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Powtarzamy aż do znudzenia banał 

polityczny mówi o konieczności utrzy- 

"mania w Polsce miezałeżności od: tych 

kierunków ustrojowo - politycznych, 

które opanowały umysły i wzięty w kar 

by życie Wschodu i: Zachodu. Wypowia 

daliśmy już go nieraz na łamach nasże 

go pisma, mówiliśmy o konieczności nie 

poddawania się nastrojom „wojen reli 

gijnych*, określiliśmy nasz negatywny 

stosunek i do hitleryzmu i do komuniz 

mat przez podkreślanie tych ujemnych 

cech, które w obu ustrojach są wspólne. 

Podkreślamy; że jeżeli tylko 

imiona własne i nazwy, przemówienia 

propagandystów stalinowskich można 

by żywcem wygłaszać. na parta jtagach 

niemieckich i odwrotnie. W obu wypad 

kach będzie ten. sam patos, ten sam urzę 

dowy entuzjazm, podniecony do granie 

fanatyzmu, do granic psychicznego nie 

wolnictiwa mas. 

Pomimo całego wstrętu jaki ma na 

tura polska, rozmiłowane w wolności do 

wszelkich form skrępowania, zwłaszcza 

w dziedzinie swobody myśli, nie może 

my mie przyznać, że systemy polityczne, 

którym nadajemy często nazwę total- 

zmienić 

 Czang-Su 

Pemni 

  

Wilno, Sróda 16 grudnia 1936 r. 

    

nych dystaisaj ją mas pod 

sprawności organizowania zbiorówego 

wysiłku narodu w kierunku zbrojeń, w 

kierunku rozbudowy gospodarczej i W 

kierunku ekspansji wogóle. Oscylujemy' 

więc pomiędzy świadomością, że usza 

nowanie praw, swobód i samodzielnoś 

ci człowieka; jfiko jednostki nie może 

być narttszone bez szkody dła charakte 
ru narodoiwego, a pomiędzy: koniecznoś 

cią przeciwstawienia zorganizowanym 

wysiłkom innych liczniejszych i potęż- 

niejszych. narodów własnego zorganizo 

wanego wysiłku. 
Stąd płynie w naszym życiu współ- 

czesnym jakaś niepewność, jakaś mie- 

równość linii, owo nagromadzenie obok 

siebie różnych sprzecznych elementów, 

w działaniu, w. organizacji, 

waniu zasad postępowania i ideologii. 

Powszechnie w całym społeczeństwie 

polskim „drzemie dziś. tęsknota do.. ja- 

kiejś: syntezy, syntezy: której nieudolne 

próby tu i ówdzie podjęto, ale która mu 

Si nastąpić, o ile chcemy w organizacji 

życia politycznego i społecznego w Pol 

sce odnaleźć duszę polską, a nie hitle- 

rowską, a mie komunistyczną. 

w. formuło 

    

  

   
Rosja i Niemcy dziś działają masami 

poruszającymi się ślepo pod wpływem 

niesłychanej w naszych warunkach nro 

pagandy —- hipnozy. 

ofiary i zdolne są do cierpień, 

'Te masy ponoszą 

tak jak 

są zdolni do cierpień operowani. po du 

;żej dawce narkozy. " 

4 W. Polsce nie ma zorg 

mas i nie ma hipnozy, jest poszukiwa 

nie innych dróg, oddziaływania na oby 

watela. Drogi te jak dotąd nie doprowa 

dzają do'celu. Czy są słuszne, czy błęd 

ńe nie o to nam chodzi. Chodzi o to, że 

wtedy dopiero będziemy naprawdę silni, 

że wtedy będziemy mogli z innymi się 

zmierzyć bez obawy, gdy osiągniemy tą 

jednolitość działania i tą pewność, 

nasi sąsiedzi, ale bez hipnozy i przy peł 

ni świadomości u obywateli. 

Nasze. położenie geograficzne i czasy, 

w których żyjemy, nakazuje trwać w sta 

nie stałej mobilizacji. Jedność kierowni 

etwa, jednolitość działania — wymaga 

anizowanych 

co 

. silnej władzy, władzy niemal nieograni 

czomej. Jest to: postulat polityczny, po- 

stułat, który w kategoriach myślenia po | 

fityków starej daty wygląda na postulat 

prawicy politycznej. 

Cena 15 groszy 

NSKI 
dzy ekstremami 

względem | ! 

  

лст ее РОИ 

Ale jt i druga strona , tego postula 

którą tych 

samych kategoriach postulatem lewicy 

tu, moglibyśmy nazwać w 

politycznej. Jest to ta: sprawiedliwość 

o której mówił tak ostatnio 

gen. Żeligowski w Sejmie (przemówie- 

nia tekst pełny na str. 3). 

Aby „wodza kochali żołnierze ',aby 
państwo i piastun najwyższej władzy 
państwowej—Rząd mogli mieć niewyma 
szony posłuch i miłość szerokich mas o 
bywateli potrzebna jest realizacja zasad 
sprawiedliwości najszerzej 
pojętej. Dziś nie ma podziału na lewicę 
i prawicę, jest tylko 

| S chcą 

spoleczna; 

społecznej 

podział na tych, 
potęgi Polski i dążą do 

niej przez zainteresowanie   tą sprawą 
/8: ) 33 milionów jej obywateli i tych dla ko 
go jest ta sprawa obojętna, a nie jest o 
bojętna tylko sprawa własnej kieszeni i 
własnych wpływów. 

Przyszłość Polski zale Žy od tego, czy 
silny rząd drogą szeroko i mądrze po 
myślanych reform potrafi zrealizować 
sprawiedliwość społeczną, czy potrafi 

| wśród dzieci jednej ojczyzny znieść po 

dział na królewiczów i kopciuszków. 
wa P. Lemiesz. 

  

skonfiskował znaczne depozyty bankowe 
Według innych pogłosek, Czang Sue | 

Liang został uwieziony przez swych žol 

  
Czang-Sue-Liang. Marsz. 

TOKIO (Pat). Według wiadomości, 
otrzymanych przez agencję Domei z 

Szanghaju, Czang Kai Szek znajduje się 

rzekomio pod strażą powstańców w Kwa: 

nyang w odległości 47 klm. od Sian Fu.. 

Doradca Czang Kai Szeka Australij 

czyk Donald, który przybył do Sian Fu, 

niezwłocznie rozpoczął rokowania z 

Czang Sue Liangem, ale nie dały one do 

tychczas żadnych. wyników. 

W Szanghaju krążą, pomimo zaprze 
czeń, pogłoski, iż Czang Kai Szek nie ży 
je. Został on rzekomo zabity 12 bm. kie 

dy zrewoltowane oddziały py 
jego gwardię przyboczną.   "skiego, królów: 

nierzy, którzy są niezadowoleni z powo 
du jego pojednawczego stanowiska wo 

hec Nankinu. 
, Wojska rządu nankińskiego zbliżają 

się do Sian Fu, gdzie należy oczekiwać 
ieh przybycia za dwa «dni, , 

SZANGHAJ. (Pat). Donałd sn 
samolotem do Londynu. Oświadczył on, 
że Czang Kai Szek żyje. 

PEKIN, (PAT). — Agencja Havasa dowia- 

duje się ze źródeł chińskich, 

Czang-Sue-Liang skontiskował 

że - marszałek 

depozyty, znaj 

dujące się w oddziale centralnego banku chiń 
skiego w Sian-Fu. Depozyty te były b. znaczne, 

gdyż rząd naukiński uważał, że Sian-Fu jest 

miastem najbardziej zabezpieczonym p:ząl nie 

bezpieczeństwem japońskim. 

Nadeszły wiadpmości 6 ruchach wojsk pow 

stańczych i nankińskich, nie słychać jednak o 

walkach. Wojska nankińskie, wojska prowin- 

ejonalne oraz wojska Czang-Sue-Lianga i czer 

wone są tak pomieszane z sobą w Chinach ro 

łudniowo-zachodnich, że trudno jest zdać sobie 

sprawę z sytuacji wojskowej.  Groźbę wojny 

domowej odsunęła, jak się zdaje, możliwość 

rpkowań. Pekińskie koła polityczne są zdania, 

że wydarzenia w Sian-Fu są sprawą wewnętrz 

no—pelityczną. Według tych kół, rola komuni 

* stów chińskich w tych wydarzeniach jest nie 

wątpliwa, uważają one jednak bezpośrednią in 

terwencję Moskwy za nieprawcpopodobną. 

Z walk w Hiszpanii Walk W nISZDan!! 
5000 ludzi padło w walkach 

o Madryt 
MADRYT (Pat). W ciągu tszech ostałaich ty 

godni w walkach toczących się 

padło przeszło 5000 zabitych. 

dok oła: Madrytu, 

Wczoraj akoło godz. 10 powstańcy zaatako 

wadi pozycje rządowe .w pobliżu Valdemorilla w 

odległości 20 klm, od Madrytu. 

Havas, twwał około 

tak powstańców został odparty, 

Zajadła walka, 

jak zaznacza 8 godzin. A 

Wymiana 4.000 zakładników 
BAJONNA, (PAT). — Z San Sebastian do- 

noszą, że z okazji świąt Bożego Narodzenia ma 

nastąpić wymiana zakładników w liczbie okolo 

4 tys. esób. Wśród tych zakładników 

się szereg wybitnych osobistości, których 

śmierci Hponcsiła prasa. W sprawie tej wszezę 

to już rokowania pomiędzy  Sau 

znajduje 

© 

Sebastian,   Pampeluną i Bilban. 

A I I III I I V IO k a A i L Aaa 

Maniięstacja ku czci prezydenta Finlan 
W 75-tą rocznicę urodzin 

HELSINGFORS (Pat). 75-44 woeznica: uro | du stałą się wielka akademia z udziałem rządu, | 

dźin' prezydeńta: Finłamdii Syvinhufvuda, który © | p parlamentu, korpusu dyplomatycznego i dzie- | 

degrał wybitną: rolę wowalcć «swego narodu: 0 | sięćtysięcznego tłumu pubł 'czności. 

niepodległość przekształciła się w żywiołową ma 

nifestację całego kraju ku czei wielkiego męża 

stanu. odrodzonego ;państwa. 

Już: od: samego rana rozpoczęła się pielgrzym 

ka składających życzenia, W: południe prezy 

dent przyjął przedstawicieli korpusu: dyploma 

tycznego, którzy złożyli mu dar pamiątkowy 

wraz z życzeniami. Przy tej okazji poseł RIP. zło 

sżył prezydentowi iw imieniu ministra: spraw. za 

granicznych Becka serdeczna: życzenia. Prezy- 

dent otrzymał depesze gratułacyjne od Prezy 

denta RP. prof, I. Mościcikiego, cesarza. japoń 

belgijskiego, duńskiego, norwe 

skiego i szwedzkiego, kanełerza Hitlera, prezy 

denłów Francji i Stanów Zjednoczonych. 

Uniwerysytet niemiecki w Marburgu nadał 

prezydentowi $vinhuhvudówi doktorat honoris 

causa, 

Punktem kulminacyjnym dzisiejszego obcho   

Wadłuż mlic, którymi podążał ma akademię 

orszak prezydenta jpowiewały sztandary i pali 

ły się znicze oraz stały. szeregi kompanij hono 

rowych i przysposobienia wojskowego, Rzęsiś 

cie oświettona stolica wieczorem robiła wietkie : 

wrażenie. 

„Polską lepiej, niż inny kraj jest w stanie o | 

cenić doniosłość wybitnych jednostek w życiu | 

państwa, jednostek, które w ciężkich chwilach 

dziejowych są ostoją i ośrodkiem utrzymującym + 

stwierdził   ducha narodu i wolę 

poseł (RIP. 

zwycięstw 

w pamiątkowym wydawnictwie fiń 

skim ku czci prezydenta Finlandii. — Dziś tego i 

rodzaju ludzi szukają w Fimlamdii, myśl zatrzy | 

muje się na prezydencie Svinhufvudzie, który od 

pierwszej walki o wolmość kraju poprzez cięjź 

kie łata wojny światowej i wreszcie w akresie 

ugmumtowanią. miepodległości okok najszłachet- 

niejszych cech charakteru narodu fińskiego 

| 
| 

| 
| 
| 
| 
|   prezentuje wielką mądrość męża stanu oraz nie 

złomność krysziałowego charakteru. 

| 
|



Pienarne obrady Seimu 

_ Poseł Kielak obrany 

„KU RJE „R z dnia 1€ 16 ) grudnia 1336 r. 

wicemarszałkiem 
na wniosek gen. Żeligowskiego, który zrzekł się 

obrady Sejmu rozpoczęły się dziś 
© godz. 16,15. Po załatwieniu szeregu wstęp- 

nych informacji, marsz. Car złożył oświadcze 

nie, w którym przypomniał, iż przewodniczący 
ikomisyj obowiązani są dopatrzeć, aby były spo 
rządzane dokładne protokóły posiedzeń komi- 
syjnych. 

Z kolei odesłano do komisyj w pierwszym 
czytaniu szereg rządowych projektów ustaw 

oraz projektów ustaw, zgłoszonych przez pos- 
łów. M. in. odesłano do komisij regulaminowej 
wniosek posła Nowaka w sprawie zmiany regu 

laminu Sejmu. 

Następnie izba 

PRZYSTĄPIŁA DO WYBORU PIĄTEGO 
WICEMARSZAŁKA. 

Poseł Dudziński w imieniu koła rolników 
zgłosił kandydaturę posła Żeligowskiego, któ- 
ry jednak zrzekł się kandydatury i zapiopo- 
anował posła Kielaka. Zgłoszono też kandydatu 

rę posła Surzyńskiego i posła Świdzińskiego. 
Ten ostatni zrzekł się kandydatury. 

W. głosowaniu na 175 kartek ważnych od 

dano да posła Kielaka 122 głosy a na posła 
Surzyńskiego 58. 'Wobec tego został wybrany | 

wicemarszałkiem poseł Kielak. 
W. dalszym ciągu izba wysłuchała | 

referatów o dodatkowych kredytach I 

1936—37. Po reteratach o dodatkowych kredy | 
tach izba ustawy przyjęła w obu czytaniach. | | 

Z kolei izba wysłuchała sprawozdania posła | 
Szczepańskiego o projekcie ustawy 

Plenarne 

  
szereg ; 

na rok 

© PRZENOSZENIU KSIĄG HIPOTECZNYCH 
z archiwum hipotecznego sądu okręgowego do 

archiwum wydziału hipotecznego powiatowego. 
Ustawa ta ma na celu zbliżenie hipotek do 

stron zainteresowanych. Do projektu zgłosił 
poprawdę poseł Sommerstein, której komisja 

jednak nie przyjęła. Poseł Sommerstein uzasad 
niat swój wniosek w krótkim przemówieniu, 
prosząc o skreślenie art. 3 projektu, który zez 
wala właścicielowi nieruchomości poniżej 50 

ha na otrzymanie ksiąg hipotecznych przy są 

dzie okręgowym. Wyjaśnień w tej sprawie 

SARS 

Wręczenie nagród Nobla tegorocznym laureatom 

  
Onegdaj odbyło się w Sztokholmie 
nagród Nobla, tegorocznym laureatom, 
kojowej Osietzkiego i min. Saavedra Lamas, 

«10 prawej: pp. prof. 
Otto Loewi, prof. 

Stawki zwrotu ceł 
przy wywozie produktów rolnych 

WARSZAWIA (Pat). Stosownie do uchwały | 

Komitetu Ekonomicznego ministrów rząd wypo | 

wiedział od dmia 15 marca 1937 r. obowiązują | 

ce dotychczas stawki zwrotów ceł przy wywo , 

zie artykułów roślinnych i produktów przemia | 

j 
łu, | 

W pierwszej połowie lutego rząd w zależnoś 

ci od: sytuacji na rynkach zbożowych ustał; wy 

sokość zwrotów ceł przy eksporcie tych antyku 

łów ma czas od 15 masca 1937 roku do końca 

bieżącej kampanii, czym rw każdym razie 

eweniualna zadżka mie przekroczy 2 zł. od kwin | 

przy 

tała w porównaniu z obecnymi stawkami. 

Powyższe decyzje rządu podyktowane zosta 

ły koniecznością przystosowania się do nowych 

warunków, wywołanych korzystnym rozwojem 

sytuacji na świałowych rynkach zbożowych w 

w niczym natomiast   bież. roku gospodarczym, 

  

uroczyste rozdanie 

przybyli do stolicy Szwecji. 

przedstawia zgromadzonych razem w Sztokholmie. łaureatów nagrody Nobla. Siedzą od lewej 

Loevi, Lady Henri Dale, prof. Debye. Stoją: prof. Karol Anderson, prof:* 

Wiktor Hess, prof, Peter 

swojej kandydatury 
udzielił wicemarszałek sprawiedliwości Siecz- 
kowski, po czym po końcowych wywodach re 
ferenta poprawkę mniejszości odrzucono i usta 
wę w 2 1 8 czytaniu przyjęto. 

Wi dalszym ciągu obrad izba rozpatrzyła 
szereg projektów ustaw ratyfikacyjnych. — 
Poseł Tomaszkiewtcz zreferował ustawę o raty 
fikacji prowizorycznego układu handlowego 
oraz układu płatniczego z Francją z dn. 18. 7. 
ub. r. Układ ten świadczy o zmianach, jakie 
się dokonały we Francji względem Polski. — 
Na podstawie układu handlowego, wywóz z Pol 

Ski będzie regulatorem tempa obrotów handlo 
wych z Irancją, a układ płatniczy choć nie 

osłabia naszych zobowiązań, ułatwia w znacz 
nym stopniu ich spełnienie. Układ obecny jest 

prowizoryczny i już w styczniu rozpoczą się ne 
gocjacje o zawarcie trwałej konwencji.   

Ustawę tę przyjęto w obu  czytaniačh ze 
zmianami formalnymi, zaproponowanymi przez 
komisję. 

POSŁANKA PEŁCZYŃSKA 

zreferowała ustawę © ratyfikacji protokułu ta- 
rytowege polsko-finlandzkiego. sę 

Referentka wskazała przy tej okazji, że Fin 
landia jest dla nas kontrahentem cenńym i że 
mamy z nią czynny bilans handl. i płatniczy. 
W; głosowaniu ustawę przy jęto w obu czyta- 

niach. 

Z kolei marszałek przyjął do łaski marszał 

'kowskiej szereg wniosków jposelskich, po czym 

po GACZZARANE KH porzedek ris wy 

czerpano. 

Posiedzenie zakańczyło się o godz. 18,15. 

  

12 komunistów os 
KRAKÓW! (Pat). (Na terenie województwa | 

krakowskiego aresztowano ostatnio następujące 

12 osób za dzialłalmość komunistyczną które zo 

stały w myśl decyzji władz umieszczone w obo i 

zie odosobnienia w Benezie Kartuskiej: i 
Piotr Ghrząścik zamieszkały w Płazie, pow. 

Chrzanów, Domentenberg z Krakowa, Adam Pe 

terko z Bestwiny pow. Biała, Piotr Polak z No 

adzono wBerezie 
wego Sącza, Mordko Reiter z Krakowa, Józef 

Rosenfeld z Nowego Sącza, Azrael Schlesinger 

false Silberberg ż Trzebini, Józef Skowronek z 

Wieliczki, Jonas Titt z Zakopanego, Stefan Się 

zak z Nowego Sącza, Dawid Tinka false Guen 

| prech z Zakopanego i Kalman Lazar Waitz fa! 
se Schief z Tarnowa. 

Wspólne bazy broni 
dla państw skandynawskich i Finlandii 

RYGA, (PAT). — W państwach skandynaw- 

skich żywe zainteresowanie wywołuje pocho- 

  

Gustawa V-50, 

którzy wszyscy z wyjątkiem laurcatow nagrady ро- 
przez króla Szwecji 

— Zdjęcie n»sze 

iIDebye oraz p. Henri Hallet Dale. 

będą zmniejszone 

nie naruszają dotychczasowych wytycznych ogól 

nej polityki gospodarczej na odcinku rolni- 

czym. 

Rząd ze szczególną uwagą czuwać będzie na 

dal nad zapewnieniem normalnego sęzonowego 

wzrostu cen zbóż oraz nad zapewnieniem rolni 

ciwu przy pemocy 

wszystkich dostępnych ma w tym celu, środków, 

zwiększonej dochodowości 

Pod tym kątem widzenia ząpadna decyzje tzą 

du. odnośnie poziomu zwratów ceł po dniu 15 

marca 1937 r. 

dotychczasowych slawek 

odpowiednie- 

Wypowiedzenie 

dokonane zostało w. formie 

go rozporządzehia ministra skarbu z dnia 15 

grudnia rb., «wydamego w porozumieniu z mini 

strem *olnieywa i.reform rolnych. Rozporządze 

nie to ukaże się w najbliższym numerze Dzienmi 

ka Ustaw. RP,   

dzący rzekomo ze stony fińskiej wniosek w 

sprawie utworzenia wspólnych dla tych państw 
baz ze składami broni i materiąłu wojennego. 

