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AKTYWNOŚĆ 
polskiej polityki zagranicznej 

Fxposć LILLE Becka w senackiej komisji Spraw zagranicznych 
Wysoka Komisjo! 

Rok prawie temu miałem sposobność ; 
w: Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu | 
przedstawić Parlamentowi metody pra 
cy w naszej polityce zagranicznej, tak. 

jak ją rozumiałem według moich naj: 
lepszych chęci i możliwości, starając 
się zastosować w pracy mego urzędu 
wielkie myśli Marszałka Piłsudskiego. 

Jeśli zabieram głos w pierwszej od 
razu fazie prac tegorocznej sesji zwy- 
czajnej, to dlatego, że ilość wydairzeń 
czyni, zdaniem moim, koniecznym czę 

stsze niż w innych okresach analizowa 
nie sytuacji i określanie naszego wobec 
niej stanowiska. 

Dokonując: przeglądu tych wydarzeń 
i naszej w nich roli, postaram się wyka 
zać zastosowanie tych właśnie zasad, o 
których mówiłem w zeszłym roku. 

Wydarzeń w tym roku 
było wiele | 

Rola masza, wobec nich nie była bier 
na, dzięki temu chromologiczny mate 
riał jest obfity. Nie znajdowałem nato- 
miast podsławy do zmiany którejko!- 
wiek z podstawowych myśli, regulują 

eych polską politykę. 
Jedno mogłoby: na pozór Panów u- 

derzyć mówiłem w zeszłym roku także o 
tym charakterze naszej polityki, który 
wyraża się w jej powściągliwości i nie 
chęci angażowania się poza tą sterą, w 
której mamy środki działania, i w której 
w związku z tym słowo nasze ma bezpo 
średnią wagę. 

Jest rzeczą: niewątpliwą, że 

ROZSZERZYLIŚMY W CIĄGU UBIE- 
GŁEGO ROKU ZAKRES NASZYCH 
KONTAKTÓW i ZAINTERESOWAŃ. 
Chciałbym tu stwierdzić, że to iakże 
nie oznacza zmiany metody. Jest to po 
prostu konsekwencja, wynikająca z tro 
ski, aby 

kraj nasz nie był jedynie obiektem 
polityki, 

ale znajdówał wobec wszystkich zja- 
wisk, których zresztą nie jesteśmy ani 
autorami, ani nawet współtwórcami, 
swoje właściwe oblicze. Określenie tego 
obłicza nie jest z pewnością w dzisiej- 
szych czasach łatwe, nie tylko dlatego, 
że tak wiele mamy wydarzeń, ale wię 
cej może jeszcze dzięki istnieniu równo 
cześnie i obok siebie wielu odmiennych 
systemów pracy międzynarodowej. 

Ułaltwiliśmy sobie nasze prace dzięki 
temu, że Polska nie jest przypisana do 
żadnej doktryny ani w treści, ani w for 
mie. Ale mimo tego, niech mi Panowie 
wierzą, to nie jest iatwe w parzystych 
dniach tygodnia spotykać się z inną me 
todą pracy, « w nieparzystych z inną. 
A to tak, niestety jest. 

Od lat kilku upominaliśmy się zaw 
sze : 
© JEDNOLITOŚĆ METOD W POLI- 

TYCE I OBYCZĄJACH 
MIĘDZYNARODOWYCH. 

Nie dlatego, aby można było tak skom 
plikowane zjawiska wtłoczyć w jakąś 
sztywną szufladę, ale po to, aby każdy 
kto z dobrą wiarą i wolą do współdzia- 
łania z innymi przystępuje, jak naj- 
mniej był narażony na niespodzianki, i 
wiedział z góry, do jakiego stopnia in- 
teresy kraju, który reprezentuje, będą 
zabezpieczone. 

Niemniej musimy się liczyć z fak- 
item, że utrzymanie jakiego takiego mo 
dus vivendi w Europie wymaga dziś pra 
ty w kilku płaszczyznach i pracować 
musimy równocześnie bezpośrednio z 

  

  
  

  

państwami, dla których mamy większe 
zainteresowanie w naszęj polityce, jak 
i w zespołach i to najróżniejszych, 
WSZYSTKIM NIESPOKOJNYM O LO- 

SY DNIA JUTRZEJSZEGO. . 

warto np. przypomnieć, że były okresy 
pokoju i współpracy bez Ligi Narodów 
i były wojny w epoce Łigi Narodów. 

Przytaczając ten przykład, nie mia- 
łem zresztą wcale zamiaru powiedzieć, 

że nasze zainteresowanie tą instytucją 
stę zmniejszyło, ami że. trudności obec- 
nej epoki nie doceniam. Po prostu mia 
łem zamiar, przystępując do omawiania 
konkretnych, interesujących nas faktów 
i zdarzeń, przypomnieć tę drogą naszej 
polityce zasadę, że 

il n*y a que la reałitć des choses qui 

compte, 

W tych realnościach liczą się oczy- 
wiście przede wszystkim sprawy dotyka 

jące materialnie naszego państwa, a za- 
tym sprawy sąsiedztwa. 

Nasz wschodni sąsiad 

Praca dokonana przez nas wspólnie 

z naszym wschodnim sąsiadem, Zwiąż 
kiem Sowieckich Republik Rad, dajć 
nadal swoje pożyteczne owoce. Załat- 
wiamy nasze wspólne sąsiedzkie sprawy 
w sposób normalny, nie dający powo- 
dów do żadnych wstrząsów, ani słęb 

szych nieporozumień. 
Opinia publiczna była ostatnio za- 

  
| skoczona: wystąpieniem jednego z mów 

ców ma 8-ym Zjeździe Sowietów, które 

bę w stosunku do zachodnich sąsiadów 
Związku. Mimo, że słowa te nie odnosiły 
się do Polski, a raczej do naszych przy 

jaciół z nad Baityku, poruszenie naszej 
opinii publicznej było dla mnie zrozu- 
miałe. Dla dwóch powodów: po pierw 
sze, że słatut nieagresji, istniejący mię 
dzy Związkiem Sowieckim a jego zacho 
dnimi sąsiadami od 1932 roku, opiera 
się na tych samych zasadach w stosūn 
ku do nas, co i do tych krajów. A po 

drugie, że nie, co się dzieje nad tym 
jedynym morzem, do którego mamy do- 
stęp, nie może być dla nas obojętne. 

Chciałbym też z prawdziwym zado- 
woleniem stwierdzić, że wyjaśnienia, 
któreśmy otrzymali, nie dają powodu do 

 zaniepokojenia, Miałem sposobność u- 
słyszeć, że rząd sowiecki, podobnie, jak 
i my, przywiązuje nadał równą wagę do 
dobrego i normalnego sąsiedztwa z pań 
stwami, położonymi u jego zachodnich 
granic. 

Przyjazne stosunki z Rzeszą 

'Pewna nerwowość, właściwa naszym 
trudnym czasom, udziela się również 
niektórym głosom prasy i opinii w dzie 
dzinie naszych stosunków z sąsiadera 
zachodnim, i to po obu stronach grani- 

cy.   
Posiedzenie komisji spraw zagranicznych Senatu 
WARSZAWA, (Pat). Expose p. min. Becka 

w komisji spraw zagranicznych Senatu wywoła 

ło żywe zaimteresowanie wśród członków Izb 

ustawodawczych, którzy licznie przybyli na 

dzisiejsze posiedzenie „komisji. 

Wi posiedzeniu wziął udział prezes rady mi 

nistrów gen. Sławoj Składkowski, marszałek 

Senatu Prystor, marszałek Sejmu Car, wice- 

marszałkowie Senatu i Sejmu oraz wyżsi urzę 

dnicy ministerstwa spr. zagr. z podsekretarzem 

stanu Szembekiem na czele. 

Punktualnie o godz. 11.30 przewodniczący 

! komisji senackiej sen. Lubomirski otworzył po 

| siedzenie, po czym. udzielił głosu p. ministrowi 

spr. zagr. Beckowi. 

podajemy na str. 1, 2 

; Józefowi (Przemówienie 

i 5-ej). 

Przemówienie pana ministra Becka byłe ży 

| wo oklaskiwane przez członków komisji, a. po 

zakończeniu mowy rozległy się huczne brawa. 

Dyskusja: nad *expose pana aninistra spraw 

zagranicznych odbędzie się na posiedzeniu ju 

trzejszym komisji, które rozpocznie się o godz. 

11-ej. 

go słowa miały rzekomo zawierać groż | 

  

Nie zmienia to jednak mego głębo- 
kiego przekonania, że wielka i odważ 
na decyzja ułożenia przyjaźnie stosun- 
ków między nami a Rzeszą Niemiecką 

zachowuje nadal swoją wartość zarów 
no w hezpośrednich interesach naszego 
kraju, jak i w całokształcie stosunków 
kontynentu aurope jskiego. 
Nerwy Są nerwami, a decyzja decyzją. 

Jest pewnie wiele czynników na 
świecie, które by chciały pozwbaić nas 
realnego dorobku naszych pokojowych 
i konstruktywnych prac. Jestem przeko 
namy jednak, że najszersze koła naszej 
opinii publicznej zbyt głęboko cenią ten 
właśnie własny dorobek, ażeby nie od- 
rzucać wszelkich prób, przychodzących 

z zewnątrz dla jego uszczuplenia. 

Serdeczne kontakty 
z sojusznikami 

W bilansie zeszłego roku znajdujemy 
zresztą wiele zjawisk  pocieszających, 
stwierdzających, że pobierając nasze 
decyzje w tych niewielu układach poli 
tycznych, które posiadamy, szliśmy dro 
gą stałych i trwałych racji, a nie szuka- 
liśmy beneficjów z przejściowych ko- 
niumktur. Dlatego też właśnie nasże naj 
starsze mkłady „sojusznicze, zawarte 
dla. obrony naszych interesów, ale od- 
znaczające się również najdalej posunię 

tą lojalnością w stosunku do interesów 
cudzych, zaznaczyły się w ostatnich mie 
siącach jako czynniki dedatnie europej 
skiego układu sił. 

Zanim przejdę do chromologicznego 

zestawienia wszystkich tych kontaktów 
z kierownikami poliżycznymi innych 
państw, które pozwoliły nam 'w ciągu 
ubiegłego rdku dzielić się wspólnymi 

troskalmi i myśleć o rozsądnych wyjś- 
ciach z istniejącej sytuacji, chciałbym 
przede wszystkinr wspomnieć o tych wi 
zytach, które wynikły z naszych stosum 
ków sojuszniczych. 

Wizyta Marszałka 
Rydza-Śmigłego 
„we Francji 

W ciągu ubiegłego lata nastąpiła wy 

„miana wizyt między najwyższymi 'czyn 
nikami wojskowymi Francji i Polski. 

Chciałbym tu podkreślić, że obok najda 
lej idącej uprzejmości, z jaką spotkał 

się p. Marszałek Śmigły -—- Rydz w cza 
sie swej wizyty we Francji ze strony 
czynników kierowniczych, politycznych 

i wojskowych, mieliśmy sposobność 
stwierdzić także żywą i serdeczną reak 

cję francuskiej opinii publicznej, obja- 
wiającą się spontanicznie w poszczegól 

nych fazach podróży, tak że obraz na 
szych stosunków z Francją nie byłby 
kompletny, gdyby tego faktu mie pod- 
kreślić. 

Wizyta ta dała poza tym w rezultacie 
pewne układy związane z zagadnienia 
mi obrony państwa, o których będzie 
mia: możność poinformować Panów 
Pan Minister Skarbu. 

Nie dziwmego, że w atmosferze, o któ 
rej wspomniałem, 

kontakt między rządem naszym a rzą- 
dem zaprzyjaźnionej i sprzymierzonej 

Francji, 
rozwija się w sposób najbardziej zada 
walający także w obliczu wiełu innych 
zagadnień europejskich. Mam nadzieję, 

(Dalszy ciąg na str. 2-ej)



(Dalszy ciąg ze str. I-ej) 

że znajdzie to swój pełny 
wszystkich przyszłych układach, 
w Europie będą negocjowane. 

Wizyty rumuńskie 
Zasady współpracy z bliższą nam 

terytorialnie Rumunią znalazły również 
swój pełny w obecnym trudnym okresie. 
Pozwolę sobie wyrazić Po że 
Minister Antonescu i: Generał Samsono 
viei odczuli wyraźnie w czasie swych wi 
zyt w Warszawie, ile prawdziwej i trwa 
łej sympatii mamy dla ich ojczyzny. Z 
mojej strony cheiałbym podkreślić, że 
prosty i przyjaźny język, jakim posługi 
waliśmy się od pierwszego spotkania z 
mym rumuńskim kolegą, pozwolił nam 
w drodze najbardziej bezpośredniej, 

stwierdzić trwałą solidarność interesów 
naszych krajów. | 

Mam madzieję, że będę mógł konty 
nuować te rozmowy w Bukareszcie. Są- 
dzę dalej, że osobiste zetknięcie się naj 
wyższych osób, stojących na czele na- 
szych państw, będzie mogło jeszcze bar 
dziej poglębić łączące je stosunki soju 

sznicze. 

Chronologia wydarzeń 
te- 

wyraz przy 
jakie 

Pozwolą Panowie, że powócę 
raz do chronologii wydarzeń. 

Zanim wymienię wizyty ściśłe ofic- 
jalne, chciałbym przypomnieć 

pobyt w Polsce premiera Goeringa 

w lutym br., który mimo że nie nosił 

charakteru urzędowego stanowił wyraz 
stałej tendencji istniejącej między na- 
szymi sąsiedzkimi państwami, ażeby dro 

gą wzajemnej znajomości i bezpośred. 
nich spotkań dążyć do utrwalenia jak 

najlepszych stosunków. 

Ograniczę się następnie do wymienie 
nia wizyt, mających charakter czysto dy 
plomatyczny. Nie wątpię jednak, że moi 
koledzy znajdą sposobność «wspomnieć 
Panom o kontaktach, jakie mieli ze swy 
mi  resortowymi kolegami innych 

państw. 
Przypomnę, zatem po królce wizyły 

i spoltkania. 

WYMIANA WIZYT Z BELGIĄ. 

Wymiana wizyt z belgijskim premie 

rem i ówczesnym mginistrem Spraw Za 

granicznych Van Zeelandem przypom- 

niała światu znaną obu naszym naro 

dom stuletnią przeszło przyjaźń, której 

odpowiada wiele zrozumienia wzajem   

„KURJER* z dnia 19 grudnia 1936 r. 

Aktywność polskiej polityki zagranicznej 
Anglią a nami na wiele i to najważniej | znalazł u Panów fakt poruszenia w lon nego dla dzisiejszej naszych 

państw. 
Dalej pozwolę sobie wymienić 

WIZYTĘ W WARSZAWIE P, MUN- 
TERSA, 

obecnego ministra Spraw Zagranicznych 

ołŁtwy. Przyczyniła się ona wydatnie do 
dalszego zbliżenia między naszymi kra 
jami, sąsiadującymi na lądzie i morzu. 
Byłem teź bardzo raid, że przy wyborach 
wrześniowych w Genewie, mogłem po 
przeć Łotwę, która wysunęła swą indy 
widuainą kandydaturę. do aRdy Ligi. 

POBYT NORWESKIEGO MINISTRA 

SPRAW ZAGRANICZNYCH  KOHTA 

pracy 

w Wzrszawie rozumiem jako. dalsze po | 
giębiamie się uświadomienia sobie za- 
równo w Polsce, jak i w państwach 
skandynawskich, jak wiele danych jest 
po temu, ażeby nasze kraje znajdowały 
coraz więcej podstaw do selidarnego sto 
sunku wobec nowych zagadnień, jakie 
stają przed dzisiejszą Europą. 

WIZYTA W BUDAPESZCIE, 

Wizyta p. premiera Kościałkowiskie 
go w stolicy naszych starych przyjaciół 
Węgrów zamieniła sie w serdeczną ma 
nifestację, przypominającą, ile wspól- 
nych wspomnień mamy od. wieków. w: 
tej części Europy. 

Byłem szczególnie rad, że : 

REWIZYTA W BELGRADZIE, 

wypadła właśnie w obecnym okresie. I 

tam mogłem stwierdzić z żywą radością, 
że życie polityczne nie składa się wyłą 
cznie z tarć i rozbieżności, że przeciw 
nie, wiele jest nagromadzonego ducha 
przyjaźni i wiele zrozumienia w róż 
nych punktach naszej części Świata dla 
pracy konstruktywnej, opartej na lojal 
nym poszanowaniu wz ajemnych praw i 
interesów. 

W świetle aktuadnych zagadnień, 
szczególnie nas interesujących, 

speejainą uwagę przywiązuję do mych 

rozmów, przeprowzdzónych w Lóndy- 

nie, 

Komunikai oficjalny, wydany z okazji 

tej wizyły i 
rych trafność w komentowaniu treści i 
znaczenia przeprowadzonych rozmów 
chciałbym tu podkreślić, poinformowa 
ły Panów o najistotniejszych sprawach, 
które były rozważane. 

Pragnąłbym tu dodać jednak, iż tym 
większe znaczenie przywiązuję do, tej 
sprawy. że zbliżenie poglądów między 

JEBRGNOA 

Nieinterwencja zmiejszyła ryzyko 
wojny europejskiej 

LONDYN, (Pat). W Izbie Gmin kilku po- ! 

słów zadało pytanie na temat polityki zagrani- | 

cznej. Min. Eden oświadczył, że przede wszyst | 

kim chce mówić o położeniu w Hiszpanii. 

