik, 1935 r.). 

Była to jedna z bardzo nielicznych 
książek, przedstawia jąca czytelnikowi 
łotewskiemu Ww sposób ohjektywny "Pol 
skę -wspėlezesną. Obecnie ten sam au: 
tor wydał nową książkę, jak gdyby dal- 
szy ciąg poprzedniej — jak to sam za- 
znaczą — w której omawia dorobek Pol 
ski dzisiejszej na morzu oraz jej proble 

my emigracyjne żywo a zarazem giębo ; 
ko ujęte na tle: wrażeń z pierwszej po 
dróży m/s „Batorym“ do Stanów Zjedno 

czóych Am. Północnej, odbytej w gro- 
nie innych dziennikarzy polskich i za- 
granicznych na wiosnę br. 

W owej książce, zatytułowanej „Ba 

  
  

socjalistycznej. 
Pozostawałaby więc tylko ewentual- 

ność nowego rządu radykalnego (z udzia 
łem lub bez udziału socjalistów, ałe w 
każdym razie korzystającego z poparcia 
tej partii na terenie" parlamentu), albo 
— nowe wybory. To osłatnie rozwiąza- 
nie nie jest brane obecnie w rachubę. 

Jedyną kombinacją byłby więc rząd ra- 
dykalny. Min. obrony narodowej Dala- 
dier jest w chwili obecnej osobistością 
polityczną mającą najwięcej szans na 
to, by stanąć na czele rządu. Byłby to 
więc gabinet Daladiera, opierający się 
na formule t. zw. kartelu jewiey t. j. na 
współpracy socjalistów i radykałów. We. 
dług wszelkiego  prawdopodobienstwa- 
socjaliści nie zgodziliby się jednak na. 
wejście do nowego gabinetu, ograniczać | 
jąc się tylko do udzielenia mu swego | 
poparcia na terenie parlamentu. a 

Istnieje jednak jeszcze. jędna fonie Ž 
łą: parlamentarna, do której zmierza cen | 
tram i i część prawicy od chwili zakoń- 

czenia się obrad ostatniego kongresu 
lance Democtratigue“. Formula ta 

pól *gałaby na powrocie do t. zw. „kon- 
centracji rabikonae g t. j. do współ 
_praey radykałów z ugrupowaniami cen- 
trówymi. W związku z tym rozpoczęły 

się już nawet pierwsze manewry polity 
czne zmierzające do tego celu. Wyraziło 4 

   

się to. nawet zupełnie jasno w Izbie De- i 
putowanych w czasie ostatniej debaty | 
nad polityką zagraniczną w tym, że kil. 
kunastu posłów z grupy „Alliance des re | 
publicains de gauche“, skupionych wo | 
kót b. premier a Flandina, głosowało ot! 
warcie za wnioskiem wyrażającym zau - 
fanie rządowi. Podobne stanowisko za: 
jęło również katolicko- -postepov ė ugrų 
powaniė „demokratów * ludowych”. wd 
ten sposób ostatnie głosowanie w Tabie 
mogłoby stać się zalążkiem nówej wiek 
szości na terenie parlamentu. Te życze 
nia ugrupowań centrowych zdają się 

  

  

4 nia lewicowe, a.w pierwszym 

  

froncie ludowym. 
dów tyczyć się będzie przede wszystkim 
na zebraniach komitetu porozumiewaw- 
czego stronnictw lewicowych czyli t. zw. 
„delegacji lewicy” oraz na posiedzeniach 
komitetu koordynującego akcję partyj 
socjalistycznej i komunistycznej. Czy te 
pertraktacje wydadzą pewne rezultaty? 
Być może. Ale dziś już nikt w Paryżu'się 
nie łudzi, by mogły one mieć trwały cha 
rakter. Proent ludowy został już złamany 
zarówno na terenie ogólnokrajowym, 
jak i na płaszczyźnie parlamentarnej. 
Fakt, iż rząd Bluma nie ustąpił natych- 
miast po ostatniej debacie nad polityką 

zagraniczną, przeniósł jednak punkt 
ciężkości zagadnienia z parlamentu па 
platformę właściwego frontu ludowego, 
w którego skład wchodzą już nie tylko 
partie polityczne, ale i inne ugrupowa- 

rzędzie 

Konfederacja Generalna Pracy, grupu 
įaca obecnie, w różnych syndykatach, 
prawie 5 milionów członków. Komuniś- 
ct będą usiłowali więc wywrzeć nacisk 
na rząd za pośrednietwem Konfederacji 
i poszezególnych syndykatów  rohotni- 
czych. Możliwe jest jednak, że socjaliś- 
ci będą woleli zrezygnować z władzy, niż 
pozwalać komunistom na dalsze wyry- 

wanie im gruniu z pod nóg. Wtedy zaś 
rząd „frontu ludowego musiałby już 
definitywnie ustąpić.  J. Brzękowski. 

Ta wymiana pogla- | 

3 

Ś. p. Minister Leon Wasilewski 

  
zmarł w Warszawie Onegdaj jak donosiliśmy 

r 
$. p. Leon Wasilewski, dyrektor Instytutu Ba- 

dań najnowszej historii Polski, redaktor naczel 

ny czasopisma „Niepodległość, b. 1-y min'ster 

Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej, znako- 

mity i zasłużony publicystą i literat, mąż nauki,   
członek i działacz Polskiej Partii Soejałstycznej. 

Zdjęcie aasze przedstawia podobiznę $. p. Leona 

| Wasilewskiego. 

i Statkom polskim nie wolno przewoźić 
materiały wojenne do Hiszpanii 

a
 

W Monitorze Polskim“ 

minų 

WARSZAWA 

11 bm. 

stra spraw. zagranicznych, wydane w norozuace 

(Pat). 

z dnia ukazało się obwiesz:zenie 

niw'z ministrami: spraw wojskowych, przemyziu 

i handlu oraz komunikacji w zakresie przewo   być jednak co najmniej „przedwczesne. 
Wątpliwe jest -również, czy większość 
partii radykalnej, wybrana do Izby w 
drugim głosowaniu głosami wszystkich ° 
ugrupowań „frontu ludowego', zgodzi- 
łaby się na tego rodzaju kombinację. 
Dlatego też ten manewr centrum nie wy 
da prawdopodobnie konkretnych rezul- 
tatów, chociaż przyczyni się może do pe 
wnego odprężenia w naładowanej elek- 
tryeznością atmosferze. 

Wobec małych szans powodzenia te- 
go rodzaju kombinacyj parlamentar- 
nych, uwaga sfer politycznych ZwWTACI 
się jednak w dalszym ciągu na gabinet 
Bluma i na próby pertraktacyj, jakie 70 
„staną przedsięwzięte przez socjalistów 
'eelem nakłonienia komunistów do jas- 

nego oświadczenia, czy zamierzają lojal 
nie kontynuować swą współpracę we 

m: 

torym w pierwszej podrėžy przez oce- 
an* redaktor Nonoės," jak i w jojrzed- 
niej.p. 1. W Odrodzonej Polsce ', pozo 
stał tym samym niezmiennym 4 serdecz 

nym przyjacielem Polski: 

Zachwycony Gdynią, rozczulony przy 
jęciem, jakie mu w Połsce zgotowano, 
oraz uroczystościami, które na odjezd- 
nym z Gdyni ńa pokładzie „Batorego 
miały miejsce, red. 0. Nonasc w długiej 
podróży przez ocean skwapliwie korzy 
sła z obcowania z kolegami-dziennika- 
rzami, Oraz z przedstawicielem Instytutu 
Bałtyckiego w Toruniu dyr. J. Borowi- 
kiem, ażeby przy ich Pomocy zebrać ob 
szerny materiał o Polsce i jej mitości 
do morza, który później tak trafhie от^ 
wi w swej książce. 

Wydawało by się, że, jako jedyny 
dziennikarz z Łotwy, nie będzie mógł z 
nikim podczas długiej podróży morskiej 
rozmówić się po łotewsku. 

Ale się mylił, co mu się rzadko zeia- 
rza, ten wytrawny dziennikarz. Bo oto 
— jak pisze — „ekazało się, że na stat 

zw materiału wojennego na polsk'ch statkach 

handlowych morskich i polskich stalkach pos 

wietrznych do Hiszpanii i Marokka. 

Wobec 

dniu 22 sierpnia 1936 r. 

do. Spraw 

zakązu wywozu pośredniego. | 

potwierdzenia przez rząd polski w 

zasady nie'nterwencji 

wewnętrznych Hiszpanii przyjęcia 

bezpośredniego, 

reeksportu i tranzylu do Hiszpanii, 

hiszpańskich «do Marokka 

broni, 

posiadłości 

wszelkiego rodzaju 

amunicji, materiału wojennego, samolo- 

tów zmontowanych i demontowanych i okrę- 

tów wojennych, rząd polski nie będzie udzielał 

ochrony ze strony polskich okrętów wojennych 

na pełnym morzu oraz polskich urzędów dyvplo 

matycznych i konsularnych za granicą: 

a) statkom handlowym morskm pływającym 

pod banderą polską i   b) statkom powie!rznym, wpisunym do pol 

skiego rejestru państwowego statków powietrz 

PRZECIW PIERZCAMĘCIU i £OLZCIENIU RAK KREM PRAŁATÓW serca 

miewać się w najlepszym języku łotew 
skim i tym drugim... jest nie kto inny 
tylko najwyższa osoba na statku — ka- 

pitan Bórkowski. 

Istotnie. Ten stary polski wilk mor- 

ski, władający doskonale (i w muwic i 
piśmie) 14 językami, skończył w r. 
1905- -ym morską szkołę w lydze i stąd 

— przy jego fenomenalnych zdolaoś- 
ciach językowych — datuje się jego do 
skonała znajomość fotewskiego oraz 
znajómoś ćj szezera miłość do Łotwy, 

której stolicę Rygę —- zna doskonale. 
Każdy łatwo wyobrazi sobie r-zczulenić 

obu — i dziennikarza łotewskiego I ka 
pitana największego po! skiego statkn - - 
Z tęgo ich pierwszego spotkania i znajo 
mości. To też w Biążch red. Notacsa 

sy wetka kapitana Borkowskiego jakby 
żywa przemawia do czyle'nika swoją 
pozornie wyniosłą, ale w gruncie rzeczy 
swojs postacią, która stałe tkwi na 
swym „posterunku — mostku kapitańs- 

kim —- troszcząc się tylko o statek i o 
podróżnych, którzy odpłaca ją swemu 
opiekunowi za to sowicie swoją gorącą 

  

  ku jest nas dwóch, którzy mogą porozu sympatią, graniczącą z miłością 

| nych, prze do Iliszpanti, šei 
I 1 

„hiszpańskich 

wożącym posiadio 

Marokko: 

amunicję 

w wszelkiego rodzaju 

broń typu wojskowego, do niej, gra 

naty, bomby, urządzenia wybuchające i materia 

lv 

ki, 

wybuchowe oraz imie wojskowe Środki wal 

ludzież części j przybory do nich. 

Minister spraw zagrawicznych. (=) DECK. 

Jednocześnie ogłoszono „Monitorze 

skim 

w poł 

co następuje: 

„Z kół miaradajnych przypomiaają osobom, 

któreby zamierzały wstąpić do wojsk stron, wał 

które 

zgadnie . z 11 

20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie 

(Dz. URP. z 1920 r. 

44) wstąpienie Wojs 

czących w Hiszpanii, względnie to już 

uskuteaznsły, iże art. ustawy z 

dnia pań 

stwa polskiego 

Nr. 

w 

50 stycznia 

7, poż. do służby kowej 

państwie obcym bez zgody rządu polskiego 

vwowoduje utratę obywatelstwa poałskiego 2 ! Į 8 

Edward Viii z p. Simpson 
zamieszka w Ameryce 
LONDYN, (PAT). — P.zyjaciel rodziny pani 

Simpson Hugh Spiliman oświadczył przedstawi 

amerykańskiej, že Edward VIII 

wraz z p. Simpson zapewne osiedlą się w War 

reugton (stan Virginia), gdzie 4 

stwe Spillman. 

cielom prasy 

  

zamieszkują pań   
  

Ade oto.po dokładnym ogisie statku 
i czasu spędzonego na nim podczas po- 
dróży, dobijamy wraz z autorem 

do New Jorku. Tutaj auto» uderza en- 
tuzjazm i rozmach orgaarsacyjny. z ja 
kim Polonia amerykańska wita przyby- 
wający statek polski — „Należy zaświad 

czy, że, w tym sensie — konkluduje au- 
tor — Polacy magą być przykładem dla 
innych narodów. W Stanach Zjednoczo 
nych Ameryki Północnej jest vkoło 4 i 

pół miliona Polaków, ale ta gałęź naro- 
du pólskiego nie jest oderwana od pnia 

macierzystego — kwitnie ona i potężnie 
je. podnosząc w odzach wielkich naro- 
dów świata honor i znaczenie Wavedu 
Polskiego... **. 

Czyż może kto wystawić :epsze świa 
dectwó przywiązania do Ojczyzny 1ua- 
szym rodakom z za oceżnu jak tv, któ 

re zawarte zostało w zdaniu powyższym 
przyjaciela Polski w Łotwie, który po- 
raż pierwszy na własne oczy ujrzał ten 
kilkumilionowy Hum polski ua ziemi 
Waszyngtona i Košeiuszki 7 rozradowa. 
niem i žapalem witający „„Batorėgo“, co 
dla tych sere bijących dla Polski był wi  



Przed Trybunotem Kantonalnym małego, po 

wiatowego miasta szwajcarskiego Chur, zakoń 
czył się proces 25-letniego żydowskiego studen 
ła medycyny, Dawkla Frankfurtera, oskarżone 
go o zamordowanie przywódey hitlerowców nie 
micekich w Szwajcarii. 

ŚMIERTELNE STRZAŁY W DAVOS. 

Było to we wtorek, 4 lutego 1936 r. około 
godz. 8 wiecz. Do mieszkania -„Lanedestiihrera* 
hitlerowców szwajcarskich, Wilhelma Gustlof- 

ia, podszedł młody człowiek i/ nacisnął guzik 
od dzwonka elektrycznego. Drzwi otworzyła 
właścicielka mieszkania, a kiedy dostała orlpo 
wiedź, że młodzieniec chec się widzieć osobi 
ście z Gustloffem, wprowadziła go do pokoju 
męża. Frankfurter nie wzbudzał żadnego podej 

«zenia. Nie okazywał zdenerwowania. Kiedy 
Gustloff wszedł do pokoju, Frankfurter wyjął 
z kieszeni rewolwer i oddał w jego kierunku 
pięć strzałów. Gustloff padł, ugodzony Śmier 

telnie. Żona, która na odgłos strzałów nadbieg 
ła, zastała już męża bez życia. 

MORDERCA I ZAMORDOWANY. 

Zahójca Gustloffa pochodzi ze starej konser 
watywnej rodziny rabinackiej, która wyemigro 
wała przed laty z Niemiec do Jugosławii. Tu, 
w miasteczku Vinkovici pełni ojciec jego, dr. 

Muwjżesz Frankfurter, funkcje rabina Gminy Ży 
dowskiej. Synowi starał się dać głębsze wycho 
wanię religijne, a po ukończeniu gimnazjum 
w Vinkovici wysłał go na studia medyczne do 
Niemiec. W. Niemczech przebywał Frankfurter 

od r. 1929. Stwliował w Lipsku, a następnie 
na wydziale medycznym w Frankiurcie, gdzie 

go- zastał przewrót hitlerowski. W r. 1933, pod 
wpływem przemian, jakie poczęły się dokony 
wać w Niemczech, opuszcza Fraukfuet i prze 
mośi się na uniwersytet herneński w Szwaj- 
carii. 

Zastrzełony Wilhelm Gustloff urodził się w 
Niemczech, w Schwerin, w r. 1895. Był urzędni 

klem bankowym. Chory na płuca przybył w r. 
1917 do Davos w celach kuracyjnych. W r. 

„KURJER* z 

Proces 0 strzały w Davos 
| ma wybitne jednostki, Przez kasty książki prze | 

  

1919 otrzymał tutaj stanowisko sekretarza 6b- 

serwatorium fizyko-meteorologicznego, utrzy- 
mywanego przez rządy niemiecki i szwajcarski. 

W paraniu ruchu narodowo-socjałistycznegó 
przyłączył się Gustloffi do partii hitlerowskiej 

w Niemczech. W r. 1931 poruczyła mu partia 
utworzenie w Szwajcarii ośrorłka dla niemiec 
kich narodowych specjalistów, . zamieszkałych 

w Szwnjearit. Kiedy Hitler objął władzę w Niem 

czech stał się Gustloff niejako oficjalnym rep 
rezentantem narodowych socjalistów w Szwaj 

earii. 

„STRACIŁEM WIARĘ W SIERIE 
LUDZKOŚĆ. 

  
I-W CAŁĄ | 

Po dokonaniu czynu zamaciowiece oddał się | 
w ręce policji. Podał kim jest i oddał rewpl- 

wer, z którego strzelał do Gustloffa. Oświad 

czył, że dokładnie zdaje sobie sprawę ze swe 

go czynu i że nie nie żałuje. Nie nałeży do żad 
nej partii, ale nienawidzi hitleryzmu za to 

wszystko, €o z jego raeji przechodzi naród ży 

dowski. W pożegnalnym liście do rodziny. pi 
sanym w wigilię zamachu pisze, że stracił wia 

rę w siebie i w całą ludzkość i że uważa siebie 
za narzędzie w ręku Opatrzności. Najpierw pla 
nuje zamordowanie samego Hitlera. Zarzuca 

jednak szybko ten zamiar, widząc, że nie potra 
fi go zrealizować. Chce zabić Goeringa albo 

Goebbelsa, a następnie powstaje w nim myśl 

  

zamordowania prezydenta Senatu: Gdańskiego 
Gresiera, który wówczas właśnie przejeżdżał 
przez Berno do Genewy. Później, gdy dowie- 
dział się o roli Gustłofia w Szwajcarii, posta 
nowił jego zabić. „Kula, oświadczył w Śledzt 
wie, musiała trafić mnie i hitlerowca*. 

PARALELF. 

Emi Ludwig ogłosił w amsterdamskim Que- 
rido-Verlag książkę p. t. „Der Mord in Davos*. 

Daje w niej słynny pisarz psychołogiczna ana 
lizę sylwetki Frankfurtera i Gustłoffa i zesta- 

wia zabójstwo w Davos z szeregiem zamachów 

docznym se: 1kiem ich łączności z d: ek ą 

Ojczyzną! 