Współpraca ta, jak dowodzą w kołach mia 

wodajnych, jest niezbędna dla zabezpieczenia 

neutralności państw północnych. Nowe poro 

zumienie nie zobowiązuje jednak do obrony 

państwa, będącego napastnikiem, - przeciwko 
chcemu mocarstwu, zaznaczając, że uzbrojenie 

haz będzie oddane do wyłącznego użytku pań 

stwa, zaskoczonego napaścią. | 

Utrzymuje się przekonanie, że samo już ist 

nienie takich składów nie dhpuści do zreałizo 

wanła ewentualnych płanów napastniczych. Umo 

wa, która zawarta gośstała” ostatnio. między. kon | 

cernem Boforsa, kierującym przedsiębiorstwem 

szwedzkiego przemysłu wojennego, a Finlandią 

w sprawie budowy fabryki broni w Jeseskilu, 

na terenie Finlandii, jest pierwszym krokiem 

tego porozumienia. УЁ XA 

Wybory w EStonii 
zakończyły się 

TALLIN (Pat). Eetońska agencja telegraficz 
ua komunikuje: Wybosy do: zgromadzenia naro 

dowego zostały ukończone. Na 80 jednómandato 
. wych okręgów wyborczych w50 głosowanie nie- 

odbyło się, ponieważ kandydaci komitetów spo 

łecznych z powodu braku komtnkandydatów z0 

. stali „wybrani automatycznie. 'W' pozostałych 30 

okręgach obrano 21 kandydatów komitetów 

społccznych. Frekwencja pa 60 proc. upraw 

: mionych do głosowania, 

Uroczyste poświęcenie 
nowej wytwórni 

płatowców 
* WARSZAWIA (Pat). Dziś o godz. 11 odbyło 

się uroczyste poświęcenie mowej wytwórni pła 

towców paūsiwowych zakładów dolniczych na 

Okęciu w Palachu 
O godz. 11 przy 

wego przybył sam:ochodem Pan 

czypospolitej prof. Igaacy Mościcki wt: 

stwie szefa gabinetu wejskowego gen. Schalłey. 

Pan iPrezydent Rzplitej po wyjściu z samo 

chodu i powitaniu, przeszedł ryraz z otoczeniem 

do sałi fabrycznej, gdzie ks. biskup połowy Gaw 

ling po krótkich modłach. dokonał. pośw jęcenia 

dźwiękach hymnu narodo 

Ba budowli wytwórni. 

JECOROL 
MAG. A. BUKOWSKIEGO 
ZWIEKSZA WAGE,WZMACNIA" OGOLNIA 

STOSOWANY JEST | 

PSZAMIAST | 
T.R<A N U 

SKUTECZNY 
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Zamiast życzeń świątecznych 
WARSZAWIA, (PAT). — Pan Prezes Rady 

Ministrów wydał do wszystkich pp. ministrów 
w związku z nadchodzącym okresem świątecz 
nym okólnik, w którym przypomina o zalecę 
miu z 1931 r. w sprawie zaniechania przesyła 
nia życzeń świątecznych i noworocznych w u- 

rzędach i istytucjach państwowych oraz prosi 
pp. ministrów o wydanie podlegiym władzom 

"urzędom i instytucjom stosownych poleceń 
z tym, że kwoty nie wydatkowane na przesyła 
nie tych życzeń mogłyby zasilić OnERzzE ak 

| cji pomocy zimowej bezrobotnym. 
że swej strony Pan Prezes Rady Ministrów 

przeznaczył na ten cel zamiast życzeń świąte 

cznych i moworocznych oraz podziękowań za 
nie zł. 200 

Ograniczenia 
przy zatrudnianiu cudzoziemców 

15 bm. obradowała sejmowa komisja pracy 

w obecności p. ministra opieki społecznej M. 

Zyndram Kościudkowskiego 1 podsekretarza sta 

nu Jastrzębskiego. 

Po referacie posła Waszkiewicza przyjęto z 

pewnymi poprawkami rządowy projekt ustawy 

© ochronie rynku pracy. 

Projekt ten przewiduje dwie zmiany AR 

go stanu rzeczy w dziedzinie Rz o ochronie 

rynku pracy, a mianowicie: : 

a) przewiduje możność cofnięcia udzielonego 

już pracodawcy zezwolenia na zatrudnienie cu 

dzoziemca, o ile dalsze zatrudnienie może przy 

mieść szkodę jnteresom państwa, w szczególonści 

jego interesom gospodarczym, co dotąd było nie 

możliwym; 

b) przewiduje wprowadzenie specjalnego ze 

izwolenia na pracę dla cudzoziemców, przebywa 

jących w Polsce od 1 stycznia 1922 r., które ta 

zezwolenia dopiero zwalniają ich pracodawców 

od przestrzegamia rygorów, dotyczących zatrud 

nienia cudzoziemców. 

B. starosta skazany za nadużycia 
GRUDZIĄDZ, (PAT). — Dziś. zakończył się 

przed sądem okręgowym w Grudziądzu proces 
przeciwko byłemu staroście świeckiemu Stani 
sławowi Krawczykowi, oskarżonemu p naduży- 
е16 władzy i niewypełnienie obowiązków w ee 
lu osiągnięcia dla siebie korzyści majątkowej. 

Po przeprowadzonej . »0zprawie, w czasie 
której przesłuchano kilkunastu Świarlików, sąd 
ogłosił wyrok skazujący Krawczyka na 10 mie 
sięcy więzienia z warunkowym zawieszeniem 
wykonania kary na przeciąg lat trzech. 

3 lata więzienia 
za podłożenie bomby pod 

dom T. 0. Z. 
BIAŁYSTOK, (PAT). — Sąd Okręgowy w 

Grodnie ogłosił wyrok w sprawie 3 ezłonków 
stronnictwa narodewego Dominika Jaroszewi- 
cza, Adofa Panisiuka szofera i Kazimierza Be 
husza-Gręckiego, oskarżonych © podłożenie bone 

i by zegarowej pod dom żydowskiego towarzyst 
wa ochrony zdrowia t. zw. TOZ. w nocy z 16 
marca 1936 r. 

Sąd wymierzył Jaroszewiczowi i Panasiuko 
wi po 3 lata więzienia, zaś trzeciego oskarżone 
go uniewinnił | 

Panasiuk już ma za sobą wyrok 5 lat wię 
zienia za zorganizowanie rozruchów antyżydow 
skich 

Niedźwiedź 2г 200 — 
urwał rękę chłopcu   

" rezydent Rze > 
PARYŻ, (PAT). — W ogrodzie zoologicznym 

w Grenoble niedźwiedź pochwycił za rękę 11- 
! letniego ucznia, który nadmiernie zbliżył się 
y do kraty, przeskoczywszy przez FE ba 
| rierę ogrodzenia. 

Dwaj przecholnie, znajdujący się w pobliżu, 

i przybiegli na ratunek chłopcu i po dłuższych 
| usiłowaniąch, zdołali chłopca wyciągnąć, za 
ograądzenie. Niedźwiedź pderwał jednak dziecku 

* rękę až do ramienia, tak że stan ofiary tege 
tragicznego wypadku jest bardzo poważny. 

  

Prytycki ponownie stanie 
przed Sądem Apelacyjnym 

15 bm. w Sądzie Najwyższym w Warszawie 

była rozpatrywana sprawa Sergiusza Prytyckie 

go, członka KPZB., który za usiłowanie zabój 

stwa w sali sądowej Świadka Strelczuka i po 

liejanta postał skazany przez Sąd Apelaey jny 

w Wilnie na karę Śmierci. 

. Sąd Najwyższy wyrok BE i przekazał 

sprawę de ponownego rozpatrzenia.



Prasa podała przemówienie to w skrócie 
P.A.T-a bardzo miedokładnie oddającym 

+ istotną treść wyrażanych myśli. Na naszą 
prośbę gen. Żeligowski pozwolił nam na 
opublikowanie szkicu przemówienia sporzą- 
dzonego przed jego wygłoszeniem. 

P. Premier we wczorajszym expose 

dotknął niezmiernie doniosłej sprawy. 

Parokrotnie powtórzył słowa: „Spra- 

wiedliwość społeczna. 'W tym roku na 

fundusze gmin wiejskich kształci się 

tysiąc najzdolniejszych chłopców, pobie 

rają się podatki z takich osób i instytu 

cyj, które dotychczas uchylały się od' te- 

go, mieszkańcy wiosek garną się do mia 

sta ażeby tam zatrudnić się przemysłem 

i handlem. Wszystko to p. Premier okre | 
ślił mianem „Sprawiedliwości społecz- 

nej“. 
'© sprawiedliwości społecznej 

właśnie mówić. Przyznam się, że jestem: 

zażenowany. Nie wiem czy w prostym 

żołnierskim przemówieniu mnie się uda 

zobrazować swoją myśl w sprawie tak 
drażliwej i spornej, a która tak uporczy- 

wie trwa na widowni świata tysiące lat, 

a w ostatnich czasach nabrała tragicznej 

treści. 
Pozwolę sobie, aks byč lepiej 4ro- 

zumianym, posługiwać się terminami 

wojskowymi. Obecnie walezą całe na- 

rody i terminologia wojskowa bywa naj 

lepiej zrozumianą. Chcę zobrazować 

swoją myśl. Życie składa się z wielkich 
rzeczy i małych, z zasad i szczegółów, z 

taktyki i strategii. Strategia to teoria 

wielkiej wojny. Tak samo w życiu pań- 

stwa i narodu strategia to wielkie plany, 

wielkie zamiary, wielkie cele. Te wiel- 
kie plany i cele, wielką strategię, Polska 

miała w swojej przeszłości. Był cel u- 

trzymania się na Bałtyku. Grunwald, 
Kirchholm, walki z germanizmem. Dru- 

gi wielki cel Polski — być przedmurzem 

chrześcijaństwa. Walki z półksiężycem. 

Warna, Cecora, Chocim, Wiedeń... Po- 

tem Polska była przedmurzem cywiliza- 

cji zachodu. Tu historia zna Ktuszyn,, 

Moskwę, oblężenie Smoleńska; rzeź Pra“ 

gi, wojna 20 r., bitwę warszawską. Wie! 

kim celem i strategią państwową było 

połączenie Polski z Litwą. A więc Unia 

Lubelska. Potem w ciągu przeszło 100 

lat istnieje największy cel — odzyska- 
nie niepodległości. 

chcę 

"Obecnie albo wszystkie nasze cele 0- 

siągnęliśmy, albo one nie są na porząd- 

ku dziennym. Wszystko to już było. A 

  
—
 

  

„KURJER* z-dnia 16 grudnia 1936 r. 

Sprawiedliwość Społeczna 
Mauyśli z ostatniego przemówienia gem. Żeligowskiego w Sejmie 

obecnie? Jaki wielki cel ma przed sobą 

Naród Polski? Nie cheę powiedzieć, że 
my mamy ułatwione życie, że na każ- 

dym odcinku życia nam brakuje celów. 

Nie, ich jest wićle i ważnych. Lecz o- 

prócz tych codziennych celów naród mu 

si — ażeby nie zgnuśnieć — dążyć do 
jakiegoś wiełkiego ideału zrozumiałego 

dla wszystkich i stającego się doktryną 
życia. 

I pytamy siebie. Jakim u nas jest 

ten cel? Jak się nazywa, gdzie jest? Ja- 

ką jest strategia Państwa Polskiego? | 
Odpowiedź nie jest łatwa. Przed Pol 

ską piętrzą się 

prac, zadań i planów. Które z nich są 

taktyką a które strategią? Wiemy tylko 

' że ten cel nie może ograniczyć się do na 

szego codziennego życia, musi być w 

skali przeżywanej epoki, w skali całej 

ludzkości, a jednocześnie on powiniem 

być naiwskroś polskim, narodowym, wy 

mikać z naszej historii, naszej własnej 

kultury, psychiki Narodu, warunków go 

spodarczych, politycznych i kulturał- 

nych. 

I kiedy jesteśmy w rozterce to zwra- 

camy się do wiecznych prawd życia i 

wojny szukając odpowiedzi. Tam bie- 

rzemy starą jak stary jest świat prawdę 

która głosi: „Wódz musi kochać swoich 

żołnierzy”. Jest ona prosta, niemal ba- 

nalna. A jednak prawda ta przetrwała 

tysiące lat i jest dzisiaj młodą i pełną 

treści. Sokrates stormułował jaką ро- | 

winna byla być ta miłość, mówiąc: ' 

Tablica pamiątkowa ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Na zdjęciu tablica odsłonięta w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie, ku czci Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 

góry miewykonanych. 

! 

  

  

  

'zumiałe i proste te lapidarne hasła a je- 

i powstawały nowe państwa. 

* demtoralizowane. 

po to, ażeby wchodzić na najwyższe gó 

Wódz musi zapewnić zwycięstwo, i za- į 

chować życie. 
Staramy się tę prawdę dostosować | 

do naszego życia. Wysnuć z niej doktry 

nę, strategię Narodu Polskiego. W zmie 

nionej formie ona będzie brzmieć: „Pań 

stwo musi kochać swego obywatela". 

I jeżeliby dzisiaj żył Sokrates to napew 

no dodałby: „Zapewnić dobrobyt i ugrun 

tować sprawiedliwość. 

Dobrobyt i sprawiedliwość. Jak zro- 

dnak jak są nieuchwytne i dalekie. W 

walce o nie padały trony, byty burzone 

Były on- 

giś częścią polityki wewnętrznej naro- 

dów, dzisiaj w walce o nie podzielił się 

świat. 

. I w środku tej walki stoi Polska. Peł 

na życia, temperamentu, chęci do pracy 

i wielkich czynów. Szuka celów, chce 

atakować, musi zwyciężyć. 

I tego ideału nie ma. 

Oskarżamy naszą młodzież, że nie 

ma ideału, że poddaje się złemu kierow- 

nictwu, że jej niedoświadczenie i młody 

temperament są wyzyskiwane, 

Że nie ma wielkiego 

często 

celu. Tak nie ma. Bo nie ma go i Pań- 

stwo, nie ma cały naród. Młodość jest 

Ale tych gór nie ma. 

I tym celem, strategią, doktryną obe 

ry.   
cnej generacji narodu polskiego, musi 

stać się Sprawiedliwość Społeczna. 

' Tego wymagają nie tylko względy huma 

  'niecznością chwili obecnej. 

nitaryzmu, nie tylko tego wymaga obH- 

cze przeżywanej epoki, lecz tego wyma- 

ga państwowa racja słanu i najwyższe 

interesy Narodu. 

W przyszłości na pewno przed Pols 

ką powstaną nowe cele, nowe ideały. 

Lecz w obecnej dobie dziejowej ten cel 

musimiy uznać za najważniejszy. 

brak teg 

naszym życiu. I w braku ciągłości prac 

o celu odbija się na całym 

naszych rządów, i w niezdrowej rozpię- 

tości naszego życia, i w ubóstwie mas, i. 

w bezideowym szamołaniu się miodzie- 

ży, i w braku programu gospodarczeg 30, 

iw zaniku poczucia odpowiedzialności 

i cywilnej odwagi. 

Na całym Świecie odbywa się walka 

idei. Po jednej stronie barykady walczy 

idea państwowa z hasłem 

państwa 

słem: 

„wszystko dla 

', po drugiej idea jednostki z ha 

„wszystko dla człowieka”. 

  

Ideały i jednych i drugich są nam bli 

Myśl polska te ide- 

ały już przeżyła i przebolała. I znalazła 

im wyraz. W ciągu ubiegłych 2 stuleci, 

skie i je rozumiemy. 

kiedy idea państwa była zohydzana na 

zachodzie, wtedy najlepsze połskie umy 

sły, podczas rozbiorów, wyidealizowały 

państwo i jego ustrój społeczny. 

Wtedy kiedy masy rozbijały Bastylię 

i krzyczały „Precz z państwem 

nasi socjaliści 

chłopami, 

. wtedy 

inteligencją i 

ginęli na stokach cytadeli i 

walczyli w szeregach armii w 20 r. 

I dlatego w Polsce byłaby sztuczną 

walka państwowa z ideałem ludzkości. 

Ten proces u nas już zakończony. Pod 

tym względem  wyprzedziliśmy świat. 

razem Z 

| Tam ideały państwa: trzeba gruntować 

często drogą największego przymusu: 

wtedy kiedy te ideały są u nas ugrunto- 

wane w sercach polskiego społeczeńst: 

wą. Tak samo społeczna myśl polska 

która w czasie rozbiorów przeszła przez 
największe katusze, nie rozumie takiego 

ustroju państwowego gdzie by nie była 

zastosowana sprawiedliwość. 

I kiedy ludzkość z przerażeniem pa 

trzy na odbywające się walki i podział 
ludzkości na dwa obozy walczące, to 
Polacy z ulgą muszą uświadomić sobie 
że te waiki niemożliwe są u nas. Chyba, 

że zbagatelizujemy to co dzisiaj musi- 

my uznać za największy swój program: 

Sprawiedliwość Społeczną. Jest ona ko- 

A koniecz- 

ność jest prawem historii. 

00 się dzieje | 
w domu noclegowym 

Połocka 4 
Przed kilkoma dniami ukazała się 

wzmianka 'o rozwiązaniu braci. Fran- 
szkanów, zarządzających domem nocle- 
gowym przy Połockiej 4. Zarządzenie 

Ks. Metropolity Wileńskiego zredagowa 
„ne było w dość mocnym tonie. Czem się 

ta. surowość w stosunku do braci Fran- 
ćiszkanów, przybyłych do' nas z Lubli- 

tłumaczy? Tem, że prowadzili ten 
dom noclegowy w sposób merkantylny 
nie licujący z metodami pracy tego 
rodzaju w stosunku do najbiedniejszej 
najnieszezęśliwszej warstwy społeczeń- 
stwa, wykolejonej, bezdomnej. Wiedzia 
łam o tym zarządzeniu dawmo, cieszy. 

łam się nim i spodziewałam się, że te- 
raz da się przeprowadzić projekt sprowa 
dzenia braci Albertynów, fachowców 
„w. tego. rodzaju. sprawach. 

Z wielkim zdziwieniem dowiedzia- 
łam się o nowych projektach w stosun 
ku do tego domu. A więc, że mają oddać 
śen dom w zarząd Związkowi Inwali-   

dów. Nie rozumiem dlaczego mają być 
powołani do pracy ciężkiej, potrzebują- 
cej samozaparcia i ofiary inwalidzi, któ 
rzy przez życie zostali beznadziejnie 
skrzywdzeni. Tylko jednostki niezwy- 

kle silne duchowo mogą do własnej 
krzywdy bezkarnie dodać krzywdę bliź 
niego. Czy Związek Inwalidów będzie te 
go rodzaju jednostki prowadził? No : 

czy metody, pracy nie bzdą znowu mer- 
kantylne?. oparte © duże subsydia —- 
rządowe lub samorządowe? 

To mię skłoniło do zwiedzenia 
ležki“. 
laty. 

Mieszkanie braci zastalam otwarte i 
puste, w kancelarii gdzie mieści się te- 
lefon i kasa na owe mizerne 5-groszów 
ki za nocleg, był obecny jedyny młody 
chłopak - posługacz, który nie miał ocho 
ty mię wpuścić, twierdząc, że bracia wy 
szli. Gdy zapytałam, ilu ich jest, odpo 
wiedział, że dwuch, bo najstarszy zmarł 
w jesieni w szpitalu św. Jakóba. Na mo- 
je pytanie, czy Magistrat daję co bra- 
ciom, odpowiedział z 'wahaniem, że tak 

«DOC 

Często tam bywałam przed 4-ma, 

— 200 zł. miesięcznie. A więc bracia. je | 
szcze zarządzają „nocleżką*? Jak to ro'! 
zumieć? Dałej dowiedziałam się, że jesto 
jeszcze jeden posługacz, który rażem. z 
nim sprząta. Niedużo zresztą .mają, do   

„do dwóch pokoików na salce dla inteli- 

.się lokaterów było zaiedwo 6-ciu — wi 
'docznie przestrzegano teraz zasady do- 

„mi, że-ten oto stary człowiek, który śpi 

„ele. „A gdzież jest wasz alkoholik"? 

sprzątania, bo bywa teraz tylko 70—80 | 
ludzi w dwóch salach i antresolce dla in | 
teligencji. Zdziwiłam się ponownie — | 
dawniej było 3 sale i jeaną stale zamy | 
Каподва ostatnim piętrze — była to sala | 
rezerwowa — czwarta. Rozstrzygnęłam 
niezdecydowanie posługacza sama i po | 
szłam po dobrze mi znanych schodach ° 

gencji. Zastałam tu pewne zmiany: po 
mimo zbliżającej się godziny schodzenia 

mów naclegowych, godziny wtaściwej. 