Chciałbym, — mówił Eden — aby w Hisz- 

panii był taki rząd jakiego sobie sama Hisz- 

pania życzy. 
kch narodów jest trzymać się zdaleka od walk 

w Hiszpanii i pozwolić narodowi hiszpańskie- 

mu na uregulowanie swoich trudności nader 

tragicznych według swego uznania. Jeżeli ktoś 

przypuszcza, że jesteśmy za nieinterweneją 7 

powodu tych lub innych sy mpatii, ten myli się 

Chcę być szczerym. | ieinterweneja nie spełni 

ła waszych oczekiwań, ale czyż W jest dosta- 

teczny powód dla zrezygnowania z niej? sądzę, 

„że porzucenie nieinterweneji _ przyśpieszyłoby 

wojnę europejską. Pozwolenie na nabywanie 

sprzętu wojennego w Anglii przez rząd hisz 

„pański nie „wpły nęłoby na przebieg wojny. 

Innym wyjściem byłaby czynna interwencja 

W. Brytanii, ale iegG przecież nikt nie żądn. 

Sądzę, że nieinterwencja pomimo jaskrawych 

+ jej naruszeń na ogół zmniejszyła ryzyko wojny 

europejskiej. Powiem, że premier francuski 

Blum nie omylił się, kiedy mówił, że w sierp- 

niu r. b. Europa była bliska wojny i że ocali- 

ła ją «dl wojny nieinterwencja. Można na to 

powiedzieć, że pomimo nieinterwencji, zbroj- 

ni ludzie z Niemec, ZSSRR. i Włoch udali sic | 
4» Hiszpanii. Wiem o tym, cie uważam, że u- 

mowa o nieinterwencji zmniejsza znaczenie 
tych wypadków naruszenia jej. Izba może Są- 

dzić, że rząd francuski przesadza mówiąc o 
niebezpieczeństwie wojny jesienią r. b., lecz 

Sądzimy, że obowiązkiem wszyst | 
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lepiej jest, gdy przesadza się w peenie ryzyka 

wojny, niż gdy Się na nie uwagi nie zwraca. 
Oparcie polityczne dla nieinterwencji nie jest 
wyrazem słabości. Sądzę, że taka polityka jest 

nitjrozsądniejszą i dła nas samych i dla Euro- 

py, a jedrpeześnie obowiązkiem naszym wo- 

bec Hiszpanii, pomimo to uważam, że położenie- 
jest zupełnie niezadawałające. Szukamy sposo 

bów polepszenia umowy © nieinterwencji i 0- 
ezywiście najłepiej da się to nsiągnąč przez u- 

Stanowienie kontroli. System takiej. kontroli 
byłby bardzo prosty, ale dla jego skutęczności 
potrzeba jest zgoda powszechna, beż której 
wszełka kontrola będzie jałowa. ` 

Eden podkreśla, že rzędy francuski i brytyj 
,akt nie spodziewały się, aby ich propozycja © 
mediacji była edrazu przyjęta dobrze i w Hisz- 
panii i w całej Europie, ale będą jednak dałej 
pracować w tym duchu i może wysiłki ich bę 
dą uwieńczone skutkiem. 

Dalej minister stwierdza, że ułatwienia przy 
ewakuacji ludności cywiłnej są czynione osłat 
mio i że z jednej tylko części Hiszpanii ewa- 
?kuuje się co tydzień 200 osób. Zdziwię się, ję 
żeli liczba wymienionych jeńców w ostatecz- 
nym rachunku nie będzie wyrażona w 5 cy 
trach. 

Min. Eden podnosi znaczenie wysiłków cia 
ła dyplematycznego W. Brytanii na rzecz złago 
dzenia okropności wojny, a w szezególności 
pomyślny wynik tych zabiegów na pėlnoco- za- 

*' chodzie Hiszpanii, wskutek czego stosunki mię 
dzy władzą w Burgos a rządem kraju Basków 
są mniej nabrzmiałe goryczą niż stosunki -po 
między Burgos a rządem hiszpańskim. 

trzydniowe zawieszenie broni w Ghinach 
NANKIN, (Pat). Z kół chińskich donoszą, że 

z Huiem wczorajszym ustałono w S'an Fu trzy 
dniowe zawiezenie broni, -podezas którego 
Sian Fu nie będzie bombardowane przez arty- 
łerię i samoloty wojsk nankińskich. Jeśli w eia 

| 
! 

| 
| 

gu tych trzech dni marsz. Czang Kai Szek nie 
zostanie zwolniony, działania wojenne mają 

( być wznowione. Jak słychać Sian Fu za pośred 
nietwem Donalda miało już dojść do porozu 
mienia. 

głosy prasy angielskiej, któ |, 

  
  

szych elementów dzisiejszej sytuacji, do 
konywało się systematycznie i trwałe, w 
miarę powstawania szeregu nowych pro 

blemow międzynarodowych. 
Nie wątpię, że pełne zrozumienie 

dyńskich rozmowach sprz t. zw. Lo- 
carna. 

Sprawa ta przenosi nas już na , grunt 
prac zespołowych, interesujących rów- 
nocześnie szereg państw. 

Stanowisko Polski w pracach zespołowych 
Już podczas posiedzenia Rady Ligi 

Narodów w marcu rb. miałem sposob 
ność ókreślić jasno „nasze stanowisko 

wobec tego zagadnienia. Zmusiło mnie 
to do. przypomnienia, że układy z 1925. 
roku, jeśli na nie z naszego punktu wi- 
dzenia patrzymy, zachwiały raczej rów 
nowagą kontynentu europejskiego. 

Mówiłem o tym nie po to, żeby kry 
tykować, lub wywodzić żale, lecz dłate 
go, że zarówno w interesie ogólnej euro 
pejskiej stabilizacji, jak i dla dania nam 
możności w miarę naszych środków 
wispółpraicy z państwami zachodniej Eu 
ropy, dla osiągnięcia tego obchodzącego 
nas wspólnego celu chciałem doprowa 
dzić do wyjaśnienia tych wszystkich wa 
runków, które są potrzebne, ażeby przy 
szły układ zachował swe walory pozy 
tywne, unikając niedociągnięć, czy cech 

ujemnych, jakie doświadczenie 1925 r. 
wykazało. 

Wobec tych wytycznych, 
będziemy też regulowali nasze stanowi 

sko wobec przyszłych negocjacyj w. tej 
sprawie, życząc zresztą tym negocjac 
jam najlepszego sukcesu, jakiego życzy 
my każdej.pracy konstruktywnej.   

Nie najmniejszą komplikacją w tym 
układzie będzie z pewnością jego stosu 
nek do Ligi Narodów. 

Poprzednie ujęcie tego stosunku wywe 
"łało z naszej strony dość daleko idące 

zastrzeżenie. 
W ogóle, jeśli mówi się szczerze _ 

"0 trosce dotyczącej przyszłości samej in 
stytucji genewskiej, ` 

ta wydaje mi się, żę obecnie bardziej niż 
kiedykolwiek uważać należy, aby dać 

jej możność spokojnego możliwie przej - 
ścia przez dzisiejszą pełną dużych niepo 
kojów epokę i nie stawiać przed nią 
zbyt wiele i zbyt skomplikowanych za 
dań. 

REFORMA LIGI 
jest już -dziś zagadnieniem oficjalnie po 
stawionym, reforma i dostosowanie jej 
do rzeczywistości dnia dzisiejszego. Na 
razie dyskutuje się o tym genewskim 
sposobem, to znaczy: 
Jest komitet, będzie pewnie podkomitet, 
czyli mic nie dzieje się bardzo prędko. 
Jest to słuszne o tyle, że wszelkie refor 
my są łatwe w dobrej koniunkturze, w 

koniunkturze trudnej najdałej idąca ost 
rożność jest „wskazana. 

Prace bieżące Ligi Narodów 
Zanim powrócę do problemu refor 

my Ligi, chciałbym jeszcze pokrótce po 
informować Pamów o jej pracach bieżą 
cych w ciągu ostatniego roku. W moim 
styczniowym ekspose + dawałem wyraz 
trosce z powodu komplikacyj wytworzo 
nych przez sprawę abisyńską. Dziś 
sprawa Abisynii dla nas indywidual- 

nie jest zamknięta 
'od dnia, w iktórym. znieśliśmy sankcje. 
Muszę przyżnać, że fakt, iż sprawa ta 
formalnie w Genewie nie została w cią 
gu jesieni załatwiona, budził u mnie za 
niepołko jenie. Mam jednak nadzieję, że 
na jbliższe zebranie genewskie położy 
wreszcie kres temu zagadnieniu. 

Drugim poważnym zagadnieniem, 
które od tego czasu w. „Genewie poruszo 
no, była ' 
SPRAWA WOJNY DOMOWEJ W 

HISZPANII. 
Wspólnie z szeregiem innych państw w.   

Radzie Ligi Narodów reprezentowanych, 
byliśmy zdamia, że nie ma praktycznych 
podstaw do angażowania Ligi w ten tru 
dny i bolesny problem, zwłaszcza wobec 
innej akcji międzynarodowej, podjętej 
dla zmniejszenia niebezpieczeństw mię 
dzynarodowych, jakieby mogły wynik 
nąć w skutkach tej wojny. й 

Mam tu na myśli 
umowę o nieinterwencji w wewnętrzne 

sprawy Hiszpanii, 
do której przystąpiliśmy również. Jeśli 
umowa ta może budzić pewne zastrzeże 
nia z czysto prawnego punktu widzenia, 

to niewątpliwie szczerze pokojowe mo 
tywy, jalkie skłoniły państwa, podejmu 
jące iniejatywę, spowodowały, że pot- 
wierdzone w drodze oświadczenia mię 
dzynarodowego stanowisko, które zajęli 
śmy spontanicznie od początku tego kon 
„fliktu, było dla tej „akcji pozytywne i 
przychylne. 

Problem naszych interesów. kolonialnych 
Nie mogę tu wreszcie pominąć mi) 

czeniem: faktu, że w roku bieżącym wy 
sunąłem na Zgromadzeniu” Ligi Naro- 
dów w imieniu Polski problein naszych 
interesów kolonialnych. 

Zagadnienia to można podzielić na 
dw:: działy: 

Po pierwsze, 
ZAPE WNIENIE TERENAW 

| GRACYJNYCH. 
dla ludności naszego kraju, kiórej dyna 
mizm demograficzny jest Panom znany, 

EMIGRACJA ŻYDOWSKA. 

Jako podział tego aspektu zagadnie 
nia należy podkreślić sprawę emigracji 
ludności żydowskiej. Sprawa tej emigra 
eji ma znaczenie zupełaie specyficzne 
wobee szerokiej tendencji wśród licz- 
nych rzesz ludności żydowskiej stworze 
rda w Palestynie własnego ośtodka na 
rodowego. 

Poza tym problem żydowski w całej 
wschodniej Europie pezedsiawia szeze 

EMIGRA- 

gółne trudności dzięki peweeimu nornal 
nemu zresztą procesowi eKJA>nniczne- 
mu i społecznenu, który łąszy się z tym 
zagadnieniem. Barczo znaczna ilość lud 

| ności żydowskiej, która zaj -wniała eg 

zystencję swych rodzin,  trudniąc się 
drobnym pośrędnictwenmi w inirę rozwo 

  

  

ju życia gospalarczego w poszczegó!- 
nych krajach iraci nieraz Środki czzy 
steneji i nie ma możności zapewnienia 
młodszemu poncieniu warsztatów pra 
cy. 
Emigracja żydowska nie jest tylko za- 

gadnieniem palestyńskim, 
— jest ona również problemem eurapej 

skim z jednej strony, i ważaym prahle 
mem dla wszystkich terenów emigracyj 
mych z drugiej 

DRUGI. DŁIAŁ RD KOLONIAL- 

to možliwošč otwarcia dla Polski dostę 
pu do źródeł surowców w formie lepszej 
niż zwykła wymianę handłowa za dewi 
zy. 

Uważałem za konięczne podnieść już 
obecnie w Genewie te nasze zainteresa 
wania, gdyż spotkałem się tam ze słusz 
ną zresztą inicjatywą międzynarodowe 
go zbadania środków które by mogły 
by przyczynić się do usunięcia istnieją 
cych dziś w Europie trudności ekono- 
micznych it socjalnych. Mówiono przy 
tym wiele o: konieczności prewencji w 
stosunku do narastającej sytuacji eko 
nomicznej. W tych warunkach sądziłem 
że tak żywotne dla nas sprawy nie mo 

gą być pomimięte. 

Potrzeba reformy Ligi Narodów 
Powracam do sprawy reformy Ligi 

Narodów. aa. 

Komunikat prasowy zaznajomił Pa 

nów z treścią naszych uwag, które zło 
żyliśmy w komitecie Reformy Ligi. Ogra 
miczę się zatem do wymienienia głów- 
nych motywów, które posłużyły za pod t 

stawę do redakcji naszej odpowiedzi ma 
ankietę. 

Nie sądzę, ażeby już dziś warto było 
szczegółowo dyskutować przepisy i pa 
agrafy. — Zresztą paragrafami samy 

(Dokończenie na str. 5-ej)
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Czynnik pozaparlamentarny 
, Paryż, w grudniu. 

Weszliśmy więc znowu w okres „.Jo- 
jalnej współpracy komunistów z rzą- 
dem. Po atmosferze niepewności i wy- 
<czekiwania, jaka zapanowała po pow 
strzymaniu się komunistów od głosowa 
nia za rządem, w czasie debaty nad poli 
tyką zagraniczną Francji — nagle kory 
zont się przejaśnił i barometr stanął na 
stałej pogodzie. Na stałej? —Może nie- 
zupełnie... W każdym razie jednak na- 
stroje prasy socjalistycznej i radykalnej 
zaczynają być znowu „pełne optymizmu, 
a organ komunistyczny „„Humanite* po 
nownie staje się niewzruszonym filarem 
podpierającym gmach obecnego gabine 
tu co pozwala socjalistyczn. „„Populaire“ 
„na stwierdzenie z zadowoleniem, że pra 
wicowi przedsiębiorcy sprawiający po- 
grzeb frontowi ludowemu muszą szybko 
odwołać uczynione już zamówienia. 

Istotnie, pogrzeb rządu był przed- 
wczesny. Nastąpiło teraz znów umocnie 
nie się „frontu ludowego*. Barometr 

poszedł znacznie na pogodę. Przejścio- 
wego przejaśnienia nie należy jednak 
utożsamiać z trwałą pogodą lub z po- 
suchą. Równie nagle, jak nastąpiło polep 
szenie się sytuacji, może przyjść i jej za 
ostrzenie. Zgoda, jaka panuje obecnie 
we „froncie ludowym może być bardzo 
krótkotrwała i wkrótce znów mogą się 
rozlec okrzyki: „Blum a Faetion“ lub 

„Des canons, des avions pour l'Espa- 
gne!* Obecne odprężenie jest jednak 
wynikiem czynników znajdujących sie į į 
poza parłamentem i ma charakter właś- 
ciwie dość przypadkowy. W tym właśnie 
kryje się groźba dalszych powikłań i 

- komplikacyj w majbliższej przyszłości, 
które w niemniejszym stopniu niż obec 
ne, mogą zaciążyć nad sytuacją polity- 
czną. 

Nie ulega wątpliwości, że ostatnie 
wydarzenia polityczne przyczyniły się 
znowu do obniżenia roli parlamentu. 
Bezpośrednim powodem niedawnego 
konfliktu między rządem a komunista 
mi było wprawdzie stanowisko ‹ zajęte 
przez komunistów na terenie parlamen 

tu, ale miało ono znaczenie tylko wtór 
ne: główny powód: leżał gdzieindziej, za 
parlamentem, wśród szerokich mas roba 
tniczych, które komuniści pragnęliby 
odebrać socjalistom. 

Pierwsze ograniczenie roli parlamen 
tu zaczęło się już od czasu rządu Dou- 
mergue'a, który wprowadził zaostrzenia 
regulaminowe i zastosował przyśpieszo 
ną procedurę dyskusji nad budżetem. Ta 

procedura stała się ostatnio regułą: po- 
sługuje się nią każdy rząd. Obecnie Iz- 
ba obraduje w rekordowym tempie. 
Budżety poszczególnych ministerstw u- 
chwalane są w przeciągu kilku minut. 
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(Od własnego korespondenta) 

prawie bez dyskusji, Debata parlamen 
tarna zaczyna się ograniczać do usank- 
cjonowania 
złożonych w Izbie projektów. W tych 
warunkach punkt ciężkości sytuacji po 
litycznej zaczyna się przenosić coraz to 
bardziej na teren pozaparlamentarny. 
Komitet porozumiewaczy *tronnictw le 
wicowych w Izbie ustala raczej taktycz 
ne posunięcia, podczas gdy rzeczy zasa- 
dnicze niejednokrotnie decydowane są 
przez organizm poza parlamentarny np. 
przez zebranie wszystkich ugrupowań 
wchodzących w skład frontu ludowego. 

Rząd Bluma sam zresztą wyraźnie 
podkreślił, że jest rządem mas. Dlatego 
też o ustąpieniu rządu może decydować 
nie tylko wycofanie się z większości rzą ; 
dowej jednego ze strannietw na fceenie 
po JEROŻOE GARRETT 

  

przez większość rządową 

  

  

parlamentu, Icecz także usunięcie się je- 
nego z pozaepariamentarnych ugrupo- 

wań, wekodzących w skład „frontu lu- 
dowego*. Jedynym zaś ugrupowaniem 
© wiełkim ciężarze galunkowym | jest 
centraina organizacja związków zawo- 

dowych t. zw. .„Generalna Konfedera- 
cja Pracy, a która liczy obecnie pra- 
wie 5 milionów członków. 