Cały rozdział książki poświęcony jest 
Polonii amerykańskiej. A ten jej „spon 

taniczny wyraz*% umiłowania wszystkie- 
go co polskie, jaki ujawnił się podczas 
przybycia „Batorego, przysłonił nawet 
—- według siów autora 
wrażenie Now ego Świata, które pozosta 
wia zawsze na europejczyku pierwszy 
rzut oką na New Jork od strony portu. 

Zwiedzając same miasto wraz z pozo 
stałymi dziennikarzami oraz piąty — 
wolny od ogólnego programu — dzień 
spędzając w towarzystwie jednego z 

członków Polonii tamtejszej, red. No 
nacs co chwilę spotyka się z Polakami i 
z tamtejszym życiem polskim, dając 
swoim wrażeniom wyraz w książce, w 
której też pokrótce omawia historię pol- 
skiei emigracji do USA. od Kościuszki 
i Pułaskiego począwszy. 

Ponadto w książce znajduje się ob- 

szerny dział o Łotyszach w Ameryce: z 
którymi jednak autor nie zdążył się -zet 
iknąć, ale których w liczbie 50 osób spo 

tyka na „Batorym w drodze powrotnej 
i dla których organizuje przy żywym 

to połężne | 

  

  

suwają się posłacie: Cezara, Henryka FV, Wił 
helma Orańskiego, Lincolna, Aleksandra II. 

Szezególnie jednak ciokawe jest „zestawienie 
trzech zamachów, które wykazują ogromne po 
Hobieństwo do zabójstwa w Daws. Conradi, 
który również na ziemi helweckiej zabił posła 
sowieckiego Worowskiego, Student ormiański 
'Teilirian, który w Berlinie dokonał zamachu | 
na Talat — paszę i Sz. Szwarebart, który wa | 
strzelił w Paryżu Pełiurę, We wszystkich 3-ch | 
przypadkach tłem była nie nsobista krzywda, | 
nie bezmyślny mord, lecz pomsta za Pre : 
wielu. į 4 

: WYROK. * A 

Na środowem, pierwszem posiedzeniu sądu | 

w Chur, odezytano akt oskarżenia. Prokurator | 

Przed 

dnia 12 grudnia 1936 r. 

domagał się skazania Franfurtera na. 18 lai 
więzienia i banicję z Szwajcarii po odbyciu 
kary. M 

W. piątek zakończył 
hitlerowców Szwujearskieh. 

W czasie przewoęłu sądowego " Franktutter 

się | pinees zabójcy 

starał się udowodnić, że działał bez żadnego ро- 
|, rozumienia, ł że żaden spisek żydowski, mający 

na celu zamach na Hitlera lub Goebbełsa nie 
" įstaiai. Po zamknięciu przewodu sądowego wiel 

ka mowę oskarżycielską wypowiedział prokura 
tor dr. Brugyer. "we or wygłosił dr. 

, Curti. 

Po krótkiej ninyudzie urbani kantonu Gris 
sous skazał Frankiurtera ua 10 łat więzienia. 

"Em. 

uroczystym poświęceniem zapory wodnej 
w Porąbce na Sole 

  
Zdjęcie nasze przedstawia widok ogólny zapa ry wodnej: i zbiommika w 

której uroczyste. poświęcenie odbędzie się w dniu 13 bm. 

  

Porąbce na Sole, 

  

  
" przekładach. 

qolą znacznie lepiej 

  

Cya Ё х żę SE e siĘ ^ _._ 

Zgon Luigi Pirandello 
W. czwartek zmarł w Rzymie na zapalenie 

płuc znakomity dramaturg włoski Luigi Piran 

dello. | p : 

Pirandello urodzit się 28 czerwca 1867 r. w 

Girgenti na Sycylii, Z okresu studiów uniwersy 
teckich w Bonn pochodzą pierwsze jego poezje 

i przekłady. W 1904 r. ukazuje się pierwsza je 

go powieść „Cień Macieja Pascala", która zde ` 

by wa ZY. rozgłos i ukazuje się w wielu 

Pierwsży jego utwór dramatyczny 

„Lumier di Sicilia" ukazuje się na scenie rzym 
skiej w 1918 r. Po paru następnych sztukach, 

pisanych dialektem sycilijskim,. Piraadello pi- 

sze utwory draanatyczne о wybitniejszym zna 

czeniu.. Szczególnie zaś obfitą twórczość drama. 

 tyczną rozwija od r. 1921, w którym powstają 

głośne sztuki „Sześć postaci scenicznych w po 

szukiwamiu autora oraz „Henryk IV". Te dwa. 

utwory, napisane w ciągu 5 tygodni, rozsławiają 
imię dramaturga włoskiego na całym świecie. 

W. r. 1929 Pirandello obejmuje dyrekcję 
trzech teatrów: w Rzymie, Turynie i Mediola- 

nie. W tym roku zostaje także członkiem kró 
lewskiej akademii włoskiej. Ogółem zmarły dra 
maturg, pozostawił w dorobku literackim około 

‚ 400 nowel i przeszło 40 utworów. MOR 

W. r. 1984 otrzymał nagrodę Nobla. 

Pirandello pozostawił dwóch synów, z któ- 

z. starszy używający pseudonimu Stefano 

Landi jest również autorem dramatycznym, 

uday zaš Fausto jest malarzem. 

-Tomtast Mann obywatelem 
_ .. (uechosłowacji 

Pozbawiony przez rząd niemiecki obywałeł 

stwa Rzeszy znakomity pisarz, Tomasz Mann, 

uzyskał prawa obywatelskie w Czechosłowacji. 

  

Koło pani Siimpson 
Osobisty detektyw króla Edwarda 

strzeże bezpieczeństwa pani Simpson 

Dwa i pół miliarda strat 
W. związku z abdykacją Edwarda VI — pro 

jektowana w maju koronacja oczywiście się n'e 

odbędzie. 

Spowoduje to, jak obliezają 2 (pół mikardy 

strat, : ! Ч 

Straty te dołkną szereg 

jubilersk:, 

iktóre poczyniły duże zapasy to 

koronacyjną. 

pensjonaty i restauracje | 

przemysłów: jak me 

talowy, malarski, zdobniczy, garn 

carski i 1, «; 

warów na. uroczystość 

A dalej — hotele, 

londyńskie, które przygotowały się na przyjęcie 

około 2 milionów 

że Londyn stał się w 

gości. : 

Nie dziw, ostatnich 

dniach terenem demonstracyj. 

SRA NAWE REZERWA SOO 

Numer Konta PKO Wileńskiego Wojew. | 
Komitetu Zimowej Pomocy Bezrobotnym w Wii 
а16 jest 70.204. Wszelkie wpłaty wełne są od 
opłat pocztowych. 

współdziałaniu kapitana Borkowskiego 
odczyt informacyjny o Łotwie. 

Całość książki jest zakończona krót- 
kim rozdziałem, w którym znajdujemy 
wrażenia autora, jakie odniósł z zetknię 
cia się na statku ze Ś. p. S Or- 
licz-Dreszerem. 

Ale o Nim niech mówi sam autor.   — *..Generała Gustawa Oriiqz-Dre- | 
Szera poznałem w podróży „Batorym* 
do Ameryki. Cała jego znamienna 0s0- 
ba już swoja postawą na zewnątrz wy- 
różniała się wśród reszty pasażerów na 
statku. To była jedna jedyna pieśń chwa 
ły, którą słyszałem o generale ma statku 
oraz w Ameryce z ust polskich dzienni 
karzy... Osobiście poznawszy generałą, 
przekonałem się, że tego rodzaju jego 
charakterystyka nie była wcałe przesa- 
dzona. W jego słowach i kónkłuzjach 
odźwierciadlał się ostry rozum, patrio- 
tyzm, głębia dypłomaty oe męża sta- 
nu... | 

„.niespodziowany nieszczęliwy wypa 
dek, awawia samolotu... zabrała Polsce 
iednego z najsilniejszych jej gemera- 
łów...*.   M. Miż-Miszyn. 

Jedyną wiadomością, jaką „reporterzy, oble- 

gający wiłłę „Lou Viel* w "Cannes zdołali wydo 

stać, jest, że pani Simpson czuje się tak zmęczo 

na podróżą, a zwłaszczą wrażeniami ostatnich 

dni, że położyła się 40 łóżka : 

pozostać unikając rożmów 

najbliższym ofoczeniem. 

Wilła „Łow Vici* jest piłnie strzeżona przez 

zamierza w nim 

КИКа dni; nawel z 

tajną i mundurową policję. Ochronę osobistą pa . 

„M Simpson pełni specjalnie delegowany przez - 

Scetland Yard angielski detektyw Fwvans. 

Detektyw Fwans, czlowiek anłody, lecz nad   

zwyczajnie w swej specjalności wyszkołony, na 

łeęży do oddziału ochrony osobistej króla Edwar 

da. Do jego obowiązków należy zwłaszcza pil 

nowanie bezpieczeństwa króla podczas wyjaz- 

„dów incognito. W; takim charakterze Evans to 

warzyszył królowi podczas wycieczki jachtem | 

„Nałlin*, na morzu Śródziemnym i opiekował 
się nim ; panią Simpson w czasie ich pecetów : 

po wybrzežach.: 

Detektyw Evans jest zwany w Scotland Yar 

dzie „Evans atleta“. Do pani S'mpson został wy 

_słany aa specjalne. żądanie króla Edwarda. 

Pani Simpson w Warszawie... 
Do jednego 2 reprezentacyjnych hoteli war 

szawskieh zatelefonował jakiś Anglik ; zamówił 
apartamenty dią bardzo wpływowej i glośnej 

asobistości zagranicznej. Anglik wezwał do te 

tefonu Samego dyrektora i prosił o dyskrecję, : 
ponieważ owa zagraniczna. osobistość przyjeżdża 
incognito, 

Dyrekior zapewł o zadnównaja tajemnicy, 
"spytał jednak dłą swe: ciekawości kło to taki, 
żehy wiedzieć jak się wobec swego gościa zacho 

F wać. Anglik odpowiedział krótko: pani Simp- 

| 
son 

Dyrektor wydał odpowiednie indie w 
celu przy gotowania najwspanialszych apartamen 
tów, polecił je odpowiednio przybrać kwiatami 

i gdy już wszystko było gotowe. przypomniało 
mu się, že przecież nie wie kiedy pani Simpson 

przy jedzie. Ghcąc zasięgnąć pewnych informa 
cyj dyrektor zatelefonował ra ambasady angiel. 
Skiej, gdzie dowiedział się, że pani Simpson prze 
bywa w Paryżu i prawdopodobnie nie zamierza 
przyjeżdżać do Warszawy. 

Żyrardów przeszedł w ręce polskie 
Śoedcja PID donosi, że parafowana została | wymi, które pozostawały w vwązku ze sprawą 

szczegółowa umowa dotycząca sprzedaży w re 
ce połskie pakietu większości akcyj sp. akc. 
Zakładów Żyrardowskich. Sprawa ta 'uregulowa 
na została w czasię ostatnich rozmów parys- 

kich i Boussac odstępuje posiadane 96.000 ak 
cyj, stanowiących blisko 60 proc. ogółu udzia 

łów za sumę ł1.000.000 zł. 
Równocześnie koncern Boussaca zabowiążi. 

się do wycofania wszelkich swoich skarg. przed 

„,żyrardowską. W ten sposób koncem Boussaca 
zrezygnował również z roszczeń wysuwanych 
wspólnie z koncernem C. I. C. dostawcą surow 
ców dla Żyradowa. O zawartej ugodzie powia 

* domił telegraficznie koncern Boussaca swego 
pełnomocnika w Warszawie adw. H. Korala, - 

upoważniając go do umorzenia wszystkich 
spraw cywilnych, wycofania złożonych zażaleń 
į tŁ p. Również strona polska zrzec się ma 

sądami polskimi, francuskimi i międzynarodo | roszczeń sądowych w stosunku do PRoussaca. 

Odroczenie wyborów samorządowych w Poznaniu 
N. T. A. uwzględnił protest przeciwko rozwiązaniu 

rady miejskiej w dniu 25 września r. ub. . 
Nadeszła do Poznania wiadomość, że. Naj- | Najwyższy Trybunał Administracyjny podał 

wyższy Trybunał Administracyjny . uwzględnił 

protest kłubu endeckiego przeciwko rozwiąza 
miu w du. 25 września 1935 r. rady miejskiej 
m. Poznania ( Orzeczenie to zostało doręczone 
pełnomocnikom strony skarżącej. Jako motyw 

wadliwe postępowanie „władz 
nych. 

„Decyzja N. T. A. uniemożliwia 'odbycie wy 
borów nowej Rady, które miały się sės 20 
grudnia rb. 

administracyj-



„ dziatowi Świata na dwa wrogie obozy, 
„ kreśla to niebezpieczeństwo ; 

P. Minister spraw zagranicznych  Józel 
Beck przesłał do Ligi Narodów poniższe me 
morandum, zawierające uwagi na temat roz 

- poczętych przez Ligę Narodów prac nad re 

formą paktu Ligi. 

W. pismie moim z dn. 1$ września 1936 r. 
stwierdziłem, że Rząd Polski uważa za przed- 

wczesne stormułowanie propozycyj, dotyczących 
wprowadzenia w życie zasad paktu Ligi Naro- 
tów i przewłstawienia w obecnej chwili na pis- 
mie rozwiązań, które by mógł zalecić, zważy- 

wszy, że, zdaniem Rządu Polskiego, zagadnienie 

wykładni, lub stosowania paktu Lig; Narodów, 
mogłeby być «dyskutowane w sposób bardziej 
praktyczny jedynie w atmosferze politycznej 
wolnej od ciężkieh trosk chwili obecnej. 

Ppdtrzymując nadal ten punkt widzenia, eo 
jest uzasadnione taktem, że ogólna sytaucja po 
lityczna nie uległa dostatecznej ewolucji, Rząd 
Polski należycie docenia pożytek wstępnej i 

ogólnej wymiany zdań i nie zamierzając 
przedstawiać w obecnej fazie dyskusji konkret- 
nych sugestii w sprawie takiego czy innego 
artykułu paktu — uważa jednak za wskazane 
współdziałać w studiach, prowadzonych przez 
Ligę Narodów, przedstawiając następujące 
uwagi: 

1. Liga Narodów powstała i była pomyślana 
jako prganizacja epierająca. się na, zasadzie 
powszechności. Zasada ta miała umożliwić Li- 
dze zapewnienie „współpracy między naroda- 
mi ; zagwarantowanie im pokoju i bezpieczeń- 

  

stwa*. Niestety, rzeczywistość dzisiejsza jest 

bardziej, niż kiedykolwiek daleka od tego 

ideału. 
W tych warunkach istnieje obawa, że praee 

Lig: Narodów staną się tepretyczne i abstrak- 
cyjne, podczas gdy najpoważniejsze zagadnienia 
życia międzynarodowego rozwijać się będą po- 

za działalnością Ligi. 
Powyższy stan rzeczy mógłby narazić Lige 

Narodów na niebezpieczeństwo usiłowań prze- 

obrażenia jej w grupę państw, których interesy 
mogłyby pozostawać w sprzeczności z interesa- 

‚ mi innych państw nie będących członkamj Ligi. 
Rzyd Polski, będąc zawsze przeciwny о- 

pod- 

uważa, że można- 
by mu zapobiee tylko przez stworzenie warun- 

ków, sprzyjających realizacji zasady powszech- 

ności Ligi Narodów. 
2. Rząd Polski uważa, że zasada suweren- 

ności państw stanowi fundament Ligi Narodów. 

Ten punkt widzenia znalazł, zdaniem Rządu 
Polskiego, najbardziej słuszny i jasny wyraz 
w następującym ustępie przemówienia sir Sa- 
muela Hoare, wygłoszonego na posiedzeniu ple 

narnym 16 sesji Zgrom. L. Narodów dn. 11. IX. 
1935 ru: i : ы 

„Przede wszystkim sprecyzujemy dobrze, 
czym jest Liga Narodów, a czym nie jest. Nie 

jest to nadpaństwp, ani nawet odrębna całość, 

istniejąca sama pryez się, niezależnie od państw, 
z których się składa i ponad nimi. W stosunku 

do państw, należących sio Ligi, które nie wy- 

rzekły się własnej suwerennoścj pakt nie wy- 
maga, aby przyjmowały — bez udzielenia swej 

p 

Echa radiowe 

Egzotyka wewnętrzna 
Zopomniałem omówić w ostatrich echach ra 

diowych ciekawą audycję niedzielną p. t. „Tata 

rzy na Wileńszczyźnie”. Ze wszechmiar udana 

audycja, może tylko przekład piosenek tatars 

kich powinien by być raczej wolny. Audycje te 

o „egzotyki wewnętrznej* 

  

go rodzaju, należące 

powinny by być nadawane na całą Polskę. Nie 

wątpliwie słuchacze małopolscy, czy poznańscy 

wysluchaliby takiej audycji z wielkim zaciekaka 

wieniem 

Cykł odczytów 

przez włościan przyniósł jeszcze jeden ciekawy 

głos z Łęczyckiego w sprawie szkół rolniczych. 

Okazuje się że rocznie 100 tysięcy nowych gos- 

podarzy obejmuje gospodarstwa rolne. Z tego tyl 

ko 5000 kończy szkoły rolnicze, Małó, mało! 

Kwadrans poezji ukraińskiej był doskonały i 

jako wybor į jako deklamacja. Szkoda ty'ko, że 

obok dobrego zresztą przekładu, nie odczytano 

oryginałów. Język ukraiński bardzo ładnie brzmi 

w jpiosence i deklamacjach. W każdym razie kwa 

drans wart powtórzenia. Nie mozna niestety te 

go powiedzieć o muzyce z płyt. Niektóre tanga, 

nie tyle nowoczesne co dochodowe, tworzą ów 

specjalny rodzaj „chandry“ najzupełniej obcej 

duchowi mnuzyłki polskiej. Tekst roi się od idio 

tyzmów. W jednej jękliwa śpiewaczka powtó- 

rzył ze 20 razy. „Albo będzie bardzo dobrze, 

albo będzie bardzo źle”. Nie będzie, ale jest bar 

dzo źle. Rozgłośnie powinny ogłaszać same kon 

kursy mą piosenki komponowane w . duchu 

naszych ślicznych piosenek ludowych i same pro 

dukować płyty. Myłby to etatyzm: słuszny. Dość 

już tej „chandry* wypędzonej nawet z własnej 

ojczyzny. 

Rozgłośnia krakowska 

mowe pogadanki literackie z nagrodami dla tych 

którzy wskażą autora. Radi słuchacze uwaga! 

rołniczych wygłaszanych 

wprowadziła anoni- 

Gzeka was przeszkolenie z teorii literatury i naj 

groda. I". 