Widoczna teź była selekcja, tłómaczono 

na tapczanie, jest tu, bo wyznaczono mu 

tu peoyt na czas „doraźnej  pomocy* 
bezrobotnym, że alkoholika, który za 
mącał ongiś im spokój, już niema. Była 
zwykła w.takich razach ostrożność w in 
formowaniu, którą przełamałam wresz- 

A 
no — poszedł którejś nocy posiedzieć na 
sehodach, siedzi i siedzi, a na rano zna 
leźli martwym. „A gdzież ten student 

Rosjanin, co to spał blisko drzwi”? „No, 
w dzień teraz spać nie można (istotnie 

spał tylko ów starszy człowiek, nie ma 
teraz.go ale jest i inny student prawdzi 
wy — też teraż wyszedszy — ot, miesz   

kać tu przyszedł po tej zabastowce — 
giouny chodzi pani wie*. A więe czyn- 
ny słusłent USB. — tego dawniej nie by 
wało.Policzyłam — zaledwo 4 drewnia 
nych tapczanów, malowanych olejno na 
brązowo. „Ale pluskwy w nich są*, 
usłyszałam, „wygląda te porządniej — 
tak". Było porzędniej, na ziemi jednak 
leżał sprężynowy materac, po którym 
łaziły wszy... Dawniej były tu spazmaty 
cznie powykręcane żelazne łóżka, pełne 
brudnych łachmanów i w dzień i w no- 
ty. Teraz przed przepisową godziną wy 
strzegano się zaŚciełać tapczany. Zimno 
tu, siedzi się w paltotach, jeśli się te pal 
toty ma — w zimie jeszcze będzie chtod 
niej i ludniej — „nagrzejem się, gdy na 
rodu przybę dzie'. Jednak jest jakoś te- 
raz raźniej — palą się w obu pokoikach 
jasne żarówki, można czytać, gdy się 
wysunie łóżko bliżej ku środkowi. Jed- 
ni z lokatorów właśnie to czynią. 

Mimowoli pytam o jedzenie: „Tak, 
jak dawniej: rano tylko kawa z cykorii, 
hez cukru i bez chleba*. „Do łaźni cho- 
dzim — a jakże! I bieliznę tam pierzem, 
albo oddajem“, — padają nieśmiałe od 

vowiedzi. Odchodzę, bo się obawiam 
spotkać „tego prawdziwego studenta z 
USB. 

Teraz o. pietro nižej. Bardzo ciemne



STARY KAWAŁ. 

Stare kawały są dobre, jak stare wino. Ten 

pogląd życiowy wyznają oszuści warszawsey. 

Słyszeliśmy już o wielu wypadkach nabierania 

naiwnyeh na kufnp linij tramwajowych, pom- 

ników... Wydawydto się, że podobne historie z0- 

stały wystarezającn „Spopularyzowane“ i iu- 

dzie w ten sposób nie dadzą się już nabierać. 

Tymczasem jak doniosła prasa warszawska: 

Ofiarą pomysłowego oszustwa pał reemigriant 

z Niemiec niejaki Aron Kołtuński, który po przy 

jeździe do Polski zatrzymał się w Łodzi. Koł- 

tuński rozporządzając znacznym kapitałem pro 

wadzi interesy z. Kanadą, gdzie mieszka jego 

brat. 

INTRATNE PRZEDSIĘBIORSTWO... 

W krótkim czasie zdołał on: powiększyć 

swój kapitał i postanowił ulokować pieniądze 

w jakimś intratniejszym przedsiębiorstwie han 

dlowym. W tym celu przed kiku dniami przy- 

jcehał dp Warszawy i zatrzymał się w hotelu 

„Polonia“. 

Któregoś dnia bawiąc w cukierni Kpłłuński 

pozna! jakichś mężczyza, którzy podali się za 

przentysłowców i pośredników handlowych. Gdy 

Kottuński zwierzył się nowym znajomym, iż 

jest w poszukiwaniu jakiegoś przedsiębiorstwa, 

ci zaproponowali mu kilka interesów. 

Jak się łatwo domyśleć doradcy Koltunskie- 

go byli zwykłymi oszustami, którzy postanowili 

wykorzystać brak znajomości tutejszych  sta- 

sutków. Sprycjarze wmówili w przejezylnego, 

ił wielkie kino _ najlepiej by prosperowało 

przy ul. Marszałkowskiej. Zaproponowano więć 

wydzierżawienie części budynku starego dwor- 

ca Głównego. 

HALĘ NALEŻAŁO PRZEROBIĆ... 

Wielką drewnianą hałę dworcową należało 

jednak zizerobić. Sporządzono kosztorys na 

     

Tradycyjna prokłamacja 

  
nasze przedstawia Zdjęcie ' 

Wiielkiej Brytanii, ks. Yorku, królem 

i zimne. Żarówka ledwo oświetla środek 

sali nie widać nic: czysto jest czy bru 

dno — to ratuje sytuację. Ciemne sylwet 

ki ludzi w końcu sali, przyglądam się — 

przeważnie młodzież, wyrostki, dzieci 

wszystko rusza koło nar jednopiętro- 

wych. Dziecko 6-cioletnie, mniejwięcej 

włazi i złazi z nar. Na moje pytanie, dla 

czego tu tyle młodzieży. a nawet dzieci, 

odpowiada. posługacz nieśmiało: „Przy 

chodzą, a chłopak z ojcem. Jeden ze 

starszych podchodzi i zaczyna skarżyć 

się na chłód, głód, brudy: „My tu, jak 

w klatkach zwierzęta — lepiej zwierzę- 

tom, bo karmią, a nas... 9 nas nikt nie 

chce wiedzieć”. Staram się wycofać, bo 

istotnie tak jest nie widzę prawie żad 

nej poprawy po 4 latach. Nawet kanali 

zacji chyba nie ma ma podwórzu i w sza- 

lecie, bo na podwórzu podejrzane гуп- 

sztoki, założone zbutwiałymi deskami. 

A jednak wiem, że wysiłki były „robione. 

Starano się przenieść ten dom noclego- 

wy z prywatnego lokalu, za który Magi 

strat płaci ogromny czynsz, na Archa 

nielską do domm miejskiego, ale okazało 

się, że inwestycje w domu miejskim ko- 

sztowałyby takie sumy, że na razie prze 

chodzi to możność naszego miasta. 

- Pomimo to należałoby pamiętać, że 

czynsz obeenego domu noclegowego jest 

  

moment tradycyjnej proklamacji brata b. króla Edwarda VIII-go, 

z krużgan ku św. Jakóba w Londynie, Nowy król Anglii 

Jerzy Vl-ty przyglądał się uroczystości proklamacji ż okien pałacu św. Jakóba. 

teraz przy ul. Nikodema dom miejski w 
„ogrodzie — tam, gdzie kiedyś był koś-: 

    

Chciał wybudować kino 
na Dworcu Głównym w Warszawie: 

pelna przeróbkę budynku. Miała ona koszfować | 
65.869 ziotych. 1 

Oczywiście znalazl się „dyrektor dworca, 

niejaki Mikołajewski, który omówił waminki z 

Kceltuńskim i jego wsólnikami. Po omówie- 

niu warunków, wspólnicy polecili Koltuūskie 

mu wyp!zcenie 18 tysięcy złotych, cełem ure- 

gulowania pierwszych rachunków. 

RZEKOMY DYREKTOR DWORCA. | 

Po wplaceniu pieniędzy, nasłępnego dnia ra | 

no mizno spoikać się, u, uctariusza celem sro- 

   

    

rządzenia odpowiedniej umowy. Gdy następne- 
go dnia wspólnicy nie zjawili się na umówio- 
nym miejsęu, atera wyszła na jaw. 

Poszkodowany zwrócił się do władz, które 
zarziydziły dochodzenie. Trzech spryciarzy a- 
resztowane. Są to, główny organizator afery 
Abram Endewald, znany oszust, który pz ed 
kilku tygedniami przyjechał z Katowie do War. 
szawy, Gńtz dwaj mniej znani hoehstaplerzy, 

Karol Majewski, który występował w roli in- 

żyniera, oraz Seweryn Mikołajewski, udający 
dyrektora dworca. 

Oszučei są, ale pieniędzy chyba nie ma.» 

Z sal sądowych 

Procesy prasowe | 
Pod przewodnictwem sędziego Witkowskiego 

toczyły się w Sądzie Okręgowym w Warszawie 

dwa procesy prasowe redaktora odpowiedzia! 

nego wydawnictw „Domu iPracy* Jana latbickie 

50. 

P, Lubicki pół roku leży sparaliżówańy. Po- 

nieważ według. opinii lekarzy w stanie jego zdro 

wia zaszła pewna poprawa, Sąd postanowił wez 

wać go na rogprawę, Przywieziono go do Sądu 

karetką lekarską: Brał udział w г „zprawie leżąc 

mw moszach. 

Pierwszy proces dałyczył w /dukowanych 

w „Expressie Porannym wiadomości go 0s3ci 

fundacji ś. p, Jakubą Petockiego, ustro atakų 

jacych wykonawców testamentu pp Kazimiet 4 

Moszyńskiego i Bronisława Czuruka. 

duży, opieki biedota i nie ma żadnej, de 
moralizacja straszna, jeśli się zważy, 
że nie można nigdy zapobiec, by wśród 
dorosłych nie było dzieci, wyrostków i 
młodzieży. A jaki rodzaj demoralizacji 
jest tutaj, widoczne jest z tego, że kraty 
w oknach na schodach pozbawione są 
śladu szyb i prawie wyłamane od za- 
kładania. sznurów i wciągania w późne 
godziny nocne każdego, kto drzwiami 
wejść nie mógł i nie chciał. Jest #6 —- 

trzeba robić nowe wysiłki, bo tak dom 
noclegowy może stać się nieszczęściem 
miasta. Jedyną radę widzę w sprowa- 
dzeniu Braci Albertynów. Zwalnią się   
ciół św. Józefa i Nikodema. Dom jak 
wymarzony na noclegowy, można by tu 

i warsztaty założyć i ogród uprawiać — 
pomysłowi ibracia Albertyni chętnie by 
do tego domu przybyli i wykorzystali do 
skonale duży kawałek ziemi wkoło do- 
mu. . : A 

Bardzo duże znaczenie bowiem w te. 

go rodzaju akcji charytatywnej posiada 
tachowość i ideowo wychowawczy, a 
nie zarobkowy stosunek do pracy.. 

Wacława Walieka. 

Wilno, 14 grudnia 1936 r. 
  

em
 

"Lizę Mojniaż z miasteczka 

_Zaatakowani wykonawcy testamentu wystą 

pili przeciwko redakcji ma drogę sądową dowo- 

dząc, iż zawarte w artykułach zanzuży mijają się 

z prawdą, ! ! 3 

Oskarżyciele załączają na poparcie swych е 

szereg dokumentów. ko й 

Skamgę w ich imieniu popiera adw. Skoczyń 

ski. Obrońca oskarżonego adw,  Brodniewski 

wnosi o powołanie świadków: ministra Chodźkę, 

Framciszka Radziwiłła, dyr. '"Mac:sžewskiego, 

prof. Dybowskiego i innych, Świadkowie ej rud: 

ją potwierdzić wszystkie postawione na łamach 

„Expressu, Porannego* zarzuty. Uska:żony nie 

powołał świadków we właściwym terminie po- 

nieważ był obłożnie chory i niezdolny dc jak'ch 

'k« Iwiek działań. Naa 
-— Następnie Sąd przystąpił do rozpoznani! 

drugiej sprawy prasowej, W „Dień Dob: r" ist: 

nieje rubryka „Poradnik dła wszysikiecać „w Kit 

rej zamieszczane są listy czytelajków w roziwai 

tych sprawach życiowych i odpowiedzi redakcji. 

M. in. ukazał się list, podpisany oczez 19 żelnyy 

PORZECZE KOŁO 
DRUSKIONIIK, Rzėkoma autorka pisała, iż nosi 

się z zamiarem porzucenia wiary prawosławnej 

i przejścia na judaizm, ponieważ chce pa ubić 

žyda, dla Kariery życiowej i pytała redakcję o 

radę. Redakcja odradziła jej stanowczo teń 

krok. ; Aj 

Po ukazania się 

miasteczku zawrzało. Panienka miałą wiele przy 

krości, wyłykano ją poprostu palcam:. Jak się 

okazało, list został przez kogoś ziośliwtzo sfia 

gowany i wysłany do redakcji. ‚ ла Mo inicz 

oskarżyła o zniesławienie redaktora „Dzień Do 

bry* oraz swego ikuzyna, Borysa Mojnicza któ 

rego podejrzewa o napisanie listu. Wczoraj przy 

była z Porzecza do Sądu i osobiście pop'erała 

oskarżenie. Przesłuchana jako świadek zezna 

ła, że pokłóciła się z kuzynem Borysem, a ten 

jej zagroził „„Wikrótce o tobie będzie mówić ca: 

ła Polska”. Po ukazaniu się listu pokazywa? ja. 

kiegoś żyda bratu, Wasyłowi, mówiąc „To jest 

żyd fLizy”. 

Sad skazał Lubickiego na 2 

distu «vy „Dzień Dobry w 

tygodnie, zaś 

Mojnicza na £ miesiąc aresztu,   
- siadł mieszkaniec Gdyni niejaki 
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Dia lata więzienia u „adleranlt“ 2 
monet 

Przed Sądem. Okręgowym w Gdyni odbyła się 
rozprawa karna przeciw głośnej szajce fałszerzy 

i kołporterów monet, Na ławie oskarżonych па 

Łybka oraz 

Skrzypińska. Oskarżeni pobierali fałszywe 5 i 10 

złotówki od herszią bandy Przybylskiego z Po 

znania i puszczali je w obieg na terenie wybrze 

'ża polskiego. Sąd skazał Łuhkę na 3 lata więzie 

'nią i utrate praw na'5 łat, a Skrzypińską na 

18 mies. więzienia i utratę praw obywatelskich 

na .2 lata ' ; 

Oskarżony Sawarc, który tłumaczył się, że - 

jest zbieraczem siarych monct ; fałszywe pienią, 

dze jposiadał tylka dla cełów „mizealnych*, zo- 

łata więzienia i 5 lat utraty 

Szwarc został 

stał skazany na 2 

Na 

aresztowany na sali rozpraw. 

° — 60 000 zł. 
za siedzenie w wiezieniu 

(W zwiążku z wykryciem: nadużyć w fiemie 

„Саго“ w Krakowie został aresztowany zawie 

praw. wniosek prokuratora 

-dowca 1ej firmy S, A. Landau. Po rozprawie są | 

dowej Landau skazany został na 8 miesięcy wię 

zienia, Wówczas wniósł on do sądu cywiinego w 
Krakowie skargę przeciw firmie „Caro“, wska- 

zując na to, że mie otrzymał wypowiedzenia z 

pracy, wobec czego należy snu się wypłata zale: 

głych pensyj za czas od chwili aresztowania. 

Pretensje swoje określił Landau na 60,000 zł. 

Sąd skargę oddalił. BRO : 

SRR L i A OR IIS 

Dwa razy daje, 
kto szybko daje! 

Składajcie jak 
najrychlej ofiary 
na Pomoc Zimową 

| dia bezrobotnych. 
Konto PKO Nr. 70.200 

Pomoc Zimowa. 

  

  

Zbrodnia komunistów | 
Da. 13-g0 października b. r. na przedmieściu 

Częstochowy zabito wystrzałem w tył głowy 

Mieczysława Jasnowskiego. Tego samego dnia 
policja aresztowała Franesizka Olszewskiego, 

Fdwarda Knapiaka, Berka Bratmana i Altera 

Krenkla jako podejrzanych © <abójstwo. Znałe- 

złomo przy nich rewołwery. W rewolwerze Kna 

piaka był wystrzelony jeden nahój, przy czym 

kula, wyjęta z ghwy zabitego, pasowała do je- 

go rewoółweru. ` ` 

Aresztowani przyznali się do zbrodni i wy- 

jaśnili, że dokonali zabójstwa z wyroku wyda” 

nego przez partię komunistyczną. Jasnowski z0 

stał skazany na Śmierć przez zakonspirowany 

sąd partii, ponieważ oddawał usługi konfideneja 

Proces przeciw b. staroście świeckiemu 
"Przed Sądem Okręgowym w Grudziądzu 

wzpoczął się dziś proces przectwko b. staroście 

świeckiemi, Stanisławowi Krawczykowi. Roz- 

| prawic przewodniezyl wiceprezes Jodlowski, w 

asyście sędziów Rylskiego i Piłata. Oskarża 

prokurator Spondrowski. : 
Po odczytaniu aktu oskarżenia, który zarzu 

ca b. staroście Krawczykowi popełnienie szere 

  
| 

nalne policji. Wyrok zakomunikował im niezna 
ry z nazwiska członek wyższych władz partyj 
nych. : 

W kiłka dni potem wszyscy aresztowani, 
podczas przesłuchania u sędziego śledczego Od 
wołali poprzednie zeznania, mówiąc, że zostały 
sne od ich wymuszone. & k zeznał nata- 
miast, że zastrzelił Jasnowskiego w obronie 
wiasnej podczas wszezętej jn pijanemu bójki. 

Sąd Okręgowy nie dał temu wiary i przyjmu- 

jąc pierwotne zeznania oskarżonych za prawdzi 

we skazał Knapiaka na 15 lat więzienia, Brat- 
mana na 12 lat. Frenkla na 15 łat i Olszew- 
skiego na 5 łat. ; 

Sąd Apelacyjny wyrok zatwierdził. 

gu nadażyć na szkodę wydz. powiatowego 
i KKO. pow. Świeckiego oraz innych instytucji 
publicznych, przystąpiomo do przesłuchiwania 

4 

świadków, wśród których znajduje się naczeł- 
nik wydz. społeczno-politycznego województwa 

z Torunia dr. Banaś, oheeny starosta świecki. 
Sfinarowicz, b. starosta świeeki, Kowalski, erax 
wiele psób ze Świecia. : ` 

"Wynalazek tkacza 
W. urzędzie patentowym pod przewodnictwem 

wiceprezesą Sądu Okręgowego, G. Lautera 10- 
czył się proces 6 unieważnienie wynalazku łódz 
kiego majstra fabryczńego Drozdowskiego, który: 

uzyskał patent .na wynalazek zastosowania” mar. 
szyn do przędzenia wełny także do.przeróbki ba: 
wełny. „Użycie praktyczne wynalazku tkacza ma 
wprowadzić w produkcji bawełnianej znaczne 

oszczędności kosztów i czasu. 
Fabryka łódzka I. K. Poznański 

o unieważnienie patentu. jako bezużytecmego. 
Pełnomocnicy miajstra 'dowodzili znów, że wy 

nalazek jest „epokawy*” i wprowadzi duże. mmia- 
ny w dotychczasowej ka lacii prožykak: 

Urząd patentowy oddalił skargę fabryki, po- 
stanawiając zatwierdzenie wynałazku. 

ЗЦ 

    



Wieści z Nadbałtyki 
WYBRZEŻE POLSKIE 
SZCZĄTKI OKRĘTU Z FLOTY WŁA- 

DYSŁAWA IV. W, czasie pracy nurków na 
dnie Motławy, stanowiącej od najdawniejszych 
czasów naturalny kanał portu gdańskiego, tuż 
u wyjścia w morze wydobyto szczątki starej 
fregaty wojennej. Były to dębowe części pokła 
du ze znakami oddziału artylejskiego: części ru 
ly i omasztowania. Ze sposobu budowy tych 
części wynika, że należały one do fregaty wo 
jennej króla Władysława IV, która zatonęła w 
czasie burzy u wejścia do Motławy. 

— ZATOKA PUCKA nu nasady półwyspu 
Lelskiego pomiędzy Kępą Swarzewską a Cha- 
lupami na Helu pokryła się lodem grubości 
paru centymetrów. Lód pokrywa zatokę na 
przestrzeni 4 km od brzegu. Z powodu zwyżki 
temperatury na wybrzeżu dalsze narastanie lo- 

du ustało. 

— OBFITE POŁOWY MIELNIC PRZEZ RY- 
BAKÓW PGLSKICH. Pomiędzy Karwią i Ja- 
strzębią Górą w pobliżu brzegów półwyspu 
Helskiego pojawiły się ostatnio mielnice. sta- 
nowiące drobniejszy gatunek łososi. Niektórzy 
rybacy złowili poważniejsze ilości tych cen- 
nych ryb. Cena za 1 kg mielnic na miejscach 

połowu wynosi obecnie 2 zł. Zauważa się jed- 
nak tendencję zniżkową. 

— PRACE NAD ZABEZPIECZENIEM BRZE 

GÓW HELU. Prace nad zabeżpieczeniem brze 

zów półwyspu Helskiego pomiędzy Kuźnicą a 

Jastarnią posuwaio się 'w bardzo szybkim tem 

pie. Budowa palisady odbywa się obecnie przy 

pomocy specjalnie zainstalowanych przez Urząd 

Moiski kafarów motorowych. Pracę tę ukoń. 

czone zostaną w pierwszych dniach stycznia. 

Mają one na celu zabezpieczenie Kuźnicy przed 

spływającymi lodami z zatoki na wiosnę. 