Na ezele Konfederacji stoi sekretarz 
generalny p. Leon Jouhaux, który jest 
obecnie nową „szarą eminencja” Fran 
cji. Wpływy Konferencji na życie poli 
tyczne są ogromne. Pięć milicnów ż0r 
ganizowanych członków maże bowiem 
odegrać wielką rolę w życiu kraju. Sła 
bym „punktem organizacji jest jednak 
brak homogeniczności. Obecna konfe- 
derae ja powstała z dokonanego przed ro 

NE M LEMA WA SERY: 

  

Z terenu Abisynii 

Reprodukujemy zdjęcie, przedstawiające moment przeglądu 
Grazianiego oddziałów faszystowskich, zorganizowanych w Abisy nii, 

Abebą. 

  
  

przez wicekróla Abisynii marsz. 

na błoniach pod Addis 

Anonimowe przesyłki dewizowe 
_. na cele opieki społecznej 

BERLIN (Pat) — Do okręgowego partyjnego | ziono 100 1у5. szylingėw austriacdkich, 350 lirów 
Urzędu Opieki Społecznej w Sztutgarcie napły- | 

wają ostatnio przesyłki anonimowe z mniej lub 

więcej hojnymj ofiarami w walutach obcych 

na „Wimterhilferk“. 

Najpokaźniejszą z tych przesyłek zawierała 

wcaię poważne kwoty: 350 franków szwajca”- 

skich i 3.450 dolarów. W imnej przesyłce znale 

i £ banknoty dolarowe. Hojność ofiarodawców 

przypisują bardzo surowym karom za dalsze 

przechowywanie pieczołowicie 

skarbów. Jeden z :of 
gromadzonych 

  

rodawców zdobył się na 

tyłe humoru, że, mie podając oczywiście nazwis 

ka i adresu, obramawał swoją kopertę — 

znak bólu -— grubą czarną obwódką. 

na 

Nowości wydawnicze 
gwiazdkowe 

Na gwiazdkę tegoroczną Gebethner 
i Wolff wydał jedną tylko nową ksią- 
_„żeczkę dla dzieci, ale za to trzy piękne 
nowości dla młodzieży. 

Zacznijmy od najmłodszych. Dla 
nich — „Na nie płacze, na nie krzyki, 

koniec przygód Fiki-Miki* — przepysz 
ne teksty Kornela Makuszyńskiego i baje 
cznie kolorowe rysunki Mariana Wałen 
łynowicza. Sądząc z tytułu, ma to być 
ostatnia książeczka sławetnego cyklu 
Koziołka Matołka, murzynka Goga Go- 
ga i małpki Fiki Miki, cyklu, który w 
ciągu paru zaledwie lat osiągnął wielką 
popularność. Te książeczki bowiem są 
zawsze wesołe, pogodne i pełne baje- 
cznych przygód. 

W „Na nie płacze na nie krzyki — 
Goga Goga i Fiki Miki, na zaproszenie 
Koziołka Matołka, przybywają do Pol 
ski, zwiedzają Gdynię i Warszawę i w 
Pącanowie są entuzjastycznie goszczeni 
przez Koziołka Matołka i jego ród Kozi. 

Dla Pamienek Kornel Makuszyński 
napisał „Awanturę o Basię* ale będą   

  

ja z równym zapałem czytać i chłopcy 
od lat 12 do 90. 

„Radość, radość, niech wszędzie bę 
dzie radość'* — te słowa są przewodnią 
myślą i zakończeniem pięknej książki, 
która zaczyna się smutnie wypadkiem 
kolejowym i śmiercią matki Basi. Ale 
osierocona dziewczynka, na razie bezi 
mienna i nieznana nikomu, znajduje 
wkrótce wielu gorliwych opiekunów, 
którzy staczają o prawo do niej srogie 
boje, zakończone dopiero aż... na ślub 
nym kobiercu. Jej przygody w wędrów 
kach po opiekunach, to arcywesołe i 
wzruszające powikłania. Sceny z życia 

szkolnego—należą do najceln. w litera- 
turze dla młodzieży, a typy starej kos 

tycznej babuni i jej przyjaciela, aktora 
o gołębim sercu, a twarzy Belzebuba po 
winny się stać popularne. Z książki tej 
promieniuje wesoła i czynna radość, se 
kret Pięknej sztuki i wielkiego Powo- 
dzenia K. Makuszyńskiego. 

Aby jednak nie było zazdrości, wy- 
dał Makuszyński — również u Gebeth 
nera — powieść dla chłopców — „Zła- 
many miecz*. Powieść to rozhukana, 
pełna grozy i za razem wesołości. Wielo 
wiekowa okrutna waśń rodowa Gilewi 
czów i z Głodowiec i Niemczewskicsh z 
Wiliszek odżyła i skrupia się na Adasiu   

Gilewiczu, ubogim uczniu klasy szóstej 
który niespodziewanie wraz z mająt- 
kiem odziedziczył obowiazki krwawej 
zemsty. On to ze swoim przyjacielem 
Wojtkiem i jego ojcem Kropką, eks-stró 
żem moenym —- arcykomiczną figurą 

- oraz ze starym rezydentem Rozbie 
kim, odpierają ataki Niemezewskich. 
*abuła tej książki porywa i cewałuje od 
przygody do przygody, od momentów 
zapierających dech w piersi do wyzwala 
jącego hucznego śmiechu. 

Jest jednak jeszcze trzecia świetna 
nowość gwiazdkowa dla. miodzieży. To 
„Wytatutowane serca* — Z. Nowakow- 

skiego. Znakomity autor „Przylądka 
Dobrej Nadziei* po wydanej w roku ze 
szłym „Złotówce Manoela* uzyskał ogra 
mną popularność wśród młodzieży. 

Na gwiazdkę tegoroczną Zygmunt 
Nowakowski przygotował „Wytatuowa 
ne serca', świetnie ilustrowane przeż 
St. Bobińskiego. W tym zbiorze 19 o- 
powiadań, przewaażjąca większość to 
prawdziwe arcydzieła nowelistyki: zwię 
złe, bardzo barwne, pełne akcji i napię 
cia, zakończone zawsze dowcipnie, pi 
sane żywo, bez sztucznego dowcipu a 
różnorodne tematy pociągają i starsze 
go czytelnika. 

A teraz dla: dorosłych: 
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kiem posączenia się Konfederacji z tzw. 
Konfederacją Unitarną, która pozostawa 
ła pod wpływami komunistów. W chwi- 
Н gdy komuniści rozpoczęli swą akcję 
w celu skonsolidowania lewicy pezeź 
wytworzenie „frontu 'udowego*, przy 
stąpili równocześnie do realizacji analo 
igicznych koncepcyj na terenie związ 
ków zawodowych i w ten sposób loszło 
do połączenia się Konfederzeji z Konfe 
deracją Unitarną. 

Dlatego p. Jouhaux znajdujc si; wła 
ściwie w sytuacji bardzo bodcb::ej do 
sytuacji p. Bluma, jako premiera * sadu: 
imusi prowadzić tego rodzaju pulitykę, 
by nie doszło do zaostrzenia istniejących 
konfliktów. P. Jouhaux musi również 
pamiętać o tym, że upadek rządu:na sku 
tek wystąpienia komunistów z obecnej 
większości byłby pierwszym hasłen do 
ponownego rozbicia się Konfeceracji na 
dwie organizacje. Dlatego jak wykazały 
ostatnie obrady rady naczelnej —- kie 
rownicy Konfederacji starali się o zado 
wolnienie postulatów komunistycznych 
w sprawie polityki interwencyjnej wo- 
bec Hiszpanii, ale równocześnie wyraź- 
nie się opowiadali za rządem pragnąc w 

ten sposób odegrać rolę nie tylko kom- 
promisową, ale nawet w pewnym sensie 
i mediacyjną. Tego rodzaju ustosunko- 
wanie się kierowników Konfed. mogło 
miewatpliwie tylko przyczynić się do 
wzmocnienia wpływów tej organizacji 
i ustalenia jej pozycji jako istolnego 
czynnika większości rządowej. Podob 
nie jak za czasów rządu Doumerg:ie'a 
Konfederacja b. kombatantów stancwiła 
istotny czynnik polityczny, decydujący 
w rówmej mierze jak i stronnictwa par 
lamentarne, o losach rządu, tak teraz 

rolę tę zaczyna spełniać Konfederacja 
Generalna Pracy. W rządzie Doume'- 
gue'a. zasiadał. jednak ofiejalnie przed 
sta'wieiel b, kombatantów sekretarz Kon 
federacji b. kombatantów p. Rivollet, 
jako minister emerytur, podezas gdy p. 
Jchuaux odmówił przyjęcia proponowa 
nej mu teki zachowując za to o wiele 
większy wpływ na politykę rządu. 

To przesuwanie się punktu ciężkoś- 
ci z samego parlamentu na organizacje 
pozaparlamentarne jest niezwykle cha 
rakterystyczne dla obecnego życia poli 
tycznego Francji. Już teraz polityka gos 
podarczo—finansowa rządu ogranicza 
się w wielu wypadkach, do roli pośred 
nika pomiędzy prezesem centralnej or- 
ganizacji przemysłowców p. 'Gignoux, a 
sekretarzem Konfederacji Generalnej 
Pracy p. Jouhaux. Najbliższe aniesiące 
mogą przyczynić się do jeszcze większe 
go uwypuklenia roli tych czynników po 
zaparłamentarnych. 

Jan Brzękowski. 

Jarosław Iwaszkiewicz. Młyn nad 
Utratą. Czysta, sublimowana z wszeł- - 
kiej maniery proza Iwaszkiewieza, swoi 
sty czar jego prostych na pozór opowia 
dań, czyni z niego najbardziej nastrojo 
wego autora. Klinnat jego książek, jest 
przedziwny. Ta atmosfera przeciętnoś- 
ci, podszyta tragicznymi zagadnieniami 
płci, lub doznań psychicznych, wy'twa 
rza podniecający niepokój myśli. „„Nau- 
czyciel“ jedna z dwóch dłuższych no 
wel, to subtelne, skomplikowane uczucia 
"miłości męskiej, inwersji Płciowej, fa 
talizmu ciążącego nad osobnikami, war- 
tościowymi mieraz, obeiążonymi tym 
kompleksem. „Młyn nad Utratą* to 
znów zagadnienia religijne, odkupienia 
i poświęcenia przypominające powieści 
Bensona (Światło nieznane np.) 

— Anna Segeń. Pierwszy j nader 
szczęśliwy debiut młodej autorki, opisu 
jące: z pewnością prawdziwe zdarzenia. 
bieżącą kronikę życia, jeden 7 tysiąca 
epizodów, zawierający cały świat cier 
pień i bólu. Miłość niby „talka jakich 
wieje'* a przecie przez nią umiera dwoje 
kochających się ludzi, pełnych sił fizy- 
cznych, ale których dusze i moralne za 
soby były za słabe, by znieść trudności 
życia i konsekwencje swych uczuć. Styl 
Prosty, opowiadanie jakby ciche, dys-
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z sal sądowych 

Proces o 2 miliony złotych 
*przy drzwiach zamkniętych | 

W II wydziale cywilnym Sądu Okręgowego* 

w Warszawie pod „przewodnictwem sędziego 

Frydrychewicza rozpoczął się proces obywatela 

ziemskiego z Łotwy Zygmunta Niejawiekiego, 

który wytoczył przeciwko Skarbowi Państwa 

proces o odszkodowane w wysokości około 

miin. zł za wywłaszezony majątek wskutek prze 

prowadzonej na Łotwie retormy rolnej. Po- 

wództwo Niejawickiego uzasadnione jest w 

sposób następujący: | ‚ 

Niejawicki byt wlascicielem wielkiego mająt 

ku ziemskiego w Vec-Leicen, położonego na 

pograniczu łotewsko-estońskim. Majątek ten w 

chwili wywłaszczenia bez odszkodowania oce 

niano na 2 miliony dolarów. Kiedy na Łotwie 

weszła w życie ustawa © reformie rolnej, po- 

między Łotwą a Estonią zawarta została kon 

wencja, na mocy której rząd łotewski zobowią 

zał się wypłacić właścicielom majątków. ziem 

skich, przez których teren przebiega ta grani- | 

<a pełną wartość ich ziemi. Konwencja ta ob- 

w dwóch ratach pozostała suma 200 tys. dol. 
złotych. O tę właśnie sumę występuje na drogę 
sądową Niejawieki. Twierdzi on, iż zawarta 
pomiędzy rządem polskim i łotewskim ugoda 

dowania należnego mu ой rządu: łotewskiego 
na mocy konwencji łotewsko-estońskiej i że 
rząd łotewski wypłacił odszkodowanie rządowi 
polskiemu ty:ko z uwagi na jego osobę. Po9- 
nieważ Łotwa wypłaca milion dolarów, a Nie- 
jawiekiemu należy się za jego majątek 2 milio- 
ny. dolarów, pretensje jego nawet w razie 
otrzymania całkowitej sumy zaspokojone były- 
by tylko częśchj?wo. Niejawicki twierdzi, że do 
tychezasowe odszkodowania wypłacone Ppola- 
kom b. właścicielom ziemskim, których posia- 

dłości leżały nie na pograniczu, lecz wewnątrz 
kraju — bezprawnie. 

Po zgłoszeniu powództwa rzecznik Prokutę- 
torii Generalnej starszy radca Dobija, który w 

p , Gwniež aiate i pickiego, gdy A * 2 U 

E angels ias ZN SL procesie bronić będzie interesów Skarbu Pań- 

ską ukłąl o edszkodowaniu za majątki obywa stwa postawił wniosek © iozpoznanie sprawy 

teli polskich. Łotwa vpbowiązała się wypłacić przy drowiach zamkniętych, ze względu na to, 

Połsce milion dolarów w złocie, a wzamian za 
ło Rząd polski zobowiązał się do niepopiera- 
niż pretensyj obywateli polskich, których ma- 
jątki uległy pareelacji. Wpłacona z tego tytu- 
łu przez rząd łotewski kwota 800 łys. dplarów 

tajnych układów międzynarodowych, stanowią 
j ee tajemnicę daństwową. j 

| Sprawa została rozponania przy drzwiach 
zamkniętych. Wyrok zostanie ogłoszony za 

została rozdzielona pomiędzy 130 obywateli. 2 tygodnie. 

Sąd Okręgowy Warszawy rozpatrywał we į mojskiego powtórnie, zarzucając mu iż nie po 

trafił zażądać wyjaśnień od p. Miedzińskiego 

na innej drodze, wobec czego hr. Zamojski wy- 

stąpił do sądu przeciwko ,,„Expressowi*', Na roz 

nie stawił gdyż prze- 

sžkodzilo mu posiedzenie Sejmu. 

środę sprawę redaktora „Kxpresu Porannego* 

Lubickiego, oskarżonego o zniesławienie b. pre 

zesa tow. „Sokół* Adama Zamojskiego. 

Miedziński się Proces był echem głośnego kiedyś zatargu | P'AWE p. 

pomiędzy wicemarszałkiem Miedzińskim, a hr. 

Zamojskim. „Expres Poranny“ zamieścił w Sąd stanął na stanowisku iż zarzuty wysu- 

związku z tym zatargiem artykuł p. t. „Jak p. | Wane przez „Express* są nieuzasadnione i wy- 

Zamojski podawał płaszcz Skałtonowi W r. dał wyrok skazujący red. Lubickiego na 6 m. 

1926 hr. Zamojski sprawę skierował do Sądu więzienia darowują karę z amnestii, 

ule sprawa nie mogła dojść do skutku, gdyż | 

p. Miedziński był posłem, a Sejm odmówi! wy- | Proces hr. Brassowe| 

dania. „Express Poranny" zatakował hr. Za- | Proces-wąż morganatycznej żony wielkiego 
, księcią rosyjskiego Michała znowu znalazł się 
| przed sądem, tym razem przed Sądem Najwyż- 
| szym. Hr. Brassowa, która procesuje się ze 
| skarbem państwa o zwrot majątków wartości 

kilku miłionów, przegrała proces w obu instan 
cjach i mimo, że poniosła już 150 tys. kosztów 
złożyła z kolei skargę kasacyjną. 

Rewizje skarbowe 
u adwokatów i lekarzy 

| w Warszawie 
Do kilkunastu lekarzy i adwokatów w War- 

  

MYTOL 
MYJE | 

i PIERZE! 

   
szawie zgłosili się wczoraj w godzinach przy- 

Jęc kontrolerzy skarbowi, którzy kontrolowali 

czy są zapisywani do ksiąg wszyscy zgłaszający 

się klienci i pacjenci. 

Jak wiadomo, łekarze i adwokaci są obo- 

wiažani do prowadzenia specjalnych ksiąg nó- 

towań klienteli. W kilku wypadkach sporzą- 

dzono protokóły i skierowano je do izby skar-   bowej grodzkiej. 

W sprawie tej kontroli będą interweniowały 

na terenie ministerstwa skarbu organizacje sa: 
morządu zawodowego lekarzy i adwokatów. 

WYRÓB FABR.„DOBROLIN” Warszawa. 