„KURJER*% z dnia 12 grudnia 1936 r. 

MEMORANDUM POLSKIE 
w sprawie reformy LL. W. 

zgody — decyzji innych członków Ligi w ja- 
kiejkolwiek sprawie dotyczącej suwerennpści 
tych państw. Członkowie Ligi, przez sam fakt 
należenia do niej, skrępowani są zobowiąza- 
niami, które sami zaciągnęli na zasadzie paktu. 

oni na skutek formalnego nakazu Ligi, lecz na 
podstawie układów, w których sami są stroną, 
lub też zgodnie z polityką, którą sami apro- 
bują*. 

Rząd Polski uważa Ligę Narodów za orga- 
nizację państw suwerennych į wolnych. 

Zasady suwerenności i swobodnej współpra- 
cy Są zagwarantowane zasadą jednomyślności. 

Z jednej strony oczywistym jest, że L. N. jako 
zrzeszenie wolnych państw, powinna unikać 
w swej działalności wszelkiego mieszania się 
w sprawy wewnętrzne swych członków, z dru- 
giej strony żadna decyzja nie mogłaby być po- 
wzięta w stosunku do jakiegokolwiek państwa 
bez jego zgody i współpracy. Rząył Polski nie 
przestaje bronić tej tezy, która jest jedną z   zasadniczych wytycznych jego polityki zagra- 
nieznej. й 

3. Pakt Ligi Narodów opiera się na równo- 
wadze trzech czynników bezpieczeństwa, a mia- 

„npwicie: na gwarancjach bezpieczeństwa, ną 

procedurze pokejowege załatwiania sporów, 
praz na zapobieganiu wojnie. Te trzy czynniki 
są bardzo -šeišle ze sobą związane. Wszelka 

próba zmiany ich obecnej równowag; stwarza- 
łaby poważne niebezpieczeństwo dla Ligi Na- 
rodów, której podstawy mogłyby w ten sposób 
jzestać naruszone. Wobec tego, że widoczne 

jest zarysowujące się wśród członków Ligi Na- 
rodów ogólne dążenie do nie rozszerzania gwa 
rancji bezpieczeństwa i do nie zaciągania ne- 

wych zobowiązań w tej dziedzinie, byłoby bar- 

— 

  

  

  

mieszczone. ogłoszenie rektora w spra- 
wie wykładów i ćwiczeń, lreści następu 
jacej: | 

Senat na posiedzeniu dnia 10 grud 

nia r. b. uchwalił nie wznawiać wykła- 
dów i ćwiczeń w Uniwersytecie Stefana 
L 

A dziej wskazanym nie iść w kierunku rozszerza- 

ale nie są związani niczym więcej. Nie działają ; 

  
{ 

| 

nia zobowiązań członków Ligi Narodów w 
dwóch pozostałych dziedzinach bez brania pod 
uwagę zachodzącej między tymi trzema czyn- 

nikami ścisłej wzajemnej zależności. 

W sposób ogólny można postawić pytanie, 
czy hyłoby wskazane zwiększanie w jakiej- 

kolwiek dziedzinie zobowiązań członków Ligi 
Narodów, których swoboda działania jest już 
bez porównania bardziej ograniczona od tej, 
jaką mają państwa nie będące członkami Ligi. 
Dopóki Liga Narodów nie będzie miała możnoś 
ci zapewnienia swoim członkom korzyści, które 
stanowiłyby rzeczywisty ekwiwalent ich zobo- 
wiązań, dopóty należałoby się bardziej liczyć 
z tą nierównością zobowiązań międzynarodo- 

wych, która jest charakterystyczna dla położe- 

nia państw, należących do Ligt Narodów i nie 
należących do niej i nie należałoby pogłębiać 

j tej nierówności przez dążenie do rozszerzenia 

"zobowiązań członków Ligi Narodów. 

4. Poza rozważaniami natury ogólnej nad 
wiełkimi zasadami ustrojowym; Ligi Narodów 

Rząd Polski pragnąlby pūdkrešlič znaczenie, ja 
kie przywiązuje do roli poszczególnych orga- 
nów Ligi, a w szezególnośc; do roli urzędników 

sekretariatu. 
dlatego, że bardzo często organom Ligi, a 
zwłaszcza sekretariatowi powierzane są prace 
przygotowawczę, na których opierają się de- 

cyzje polityczne Ligi. Wydaje się więc Rządn- 

wi Polskiemu, iż byłoby pożytecznym zbada- 
nie, czy urzędnicy, powołan; do takiego zadania 
nie. powinni mieć odpowiedzialności Ściśle pgra- 
niczonej, aniżeli dotychczas. 

JÓZEF BECK 

Minister Spraw Zagranicznych. 

  

Obwieszczenie Rektora U.S.B. 
11 bm. na murach USB. zostało u- | Batorego przed Nowym Rokiem, 

Równocześnie zaś zwrócił się do Pa 
na Ministra WR. i OP. z prośbą © prze 
dłażenie wyjątkowo okresu pierwszego 
trymestru roku. akademickiego 1936-37. 

WŁADYSŁAW JAKOWICKI 
Rektor. 

  

Komisja Budżetowa Sejmu 
przyjęła ustawę o dodatkowym budżecie 

WARSZAWIA (Pat) — Dziś pod przewodni 
ctwem posła Świdzińskiego odbyło się posie- | 

dzenie komisji Budżetowej, na którym przyjęto 

kilka projektów ustaw o dodatkowych ikredy- 

tach na r. 1936-37. 

Dłuższa dyskusja toczyła się nad projektem 

ustawy o dodatkowym kredycie w wysokości 2 

milionów złotych na pomoc przy zawieraniu u- ; 

kładów kornwersyjnych wierzytelności  relni- 

czych. Chodzi tu o to, że mimo całkowitego 

wyczerpania kredytu, przewidzianego w budże- 

cie na r. 1936-87 na pomoc finansową dla in- 

stytucyj, zawierających układy konwersyjne w 

zakresie wierzytelności rolniczych, co powoduje, 

iż skarb państwa zalega wobec instytucyj wie- 

rzycielskich z wypłatą przypadających im na- 

leżności. 

Ze względu ma konieczność niedopuszcze- 

| nia do utrudnień w działalności instytucyj kre 

dytowych projektuje się otwarcie kredytu do- 

datkowego w wysokości 2 milionów złotych na 

pokrycie należności skarbu państwa z tytułu 

ustawowej pomocy odsetkowej przede wszyst- 

kim dla centralnej kasy spółek rolniczych. W. 

dyskusji podnoszono konieczność przy jścia z po 

mocą i innym tego rodzaju instytucjom, a.nie 

tylko kasie centralnej. 

Po wyjaśnieniach, udzielonych przez wice- 

ministra skarbu p. Grodyńskiego komisja, na 

wniosek posła Dębickiego uchwaliła rezolucję 

treści następującej: 

„Sejm stwierdza, że projekt rządowy usta- 

wy o dodatkowym kredycie na pomoc przy ZA- 

wieraniu układów konwersy jnych wierzytelnos- 

ci rolniczyea „nie wyczerpuje potrzeb 'z tym 

związanych a stanowi tylko część w stosunku 

do istniejących potrzeb i istnieje konieczność 

dalszego preliminowania w miarę uzyskania po 

krycia jeszcze w bież. okresie budżetowym, po 

jektu o dalszym dodatkowym kredycie na cele 

pomocy przy zawieraniu układów, konwersyj- 

nych wierzytelności rwlniczych*. 

Na pokrycie kredytu w wysokości 2 miiio 

nów. złotych służy wpłatawdo skarbu państwa 2 

lasów państwowych w kwocie 1 miliona £ z mo 

nopolu tytofiiowego w kwocie 1 miliona. 
Następnie komisja przyjęła projekt ustawy 

o dodatkowym kredycie. na pomoc. dla : gospo- 

darstw rolnych, dotkniętych klęskami żywiołó- 

wymi, podwyższając sumę zaproponowaną w   

projekcie rządcwym o 200 tys. złotych, tj, do 

kwoty: 950 tys. złotych. 

Następnie -przyjęto bez. zmian projekty u- 

slaw: 1) © krędycie dodatkowym na sumę 

202.200 zł. na zwiększenie wydatków na straż 

graniczną w związku ze stwierdzonym zwiększe 

niem się przemytu poprzez teren W "M 

Gdańska.. 2) © dodatkowym kredycie w wyso- 

kości 1.090.235 złotych na utworzenie dwóch 

kompanii rezerwy policyjnej, zwiększenie eta- 

tów oficerów policji o 5 nadkomisarzy, 10 ko- 

misąrzy i 10 podkomisarzy eraz o uzupełnienie 

taboru mechanicznych Środków lokomocji Poli- 

cji Państwowej. 

3) O kredycie dodatkowym na sumę 210.000 

złotych na podwyższenie wydatków centralnej 

komisji przywozowej. 

ków nastąpiło na skutek zakazu przywozu wię 

kszej iloścj artykułów, aniżeli pierwotne zarzą 

Zwiększenie tych wydat 

dzenia określały. 

Rząd Polski porusza tę sprawę * 
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Nabożeństwo żałobne 
za Spokój duszy Ś. p. wice- 
wojewody Dziewałtowskiego 

Gintowta 

  

Wiczoraj o godz. 9 rano J. E. iks. Biskup Mi 

chalkiewicz w kościele św. Jana odprawił nabo 

żeństwo żałobne zaspokój duszy ś p. zmarłego 

onegdaj w Warszawie wieć-wojewódę wileńskie 

Dziewałtowskiego. 

Na nabożeństwie obecni byli przedstawiciele 

władz admnistracyjnych, miejskich i wojsko- 

go Kazimierza Gintowt - 

wych, oraz reprezentanci wszystkich warstw spo 

łeczeństwa wileńsk'ego, wśród iktórego Ś. p. wi 

ce-wojewoda Dziewałtowski, mimo ostatnio swe 

go krótkiego u nas pobytu dał się poznać z. jak 

najlepszej strony, wzbudzając ku sobie 'pow- 

szechny szacunek zarówno ze strony władz, jak 

i ogółu miejscowego społeczeńsiwa. 

(BTA IE ZZGŁE KAWDE RACZKO OWIRA SAKE 

Norbert Barlicki 
p ezydentem m. Łodzi 

IW! związku z. wyznaczeniem pierwszego po- 

siedzenia rady miejskiej w 

socjalistyczna 
Łodzi, 'większość 

ustaliła definitywnie kandyda- 

tów mna włodarzy miasta. Prezydentem miasta 

zostanie p. Norbert Barlicki, wiceprezydentami: 

Pp. Szewczyk, Walczak i Dratwa. „Bund* nie 

wypowiedział się dotychczas w sprawie kandy 

datur. Str. Narodowe zbierze się na narady w 

tym lygodniu. 

Adwokaci polscy wystąpili 
z lwowskiej Iiby Adwokackiej 
'W. przededniu pierwszego zebrania nowo- 

wybranego zarządu izby Adwokackiej, ukaza- 
ło się oświadczenie 9 adwokatów Polaków, iż 

z powodu stałego nieuwzględniania ich żądań, 
eo do większości polskiej we władzach Iwow- 
skiej Izby Adwokackiej, zmuszeni: są usunąć się 
od dalszych prac zarówno w radzie adwokac- 
kiej, jak i w sądzie dyscyplinarnym. Manda- 
ty zatrzymają jedynie udwokaci Polacy, wybra 

ni do Naczelnej Rady Adwokackiej, 

Rezygnacja członków łódzkiej 
Rady Adwokackiej 

Na znak protestu, przeciw nie uwzględnie- 

niu przez walne zebranie Izby Adwokatów w 
Warszawie kandydatury łódzkiej do Rady Ad- 
wokackiej, kilku adwokatów, członków KARPA 
w. Łodzi, zrzekło się mandatów. w delegaturze 
i w komisjach delegatury. 

  

Wzdłuż i wszerz Polski 
Nawet śmierć ich nie rozłączyła. 

‚ W: Drohobyczu rozegrała się wstrząsająca tra 

gedia dwojga młodych ludzi. Mianowicie 26-let 

ni K. Łopatka, urzędnik powiatowej KKO., zre 

dukowany ostatnio za pewne nadużycia oraz je 

go narzeczona 24-letnia J. Lechówna, absolwent 

ka seminarium, mie mając nadziei na pobranie 

się, postanowili popełnić samobójstwo. 

Oboje . pos li, daleko. zą miasto, związali się 

pasem i rzucili: się w nurty Dniestru. Zwłoki sa 

  

mobójców wyłowiono po kilku dniach. 

' Aresztowania wśród komunistów. 
‚ W utb. środę policja polityczną przeprowadzi 

ła w Warszawie ponad 40 rewizyj, aresztując 22 

osoby, podejrzane 'o' działalnaćć wywrotówą. 

Uniwersytet góralski, 
W 'Nowym Targu staraniem miejscowego ko 

ła PSŁ. otwarty został Podhalański Uniwersy 

tet Wiejskj dla ludności góralskiej z pobliskich 

wiosek. 

Tuż pierwsze wykłady zgromadziły pokaźną 

liczbę słuchaczów. Głównym cełem uniwersytetu | 

jest wykształcenie samodzielnych działaczy kul | 

  

turalno - społecznych, którzy prowadzić by da- 

lej mogli pracę oświatową w swych 'wsiach. 

Czuchnowski zwolniony z aresztu. 

Aresztowany przed 4-ma tygodniami poeta 

chłopski Marian Gzichnówski, żodstał onegdaj 

decyzją sędziego śledczego zwolniony z aresztu 

i oddany do czasu rozprawy pod dozór poste 

runku policji w Lužnej. 

Zgniłe jaja na przedstawieniu 
„Cyrulika*, 

W czasie gościnnego występu „Cyrulika War 

szawskiego* w teatrze miejskim w Sosnowcu, 
gdzie grano „Karierę Alfa Omegi“, doszło w so 
botę do demonstracyj. 

W pewnym momencie zgasło na sali świał 

ło, a z galerii posypał się grad zgniłych: jaj. 
Wśród publiczności powstała nieopisana pa 

nika. Ludzie zaczęli pośpiesznie opuszczać salę, 
to też przedstawienie przerwano, 

Policja zatrzymała kilkanaście osób. 

nauczyc MUZYKI 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

— Ceny przystępne. — 
. ul. Jagiellońska 8 m. 22, godz. 4—6 pp. 

  

     



Przed kilku dniam; donosiliśmy o obwiesz: 

czenim p. Ministra Spraw Wojskowych o zacią 

gu ochotniczym do oddziałów obrony naiodo 

wej i powołaniu na ćwiczenia iezerwy do puł 

ków artylerii. Wczoraj w sprawie te, rozpiaka 

towano w mieście szczegółowe oówie:zczenia. 

W kilku słowach przypóminamy że, 1) a 

ciąg dotyczy mężczyzn urodzo1ych w  tłatach 

1916, 1917, 1918 i 1919, 2) powołanie na 6-tygod 

niowe ćwiczenia rezerwy szeregowców r*:żerwy 

artylerii lekkiej į ciężkiej ochoiników. 

Powołaniem objęci są rezerw Śei i ozhotnicy 

(przedpoborowi), samotni, pozbawieni pracy, 

zrzeszeni w różnych związkach przysp. wo .sk., 

jak „Strzelec“, Związek Harcerski, T-wo .So 

kół” i in. 

Kandydaci winni zgłosić się do rejestracji w   

„KURJER*% z dnia 12 gradnia 1936 r. 

' Zaciąg ochotników | 
do oddziałów obrony narodowej 

swych związkach w czasie od 10'do 15 grudnia 

r. d% 

Wszyscy kandydaci winni posiadać leg.ly 

mację bezrobotnego względnie odpowiednie za 

świadczenie z gminy jeżel, chodzi o bez:obo'- 

nych, wiejskich nie rejestrowanych przez Fun 

dusz Pracy. 

Kapdydaci tocholnicy  (qłzedpożorowi) jzo 

słaną powołani w pietwszych dniach stycznia 

1937 roku od oddziałów, gdzie bedą poddani ba 

dańiu komisji poborowej, 

Powołanie kandydatów do oddziałów obro 

ny narodowej jak i na ćwiczenia rezerwy Hu 

pułków artylerii nastąpi 'w pierwszych dniaca 

stycznia roku 1937. 

Wszyscy zainteresowani szczęgóły znajdą .w ST 5013 Jadą 

afiszach, które zostały już rozklejone w mieś 

cie, 

Zmiana rozkładu jazdy 
na kolejach wąskotorowych 

Wskutek słabej frekwencji podróżnych na 
kolei wąskotorowej NOWO-ŚWIĘCIA vY KO 

BYLNIK, zostają z dniem 15 grudnia b. r. OD 
WIOŁANE POCIĄGI Nr. 3355 i 3857 odchodzące 
z Nwo-Šwiečian o godz. 17 m. 20, i 19 m. 26, 

do Święcian graz pociągi Nr. 3356 i 3358 odsho 

dzące z Święcian do 'Nowo Święcian o godz. 

18 min. 32 i; 20 m. 22. 

Równocześnie z dniem 15 grudnia br. zmie 
nia się rozkład jazdy pociągów wąskotorowych 
które będą kursowały według następującego: roz 

kladu: 

Pociąg Nr. 3858 odchodzący z 'Nowo - Świę 

cian do Łyntup o gódz. 9 min. 45 odchodzić be 

dzie o godz. 19 min, 841. 

| 
! 

| 
| 

Pociag Nr. 33859 odehodzacy 2 Lyntup do Ka 
bylnik o godz, 15 min. 40 odchodzić będzie O 
godz. 31 min. 28. 

Pociąg Nr. 3860 odchodzący z Kobylnik do 
Łyntup o godz. 0 m. 10 odchodzić będzie o godz. 
0 m. 30. 

Pociąg Nr. 5354 odchodzący z Łyntup do 
Nowo Święcian o godz. 5 m. 12, odchodzić bę 
dzie o godz. 8 m. 30. 

Powyższe zmiany udogadniają połączenia z 
Kobylnikiem dla podróżnych jądących z Wilna 
pociągiem Nr. 711 odchodzącym 6 godz. '17 m. 

40, oraz skracają dotyehczasówe zbędne postoje 
pociągów wąskotorowych na Stacji w Święcia 

nach о 4 godz. i na stacji w Łyntupach o I godz. 
42 min. 