LITWA. 
— LITEWSKI PLAN DROGOWY przewidi- 

je w ciągu najbliższych 10 lat budowę 700 km 

nowych szos. prac jest 

rozpoczęcie budowy t. szosy żmudzkiej, 

która ma połączyć Kłajpedę z Kownem. W 

„chwili obecnej Litwa posiada 1200 

zaś Kraj Kłajpedzki 500 km. 

LITEWSKIE MINISTERSTWO KOMU- 
NIKACJI ODDAŁO swe główne zamówienia na 
dostawy kolejowe w wysokości 2,5 mili. litów 
firmie angielskiej „„Westing-house". 

— WILKI. W okolicy Olity napadły na prze 
chodzącą kobietę wiłki. Dwaj agronomowie 
przejeżdżający w pobliżu, strzałami z rewol- 
werów odpędzili drapieżników. Kobietę w sta- 
nie b. ciężkim odwieziono rlo Szpitala. 

— SĄD WOJENNY ROZPATRYWAŁ SPRA- 
WĘ O SZPIEGOSTWO, skazując 3-ch oskar- 

żomych na 12, 4 i 2 lata ciężkiego więzienia. 
Wśród oskarżonych znajdował się jeden z wy- 
bifniejszych adwokatów kowieńskich Banm- 
gartel. 

— ARESZTOWANY NA SKUTER WYKRY- 
CIA WIELKICH NADUŻYĆ pieniężnych bur- 
mistrz miasta Połągi Kraujalis był jednym z 
wybitniejszych działaczy rządzącej partii tanti 
ninków. Związek narodowców ogłosił obecnie 
komunikat, zawiadamiający © skreślenia Krauja 
lisa z listy członków partii z pozbawieniem 
go prezesury okręgu połągowskiego Związku 
„Narodowców. 

FINLANDJA 
W MIEJSCOWOŚCI LAPUA ZMARŁ 

WIKTOR KOSSOŁLA, przywódca słynnego 

chu Lapua i marszu chłopów na Helsingfors. 

Z ruchu tego powstała później Liga patriotycz 

na. Kossola z powodu choroby w ostatnich la- 

tach nie brał czynnego udziału w polityce. 

— POSEŁ R. P. SOKOLNICKI ODWIEDZIŁ 

w ciągu ostatnich konsulaty honorowe 

R. P. w Tampere i Viipuri. Konsul Nikander 

w Tampere podejmował posła obiadem, w któ- 

rym udział wzięli przedstawiciele władz miej- 

reprezemanci 

  

Jedną z pierwszych 

ZW. 

kim dróg. 

FU- 

dni 

scowych oraz najwybitniejsi 

wielkich koncernów przemysłu metalowego, pa 

pierniczego 1 włókienniczego największego 

ośrodka przemysłowego Finlandii — Tampere. 

Podczas swojej bytności w zachodniej Finlan- 

dii poseł zwiedził największe zakłady miejsco- 

wego przemysłu. W! Viipuri poseł Sokolnicki 

podejmowany był przez konsula Roberta Ed- 

grana. Po przyjeździe do Viipuri poseł złożył 

wizyty gubernatorowi oraz prezydentowi mia- 

sta, klóry podejmował go śniadaniem. W dniu 

przyjazdu do Viipuri w kościele katolickim od 

miejscowej było się nabożeństwo polskie dia 

konsulacie pol Polonii, wieczorem zaś obiad w 

skim z udziałem prezydenta *miasta, dowódcy 

korpusu, generalicji, przedstawicieli przemysłu 

i sfer towarzyskich stolicy wschodniej Finlan- 

dii. Następnego dnia poseł zapoznał się Z ośrod 

kiem fińskiego przemysłu sap 

czego. [ 
  

kadczyceł MUZYKI 
udzieła lekcyj GRY EE 

ny przystępne. — | 
„ul. Jagiellońska 8 m. 2, 22. qodz. 4—6 PP.         —— e. 

„KURJER* z dnia 16 grudnia 1936 r. 

Opieki nad młodzieżą i dziećmi 
WUJ FRDCH CYCH 1*€1C ja 

WARSZAWA; (PAT). — Wi dniach 14 i 15 

grudnia br. obradowała w Min. Opieki Społecz 

nej pod przewodnictwem p. min. Zyndram-Koś- 

ciałkowskiego 17 

nej z udziałem pp. podsekretarza stanu dr. E. 

Pistrzyńskiego, dyr. dep. Op. Społ. B. Nakonie 

cznikowa, licznych działaczy społecznych z 

całego kraju, wśród których Wilno reprezento 

wał prezydent aniasta poseł dr. Wiktor Male 

szewski. 

Obrady zagaił min. Zyndram-Košeialkowski, 

wygłaszając następujące przemówienie: 

sesja Rady Opieki Spałecz- 

Szanowni Państwo ! 

Otwierając 17-tx Sesję Rady Opieki Społecz 
nej i stykające się z nią pe raz pierwszy w cha 
rakterze ministra opieki społecznej, chciałbym 
w paru słowach maszkicować wytyczne w tej 
pracy, tak, jak mi się one przedstawiają. 

Zagadnienie opieki społecznej wymaga usto 
sunkowania się toń z punktu widzenia intere 
sów narodu i państwa. Te znaczy: opieka spo 
teczna oprzeć się winna na założeniu, iż 
zawdzięczająe jej działalności — siły istniejące 
w społeczeństwie będą doprowadzone do możli 

wie najwyższej przydatności w służbie państwo 
wej i narodowej. 

Szeroko pojęta opieka społeczna wymaga 
dużych środków materialnych. Środki na ten 
cel znaleźć się muszą i znajdą — jeśli na za 
gadnienie opieki społecznej ogół obywateli 
spojrzy nie tylko jako na preblem szczęścia i 
bytu jednostki, ale szczęścia i bytu całego na 
rorlu. 

Ludność naszego państwa zwiększa się wy 
datnie w drodze naturalnego przyrostu — z 
roku na rok. 

Niech przed naszymi oczyma stoi bezustan 
nie jaskrawa cyfra ośmiu milionów obywateli 
nowych, © którą to liczbę wzrosły i wzmocni 
ły się szeregi ludności Kzeczypospolitej od 
chwili odzyskania niepodległości. Pamiętajmy 
jednak równocześnie o tym, że szeregi te 

wzrastały w okresie powojennego, a później 
gospodarczego kryzysu i że yłuża ich część wy 

rasiala w warunkah nędzy i niedostatku. 

Stwierdzenie takie winno obok uczuć hu- 
manitarr,ych obudzić troskę » interes społecz 
ny i państwcwy oraz Świadomość konieczno- 

ści i energicznego działania. 

Nie należy się przerażać ogromem zadania, 
lecz należy podjąć trud walki ze włem w spo 

sób mocny i zdecydewamy — tym bardziej, że 
teren walki nie jest już ugorem. Mamy juź za 
nim zgromadzone liczne i wypróbowane siły, 
mamy poważny dorobek istniejących środków. 
Musimy jednak siły i doroóek powiększyć, mu 
simy podjąć pracę Świadomą, metodyczną i 

celową, z nastawieniem i metodą, którą obej 
muje nie fragmenty jednostkowe, lecz rłobro 
wyższe, mieszczące w swbie dobro jednostek. 

Zagadnienia te są najbardziej palące na po 
lu opieki nad dziećmi i młodzieżą, tą żywą 
przyszłością narodu, bo dzieci rosną, aktywnie 
ją i wchodzą w życie ze wszystkimi skutkami 

nędzy powojennej i kryzysowej. 

Niestety — nie jest o bynajmniej nikły uła 
mek, lecz liczbowo wielki jej procent. Wieś 
kresowa miasteczka, dzieci proletariatu miej- 
skiego i hezrobotnych, dorywczo zarabiających, 

dzieci pracujących po kilka dni w tygodniu i 
zarabiających niedostatecznie. 

Zagadnenie staje się w tym pašwietleniu 
pod względem narodowym i państwowym gene 

ralne, poważnie decydujące © przyszłości Rze 
czypospolitej. 

Dobrze zrozumianą racja państwowa każe 
opiekę nad młodym pokoleniem ująć w pow- 
szeehny celowy plan, przeciwdziałający jego   

wyniszczeniu mporalnemu i degeneracji fizycz 
nej. 

Charłactwo wzrasta i siła państwowa ха- 
miast się wzmacniač — osłabnąć może. Nie 
zdołają braków wyrównać techniczne wyna- 
lazki i udoskonalenia. Gdyby nadeszły chwile 
ciężkiej próby, mogłoby machinom zabraknąć 
sprawności i siły ludzkiej, a co gorsza — na 
rodowego ducha. 

'Tysiącom dzieci i młodzieży podjęliśmy sie 
cpieką zakiadową zastąpić dom rodzinny. Wy 
rosnąć z nich winny kadry przyszłych pełna 

wartościowych obywateli. Musimy baczyć, aby 
trud i fundusze w nich włożone przyniosły 

plon społeczeństwu. 

Setki tysięcy dziatwy co roku przyjmują ko 
Icnie i półkolonie pod swą całkowitą opiekę na 

okres letni, nie traćmy ich zatem z oczu i 
prowadźmy świadomie do celu: ogólnego dobra 

państwa i narodu. 

Miliony dożywianych, przyodziewanych, le 
czonych, wychowywanych w świetlicach,, ©g- 
ródkach jordanowskich. 

Hasłem opieki nad dzieckiem winno być 
w czasach obecnych: celowość, powszechność 
i ciągłość — w rozumieziu naryiewym i pań 
stwowym. z metody zwdzić się winny z podpo 

ryądkowania fragmentów opicki ogólnej z- 

A 
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Фна 
sadzie dobra państwa i narodu. 

Rada zajmie się na dzisiejszym posiedze- 
niu analizą też do ustawy o opiece nuxł dzieć 
mi i młodzieżą. Mam nadzieję, że będą one 
przepracowane w duchu przeze mnie podanym, 
że dadzą bogaty materiał do ujęcia w punkty 

ustawy, pojętej celowo w rozumienia doli dzie 

cka I jego znaczenia #Па państwa. 

Następnie głos zabrał p. wiceminister dr. E. 
Piestrzyński, który omówił w szczególności za 

gadnienie opieki otwartej. 

Wi wyniku dłuższej dyskusji rada uchwaliła 
tezy do projektów ustaw: 

1) o opiece nad macierzyństwem, 

młodzieżą, 
2) o pokrywaniu kosztów leczenia w szpita 

lach publicznych oraz 
3) do zmian ustawodawczych w sprawie roz 

gramiczenia obowiązków związków samorządo- 
wych i pnoszenia wynikających z tego tytułu 

kosztów w zakresie opieki społecznej. 
Zgodne z wnioskiem komisji, rada uchwa 

liła ponadto rezolucjz w sprawie znalezienia 
«owych zródeł. na pokrycie kosztów leczenia 
oraz w sprawie wprowadzenia samorządu wo 
jewódzkiego w przekonaniu, iż umożliwi to 
ostatecznie uregulowanie problemu kosztów 12 

czenia i opieki. 

dziećmi i 

KAS Ai i A i IS I IT III IA 

Ruina Madryiu 

  
11.663.000 zł. 

na pomoc stypendialną dla młodz. akademickiej 
WIARSZAWIA (Pat). W rb. ministerstwo Wyz 

nań religijnych i oświecenia publicznego znacz 

nie wcześniej niż w latach ubi zakończyło pra 

cę nad rozdziałem państwowych stypendiów a 

kademickich. Szkoły 

sterstwa do wypłaty айу к 

dystów w czasie od 15 iFstopada do 7 grudnia 

wyższe otrzymały z mini 
  "dzone spisy stypen 
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Bilans naszego handlu zagranicznego 
"R w listopadzie r. b. 

Według dotychczasowych obliczeń Główne- 
go Urzędu Statystycznego, bilans naszego han- 
dlu zagranicznego w listopadzie r. b. wynios! 
307.868 tonny w przywozie, wartości 92.456.000 

ziotych, w wywozie zaś 1.258.675 tonny, warta 

ści %.221.000 zł. Saldo dodatnie zalem wyni 
sło 2.765.0600 na maszą korzyść. 

W porównaniu do października rb. wywóz 
nasz zwiększył się 6 1.790.000 zł., podczas gdy 
przywóz zmniejszył się o 1.875.000 zł. 

W zakresie wywozu nastąpiło zmniejszenie 

eksportu lnu i odpadków o 18 milionów zł, 
żyta o 1.1 milionów zł, gęsi o milion zł. 
węgla o 0,9 milionów zł, mięsa świeżego. mro 

žonego i solonego o 0,8 milionów zł, owsa 0 

0,6 milionów zł, nasion koniczyny czerwonej 

i białej o 0.6 milionów zł, jaj o 0,6 milionów 
zł, fasoli o 0,0 milionów zł, pieprza i puchu 

o 0,5 milionów zł, szynek i polędwic wieprze 

wych w opakowanin hermetycznym o 0,5 mi- 
lionów zł. 

Zmniejszył się natomiast wywóz: kanie 

—
 

  

nia o 3,4 miliony zł, bali, desek, łat i t. p. 
o 1,8 milionów zł, masła o 1,4 milicay zł, 

pszenicy o 0,6 milionów zł, chmielu o 0,5 mi 
lionów zł, bekonów o 0,5 milionów zł, tkanin 
odzieżowych wełmianych i półwełnianych o 
0,5 milionów zł, mąki żytniej 6-0,4 miliony zł. 

Zwiększenie przywozu nastąpiło w zakresie 
tytoniu i wyrobów tytoniowych o 1,4 miliony 
zł, garbników o 1,2 miliony zł, śledzi świe- 
żych i solonych o tł miłionów zł, miedzi 

i blachy miedzianej o 0,8 milionów zł, żelast 
wą o 0,6 milionów, juty o 0,4 miliony zł, sil- 
ników, lokomobil i turbin o 0,4 miliony zł. 

Zmniejszył się natomiast przywóz wełny 
owczej surowej niepranej o 1,5 milionów zł, 
ryżu o 1,4 milony zł, maszyn i przyrządów 

elektrycznych o 1,2 miliony zł, wełny owczej 
czesanej o 1,1 milionów zł, bawełny i odpad- 

ków o 1,1 milionów zł, skór futrzanych o 0,6 

milionów zł, skór surowych o 0,4 miliony zł. 

szmat o 0,4 milicny zł, oraz żelaza i stali 
o 04 miliony zł.   

1936 r. 

Ogółem ubiegało się o stypendia na począt 

ku rb. 5786 osób, co stanow; 12,3 proc, ogólnej 

liczby słuchaczów szkół wyższych. 

WIR, i OP. przyznał pomoc pie 

niežną (w formie stypediów 

mę zł 1378.800 dla 2.595 

proc. 

'Poza tym p. minister przyznał do dyspozycji 

szkół kwotę zł. 286.200 na doraźne pożyczk; sty 

P. minister 

i pożyczek na su 

sób, co stamowi 44 

kandydatów, a 5,5 proc. ogółu słuchaczów, 

pendialne, przez co liczba osób korzystających 

z pomocy stypendialnej do końca roku znacznie 

Razem więc wzrośnie. państwowa 

pendialna (bez 
pomóc sty 

stypendiów samorządowych fun 

dla słachaczów szkół 

1.665.000, 

ub o 33.000 zł, 

Otwarcie ruchu ma kolel elektrycznej 
W Warszawie 

WARSZAWA — (Pat). Dziś o godzinie 10.30 

przed południem odbyła się na dworcu Głów 

nym w Warszawie uroczystość poświęcenia i at 

warcią ruchu podmiejskiego na РКР, 

Szef Sztąbu Rumunii 
opuścił POISKĘ 

WARSZAWA (Pait), Dziś o godz. 11 szef szta 

bu głównego generał Stachiewicz w. obecności 

dacyjnych i społecznych) 
я wyższych ny sb. wyniesie zł. czyli bę 

dzie większa niż w r. 

gen. Samsonoyici dokonał dekoracji oficerów 

Polski“, 

czem jpodejmował ich lampiką wina. 

rumuńskich osderem „Odrodzenia po- 

15.35 gen. Samsonovick wraz z to 

oficeramy armii rumuńskiej 

pow 

O godz. 

warzyszącymi mu 

opuścił stolicę Polski udając się w drogę 

rotną do Rumunii,
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Echa radiowe 

Audyoje niedzielne 
wysuwa 

  

niedzielnego 

uroczystości 

Na czoło programu 

się niewątpliwie reportaż z 

Batorowych w Grodnie. Ciekawa prelekcja i do 

bry opis przebiegu, co się m mas jeszcze dość 

rzadko zdarza. Szkoda jednak, że same uroczy- 

stości nie zostały należycie . spopularyzowane 

przed tym przy pomocy prasy i radia. Do Grod: 

na wyjechało by zapewne znacznie więcej osób, 

Wczorajszy dyszel rzemienny przyniósł stan 

szkolnictwa w pow. lidzkim, Jak się dowiadu- 

jemy z prelekcji w (powiecie lidzkim uczęszcza 

do 289 szkół państwowych 30.120 dzieci, Wy 

kłada 381 nauczycieli. Na klasę wypada aż 72 

dzieci. 

Za 54.000 zł, uzyskane od Towarzystwa Po- 

pierania Budowy Szkół, iwybudówano i buduje 

się kilkamaście szkół dla :3.000 dzieci. Lida bra- 

wo! Oby rzemienny dyszel! wykazał ło w in- 

nych powiatach. 

Lwowska fala |poświęcona została tym ra 

zem. p. Anieli poszukującej pracy, W pogoni za 

pracą p. Ariela trafia do departamentu orto 

grafii. Towarzyszą jej pp. Untenbaum i Apriko- 

senkranz. jako cieerone po labiryntach nowej 

ortografii. 

Niestrudzony p, Budzyński i tym razem dał 

pyszne kawały: 

UNTENBAUM: 

Jak się pisze do grupy, razem, czy © 

sobmo? 

APRIKOSENIKRANZ: 

Do grupy razem, a z grupy, osobno. 

UNT. A jak się pisze RAZEM, razem, 'czy 

osobno. P. Aniela nie dostaje pracy, ale pocie- 

szono ją, że niebawem powstanie „deparlamen* 

najnowszej ortografii do zdejmowania kropki 

z nad i*. Ostatecznie wcześniej otrzymuje spa- 

dek 4 Ameryki. niż posadę. 

Po tym falowym humorku każdy inny wyda: 

je się raczej smutny, I, 
  

Fatalna godzina wczorajszego dnia | 
Do popołudnia wczoraj w mieście było spo- 

kojnie. Policja nie miała powodów do' inter- 
weneji. Karetki pogotowia ratunkowego stały 
w garażu. | 

Była to jednak cisza przed burzą. W, ciągu 

jednej godziny, pomiędzy w pół de piątą, a w 
pół do szóstą miasto nawiedziła ISTNA FALA 

NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW. Telefony 
komisariatów dzwoniły bez przerwy, karetka 

pogotowia w widmowym tempie snuła po uli 
cach miasta od Lipówki do Jerozolimki, od An 
tokola. na Zwierzyniec. 

KARKOŁOMNE SALTO-MORTALE NA GÓRZE 
BOUFFAŁOWEIJ. ABK 

Tryagiczny wypadek wydarzył się na Górze 

Bouffałowej. Wieśniak Józei Rul ze wsi Du- 
szynięta, gm. rudpmińskej zatrudniony przy 

wydobywaniu gliny, cheąe skrócić sobie drogę, 
pojechał po skarpie. góry. Na krawędzi głękw 
kiego parowu pod kopytami ciężko stąpające- 

go konia osunęła się ziemia. Ułamkowa chwiła 

usiłowania utrzymania rówsowagi, i furmanka 
wywinąwszy w powietrzu salto-mortale sparłła 
wraz z woźnicą z kilkunastu metrowego ue- 

wiska. ' \ 
Woźnica doznał bardzo ciężkich uszkodzeń 

ciała. Dia wydobycia fury z pokaleczonym ko- 

nie z dołu wezwano straż ogniową. Wieśniaka 
przewieziono do ambulatorium pogotowia. Był 

kompletnie pijany... ' 

KRWAWA BOJKA NA JEROZOLIMCE, 

Ó tej samej porze na Jerozolimee wynikła 
krwawa bójka pomiędzy kiłk. wracającymi z 

miasta wieśniakami. Podczas bójki został: po- 

bity wieśniak Stefański, którego przewieziony 
w stanie bardzo ciężkim ilo szpitala. 

Policja trzech uczestników bójki 

mała. 

zatrzy- 

POSTRZELENIE 20-LETNIEJ DZIEWCZYNY. 