SDUSA ANO KOTOR KORZN COCA 

kretne życie małych ludzi, Psychologia 
różnych osób działających, ujęta plasty 
cznie. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie ro- 

zegrał się proces urzędników sądowych Edwar 

da Gabrysia i Antoniego Pancyleusza oraz de- Eustachy Czekałski. Srebrne 

Świerki. Sp. Wydaw. Piomień. Powieść 
o cyganerii warszawiskiej, dzieje macie 
rzyństwa wyjątkowej kobiety, wielkiej 

artystki, kióra prócz szczęścia, sławy i 
służby sztuce, chciała być jeszcze kobie 
tą i matką. Szuka tego macierzyństwa 
tak usilnie, jak inne go unikają i znaj- 
duje dramat, cierpienie i zawód. Ale ży 
cie odradza się znów w jej pięknym cie 
le i dopomina się o swoje prawa. Żywa 
fabuła książki, sylwetki znanych ludzi 
z teatru i fteratury, czynią tę książkę 

zajmującą. 

pendenta jednego z adwokatów Mieczysława 

Goldwaga, którzy zorganizowali aferę w celu 

podejmowania pieniędzy z kasy Sądu Grodz- 

kiego w Warszawie. 

sekretarz XV oddziału Sądu 

mógł spać po nocach, gdy 
przypomniał sobie, że w kasie sądowej bezuży- 

Gabryś, b. 

Grodzkiego nie 

tecznie leżą znaczne sumy pieniężne przez sze 

reg lat nie podejmowane przez nikogo. Urzęd- 

nik zaczął rozmyślać w jaki sposób można do- 

; brać się do depozytów i wreszcie zainicjował 

skandaliczną aferę. 

ł Korzystając z urłopu 

| Hiszpańskiego, wystawił fałszywą asygnatę ka- 

— Benedykt Hertz. Ze Wspomnień | sową na podjęcie 3628 zł. Podpis sędziego, jak 

Samowara. Ilustr. Koźmiński, Warsza- | również i Gabrysia sfałszował urzędnik XV od- 

wa. Wyd. L. Fiszer. Nowele opisujące * działa Pancyleusz. Dopiero po wystawieniu 

figle i przygody autora od lat majmłod ; asygnaty wyłoniły się trudności. Żaden z urzęd 

szych, szkolne czasy „samowarka , psi ; ników nie mógł udać się do kasy, aby podjąć 

kusy i zuchwalstwa. Dobre serce. huma ; pieniądze, gdyż wywolaloby to zdziwienie. 

nitarne podejście do ludzi i zwierząt. Gabryś namówił więc dependenta adwokackiego 

powiew patriotyzmu (Ojciec autora był realizację asygnaty 

powstancem 63 roku i wygnańcem na 
Sybir). Wszystko, wraz z Pogodnym hu- | 
morem i naturalnością stylu składa Się | niądze, ale asygnata była wystawiona niepra- 
na miłą, wesołą książkę dla młodzieży. , widłowo. Wstrzymano więc wypłatę pieniędzy. 

H. R. | Tymczasem zaś z urlopu powrócii s. Hiszpań- 

  kierownika sądu, S. 

Goldwaga, obiecując za 

25 procent: 

Sekretarz adwokacki usiłował podjąć pie- 

polskich. W najbliższym tgasie ma wpłynąć | 

2 pozbawiła go możności domagania się odszko 

  
że podczas procesu poruszane będą szezegóły | 

  
Sekretarz Sądu Grodzkiego 

skazany na 5 lat więzienia 
| 

  _karz kolejowy. Przyczyną wypadku była włas- 

  

Katastrofa powodzi w Holandii 

  

Na jednej z wysp w ujściu Skaldy, zwanej Beveland, zapadła. się na przestrzeni 250 mtr. | 
wielka tama, chroniąca okoliczne miejscowości od 'zalewu przez«Skaldę zachodnią. Wskutek. 

katastrofy powodzi, spowodowanej zerwaniem wymienionej tamy, został poważnie uszkodzo- - 
ny jeden z największych mostów Holandii pod Moerdijk. Zdjęcie nasze przedstawia fragment 
naprawy mostu, a mianowicie moment doczepiania do mostu jednego z końcowych przęseł. 

i Na dalszym planie widoczny jest most kolejowy. . i и 

Parylewiczowa bedzie przewieziona 

todzina Wandy Parylewiczowej, przebywa- 
jącej w szpitalu krakowskiego więzienia św | 

I Michała, otrzymała decyzje władz: sądowych, | 
że chorą mogą leczyć profesorowie U. J. dr. | 

l 
1 

torium a. rodzina o to podjęła starania, jaka 
będzie decyzja władz sądowych. W każdym ra- 
zie już obecnie można przewidywać, że gdyby 
decyzja taka wypadła pozytywnie, rodzina Pa- 

Tempka i prof. dr Zieliński, W: najbliższych 
dniach oczekiwać zatem nałeży konsylium, w 
w którym oprócz obu wybitnych specjalistów 
chorób wewnętrznych i nerwowych, wezmą 

udział lekarze więzienni. 

"ty leczenia i pobytu w sanatorium, ale także 
, koszty całkowitej izolacji od otoczenia, a więc 

! stałej straży policyjnej etc. Nadmienić trzeba, 
ł że Fleiszerowa, którą aresztowano razem z Pa 
| rylewiczowa, czuje się zupełnie dobrze, a ogra- 

Wanda Parylewiczowa jest obecnie nadal | 
osłabiona, stale leży, a listy do rodziny pisze | 
za pośrednictwem swej współtowarzyszki. Obec i 
nie nasuwa się pytanie czy o ileby konsylium 
zawnioskowało przewiezienie chorej do sana- 

niczonaą ilość ruchu wpływa na wzrost jej tu- 
szy. W końcu podkreślić należy, że dochodzenia 
w tej nieustannie interesującej opinię sprawie, 
ukończone będą prawdopodobnie dopiero w lu- 

| tym 1937 r. ; 7 

Jan Kiepura wżobronie swego brata oskarżonego 
o zniewagę armii | . 

W dniu 27 bm. odbędzie się we Lwowie pro | brat oskanżomego, Jan (Kiepura, który ma wyka 

ces apelącyjny Ladisa Kiepury, który skazany 

został w pierwszej instancji na 60 złotych grzy 

wny za obrazę anmii polskiej. 

Na rozprawę 

PRIECIO PIERTCRNIĘCTO i ŁUJZCZENIU RĄK K REM PRAEATOV sasas 

wałkach o miepodległość. Proces budzi agólne 

ząpowied.iał - swój przyjazd ' zainteresawanie. 

  

List gen. Franco 
й0 uczenie 3 kl. gimnazium Urszulanek w Lublinie 

Uczenice 3 klasy (dawniej 5-tej) gimnazjum | 
Sióste Urszułanek w Lublinie wysłały na ręce 
generała Franco ljst zbiorowy 2 życzeniami 
zwycięstwa i wyrazami hołdu dla bohaterskiej 
Armii Narodowej Hiszpanii. Jednocześnie pa- 
nienki załączyły zbjorową fotografię swojej kla 
sy z prośbą o sloręczenie najmłodszemu pbroń 
ty Alkazaru. 

W tych dniach z Hiszpanii nadeszła odpo- 
wiedź od gen. Franco, wraz z fotografią z włas 

 noręczną dedykacją i podpisem generała. List 
ten w tłumaczeniu brzmi następująco: — 

„Podpułkownik-adiutant 
sekretarz pszy szefie Państwa 

„i Generale szefie wojsk narod. 

| х Salamanca ln. 4 grudnia 1936. 

kl. Gimn. SS. Urszulanek 
w Lubłjnie — Polska. 

  

i 
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Zacne panienki: : 

Jego Ekscelencja Generał Franco przysyła 
Wam serdeczne pozdrowienia i ceni sobie wieł 
ce Waszą uprzejmość, z jaką zechciałyście Mu 
posłać list tak miły i pełen uznania dla żoł- 
nierzy hiszpańskich, walezących przeciw komu 

nie była honorowana. Sędzia Hiszpański obej 

rzawszy asygnatę, stwierdził fałszerstwo swego 

podpisu i doraźnie podjął dochodzenie. Pancy- 

leusz przyznał się do usiłowanego oszustwa, 

gdy pokazano mu, asygnatę, pytając kto sfał- 

szował podpisy. Jednocześnie zaś przyłapany 

urzędnik wydał swych wspólników. 

wą część Hiszpanii, nad którą dzisiaj jeszcze 
panuje. ; _ 

Jego Ekscelencja ma pewną wiarę w zwy- 

‚ еюЮют cywilizacji chrześcijańskiej. 

} 

| 

ski 1 w kasie poinformowano go že asygnata 

Tak jak żołnierze Waszej Ojczyzny Polskiej Gabryś uparcie zaprzecza winie, dowodząc, | 

iż padł ofiarą Pancylłeusza, który sfałszował { 

nie tylko podpis s. Hiszpańskiego, łecz również | 

i jego. Goldwag tłumaczy się, iż działał z na- , 

przykładem zniszezą doszczętnie swoich wro- 
| gów choćby kosztem największych ofiar. 

Nie możecie mieć pojęcia, Panjenki, o zbrod 
mowy Gabrysia i Pancyleusza. 

Późną nocą Sąd Okręgowy 

skazujący Gabrysia na karę pięciu lat więzie- 

nia. Drugi urzędnik sądu Antoni Pancyleusz, 

skazany został na dwa i pół roku więzienia, 

dependent adwokacki Gołdwag 

zienia. 

Wypadek na kolei _ 
W dniu 17 bm. o godz. 23 min. 30 na 

nii. Wymordowali po klasztorach wszystkjeh 
zakonników i zakonnice, tak samo jak wielu 
katolików eywilnych, wtrącająe ich do więzień. 
Największe zbrorlnie jakie można sobie wyobra 
zić bledną wobec zbrodni popełnianych ep- 
dzjeń przez tych bandytów. у 

Jego Ekscelencja dziękuje za fotografie. 
Pozdrowienia w imieniu Pana Generała 

France PP. Profesorkom Waszego Gimnazjum 
i dla Was wszystkich. ‚ 

ogłosił wyrok 

na rok wię- 

Serdecznie oddany 
(Podpis). 

rylewiczowej, musiałaby pokryć nie tylko kosz 7 

zaś, że Ladis nie mógł wyrazić się obraźliwie o 

anmii połskiej, gdyż sam brał czynny udział w › 

nizmowi rosyjskiemu, który opanował Środko- . 

cięstwo oręża hiszpańskiego przeciw nieprzyja-- | 

zwyciężyli komunistów, Hiszpanie idąc za ieh 

niach spełnionych przez czerwonych w Hiszpa 

  stacji Janów Poleski przy podstawianiu wago- - 
nu towarowego <v ważenia dyżurny ruchu tej 
słaeji Stępniowski Wiktor, który siedział na 
stopniach wagonu towarowego, został Ściśnięty 
pomiędzy rampą magazynową a wagonem. Po- 
mocy lekarskiej udzielił Stępniowskiemu le- 

Artysta-malarz teatrów miejskich 

W. MAKOJNIK | 
PROJEKTY WNĘTRZ | 

(mieszkania, biura, sklepy i t, d,) 
Wiwulskiego 6 m. 15, tel. 23-77   na nieostrożność. 
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pow. wilejskiego oraz do gminy wasi- 
, iskiej — pow. szezuczyńskiego. Każda 

_wozbudzanie zainteresowań oświatowych 

  

_„KURJER* z diia 19 gradnia 1936 r. 

„Wieści i dako aa z kraju 

- Szkoła, o jakiej świat nie słyszał 
"pisalem miedawno, że lżej jest uczyć cudze 

«dzieci, niż sądzić ludzi. Kto bywa często w są 

dach grodzkich, ten podziwia aniełską , cierpli- 

wość i równowagę dudhową sędziów. Przede 

wszystkim trzeba znać dobrze. psychikę tutejszego 

chłopa i jego gwarę. Następnie umieć kierować 

do miego pytania proste i cierpliwie poczekać 

ma odpowiedź, o którą pozwanym jest trudno, 
gdyż są ciężcy do myślenia, w dodatku obawia 

ją się, by przypadkiem mie wymówić „liszniego* 
słowa. Najtrudniej jest zwykle. z przeszłością. 

"Tak np. na pytania: kiedy to było — odpowia- 

«dają: — za Niemcami, albo. — za pierwszymi 

Polakaani, to mów — za bolszewikami, Zdarza 

się też, że powiedzą: ma dwanaście łat przed ja 

poūską wojnę, słowem, prawnik musi być też 

"w sądzie historykiem. Oczywiście, podają też ta 

Rie odpowiedzi, jak: a, tahdy, kali u Petruka 

humna spalijasia, albo: kahdy u sonsiada wa- 

ele była itd. 

Wiele kdopotu nastręczają sędziemu wypad 

ski gdy oskanżony nie umie się zachować. Albo 

głośno ziewa, albo opiera się kułakiem o stół 

sędziowski, abo ma czkawkę i „koncertuje*, 

"WŁ p. , 

Wszystkie te bolączki sądowe podpatrzył pe 

wiem gospodarz — uchodzący w swej wiosce za 

„adwekała'. Powodując się zupełnie szczerą chę 

'gią ułatwienia sądowi w urzędowaniu — zało- 

czył u siebie „szkołę sądową' pro publico bono. 

Kto tylko miał sprawę w sądzie szedł zaraż do 

swej „szkoły”. 

Za stołem wiejskim siedzi pan ,„,sę- 

dziać. Na „sali ' pozwani, oskarżeni. 
świadkowie i widzowie. Panu „sędzie- 
mu“ pomaga żona i syn. Odbywa się: 
wzywania, przesłuchiwanie, badanie itd. 
Jeśli szło źle — to czynność ta pow* 
„na: 

Ruchome Uniwersytety Ludowe _ 
na Wileńszczyźnie 

15450 bm. wyruszyły z ramienia A | go USB, który te właśnie tematy wygła 

%ademickiego Kała Macierzy trzy wyPra 
wy Ruchomego Uniwersytetu Ludowego 
«do gmin: wojstomskiej i chocieńczyckiej 

"wyprawa składa się z 2-ch prelegentów 
i obejmuje teren jednej gminy. 

Ruchome Uniwersytety Ludowe or 
sganizowane na Wileńszczyźnie przez 
Akademickie Koło Polskiej M. Szkolnej 
mają już stwoją tradycję. Celem ich jest 

©raz przedstawienie w syntetycznych 
i popularnych prelekcjach majważniej- 
szych zagadnień życia, ze szczególnym 
«uwzględnieniem zagadnień utylitarnych 
jak: alkoholizm, higiena, choroby spo 

'łeazne i zakaźne. W skład każdej wypra 

| dzia” 
"a nie gwarą tutejszą. Postawa weżwane 

  
  

  wy wchodzi student wydziału lekarskie 
GERS aZKGG *. a» 

Smorgonie bez biblioteki 
Wobec likwidacji Koła Młodzieży _Wiejs- | 

Škiej w Smorgoniach zamierzana również jest i 

"Hikwidacja dość pokaźnego ksjęgozbioru tego 

"koła, obejmującego około tysiąca tomów. Bib | 

Wioteka ma być podziełona na szereg komple | 

*tów., które stanowić będą ruchome biblioteki | 

OE robót melioracyjnych 
w pow. postawskim 

W dniu 17 bm odbyła się w. Starostwie po | 

stawskim z udziałem przybyłego z Wilna inspe | 

Ktora wojewódźkięgo inż. Ganowicza konferen1 | 

<ja w sprawie omówienia planu robot melo 

=acyjnych w. powiecie postawskim ną rok. 1937 

—1938. 

Ustalomio, że roboty melioracyjne BA | 

148 miejscawości, a projektowane prace wyrażą 

  

Utonął podczas polowania 
Podczas połowania na kaczki zatonął w 

«rb. czwartek w stawie przy Borowym Młynie 

kolo Smorgoń znany obywatel miasta p. J. 

Szabłowski, posiadający tu dobrze prosperują | 

cy sklep żełaza i maszyn rolniczych. Zatonię- 

cie te należy przypisywać nieostrożności, gdyż 

-8.p. Szabłowski wszedł na lód, który nie wy- | 
trzymawszy jegp ciężaru załamał się. Natych | 

 miastowa pomoc okolicznej ludności okazała 

Tragiczny wypadek na nartach | 
-12 bm. Leen Szymkiewicz, 12-letni uczeń | 

szkoły powszechnej w Dmitrowszczyźnie, gm. 
zzaleskiej, podezas przerwy w szkole jechał na 

tarza się, aż do pożądanego rezul- | 
tatu. Na „sali“ zadziwiająca cisza. Nikt 
nie śmie zakłócić spokoju. Porządku pil 
nuje „honorowa straż sądowa'. Pan „sę 

wymaga, by mówiono po polsku, 

go przed stołem musi być „sałdatska”. 
Oto jedna ze spraw. 

Sędzia: Musza ustalić ci wy Ostap 
Protapow ci Protap Ostapow. 

Pozwany: I tak i tak nazywali. 
Sędzia: A mantryka jest? 
Pozwany: U Sybiru. 

"Sędzia: To gorzej, to zawszystkim 
źle, a kto może za was porenczyć? m 

Pozwany: Ten užo umior, nie žyje:.l 

  
# 

   

"wić 

na uda KGONIAKI 
WINKELHAUSENR 

Sędzia: A wieczny mu pokój. A jak 
dawno umar? (niektórzy płaczą). 

Pozwany: Tego nie pamiętam. 
Sędzia: Maładziec, tak mów przed 

sądem, ani pół słowa inaczej. A na co 
obcinał koniom chwosty? 

Pozwany: Na wendki, ryba łapać, 
wiadomo bezrobotny — jeść chce się, 
kraść tymczasowie nie chodził, a chwo 

sty i tak lisznio rosno koniom. 
Sędzia: Dobrze, dobrze, można doba- 
jeszcze, eo znaczy sie chwory, był 

i na lekarstwa potrzebował. 

Obrazków z owej „szkoły 
można przytoczyć b. dużo. 