Na co chorują w Wileńszczyźnie 
Inspektor lekarski sporządził wykaz: zacho 

rowań i zgonów na choroby zakaźńe i inne, 

występujące nagminnie w czasie od 29. 11. do 

О: 

Jaglicy zanotowano 96 wypadków. 25 

  

tym 6 zgonów) gruźlicy, 13 odry, 11 plonicy, 9 

duru plamistego, po 7 wypadków błonicy, 

krztuśca i óspy wietrznej, po 6 wypadków duru 

i brzusznego i grypy. 3 róży i po 1 wypadku za 

(w i każenia połogowego, wąglika i drętwicy karku.     

Patrol ochotników iwowskich przybył do Warszawy | 
z szablą dla Marszałka Šmigiego-Rydza * 

  

Onegdaj przybył do Warszawy patrol. b. Ma łopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej, niosą-- 
cy w darze dla Marszałka Polski Śmigłego Ry dza, pamiątkową szablę zdobytą na na wrogu w 
1927 roku. Patrol w składzie $-«miu szeregów ych pod dowództwem: chorążego rezerwy Wła. 
dysława Pichorskiego, został powitany w Al. 5-g0 Maja przy Muzeum ' Narodwym — przez 
przedstawicieli Federacji PZOO, Zw. Rezerwistów, oraz rtm. Nittmana imieniem Obrońców 
Lwowa. Wnajbliżsżych dniach, ua 'specjal- nej audiencji, szabla zostanie wręczona Naczel- 
nemu Włodzowi przez patrol. Zdjęcie nasze prze dstawia patrol w. 

iWodza. i 
raz z szablą dla Naczelnego 

POŻARY 
ska, gm. szumskiej, zameldował policji, że w 
dniu 5 bm, wskutek nadmiernego napałenia w 
piecu spaliła się częściowo jego łaźnia. Poszko 
dowany oblicza straty na zł. 250. 

Wi kol. Borsuki, gm. dokszyckiej, pow. dzi 

śnieńskiego w dn. 3 bm. wskutek nadmiernego 
napalenia w piecu spaliła się łaźnia Aleksan- 
dra. Talaronka. 

Bolesław Narwojsz, m-c wsi Kiena Papień 

W. nocy z 5 na 6 bm. w smolaimi Nadłeśnict-. 
wa Wilejskiego w Nowym Kurzeńcu, gm. ku- 
rzeniockiej, powstał pożar. Spalił się budynek 
Nadleśnietwą wartości zł 300 i wagi dziesiętne, 
deski i inne przedzaioty wart. zł 200, należące- 
go do dzierżawcy Lejby Matusowa. Pożar po- 
wstał najprawdopodobaiej wskutek nadmierne- 

„ wentarza i narzędzia rolnicze Gabriela Teren- 

go napalenia w piecu, wskutek czego zapaliły ' 
się deski budynku. 

5 bm. około g. Żliej w kol. Ostanówka, gm. 

nowo-pohoskiej, w pow. brasławskim, wskutek 

nadmiernego napalenia w: piecu podczas su- 
szemia lnu spaliła się łaźnia, maszyna do lar- 

cia Inu, len i 3 chomąta, własność Nieumona 

Maślakowa, który oblicza straty na zł 595. 

  

KURIER SPORTOWY 
Sport w kilku wierszach Sprawa Cejzika 

Krakowski Okręgo* Związek Lekkoatletycz 
ny zwrócił się z referendum do poszczególnych 
okręgów w sprawie zajęcia przez nie stanowis 

ka odnośnie wypowiedzenia posady „trenera 
PZLA p. Cejzikowi. 

KOZLA. otrzymał dotychczas odpowiedzi od 
4 okręgów, z których dwa (warszawski i pomor 
ski) wypowiedziały się za akcje Krakówa w o0- 

bronie Cejzika, natomiast okręgi poznański i ślą 
ski powstrzymują się od wypowiedzenia swej 
opinii, uważając, że jest to wyłącznie Sprawa 
pomiędzy pracodawcą — PZLA a pracobiorcą 

Cejzikiam, 
Wkrótce spodziewane są odpowiedzi od pozo 

stałch okręgów, przytem okręgi: łódzki, białosto 
cki, wileński i łwówski mają poprzeć stanowis- 

ko Krakowa. 

Kraków chce być orgonizatorem 
'. mistrzostw Polski 

Krakowski Okręgowy Związek Lekkoatletycz 
ny stara się o przydział dla Krakowa lekkoatle 

tycznych mistrzostw Polski w roku 1937. W spra 
wie tej KOZILA wystosował pismo do PZLA. (po 

_wołująe się mą obietnicę udzieloną pod :tym 
względem Krakowowi na ostatnim walnym zgro 
madzeniu (PZLA, : 

Niedawno dokonanv rozdział mistrzostw Pol 
ski ma najbliższe lata przewiduje organizacje mi 
strzostw Polski w. Krakowie dopiero w r. 1940. 

Już bieq narciarski 
w Zakopanem 

Dzięki sprzyjającym warunkom zimowym te 
goroczny sezon narciarski w Zakopanem został 
przyśpieszony. ; " 

Po skokach narciaskich, jakie odbyły się w 
ubiegłą niedzielę na Kasprowym, zapowiedziany 
jest na najbliższą niedzielę pierwszy bieg nar-. 
ciarski.. Nadto już w sobotę nadchodzącą, a więc 

о 10 dn; wcześniej niż zapowiadano, nastąpi w 
Zakopanem otwarcie toru lyžwiarskiego i hoke- 
jowego na malym stadionie:nrzy ul Košeiuszki. 

O mistrzostwo šwlatą' 
w hokeju lodowym 

W dniach 7—17 lutego br, w Londynie roze 
grany zostanie turniej hokeja lodowego o mi- 

strzostwo Europy i świata. 
Już dziś dó mistrzostyy zgłoszono szereg dru- 

żyn europejskich, a ostatnio wpłynęło zgłoszenie 
Norwegii. Przygotowując swoich zawodników 
do tego trunieju Norwegią zamierza przeprowa 
dzić specjalny trening dlą 20 swoich hokeistów, 
a następnie wysłać ich na dodatkowy trening na 
14 dni do Londynu. ‚ ; 

Narwegowie po raz pierwszy starlowač bedą 
w tak wielkiej imprezie, 
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Trzykrotna holenderska mistrzyni olimpijs 
ka Rie Masten-Broek ustanowiłą w tych dniach 
nowy rekord brytyjski w pływaniu na 500 y. sty 

lem dowolnym, uzyskując wynik 6:21,2 sek. 
WOS 

Niemcy zdecydowali nie rozgrywać w roku 

1987 mistrzostwa Niemiec w biegu leśnym. 
W motywacji podano, że wbrew oczekiwa- 

niom bieg ten nie tylko nie wpłynął na polepsze 
nie wyników długodystansowców niemieckich 
lecz nawet spowodował pewne pogorszenie. 

К 
  

Niemieckie biuro prasowe oficjalnie komu 
nikuje, że w dniach 5—12 września 1937 r. roze 
grany žostanie po raz 4-ty szosowy bieg kolars 
ki Warszawa — Berlin, 

W tabeli pierwszej ligi angielskiej na' czoło 

wysunął się Sunderland po ostatnim zwycięst 
wie nad drużyną Brimbsy 5:1. 

R. # 
d 

Znany tenisista amerykański, specjalista gry 

podwójnej Hunter, który w ostatnich paru la- 
tach grał w zawodowej grupie. Tildena. ogłosił 
obecnie hbańmkrtctwo, pózostawiając '/ przeszło 
1.29 miliona dolarów długów. ' 

W latach 1927—29 Hunter revrezenitował :Sta 
ny Zjednoczone w turnieju o puhar Davisa. 

« Bokserzy CWS wyjeżdżają na niedzielę nad 
chodzącą .do Białegostoku, gdzie rozegrają mecz 
towarzyski z reprezentac'ą miasta. 

Drużyną CWS wyjedzie ' w następującym 

  

W gminie żodziskiej, pow. wilejskiego dość 
często. spotykane są Ślady żyeia prehistoryczne 
go na tych terenach. ludność znajduje nieraz 
rozmaite przedmioty z epoki kamiennej w po 
staci toporków „kamiennych, ikamiennych gro- 

  
! 

składzie: Wieczorek, Lipiński, Gałka, 
'Śmiech i Ambrozik. 

\ 

  

Lekkoatleci niemieccy 
sierpnia 1937 r. mecze międzypaństwowe jedno 

cześnie na pięciu frontach. 
Pieciwnikami Niemców będą: Austriacy, Luk 

semburg, Holandia. Czechosłowacja ; wreszcie 

Połska. ; 
Program zagranicziy lekkoatletów niemiec: 

kich ma rok przyszły zapowiada się bardzo boga 
to. Poza wymienion. wyżej spotkaniami rep 
rėzentacja Niemiec rozegra: 

14 sierpnia mecz z Anglią w Londynie, w lip 
cu z Francją w Monachium, a poza tym niemiec 

cy lekkoatleci wezmą udział w międzynarodo. 
wych mistrzostwach Anglii, ' 

5 ow w * 

W dniu 12 bm. w Berlinie rozegrany zostanie 
na torze  Deutschlandhalle 
mecz amatorów kolarzy Włoch i Niemiec. 

, * * i 

W nadchodzącą niedzielę rozegrany zostanie 

w Paryżu międzypaństwowy mecz piłki nożnej 
Jugosławia — Francja. 

W nadchodzącą niedzielę w Budapeszcie Tro- 

żegrany zostanie międzypaństwowy mecz БоК- 

serski Włoch. yi Węgry. . i 
i м* * { 

W Houston (stan Texas) odbvło się dorocz- 
ne walne zgromadzenie amerykańskiej unii lek- 
koatletycznej. Na miejsce ustępującego prezesa 

,Brundage wybrano na to stanowisko Mahoneya. 

° Zabytki w po w. wilejskim 
tów, dzid 5, tp. ` ! ' 

/W miejscówości Dubok. u wejścia do miej 
scowej kapliczki złożone są <iwa kamienie, zna 

   

- dezione w gminie žodziskiėj, z okrągłymi wyżło 
| bieniami nakształt dużej misy (Pat). 

Nowe czytelnie-świetlice Macierzy | 
Akademickie Koło (Polskiej Macierzy Szkol 

nej w Wilnie organizuje nowe czytelnie — świet 
lice w pow, Wilłeńsko:- Trockim: w MIECIU- 
NACH I WIELEBNISZKACH. ‚ 

Czytelnie — świetiice zaopatrzone zostaną w 
biblioteczkę dlą pracy samokształceniowej, gry 

Nieostrożny strzał 
wiez, lat 24, m-e zaśc. Skwarcówka, gm. mice- 
kuńskiej, wyjmująe z ukrycia nielegalnie posia 
daną strzelbę przez nieostrożność spowodował 

świetlicowe oraz dzienniki i czasopisma, 
Pozatem prelegenci Koła Akademickiego Ma 

|. cierzy wygłaszać będą na terenie tych wsi pre. 
| lekcje oświatowe z przezroczami. Pierwsze pre 

Į 
i niedzielę 12 i 13 lekcje odbędą się w sobotę 

spowodował Śmierć 
"W dn. 6 bm. o godz. 16 Mikołaj Stankie- | Strzał, raniące się w okolicy serca, wskutek cze 

| 80 go zmarł. Strzelbę myśliwską, proch i śrut za 
kwestionowano. : 

Giążela. 

rozegrają w dn, 22: 

międzypaństwowy. 

  
wožaego, Zwolnione są przesyłk; mieka i 

We wsi Jeżówka, gm. jodzkiej tegoż” pow.- 
w dn. 5 bm. prawdopodobnie wskutek. zapró- 
szenia ognia przez domowników spaliła się sto . 
dola, chlew, 2 krowy, buhaj, koń, pasza dla in- 

liewa. Straty wynoszą około 1.060 zł. 
We wsi Peiekie, gm. miorskiej tegoż pow. 

w dn. 5 bm. spaliła się łaźnia Grzegorza Kruka. 
5 bm.'około godz. 14 w majątku Mańkowicze, 

gm. hruzdowskiej (pow. póstawskiego) spaliła 
się oficyna, zamieszkała przez 5 rodzin służby 
majątkowej Cezarego Hellera. Pożar powstał 

w czasie pieczenia chleba prawdopodobnie wsku 
tek złej izolacji pieca od ściany. Dom był ubez 
pieczony na samę zł. 5.870, lecz poszkodowany 

oblicza straty na zł. 20.000, a to ze względu na 
to, że w .budynku spaliła się pewna ilość zboża 
j urządzenie mieszkalne 5 rodzin. 

Znaczki na pomoc 

Od dnia 21 grudnia rb. rozpocznie się sprze 
dawanie znaczków na pomoc zimową we wszyśl 

kich kasach kolejowych na terenie całego pań 

stwa. Znaczki sprzedawane będą przy wszyst- 

"kich biletach normalnych. i ulgowych jednora 

zowych, droższych od 2 zł, przy biletach pow 

rotnych droższych od 4 zł, przy biletach wy 

cieczkowych świątecznych, 10 dniowych i pow 

rotnych narciarskich droższych od 4 zł. przy ibi 

letach odcinkowych tygodniowych, miesięcznych 

szkolnych i abonentowych droższych od 2 zł., 

biletach okręgowych i narciarskich na 1000 

2500 km. przy, biletach biur podróży książecz- 

kowych i zeszytowych pożądana minimalna wy 

sokość dobrowolnej ofiary wynosi tu 10 gr. za 

bilet w cenie od 2 do 10 zł., 20 gr. za bilety 
droższe niż 10 zł., 30 groszy za bilety abonamen 
towe okręgowe i narciarskie. | Pa US 

Przy nadawaniu bagażu i przesyłek ekspres 

sowych dobrowolna ofiarą: wynosi znaczek za 

10 gr. jeżeli opłata przewożowa przekracza 5 
zł, lub gdy przewóz odbywą się bezpłatnie. 

Zavolnione du są między in. czasopisma, bro 

szury i książki, przy przesyłkach towarowych 

pożądana minimalna dobrowolna ofiara wynosi 

10 groszy od każdych rozpoczętych 10 zł. prze 

czywa. 

DEKORACJE ŚWIĄTECZNE 
WITRYN SKLEPOWYCH | 

wykonuje grupa absolwentów Wydziału 
Sztuk Pięknych. Pracownia: 3 Maja 9—10 

  

    

W obronie Interesów polscich 
ma Dźainie 

W związku z mającymi się rozpocząć na 

Dźwinie robotami około budowy hydroelektrow- 

ni w miejscowości łotewskiej Kegums może zajść 

konieczność wstrzymania na pewien czas wszel 

kiego ruchu na Dźwinie. į 

Wstrzymanie ruchu ną Dźwinie mogloby na“ 

razić tutejszych eksporterów drzewa, ikorzysta 

jących z Dźwiny jako drogi wodnej, na .poważ-- 

ne straty. ! 

"To też Izba Handlowa 'Bałtycko - Skandyna w 

ska w Wiłnie wysuwając powyższą okoliczność 

zwróciła się do właściwych władz z prośbą, by 

'czuwały, aby wszelkie posunięcia władź łetew 

skich w kierunku uniemrchomienia spławu na 

Dźwinie były przed tym uzgodnionć z właściwy 

mi władzami, a pośrednio i instytucjami: pol 

skimi, | Lai 
EBS egis 

pie. 
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APółłwówzę posesji przy ulicy Subocz, gdzie 

dega stale w ciągu dnia szary bezbarwny tłum, 

mapozór flegmatyczny, przynajmniej 
okazji „do interwencji" policjantowi, który w 

godzinach urzędowych „chodzi jak, wahadło” 

koło bramy po chodniku. 

Tłum. ten, „rozbity zwykle na "adiasto „grupy, - 

-oiacza jące wymownych. kolegów po nieszczę- 

ściu, ożywia się ; zbija-w gęstą masę ciał, gdy 
«ma murze ukaże się jasne ogłoszenie z kolumna 

ami nazwisk szczęśliwców, i“ ad jutra lub 
sta parę dni pójdą na roboty. 

—-Ej, tam, czytać głośna! — Krzyczą: ci, 

Atorzy zepchnięci do tyłu į ściśnięci: ze wszy: 

stkich stron nie mogą ani docisnąc się do „pa 

gierka' ani dojrzeć jego treści. 
Jeden ze stojących najbliżej „papierka* mu 

su. podnosi; włedy rękę do góry i prowadząc 

palcem po wierszach . wykrzykuje nazwiska: 

— - Antoni Kowalski, Michał Pyrzewski... 

Uikiai ogłoszenia takie coraz zlej „Bo 

gawiają się na murze. | 

Skończył się sezon publicznych rokół - inwe 

stycy jnyeh; rozpoczął się okres zimowy i pomo 

<y. doraźnej. " ' 

, SPRAWA ZGNIŁYCH KARTOFLI. 

Podwórze przy ul. Subocz jest swego ro- 

«dzaju „giełdą wiadomości bezrobotnych*. : 

Najaktualniejszą sprawą ostatnich dńi było 
wozdawnictwo ziemniaków i zapowiedziana 

„gwiazdka dla bezrobotnych”. ą 
Pisaliśmy przed paru. dniami o tym, że de 

degacja ' bezrobotnych złożyła wojewodzie me-. 

smoriał z 205 podpisami. к 

Narzekano na zmarźnięte kartofle, e „Am 

wydawał miejski komitet i za które potrącano 

® zarobków. ceny rynkowe. 

„Giełda bezrobotnych* pierwszą wiedziała 

-D© wszczętej akcji i memoriale oraz o załatwie. |. 

miu tej sprawy przez Fundusz Pracy. 

— Wstrzymano potrącenia za wydane kar- 

%ofle — informował nas jeden z bezrobotnych. 

-— Prowadzi się teraz dochodzenie. Po tym, zaś 
«dla tych, którzy otrzymali: pamadaki žguije, po - 

trącenia będą zniżone. 

- Potwierdzenie tej wiadomośći otrzymaliśmy 

Tylko z tą korek takže z „oficjalnego źródła”. 

tą, że część , bezrobotnych otrzymała „prze- 

maržušete - w, tłrodze kartofle, a nie zgniłe: — 

%ażdy ma swoje zdanie. $ 

- Bezrobotnym rozdano już 640: ton 'ziemnia 

"ków. Na składach znajduje się jeszcze 20 ton. 

Przeznaczóno je z początku dla punktów żyw 

'mościowych, Potem zaś, gdy komitet. zrezygno 

wał z tworzenia swoich kuchni (aby, uniknąć 

«dodatkowych wydatków), postanowiono ; tę re 

sztę rozdać. Ma to nastąpić w dniach „najbliż- 

szych. 