Jednocześnie na stalo ošwietloneį klūteė 

schodowej domu Nr. 2 przy ul. Wiwulskiego 
rozegrywał się krwawy dramat. ' ‚ 

20-letnia służąca Weronika Szarapówna wy 
wabiona została przez. jakiegoś mężczyznę na 

schody. 
Po chwili na klatce schodowej rozległy sių 

cdgłosy głośnej rozmowy, krzyki, po czy 

  

dwa kolejne strzały. Gyły sąsiedzi wybiegli z 

mieszkań, strzelającego już nie było. Na scho- 
dach leżała Szaropówna. Miała przestrzeloną 
rękę i ranę postrzałową klatki piersiowej. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło ją do szpi 
tala św. Jakóba. SALE NI 

Stwierdzono, że sprawcą postrzelenia jest 
niejaki Witold Turio, z prowineji. 

SERIA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW. 

O tej samej porze zaalarmowane policję, 
iż na ul. Trakt Batorego wieśniak spadł z fury. 

BRZEG 

Przewieziono go do szpitala. Na ul. Beliny, pod 
| czas bójki wynikłej pomiędzy kilku podhumo- | 
rzenymi osobnikami zpstał pobity: niejaki Se- 
 rafimowiez. Na uliey Meczetowej 2, wpadł do 
głębokiej piwnicy i pobił się dotkliwie niezna- 
ny mężczyzna. Wydobyto go i ociekającego 
krwią przewiezione do szpitala. 

Około godziny w pół do szóstej 

FATALNA GODZINA MINĘŁA, 
alarmy o nieszczęśliwych wypadkach ustały. 

Wieczór grudniowy przyniósł nam spokój. (c). 

2 Najiilszą guiazdką = kapelusz z f. Mieszktwski 3 

  
W. ten. sposób na ulicach Londyńu wzywano 
Edwarda VIII do pozostania przy steru władzy. 

KURIER SPORTOWY 
Drużyna krakowska na międzynarodowym 

turnieju w Antwerpii nm 
W Antwerpii w czasie świąt Wielkanocnych 

odhędzie się międzynarodowy turniej piłki noż 

uej, w którym weźmie udział jedna z drużyn 

krakowskich, Ferenevaros z Budapesztu „nie- 
miecka Włrmatia i reprezentacja miasta Ant 

werpii. Turniej ten odbędzie się pod prolek- 

toratem miasta Antwerpii i zorganizowany zo 

stanie w ramach specjalnych „Dni Antwer- 
pii'. Nazwa drużyny krakowskiej nie jest jesz 

cze znana. W roku ubiegłym na . podobnym 
turnieju grała Wisła, która weszła do finału, 
gdzie uległa drużynie Ferencwńros 0:3. Klub 

węgierski zdobył wówczas puchar przechodni, 

który teraz będzie się starał obronić. | Ą 

Specjalne bilety kolejowe dla narciarzy 
W. czasie od 1 grudnia 1936 roku do 30.IV Polski Związek Narciarski zwraca uwagę, 

1937 r. przysługują członkom Polskiego Związ | że z tych biletów przeznaczonych dla narciu 

ku Narciarskiego ulgi przy przejazdach koleją 
w cėlach narciarskich i turystycznych w posta- 
ci „biletów narciarskich“ 1000 i 2500 km. 

Ulgę stosuje się w klasie 2 1 3 pociągów -0- 
sobowych i pośpiesznych przy przejazdach tam 

lub z powrotem, jeżeli odległość wyjazdu w je 

dną stronę wynosi conajmniej 30 km. 

Cena biletu na 1000 km, wynosi zależnie 
od klasy i rodzaju: pociągu (osobowy, pośpie 

szny) od 25 do 48 zł, a cena biletu na prze- 

jazd 2500 km. od 50 do 96 . 

\ 

rzy wolno „korzystać jedynie w celach nareiars 

kich i turystycznych. Wszelkie nadużycia hę 

dą jak najostrzej ścigane i winmi nadużyć bę-' 
dą pociągnięci do odpowiedzialności cywilnej 

za: wyrządzone Polskim  Kolejom  Państwo- 

wym szkody. Poza tym Polski Związek Nar- 
ciarski wyciągnie konsekwencje zarówno w 

stosunku do winnych nadużyć, skreślająe ich 
z listy osób zrzeszonych, jak i do klabów win- 
nych przyjmowania tego rodzaju osób do swe- 

go grona, aż do skreślenia danego klubu z 

listy P. Z. N. 

  
"Tegoroczny zwycięsca zawodów balonowych o puhar Gordon Bennelta, które jak wiadomo, od 
były się w Polsce, kpt. Ernest Demnuyter, oraz jego pomocniik Hoffmans, otrzymali wielką bel: 
gijską "agrodę spontową za rok 1936, Zdjęcie nasze przedsiawia fragmeni z wręczenia De- 
meuyterawi belgijskiej nagrody sportowej przez burmistrza m. Brukseli min. Maxa, znanego 

dohrze w Posce, 

  

  

E "asa : ш *Trenerem;zjazdowym będzie 
Ausiriak Renri 

Pertraktacje Polskiego Związku Narciars- 

kiego w sprawie zaangażowania trenera zjaz- 

dowca dla polskich narciarzy zostały zakoń- 

czone, Trenćrem będzie Austriak Sepp Rehri, a | 

nie Atlwenger, który stawiał zbył . wygórowane 

warunki finansowe. 

P. Z. N. zatwierdził warunki, proponowa- 

me "przez Rehrl'a i wysłał już dla niego wezwa 

nie telegraficzne z pieniędzmi na koszty «podró 

ży. ) 

Norweg Sandvick nie przyjedzie 
do Polski 

Norweski Związek Narciarski zawiadomił 

PZN. žė zaangażowany trener Harald Sand- 

vick mie przyjedzie do Polski z powodu prze- 

szkód rodzinnych i zaproponował wybór inne 

gi trenera. ! 

PZN. w odpowiedzi wyraził zgodę na Wy- 

bór zastępcy Sandvicka według uznania Związ 

ku "Norweskiego, 

Argentyna mistrzem tenisowym 
Ameryki Południowej 

Mistrzostwo: tenisowe. Południowej: Amery- 

ki zdobyła Argentyna. W finale pokonała ona 

Chile 3:2. W: półfinale Brazylia została wyelimi 

nowana przez Chile. ; 

— 
i. 

Józef Kayacz, pozostający bez pracy w kraju 
robotnik, wywędrował z Węgier do Francji, 

gdzie otrzymał pracę jako robotnik rolny. Pew- 

nego dnia otrzymał Kovacs polecenie od swego 

pracodawcy usunięcią z karczowanej części lasu 

wielkiego, zmurszałego już pnia, W cząsie roz 
piłowywania pnia spostrzegł, iż znajduje się w 
4im długi, pokryty gęsto: już pleśnią granat. 

Kovacs słyszat często, że w tej «części Ardennów 

francuskich znajdywano niewybuchłe granaty i 

miny, pozostałe tu jeszcze z czasów wielkiej 

wojny. Z wielkimi ostrožnošciami wyjęto gra- 

nat, po czym Kovacs zameldował o tym inżynie 

rowi prowadzącemu roboty. Inżynier polecił 

wrzucić granat do pobliskiej rzeczki, aby unik- 

nąć możliwego wybuchu. - ki 

Kovacsowi nie dawało jednak coś spokoju. 

Myślał wciąż o znalezionym pocisku, który wy- 
dawał mu się czymś ipredestynowanym. 

Wreszcie pewnej nocy wstał i udał się nad 
rzeczkę. Wyciągnął pocisk z wody i zabrał go 

ze sobą do domu. Tu otworzył go ostrożnie. 
Któż opisze zdumienie biedaka, gdy po odkręce- 
niu zapału ujrzał w środku granatu lśniące. 
wszystkimi blaskami barw drogie kamienie: bry 
lanty, szmaragdy, pieścienie, kolie. Kovacs był 
jednak uczciwym człowiekiem, zameldował o 

| 

swoim <adkryciu policji i władzom sądowym. 
Sąd polecił ogłosić o skarbie w nadziei, iż prawy 

  

+ 

/ PIANISTA NIEMIECKI ALFRED HOEHN 
przed mikrofonem. 

W, środę 16. XII o godz. 21.00 grać będzie 
przed mikrofonem niemiecki pianista Alfred 
iochn, zaproszony przez Polskie Radio na pod 
stawie międzynarodowej umowy о wymianie 
artystycznej. Alfred Hoehn należy. do wybit- 
nych pianistów miemieckich i cieszy się w 
swoim kraju i za granicą majlepszą opinią. 
Artysta wystąpi, w koncercie. chopinowskim, 
złożonym z scherza cs-moll, nokturnu Des-Dur, 

etiudy c-moll i polłonesa As—-Dnur. 

_ Wiadomości radiowe 

E. T. A. HOFFMAN 

w audycji radiowej. 

opowieści E. T. A. Hoffmanna. Obok grotesek 
Poego, stanowią one najciekawsze zjawisko 

poezji grozy. Autor w specjalny sposób zwią- 

zany był z iIPolską. Poeta i muzyk, jednocześ- 

nie prawnik, był asesorem w roku 1800 w Poz- 
naniu, później krótki czas radeą pruskim: w 

Polsce przypada: jego rozkwit kompożytorski. 

W. Płocku komponuje dwie opery, w Poznaniu 
ilustruje tekst Goethego. Na tle pobytu Hofi- 
manna w Polsce osnuta będzie audycja literac- 
ko-muzyczna Kazimierza Plucińskiego, 

Rozgłośnia Poznańska nada ma fali ogólnopol- 

skiej dn. 16. XH o godz. 21,50. > A 

ROZMOWA ZE STANISŁAWEM 
BRZOZOWSKIM 

' oryginalny wywiad radiowy. 

W sezonie bieżącym Polskie Radio zorgani- 
zowało w dziale słowa mówionego niezwykle 
ciekawy i oryginalny cykl audycyj. Są to wy- 
wiady fikcyjne z postaciami, jakie zapisały się 
niezapomnianymi zgłoskami na kartach historii 
czy literatury. Wywiady te są przeprowadzane 

wspomnień i l. d. Wywiad z Adamem Mickie- 
wiczem zainaugurował te ciekawe prelekcje. 
Obecnie dn. 16.XII o godz. 17.50 Roman Zrębo 

wiez 'przeprowadzi „rozmowę 'ze „Stanisławem 
brzozowskim”, znakomitym polskim krytykiem 
literackim i filozoficznym, który wywarł. bar 

dzo poważny wpływ. zwłaszeza na młode po- 
kolenie, aż do czasów ostatnich. 

- PIOSENKI. 

Ulalextowany piosenkarz p. Jerzy, Lawina 

będzie śpiewał 'w šrodę dn. 16.XII 0 godz. 

19.20 przed mikrofonem wileńskim szereg lek- 

kich piosenek z towarzyszeniem : fortepianu. 

Akompaniuje 5. Chones. 

| © AUTORZE „POJATY*. - 

„Pojata, córka Lizdejki* tak brzmi tytuł 

niezmiernie popularnej swego czasu "powieści 

Feliksa Bernatowicza. W. setną rocznicę zgonu 

tego pisarza przypomni o jego życiu i twór-   
` czości p. Cz. Bobolewski, w audycji, która od- 

| będzie się we środę 16.XII o godz. 20-tej.' 

—.- Miliony w pocisku 
"właściciel kosztowności zgłosi swe prelensje. Po 

| upływie przepisanego treminu, wobec niezgło- 

szenia się właścicielą, oznajmiono iKovacs'owi 

" iż jemu, jako znalazcy, przypada cały skarb. A 

' była to, jak się okazuje, fortuna nie mała, bo 

jubilerzy ocenił, wartość klejnotów 
blisko 2 milionów franków. : : 

| Tak więc cudowny zbieg okoliczności sprawił, 

ż biedny robotnik węgierski stał się bogatym 
człowiekiem ma obcej ziemi, + J. L. 

WZNANA W POLSCE ZA NAILEPSZĄ | 

HERBATA 

„z KOPERNIKIEM* 

"©: 
  

  

й WARSZ TOW. HANDLŲ HERBATĄ 

4 Dłogokęcki, W. Wrześniewski 
Bożka Ahsytao 

WBU WK M. WEZECAA 

POETA I MUZYK 

Któż nie zna ponurych, a pełnych uroku. 

Płocku i Warszawie. Na okres jego pobytu w 

którą | 

`па podstawie wydanych pism, / pamiętników, 

na: sumę 

i 

1
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„paru dniami zwiedziłem 

biednych ludzi. Oto: 

da 

„KURJER* z dnia 16 grudnia 1936 r. 
  

    

  

amy 
Korespondencja z powiatu swięciańskiego 

Ostatni powszechny spis ludności 
wykazuje, że na terenie powiatu Świę- 

 ciańskiego istnieje 21780 gospodarstw 
' rolnych, w tym 1289 gospodarzy posia 
da mniej niż 2 ha użytków gruntowych. 
6163 — ma bd 2 do 5 ha i 6896 — od 
5 ha do 10 ha. Obok znacznej liczby 
średnio zamożnych gospodarzy, widzi 
my 151 gospodarstw, których obszary 
sięgają kilku tysięcy hektarów. W ma 
jątkach tych pracuje 8438 parobków; na 
jedmo oo obszarnika przypa 
da przeszio 56 robotników. . 

DOLA PAROBKA MAJĄTKOWEGO. 

Pragnę zwrócić uwagę na życie i do 
lę tych właśnie najbardziej upośledzo- 
'nych. najnieszczęśliwszych ludzi w na 

szym społeczeństwie wiejskim. Parobcy . 
rekrutują się przeważnie z elementu bez 
rolnego i biednego. Siłą. odwiecznego 

przyzwyczajenia i z tytułu „błękitnej 
krwi* dziedzie często traktuje ich, jak 
bydło robocze, wymyśla od chamów, po 
niewiera, daje do pocałowania łokieć i 

L. p. Co ci ludzie czują, co myślą, jakie 
lęgną się w ich duszach bóle i żale, nikt 
6 to nie pyta. Społecznicy, publicyści, dy 
gnitarze nie odwiedzają jaskiń mieszka 
niowych fornali i parobków. Za gościn 
ość możnych, z za poczęstunek staropol 
ską jajecznieą lepiej jest dziennikarzom 

pisać ckliwe panygirki o pięknie i uro 
kach dwioru, o lipach, kolumnach, por- 
tretach i legendach rodowych; dogod- 

niej jest dygnitarzowi zagrać.w karty z 
dziedzicem i posłuchać niefrasobliwych 
opowieści. Dlatego nikt nie napiętnuje 
niemądrej gospodarki dworu; urzędnik 

1 włościanin nieraz boją się nawet zwró 
cić uwagę dziedzicowi na jego meludzki 
"stosunek do służby. 

ZA MORDĘ CHAMA. 

Pewien znajomy mój opowiadał na- 
«stępujący przykry fakt, Zwrócił=on pu- 
blicznie uwagę pewnemu „wpływowe- 
mu dziedzicowi*, by względem biednych 
ludzi wiejskich nie operował kategoria 
mi z czasów pańszczyźnianych: „za mor 
dę chama', „ty wole roboczy”, „gnoju* 

"R tp. W konsekwencji za to wystąpienie 
krytyczne człowiek ów został określony 
przez'dziedziea mianem komunisty; dro 
gą jakiegoś doniesienia spowodował, że 
solidny i uczciwy człowiek był przez 
dłuższy czas pod obserwacją policji. 

OBRAZ NĘDZY I ROZPACZY. 

Charakterystyczny obraz doli parob 
ków w powiecie święciańskim dają dwo 
ry p. Czechowicza Edmunda; Surwilisz 
„ki, Komaje i Pustelnia, gm. komajskiej. 
Dobra wymienionego dziedzica wynoszą 
„około półtora tysiąca hsktarów, t. zn. 
pan Czechowicz całością opiekuje się, 
bo w dokumentach oficjalnych grunta | 
są podzielone między krewnymi, któ- 
rych tu nigdy nie widuje się. Miejscowi 

plotkarze opowiadają, że podział jest tu | 
fikcją przeprowadzoną w celu skompli 
kowania wymiaru podatkiowego. Jest to 
chyba wymysł, nie prawda. 

Pan Czechowicz ma kilkudziesięciu 
parobków z rodzinami; płaci każdej ro 
sdzinie 5 pudów żyta miesięcznie (t, zn. 

Przed około 15 zł.) i daje mieszkanie. 
apartamenta 

tych bezgranicznie. 
rzeczywisty obraz ich życia. Chałupa 
jest bardzo stara, wzniesiona na bag- 
nach. Wchodzę do pierwszego mieszka 
nia, żyje tu z rodziną Ławrynowicz Kas 
per. Podłogi nie ma. Ze ścian i sufitu 
błyszczy wilgoć. Na łóżkach siedzą w 
słomie blade dzieci. 

Żyje tu ponadto 80-cio letnia staru 
szka, wdowa po parobku. Za kąt mie- 
szkaniowy musi odpracować w ciągu ro 
ku 40 dni; jest skrzywiona, wyschnięta, 
z zapadłych oczu toczą się jej wielkie 
łzy, gdy mi opowiada, że już pracować 
nie może, a ją m litości pędzają do pra 
cy. 
GW. następiiej izbie mieszkają dwie 
rodziny: Kwiatkowski i Łapuszyński. 
Jest tu tak samo wilgotno, mroczno jak 
w jaskini, podłogę zastępuje klepisko, 
sufit podparty jest kołkiem i lada chwi 

grozi runięciem. W mieszkaniu 

  

  

  

-.smród, brud, 

„nach liczne i cenne zabytki archeologicz 

„nie porządkowane i częściowo już umie 
,Szczone na swoje stałe miejsce w salach. 

„w Muzeum, jak dotychczas, były częś- 

razem z ludźmi żyją tu ku | 
ry i prosięta. 
/ Trzecią izdebkę, którą zwiedzam, za 
mieszkuje Siemienas. Gospodyni leży 

chora, a wokół niej 5 dzieci nawpół na 
gich, chudych i pokrzywionych. Z każde 
go kąta wyziera tu okropna nędza. Po. 
dłogi nie ma, a nadwisły sufit podparty 
jest polanem. Chora ma źrenice zatopio 

ne we łzach i mówi, że święta nadcho- 
dzą, a oni nie nie mają. W mieszkaniu. 
nie zauważyłem żadnego wbrania i sprzę | 
tów. To się życie nazywa. Serce mi z i 
żalu ściska się, oddaję swe ostatnie gro | 

sze i wychodzę. Jestem w mieszkaniu pa 
robka Drozda. Na piecu siedzą w koszu 
lach wystraszone dzieci. Do szkoły nie 
mogą iść z powiodu braku obuwia i ubra 
nia. W mieszkaniu czuć wilgoć i czad. 

Dziedzic drzewo na opał daje, ale ze 
względów oszczędnościowych zawsze 
wilgotne. W następnej izbie mieszkają 2 
rodziny: Sawicki i Karawacki, razem 9 
osób. Znowu widzę identyczny obraz nę 
dzy, zaniedbania, brudu i ciasnoty. 

W innej małej izdebce żyją znowu 
dwie rodziny, Tomaszewicza i Łowkisa. 
liczące razem też 9 osób. W ostatniej 
przegrodzie, którą zwiedziłem, 

osób, są to członkowie rodziny Buczela 
i Sienkiewicza, Większą część powierzch 
ni izby -z: ajmują 3 łóżka, ma których sy 
piają po 3 i 4 osoby razem. Wszystkie 
mieszkania nigdy nie są odnawiane i re 
montowane. Dziedzie tu nigdv nie za- 
gląda. Na każdym kroku widnieje tu 
łom,. dziury, brud, bałagan jakiego w 
najdzikszej wiosce mie spotyka się. Stud 
nia, z której parobcy biotą wodę — to 
zwykła aa jama metrowej głębokoś 
ci. Gminna Komisja Sanitarna nie zagłą. 
da tu nigdy, bo pp. wójt, lekarz i komen 
dant posterunku pozostawiają to..„świat 
łej opiece pana dziedzica. 

DZIEDZIC MA WPŁYWY: 

Tak jest od dawna. Do Rady Powia 
towej Samorządu Terytorialnego nie u- 
mieli ludzie wybrać innego przedstawi 
ciela rolników, bo pan Czechowicz ze 
chciał nim zostać. 

Przeglądając gminną księgę grunto 
ją zauważyłem «ciekawą rzecz. Na 

250,34 ha gruhtu w maj. Surwiliszki 
przypada na I kategorię 186'39 ha, II — 

żyje 11 | 

    135116 ha, III — 19879 ha. W maj. Ko | 

maje jest I kat. 244/90 ha, Il—kat 286'36 

ha > 15424 ha, III kat —— 75'10 ha. Za 

grunta drugiej kategorii płaci się podat 
ku tylko 1/6 część w stosunku do należ 
ności za gruta' l kategorii. Zastanawia 
mię tu jedno, dlaczego drobnorolni są- 
siedzi p. Czechowicza mają o wiele więk 
szy procent gruntów I kategorii? 

Dla przykładu podaję pierwsze len 
sze z brzegu pozycje: 

Purwin Feliks, I kal. 
0,97: ha. 

Brzozowski Piotr, 
0'23 ha. 
Brozówkki 

Il kat. 1'15 ha. 