Jan Hopko. 

sądowej 

  

  

  

  

  

, Drula 
— ZJAZD ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM 

W. dniach 2 i 3 stycznia 1937 roku odbędzie 

się w Drui drugi kolejny zjazd absolwentów 

gimnazjum drujskjego. Proszę przeto Koleżan 

ki i Kolegów o nadsyłanie zgłoszeń na „zjazd 

na ręce kol. Heleny Sawickiej w terminie do 

dnia 27 grudnia rb. Początek zjazdu w dniu 

2 stycznia o godzjnie 16ej. Zaproszenia będą 

wysyłane tylko tym Koleżankom i Kolegom, 

których adresy są nam znane. 
Jozei Atrgszko. 

sza. Poza 4ym wygłaszane są i inne te 
maty z zakresu : przyrody, geografii, hi 
„storii i tp.; dla dzieci zaś — bajki, mają- 
ce znaczenie dydaktyczne, których chę 

tnie słuchają i dorośli. 
Uwzględniając obrazowe myślenie 

miejscowej ludności w szystkie prelekcje 
ilustrowane są przezroczami. 

W czasie od 15 grudnia do 10 sty 
cznia w. prz. wyprawy Ruchomego Uni- 
wersytetu Ludowego objeżdżać będą 
wsie i osiedla wygłaszając prelekcje co 

wieczór w innej wsi. 
Dotychczasowa Pięcioletnia akcja Ru 

chomy ch  Umiwersytetów Ludowych 
Przyniosła w rezultacie 1127 odczytów 
w 218 miejscowościach woj. wileńskie 
= i nowogródzkiego, Przy udziale prze- 

szło 30 tysięcy słuchaczy. 

gminne na terenie gminy smorgońskiej. W 

związku z likwidacją tej biblioteki, z której 

korzystały szerokie koła społeczeństwa miej- 

cowego, będzie miasto odczuwało duży brak. 

książki. Zachodzi potrzeba stworzenia biblioteki 

miejskiej. 

anetrów sześc. robót ziemnych. 

Niezałeżnie od tego pilanu sobót melioracyjnych 

będą prowadzone prace pomiarowe do planu 

na rck 1938-39, a między: innymi; zostaną doko 

nane pomiary gruntów przyległych do miasta 

się w 120 tys.   
Postaw, które są już objęte projektem scale 

niowym. 

A... 

się z powodu znacznej głębiny bezskuteczna. Za 
płarmowana miejscowa straż pożarna wydoby 
ła zwłoki. Zaznaczyć wypada, że kilka lat te 
mu, prawie w tym samym miejscu Ś. p. Szab 
łowski wraz z naczelnikiem miejscowego urzę 
du pocztowego p. Nietubyciem, podczas poło | 
wania niemał nie zatonęjli. Ś. p. Szabłowski ©- 
sierocił żonę i dwóch synów. 

nartach i upadł tak nieszczęśliwie, że kijem od 
mart przebił sobie prawy bok. W stanie bezna- 
dziejaym odstawiono go dp szpitala glebockiego. 

botnym przystępując również do rejestracji bez 

Swieciany 
— ZARZĄDY GMIN I MIAST W POWIECIE 

ŚWIiĘCIAŃSKIM KOŃCZĄ UKŁADANIE PRE 
LIMINARZY BUDŻETOWYCH. na rok 1937— 
88. Zaprojektowane w ten Jsposób w «ciągu 
grudnia "b. preliminarze zostaną poddane w 
styczniu roku przyszłego pod vbrady ad niiej 
skich į gmisnych oraz uchwalone. 

Ogólne cyfry ipreliminarzy budżetowych są 
nieco wyższe, nilż budżety rb., co znajduje uza 
sadnienie w przeprowadzonym oddłużeniu wię 
kszości samorządów gminnych oraz we wzroście 
wpływów z danin komunalnych. Preliminowa 

ne zwiększenia budżetowe na rok 1937—38 są 

przedewszystikim przeznaczone na budowę szkół 
im. Marszałka Piłsudskiego. 

KOMITETY ZIMOWEJ POMOCY BEZRO 

BOTNYM w pew. święciańskim. przystępują do 

zbiórki drzewa opałowego wśród. właścicieli la 

sów. prywatnych. Dotychczasowa zbiórńka wśród 

rolników dała: w gotówce 1136,25 zł, 12 ; pół 

q żyta, 67 tys. kg ziemniaków oraz pokaźne 

zapasy jarzyn, kasz, mąki  t.p. 

Komitety miejskie zimowej pomocy bezro 

robotnych w celu przyjścia im z pomocą jesz 

cze przed Świętami Na te 

reniće wsi akcja rozdzielcza zostanie rozpoczęta 

Bożego Narodzen'a. 

dopievo mo Nowym: Roku, gdyż w chwili obec 

nej nie daje się odczuwać pilnego zapotrzebo 

wania pomocy dla bezrobotnych wiejskich za- 

trudnionych do niedawna na robotach rolnych. 

/ wyblakie 

  

Smorgonie 
— WYBÓR WICEBURMISTRZA  Wobec 

przeniesienia byłego wiceburmistrza okazała 

się potrzeba wyboru nowego. W ubiegłym ty 

godniu zebrała się. rada miejska celem doko 

nanja wyboru. Jednakże dwukrotne glosgwa- 

nie dało każdemu z kandydatów równą ileść 

głosów. Wobec tego nie wybrano ani p. Lejb 

mana ani Putyrskiego, postanowiono zaś udać 

się o rozstrzygnięcie tej sprawy. do właściwej 

instancjj administracyjnej. 

PRZERWA W. DOSTARCZANIU PRĄDU. 
Wobec przebudowy miejscowej elektrowni na 
stąpi w najbliższych dniach przerwa w dostac. 
czaniu prądu. Przebwdówa ta została spowe 
dowana zamianą napędu ropnego na drzewny. 

Miasto spodziewa się przez zastosowanie drze- 
wa osiągnąć daleko idące oszczędności a prze- 
de wszystkim pbniżyć cenę prądu, która ©- 
becnje wynosi 81 gr. za kwg. Miejscowi abo 
nenci prądu elektrycznego przyjmą przeto tę 
inowację z wiełkim zadowoleniem. Niewątpii- 
wie przybędzie przez to miastu szereg nowych 
odbiorców prądu, przez eo znów zmniejszy 
się niebezpieczeństwo pożaru w naszym gra- 

" dzie. 

— WIĘCEJ POSZANOWANIA DLA BARW 
NARODOWYCH. | 
wywiesza 

Podczas świąt 

Smorgoniach 

chorągwie, 

państwowych 

postrzępione i 

brudne j po- 

Jeszcze dziś wi- 

do 

bardzo opłaka- 

nym stanie, które miejscowi obywatele zapom 
nieli po święcie Niepodległości zwinąć. Deoty 
czy to przede wszystkim dwu domów przy uł. 
Traugutta. 

się w 

czestąkroč 

plamione. Nie dość na; tyn. 

dzi się. na niektórych ułicach zwisające z 

mów sztandary narodowe w 

Postawy 
— WYPROWADZENI Z CIERPLIWOŚCI. 

W' związku ze stałymi defektami elektrowni w 
Postawach, o czym pisaliśmy, na murach bu 
dyników miejskich ukazały się (plakaty :z [gorę - 
cym apelem do mieszkańców miasta, żeby pe 
wyłączali imstalaaje elektryczne ze sw ych miesz 
kań. Autorzy plakatów podkreślają, że jest w 
pobłiżu Postaw elektrownia wojskowa, dosko 
nale funikcjowująca, która zgadzą się zelektryfi 
kować miasto ma znacznie dogodniejszych wa 
runkach niż czyni to obecna elektrownia, biorąc 
po 60 groszy zą kilowalt, wówczas, gdy obecnie 
płaci się 90 gr., W nvielu domach w Postawach 
świecą już wieczorami lampy naftowe i świece. 

Wu---Bie, 

Głębokie 
POLICJA PAŃSTWOWA. POW. 

NIEŃSKIEGO pod. hasłem „Policja mą Gwiazd 
kę Bezrobotnym vy dmiach 15 i 16 bm. wy- 
świetliła dwa filmy 'w'miejscowvch kinach głę 
bockich. Przedstawienia dały 53.70 złotych czy 
stego zysku. Akcja zbiórki na gwiazdkę bezmo 

botnym w postaci ofiar w gotówce, ubraniu ińp. 

trwa dalej ; spodziewane są jeszcze znaączme 

DZIS- 

wpływy. 

Pana Prezydenta w kumy 
prosi ojciec 12-rga dzieci z Dziśnieńszczyzny 
Jam Arcimionok z Maguryna, pow. dziśnień | 

skiego, właściciel 3 ha gruntu i ojciec jedena- 

stu synów i jednej córki, wniósł do Pana Prezy 

dentą RP.prośbę o wyrażenie zgody na trzyma | 

nie do chrztu syna, któremu pragnie dać imię | 

Ignacy. į 

Pożary 
rzeszańskiej, | W kol. Czeremszczyzna, gm. 

w dniu 12 bm., wskutek nadmiernego napale- 
nia w piecu spaliła się łaźnia Sylwestra Kabe- 
lisa. Straty wynoszą zł 300. 

W kol. Zaprudzie, gm. brasławskiej, 13 bm. 
w czasie suszenia lnu spaliła się suszarnia, ma- 

szyna do tarcia i len Jakuba Ficdorowa. Stra- ; 

ty wynoszą około zł 1800. ' 

  
W roku ubiegłym Pam Prezydent wyraził 

zgodę na wpisanie swego nazwiska do aktów 

metrykalnych przy chrzcie bliźniaków — synów 

Arcimionka, ofiarowując swoim chrzešniakom. 

książeczki oszczędnościowe z wkładem po zło- 

tych 50. 

łuczajskiej, 14 bm. w kol. Skwarcewo, gm. 
pow. postawskiego spaliła się szopa i obora 
oraz 2 krowy, siano i słoma Jerłampia Soro- 
kina. Ponadto w tychże budynkach spaliły się 
3 krowy i 2 konie Kazimierza Kołosionka. Po- 
szkodowani obliczają straty na sumę około 

; zł 1500. 

Zdjęcie nasze przedstawia widok ogólny nowej elektrowni w Gdyni, poświęconej w dniu wczo- 
rajszym. Elektrownia ta, 

' o mocy 

wyzyskana obecnie w 400/o, dostarczyć może energii elektrycznej 
7,500 kilowatów.
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- Wystawa wil-nowogródzkich W WIRZE DNIA 
W. karetce pogobowia ratunkowego zmarła 

magie Gita Platnerowa (Straszuna 7), w chwili 

przewożenia jej do szpitała. Przyczyna — udar 

sercowy. 

Na ul. Ostrobramskiej poniósł koń i wpadł 

ma chodnik, kalecząc Aleksandrę Bajewską | 

(aauł. Kazimierzowski 3). Pogotowie skierowało ° 

ją do szpitala. З 

O tej samej godzinie przy ul. Tatarskiej | 

wywróciła się fura i przygniotła Michała Ku- | 

ryłowicza (Bukowa 23). W stanie ciężkim 

przewieziono go do szpitala Św. Jakóba. 

Przy Kwaszelnej 18, utonęła w wannie za- 

mieszkała przy krewnych 63 letnia Chaja Har 

kawi. Staruszka kąpiąc się w wannie zemdlała. 

Po upływie godziny znaleziono ją na dnie wan 

ny nieżywą. ь 

Do Wilna dostarczono rannego w głowę 

starszego posterunkowego Antoniego Rorowskie ' 
ge z Połukni (pow. wil.-trocki). Borowski doko ° 
mywał wczoraj rewizji w sklepiku. Właściciel * 

sklepu okazał się jednak człowiekiem naderX 

wojowniczym i widząc, że policjant odnałazł 
to, co on ukrywał, uderzył policjanta dwukrot 

nie odważnikiem po głowie.  Sklepikarza va- 
trzymano. 

* * * 

Julian Kaczyński zam. przy ul. Ostrobram- 
skiej 10 złożył skargę policji, że niejaki Leon 
Cwikliński wracając w stanie podchmielońym 
do xłomu stale maltretuje swego — 15 letniego 
syna Henryka. Onegdaj Ćwikliński pobił c: 
ca a następnie wyrzucił na mróz. Kaczyńs z 
jął się chłopcem i oddał go w ręce policjantki, 

która ulokowała dziecko w Izbie Zatrzymań. 

   

Wczoraj, jako w dzień rynkowy гохро- 
wszechniano po mieście, w pobliżu placów ryn 
kowych oraz hal miejskich ułotki antysemic- 
kie, wzywające do bejkotu gospodarczego Ży 

nów. Polieja przytrzymała kilku za zakłócenie 

  

spokoju. Po spisaniu protokułu zatrzymanych | 
zwolniono. | 

* * * 

Ubiegłej nocy na ш. Wielka Pohulanka 
nieznani Sprawcy pomalowali czarną i żółtą 
farbą prawie wszystkie szyldy sklepów żydow- , 
skich. Ponadto wypisane zostały przy pomocy 
szabłonów antysemickie hasła na Ścianach nie 
których domów, m. in. na Ścianie Domu Aka 
demickiego na Górze Boufałłowej. ‹ 

Właściciel warsztatu blacharskiego przy ul. 

W. Pohulanka 15 — Mowsza Alpern złożył po- 
licjj meledunek, że grupa młodych ludzi, 
wśród których niektórzy mieli czapki studen- 
ckie, zerwała jego szyld i udała się w kierun- 

ku M. Pohulanki. Widział to wartownik „Klu- 
cześć i usiłował przeszkodzić, lecz steroryzowa 
ne go. Alpern znalazł na ulicy w pobliżu Do 
mu Akademickiego, podarty swój szyld. 

* * *   Zamieszkała w domu przy ul. Nieświes- 
kiej 11 z dwojgiem małych dzieci Kazimiera 
Gerke otrzymała depeszę z Białegostoku o 
nagłym zgonie męża, osadzonego w więzieniu 
pol zarzutem oszustw na tle handlu domokrąż 
nego. Pod wpływem tej wiadomości Kazimiera 
Gerke dostała ataku szału i zaczęła demolo- 
wać mieszkanie. Krzyki zuwabiły sąsiadów w 
obecności których kobieta odgrażała się zamor 
cowaniem dzieci i samobójstwem. Do chorej 
wzywano pogotowie. Policja dyżurowała do 

rana. 

Onegilaj do mieszkania wdowy Katarzyny 
Szyrył'p (Obozowa 28) zgłosił się pewien 0sohb- 
nik, który podał się za Zygmunta Petkiewieza, 
hliskiego przyjacieka ' jej zmarłego męża. Pet- 
kiewicz w rozmowie tak rezczulił wdowe 
wspomnieniami 0 nieboszezyku, že Szyrylkowa 
wybiegła dp sąsiedniego pokoju, by ukryć łzy. 
tzekomy  Petkiewiecz skorzystał z okazji 

i skradłszy z torebki leżącej na stołe 70 zł | 
zbiegł. 

  

ae a 

Inny oszust, pedająey się za Leenora, pou 
pretekstem wyrobienia Czesławowi Olkiewiczo- 
wi (Piwna 9) posady, wyłudził od niego dwie 

iphligacje pożyczki narodowej. Naturalnie po- 
say nie wyrobił... (e). 

tkanin w Łodzi 
Między 15 stycznia a 28 lutym przyszłego” 

roku Miejskie Muzeum Etnograficzne w Łodzi 
urządza wystawę tkanin ludowych wileńsko- 
nowogródzkich. Wystawa odbędzie się w sa- 
lach Muzeum przy ul. Piotrkowskiej 104, t. j. 
w najlepszym punkcie miasta. 

2 Najińiiszą gqwłazdką — kapelusz z f. Mieszkowski 

L 
Do akcji ožywienia ruchu turystycznego na 

Wileńszczyźnie Z. P. T. stara się wciągnąć 

wszystkie organizacje zainteresowane pośrednio 

i bezpośrednio. W tym celu przed paru dniami 

odbyła się konfereneja porozumiewawcza. Omó 

wiono szereg projektów atrakcyj zimowych. — 

Na czoło wysuwa się marsz narciarski Zułów— 

Wilno, który odbędzie się w konkurencji mię- 

dzynarodowej i zgromadzi ponad 500 zawodni- 

ków. Poza tym przewidziane są kuligi, popisy 

na śŚlizgawce, zawody hokejowe, konkursy sko 

ków narciarskich i t. d. 

Zaprojektowano równieź kilka kóncertów z 

udziałem wybitnych wykonawców (Szymanow- 

ska, Szpinalski), występy regionalnych chórów, 

wystawę ludowych instrumentów muzycznych 

(trąby, cymbały). Trudno zresztą wyliczyć wszy 

stkie projektowane imprezy. 

W okresie jesiennym Z. P. T. 

zbędne wydawnictwa propagandowe. 

Po wydanym na jesieni przewodniku po 

opracował nie | 

  

t 

  
Wilnie prof. Kłosa przyszła kolej na przewod- 

działalności Zw. Propagandy Torystyki 
nik narciarski. Opracowali go znani na grun- 

cie wileńskim narciarze J. Grabowecki i K. 
Pietkiewicz. Prócz tekstu, w którym zmaleźć 

można wyczerpujące opisy tras, przewodnik za. 

wiera szereg ilustracyj i 6 map. "Wartościowa. 

ta praca ukaże się w sprzedaży w pierwszych. 

dniach 1937 roku. ` 

Drugim niemniej pożytecznym wydawnieś- 

wem będzie przewodnik po Wiłeńszeżyźnie po- 
traktowany jako zwięzły informator. — Biorąe 
za. punkt wyjścią, m. Wilno opracowano kilka: 
dziesiąt wycieczek. Są one obliczone na różny 
okres czasu: od kilku godzin (wypady -za mia- 
sto) do kiłku dni. Przewodnik zawiera dokład-- 
ne dane, dotyczące kosztów, komunikacji, nocle 

gów i t£ p. ; 

Inne zadanie propagandowe ma 

plakat-wywieszka do wagonów kolejowych. Ma- 
ena propagować Wilno w okresie 550-lecia' 
miasta t. zn. w roku 1937. Projekt plakatu-wy 
wieszki opracowuje grono wileńskich artys- 
tów w drodze zamkniętego konkursu. 

spełnić. 