Kartefle dla Rp 

«twóch źródeł: : 
z @йв społecznych, zebranych na terenie 

BRAT E ż 

województwa wileńskiego i nowogródzkiego — 

(razem 340 ton) oraz 

z zakupów, przeprowadzonych przez F. Pr. 

za gotówkę, na rynkach wiejskich obu tych wo 
gewództw (520 ton), które z tych źródeł dostar 
«czyło kartofli przemarźniętych, zdaje się trud - 

mo będzie dziś ustalić. 

JADĘ DO HISZPANII. 

Z podwórza wąskim korytarzem wchodzimy 

"dó pokoju, w którym długa kolejka czeka 
przed drzwiami kierownika. Godziny przyjęć. 

Rażda z tych. dwudziestu kilku osób. niesie 
„ skargę i rozgoryczenie. 

— Od dwóch miesięcy nie mogę otrzymać 
pracy. Stale odsyłają, — w przyszłym tygodniu, 
albo za kilka dni. Kierownik musi zrozumieć, 
że powietrzem długo nie wyży ję. : 

— A ja musze mieć zaświadczenie. Eksmi- 

Rują mnie.. 

—A ja AR Hiszpanii jadę. Wesoło tam te 

: гхи —-m6wi mloda, czorstwa kobieta i SUeję 
się. 

SE Pani i tu wesoło — mówi opryskliwie 

mężczyzna, stojący za nią. ' 

— A pan chce żebym. płakała. Łez by: nie 

ё Щзіакяуіо. Wolę. pośmiać się. 

*"Ża chwilę jednak w gabinecie kierownika 

Si: i dostaje spazmów, "mówiąc o swej wiel 

= biedzie i sytuacji bez wyjścia. 20 

" Odbywa się teraz kwalifikacja bezrobotnych 
lo pomocy „doraźnej. Specjalni kontrolerzy w 

"vypadkačh wątpłiwych sprawdzają na miejscu 

zamieszkania sytnację bezrobotnego, ubiegają: 
<ege się o tą pomoc. 

— Dotychczas. zakwaliiikowano do pomocy. 

‚ dłoraćnej 5.500 osób. Przeważają 'w tym bezro- 

uaiieszczą się biura Funduszu Pracy, rejestrują- 

“0 i skierowywującę; bezrobotnych do pracy, za. 

miedający - 

  
  
  

KURIER 2 dnia 12 grudnia 1936 r. 

bolni, obarczeni licznymi rodzinami. 
kwalifikacyjne w dalszym ciągu trwają. 

W tych sprawach przyjmuje kierownik biu 

ra. Uzasadaia ałbo cofa odmowę pomocy doraź 
nej; decyduje też nieraz o potrzebie zatrudnie 
nia w. pierwszej sKołejce ze. względu na szczę 

gólnie” ciężką . sytuację materialną, w której 

znajduje się peteńt. ° ; 

„GWIAZDKA* DLA BEZROBOTNYCH. 

Najbardziej zaś aktuainą i absorbująca umy | 

sły bezrobotnych jest dziś sprawa - „gwiazdki 

dla bezrobotnych”, którą przygotowuje Miejski 

Komitet Poinocy. | 

ua“ (t. zw. „gwiazdka. 

nych wymawia ją z pewną ironią, jednakże 

można ją przyjąć. 55 

„„Gwiazdka“ bedzie polegala na rozdawatici 

wie mąki, słoniny, mieszanki kiatwowo- -eukrowej 

i drzewa opałowego. 

W ciągu grudnia, a prawdopodobnie przed - 

Bożym Narodzeniem, bezrobotni zakwalifikowa 

ni do pomocy doraźnej otrzymają Śreluio na 

rodzinę po 25 kig. mąki, 3 klg. słoniny, 1 kig. 
mieszanki kawnwo- -eukrowej i wielu z nich po | 

"1 mfr. sześc. drzewa ina opał. 

Należność za te produkty każdy х nich od 
/ pracuje. 

Zdjęcie przedstawia fragment akcji propagandowej, 

Prace. 

Nie jest to nazwą „oficjal 

.), wieła zaś bezrobot. 

    
bližej. „papierka“. 

  

wiazdka“ dla 3500 bezrobotnyc 
W grudniu Komitet rozda 90 tonn saacylkki, 

kwi Gl pół tonnuy mieszanki kawowo-cukrowej 
TY tomn słoniny 

Razem Komitet Miejski wyda okolo 90 ton 

mąki, około 11 ton słoniny, około 3 i pół tony 

mieszanki kawowo-cukrowej. 

Drzewo 'dła bezrobotnych Komitet otrzyma 

która ofiaro 

— Powstała 

z Dyrekeji Lasów Państwowych, 

wała go 4. tysięcy metrów sześc. 

coprawda pewna trudność z. dostawą 

znajdującego się w lasach, do Wilna, 

ułatwi Ko 

obecnie 

drzewa, 

jednakże należy sądzić, że D. L. P. 

mitetowi transport. 

Jak będzie wyglądała pomoc doraźna w na 

turze dla bezrobotnych, obarczonych rodzina 

mi. 

zakwalifikowani Bezrobotni samotni Zaś, 

do pomocy doraźnej, będą skierowani do istnie 

jących na teronie miasta: specjalnych kuchni, 

gdzie otrzymają: obiady. Akcja ta rozpocznie 

sie za kilka dni. Obiady te trzeba będzie odpra 

cować „Da robotach pedbeznych: w mieście. 

Ww bieżącym tygodniu na robotach wszelkie 

go rodzaju na terenie „Wilna, 

przez 'Fumdusz Pracy, pracowało około 600 

osób, W przyszłym tygodniu zaś od ponie- 

działku liczba ta powiększy się do 1400 osób. 

na ogłoszeniach, | wywieszonych 

zaajdują się nowe 

na głos przez 

Dziś więc 

na murze przy ul. Subocz, 

kolumny nazwisk, odczylywane 

jednego z bezrobotnych. stojącego w tłumie naj 

WŁOD. 

prowadzonej przez harcerzy na 
zbiórki odzieżowej. 

Do Wilna przybyło 6 wagonów granitų 
na pomnik Mickiewicza | 

W tych dniach do Wilna nadeszło 6 | 
„wagonów plyt 

< nych przez art. rzeźbiarza Kunę, który, 

granitowych, wykona- 

jak wiadomo, jest projektodawcą i wy 
konawcą a Rawicza w WA 
nie. 

Płyty te, przeznaczone na budowę 
pomnika, są na razie zwołone do ogród 
ka Orzeszkowej, gdzie przeleżą aż do roz 
„poczęcia robót. 

W najbliższych dniach spodziewane 
jest nadejście nowych transportów. 

Zbiórka książek dla wsi 
| Akademickie Koło Rożwoja Ziem Wschul- 
nich rozpoczęło ną ierenie m. Wina akcję zbie 
rania książek, które będą w „porozumieniu z cen 
tralą Towarzystwa Roz: "dja Ziem Wscnacn.ch 
w Warszawie wysyłane na teren województw 
wileńskiego i poleskiego. Ofiarodawcy, którzy z» 
chcą poprzeć tę akcję, mogą nadsyłać książki 

_ pod niżej podanym adresem, (ub zawiadomić pó 
semnie Koło Akademickie 9 inicihcu cdcbrnnia 
książek, ‚ 

SYLWETKI. 

  

reczkami, pełnymi suszonych serków. Konik 

biegnie qź z za Niemenczyna z Totwarku Mela 
ny, by w Wilnie właściciel jego mógł spienię 

żyć _ przygotowany Przez żonę towar. 

Konstanty Stefanowicz 
: jest mężczyzną rosłym, jak dąb. W czarnej ba 
ranicy wygląda okazale. pam "wą sika i za- 
azyną rozmówkę. 

— (o słychać na wsi? 

Nic. dobrego. Te samo; co iw mieście. 
davdzie narzekają, ale jakoś żyje się, ot przyje 
dzie człowiek raz w tydzień do miasta, sprze 

  
  

Akademickie Koło wysyła specjalue druki do 
PP. Dyrektorów Gimnazjów i Kierowników 
Szkół z prośbą o podanie do wiadomości wy 
chowanków, którzy by mogli ofii:owa? miepo 
trzebne już im książki, a tak: niezsędae dla wi 
łeńskiej i poleskiej wsi. 

Dyżury Kołą odbywają się podczas ferii Bo 
żego Narodzenia raz w tygodniu w czwartki od 
godz. 18 do 20-ej w lokalu elfa szenia Tech 
ników Polskich, ul. Wiłeńska 33 —2 

Gniady konik ciągnie za. sobą drabiak, nała | da śmietanę 
dowamy faseczkamj ze śmietaną i lnianymi wo i by. 

i ser i jedzie nazad do swojej ba 

— A dzieci macie? 7 

— A czemuż miało ich nie być. Jest pano 
czku, Ale pociechy z nich to żadnej. W chacie 
jest. czworo: dwie córki i dwóch chłopców. Sta 
siuk trocha pomaga w polu ; przy chacie; a 
młodszy Kazimierz to tylko patrzy i nie wim 
co z niego wyrośnie, 

— A czemu córek nie wydajecie za mąż? 
— Kiedy posagu nie mam. Bez posagu chłop 

wy na wsi dziewczyn nie chco brać i tak 19 
łetnia Marianna siedzi w domu i matce poma 
88, ar młodszej Irenie jeszcze n'e w głowie mąż. 

+ Nie biorą bez posągu? 

„= Nu łak. (oż panie. Trzeba ziemi dać ka 

prowadzonych | 

  

wałek i tysiąców kilka dołożyć, a nie ma z cze 
80. A po drugie znaczysią to i chłopców odpa 
wiednich trudno znachodzić. 

— [E, panie Konstanty. Jak to tak, żeby na 
wsi nie było chłopców. Niech tylko córeczka pa 
szuka, a pan niech nie przeszkadza, to na -pew 

„no znajdzie i będzie szczęśliwa. 

— Powiedźcie mi, panie Konstanty, jak czę. 
sta przyjeżdżacie do Wilna? 

-— Raz w tydzień to bywam obowiarkowie, 
a czasem to i częściej, 

— l tak wciąż ze śmietaną i z serami? 
— Woża ją juź śmietana do miasta 20 lat. 

Obrzydła już ta robota, ale kiedy trzeba, 
— I ciągle na Łukiszki..? 
— Nie, ją na Łukiszki nie jada Mam swo 

ich stałych ludzi, którym dostarczam. Mam ią 
ka państwa ; kilka'sklepów, które na mnie cze 
kajon. Jeździł ja przudy na Ławkiszki, ale tam 
nadtoż trudno sprzedać, Cena to może i lepsza, 
ale nie wygodnie, bo i miejsca trzeba pilnować 
i koniowi nie dobrze, 

— Więc macie stałych iklijentów. Wasze pro 
dukty powinny być bardzo dobre, 

— Ja tam nie wim. Wie moja baba. Musi 
co wody do mleka nie leje, a do śmietany żad- 
nego świństwą -nie sypie, Ludzie w Wilnie ga 
dajon co dobra, 

— I ile tak pieniędzy wieziecie do domu? 
— Różnie bywa, Dawniej, jak pieniondz był 

tanszy, to bywało co wezmie się z setka zło 
tych a i więcej nieraz, ale teraz to słabo, . koło 
50 zł, a pieniędzy trzeba, bo ; żywiołom trzeba 
kupować poszoru i czeladzi idać jeść. 

— A jak jest z ziemią? lie macie hektarów? 

Swoich to ja mam 6 hektarów, a nadto jesz - 
cze wynajmuję z 5. Dzierżawa droga, ale trzeba 
płacić, bo trudno z własnej 10 krów wykarmić. 
Ziemia naszą poszła w parcele. Teraz lepiej jest 
żyć. Dawniej to na tych sznurach trudno była 
z ogrodami, a dzieciom zawsze coś cheesia dać, 
Teraz ja zasadził 20 pniów jabłoni i grusz, a 
kilka odkupił od brata, który poszedł gospoda 
rzyć w inna strona: 

— A radio macie? 

- Jest radio. Ja to bardzo nie chciał teg 
radia zaprowadzać, bo lękał sie, że w chacie 
nikt pracować nie będzie, Dzieci prosili i wy 
prosili Wydatek to znaczysia nie taki wielki. 
50 gr, miesięcznie, a aparacik też nie dużo koaa 
tował, a dzieci słuchajon. 

— A ©0, co słuchacie? 

— My wszystko słuchamy. 
dzieć a wszystkim, 

— (o znaczy o wszystkim? 
Nu tak znaczysia w madio tego nie ma, co 

nam potrzebne. My chcieliby 
świecie lepiej będzie. 

Chcieliby wie- 

usłyszeć, że na 

-— A gazety czytacie? 
— Ja to nie czytam, Nie miał ja czasu mau 

czyć sie czytać i ;pisać. Dzieci moje, jak dosta- 
non gazety od księdza, to czytajon, ale 
wiem, czy mówią oni prawda czy nie. 
tam wie? 

— Macie więc rozrywkę, panie Konstanty. 
Widzicie jak dobrze, że dzieci umieją czytać i 
pisać, To wielka rzecz. One nie zginą na świecie. 
— Ja to rozumiem, że nie zginą, bo i-ziemi 

kąwałek jest, ale dawniej lepiej bylo. Mnie te 
już obrzydło życie. 

— Dlaczego obrzydło? Musicie być szczęśli. 
wi. Macie dzieci, żonę i gospodarstwo, a z: żoną 
pewnie w zgodzie Ižyjecie, 

— QCzemu nie,. rozumiesie, że w zgodzie. 
— Nie-bije was przecież, jalk czasami bywa 

ja nie 

Kto ieh 

ca? 

— Nie, co ona tam miałaby bić. Byłe byłoby 
Za co wypić. INasz cały zarobek ta Śmietana. 
Trzeba zbierać pieniądze na podatki. 

— A ile-placicie? 
— Tak-żeby nie skłamać, to będzie ze dwie 

setki razem, 

— To nie dużo. 

— Dużo to nie jest, ale son inne wydatki. 
Trzeba odzienie kupować. Buty sprawić wszyst 
kim. Zapałki, sól, karasina, cukru idzie dużo. 
Qt -zbierze się tego do kupy, a śmietana anaczy 
sia kosztuje 1 zł, 20 gr. kilo, a ser 80 gr. Pud 
kartofli 50 gr. Trzeba zbierać grosz do grosza. 

— Nie marzekajcie, panie Konstanty, Są ka 
dzie, którym gorzej powodzi się w życiu, ą są 
zadowoleni, że przynajmniej mogą pracować. 

Konstanty podkręca wąsika i spogląda ma 
konika. ; ! 

— Cūž za 5 godzin będziecie już w domu, 
— Možnd byč i prędzej, Jėšli pliszcza komia 

coby sam szedł to 6 godzin murowanie, ale z 
hatem jechać można i za trzy godziny być w 

chacie. 

— A eo wieziecie dzieciom z miasta * 
— Dziś to nię im nie przywioza. Ni>chai pa 

czekajon Świąt. Może ną Boża Narodzeaia trze 
ba będzie cości i kupić. 

— A pamiętajcie o żonie! 
Chłop wgramolił się do drabink:. Wziął tęjce: 

w ręce i cmoknąwszy pojechat w stroaę Nie- 
menczyna.. J. N.
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Wśeści i obrazki z kraju 

Mili, lecz rzadcy go 
strzecha 4 jska pod 

Wioska: bieda, słaba łączność ze 

światem. Czas płynie wolno, nikt się nie 
śpieszy, chyba Jatem, gdy pracy wbród i 
jeszcze robota pogania. Co niedziela i- 
dzie ktoś do kościoła, co wtorek jedzie 
kiłka osób na targ do najbliższego mia 
steczka, Raz w tygodniu sołtys idzie do 
gminy i zabiera pocztę. Czasem któryś 

chłopak przyszłe list z wojska, najczęś 

ciej jednak nic nie ma. Wieś mało daje 

zarabiać urzędom pocztowym. Piąte 
przez dziesiąte przychodzą różnymi dro 
gami wieści z szerokiego świata. Często 

proste wydarzenie wygląda jak baśń 
fantastyczna, tak je ubrała fantazja opo 
wiadaczy wiejskich. Kilka razy do roku 
krążą złe wieści o wojnie i o końcu świa 
ła, bo te rzeczy najmocniej przykuwają 
uwagę wieśniaków. Opowiadają czasem 
wprost nieprawdopodobne historie. 

Jedzie ktoś na jarmark. wydaje 5 gr. 
na najtańszą gazetę i z wielce triumfują 

  

  

cą miną przywozi ten ..kulturalny na- 

bytek* do wsi. 

Przychodzą wtenczas gospodarze, 
ktoś bardżiej „gramotny” czyta, a reszta 
słucha z wielkim namaszczeniem, nie ro 
zumiejąc czasem dziesiątej części tego, 
co napisano. Czytają wszystko: od deski 
do deski. a potem biorą jedni od drugich 
i czytają głośno we własnym domu. 

Jest wtenczas temat na kilka dni: „u 
hazeci piszuč...“. Często zgłasza się ten 
Jub ów do nauczyciela, żeby pożyczyć 

gazetę; może być nawet z przed tygod- 
nia, tu kilka dni nie odgrywa żadnej ro 
li. 

Ludnošė wiejska tęskni do.gazety, 
odczuwa brak pisma dostosowanego dó 
zainteresowań i poziomu czytelników 
wiejskich. Dobra i tania gzxzeta, która 

by potrafiła znaleźć drogę do chat, mo- 
głaby na wsi BA. a doniosłą ro 

„„Utrudniła 

by ee anna Eos 
Przy dzisiejszych warunkach gazeta dla 
wioski jest luksusem, na który pozwolić 
można tylko w wielkie święto. 

Jeszcze większym luksusem i bar- 

dziej niedostępnym jest radio. 
Ileż: ono potrafiłoby wnieść radości 

i zdrowego powiewu do naszych zanied 
banych wniosek. Marzyć 9 nim mogą tyl 
ko najśmielsi, kupić nie potrafi nawet 
stosunkowo zamożny gospodarz. 

Znałem jednego takiego co marzył 0 | 
radiu i planował coś skrycie w swojej 
głowie. Chatę miał na chutorze, starą, z 

porwaną wichrami strzechą. 