Rusak Hipolit, I kat. 487 ha, II ka.t 
037 ha. 

Pupkiewicz Al..1 kat. 4'07 ha, II kat. 
0:29 Ana. 

Trudno mi jest teraz okrešlič na pod 
stawie jakich okoliczności wymierzono 
chłopom podatek w znacznie większej 
mierze od I kat. gruntu, bo nie ma róż 
nicy między gruntami wiejskimi a dwor 
skimi. Może dziedzic nieumiejętnie g05 

podaru jąc spustoszył swą ziemię do te 
go stopnia, że faktycznie powstały nieu 
żytki I i III kategorii? Jest tylko iadna 
rzecz pewna dla mnie: wspomniany zie 
mianin ma wielki wpływ na gminę, a to 
mu dużo daje. Szarwarkiem gminnym 
są brukowane drogi wiodące do młynu 

majątkowego. (a przecież istnieją tysią 

ce wiekszych potrzeb drogowych), dzie 
dzic komajski nie pełni dyżurów przy 
straży ogniowej i tp. 

12'40 ha, II kat. 

FE kat. 8250ha, II 

kat, 

I kat. 17:96 Julian, ba. 

MODLITWY PRZED KRUCYFIKSEM. 

Rolę tego: „strasznego dworu w ży 
ciu kulturalnym i społecznym wsi łatwo 
jest określić. Podobnych punktów w po 
wiecie mamy bardzo wiele. Tutaj, a nie 
gdzie indziej trzeba szukać materiałów 

do dyskusji nad kwestią reformy rol- 
nej. Zapraszam dó Święciańszczyzny, do 

Komaj, dziennikarzy z postępowych i 
konserwatywnych pism, by ujrzeli wiel 
ką falangę nędzarzy: wiejskich, paria- 
sów, miewolników XX wieku, którzy tę 

sknią po nocach. wyciągają bezsilne i 
wychudie ręce przed krucyfiksem — mo 
dlą się ze łzami w oczach, by słodkie 
słowa premiera Składkowskiego stały 
się rzeczywistością, że Ojczyzna masza 
równie szczerze dba o życie i losy wszy 
stkich | jej synów. 

Józet Dubicki. 

550 tys. zł. 
ma zatrudnienie bezrobotnych 

14 bm. w Urzędzie Wbjewódzkim odbyło 

się pod przewodnictwem wojewody wileńskiego | 

jposiedzenie wydziału wojewódzkiego, ma któ- | 

rym m. in. została zatwierdzona uchwała rady 

miejskiej m. Wilna w sprawie zaciągniętej po- | 

życzki w sumie zł 250000 i otrzymanej dotacji 

z funduszu pracy w sumie zł 300000 na zatrud 

nienie bezrobotnych w zbliżającym sę sezonie 

zimow ym. 14 

! Onegdaj wieczorem wyjechał de Warszawy 

prezydent miasta poseł dr. Maleszewski. Wy- 

jazd prezydenta miasta pozostaje w związku , 

ze staraniami o dalsze kredyty w 

Pracy na uruchomienie w Wilnie 

tycyjnych w 

Funduszu 

robót inwes 

okresie zimowym. 

Jak już donosiliśmy, Fundusz Pracy do pro 

° )К Magistratu uruchomienia zimowych robót 
inwestycyjnych na szeroką skalę ustosunkował 

yeupo( [oruzod, taruj Aqokzad omoyjtkzood Э15 

zmienił swoje stanowisko skutkiem czego mo- 

żliwość uzyskania kredytów stanęła pod zna- 

, kiem zapytania. W sprawie tej przedstawiciele 

Wilna prowadzą obecnie rokowafia, które, Žy- 

czyć mależy jak najgoręcej, by doprowadziły 

jak najszybciej do pozytywnego rezultatu. 

Organizacja Litewskiego Muzeum 
Archeologicznego 

Litewskie Towarzystwo Naukowe w 
Wilnie, pod kierownictwem swego pre- 
zesa ks. Wiskonta, przystąpiło ostatnio 
do organizowania w gmachu T-wa sal 
wystawowych Muzeum Archeologiczne- 
go i Etnograficznego. 

Znajdujące się dotychczas w magazy 

ne oraz eksponaty etnograficzne są obec 

Wszystkie zabytki, które znajdą się 

<iowo niedostępne dła naukowców, — 
„poprostu z przyczym natury technicznej. 
‚ „ Dział archeologiczny Muzeum będzie 
posiadał znaczną liczbę eksponatów z 

„epoki kamiennej, jak krzemienne narzę 
„dzia oraz kamienne topory, siekiery i   t. p. Bardziej okazale będzie reprezento 

i Etnograficznego 
„wany okres żelaza. Będzie tu dużo bro- 
ni oraz bronzowych ozdób stroju kobie 
cego, jak zapinki, bransolety, bogato or 
namentowane naszyjniki i t. p. 

W dziale etnograficznym będą umie 

szczone bardzo bogate, i bodajże jedynę 
na terenie ziem naszych zbiory pasów li 
tewskich, strojów męskich i kobiecych. 

tkanin, które to eksponaty w roku 1900 
były wystawione przez Litwinów na 
światowej wystawie w Paryżu. 

Prawie wszystkie eksponaty zbiorów 
Muzeum pochodzą z _ terenów Wileńsz- 
czyzny. 

Litewskie Muzeum Kieawiosiatno, i 
Etnograficzne będzie czwartym skolei, 
jeżeli chodzi o czas powstania, tego ro- 
dzaju Muzeum w Wilnie. Nowej placów 
ce naukowej życzymy pomyślnego roz 
woju. Włod. 

  

  

SYLWETKI 

„Juczny” człowiek 
Po raz pierwszy zobaczyłem go na ulicy De- 

minikańskiej. Szedł z głową opuszczoną, powłó- 

cząc mogami, Ręce zwisały mu bezwładnie. 

Wyglądał jak lalka uszyta z materii, wypcha 
na watą i poruszaną przy pomocy sznurka, pr y 

czepionego do kołnierza. Nogi szorowały o chosk 
nik, „beltaly sie“ po bokach, a głowa opa- 
dała na pierś, 

ręce 

Jego zniszczony letni płaszcz w łatach byt 
pokryty białą warstwą mąki, która widniała tak 
że na bladej twa rzy, na czarnych rozwicrzonyvei. 
włosach wystającyc b z ipod czapk:, 
rzęsach.. 

na brwiach, 

Sha wia wrażenie Śmiertelnie znażonego. 
Była godzina ósma wieczorem, IPraw dopolshnie 
wlókł się do domu na odpoczynek. 

Po raz drugi spotkałam go znowu na ulicy 
Dominikańskiej. Szedł zgarbiony, szonując pa. 
deszwami o chodnik, był również pokryty war 
stwą mąki i wygłądał ma bardzo zmęczonego. 
Wyglądał więc 

spotkan'u 

talk samo jak i przy pierwszym 
z tą jednak różnicą, że dźwigał te - 

raz na plecach duży worek z mąką, z którym 
był połączony w całość grubami sznurami , 

Poszędłem za nim. Krok w krok. powoli, ro 
biąc sto kroków w ciągu pięciu minu“. Skręcił w 
hoczny zaułek, przeszedł jezdnię... Wórek z mą- 
ką był duży. „Na oko, mógł mieć ze sto klg 
Sznury wrzynały się głętolkg, w pierś, ręce i pra 
wie ginęły w miękkiej powierzchni worka. 

W wąskim zaułku nastąpił krótki wypoczy 
nek, Worek znalazł się na wystającej krawędzi 
muru, tragarz wyprostował się 

ciebie. męinym 

; spojrzał przed 
wzrokiem. Oddychał głęboko, 

miarowo... 

$kąd i dokąd niesie pan ten worek? 
Nie zrozumiał odrazu 'pytan:a. Zdawało się, 

że patrzy tępo, że skojarzenia następują powoli. 

że mie wszystko dociera... 

Powtórzyłem 

" АЭ!,. 

Ze składu. 

pytanie, 

Do piekarni. Na Tatarskiej. 

1 jle panu płacą za odniesienie worka ma 
ki? 

Znowu pauza. Parę głębokich oddechów: 
— Dwadzieścia jgroszy. 

A czy od składu do piekarni będzie kiło- 
metr? 

Więcej... 

- Jak pan się nazywa? 

Berman. 

A imię? 

— Mendel. 

MENDEL BERMAN? 

Tak: 

Gdzie pan mieszka. 

Pytań było dużo. P. Berman odpowiadał na 

Może przy - 

Gdzieś kątem w za- 

nie z pownym. trudem, po jpauzie... 

czyną lego było zmęczenie. 

utku Na barłogu. Gdzie 

który bierze 20 groszy 

maże mieszkać człowiek. 

ża odniesienie 100 kig. 

worka do. piekarni, znajdującej się w odległości 

przeszło I klm od składu. 

przenieść, zarobić 

ciażby zażądali za 

Jeż trzeba worków 

kąta, cho - 

niego kilka złotych miesięez- 

aby na opłacenie 

nie. 

«Gzy cały dzień nosi pan. worki z mąką? 

Tak. 

- Godzień? 

Tak, 

I ma pan zawsze pracę? 

Tu p. Berman spojrzał na mnie 

zdziwiony i wypowiedział prędko: 

— 'W' piekarni muszą codzień piec chleb. 
Po chwili znowu rozpoczął swoją wędrówkę 

z workiem mąki na plecach. Po odniesieniu tego 

worka, wróci, powłócząc nogami, po nowy, — 

po nowe 20 groszy, 

Wieczorem zaś, kiedy już skład zostanie zam 
knięty pójdzie śmiertelnie znużony, pokryty mą 

ką do domu na wypoczynek. Nazajutrz znowu 
lo samo, jak w kołowrotku. Gdybyśmy zapytali 
czy jp. Berman umie czytać... Zresztą poco, od 
powiedź można jprzewidzieć. 

Tak się już złożyło, że p, [Berman spełnia 
rolę „jucznego* człowieka. Normalnie pracę tę 
powinien był spełniać koń, samochód ciężaro - 
wy... Zresztą, gdyby p. Berman mógłby się zdo 
być mą wózek. 

trochę 

I tak bywa w życiu. 4 Won. 

Wywrotowiec przed sądem 
Wczoraj sąd okręgowy w Wilnie rozpatrzył 

sprawę Wulfa Suekiwera z zawodu tapieera 
orav Hindy Tołk nauczycielki domowej, oskar 
żenych © działalność wywrotową na terenie 
Wilna, o przygotowywanie ucljeczki, Sergiusmų 
Prytyckiege po zamachu na sali sądowej. Szał 
uznał winę Suckiwera za udowodnioną i ska- 

zał go na 3 lata więzienia. Hinda Tołk została 
nniewinninna.
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Zapora wodna i wielki zbiornik w Porąbce na Sole 

  
Odbyła się już uroczystość oddania do użytku publicznego jednej z największych inwestycyj w chwili obecnej realizowanych, mianowicie zapory wodnej i wielkiego zbiornika na rzece 

Sole w Porąbce. Zapora wodna, wybudowana. została kosztem 18 milionów złotych. Zapora o wysokości 22 metrów stwarza zbiornik o po jemności 32 milionów mtr. sześciennych wody 

który pozwala regulować spływ wody w ten: sposób, że maksymalny dotychczasowy przepust 1700 mtr. sześciennych wody na sekundę, będzie zredukowany do 371 mir. sześc. na sek. 

Ma' to olbrzymie znaczenie gospodarcze dla okolic leżących w dolinie Soły, z uwagi na uniemożliwienie katastrofalnych wylewów, które powodowały klęskę dła okolicznego rolnictwa, 

oraz na możliwość dostarczenia dzięki skonce ntrowanej energii wodnej 27 milionów kilowat godzin prądu elektrycznego rocznie. 

  

Wieści i obrazki z kraju 

W 52-gim roku życia 
po raz pierwszy jadł kurze mięso 

Nie o mieszkańcu krajów egzotycz- 

nych mowa, gdzie naszą kurę można by 

spotkać chyba w ogrodzie zoologicz 

mym. 

Dymitr mieszka zaledwie kilka 

kilometrów od Wilejki. W wiosce swo- 

jej uchodzi za: średnio-zamożnego gospo 

darza. Ma krowę, konia, własną chału- 

pę i kiłka hektarów ziemi. Z wioski swo 

jej nigdy dalej nie wyruszał, siedzi w 

niej od urodzenia, to jest od 52 lat. "W 

wojsku nie służył, a poza Wilejką był 

tylko w Oszmianie i Kurzeńcu. 

Od dziesiątków lat orze swój zagon 

i w pocie czofa wydziera ziemi nędzny 

plon. Umie trochę czytać i pisać, po ro 

syjsku. Ożenił się w 18-tym roku życia, 

bo po śmierci matki nie było w chacie 

kobiety i gospodarstwo na tym cierpia- 

ło: Ma. teraz sześcioro dzieci. Najstar- 

szych dwóch synów już odbyło służbę 

wojskową, córka wyszła za maż. a troje 

mniejszych pomaga już w gospodarsi- 

wie. Dymitr miał jeszcze dwoje dzieci, 

ale zmarły. 

W domu, wiadomo jak na wiosce: 

Praćują: wszyscy to i z głodu nie umie- 

rają. Starają się też zarobić „na stro- 
® о66 nie“. 

Dymitr przywozi drzewo do Wilej- 

%i i sprzedaje na rynku. Słaby to zaro- 

bek. 'bo' i lasu' ubywa stale, a przy tym 

trzeba narąbać i pół dnia zmarnować z 
koniem by wziąć parę złotych. 

Kłopotu dużo: każdy targuje się. Je- 

dnemu opaf nie podoba się, drugi chciał 

by kupić ża pół ceny. 
— Bywa czasem — mówi Dymitr — 

trafi się dobry pan i płaci po ludzku: 

tak żeby krzywdy nikomu nie było. 

Ot dzisiaj to kupiła drzewo jakaś pa 

mi, daj jej Boże zdrowie. Odwiózł ja jej 

Eo 

  

  

drzewo i złożył „charaszeńka*, a ona do 
kuchni mnie zaprosiła i nawet kawałek 
kury z chlebem dała. 

Po prawdzie mówiąc to ja pierwszy 
raz w swoim życiu jadł dziś mięso ku- 
rze. Jakoś nie przytrafiło się nigdy jesz 
cze... Zawsze żona niesie do miasteczka. 
I tak po 52 latach życia szkosztował ja 
smaku tego mięsa. Nie ma co —: dobre. 

— A dlaczegoż nie jedliście dótąd? 
A i we zwyczaju u nas nie ma, że- 

by gospodarz jad£ kurę: zara zsąsiedzi 
E 

—
—
—
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WE
 śmieliby się i mówiliby: —  Pahładzi 

nasz Dymitr zachwareu na pana, kury 

reža...“ ! 
Co inszego wieprza zabić i w święta 

i niedzielę kawałek świniny do garka 
wrzucić. Kury to tyłko dla Żydów, pa- 
nów i urzędników. 

Nasz człowiek jak kawałek chleba, 
zacierki i kartofli ma to zdrów będzie 
i robotę robić może. Zawsze tak było i 

na pewno tak będzie. 
Witold Rodziewicz. 

Rezerwat nad Berezyną 
Komitet Wileński Państwowej Rady | tu, którego rozpiętość skrzydeł wynosi 

Ochrony Przyrody zwołał komisję w 
składzie inż. Stanisiawa Kurczyna, inż. 

Jana Kochanowskiego i Jana Jerzego 
Tochiemana, która przy współudzia:e 
inż. Leonarda Piekarskiego, kustosza 
głębockiego oddziału Polskiego T-wa 
Krajoznawczego, 6 grudnia dokonała o- 
ględzin obszaru upatrzonego na rezer 
wat przyrodniczo-lowiecki mad rzeką 
Jerezyną w maj. Zamosze. 

Komisja, po dokładnym zbadaniu na 
miejscu, uznała, że obszary nad Berezy- 
ną są bardzo dogodne i że jest nader po 
żądaną rzeczą utworzenie rezerwatu z 

uwagi na konieczność ochrony rzadkiej 
fauny, występujące nad Berezyną. Mia- | 
nowicie znajduje się tam 9 żeromi, za- 
mieszkałych przez bobry na rzece Bere 
zynie, naą przyległych zaś gruntach 
stwierdzono występowanie jednego z 

najrzadszych w Polsce zwierzęcia ‚ — 
norki, a poza tym orła-bielika, czarnego 

bociana, łosia i innych, jak sarny i głu 
szea. Członkowie komisji mieli sposob- 
ność podziwiać orła-bielika, schwytane 
go na obszarze projektowanego rezerwa 

-_ Niesolidność przedsiębiorcy 
naraża ciągle Postawy na brak Światła 

W dniach 12 ; 13 bm. Postawy były ponow 

<nie pozbawione całkowicie światła elektryczne: 

go. Pozostaje to w związku z prowadzoną od 

paru tn esięcy pnzebudową istniejącej prywatnej 

alektrowni, kióra na zasadzie koncesji zaopatru 

że miasto: w „emergię elektryczną. Przebudowa ta 

stosownie do waruniiów koncesyjnych miała 

być przeprowadzona latem rb. przyczem abonen 

<i mieli jej wcale nie odczuwać. Tymczasem ter- 

aminy dokonania przebudowy r'e zostały zacho 

wane ; ludńość jest narażona na ciągłe przerwy 

w dópływie prądu, W' sprawie tej przed paru 

tygodniami została. wystosowana |przez ludność 

petycja do wojewody wileńskiego, na skutek   

której właściciel elektrowni został wezwany do 

usunięcia uchybień i poniósł wysoką karę pie 

niężną. 

Wobec dalszego niedotrzymania warunków 

koncesji i licznych narzekań ze strony ludności, 

jak się dowiadujemy — starosta postawskį inter 

weniował w tej sprawie w Urz. Włojewódzkim 

w (kierunku zmuszenia właściciełą elektrowni 

do należytego wypełnienia przyjętych zobowią- 

zań. 

Zainieresowame czynniki rozważają sprawę 

przekazaria. innej „elektrowni. koncesji na do 

starezanie prądu. 
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przeszło 2 metry. W miejscu projektowa 
nego rezerwatu jest nawiększy słan sa- 

ren na ziemiach wschodnich. 

Komisja zaprojektowała utworzenie 

ścisłego rezerwatu wzdłuż rzeki Berezy 
ny, w odległości 100 m. po obu stronach 
rzeki, dalsze zaś grunty maj. Zamosze 
mają wejść do częściowego rezerwatu. 

Oprócz maj. Zamosze zaprojektowano 
do rezerwatu grunty różnych właścicie 
li, położone po prawym brzegu Berezy- 
ny, 0 szerokości I km. W ten sposób ut- 
worzony rezerwat liczyłby okóło 2,400 

ha. 

Inicjatywę do utwozenia rezerwatu 
dał inż. Leonard Piekarski z Głębokiego, 
który bardzo zabiega koło tej sprawy. 

Mołodeczno 
— ZABIŁA DZIECKO. 10 bm. zameldowane 

na posterunku w Gródku, że 9 bm. Wiera 

Czabrowska, 26-letnia służąca maj. Soroczyn, 

gm. gródeckiej, perodziła dziecke płci męskiej, 

które udusiła i wrzuciła do dołu kloacznego. 

Trupa noworodka wydobyto i zabezpieczorn 

do dyspozycji władz sądowych. 

  
— KRADZIEŻE. 12 bm. między godz. 21 a 22 | 

złodzieje złamali kłódkę w drzwiach Spichrza 

Dymitra Gabrukowicza z Bruśkowszczyzny, gm. 

meołodeczańskiej, i skradli 70 kg mąki jęczmien 

nej, 60 kg. mięsa wieprzowiego i inne produkty 

spożywcze, ogólmej wartości zł. 72. 
12 bm., około godz. 22-ej, Aleksandrowi Bura 

| kowi z Bruśkowszczyzny (gm. mołodeczańska) 

skradziono ze śpichrza, po wylamaniu kłódki, 

różne produkty spożywcze, wartości zł. 6% 

Kurzeniec 
— WIEG ANTYKOMUNISTYCZNY. W Ku- 

rzeńcu *3 grudnia odbył się wiec antykomunisty 

czny, zorganizowany przez Oddział Zw. Strzelec 

kiego. Na wiec zebrała się bardzo licznie łudność 

zarówno z Kurzeńca, jak i z sąsiednich osiedłi. |. 

Zebrani wysłuchali odczytu o komnunie p. Leona 

Kozłowskiego. . (i)   

Swieciany | 
— PIĘKNY DAR DLA KOŚCIOŁA W; HO-- 

DUCISZKACH. W. dniu uroczysteści Niepoka- 
lanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z. 
okazji 10-cia istnienia Kasy: Stefczyka w Ho- 
duciszkach odbyła się podniosła i piękna uro: 
czystość poświęcenia i przekazania kościołowi 
hoduciskiemu nowej chorągwi, ofiarewanej, 
przez członków Zarządu Kasy Stefczyka w Но- 
duciszkach. Przed sumą w czasie aktu poświę- 
cania. ks. proboszcz wygłosił głębokie i serdecz: 
ne przemówienie w języku polskim i litew- 
skim do zebranych bardzo licznie parafiań. 