Tabela 
z dmia 17 grudnia 

i i II ciągnienie 
GŁÓWNE WYGRANE 
10.000 ZŁ na ary: 3970 189864. 
5.000 Zi na ary: 287 7415 68505 172016. 
2.000 Z? na ary: 112565 95794 139473 157390 

152713 169899. 
1.000 Z! na nry: 18848 103193 106148 117958. 

500 21 гл псу: 63840 72036 78183 117062 123141 

139589 18 27. 
400 Zi na nry: 3840 7204 19717 22807 26415 

40040 575. ' 67952 79155 87212 92530 134764 145486 
354220 1: 0 162155 189074. 

200 Z! aa nry: 3777 4215 5479 33590 37045 

47637 + 95 53028 56176 60776 73356 108926 

114617 124900 124121 143772 155279 166617 178089 

152217 190208. 
250 Zi na ury: 1029 1100 3536 11436 14752 

| 30153 23058 26024 26137 35393 39134 43534 44185 

47009 48234 53759 54165 56078 58961 60849 63404 

64623 68960 70849 71964 79918 84037 89225 89966 

62467 92588 93107 94035 98046 99159 101716 107572 

111139 126866 129805 157579 162808 163446 160876 

370924 176054 178065 181673 189557. 

Ioierii 

wygrane po 50 zł. 
136 212 324 27 662 97 828 1029 

2298 467 773 3338 491 969 4018 339 
648 5170 567 6178 580 678 910 7298 303 
892 914 52 71 8483 624 9665 80 

10452 11340 539 732 12042 320 412 617 
772 861 13034 288 420 543 44 744 930 14178 
759 15401 633 817 16544 17832 927 18014 
225 628 965 72 19799 

120 
584 

21377 22431 46 93 28027 24344 595 757 25124 
272 26502 27258 44 93 450 941 28737 29163 812 
993 

30712 31019 32359 33081 34493 35408 89 834 
36264 37398 449 38196 39215 57 605 919 27 

40653 709 91 41663 796 875 42738 43112 313 
452 701 44101 45319 493 46188 571 47720 48469 
49771 

50354 915 51322 416 53106 23 83 488 704 54617 
700 55211 572 58641 709 59604 

60828 61724 62307 448 518 63066 64749 65893 
66440 67680 68191 367 69695 

70285 442 533 879 71113 98 840 73541 875 943 
74951 78239 943 79038 853 

80026 344 799 926 32 81119 245 861 914 82689 
83391 874 84484 629 85246 418 935 86306 856 87318 
88642 89075 375 83 659 : 

90407 93133 755 94993 9553 621 96437 528 717   20006 418 790 904 94 21320 587 703 812 
990 22422 839 939 23222 96 331 841 83 
24198 357 708 70 83 847 972 25506 726 55 | 
26202 37 626 81 907 27173 255 700 906 | 
28633 29055 393 849 66 913 | 

30086 727 31116 894 968 32191 273 611 | 

97618 99299 444 
100423 946 103009 158 340 975 104573 105679 

944 106044 971 107423 70 606 11 702 971 108713 
10913 

110158 332 111604 758 112235 853 113300 422 | 
143 683 910 114208 835 1184 

120067 646 933 121390 786 912 122108 99 702 

‚ 500 na mery: 4726 16504 51686 5516 
56382 64647 70752 104525 105163 123057 139618 
127917 177359 175120 185369 186120 187417 
192153 

Z4. 400 na п-гу: 19307 39199 55918 65505 
74684 104444 117389 124355 125416 134698 
138945 141726 156722 159303 160197 173209 
179774 

Zi. 300 na try; 35328 36226 41512 65276 
76708 90263 109300 115482 116207 119678 126480 
132409 133195 137541 166532 176664 186440 

Zt. 250 na «-ry: 6420 7426 1194 9735 10647 
17253 18100 27944 27784 28105 37531 36477 
50944 54409 58741 50090 60120. 66130 73100 
73222 83765 84000 57336 69742 106493 113675     

  

  
129602 131314 132678 155050 140861 142010 
144565 154064 157042 165418 1689265 171829 
175879 178799 186612 

Wygrane ро 50 Zi 
42 909 1363 2786 3752 910 4976 5243 346 

(714 6994 7012 7609 92 8360 699 847 9691 713 
| 11929 13628 14469 508 991 15884 16385 506 

53 936 60 65 33389 657 748 955 34433 661 | 72 881 123316 531 747 124283 670 80 755 125278 17310 89 636 751 18097 160 19394 478 

35207 392 26520 79 664 703 934 37089 263, 
404 283 

38780 364 39135 415 40012 231 617 833 
974 41282 403 42372 576 759 43311 432 79! 250 518 134463 948 135085 136801 137093 

917 44047 331 566 660 62 45113 810 55 
48808 22 47122 316 40 548 48035 117 
254 

50185 83 320 26 5 587 851 939 51045 
600 49137 | 

126319 127149 128803 905 
130035 357 423 576 979 131879 132463 957 133032 

426 692 139430 
140473 142985 143812 144225 847 145101 

146000 150 924 147168 528 
151339 153144 158130 159647 

679 

138030 | 

| 20061 630 21166 23504 25038 26252 954 21206 
357 28012 566 29346 488 967 

30807 31805 32265 439 33631 732 957 34430 
962 35166 36535 37422 917 38808 

| 40029 100 553 41855 925 47 42200 67 581 
43317 434 555 970 44017 411 565 943 45522 
902 46022 76 441 44 707 966 47630 34 77 791 
879 48284 49323 951 

Motywy zapowie- 
dzianego obniżenia 
premii od eksportu 

zboża 
Jedną z wytycznych polity-- 

ki rolniczej, prowadzonej przez: 

min. rolnictwa już drugi rok. 

jest zracjonalizowanie systemie 

wypłacanią premii przy ekspor 

cie rolnym. Poprzednio premie 

te wypłacane były głównie: 
przy wywozie zbóż. Następnie- 

objęły one przetwory  zbożo 

we, a później rozszerzone zosta. 

ły i na inne artykuły rolne, 
jak na hodowlane i rośliny 
strączkowe. Ponadto stałym dą 
żeniem jest obniżenie wysokoś 
ci stawek premiowych i zasto- 717 

436 532 52370 535 718 869 53124 266 402 1 168442 
S204: 208 08 469 658 S503E 20 SAG2Ą 990] ago S S PA Кр 50003 33 156 _2%9 о1119 403 725 52774 083 
57174 718 51 824 53 974 17 58140 413 90) 17 176460 177252 | 96 53658 872 4267 683 55082 247 5671 
742 823 58 901 78 59127 210 857 UNO RNA 158828 59434 819 

60655 942 78 61288 382 699 62226 308 | ‘180602 787 181704 182978 183840 97 185872 || 60426 822 61052 101 207 870 62069 75 270 
465 581 648 55 873 63381 413 698 64060. 1346 401 570 63087 483 957 64757 65212 67611 

sowanie takich metod przy 'ich 
wypłacaniu, aby znaczna część 
tych dopłat dochodziła do rak 

Wygrane no 200 zł. 
"os 303 412 1631 724 821 953 2225 „51 

co 546 755 3534 728 4394 676 126 974 

-|5503 13 813 6131 41 244 370 559 7004 174 

255 71 75 399 632 8027 9288 436 612 32 

| 10038 161 244 11139 515 12014 261 557 

933 13009 110 255 517 898 14148 446 538 

712 15125 54 365 482 767 18217 53 340 90 

459 17025 38 54 420 593 675 802 18219 

560 19609 
20326 95 855 73 21212 637 829 22160 401 

23346 501 24646 714 84 888 25963 80 

(26511 73 27050 238 54 528 833 28375 

29549 739 
730227 Sg 31066 229 54 363 453 796 831 

52167 33066 689 774 34157 486 590 802 

15967 36144 357 541 37337 
38151 39366 S wy A » 

40853 41115 939 89 421 1 
670 961 43716 44091 770 45269 46001 193 

539 820 47187 392 562 48042 224 71 311 

(575 683 49267 465 549 613 74 954 

( 50018 19 283 98 413 51458 530 53388 

(n34 76 880 54189 735 S83 55105 71 56686 

1905 9 57802 58438 83 71 59169 297 306 875 
60221 69 597 996 61257 329 917 92 62003 

(814 63240 687 713 589 64970 66671 871 926 

1658 68040 390 704 974 82 69236 537 

195 
70386 576 71064 124 58 960 72839 84 

\ 93012 167 521 998 74103 18 415 48 75386 553 
Ьэтв 99 
1176139 336 750 932 71 77875 78207 532 711 

951 
80487 546 813 81207 468 755 82968 84028 

"179 216 530 85539 87352 757 89283 333 571 
90021 382 413 879 91039 530 831 88 92067 

|, 203 850 591 93214 688 94097 518 904 57 
|| 6579 925 97184 267 99384 612 21 946 
‚ 100507 58 101600 55 730 824 102603 

‚ 2033281 425 628 104353 105160 637 106640 
| 63 546 107648 108132 582 651 774 109132 
435 44 565 77 760 807 

1 210831 111306 7 22 112866 69 113059 294 
|, 845 909 

| 314042 63 503 939 115331 116121 32 406 117307 
56 526119065 391 816 

4 120193 4538 607 986 121974 122236 496 576 
325317 465: 626 57 125341 126100 548 867 

| 127111 267 335 446 632 79 725 862 74 128285 
129111 388 616 713 

      

130359 684 838 131206.565 93 132245 134076 | 
| 219 656 135184 245 516 610 136094 247 399 
| 824 137192 244 509 746 959 138891 90: 139201 
653 734 

140034 172 142448 704 143635 144081 482 589 
{772 806 96 145243 532 929 34 42 146414 652 
'721 48 926 45 74 147120 148624 84 149340 

150101 278 324 68 571 706 151036 088       | 252631 55 72 153398 542 726 834 154781 
' 255002 156126 533 157013 158338 159381! 

161005 366 162081 524 799 845 163336' 
| 264384 433 165624 709 ,166080 514 62, 
| 168520 910 169672 809 42 923 48 ! 

170167 822 978 171082 358 172131 376. 
® 982 173382 785 174737 62 978 80 175042! 

| 261 427 558 176522 839 935 177491 752 #39 | 
906 179023 392 683 ! 

180163 621 120 182200 183061 E46 50| 
| 284755 185430 695 910 186200 746 187074 | 
| MO 128015 36-292 374 465 82 535 853 
189215 506 

190149 204 67 345 G7 451 60 642 I 
į 192i20 593 193591 194243 809 953 Й z. ") 

303 93 430 568 707 65314 602 1% 64 

542 649 69093 339 630 751 884 
70064 120 71550 676 72014 405 694 876 

903 29 73321 42 518 629 74120 705 839 
45 88 93 75002 89 402 37 87 785 
76989 77363 581 78193 309 79099 169 369 
74 647 

80245 309 581 81781 870 926 52385 604 
702 83209 454 774 84344 699 919 73 85027 
59 90 339 525 86635 44 818 40 968 87119 
210 408 903 88453 89741 94 526 

90124 217 684 986 92053 149 216 441 
554 897 93897 913 94 94299 715 75 909 
95653 910 96078 195 97366 629 99420 882 

100829 56 101226 307 529 36 713 102152 
77 720 833 103372 97 489 779 866 937 104434 
511 105316 552 728 926 106203 310 23 974 
107526 730 108304 422 530 99 845 29 109053 
412 580 648 

110468 665 948 111214 628 50 741 889 
112697 713 113097 251 343 449 526 72 
114394 425 835 115026 51 378 116166 117047 
93 538 61 696 S15 949 118076 444 119377 666 

120365 452 676 750 71 121122 264 423 573 
85 801 122096 126 25 304 505 704 956 123637 
124057 172 268 863 68 125226 95 555 415 
126024 91 184 302 456 654 127179 88 322 424 
29 539 61 76 868 927 128486 129125 358 64 

130158 205 428 710 131640 878 132182 257 
442 508 600 133079 198 553 73 134051 69 208 
23 395 416 135513 88 702 72 550 135186 255 
375 989 137838 138174 6i5 88 139341 447 

140346 563 634 141090 164 344 405 142306 
484 570 820 79 915 143070 115 327 468 93 
625 144464 622 145311 406 87 701 147830 146033 
622 942 149072 191 355 93 572 734 804 28 

150181 151022 220 851 
152131 312 760 951 2 153122 47 222 414 
76 541 694 154046 202 73 790 858 94 
155069 963 156282 716 841 157517 707 
987 158002 214 882 927 159289 379 404 
94 

160085 314 414 52 537 161072 162041 
171 214 481 163120 80 92 236 600 5 931 
76 164308 73% 947 50 165014 32 318 829 
98 992 166069 948 51 167277 364 168172 
346 640 57 169358 463 607 741 999 

170385 473 171377 901 172228 337 535 
655 173230 326 603 53 896 174085 242 304 
402 13 711 91 175855 176127 642 177088 
167 384 872 970 178532 43 82 97 168 327 
406 809 77 960 179044 437 89 566 93 951 

180041 259 182061 983 183147 529 632 
761 978 184013 227 530 67 91 624 78 99 
739 185103 60 529 52 70 767 91 186119 
187188 878 188335 730 912 189594 663 

190126 206 491 665 853 191371 494 530 643 912 
192521 99 748 854 193197 310 94 496 194036 173 
320 56 603 72 708 

GII ciąguienie 

Wygrane po 200 Zi 
22 852 MII 326 923 2004 62 3179 330 4363 

50067 453 961 60071 583 7222 409 80068 333 830 

837 | 
66015 314 453 738 67495 826 68101 13 70 

187501 910 99 188538 189078 819 
190617 191070 568 192652 4 771 193123 

wygrane po 50 zł 

519 1065 142 503 2679 987 3246 492 653 75 
5210 861 7145 222 513 804 8054 9125 

11531 12377 705 13641 14121 592 15009 484 

16054 869 17601 808 18363 : 
20502 30 21244 23033 6 24408 629 789 25439 

877 26163 91 27845 28116 836 29220 304 23 62 

5 
50478 930 51594 52553 53452 515 5484 
56503 57406 567 753 994 58815 59245 424 

60516 61463 714 63325 490 64965 
67436 68566 814 75 69260 589 604 728 

70448 614 843 71116 669 859 72569 
883 74073 75183 957 76121 33 396 

80005 880 992 81238 82660 
7 272 85019 282 351 566 86395 87350 89 88190 538 

89017 359 700 
90401 45 502 33 91056 195 518 92255 572 93228 

63 94361 640 95909 67 96525 833 98485 582 609 

100097 981 102633 ORT 496 105826 
106700 107420 563 109084 

110015 AM z 92 115500 

116251 333 LU 
120671 911 123477 737 807 60 124234 125030 

201 24 126568 127462 128775 833 916 

130724 131027 491 132517 720 827 133024 38 

134020 727 135648 781 136333 630 138067 493 

139679 
140387 806 91 141158 142016 55 885 143738 

144025 851 145378 146031 846 147008 162 148789 

1 
462 151424 153311 403 154447 156196 

59208 807 982 
146 161226 162812 163622 164191 

633 165251 63 167095 168567 852 966 169494 528 

820 
170668 171582 172019 104 173031 57 541 174746 

870 943 175482 176191 178148 308 422 179582 810 

180702 181573 916 A g 184668 

844 185097 186961 187 88245 89779 

190649 83 816 192677 193757 194233 403 936 

IV ciągnienie 

Główne wygrane 

Stata dzienma wygrana z4 25.000 na ne. 104195 

ZŁ. 10.000 na ar. 111951 

Zł. 5.000 na n-ry: 71206 138539 

Zł. 2.000 na n-ry: 17193 57177 57238 1125461 

115193 180386 

000 na mry: 23552 18878 67400. 114451   9596 
10281 405 11067 12192 329 885 13219 14239 

15320 16192 17033 SZ 
ZA. 1. 