Było to już dosyć dawno. Pan Prezy 
dent objężdżał wtenczas Wileńszczyznę. | 
Przejeżdżał wiaśnie koło nędznej chatki 
miłośnika radia, 
wać tego co za radiem tęskni. Wieśniak 
wyszedł na drogę, obłapił Pana Prezy- 

72 

„na dumnie 

  
ježeli tak možna naz- 

denta za nogi i począł zwierzać się ze 
swoich marzeń o radiu. Pan Prezydeni | 
wzruszył się i dał wieśniakowi 100 zł. 
na aparat radiowy. Od tego czasa ante- 

sterczała nad słomianą strze 
chą chatynki. Gospodarz wieczory e całe 
spędzał na słuchaniu wieści 7 najdal- 
szych stron. 

Bywa, że nauczyciel ma 

ESS 

własne r< | 

„KURJER* z dnia 12 grudnia 1936 r. 

  

dio: wtenczas nie może pozbyć się gości 
co przychodzą wieczorem: .„Panok po- 
słuchać radzio ''.... 

Gazeta i radio, to dwaj wyczekiwani 
z utęsknieniem goście, którzy - jednak 
zbytnio się cenią na to, żeby tak ,, za 
pan brat* wejść ped strzechę wiešnia- 

czą. 

Witold Redziewicz. 

  

v ludności w pow. postawskim nie ma chleba |: 
Z wiełu miejscowości powiatu po- 

stawskiego nadchodzą wiadomości o bra 
ku żyta i chleba u właścicieli mniej- 
szych gospodarstw rolnych. Równocześ 
nie daje się zauważyć znacznie mniejszą 
podaż zboża na miejscowym rynku, co 
spowodowało podniesienie cen na żyto 
do 18 zł. za kwintal. Według miarodaj 
nych informacyj około 30 proc. ludnoś 

ci rolnej w powiecie pozbawiona już jest 
całkowicie chleba i odżywia się prawie 
wyłącznie ziemniakami, 

Również odczuwa się brak słomy i 
siana, co spowodowało gwałtowną wy   

przedaż bydła i nierogacizny, na które 

ceny znacznie spadły. 

Najbardziej upośledzane są pod tym 
względem tereny gminy kozłowskiej i 
worepajewskiej, a także część gminy ko 
bylniekiej i pestawskiej, gdzie klęska po 
suchy latem rb. poczyniła największe 
Szkody. 

Wytwoerzona sytuacja, zdaniem ta- 

chowych kół rolniczych, wymaga inter 
wencji władz, zwłaszcza w kierunku za 
opatrzenia rolników w ziarno na za- 
siew. 

Utrzymanie dla biednego dziecka 
w rodzinach policjantów 

Pragnąc przyjść z pomocą najbied- 
niejszej dziatwie wszyscy funkcjonariu 

sze policji w powiecie wilejskim, drogą 
dobrowolnego opodatkowania się, w cią 
gu kilku miesięcy zgromadzili znaczne 

fundusze. 
Z funduszów tych zakupiono obuwie 

i ciepłe ubrania dla kilkudziesięciu naj 
biedniejszych wiejskich dzieci, orąz zór 
ganzowano w rozmaitych miejscowoś- 

ciach punkty dożywianiardziatwy. ©rga 

Postawy 
W dn. 8 bm. u Jó 

powstawskiej, 

karabin ro- 

— NIELEGALNA BROŃ. 
zeta Gila w Simonkach, gm. 

njawniono uielegalnie posiadany 

syjski obcięty j 8 naboje. 
W. tymże dniu ujawniono nielegalnie posia 

daną tuzję myśliwską, proch i spłonki u Ste 

fana Pietkiewicza w Możejkach, gm. powstaw- 
skiej. ' 

— W WOROPAJEWIE ODBYŁA SIĘ URO- 
CZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA SZTANDARU miej 
scowej szkoły powszechnej im. Marszałka Pił. 

sudskiego. Po uroczystym nabożeństwie w koś- 

ciele parafialnym, aktu poświęcenia dokonał 

ks. proboszcz Paczkowski w obecności Słarosty 
Powiatowego Korbusza, inspektora szkolnego 

Radyskiego oraz licznych którzy przyje 

chalį na tę uroczystość. 
Po akcie poświęcenia i wb'janiu symbolicz- 

nych gwoździ, kierownik szkoły p. Raginia wy- 

dał dla uczestników uroczystości przyjęcie. 

gości, 

U lali OARELSS(IĄ ADTWYJY Gals NIB 

Sejmik spółdzielców polskich 

  
W Katowicach odbył się onegdaj Zjazd Spółdzielców przy udziale reprezentantów Spółdziel- 

Czości polskiej z całego kraju. Zdjęcie nasze przedstawia fragment 
momencie przemówienia dyrckiora Zw. 

obrad zjazdowych, w 
Spółdzielni „Społem Rapackiego. 

nocna część Wileńszczyzny,   

    

nizacją dożywiania i rozdawnictwa о- 
dzieży zajęły się lokalne placówki „Ro 

dziny Policyjnej” 

Godną podkreślenia jest również ini 
cjatywa tego rodzaju, że w niektórych 
„miejscowościach każdy policjant daje w 
swym domu pełne utrzymanie dla jedne 
go ubogiego dziecka. Akcja ta znajduje | 
duże uznanie i zrozumienie wśród spo 
łeczeństwa. : ` 

    

Swięciany 
— SEZON ROBÓT DROGOWYCH 1936 ROKU 

w powiecie święciańskim przechodził w innem 

sywnych pracach nad budową nowych dróg, łą 

czących większe ośrodki życia gospodarczego. 

Przybyło dróg o twardej nawierzchni z ka 

190 mb., 

brukowanych dróg półtora km., 

mienią łupanego 17 km. 

szosowej 5.30U-m*”, sprofilowania dróg 26.000 mo, 

wirowania jezdni, odarnowania skarp, przeczy 

szczenia rowów i t. p. 

zadrzewiono Ponadto nowych 36 km. 

oraz odsadzono uschłych i zniszczonych 1.425 

drzewek. 

Wymienione 

ły nakładem około pół miłiona złotych ze strony 

Skarbu Państwa, Funduszu Pracy i samorządów. 

W tegorocznym sezonie drogowym główny 

nacisk był położóny na budowę drogi Wilno— 

Święciany. Połączenie . twardą nawierzchnią 

Święciań z Wilnem ma nietylko znaczenie dla po 

wiatu święciańskiego, gdyż w ten sposób: pół 

a przede wszystkim 

powiat brasławski, zostanie otwarty dla rttchu 

automobilowego i połączony dobrą drogą koło 
wą dla celów gospodarczych i turystycznych, 

:— OBWÓD POWIATOWY LOPP, w Święcia 
nach, posiadając 17 kół gminnych i kiłkadziesiąt 

| kół szkolnych LOPP, za 11 miesięcy rb. osiąg 
nął dochodów zł. 5.147. 

Na sumę tą składają się przede wszystkim 
wpływy ze składek członkowskich (70 proc © 

gólnych wpływów). Reszta — to dochody 7 

xIII Tygodaią LOPP., z imprez dochodowych. 
z dobrowolnych ofiar oraz 7 subiwaxcyj samo 
rządów na lokalne cele obrony przeciwiotni- 

czej. 

W roku bieżącym LOPP, podobnie zresztą 
jak i inne organizacje społeczne, hapotyk: na du 
że trudności w akcj; gromadzenia funduszów. 

Pomimo zwiększonych wysilkow pa tym odcin 
ku ze strony zarządu powiatow275 zarządów 
kół, osiągane rezultaty nie.są proporcjonalne do 
nakładu pracy. Zjawisko *o należy przyp sać 
przede wszystkim: wysytzaniu oafiarnneści. S.0- 
łecznej w roku bieżącym na "ON. pomec z: 

mową bezrobotnym oraz inne dorażen cele, 
W: R. 

Dzisna 
— ŚMIERĆ W DZISIENCE. W dn. 3 bm. w 

rzece Dzisience utonął Jan Bowysionek, m-e 

pipmaj. Łomst, gm. szarkowskiej. | 

P zed fdtimś 

  nie licząc prze ; 

wyłatanej kory | 

dróg | 

prace drogowe dokonane żosta , 

  
* skich oraz: z imprez: przedstawień, > 

Wilejka pow. 
NARES, JEST ŚWIATŁO. 

Kada ww ie dlate 
własną elektrownię i przeprowadziła prąd z 

Mólodeczna. Jakiś czag światło było niżej wszeł. 
skilo krytyki, otecnie jednak: jest już dosyć do- 
brze. W porównaniu z poprzednim stanem (gdy: 
korzysłano z własnej elektrowni) jest o tyle łe-- 
piej, że z prądu możną korzystać nrzez całą do- 
bę, co ma ogromne znaczenie dla. radiosłucha 
«zy, iryzjerów, kina i warsztatów Pe 
prądem. = 
Swoja elektrownia nie bvia му stanie Žako 

wszystkich potrzeb miasta, gdyż wytwarzała za: 
mały energii, Ulice tonęły z Teguły w mroku. 0- 
becnie zaś mogą bvć zapalone wszystkie łatar- 
nie. Jedynie światło z elektrowni: wilejskiej by- 

ło nieco jaśniejsze. Przypuszczać jednak należy, 
iż elektrownia w Mołodecznie zechce zaspokoić: 
wymagania swoich klientów i będzie dążyć do 
udoskonaleń. 

W razie gdyby przewody elektryczne zostały: 
uszkodzone, Wilejka jest gotowa w każdej chwit 

li wykorzystać własną alEkIROWnić, do czasu u- 
swidięcia przeszkody. 

Kontrakt z Mołodecznem z siał zawarty na 
5 lat. Po upływie tego czasu ałbo zarząd miastó: 

zawrze nowy konir Akt, lub też rozbuduje i uru 
chomi własną elektrownię, 

— RÓŻNICA CBN W WILEJCE I KURZEŃ 

CU. W osłatnich czasach ceny na produkty spo» 

żywcze, a szozególnie nabiału, znacznie się pod 

niosły. Wystarczy powiedzieć, iż kg. masła do: 

chodziło 4 zł., a jajko do 10 gr. й 

Dało się zauważyć, że ceny nabiału w Wilej” 

ce i Kurzeńcu są Kurzeniec ležy od W? 

lejki o 8 km., mimo to bardzo wiele osób z 

Wilejki robi zakupy żywnościowe w Kurzeńcu. 

„to w Ku 

tzencu možna je nabyč za 8 gr. Rūžnica w tyma 

stosunku utrzymuje się w zastosowaniu į do in: 

nych produktów żywnościowych. Stanowi ona- 

około 20 proc. ceny kupna, co przy większych 

różne, 

Gdy w Wilejce jajko kosztuje 10 gr. 

zakupach daje poważne kwoty. W. R.. 

— OGNISKO ZNP. W: WILEJCE prowadzi 
kurs dla analfabetów. Na podstawie wykazu spo- 
rządzonego przez zarząd miasta stwierdzono, iż 

w Wilejce, na 6000 mieszkańców, jest wśród 
mężczyzn w wieku przedpoborowym 2 roczni- 
ków: 14, 16, 17 i 18, 26 analfabetów, Do pracy 

nad analfabetami z ramienia Ogniska Związku 
Naucz. Polskiego zgłosili się pp. Szajner, Warze- 
chowa, Mucha i Rodziewicz. 

Jak okazało się w pracy, ci rzekomi analfa 
beci w znacznej większośc, umieją czytać i pi 
sać! Tylko kilku chłopców jest zupełnie niepiś 
miennych. 

Utworzorńo wobec-tego dwa zespoły: bardziej 
zaawansowanych i tych co muszą poymawač li 
tery. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniw 
po 3 godziny i będą trwać aż do wiosny. Wpró 
wadzono język polski, rachunki, naukę obywa 
telską i zajęcia świetlicowe. Główny nacisk poło- 
żono na rožbudzenie zamiłowania do czytelni 
<lwa. W. R. 

Kurzeniec 
— 6 GRUDNIA PRZYBYŁ DO KURZEŃCA 

ZE SWOJĄ ŚWITĄ — aniožkami i djabelkami: 

— dobry: staruszek Święty Mikołaj, który w wy 

pełnionej po brzegi przez ludność miejscową ; ©: 

koliczną dużej sali teawalnej w domu Kasy Stef 

czyką rozdał ubogiej ddziatwie podarki w posta: 

ci ciepłego uhrania, ciepłych pończoch, rękawz 

czek i łakoci. W litzbie dzieci obdarowanych: 

znalazło się 10 dziec; 

brajskiej. 

Żydowskich ze szkoły he 

Obdarowanie bied'rych dzieci przez Świętego» 

Mikolaja zorganizowało miejscowe Koło PCR. 

na czełe z prezeską Koła p. Marią Rusiecką. 

Ogóiem podarki w ydano 49 dzteciom na ste 

mę 150 złotych. 14 

N. Wileika 
— NAJŚCIE NA MIESZKANIE I WYKUP. 

Maria 'Sworohowiezowa, zam. w Nowej Wiłej 

ce (Połocka 47), w dn. 7. bm. zamełdowała po 
licji, że w dn. 3 bm. o godz. 14 w czasie jej 
nieebeeności. do mieszkania, ie znajdował 
się wówczas tylko jej kóchanek Jan Wawrzy 
niak, wlargnęli Aleksander Labuč żam. w Wii 
nie, Jan Jasiulanice zam. w. Nowej. Wilejee į 

Pietr Korzeniewski zam. w Wilnić, tórzy za 

żądali od Wawrzyniaka pieniędzy, grożąc por 
źnięciem -20--n0żami. W *tyma  czósić - „powróciła 
Swerobowiczowa, która na” prośbę Wawrzynie 
ka dała Łabuciewi. 1 zł. Pe. trzymaniu pienię- 
dzy osobnicy ci opuścili mieszkanie mętającel- 
SBa uzbrojeni. nie byli. 

Mowe Koło.P,M. $.w Trybańcach 
tm. Soleezniekiej 

Koło PMS. w Trybańcach, £m. Soleczniki 
pwstało z inicjatywy miejscowej natrczycielki- 
szkoły powszechnej Macierzy i liczy obecnie 25 

człońków, przeważnie z pośród młodzieży. 
Przy Kole prowadzi się: 1) czytelnię — świet 

licę; 2) (kursy dla przedpoborowych orąž 3) bi 
bliotekę. 

Na wieczorach świetlicowych członkowie czy 
tają dzieńńiki i czasopisma, słucha ją andycji ra 

diowych, zabawiają się grami: warcaby, szachy 
it p. nadesłanymi przez Zarząd Centralny p. 
M. S. w Wilnie. 

Prócz tego co tydzień odbywają się żywe ga 
zetki 1 pogadanki Kułturałho - oświatowe z za 
gadnień życia-.codziennego,.które. prowadzi оам 
CZEKA CY „PMS. w Trybańcach. Poza tym 
członkowie Koła i inni uczęszcza ją na kursy dla 
przedpoborowych. 

"** Pumdnisze Koło czerpie ze składek członkow 
zabaw i tp.



ва 
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© tajemniczym wypadku Śmierci znanego w 
Wilnie jazz-bandzłsty Beniamina Marmuta — 
(Zawalna 47) do niedawna członka orkiestry 
iteatru „Nowości*, 

Tęgi muzyk © Szerokiej, stale uśmiechniętej 
twarzy, był dobrze znany w Wilnie. Grywał na 

sabawach, dancingach i stale uwijał się po 

„mieście. 
"Ostatnio Marmut przeszedł tragedię. Pomię 

dzy nim a jego żoną, pianistką teatru „Nowo 
ści*, wynikły nieporozumienia. Małżonkowie 
«amieszkali oddzielnie, zaś wśród znajomych 
szerzyć się zaczęły przeróżne pogłoski. Ta sama 
«plotka powiązała również nagły zgon Marmuta 
z jego tragedią rodzinną. 

'QOnegdaj około godziny 10 w nocy przecho- 

dzący ulicą Antokolską porucznik Zajączkow- 

Dziś» Aleksandra, Justyna W. 

Jutro: Łucji i Otylii P. 

Wschód słońca -— godz. 7 m.35 

Zachód słońca — godz. 2 m. 49 

  

` Spostrzeżenia Zakładu Meteerelog|i 0. $. В 

w Wilnie z dnia 11.XII. 1935 r 

(Cišnienie 774 —- ы + 

"Temp. šrednia —1 

"Temp. najw. +1 
"Temp. najn. —2 

pad: ślad | 
Wiatr: połudn. 
"Tend. bar.: spadek 

iUwagi: pochmurno, dżdża 

— Przepowiednia pogody w-g PIM. do wie- 

«z0ra 12 bm.: Nadal pogoda bez zmian, chmur. 

ma i mglisto z rozpogodzeniami w ciągu dnia 

sv dzielnicach południowych. 

'Na ogół lekki mróz, — Słabe wiatry z po 

Žudnia-wschodu. 

DYŻURY APTEK, 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

4) Sakołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 2) Cho- 
amiczewskiego (W. Pohulanka 25); 3) Miejska 
(Wileńska 28); 4) Turgiela i Przedmiejskich 
4Niemiceka 15); 5) Włysockiego (Wielka 3). 

Poza tym dyżurują apteki: 1! Paka (Anto- 
ikolska 42); Szantyra (Legionów 10) i Zającz- 
kowskiego (Witoldhowa 22). 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

|Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

| Apartamenty, iszienki, telefony w pokojach 
Ceny bardzo przystępne.   
PRZYBYLI DO WILNA: 

— De hotełu „Georges'a*: Kossowski Zy- 

gmunt z Warszawy, gen. Żeligowski Lucjan z 

«maj. Turgiele; dyr. Romański Mieczysław z 

(Warszawy; Cude Edmund z Warszawy; Lipo- 

wicz Roman z Warszawy; bar. Dehn Julia z 

amaj. Hołowieski; Radionow Dymitru z Buka- 

resztu. ri 

HOTEL EUROPEJSKI 
Plerwszorzędny. — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

  

    
KOŚCIELNA 

—RORATY OGÓLNO-ZWIĄZKOWIE CHRZE 
ŚCIJAŃSKICH ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH w 
"Wilnie, odbędą się w niedzielę 13-g0 grudnia 
1936 r. w kościele po Dominikańskim (św. Du 
cha) o godzinie 6 rano. Członków Zarządów Zw 
uprasza się o wcześniejsze przybycie ze sztanda 
rami. Cełem utrzymania porządku oraz dła roz 
dania świec członkom prezesi Związków stawią 
stę w zalkrystji o godz. 5 min. 5 min. 30-cie ra 
%0. Z nawodi wyjazdu kapelana Chrześć. Związ 
ków Zawedowych ks. mgr. Aleksandrą Mości- 
ckiego na pogrzeb zmarłego w dniu 10 grudnia 
ojca, kazanie podczas Rorat wygłosi ks. redak 
tor Józef Grasewicz. 