W: czasie poświęceńia oraz przez całą sumę: 
chorągiew była umieszczoną za balustradą tuż 
przy wielkim ołtarzu, którą trzymał w ręku — 
prezes lasy Stefczyka p. Maciej Wiilejto. Pa- 
rafianie ze wzruszeniem spoglądali 'ńa Oblicze: 
Matki Boskiej Ostrobiamskiej, które iimiieszczo: 
no na chorągwi na tle jedwabiu koloru papies. 

'kiego ze stosownym napisem. Z drugiej stro- 
ny chorągwi widnieje godłó państwowe 
Orzeł 'polski, wyhaftowany na jedwabiu koloru 
amarantowego z napisem .,Kasa Stefczyka w 
Hoduciszkach 1926—1936 r.“. Podczas nieszpo- 
rów chorągiew po raz pierwszy była niesiona 
przez prezesa w uroczysiej procesji kościelnej.. 

Parafia Hoduciska obchodzi w roku bieżą- 
cym až drugą uroczystość. Dnia 7 czerwca br.. 
odbyło się poświęcenie sztandaru szkolnego. 

Uroczystość tę zaszczycili swoją obecnością we 
jewoda wileński, kurator Okr. Szkoln., starosta 
powiatowy ze Święcian, p. Romer z Wilna 

i inni. } " 
Za tak piękny dar dla kościoła składamy” 

najserdeczniejsze podziękowanie członkom Za-- 
rządu Kasy Stefczyka w osobach p.p. Macieja: 
Wilejto, Antoniego bumblisa, i Juliana Czap- 
skiego i jednocześnie życzymy, aby ta insty- 
tucja w dalszym biegu jej życia rozwijała się jak: 
najpomyśłniej dla dobra tutejszej ludności 
i ojczyzny. 'Futejsi. 

Postawy 
— 12 BM. ODBYŁO SIĘ W, POSTAWACH: 

POSIEDZENIE RADY ODDZIAŁU POW. ZW. 
STRAŻY POŻARNYCH, w którym wzięli udział 

prezesi i naczelnicy reprezentujący 20 straży @ 
wiału. Zagaił i przewodniczył prezes rady powia 
towej wicestarostą Wacław Białkowski. Na wstę: 
pie zebrani uczcił; przez powstanie pamięć za- 
służonego działacza strażackiego š. p. wicewoje- 
wody Dziewałęowskiego-Gintowta. 

Po złożeniu sprawozdania z działalności, z 

prac budżetowych : planu pracy na 1937—38, 

uchwałono budżet w: wysokości zł. 6031, który w 

stosunku do poprzedniego roku jest wyższy © 

zł, 500, co pozostaje w związku ze zwiększeniem» 
ilości oddziałów straży. W końcu obrad przedy 

skutowaąno sprawy związane z budową remiz ł 

motoryzacją poszczególnych straży, a ponadto: 

prezes rady wręczył 3 strażom dyplomy hono- 
rowe za osiągnięte pierwsze miejsca w zawo: 
dach powiatowych, które się odbyły w sierpniw 
Dab, 

13 i 14 bm, odbyła się odpraww naczełników: 
straży, na której były omawiane sprawy szkole 
miowe i Tygodnia „Przeciwmpožarowego. Na od- 
prawie tej instruktor powiatowy Igma'owicz wy 
głosił referat o obronie przeciwiotniczo-pożaro 
wej, demonstrując sprzęt używany w tej dzie- 
dzinie. ; 

Po odprawie odbył się obok remizy strażac 
kiej pokaz gaszenia ognia za pomocą chemicze 
nych środków, jak gaśnice i hyronetki pianowe. 

W posiedzeniu rady powiatowej i odprawie 
naczelników straży wziął udział przybyły z Wił 
na inspektor wojewódzki Pianko. 

sa 

13 bm. odbyło się w Postawach walie ze- 

' branie Zw. Oficerów Rezerwy pow. postawskie- 

go: Po wygłoszeniu sprawozdań ; ustaleniu prac 

na rok następny, dokonano wyboru władz. Pre 

zesem Koła postawskiego. cbrano jednogłośnie 

starostę Bronisława Kozrbusza. RK
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Z muzyki 

Drugi koncert 
_ Shury Gherkassky ego 

Po raz drugi dał swój recital w IWiilmie ten 
«młody. pianista-wirtuwoz, o którym już raz zda- 

*wałam sprawę na tym miejscu przed miesiącem. 

To powtórie zetknięcie się potwierdza ów- 

czesny sąd. Artysta zdumiewa nadzwyczajną łat 

wością techniczną „Która jest zarazem źródłem 

„dyspropo:cyj 'w jego interpretacji muzycznej. 

Technika ółśmiewa, ale też łatwo, nuży. Dru- 

ga część koncertu prezentująca te właśnie załe- 

ży pianisty — nie budziła żadnych. zastrzeżeń 

(Sibelius, Mana-Zucca, Medtner, Strauss w ukła 

dzie Schulsa-Evlera)... : 
„Bardzo niejednolte wrażenie pozostawiłą na 

stomiast cz. 1. Bez zarzutu, stylowo — z umia- 

„rem „wykonane były Pastorale i Capriccio Scar- 

' lattiego Tansiga. Haemdel stracił na akspresji 

-skufkiem zbyt szybkiego tempa. Najbardziej na 
"tym ucierpiała cz. II słynnej Beethovenowskiej 

Apspassionaty. Jej tempo andante cos mollo by 

"Žo 2-krotnie za szyfskie — skutkiem czego stra 

  
-ciła całkowicie swój charakter. Część końcowa. 

"łeżby coś niecoś zyskała, gdyby pianista opano- 

"wał swój furor techniką. Tenże zarzut odnosi | 

się do sonaty b-moll Chopina (cz. 1 i 2). Tu 
„mawiasowa uwaga: czy zawód pamięci sprawił, 

3Ż część 2 uległą bardzo znacznemu skrótowi? 

"Nie ma bowiem żadnych powodów do tego ro 

-dzaju obcięcia. 

W marszu żałtobnym świetnie ujęty był 2-gi 

temai, wskazujący, iż pianista rozporządza prze 

„pięknymi piano . 2 
Nieznozumiałe jest, dlaczego w grze Cherkas 

«skytego obak momentów pierwszorządnej jakoś 

«ci jest tyle niedociągnięć przy tak dobrych zało 

 żemiach ogólnych: technika, ton, temperament, 

„poczucie formy. 

Ciekawi też niezmiernie jest eśmy, jak będzie 
"wyglądała dalsza ewołucja pianisty. 

Whk. 

Plešni i melodie 
naroczańskie 

Wi Wilnie istnieje około 20 Kół Krajoznaw 
czych młodzieży szkół średnich, które skupiają 
„przeszło 1000 uczniów i uczenic. Po dłuższej 
(przerwie Koła te urządziły w ubiegłą niedzielę 
w foikału gimnazjum im. Orzeszkowej wieczor- 
nieę, na. której chóry żeński z gimn. im, Onzesz 

„kowej i męski z gimnazjum prawosławnego. od. 
tworzyły z inicjatywy. stypendysty uniwersytetu 
«Qytowicza, zapalonego etnografa, pieśni i melo 
-qie naroczańskie. 

P. Cytowicz mówił również o dudzie biało 
ruskiej, który to instrument w naszym "raju 
zanika, Obecnie. jest. tendencja do nrzywrócenia 
tego instrumentu, mianowicie jeden z pułków 

i podhalańskich utworzył, podobnie jak w pułku 
szkockim, orkiestrę złożoną z samych dudziarzy. 
Również u nas istnieją możli wości większego 
rezpowszechnienia itegu instmmentu. 

„Samobójstwo* 
ślusarza Nalewajko 
Zdarzyio się tak, žė wezoraj pomiędzy śl. 

‘заглет "Nalewajką, a jego małżonką wynikła 
%łótnią. W pewnym momencie Nalewajko roz- 
złościł się nie ma żarty i rzuciwszy straszną groź 
The: 

— Przez ciebie odbiorę sobie iżycie,—stuknął 
«drzwiami i zamknął się sy pokoju. 5 

` Zajpanowałą straszna cisza. Cisza ta ciężkim 
kamieniem spadła na duszę przejętej małżonki. 

Po chwili podbiegłą do drzwi, zaczęła pu- 
<kać, lecz niki nie odpowiadał. Waliłą głośniej. 
"reszcie odezwał się głos: 

—4 pozwółże chociaż spokojnie powiesić się! 
Jak postrzelona wybiegła Nalewajkowa ma 

auicę, Zaalanmowała posterunkowego, policjant 
pogotowie ratunkowe, zbiegli się sąsiedzi, a po 
<hwili przed bramą zatrzymała się karetka po- 
sgotowia. 

Saritariuszy pogotowia spotkał jednak we 
własnej osobie.,. „Dowieszony“. 

Pami Nalewajkowa narazie odetchnęła z ulgą, 
lecz nie -na długo, bowiem małżonek, wyprowa 

- sdzony po raz drugi @ równowagi, alarmem o je- 
go powieszeniu się, wyładował „nieco* swój 
temperament na małżonce, 

Taki to był wyraz wdzięczności za jej do- 
bre serce, 

Trudno znaleźć w Wilnie dżentelmenów -— 
mówią kobiety. — Tacy rodzą się widać tylko w 
Lesydynie..: (c) 

Śmiertelny upadek x roworu 
Jan Dzieńkiewiez, plutonowy, jadące w Li- 

słzie w neey na rowerze, uległ na drodze nie- 
szezęśliwema wypadkowi. Spadając z roweru, 
uderzył głową o kamienie, skutkiem czego do- 
znał pęknięcia ezaszki i opony mózgowej. Od- 
wieziony do Szpitala, zmarł nie odzyskawszy 
przytomności. 

  

  

„KURJER* z dnia 16 grudnia 1938 +. 

— Godziny handlu w okresie przedswiątecznym 
- № myśl. rozp, ministra spr. wewn. z dnia 9 
grudmia 1929 q., począwszy od dnia 18 bm. do 28 
bm, włącznie sklepy i wszelkie miejsca zawiodo- 
wej sprzedaży, zakłady fotograficzne, jak i wę- 
dliniarskie, sklepy spożywcze, wakłady fryzjer - 

L L] 

skie i teletechniczne mogą być otwarte do godz. 
21-ej. W! miedzielę, 20 bm., wskazane zakłady . 
mogą być otwarte od godz, 13 do 18-ej. Nato- 
miast w dzień wigilijny mogą być otwarte tylko 
do godz. 18-ej. 

  

KRONIKA 
| Środa | Dzis. Euzebiusza В. 
| 16 - Й Jutro: Floriana M., Łazarza B. 

Grudzień 

L 

Spostrzeżenia Zakładu Motesrosiogi!) 0. 5. В 
w Wilnie z dnia 15.X1I. 1935 r 

Ciśnienie 764 
Temperatura średnia + 2 
Temiperatura najwyższa +- 3 
Temperatura najniższa + 1 
Opad 2,2 

  

Wschód słońca -- godz 7 m.39 

Zachód siońca — godz 2 m.50 

Wiatr południowy 
Tendencja bez zmian - 
Uwagi; pochmurno; z rana śnieg z deszczem 

DYŻURY РТЕК, 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki; 

1) Jundziłła (Mickiewicza 38); 2) Mańkowicza. 
Piłsudskiego 30); Chróścickiego i Czapliń- 
skiego (Ostrobramska 25); 4) Filemonowicza 
i Maciejewicza (Wielka 29); 5) Sarola (Zarzecze 
20). 

Ponadto dyżurują apteki: Paka (Aatokolska 
42); Szantyra' (Legionów 10'i Zajączkowskiego 
(Witoldowa 22). 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach     Ceny bardzo przystępne. 
  

ь PRZYBYLI DO WILNA: 
1— PRZYBYLI DO HOTELAI GEORGES*A: 

Marczewski Wacław lot. z Warszawy; Tarnow 
ski Władysław lot, z Warszawy; Peter Hugo 
przemysł. z Białegostoku; Maculewicz Janusz v 
Bobrykowszczyzny; Majmeskul Irena; Kowal. 
skis Michael z Łoiwy; Steimberg James z Łotwy; 
Weinetein Adam z Warszawy; dyr. Natanson Władysław z Wawvszawy; Dworakowa Małgorza ta ze Święcian. 

* вщ\о›ц‚ь‚‚„-\;'щ_;_ 

HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny, — Ceny przystępne, 
Telefony w pokojach. Winda osobowa   

KOŚCIELNA 
— ZARZĄD CHRZEŚCIJAŃSKIEGO ZWIĄZ KU ZAWODOWEGO MALARZY, podaje do wia 

domości malarzy, że iRoraty małanskie odbędą 
się w niedzielę 20 igrudnia rb. o godz. 6 rano w 
kościele św. Bartłomieja ma Zarzeczu. Kazanie wygłosi kapelan Chrz, Zw. Zaw. ksiądz mgr. 
Aleksander Mościcki. 

MIEJSKA, 
© Magistrat oszacowuje majątek m. Wilna. 

Jak się dowiadujemy, Magistrat postanowił po- 
wołać specjalną Komisję z udziałem rzeczo - 
znawców z imnych miast w celu przeprowadze- 
nia dokiadnego oszacowania majątku miejskie- 
go. Prace szacunkowe potrwają dłuższy czas. 

AKADEMICKA 
— ZARZĄD AKADEMICKIEGO ODDZ. ZW. 

STRZELECKIEGO w Wilnie zawiadamia avszyst 
kich członków, jż we środę dnia: 16 grudnia br. 
we własnym lokalu odbędzie się doroczny tra 
dycyjny „Opłatek* A. O. Z S. Początek o g0- 
dzinie 19,30. Obecność wszystkich członków jest 
obowiązkowa, Goście mile widziani. 

SOSPODAJCZA 
— Starania o ulgi dla właścieieli piekarń. 

Zarząd stowanzyszenia właścicieli piekarń zło- 
żył do władz centralnych memoriał, zabiega- 
jący: o 1) odroczenie płatności na okres 2 lat 
zaległości z tytułu świadczeń społecznych za 
czas do 1935 roku włącznie i 2) skreślenie z 
powyższych zaległości kar i odsetek za zwłokę. 
Petenci motywują swą prośbę tym, że egze- 
kucja powyższych zaległości w obecnym cięż 
kim dla piekarzy okresie zrujnowałaby rze- 
mieślnicze warszłaty piekarskie. 

WOJSKOWA 
— Przypominamy, że dziś odbędzie się 

ostatnie w roku bieżącym posiedzenie dodatko- 
wej Komisji Pokorowej, w lokalu przy ul. Ba. 
zyliańskiej 2. 

Stawić się winni wszyscy, którzy we właści: 
wym czasie nie uregulowali swego stosunku do 
wojska. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— „FIZYCZNE WYCHOWANIE, A ZDRO- 

WIE LUDNOŚCI*. 17 grudnia w «Ośrodku Zdro 
wia, (Wielka 46) z ramienia T-wa Eugenicznego 
dr. Kasperowicz wygłosi odczyt na temat „Fi- 
zyczne wychowanie, a zdrowie ludności*, Począ 
tek o godz. 6 w. Wilstęp wolny. 

| mant Ruszczyc, Wincenty 

— STARANIEM TOWARZYSTWA PEDAGO 
GICZNEGO „PROMIEŃ* we środę dnia 16 grud 
nia 1936 r. o godz, 20 w sali Zjedn. Kol. Pol. 
skiego (Wiwulskiego 4—4) zostamie wygłoszony 
©dczyt prof, Z. Hrymiewicza n. t. „Wychowanie 
tugón:czne w szkole”. Na odczyt tea, połączony 
z dyskusją, zaprasza uprzejmie Zarząd T-wa 
Pedag. „„Promień*. Wstęp wolny, 

— ŚRODA LITERACKA dnia 16 gnudnia wy 
pełniona będzie interesującym referatem dr. Wa 
cława Korabieywicza p. t. „Fragmenty elmogra- 
ficzne z wyprawy kajakowej przez Irak i Indie“, 
Prelekcja będzie ilustrowana oryginalną muzy 
ką z płyt i przeźroczam; z Ikolekcji zebranej w 
podróży przez dr. Korabiewicza | 

RÓŻNE. 
— Proszeni jesteśmy o poinformowanie, że 

p. Stanisław Stomma nie jest członkiem redak- 
cji „Kurjera Wileńskiego". 

— Niszczenie amunicji. — Starostwo grodz 
„kie wileńskie powiadamia, że 16 bm. od godz. 9 
do 12 odbędzie się niszczenie amunicji wybrako 
wanej w Rowach Sapieżyńskich, 

-— AKCJA FINANSOWA NA. RZECZ Ż. I. N. 
W WILNIE. W związku z proklamacją Miesiąca 
Żydowskiego Instytutu. Naukowego. uchwalił Za 
rząd Żydowskiej Gminy Wyznamiowej w Mie- 
dzyrzeczu, wstawić do nowego budżelu subsy 
dium dla Ż I .N. w Wilnie w wysokości 100 zł. 
Czynniki, stojące blisko Ż. I N. czynią starania, 
ażeby i inne gminy wyznaniowe w Polsce sub- 
sydiowały Instytut Żydowska Gmina Wiyznanio 
wa w Wilnie wypłaciła sy ubi roku budżetowym 
Instytutow; 500 zł, i tyleż przeznaczyła na rok 
1937, 

(m). 

KOMUNIKATY. 
— W IKOŚCIELE BWANG. REFPORMOWA - NYM przy ul, Zawalne j w okresie adwentowym 

co. czwartek o godz. 19 odprawiane są nabożeń- 
stwa, w czasie których chór pod kierowniet- 
weim profesora konserwatorium Gałkowskiego 
śpiewa psalmy w przekładzie Kochanowskiego. 

Zamiast kwiatów na grób ś. p. 
wicówoj. Glntowt - Dziewałtowskiego 

Gzłonkowie Wydziału Wo jewódzkiego, Zyg. t Łuczyński i Jan Wec kowicz, zamiast kwiatów ma grób przedwcześnie zmarłego wicewojewody ©. p. Kazimierza Gin. tot Dziewałtowskiego złożyli do dyspozycji wo Jewody wileńskiego zł, 40 na nędzę wyjątkową. 