121546 153654 165930 

| 68671 955 
| 70644 71204 349 60 721 73103 301 693 74483 
1867 75025 527 699 889 76614 804 77077 774 
|78327 684 

80764 8130 149 579 96 782 04 82 118 36 41 
|299 803 83154 431 84348 555 85871 86810 87612 
| 88870 89074 
| 90117 221 476 91971 79 92248 65 S75 93146 
1232 312 787 94029 229 95821 96586 97439 752 
|78 98172 99116 573 (at 

102061 119 368 103244 782 934 104144 105283 
107112 301 108453 109492 110283 487 671 112015 
190 323 780 113085 500 978 
114647 115710 882 116112 225 117472 627 
984 118264 675 919 119169 613 

315 718 124193 649 792 125875 954 126136 
384 631 33 127126 514 129602 52 

130057 450 131050 132472 734 133641 
134329 939 135136 136490 138035 281 139048 
146 407 51 

140223 356 487 141578 142024 273 144565 
747 857 145064 523 674 752 902. 146555 
147368 148316 149508 772 

150130 854 767 152244 703 35 950 153353 
€20 154356 625 155831 998 156469 776 157085 
299 933 159777 

260825 59 161010 47 299 756 844 163083 
164437 731 59 165183 166509 167137 204 
893 168049 389 443 44 622 : 

170653 60 63 171150 285 829 81 991 172213 
173209 956 174465 175254 787 889 177082 
178034 /336 179196 477 674 82 723 

180466 593 182203 133344 568 676 89 
184518 771 186208 604 187579 964 188012 
682 189617 19 

190815 191310 98 192833 193924 194491 
802 

Wygrane po 200 zł 
1095 3423 639 4373 5780 7921 8709 9467 
10495 11293 12322 695 13124 15254 16620 

17154 376 603 18161 440 19124 
20001 21546 23512 25203 26482 663 8:2 27129 

221 304 28763 992 29863 
30181 464 31502 788 999 32198 365 796 34022 

35344 37676 890 38205 693 39062 
40987 41060 42464 44465 884 973 47126 444 

75. ' : 

50004 424 523 53 54008 487 55068 640 56701 
57444 58419 59977 

62793. 64125 65279 579 66648 63281 70692 
71232 908 73361 649 76845 77919 

80805 82494 705 62 84339 36616 86229 737 

91051 92361 560 213 99977 
104324 583 10890 109686 
111141 112050 113269 308 561 

116458 117107 118759 122868 123087 124657 

125393 596 126422 128713 131823 133622 

135043 96 138028 224 905 139936 142022 

143597 674 145923 148378 501 149715 

154580 155776 157235 301 158049 313 905 

164085 263 165473 167048 169474 8928 

| 172097 173182 759 175361 440 177124 2 

178362 523 182944 183487 185303 811 18612 

| 188250 940 191932 293159 623 

  
  

120194 121082 158 410 122367 93 123079 165. 

rolnika-producenta. Stwierdzo- 
no bowiem niezbicie, że wyso. 
kość premii eksportowej przy 
tksporeie zbóż w małym tylko 
stopniu wpływa na poprawę ćeń,. 
uzyskiwanych przez rolutków.. 
natomiast znaczna część wypła 
canych premii pozostawała w 
tękach zbyt licznego łańcucha. 
pośredników handlowych w 
branży zbożowej. To też przed 
rozpoczęciem bieżącego roku 
rolniczego, zaczynającego się z 

dniem 1 sierpnia, premie wywo. 

zowe na żyto obniżone zostały. 
o 1 zł, a więc zmniejszone z 

6 zł na 5 zł, 

Rząd w przewidywaniu mo 

żliwości nadejścia poprawy sy 
tuacji na rynkach zbożowych, 
zapowiedział przed 
ciem bieżącej kampanii sprze- 
dażnej, że w razie poprawy tej 
sytuacji podda wysokość wy-- 
płacanych premii rewizji, przy 
czym zawiadomi o ewenłualnej 
ich zniżce rolnictwo i kupiect-- 
wo zbożowe na trzy miesiące: 
naprzód. 

Mocna tendencja, jaka za- 
panowała „na wszystkich gieł-- 
dach zbożowych dła żiemiopło- 
dów, podniosła dość znacznie” 

zbóż. Możliwe stało się 
więc dalsze obniżenie wysokoś 
ci wypłacanych premii ekspor- 
towych przy wywozie zhožo- 
wym. Dlatego też rząd wypo 
wiedział wysokość zwrotów ceł 
na trzy miesiące. Wobec tego, 
na trwy miesiące. Zarządzenie 
to obowiązuje od dnia 15 grud- 
nia. ' 

ceny   
rOZpoczę--



„Przygoda w Grand-Hotolu“ 
Teart Lutnia 

Pragnę skreślić parę uwag na marginesie 

nowej premiery, którą we czwartek 17 grudnia 

wystawiła „Luinia“. Jóst nią operetka Abraha- 
ma, plodnego kompozytora, znanego Wilnu z 
poprzednich jego sztuk. : 

Utwór ten jalko całość muzyczna nie jest naj 

-wyższej próby, brak mu równie tego, co cechu 

_je większość operetek: szlagierowo udanych 

partią, ma natomiast parę bardzo udainych 

miejsc orkiestrowych z dobrym pomysłem włą 

<zen'a chóru do orkiestry. Stroną muzyczna 

„speczywająca w ręku kapelmistrza Kochanow 

skiego wskazywała na przepracowanie rzetel 

"ne całości, cechujące tego dyrygenta. 

‚ Treści nie warto omawiać: obraca się w dzie 
«dzin banśdnych paradoksów płynących z kon 

wecyj „wysokiego* urodzenia i dzisiejszego 

modus vivcudi. i ^ 

Wystawa kasdzo kłopotliwa —- bo aż w 7 od 

ssłonach — mówiła o dużym wysiłku reżyserii 

i dekoratora, Gajewski, komponując oprawę nie 

«dal nic nowego tam, gdzie chodziło o wnętrza; 

smiłym pomysłem byłą trasa podróży uwidocz 
miena na mapie; nowym — rozszerzenie ram 

„dekóracyjnych aż na widownię. i ujęcie całości 

—widowiska w jednotite obramowanie stylizowa 

Balet, jako nicodzowny dodatek, miał tym 

razem jedną słabizaę: ów taniec przy końcu 

trzeciej odsłony. 

Wśród wykonawców warto się dłużej zatrzy 

"mać na Martówną. Wybitna tancerka jest za 

razem uzdolniona aktorsko. Nie posiada dużego 

głosu: wnosi natomiast ma scenę swobodę i 

"umiar w grze aktorskiej, o eo tak trudno jest 

debiutantom. Dlatego też [przy swych wszech - 

stronnych uzdolnieniach jest w wileńskim zes- 7 

pole aktorskim cenną pozycją. Reszta wykonaw 

ców z Łubiczówną na czele( która czarowała ; 

przede wszystkim swymi. strojami), Wawrzko | 

wiczem (znowu w. roli starszego dystyngowane i 

ge pana), Tatrzańskim, Chorzewskim była na 

  
swoim: zwykłym poziomie. 

Doceniając ogrom wysiłków i pracy włożo- 

mej w realizację tego widowiska oraz osiągnię 

te efekty, wypowiadam tu życzenia, aby publicz 

mość, która tak nielicznie wybrała się na pre 

mierę, petrakiowałłą tę nowość jako nieodzow 

ny punkt sważo świątecznego programu. 

hhk. 

RY MUZYKI 
udzieła lekcyj GRY NA FORTEPJANIE 

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

Nowe ceny chleba 
Starostwo Grodzkie komunikuje, iż skutkiem 

podniesienia się cen zboża i mąki, z dniem 19 

grudnia r. b. zostały ustalone ceny na chleb: 

«chleb biały pytłowy — 52 gr za kg, chleb sit- 

kowy — 29 gr za kg, chleb razowy — 24 gr 

za 688. о 

" Piękay czyn kondnktora K. P, W. 
Konduktor stacji Wiłno — Aleksander Wojt 

%iewicz zadeklarował na pomoc zimową z przy 
*sługuiacego "mu deputatu opałowego — jedną 
*tonnę węgla. Obywatelski: ten czyn zasługuje ma 
podkreślenie ze wzgledu na to, że wymieniony, 
jak każdy pracownik PKP opodatkował się już 
dobrowolnie na pomoc zimową od swych pobo 
rów, oraz że nie posiada on żadnego majątku 
3 żyje jedymie z poborów służbowych 12 st. 
służbowego płacy. Na ile tych faktów obywatel 
ski czyn Wojtkiewicza nabiera: specjalnej wy: 
mowy. : ! ' ) ` 

Spółka z kryminalną 
odpowiedzialnością 

Wiczoraj sąd okręgowy w Wilnie skazał bt 
„dyrektora Kasy Kredytowej w Nowej-Wilej- ; 
«e Wajnrajcha na 3 lata więzienia za oszustwo 
ma szkodę firm handlowych w Polsce. 

Jajnrajch i kilku jego wspólników, z któ 
«ych jeden jest przemytnikiem, inny „z branży 
nierządu* a reszta to pospolici oszuści, zało- 
żyli w swoim czasie w N.-W. „Kasę Kredytową“ 
z kapitałem 2 tys. złotych. Posługując się szum 
mym tytułem „Bank* — „Kasa Kredytowa* po 
zyskali kredyt w kilku poważniejszych firmach 

  

  

  

  

' Jiūski 

  w województwach centralnych i brali w nich 
towar dla fikcyjnych sklepów swoich: wspólni 
kom. Towar sprzedawali potem po bardzo nis- 
kich cenach. Wajnrajch i spółka nabrali w ten , 
sposób szereg firm na ogólną sumę 38 tysięcy | 
złotych. i ug 

Dwóch wspólników Wajnrajcha skazano w 
«ub. roku na karę więzienia. Wajnrajch ukry- 
wał się przed policją. Ostatnio zaś odsiadywał 

karę więzienia. za pospolitą kradzież. (w.). 

ofiary 
Zł 2 — na gwiazdkę dla bezrobotnych prze- 

kazał administracji p. Józef Gierdwilto 
"Warszawa, Chmielna 102—9. 

„KURJER“ z dunia 19 grudnia 1036 r. 

| 7—— 

Sobota 

19 
Grudzień 

    

   

  

   
Dziś, Urbana V P. 

„Jutro: Teofila żołn. M. 
  

Wschód słońca — godz. 7 m.42 

Zachód słońca — godz 2 m.51 

  

Spostrzeżenia Zakładu Metoerelegi! U. S. 8 
+ Wilnie z dnia 18.XII. 1935 r 

„ Giśnienie 766 śe 
Temperatura średnia -- 1 

Temperaturą majwyższa + 2 
Temperatura najniższa 0 
Opad 0,1 
Wiatr: Zołudinowy Й 
Tendencja: wzrost, po poł bez zmian. 
Uwagi: pochmurno, ran: mgła. 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w noey dyżurują następujące apteki: 

1) Jundziłła (Mickiewicza 33); 2) Mańkowicza 
Piłsudskiego 30);  Chróścickiego i  Czapliń- 
skiego (Ostrobramska: 25); 4) Filemonowicza 
i Maciejewicza (Wielka 29); 5) Sarola (Zarzecze 
20). : 

Ponadto dyżurują apteki: Paka (Antokolska 
12); Szantyra (Legionów 10 i Zajączkowskiego 
(Witoldowa 22). | „SG 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

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

— Do hatełu Georges'a: Narkiewicz-Jodko 
Maria ze Skierniewic, Kościałkowska z War- 
szawy, Karwacki Wacław ziem. z Pinczowa. 

Dr. Orsini Rozenberg Stanisław z Warszawy, 
Postrych Zofia z Pruszkowa, Jurewicz 'Leon z 
Wiarszawy, Kobyliński Józef z Warszawy, Drau 

KRONIKA 

« 

«nież pp. Senatorowie i Posłowie oraz podróżni 

  
gelis Barbara z Ameryki, Zawodny Marian Ma- | 
rian z Warszawy, Dr. Kue Tomasz z Warszawy, 
Szułdtzyński „Mieczysław: z Szamotułów, Wie- 

Szymel, przemysłowiec z Łodzi, Gro- 
dzieński Fabian ze Strasburga, Lenkiewicz Eryk 
ze Stolina, Nosanczuk Mowsza ze Stolina. 

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

  

      

KOŚCIELNA 
— Roraty Bractwa św. Michała. W! niedzie 

20 grudnia o godz. 7 rano w kościele św. Micha 

ła Archanioła będą odprawione Roraty Bract 

wa św. Michała, na które Zarząd tego Bractwa 

zaprasza wszystkich członków i sympatyków. 

MIEJSKA, 
(STRZYMANIE RUCHU CIĘŻAROWEGO 

I AUTOBUSOWIEGO NA MOŚCIE ZWIERZY. 
NIECKIM. Z dniem wczorajszym, jak już do- 
nosiliśmy; wstrzymany został ruch ciężarowy na 

moście Zwierzynieckim. W związku z tym auto 
busy dochodzą tylko do mostu, skąd mieszkań 
cy Zwierzyńca muszą dalszą dzogę odbywać na 

  
piechotę, przesiadanie bowiem do innych auto | 
busów jest kłopotliwe. 

Na moście rozpoczęto już wstępne przygo 
towania! idoć generalnego remontu, który po 
Irwa czas dłuższy. : 

— RUCH PRZEDŚWIĄTECZNY W HANDLU 
JUŻ SIĘ ROZPOCZĄŁ. Poczynając od dnia 
wczorajszego wszyslikie sklepy ma terenie miasta 
otwarte są do godz. 9-ej. Jutro, w niedzielę, 

handel będzie mógł się odbywać między godz. 
13-14 a 18-tą. " 

W dniu 24 bm jako w dzień wigilijny wszyst 
kie sklepy ; miejsca zawodowej sprzedaży, za 
kłady fotograficzne, fryzjernie i tp. mogą być 
czynne najwyżej do godz. 6 wviecz. 

W pierwszy dzień świąt w piątek 25 km., 
wszystkie miejsca zawodowej sprzedaży, bez 
względu na swój charakter (nawet jadłodajnie) 
winny być zamknięte. Natomiast w sobotę 26 
bm i w niedzielę 27 bm jadłodajnie i kawiarnie 
mogą być otsrarte, jak w zwykły dzień świątecz 
ny. 4 

— ZDJĘCIE RUSZTOWAŃ Z BAZYLIKI. — 
Wiezoraj zdjęto resziki rusztowań wz Bazyliki 
odsłonięto mianowicie stronę frontową  śmwią: 
tyni. 

Z UNIWERSYTETU 
— "PROMOCJA ARTYSTÓW! MALARZY, W 

sobotę, dnia 19 grudnia o godz. 13 w Auli Kolum 
nowej Uniwersytetu USB odbędzie się uroczys'a 
promocja na dyplomowanych artystów — mala 
rzy absolwentów Wydziału Sziuk Pięknych Uni- 
wersytetu Stefana Batorego. в 

Promowani zostaną. pp. CZURYŁO KOŹMA 
DOBRZYŃSKI LHW į .KOSMULSKI LEON 
GRZEGORZ. Wstęp wolny. 

AKADEMICKA. 

— OPŁATEK ŻEGLARSKI W AZM. Akade : 
mieki Związek Merski RP w Wilnie powiadamia 
swych «członków ; sympatyków, że we wtorek 
22 bm o godz. 19 odbędzie się w lokalu .w?as- 

nym tradycyjny „opłatek* azełemiaków. Udział 
w nim będą mogli wziąć jednałk tylko ci, któ 

rzy zgłoszą się u organizatorów we czwartek 
lub sobotę w godz. 17 — 19 w lokalu AZM ul. 
Wielka 17—4. 3 

„ kiej Nr. 10 zwraca 5ю do społeczeństwa z proś 

  

  komedia muzyczna „MAIKA“. 

Z KOLEJL 

— Kupony na wyjazd z Warszawy w okre- 
sie przedświątecznym. W okresie od 19. XII 
godz. 12 do dnia 24 grudnia godz. 18 m. 30 
na pociągi dalekobieżne odchodzące z Warsza 
wy Głównej, Wschodniej, Wileńskiej i Gdań- 
skej obowiązywać będą kupony dołączane bez- 
płatnie do biletów na przejazd do stacyj poza 
(Tłuszczem, Mińskiem Mazow., Otwockiem, Ży- 
radowem, Sobaczewem i Warką. 

W kupony te powinni zaopatrzyć się rów: 

z biletami okręgowymi, okresowymi i bezpłat 
nymi, mający zamiar wyjechać z Warszawy w 
powyższym czasie. 

Dla podróżnych przejeżdżających tranzytem 
przez Warszawę będą zarezerwowane w po- 
ciągach dalekobieżnych wagony lub miejsca. 

W każdym wagonie pociągów dalekobież- 
nych z kuponami otwarte będzie tylko jedno 
wejście, przed którym konduktor obowiązany 
będzie sprawdzać bilety i kupony. 

Podróżni przyjeżdżający do Warszawy w ok 
resie przedświątćcznym i mający zamiar wy- 
jechać w tym samym okresie z powrotem, ze 
względu na własną wygodę, winni nabywać 
zaraz pó przyjeździe bilety z kuponami, lub 
kupony do posiadanych już biletów na drogę 
powrotną, ponieważ w ubiegłych okresach świa 
tecznych miały miejsce przypadki, że podróżni 
przybyli z prowincji nie mogli wyjechać obra- 
nymi pociągami z powodu wyprzedania wszy- 
stkich biletów z kuponami. `   

к, Przystanki dla wagonów motorowych. 
z. dniem 5. XII. 36 otwarto punkt zatrzymywa- | 
nia wagonów motorowych na klm. 6,134 szlaku | Landwarów—Zawiasy dla wsiadania i wysia- | dania podróżnych. | 

W. końcu bieżącego miesiąca zostanie otwar- 
ty podobny punkt dla podróżnych na klm | 363.233 szlaku Rudziszki—Olkieniki. 

—_ WISDRZYMANIE RUCHU TOWAROWE- 
GO W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZE 
NIA. Władze kolejowe zarządziły, by w okresie 
świąt Bożego Narodzenia, poczyna iqe od godz. 
18-ej dn. 24 br na [przeciąg 48 godzin zawie- 
szony został ruch pociągów towarowych na 
kolei. 

: 
‚ Pociągi, towarowc pośpieszne wiozące ładun 

ki łatwo psujące się, jak również pociągi towa 
rowe międzynarodowe kursować będą normal- 
nie, 

** 

GOSPODAKCZA 
— Likwidaeja przedsiebiorstw handlowych. 