— BRoraty „Sokołów*. W, niedzielę 13-go 
sgrudnia rb. Sokoli idą ze sztandarem na Rora 

ty do kościoła św. Ducha (po-Dominikańskie- 
go). Zbiórka w Sokolni (Wileńska 10) w czap 
kach sokolich o godz. 5,30 rano. W! niedzielę 
20 grudnia rb. o godz. 19 w Sokole Wileńskim 
odbędzie się tradycyjny opłatek dla członków 

a zaproszonyeh gości. Punktualność obowiązu 
je. Zapisy na opłatek w sckretariacie (Wileń- 
ska 10) codziennie od godz. 19 do 21 do dnia 
17 grudnia rb. włącznie, 

— Roraty Zw. Niższych Funkejonariuszów 
Państwowych Okręgu Wileńskiego odbędą się 
w dniu 13 grudnia rb. o godz. 6 rano w koście 
je św. Jana, na które wszystkich członków za 
prasza — ZARZĄD. 

Połieję zaałarmowano w nocy wiarłomością | 

  

    

„KURJER* z dnia 12 grudnia 1536 ». 

ski zauważył leżącego na elwodniku przy zbiegu 
ul. Antokolskiej i Tramwajowej mężczyznę. — 

Był to Beniamin Marmut. Leżał skulony na 
chodniku. Na twarzy, pomiędzy iewym okiem, 
a nasadą nosa widniała rana, która mogła po 

chodzić zarówno od uderzenia podczas upadku, 
jak i od ciosu. į 

Por Zajączkowski zaalarmował pobliski III 
Kom. Policji. Konającego Marmuta przewiezio 
no dorężką do ambulatorium pogotowia ratun 
kowego, gdzie dyżurny lekarz stwierdził zgon. 

Lekarz 

ny zgonu, 
na skutek 
cowego. : 

Dochodzenie potoczyło się w szybkim tem 
piem. W ciągu nocy zbadano kilku świadków. 

nie mógł jednak stwierdzić przyczy 
a mianowicie, czy Śmierć nastąpiła 
grlniesionej rany, czy też ataku ser 

—
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Tajemnicza śmierć muzyka 
Ktoś napominał o tym, że żona zmarłego od- 
grażała się zemstą w razie jeżeli nie udzieli 
zgody na rozwód. Zarządzpno jej zatrzymanie. 
Fakt zatrzymania Gliki Marmutowej dał jesz 
cze więcej powodów do plotek i domysłów. — 

„  Glika Marmutowa, po kilkugodzinnym poby 
cie w areszcie została przesłuchana i zwołnio 

< z.
 

= 

Zwłoki zmarłego z polecenia władz sądowo- 
śledczych przesłano do kostnicy przy szpitalu 

św. Jakuba, gdzie dzisiaj dokonana zostanie 
sekeja zwłok: Stwierdzone zostanie czy Mar- 

mut został zamordowany czy też miał w tym 

wypadku miejsce nagły zgon. 

Polieja ustala również co robił zmarły o 

tej porze na Antokolu. — Dalsze dpehodzenie 
w tej sprawie trwa. (e). 

  

KRONIKA 
` MIEJSKA. 

— PIERWSZE POSIEDZENIE KOMISJI DO 
SPRAW AUTDTOBUSOWYCH. Przed ikiłku dniami 
donosiliśmy o wyłonieniu specjalnej Komisji do 
spzaw komunikacji autobusowej w Wilnie. Wczo 
raj odbyło się pierwsze posiedzenie tej Komisji, 
Na porządku dziennym obrad znalazła się spra 
wa żywo obchodząca wilnian, mianowicie „ga 
zy tpujące*, wydzielane tak obficie przez nasze 
autobusy. 

Jednocześnie Komisja poruszyła sprawę wa 
runków, ma: jakich mogłaby być zawarta nowa 
umowa z. przedsiębiorcą : autobusowym. W obu 
tych kwestiach odbędzie się w najbliższym cza 
sie ponowne posiedzenie Komisji. 

— REWIZJA GOSPODARKI MIEJSKIEJ. W 
początkach przyszłego tygodnia odbędzie się ko 
lejne posiedzenie rad.ieckiei Komisji Rewizyj 
nej. Komisja przeprowadza obecnie rewizje go 
spodark; magistratu i wszystkich  przedsię- 
biorstw miejskich zą rok budżetowy 1936-37.. 
Ze względu na ogrom materiałów rewizja postę 
puje bardzo powoli. 

— Rewizje wśród płatników podatków miej 
‚ skieh. 'Na terenie miasta przeprowadzana jest 

w dalszym ciągu lustracja podatkowa. Specja! 
nie dełegowani urzędnicy miejscu sprawdzają 
czy płatnicy samoistnych podatków miejskich 

| (od psów, reklam, szyłdów itd.) w madesła- 
nych deklaracjach podały zgodnie z istotnym 
stanem rzeczy wszystkie objekty i czy prawid 
łowo opłacany jest od nich podatek. 

Stwierdzono już szereg uchybień i wykro- 
czeń, polegających przeważnie na  zatajeniu 
objektów podlegających opodatkowaniu. Winni 
są karani wysokimi grzywnami. 

& 

— Konfiskata „Ovent  Kuriera*. Decyzją 
władz administracyjnych skonfiskowany został 
wczorajszy nakład żydowskiej popołudniowej 
gazety „Ovent Kurier“ za treść artykułu wstęp 
nego o odbywającym się obecnie w Szwajcarii 
procesie Frankfurtera. 

SPRAWY SZKOLNE 
— Kurator. Okręgu Szkolnego Wileńskiego 

p. M. Godecki wyjechał w dn. 11 bm. w spra 

wach służbowych do Warszawy. Zastępować p. 
kuratora będzie p. naczelnik Lubojacki. 

Z KOLEJI 

— Dyrektor Kolei Państw. jnż. Wacław Gła 
zek 11 bm. wyjechał z Wilna dn Warszawy w 
sprawach służbowych. Powrót nastąpi w nie 
dzielę rano. ‚ 

4OSPODARCZA 
— Od dnia 1 grudnia rb. otwarte zostały 

dla przewozu tranzytowego przesyłek towaro- 
wych linie kołejowe Warszawa—Radom i Kra 
ków — Tunel. : 

W. ten sposób najkrótsza droga przewozu 
przesyłek do stacyj położonych na południe od 
Warszawy w kierunku na Radom i Kraków ule- 
gła dalszemu znacznemu skróceniu, wskutek 
czego i opłaty przewozowe będą obliczane już 

za mniejszą odległość przewozu. 
— Od 15 grudnia obowiązywać będzie zmia 

na przepisu taryfowego o obliczaniu opłat za 
przewóz zwierząt żywych (par. 58 Cz. I-—B. Ta 
ryfy Tow.), polegająca na tym, że jeśli przy 

załadowaniu przesyłki drobnej zwierząt żywych 
zostanie zajęta cała powierzchnia podłogi wa 
gonu, to opłata przewozowa będzie obliczona 
jak ma przesyłkę wagonową, chociażby norma 
10 mtr. kw., ustałona dla przesyłek drobnych 
nie była przekroczona. 

WOJSKOWA. 

— Dodatkowa Komisja Poborowa  odbę- 
dzie się 16 grudnia. Ostatnie w roku bieżącym 
posiedzenie Komisji Poborowej, które miało 
się odbyć w dniu 18 bm. odbędzie się w naj- 

bliżzsą środę 16 grudnia 
Komisja urzędować będzie w lokalu przy ul. 

Bazyljańskiej 2. 

RZEMIEŚLNICZA 
— OGÓLNE ZEBRANIE CZŁONKÓW CHRZE 

ŚCIJAŃSKIEGO ZWIĄZKU RZEŹNIKÓW i Wę 
dliniarzy odbędzie się w sali przy ul. Metropo 

litalnej 1 w poniedziałek 14-30 grudnia rb. © 
godz. 7-ej wieczór (19-ej). 

Na porządku dnia poza sprawozdaniami Za 
rządu i sprawami podatkowymi omówiona bę 
dzie sprawa własnego domu Związkowego, spra 
wa wejścia w życie ustawy o uboju rytualnym, 
sprawa choink; dlą dzieci i inme. 

PRASOWA 

‚ 
i 
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1 dobnie jak I recital w ubiegłym 

RÓŻNE. 
— Wilnianie poznajcie Wilno. — W najbliż 

sżą niedzielę zaprowadzi nas przewodnik Zw 
Propag. Turyst. do gmachu Biblioteki Uniwer 
syteckicj, gdzie zobaczymy dwie wystawy: 

Wystawę Skargowską ilustrującą pracę piś: 

mienniczą, kaznodziejską ; charytatywną ks. 

Piotra Skargi, pierwszego Rektora USB., oraz 
pamiątki”po Nim. 

Wystawę  Ruszczycowską przedstawiającą 

zbiór ornamentów, szkiców ; prac graficznych 
wielkiego miłośnika Wilna, jakim był ś. p prof. 

F. Ruszczyc. { 
Zbiórka, jak co niedzielę, o godz. 12 w og- 

ródku przed Bazyliką. ; 
— „Dzień Kultury Białoruskiej. Jutro w 

niedzielę dnia 13 bm. w sali gimnazjum litew 
| skiego im. Witolda Wielkiego przy ul. Dąbrow 
skiego 6, odbędzie się uroczysta Akademia — 

Koncent ku czci „Dnia Kultury Białoruskiej. 
W koncercie biorą udział: światowej sławy te 
nor opery mediolańskiej i poznańskiej M. Za- 

bejdo-Sumicki, prof. K. Gałkowski oraz Chór 
Białoruski pod batutą p. G. Szyrmy. Bilety przy 

_ wejściu na salę. Początek o godz. 18. Szczegóły 
„w afiszach 

—. SPROSTOWANIE, W związku z komuni 
katem Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet z 
dnia 10 bm. o Zebraniu Żałobnym dla uczczenia 
$. p. Haliny Kaczyńskiej, sprostowujemy omył 

kowo podaną godzinę zelranią z 18-ej ma 17-tą. 

  

IDEAL NIE GOLĄ! 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś w sobotę i jutro w miedzielę o g. 
8,15 komedia W. Somersei-Maugham'a „Oto 
Kobieta*, 

— Jutro w niedzielę po raz pierwszy na 
popołudniowem przedstawieniu o godz. 4.15 

po cenach propagandowych „Tempo 120“. 
— W końcu przyszłego tygodnia ukaże się 

premiera komedii p. t. „Był sobie więzień*. 
— Recital fortepianowy Szury Czerkaskiego, 

wybitnego pianisty amerykańskiego odbędzie 
się w poniedziałek przyszłego tygodnia wieczo 
rem o godz. 8.30 z programem najgenialniei- 
szych kompozytorów. Zapowiedź wspaniałego 
koncertu obudziła wielkie zainteresowanie, po- 

tygodniu. -— 
Bilety po cenach zwyczajnych są już do naby 

cią w kasie teatru „Lutnia*. 
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TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. 

— Występy Z. Lubiczówny. „Dokoła Miło- 
šei“. Dziś grana będzie w dalszym ciągu po ce 
nach propagandowych pełna czarownych melo 
dii i humoru op. Strausa „Dokoła Miłości, — 
W. roli głównej Z. Lubiczówna na czele zespo- 
11 

— — Jutrzejsza popołudniówka w „Lutni“.— 
Jutró na przedstawieniu po południowym po ce 
nach propagandowych ujrzymy czarującą Op. 
Strausa „Dpkoła Miłości*. 

— „Przygoda w Grani Hotelu*. Ostatnia 
nowość z. dziedziny komedii muzycznej, słyńny 
utwór P. Abrahama „Przygoda w Grand Hote 

lu* osnuty na tle sztuki Saveira, będzie naj- 
bliższą premierą Teatru Muz. „Lutnia. 

RADIO 
WILNO ! ł 

SOBOTA, dnia 12 grudnia 1936 r. 

6.30: Pień; 6.33: iGamm.; 6.50: Muzyka; 7.15: 
Dziennik por; 7.25: Program dzien.; 7.30: Im 
formacje i giełda roln.; 7.35: Muzyka; 800: Au 
dycja dla szkół; 8.10: Przerwa; 11.30: Śpiewa 

niy piosenki; 11.57: Sygnał czasu i hejnał; 

12.08: Koncert; 12.40: Dziennik połudn.; 12.58: 
Mała skrzyneczka; 13.00: Koncert życzeń; 14.00: 
Przerwa; 15.00: Wiad. gospod.; 14.00: Przerwa; 

14.50: Wesoła audycja dla dzieci; 15.00: Wiad. 
gospod.; 15.15: Koncert rekl.; 15.254: Życie kuł 

turalne; 15.30: Odcinek prozy; 15.40: Dawna mu 
zyka; 16.05: Pogadanka radiotechniczna; 16.16: 
W 3850-letnią rocznicę zgonu Króla Stefana Ba 
torego transmisja z Grodna przez Wilno; 17.00: 
Koncert solistów; 17.50: Przegląd wydawnictw; 
18.00: Pogadanka; 18.00: Wiadomości sportowe; 

| 18.20: Muzyka z płyt; 18.50: Pogadanka akt.; 

| 19.00: Audycja dla Polaków zagr.; 19.30: Meło 

die egzotyczne; 20.30: Nowości poetyckie (Leś 
mian i Staff); 20.45: Dziennik wiecz.; 20.55: 
Pogadan. akt.;. 21.00: Recital skrzypcowy Sieg 
frieda Borriesa; 21.40 Muzyka taneczna; 22.00: 

Uśmiech Poznania wesoła audycja; 22.30: Ми 
zyka taneczna, 

Su są 

NIEDZIELA, dnia 13 GRUDNIA 1936 r.“ 

8.00: Sygnał czasu ; pieśń; 8,03: Audycja. 

dla wsi; 8,18: Piosenki wojskowe; 8,27: Rozmia 
itości rolnicze dla wsi Ziem Półn.-Wsch.; 8,35: 

Tańce ludowe; 8,45: Program; 8,50: Dziennik 

por.; 9.00: W 350-lecie zgonu króla Stefana Ba 
, torego, transmisja z Grodna. Nabożeństwo i 

reportaże; Po nabożeństwie płyty — z czeskich 

oper; 11,57: Sygnał czasu i hejnał; 12,03: Ken 
cert rozrywkowy; 13,:00: Życie kulturalne; — 

13.12: D. c. koncertu; 14,00: Tranmisja z otwar 
cia wystawy radiowej; 14,15: Moje zwierzątko, 

opowiadanie dla dzieci; 14,30: Muzyka ludowa: 
25,30: Audycja dla wsi. Piechota łanowa — 
pog.; 16,00: Koncert rekl.; 16,10: Audycja dla 

świetlic; 16,30: Fragment słuchowiskowy — 

„Łgarz* — Krasickiego; 17,00: Koncert symf.; 

17,55; Pogadanka; 18,05; D. c. koncertu; 19,00: 

Rzut oka na najnowszą powieść polską — ad 
czyt; 19,15: Koncert życzeń; 20,20: Wiad. spor 

towe; 20,40: Przegląd polit.; 20,50: Dziennik 

wiecz.; 21,00: Wesoła fala lwowska „Czy jest 
coś dla p. Anieli; 21,30: Arie i pieśni komp. 

francuskich -i włoskich; 22,00: Sygnały — . ге- 
portaż muzyczny; 22,30: Nowości taneczne; — 

22,55—23,00: Ostatnie wiadomości dz. rad. 
deg,cz;;-;Łosfo tw mwyf mfwymfwymfywmfmb 

Wiadomości radiowe 
WYCIECZKA RADIOSŁUCHACZY 

„Książka. 

Oto hasło pod którym Rozgłośnia Wileńska 

organizuje swą kolejną wycieczkę dnia 13 bm. 

Wycieczka tą odbiega od slosowanego dotąd sza 

błonu, gdyż uczestnicy dla uzyskania pewnej 

całości wrażeń zwiedzą nie jeden jak dotychczas 

lecz 4-ry następujące ciekawe objekty: drukar 

nię, dla zapoznania się ze sposobami powstania 

książki, księgarnię — celem zgłębienia zagad 

nienia sprzedaży i bibliotek, która rozwązuje 

kwestję zasad i techniki pracy mowoczesnego 

bibliotekarza, Objektem 4-tym będzie Skargow. 

ska wystawą książki. Niestety w tej ciekawej i 

niecodziennej wycieczce może wziąć udział ogra 

niczona iłość osób, b. najwięcej 200-cie radiosłu 

chaczy. Zbiónka jak zwykle przy wieży Św. Ja 
na o godz. 11,15. Udział i zwiedzanie bezpłat- 
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350 ROCZNICA STEFANA BATOREGO 
w Radio. 

W dniu 12 bm. Polskie Radio nada przez 

Wilno specjalną audycję dla uczczenia 350-ej 

rocznicy śmierci króla Stefana Batorego. Na 
audycję tę złoży się transmisja pięknej uroczy 

stości, która odbędzie się w Grodnie na Starym 
Zamku Królewskim oraz odczyt o Stefanie Be 
torym, który wygłosi znakomity historyk Artur 

Śliwiński. Audycja rozpocznie się o godz. 16.15. 
Reportaż z Grodna przeprowadzi prof. H. Mo- 
ścieki. 

KONCERTY SOLISTÓW W RADIO. 

W- sobotę dn. 12 bm. wystąpi przed mikro 
fonem kilku wybitnych artystów: wieczorem 
o godz. 21.00 odbędzie się recital skrzypcowy 

artysty nicmieckiego Siegfrieda Borriesa, który 
zaproszony został przez Polskie Radio na pod 
stawie umowy o wzajemnej wymianie artystycz 
nej obu krajów. Niemiecki gość wykona wirtu 
ozowskie, efektowne utwory Paganiniego, Wie 

| niawskiego, Sarasatego itd. Po południu tegoż 
dnia o godz. 17.00 wystąpi śpiewaczka Helena 
Wertheim, która odśpiewa piękne pieśni Schu 
manna, R. Straussa i Brahmsa, oraz pianista 
Artur Hermalin, w programie złożonym z rów 
nie pięknych utworów Liszta, Chopina i 'Debus 
siego.   

Katastrofa lotnicza 
Ы bm. około godz. 14.30, pilot przysposo 

bienia wojskowego 24-leini Aleksander Ritler 

podczas lotu treningowego па awionetce Aero 

klubu Wileūskiego RWD-—8 nad Porubankiem, 

z powodu niskiego pułapu wzbił się nieopatrz 

+nie w chmury, w tym stracił panowanie I 
| wpadł w korkociąg. Maszyna została - dosaczęt 

| nie rozbita, pilot zaś doznał lekkich obrażeń 
| х 

i leczy się w domu. 