Święto muzułmańskie 
Na zakończenie postu muzułmanie obchodzą 15, 16 6417 grudnia najwięks.e swe święto, świę to Ramazan Bajranu W związku z tym we wszystkich meczetach ną Wiłeńszczyźnie odpra wiame będą w tych dniach uroczyste nabożeń. stwa, 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. .— Bašiaj, w środę i jutro w czwartek Re = godz. 8,15) grana będzie w dal. zym ciągu dia; ъ - gham': 

RO ec w. Somerset Maugham'a 
— Nowa premiera teatru 

W sobotę bież. 

  
| 
| 
| 

„Był spbie więzień : tygodnia ukaże się nowa pre- miera, utwór Jana Amonilha PŁ. „BYŁ SOBIE WIĘZIEŃ* komedia, demaskująca zakła- manie współczesnego społeczeństwa poruszają- ca w sposób niezwykle ostry problem moral. ności życiowej. Młody pisarz francuski, autor tej znakomitej komedii, wywołał wszędzie, gdziekolwiek „Więzień* byś grany, ożywione polemiki, i dyskusje. Komedia „Był sobie wię: zień%* wystawiona w Warszawie, przez długi szereg tygodni z rzędu grana przy rzadko sno- tykaqem powodzeniu. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 
— Dziś, z powodu próby generalnej z op. Abrahama „PRZYGODA W GRAND HOTELUS“ - przedstawiemie zawieszone. 
„PRZYGODA W GRAND HOTELU* 

tytuł zapowiedzianej na jutro premiery 
nej op. Abrahama. którą teatr „LUTNIA* 
gotowuje z wielkim pieltyzmem. Operetka ta wszędzie cieszyła się olbrzymim powodzeniem dzięki swym walorom muzycznym oraz treści sensacyjnej, zaczerpmiętej z komedii Savoira. Oprócz całego zespoiu w nowości tej bierze udział chór rewelersów. Reżyseria K. Wyrwicz- 
W .ichrowskiego. Muzycznie przygotował M. Ko- chanowski. ` 

Śmiertelne zaczadzenie 
14 bm. 73-letni Jan Szyszko i jego syn, 50-letni Bazyli, ze wsi Huta, gm. kuryłowiekiej, 

pów. sionimskiego, mieszkający samotnie, ule- 
gli zaczadzeniu. Kiedy rankiem ylo mieszkania 
przyszedł sąsiad Jan Urbanowiez, Jan Szyszko 
już-nie żył, a jego syn dawał słabe oznaki ży 

— oto 

świet- 
przy- 

  cia, jednakże mimo udzielonej pomocy 
zmarł, A 

i 
i 

  

    

A 

RADIO 
WILNO 

ŠRODA, dnia 16 grudnia 1936 r. 
6,80 — Pieśń; 6,33. —- Gimn,;*6,50 — Ma- zyka; 7,15 — Dziennik рог.; 7,25 — Program: 7,30 — Informacje i giełda roln; 7,35 — Muzy- ka; 8,00 — Audycja dla szkół; 8,10—11,30 — Przerwa; 11,30 — Audycja dla szkół;..11,57 — Sygnał czasu; 12,03 — Koncert; 12,40 — Dzien- nik połudn.; 12,50 — Przesyłki świąteczne <— pog.; 13,00 — Rosyjska muzyka operowa; 14,09 —15,00 — Przerwa; 15,00 — Wiad. gosp.; 15,15 —- Koncert rekl.; 15,25 — Życie kulturałne; 15,50 — Odcinek prozy; 15,40 — Z różnych 6pe- retek; 16,10 — Kukiełki śląskie — Wielki Se- kret — adycja dla dzieci; 16,80 — Koncert; 17,00 — W] walce ze szpiegostwem — odczyt; 1715 — D. e. koncertu; 17,50 — Wywiad fżk- cyjny — Rozmowa ze Stanisławem Brzozow- skim — przep. R. Zrębowicz; 18,00 — Poga- danka; 18,10 — Turysta — pog. sportowa; 18,20 — Listy słuchaczów omówi red. T. Ło- palewski; 18,30 — Panu Wołodyjowski w Pa- cuniętach — fragm. z Potopu; 18,42 — Mužy- 

ka; 18,50 — Nawozy organiczne — pog.; 19,00 — Cud włóczni — fragm. z powieści Z. Kossak — Krzyżowcy; 19,20 — Piosenki w wyk. Je- 
rzego Lawiny; 20,00 — O Autorze Pojaty — aud. literacka w oprac. Czesława Bobolewskie- 
g0; 20,35 — Chwila Biura Studiów; 20,45 — 
Dzienmik wiecsz; 20,55 — Pogadanka; 21,00 — 
Koncert chopinowski; 21,30 — Połska opowieść 
o Hoffmanie — aud. liter.;; 22545 1-4 Koncert; 
22,55—23,00 — Ostatnie wiadomości. - 

CZWIARTEK, dnia: 17 grudnia 1936 r. 
6,30: Pieśń; 6.83: Gimnastyka; 6,50: Muzyka - 

7.16: Dziennik por.; 7,25: Program dz.; 7,30 Ia 
formacje i giełda, roln; 7.35: Muzyka; 8,00: Au 
dycja dla. dzieci;: 8;10: Przerwa; 11,30: Poranek 
z Filharmonii; 11,57: Sygmał czasu; 12,03: Kon cent; 12,50: Odczyt wy jęz litewskim; 13,00; Ma 
zyka popularna; 14,00: Przerwa; 15,00: ай 
gospodarcze; 15,15: Koncert rekl.; 15,26: ŻYCIE 
kulturalne; 15,30: Codz. odcink prozy; 15,4Q: 
Muzyka z płyt; 15,45: Chwilka społeczna; 15,50: Koncert rozrywkowy; 16,20: Przyroda w grud niu — dezyt dla: dzieci; 16,35: Z arcydzieł or kiestrowych Klaudiusza Debussy; 17,00: Jak zor gamizować wesołe i zdrowe święta? — mog.; 17,15: Koncert; 17,50: Ukraińskie Instytuty. nau kowe — odczyt; 18,00; Pogadanka: 18,10; Komu nikał śniegowy; 18,12: Wiad. sport.; 18,20: Ruch” przy akienku radiowym ma poczcie — dialog rozmowę przeprowadzi L. Feygin.; 18,35: Muzy ka z płyt; 18,50: Pogadamka: 19,00: Godzima: mu » Krakowa; 20,25: Wigilia w Szezawnicy — fe zyki lekkiej; 19,45: Koncert solistów ze Lwowa lieton; 20,40: Dziennik wiecz.; 20,50: Pogadanka; 20,55: Przerwa; 21,00: Tańce } melodie polskie: 21,30: IX audycja z cyklu Sylwetki kompozyto rów polskich. 22,40: Muzyka taneczna; 22,55: Ostatnie wiadomości. 

Na wileńskim bruku 
POBICIE PRZECHODNIA. 

23 letni kupiec Borys zam. przy ul. Zawał- nej 50 zameldował policji, iź onegdaj wiecmo- rem został uapadnięty na ulicy Wielkiej przez 3-ch nieznanych 'mu osohników, którzy go oki li laskami. m 
Opatrzyło 50 pogołowie. Sprawey pobiela zbiegli. 

(e). . 
BRAK ŚRODKÓW DO ŻYCIA. 

W, bramie domu Nr. 17 przy ulicy Baksata znaleziono podrzutka w wieku 3 tygodni, « 
przy nim kartkę: „Dziecko ochrzczone. Podrzu cam, gdyż nie mam żadnych środków na życie i najmniejszej nadziei uzyskania takowych. . U 
mnie dziecko zmarłoby z głodu”. 

Podrzutka ulokowazo w przytułku Dz. Je- 
zus. 

Tegoż dnia znaleziono sześciomiesięczne 
dziecko obok domu Nr. 16 przy ulicy Werkow- 
skiej. Przesłano je do Izby Zatrzymań, a stam- 
tani do przytułku. (e). 

PIĘKNE STROJE... 
16 letnia Nechama Szoksztejnówna zam. 

przy ul. Piłsudskiego 27 tęskniła za pięknymi 
strojami. Onegdaj przechodząc ul. Wiełką za- 
uważyła w jednej z wystaw sklerowych elegam 
cki sweterek. Tak się złożyło, że tego samego 
dnia znalazła się w mieszkaniu Rochy Alpe- 
rowiczowej ij jak na złość zauważyła pozosta 
wipny na stole złoty zegarek wartości 100 zł. 

Gdy opuszczała mieszkanie trzymała kureza 
wo w ściśniętej pięści zegarek, następnie spie - 
niężyła go za 27 złotych i nabyła sweterek. 

Cieszyła się jednak nie długo. Wkrótee wy- 
kryto kto dokonał kradzieży i Szpksztejnówna 
powędrowała do Izby Zatrzymań. (c). 

  

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj i korepetycyj w za- 
kresie nowego i starego typu gimn. 
Przygotowuje do małej i dużej matuty, 
Nauka solidna. Postępy i skutki gwa- 
rantowane. Specjalność: polski, fizyka, 
matematyka. — Łaskawe zgłozsenia 
do red. Kurjera Wil, po g. 7-ej wiecz. 
 



„KURJER“ z dnia 16 grudnia 1936 r. 
  

RADIOTEŁEFUNKE      
ODBIORNIKI FONOPLASTYCZNE 

CASINO | 
Premiera.  Najpotęż- 

niejszy film sensacyjny NIESAMOWITY DOM 
  

Ogłoszenie 
O PRZETARGU. 

Zarząd Miejski w Wilnie ofłasza mieograni- 
czony ofertowy przetarg na dostawę w roku 
1937 umleka i śmietany do. szpitali inas 
i Ošrodka Zdrowa. ; 

Oferty w zalakowanych kopertach, NAA 
na dostawę mleka i osobno na dostawę śmie- 

tany, ze wskazaniem ceny ryczałtow: ej na mle 
ko za litr wraz z dostawą oraz ceny za litr 
śmietany, obliczonej w stosunku procentowego 
ustępstwa od giełdowej ceny, masła wyborc 
wego w hurcie, notowanej w Wilnie, — mależy. 

składać do godz. 9-ej dnia 21 grudnia 1936 r. 

"©Qtwarcie ofórt nastąpi w tymże dniu o 
godz. 9 m. 30 na:dostawę mleka i o godz. 10-ej i 
na dostawę śmietany. ) 

Stający do przetargu na dostawę mleka po 
winni wnieść kaucję w kwocie 250 zł, na dosta 
wę śmietany zaś — zł 1500. 

Przyjmowanie ofert i udzielanie bliższych 
informacji uskutecznia się w Wydziale Zdro- 
wia i Op. Społ. Zarządu Miejskiego w Wilnie, 
pe Nr. 103. : 

śą Zarząył Miejski w Wilnie. 

"POŃCZOCHY 
  

„FORTUNA" 
Fabryka cukrów i cze-| skarpetki, rękawiczki, 
kolady. Wilno, Metro- | bjelizna, torebki, para 
politalna 5, tel. 19-19. sole,.. szaliki, . -wyroby 
Pierwszorzędne wyroby. 
Pierniczki miodowe, oz- |. 
doby choinkowe. Žą- 

dajcie wsządzie. 

z welny poleca 

W. NOWICKI — 
Wilno, Wielka 30. 

ы
ы
 

|D. H-P. w 

  

NE 
"I ns 8 sea 

„SWETIE 
pulowery, kar I z 
|wełny, zimową ciepłą 

bieliznę — poleca 
"W. NOWICKI 

Wilno, Šuika: 30 
L ż Kiss 

Tanio 
do sprzedania: płaszcz 
jesienny męski (szary) 

;| i płaszcz=letmi damski 
(granatowy)—ul SS. Mi- 

łosierdzia 18 m. Ž 

ŠMIETANKĘ 
+ pasteryzowaną, 
i Uaciobacyline) 

poleca 
"LACSANUM" 
Wilno, Niemiecka 7 
7-7 

„Listy ma Litwę 
przesyła szybko i aku- 
'ratnie Biuro Leon 
Talc, Ryga, skrzynka: 
pocztowa 511. Na od-- 
„powiedź uprasza się o 
dołączenie zn. ROB 
"wego na; 55 gr. . 

DO SPZEDANIA 
kredens 

w dobrym stanie. 

ul, Popławska 21 m. 17 

Fascynująca akcja. Dwie 

godziny niezwykłych wra- 
żeń. Emocja. Hypnoz. 

Nad ke DODATK 
  

DZIŚ! Najwspanialsze arcy- 
dziełó austriackiej kinema- 

tografii — realizacji H. Ko- 
sterlitza — słynnego reży- 

sera Franciszki GAAL 

P 
A 
M 

Wzdłuż i wszerz 
Mieszkaniec TFarmowa wynalazł nowy 

typ łodzi podwodnej. 

Urząd patentowy wydał patent na łódź pal 
wodno-nadwodną, wynalazku Józefa  Lichwały 
z Tarnowa, de) 

Istota wynalazku połega na nieznanej do- 
tyehczas metodzie pływania łodzi. Specjalne 

tłamiki powodują bezszelestne _ poruszanie się 
aparatu. Łódź rosiada dużą szybkość, swobodę 

ruchów może się poruszać ma dużej g!ęhokości. 
Nadaje się ona zarówno do celów bojowych, 

jak i tausportowych oraz wydobywania zato- 
pionych okrętów i urządzania wycieczek nauko 

wych. 

Min. Oświaty będzie 

nakład 

Ministerstwo 

+ 
„Plomyka“ i Plomyczka“. 

wyznań religijnych i oświe- 

«enia publicznego zażądało przedkiadania sobi 

każdego numeru „Płomyka* po wydrukowaniu, 

ale przed puszczeniem w obieg. 

Rozporządzenie ministerstwa, 

ki W.8867/36 i datę 23 listopada 1936 г., 

ło jaż zastosowane do ostatnich zeszytów pism 

Związku 

noszące numer 

zosta- 

у A 
Polskiego. Nauczycielstwa 

Wykopaliska przedhistoryczne. 
Na terenie pow. nowotomskiego wykryto 

wielką ilość urn i innych przedmiotów pocho- 

dzących z czasów przedhistorycznych. Wyko- 

paliska umieszczono tymczasowo w. szkole 

powszechnej. w Kotowie. 

Wystawa łowiecko-strzelecka w Lesznie. 
Połski <Zws Strzelectwa Sportowego w Lesz 

nie urządza wystawę strzelecko-myśliwską, któ- 

ra potrwa od 28 lutego do 7 marca 1937 ohej- 

mie: wypchaną zwierzymę, ptactwo, broń spor- 

tową, myśliwską i starożytną, obrazy, sztychy, 
dywany i fotogratie z zakresu. myśliwstwa. 

Czciciele Abakuka przepowiadają 
rychły koniec świata. 

Komisariat rządu w Warszawie zajął ulotkę, 
wydaną przez sektę „czcicieli proroka Ahaku- 

ka*, mającą swoją siedzibę w Olechowicach 

pod Sambcrem. Przywódcą sekty jest niejaki 
Wronowicz Leopold, który. również podpisał 

wspomiianą ulotkę. Ulotka zawiera szerrą 
błuźnierstw, a m. in. zapowiada rychły koniec 
świata, na co mója wskazywać pewne dowody, 

ogłaszane przez astrologów. 
Oprócz kónfiskaty ułotki, jej autor „mistrz” 

sekty Weronowicz zostanie pociągnięty do 0d- 

powicdzialności sądowej za blużnierstwa. 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA; 

Administracja czynna od g. 9'/.—3!/, ppoł. 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed 

Be iych cen dolicza się za ogłoszenia cy frowe i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki. 

i rubrykę „radesłane* Redakcja nie odpowiada. 

    

Wydawnictwo „Kurjer Wileński” 

cenzurawało każdy | 

Wilno, Bisk. Bandurskiego t. 

Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Sp. z o. o. 

Miii Baszkircew 
Polski 

Napad na b. posła Kochana. 

W Sokału dwaj osobnicy dpkonali vaapydu na 
b. posła Unda, Kochana, obecnego przywódcę 
Fronte Narodnego Jedności (organizacji faszy- 

stowskiej Palijewa). Kochan został ugodzony 
nożem, odnpsząc lekką ranę. Zamachu doko- 
nali prawdopodobnie członkowie OUN, 

Artyści oper paryskiej i brukselskiej 
w Warszawie. 

W najbliższych dniach odbędą się w Ope- 
rze Warszawskiej występy trojga artystów Ope 

1a Comique w Paryżu pp. Yvette Thomas (so- 

pran), Helene Sadoven (mezzosopran) 
Józefa, Rogaczęwskiego. oraz tenora Opery La 

Monnałe w Brukseli Max Moulia. 

Sainobójstwo inżyniera. 

W mieszkaniu własnym przy pl. Kramera 6 

na kolonii Staszyca w Warszawie popełnił sa- 

moebójstwo, przez etrucie nieznaną substancją 

inžynier-wynalagea, 32-letni Adam Wieiński. 

9-letni ehłopak wezwany do... 
wojska. 

Zamieszkująca Młynarskiej 13, Ja 

dwiga Pękosławska, pracująca w zakładach a- 

Rembertowie, otrzy- 

przy: ul. 

municyjnych „Pocisk w 

mała z wydziału wojskowego m. Warszawy wez 

czyli ażeby syn jej, urodzocy w 1927 n., 

9. dal, 

wanie, 

mający stawił się do rejestracji wojsko- 

wej. 

Pękosławska udała sę z 

wspomnianej in- 

że mastąpiła po 

mełdunko- 

Zdziwiona wielce 

metryką urodzenia Syna do 

stylucji i wówczas okazało się, 

myłka rządey domu, gdyż w książce 

wej chłopiec figuruje, iż urodził się w 1917 r. 

|K. GORZUCHOWSKI, Zamkowa 9 
Poleca zegarki szwajcarskich fabryk, wyre- 
gulowane z gwarancją. Wyroby złote. i srebr- 

ne papierośnice, najnowsze fasony. 
Solidna naprawa. Ceny konkurencyjne. 

Nowa metoda leczenia trądu 
LIZBONA, (Pat). Prasa portugalska pod sen 

sacyjnymni tytułami donosi o. wynalezieniu przez 
b. aptekarza Antonio Franco nowej metody le- 

czenia trądu. Polega ona na leczeniu lokalnym 

wraz z leczeniem wewnętrznym, trwającym wie 
le miesięcy. Rzekomo, dzięki tej mełodzie, udało 
się osiągnąć liczne wypadki zapełnego iwyzdro- 

wienia, stwierdzone przez instytut Dakteriologi- 

czny, 

  

  
Telefony: Redakcji 79, 

i anga, 

i tenora” 

  
Administr. 99, liedaktor naczelny przyjmuje od g. 

Dyrektór wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł 

HELIOS | 
Dziś 

Potęźny film tak prawdziwy jak same życie. 
son i Jean Moir. 

Film. na czasiel „Film. dla wszystkich! 

Pieli 
Nad program: ATRAKCJE. 

(MIŁOŚĆ PIĘKNEJ ROSJANKI) 

NAD: PROGRAM : Dodatek 

Rapsodia CYRK 

Konfiikt RAS i opyc:pjów! 

o Chim 
W rol. glėwn.; Pat Obrien, Josephine Hutchin- 

Początek seansoW o godź. 4“6-8—1015 
  

Dziš 
Film dla avsiki 

Kino MARS 
Ostrobramska 5 

OGNISKO | 
Ulubienica publiczności 

Wspaniała epopea filmowa 
„PAN Т И/ АРФ И $ Ж #<° 
ш го!. gł Fr. Brodniewicz, K. PPN, M. =. i in. — Nadprogr. DODATKE 

Po raz pierwszy w Wilnie 
Pikantna, pełna beztrosk. 
humoru komedia muzycz. 

NAD PROGRAM: Aktualia 

Shirley TEMPLE 
w fenomenalnym filmie Fagemnica małej Shirley 

Pocz; Og. 4-ej, /w niedz. i święta'o g. 2-ej.. Nad program: UROZMAICONE DODATKI. 

Obwieszczenie 
Sędzia komisarz upadłej firmy „Wileński 

Lombard Kresowia — Szloma Gordon i S-ka" 
obwieszcza, że plan podziału funduszów upad- 

łej firmy można przeglądać w sekretariacie I 

wydziału sądu okręgowego w Wilnie i w cią- 

    

gu dwuch tygodni od daty obwieszczenia w 

Monitorze Polskim wnieść przeciwko planowi 

zarzuty (sygn. akt U. 11/85). 

Sędzia Komisarz. 

PRAD DSP UDDLD TPS SAS 

Nowa Biblioteka 
(WYPOŻYCZALNIA KSIĄŻEK) 

zaopatrzona w aktualne nowości beletrys- 

tyczne oraz lekturę dla młodzieży 

Mickiewicza 24 m. 5 
— Ceny bardzo przystępne — 

GDP PARA BLS 

  

      
Pensjonat Komatowszczyzna 

sezon zimowy od 20-go grudnia. Wesołe Święta. 

Uroczyste spotkanie Nowego Roku. Wycieczki, 

narty, imprezy. Poczta Konstanty 

nów k. Święcian. woj, wileńskie, tel. 6. 

polowania: 

< 

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

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 

tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakc. i komunikaty —60 gr. 

3zł, z'odbiorem w administr. 

  
2—3. ppoł. 

Ogłoszenia są przyjmowane: 

DOKTÓR 

Zaurman 
choroby weneryczne, 

skórne i moczopłciowe 
Szopena.3,. tel. 20-74 

Przyjm. od 12—2 i 4—8 

AKUSZERKA 

„Marja“ 

Laknerowa 
Przyjmuje od 9r. do 7w.. 
ul. 3. Jasińskiego 5 —if 
róa Ofiarnej:fob. Sądu * 

    

" AKUSZERKA 

M. Brzezina 
„masaż leczniczy 

t elekiryzacje 
ul. Gredzka nr. 27 

(źżwierzynieć) 

UDZIELAM 

w. zakresie gi A 
nym z polskiego, kizyki 
chemji i matematyki 
Zgłoszenia "do admin. 
„Kurjera Wileńskiego" 

pod „Solidnie“   

DO WYNAJĘCIA 
MIESZKANIE 
5 lub 4.pokoi,. kom- 
fortowo odremontowa- 
ne. Montwiłowska 18, 
wejście -z.Pańskiej 

  

„Przepisywanie 
na maszynach i powie- 

dqlanie. Prowadzenie księ - 
gowości  wykonywa S0- 
lidnie „i tanio Biuro 
„Absolwentek Państwo-- 
wej Śred. Szkoły Han-- 
dlowej, ul. Zeligowskie- 

go 1,: tel. 5-25 

Korepetycje 
zakres szk+ powsz. 2 
iki, gimn., warunki mi- 
nimalne, Oferty do 
szyi wileński pod: 

97 Sa". 

  

  

Pracy poszukuje 
młoda, bardzo. zdolna 

krawcowa 
Oferty nadsyłać do ad- 
ministracji.„ Kurjera W.* 

pod „Krawcowa* 

RSA 

Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—3 pp- 
„od godz. 9!/— 3, i. 7—9 więcz.. 

2 zł. 50 gr., zagranicą 6 zł. 

ха wiersz jednoszp., ogłosz mieszkan. — 10 gr. za wyraz. 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro iamowy, za tekstem 8-mio łamowy. Za treść „ogłoszeń 

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany termintt druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. "> 

   
    
 