Ujawnienie cen w sklepach -- 
W związku z nadchodzącymi świętami Boże 

go Narodz.,'co pociąga za sobą wzmożony ruch 

w sklepach, Starostwo Grodzkie połeciło orga 

nom połicyjnym zwracanie bacznej uwagi 

wszystkie sklepy. Winny być ujawniane ceny "a 

ma 

artykułach, a niezależnie od tego w każdym skie 

| pie musi znajdować się szczegółowy cennik. » 

{ Za wszełkie przekroczenia w tym kierunku 

| wymierzane będą surowe kary.
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Godziny handlu w tygodniu 
przedświątecznym 

Władze wydały zarządzenie 

zezwałające w okresie 

18 bm. 

dzin handlu w sklepach do godz. 

niedzielę 20 Dun. handel 

od gódz. 138 do 18. 

W wigilję świąt 24 grudnia skiepy mogą być 

6 w. 

sklepy 

admieistracyjne 

przedświątecznym;, po- 

czynając od dnia na. przedłużenie go- 
w 

uprawiany 

9 wiecz. 

może być 

ołwarte do godz. 

25 bm, wszystkie nie wyłączając re 

stauracyj, kawiarni i jadłodajni winne być bez- 

względnie zamknięte przez cały dzień. 

Natomiast w dniach 26 i w niedzielę 27 bm. 

kawiarnie i jadłodajnie mogą być otwarte, jak 

w zwykły dzień świąteczny. 

BRP" 

Gdzie lokować 
chorych na oczy? 

W książce wypadków pogotowia ratunkowe 

go widnieje godna uwagi adnotacja lekarza: — 

„Lecznica św. Józefa nie przyjęła. chorego. 
Gdzie lokować chorych na oczy”? 

„Historja” powstania tej adnotacji była na 

stępująca: wieczorem do pogotowia został do 

starczóny przez połicjanta pijany osobmik. 
Znaleziono go na chodniku z uszkodzoną gałką 

óczną. Był nieprzytomny. Dokumentów przy 
nim nie znaleziono. Groziła mu utrata wzroku. 

Pogotowie przewiozło chorego do lecznicy św. 

Józefa, lecz tam go nie przyjęto. Dla braku cd 
powiedniejszego locum pogotowie przewiozło: 

chorego do szpitała żydowskiego. 
Widocznie jednak leczenie oka 

specjalneg szpitala i dłatego lekarz 

w kśjążec wypadków powyższą uwagę. 

Nie dawno pisaliśmy o braku bezpłatnego 

ambulatorium dentystycznego dla « niezamoż- 

nych i bezrobotnych. Obecnie muśimy poruszyć 

sprawę: łecziicy ocznej. 
Sądzimy, że te sprawy nie powinny spotkać 

wymaga 

zapisał 

się Ż ZAC) Zarządu Miejskiego. 1 

S As 

"Zgon w pociągu — 
11 bm. na szlaku Łachwa — Łuniniee w 

wagonie pociągu osobowego Nr. 852 umarł pod 

«óżny Mikołaj Awdziejczyk, lat 28, robotnik, 
aaanieszkały w Mikaszewiezach. 

Samėgon 
W da. A bm. patrol polieyjuy z posterunku 

w Mołodecznie ujawnił aparat gorzełniczy w ru 

chu u Piotra Borysa, m-ca wsi Axrłamowiecze, 

gm. msłodeczańskiej. Aparat, zacier i samogon 

przekazano Brygtdzie Kontroli Skarhowej 

Mpłodecznie. 

NOP RASTENIS R LI AIPS D 

Studio Rytmo — Plastyki Tanecznej 

KOŁAKOWSKIEJ-ŚMIETAŃSKIEJ 
przyjmuje zapisy Pań i Dzieci 12—1, 18—20 
indywidualne. lekcje tańców towarzyskich" 
Nowość sezonu El-$on, Passo-Doble i inne. 

Ww. Pohulanka 19—12-a. 

w 
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i dzielczy Bank Ludowy.zwrócił się do Minister- 

  

  

Bank Spółdzielczy w Postawach 
stara się o uprawnienia dewizowe 

Istniejący w Postławach Chrześcijański Spół. 

stwa Skarbu z prośbą o udzielenie mu: zezwo: 

lenia na prowadzenie operacyj walutami zagra 

które to uprawnienia od kilkunastu 

lat posiadał do czasu wejścia w życie dekretu 

nicznymi, 

o ograniczeniach dewizowych. 

W! złożonej petycji zarząd Banku wskazuje 

na to, że podaż walut obcych na terenie powia- 
tu postawskiego jest w dalszym ciągu dnża 

i liczni klienci, pragnący sprzedać ruble zło- 

te, dołary lub łaty, muszą udawać się do od- 

ległego o 200 km Wiłna ećlem - dokonania 

sprzedaży. Stan ten powoduje pewune rozgory- 

czenie i skargi, a ponadto ułatwia pokątnym 

spekulantom wykonywanie nielegabzych opera- 

cyj giełdowych. . Należy dodać, powyższa 

sprawa -jest specjalnie aktualną w chwili obec. 

nej wobec masowego powrotu osób z Łotwy, 

na robety rolne,.a nie 

że 

które wyjeżdżały tam 

zdążyły, względnie zapomniały dokonać wymia- - 

ny waluty łótewskiej na złote polskie na stacji 

kolejowej Turmont. 

Jak się dowiadujemy, petycja Banku, jako 

całkowicie uzasadniona, została poparta przeż 

Starostę Powiatowego. 

Giełda zbożowo „łoweewa   
I lniarska w Wilnie 

z dnia 12 grudnia 1936 r. 
Ceny ка towar żredniej handlowej jakeści, pa- 
tytat Wilne, ziewiepłody — w ładunkach wa- 
gsnowyeh, mąka i otręby — w mniejsx. il sóe, 
w złotych za | q (100 kg); len — za 1000 kig 

Żyte | standart 696 g/l 19— 19.50 
- н $ 670 , 1850 19 — 

"azeniea | ь 730 , 24.— 24.50 
4 Il 5 710 . 2275 2350 

jęezmień. | ы 675 „ (Базх.) 21.75 22.25 
03 ! 4 649 „;,. 21,25 21,75 

Owies I я 468 °, 16.— 16.50 
& Ц s 445 , 15,50 16.— 

Gryka I $ 610 ‚ 20.— 20.50 
Ё Н 5 585 -„ = — 

Mąka pszonna gatunek | wyciąg. 44— 45— 
^ 4 * 1-A 37.75 38.50 
" “ L 1-B 3625 36.50 
kė % » 1-4 31.50 32.50 
у у $ -Е 30.50 31.— 
L w ы И--Е 28.— 285 
ы й Ž 11—G 25.50 26.00 
„  Żytmia do 50% 28.50 29.— 
щ „ % 65% 26,— 26.50 

„  razowa do 95 % 21.— 21.75 
Otręby pszenne miałkie przemiału 

stand. 13,25 13.50 
Otręby żytnie przemiału stand. 12.75 13— 
Łubin niebieski 9.75 10.25 
Siemięq laiane b. 90% f-ce wag s. zał. 36.50 37.50 

Len standaiy:c wany: 
ttzwgamy Wołożyn basis i 1470.— 1510— 

iš Horodziej 1640.— - 1680.— 
ы Miory sk. 216.50 1370.— — 1410.— 
й Traby -— 

Czesany Horodz. b. | sk. 303,10 1930 — *1%70.— 
Kądziel Horodz. „ „ » 216,50 1430 — -1470.— 
Tasgaaiec mocz, asoit. 70/30  £6 ).-— 900.— 
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ZAKŁADY GRAFICZNE 

ZNICZ 
Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 340 

  

Wykonują wszelkiego rodzaju 
roboty w zakresie drukarstwa 

I introligatorstwa 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE   
  

wspaniały w rozmachu, w obsadzie i w treści epos filmowy 

-——— Generał SUTTER 
Nad program: DODATKI i AKTURLIA 

LUX| 
О 7151 

Według słynnej powięści Rafaela Sabatiniego 
Niewidziane sceny tortur. 

Polskie kino 

ŚWIATOWID 
Mickiewicza 9 

Po raz pierwszy w Wiinie 

W rekord. obsadzie : 

119 minut niezapomn. wrażeń i wzruszeń. 

2 Kapitan BLOOD 
ężny film o miłości dwojga łudzi z "Bl sfer 

„INTRYGA FLORIS 
Olga CZECHOWA, Luise Ulrich, Adolf Wohibrueck I ans Schlettow 

NAD PROC Raga 

Giganłyczne. bitwy morskie. 

Początek seansów o godz. 2-€j 

Superlilm Korsarski niebyw. wzruszeń 

Burzliwe życie najsłynniejszego korsarza świata 

ELL“ 
(REGINA)   

  

Na wileńskim bruku 
ARESZPOWANIE SPRAWCÓW .NAPADU 

_ POD GUDOGAJEM. 
w „Kuriera“ don'eś 

liśmy o napadzie rabunkowym 

między Gudogajem a Ostrowcem, 

rą padł kupiec: FPraciański. 

Jak się obecnie dówiadujemy 

czorem policja powiatowa areszłowała 

onegdajszym numerze 

"ma drodze 

którego otia 

wczoraj. wie. 

spraw 

ców napadu rabunkowego, którymi okazałi się 

bracia Konstanty i Wincenty Malyszkowie Na 

pastaikiem był 'W imcenty, zaś brat jego . stai na 

czatach. 

Podczas 

jak i woźnica Wiktor Zarewicz poznali spraw 

kenfro ntacji zarówno a iań sk į, 

te napadu. 

Wiczoraj Małyszków przewieziono. do Wilna 

i z polecenia sędziego śledczego osadzono w wię 

zieniu na Łuk'szkach, Dodać jeszcze należy, 'iż 

przy napastnikach znaleziono rewolwery, który. 

mi posługiwali się dokonując napadu. 

FAJKA ODEGRAŁA ROLĘ SZTYLETA. 

Tragiczny wypadek wy: darzył się wczoraj na 

ulicy Zarzecznej. Wracający z łaźni 17 letn: Jan 

Koszeta (Majowa 38) poślizgnął się na chodniku 

1 upadł, przy czyim znajdująca się w bocznej kie 

szeni jego płaszcza fajka złamała się |. osfrzem 

wziła się w bok przebijając opłucną. Ja 

Ofiarę 

ratunkowe 

nieszczęśliwego wypadku pogotowie 

przewiózło w 

Jakóba. 

stanie poważnym do 

szpitala Św. (e) 

  

HELIOS | 
Niebywały sukces! 

- do białej kobiety. 

po i 

(e) 

  
Dziś początek o 2-ej. 

  

DOOKOŁA TRAGICZNEGO WYPADNIĘCIA. 
UCZNIA Z POCIĄGU. 

Wczoraj į denieśliśmy o tym, iż do szpitala 
kolejowego w Wilnie dostarczono w stanie cięż: 
kim 8-letniego uezżnią szkoły powszechnej. w 
Radziszkach Jana Myjaka, który wypadł z pę 
dzącego pociągu wracając „ Rudziszek do Olkie- 

nig, gdzie zamieszkują jego rodzice. 

- Walk się: dowiadujemy połicja wszczęła w "tej : 
sprawie energiczne dochodzenie, Chodz; w pierw: 
szym rzędzie o ustalenie okoliczności przy któ- 
rych nastąpiło, lub które spowodówaly wypad-- 
nięcie chłopca z pociągu. Jak datychczs śledzt 
wo nie przyniosło korikretnych wyników. Jam 
Myjak nadal jest ni M więc nie może 
być badany. 

Dalsze dochodzenie w toku. fal, 

„MISTRZOWIE* W POTRZASKU. ; 

* Onegdaj dokenavo wlamania, Złodzieje przeć 
<lostali się po wybiciu okienka ra strych do: 
mu Nr. 10 przy ul. Pionarskiej, stamłąd na 
strych sąsiedniego domu Nr. 12, następnie 
przez otwór w Suficie do sklepu kolpniałnego 
Załmana Szprejzingiera i skradli tówary na 
"a 720 zł. 

Ub. nocy dokonano rewizji w koiśćj melinie 
-paserskiej - Frydmanowej, gdzie skradzione to 
wary odnałeziono. Aresztowano również spraw 

| eów kradzieży. Okazali się nimi Kanuszer i mę 
| sztein — mistrzowie w swym „zawodzie*, 
którymi dawno już tęskniły cele. jwiakanakśi 

Wielki sukces polski 

  

Kino MARS 
Ostrobramska 5   

niezapomniany Frankenstein jako chodząca śmierć 
kreacji „„Zemsta Johna Elmanna“ w -riajnowszej 

Nad program: Aktualla | dodatek kolorowy 

OGNISKO | 

- BORYS KARLOFF 
ŚMIERĆ MASZERUJE 

_ Początek seansów o godz. 2-ej 

Dziś. wzruszający pógsdwć miłosny pełen eTzotycznego czaru-p t 

Niewolnica z Mandalaj 
W rolach głównych: najpiękn. kobieta Ameryki, słynna gwiazda Kay Francis i Ricardo Cortez 
liad program: dodatki dźwiękowe. 

Do sprzedania DOM murowny 
(osobniak),.w. najlepszej dzielnicy mios' 

pitalnic przebudowany o 7 mieszkaniach, ze 
wszelkimi wygódami. Widok na rzekę. Docho- 
dowy. Cena.55 tys. zł. Informacje: Mickiewicza 

° 46 м. 9 ой godz. 3—4 po pał. 

    

Do sprzedania 6. pok.mieszkanie 
„ze „wszelkimi -wygodami w Spółdzielni Miesz- 
kaniowo- -Budowłanej «w Warszawie w okolicy 
Politechniki lub zamiana na nieruchomość w 
Wilnie albo «pod. /Wilnem. Bliższe informacje: 
Wiłno, ul. Jakuba Jąsińskiego -18m. 1 

-od «gadz. 15 do 17. 

Il-e OGŁOSZENIE. 
Akcyjne Tow. Kuriandzkiej. 
Olejarni w Wilnie. Sp. Akc. 
zawiadamia pp. Akcjonariuszėw, że w dniu 

29 grudnia 193640ku: 6 godzo2 po poł. w tokału 
Zarządu przy ul. Słowackiego 28 m. 3 odbędzie 
się Zwyczajne: Walne Zgromadzenie Akcjonariu 
Szów z następującym porządkiem dziennym: '1) 
Zagajenie i wybór przewodniczącego, 2) spra- 
wozdanc Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 
1935—36, 3) zatwierdzenie bilansu i Rachunku 
Strat.i Zysków za rok 1935-36, 4) wybory Człon 
ków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 5) wolne 
wnioski. PP. . Akcjonariusze, pragnący wziąć 
udział w Walnym Zgromadzeniu, winni najpóź 
niej na 7 dni przed jego terminem złożyć swe 

"akcje lub kwity depozytowe w biurze Zarządu 
Spółki w Wilnie, ul. Słowackiego '28. 

  

. gimnasty: zne, tienirg., 

  

Pocz. o g. 4, w_niedziele i św. o g. 2 pp. 

Listy na Litwę 
przesyła szybko i aku- 
ratnie Biuro Leon 
Taic, Ryga, skrzynka 
pocztowa 511. Ма од-- 

Śniegowce, | 
'kalosze, deszczówk', 

obuwie sportowe, nar- 
ciaisk'ie, łyżwiarskie, 

    

space'., pantofle ranne , 
poleca wytwórnia 
„W. NOWICKI 

Wilno, Wieika 30 . 

i 
„-MEBLE | 

nowoczesne 
° В ŁOKUIEWSKI 

dołączenie 21. poczto- 
wego na 55 gr. 

Duży lokal 
dwupiętrowy, nadaje 

| się pod skład,. garaż 
„lub fabrykę — do wy- 

            

„Wilno, Wileńska 23 najęcia—Sadowa 23—4: 

SKLEP: | PRĄCOWNIĄ : = 
OBUWIA i ua wilk 

siedmiomiesięczny do: 

Wa. "SARAWICZA Sprzedania. Cena bar- 

przyjmujeobałalunk:.. |: 70 ian Bołłupska 
Wykonanie sol: dne =į 

‹ AKUSZERKA Wytwórnia cukierków 
i czekolady „Marja 

Bron. Janczysa Laknerowa 
ūl. Wielka 34 | PPE Adi 
lec. koladę, | 1. Jaziósk kk 

krówki, A p. |. 09 Sa a foh, Sądu) 
  

Blumowicz. M. Brzezina   KW nóż Mk i P orne i moczo Ё „el т 
„Wielka 21, tel. 9-21 ul, Gredzka nr. 27 

Przył. od 9—1 i 3-98. | (Zwięrzyniec) 

  

BEDAKCIA | "ADMINISTRACIJA: Wilno, Bisk. Bandurskiego 4, 

Rękopisów "Redakcja nie zwraca. Adminisiracja czynna ód g. 9!/,-—-3*/, ppol. 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr.,w tekšcie 60 gr., za tekst. 30 gr, kronika redakę, i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp:, ogłosz mieszkan. — 

Dla poszukujących pracy 50% zniżki. Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łaimowy. Za: treść ogłoszeń 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszelt i.nie.przyjmuje: zastrzeżeń miejsca. 

Druk. „Lnigė„Wilno, ul. Bisk. Bandurskiego 4 
u JO T 4 

ke 

Do iyčh/;cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabełaryczne 50%. 

Redakcja nie odpowiada. i rubrykę „nadesiane* 

  
Wydawnictwo „Kurjer Wiieński” Sp. z 0. 0. 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppol. 

Konto czekowe P. K, O, nr. 80.750, Drukarnia — ul Bisk. Bandurskiego'4, telefon 3-40. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do dómu lub przesyłką pocztową 

— лы \ 1, 1, 4 

47 

3 zł, z odbiorem w administr. 

el. 3-40. 

Уча : AE 

Telefony: Redakcji 79, Administr 99, Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 Du 

Ogłoszenia są przyjmowane: 
IR A ik YCH 

ad -godz:-9*/5—3!/,.1-7->9. wiecz, 

2 zł. 50 gr., zagranicą 6 zł». 

10 gr. za wyraz,. 

Redaktor odp. Zygmunt Babiez.. 

| powiedź uprasza się o 

| zo, NIE 

Ww rol. gł: bohater ŚR „Nie Henry Wilcoxon, Randolph Scott i Angel. Miłość Iano, 
Nad program: Atrakcje kolorowe i aktualią. 

/ 

)