W ciągu bież. miesiąca zlikwidowało się na te 
renie Wilna już 7 przedsiębiorstw handlowych. 
W związku ze zbliżającym się terminem vy: 

  
kupu nowych świadectw przemysłowych ocze- j 

„kiwać należy, że likwidacja sklepów nieco 
wzrośnie. ! 

© OWE ii VA AR | 

RÓŻNE. | 
— BIEDNA DZIADTWA SZKÓŁ POWSZECH 

NYCH UJRZY BAJKĘ W „LUTNI, Teatr „Łu- ! 

tniać wystawia jak wiadomo, w okresie świą 

tecznym bajkę sceniczną dla dzieci. Wydział 

Kuliury i Oświaty Zanrządw Miejskiego chcąc 

udost”pnić najbiedniejszej dziatwie szkół pow 

szechnych ujrzenie bajki [porozumiał się z dy 

rekcją Teatru, uzyskując od 50 do 100 biletów 

na każde z przedstawień. 

— PROŚBA O OFIARY DLA DOMU NOC. 
LEGOWIEGO DLA KOB:ET. Obyczajem dat u- 
biegłych z powodu zbliżających się świąt Zarząd 
domu noclegowego dla kobiet przy ul. Żydows 

bą usilną o pomoc w naturze, aby ofiarowany - 

mj ziemniakami, kaszą, mąką itp. produktami 
umażliwić nalkarmienie w czasie świąt około 

100 kobiet bezdomnych i głodnych. 
— Wilnianie poznajcie Wilno Kolejna 

wycieczka niedzielna Zw. Propag. Turyst. zwie- 
dzi Bibliotekę im. Tomasza Zana w jej nowym 

lokalu. Biblioteka im. T. Zana jest cenną in- 
stytucją pracującą już od wielu lat skąd też 
zainteresowanie jakie budzi ta wycieczka jest 
zupełnie usprawiedliwiona. 

Zbiórka jay co niedzielę w ogródku przed 
Bazyliką i jak zawsze o godz. 12-ej. 

— JAJA MAJĄ BYĆ SPRZEDAWANE NA 
WAGĘ. Jak się dowiadujemy, rozważany jest 
projekt wprowadzenia obowiązku sprzedawam'a 

jaj na wagę. Wprawdzie kupiectwo wypowiedzia 
ło się [przeciw temu projektowi, jednak władze 
stoją na stanowisku, że wprowadzenie systemu 
wagowego unormuje handel tym artykułem. 

TEATR i MUŻYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dzisiaj w sobotę wieczorem (o godz. 
8.15) teatr występuje z premierą współczesną 
komedią p. t. „BYŁ SOBIE WIĘZIEŃ*. Znako- ; 
mita ta komedia porusza w sposób niezwykle | 

ostry problem moralności życiowej, demasku- | 
jąc zakłamanie współczesnego społeczeństwa. 
Autorem komedii jest młody pisarz francuski , 

Jean Anouilh tłómaczem Maria  Ser- | 
kowska. 

— Jutrzejsze niedzielne popołudniowe przed 
stawienie, po cenach propagandowych — wy- , 
pełni znakomita komedia „OTO KOBIETA*. , 

W przygotowaniu na okres świąteczny bajka 
dla dzieci Wandy Dobaczewskiej „KOT W BU- 
TACH* urozmaicona śpiewami i fańcami, oraz 

  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. © 

„PRZYGODA W GRAND HOTELU*, 
znakomita o zawrotnym tempie, nawkroś no 

©
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RADIO 
WILNO 

SOBOTA, dnia 19 grudnia 1936 r. 
6,30 — Pieśń; 6,33 — Gimn.; 6,50 — Muzy- 

ka; 7,15 — Dziennik por.; 7,25 — Program dz.; 
7,30 — Informacje i giełda roln.; 7,35 — Mu- 
zyka; 8,00 — Audycja dla szkół; 8,10—11,30 — 
Przerwa; 11,30 — Śpiewajmy piosenki; 11,57 — 
Sygnał czasu; 12,038 — Koncert; 12,40 — Dzien 
nik połudn.; 12,50 — Skrzynka roln.; 13,00 — 
Konucert życzeń; 14,00—14,30 — Przerwa; 14,30 
— Suchowisko dla dzieci „Gwiazda Marcina“; 
15,00 — Wiad. gospod.; 15,15 — Koncert rekl; 
15,25 — Życie kulturalne; 15,30 — Odcinek 
prazy; 15,40 — Z operetek Suppego; 15,55 — 
Wielka audycja reklamowa, w wyk. S. Cho- 
nesa -— fortep. i wesołe piosenki — S. Konter. 
z konferansierką; 16,15: Na jółnocy — kon- 
cert; 17,00 — Koncert solistów z wystawy ra 
diewej w Łodzi; 17,50 — Przegląd wydawnictw 
--— pog. prof. Mościckiego; 18,00 — Pogadanka; 

18,10 — Wiad. sportowe; 18,20 — Audycja dla 
wszystkich: Miasto średniowieczne w oprac. 
Wandy AchremłAchremowiczowej; 18,50 

Jak się przemyca wałutę — pog.; 19,00 — Au- 
dycja dla Polaków za granicą; 19,30: Koncert 

rozrywkowy z Wilna i chór Orlanda z Warsza 
wy; 20,30 — Nowości literackie; 20,45 — Dzien 

nik wiecz.; 20,55 — Pogadamka; 21,00 — Ма 
zyka taneczna; 21,80 — Na dobranoc — audy 
cja muzyczua w wyk. chóru solistów; 22,00 — 

Wielka wygrana — słnchowisko wesołe, G. L. 
Weissa; 22,30 — Robert Schuman — Fantazja 
C-dur op. 17; 23,00—23,30 — Nowości taneczne. 

  

Niedziela, dnia 20-go grudnia 1986 roku. ' 

8:00 — Sygnał czasu i pieśń por.; 8:08 — 
Amdycja dla wsi; 8:18 — Muzyka poranna; — 
8:27: — Rozmaitości rolnicze dla iZem Półn.- 

Wchodnich; 8:35 — Muzyka; 8:45 — Program; 
8:50 — Dzienniik poranny; 9:00 — Transzm.sja 
nabożeństwa; 10:30 — Fragment z op. Pajace— 
Leoncavalilo; 11:57 -— Sygnał czasu; 12:03 — 

Poranek muzyczny; 13:00 Życie kulturałne; — 
48:12 D. c. poranku; 14:00 — Reportaż z życia; 
14:15 — Koncert rekłamowy; 14:25 — Praca 

mężczyzny na wsi — wygłosi rolnik Franciszek 
Dowejko. Po odczycie muzyka z pły:; :4:25-- 
Audycja «а wsi; 15:15 — Koncert; 16:00 -- 
Tragedia Sokratesa, -- Obrona. Przekład i sło ' 
wo wstępne prof. USB Stefana: Srebrnego; 17 0 
— Podwieczorek przy mikrofonie. 17:55 -— w 
przerwie ogłoszenie wyniku konku:su orkiestr 
mandolinistów. Przyznanie upomiaków rade 
słuchaczom; 19:00 —- бехом i epoka -- szkie 

udziałem onkiestry wiejskiej :Pietkiewiczów i 

literacki A. Rybickiego; 19:15 Wieczorynka z 
Leona Wołłejki: 19.45 Koncert życzeń; 20:20-- 
Wiad. sport.; 20:40 — Przegląd polityczny; 20:50 
Dziennik wieczorny; 21:00 — Wesoła lwowska 

failai“ szopika twowska; 21:30 — Franciszek 
Liszt. Sonata h-moll wyk. B. Wojtowicz; 22:00 
— Koncert; 22:55—28:00 Ostatnie wiadom, 

Wiadomości radiowe 
RYSZARD WERNER GRA W RADIO 

SCHUMANNA. 

W sobote dn. 19. XII o godz. 22,30 wystąpi 
przed mikrofonem znany pianista Ryszard Wer- 

Półgodzinny program koncertu obejmie 

  

ner. 
jedno tylko dzieło — Schumanna Fantazję 
C-Dur op. 17, utwór pełen poezji i młodzień- 
czej świeżości. z 

„NA DOBRANOC 

Pogodny koncert radiowy. 

Miłym zakończeniem tygodnia będzie sobot- 
nia audycja radiowa dn. 19. XII o godz. 21,38 
utrzymana w charakterze pogodnym, rozrywko- 
wym. Udział w niej weźmie cieszący się ogólną 
sympatią radiosłuchaczy chór solistów Konser- 
watorium pod dyr. Jerzego Kołaczkowskiega, 
przy czyim partie solowe odśpiewa Karol Gross. 
Audycja ta nadana ze Lwówa przysporzy: na- 
pewno słuchaczom wiele przyjemnych chwil. 

„WIELKA WYGRANA* 

Wesołe słuchowisko z udziałem Ćwiklińskiej. 

Dnia 19 grudnia o godz. 22.00 Teatr Wyob- 
raźni wznawia wesołe słuchowisko G. L. Weissa 
w przekładzie Stefana Elmira — „Wielka wy- 

grana*. Rolę główną gra świetna aktorka Mie- 
czysława Ćwiklińska. Premiera tego słuchowis- 
ka wzbudzał wśród radiosłuchaczy wielki en- 
tuzjazm, spodziewać się należy, że i tym razem 
spędzą wszyscy pełne humoru pół godziny 
przy aparatach radiowych. 

woczesna op. Abrahama grana będzie dziś 
i jutro na przedstawieniach wieczornych. No- 
wość ta wywołała wprost rewelację w kołach 

artystycznych. Wystawieniem tego dzieła kie- 
rownictwo teatru „LUTNIA% chciała dowieść, 

| że ze swej strony nie zaniedbuje niczego aby 
| teatr utrzymać na właściwym poziomie. Wy- 
stawa i kostiumy całkowicie nowe. 

— Jutrzejsza popołudniówka po cenach pro 
pagandpwych. Jutro po raz ostatni w sezonie 

grana będzic op. O. Strausa „DOKOŁA MI- 
ŁOŚCI. Geny propagandowe. Początek © 
godz. 4 pp. 

TEATR DLA DZIECI W „LUTNI. 
Nie bajkę, ałe powieść o podkładzie dydaktycz 
nym, zajmującą inscenizację przez W. Słani 
sławską ujrzą dzieci w dniu 26 bm. o godz. 
12.15 w poł pod nazwą „Ponwane dziecko.



„KURJER“ z dnia 19_grudnia 1936 r. 

Dziś premiera! Pocz. o godz. 2-ej. Rewelacja światowego ekranu! 

Najsłynniejsza gwiazda ekranu, 
najznak. murzyńska pieśniarka 

; Józefina BAKER 
w najweselszym filmie pełnym humoru, czarownych melodyj i tańców p. t. | 

© Popisowa kreacja Józefiny Baker jest przedmiotem podziwu całego  šwiata. 

Były oficer armii Denikina 

oskarżony © zabójstwo | 
Przed sądem okręgowym w Wilnie stanął Dowgiałło a Kalczewym doszło do ostrej wy- | 

wezoraj Tendpr Kalczew, oskarżony © zabicie I miany zdań. Dowgiałło nie był trzeźwy. Zaczął 

C ZUZU 
Mad program: Urozmaicone dodatki. 

  

— 

ROMAN SOBOLEWSKI. | 

I chłodno i głodno 
Jest teraz chłodno mi, 

Biednemu ciężko w zimie 

Przeżywać mroźne dni 

Samemu i rodzinie. 

Giełda zbożowo -towarowa 
I Iniarska w Wilnie 

z dnia 18 grudnia 1936 r. į 
Севу ка towar Średniej handlowej jakości, pa- 
tei Wilne, ziemiepłody — w ładunkach wa- 
gonewych, mąka i otręby — w maniejsz, Ii sóe. 
w złetych za | q (100 kg); les — za 1000 klg: 

    

brata żony swej Wincentego Dowgialty. bić szwagra. Kalczew próbował go z początku 

   

   

  
  

  

  

  

Kalczew jest z pochodzenia Rumanem. Uro: ! цвр‹›!ші‚_ё, Potem usiłował wyrwać mu z rąk ! I o ten skromny byt Żęte | standart 696 g/ 19 — 19,56 

dził się w Besarabii. Podczas zawieruchy rewo ulrąg aż wreszcie tymże drągiem uderzył go | Wciąż wałka uciążliwa, @ К Ę 670 . 1856 19— 

lucyjnej w Rosji walczył po stonie „białych dwa razy po głowie i zabił. | A) p rosić straszny wstyd. soma | о 730 , 24.25 24.75 

w armii Denikina. Był oficerem, | | Wezoraj przed sądem świadkowie potwier- | Pańwej dak Gi wićw Ё П MO 23.00 23.75 

Na zapytanie sądu czy przyznaje się do  dzili, że Kalczew „był maltretowany* przez ro ' . о 3 PY: jęeumień I 5 675 „(kasx.) 21.25 22.00 

winy umyślnego zabójstwa, Kalczew odpowie- , dzinę Dowgiałłów. += ARIE Jest teraz głodno mi, A ias al o 649 о. 20.— 21,25 

dział stanowczo : | Podczas rozprawy zdarzył się nieprzewidzia Bo Zima ta niemiła Owiee | A 468 , 16.— 16.50 

— Nie. ао ооа НЙ KIK | my wypadek. Oto po zeznaniach Aleksandrowi- ^ \У mym domu zmorą tkwi, KE t , 445 . 13— 13.75 

Kalezew przybył do Wilna wkrótce po Zk  czą, który nie przyznał się, że był „tym trze-- Głód ona mi stworzyła | Gryks 1 . 610 . 20.— 2.56 

widowaniu armii Denikina. Poznał tu Dowgiał , cjm*, miał zeznawać funkcjonariusz P.P. Gru- pzy w, ” I-is RIO — |= 
łę, który mu zaproponował posadę rządcy W | dzień. Świmdek ten po wyjściu z pokoju świad Łecz oto w mieście dziś Mąka pszenna gatunek | wyciąg. 43.— 44— 

swpim majątku koło Podbrzezia. Kalczew 2g0- | ków na salę sądową owiadczył niespodzie- | ©О biednych było mowa, * . . —A | 3750 38.00: 

dził się chętnie na tę propozycję. 3 wanie: и | Płaszez dła mnie stary: czyjś * > T -В 3625 36.50 
Zjawienie się młodego, przystojnego rządcy , BJ, MBB PNG ESPOO EDA Ši ВЫа » „ “ -< 31.50 32.50 

zakłóciło spokój w serduszku c6rki Dowglally.  urecztuję Śwładka Aleksandrowicza. || PRM PE „Rwa ‚ : ; -Е 30.50 31.— 

Ojciec kochał jerlynaczkę, nie protestował © Okazało się, że Grudzień ы 5 Jest teraz ciepło w nim . я ” U-—F 28.— 26.50 ч 

więc, gdy mu oświedczyła stanowczo, że wy- | viva ikos Aidas ień miał połecenie q chleba mi też dano . 4 SA ЧС 25.50 26.06 i 
y * prokuratora i sędzie lede: eszt G 2 

chodzi za mąż za Kalczewa. | ydziego śledczego aresztować 1 Re iźni +  Żytaia do 50% 29— 29.50 

A | Aleksandrowicza, który jest oskarżony o usi: A "rdziom bliźnim mym do 65 50 
Po Śmierci Dowgiałły pożycie małżeńskie  łowanie dokonania zamaci 1 Si zmniejszy p * о 65% 26. 21.— 

" J 3 hu ma Annę Dowgiał- Się nie zmniejszyło miany. razowa do 95 % 21.25 21.75» 
Kalczewych zostało zakłócone przez „tego trze  jową wdowę po Wincentym D : 2 * ii . A REZ 

ciego*. Zmienił się stosunek brata żony do Ka! | ` ! m ŁR RWE ay SL i a о W, 

czewa. W, wyniku zaś powtarzających się awan | Sąd: doszedł do -przekonania, že: Ralėzew | — = u SRO AA A stand. ||| . 13,5 13.75 

tur prawie cała rodzina zaczęła się odnosić wro | działał w obronie koniecznej i uniewinnił go. — — — — — — — — — Otręby źytnie przemiału stand. 12.75 13.25 

go do „szwagierka. | Po wysłuchaniu wyroku Kalczew zemdlał. Ob- | _, LL Ё p prow 9.75 10.25 

W dniu 14 sierpnia bm. między Wincentym | ronę wnpsiła wdw. Falewiecz Sztukowska. (w.). : i łemię lniane b. 90% f-co wag. ». zał. 36.50 37.50: 
Więc niech w zimowy czas Lem standaryzowany: l 

Talent egzekucyjny dja Sari Paso" na RE 
2 iv : “ orodziej = S 

m sj vi Ч RAW „ _ Miory sk. 216,50 1370.— 1410— 
Pewien obywateł z warszawskich Nalewek, , czelna wilnianka* zażądała kolacji, poczem po Niech każdy pójdzie z nami. ° Traby . — 

Jojna Burycki, był winien wiłeńskiemu skórni. |'szła sobie do pokoju sypialnego. i - Czesany Horodz. b. | ek. 303.10 1930 — 1670— 

Kkowi większą kwotę, ale złośliwie nie zwracał Gdy B. wrócił do domu, zastał w swym łóż: w ŚRÓ B P l S M w" Horodz. „ „ „ 216,50 1430— 1470.— 

dhugu. Tymczasem branża skórzana wiedziała, | Ku... wierzycielkę, Nie było! wyjścia. Вигуссу й «rganiee mocz, asort. 70/30  645—  885— 

iż ów Burycki posiada na książeczce PKO po- | nocowali na tapczanie w pokojw jadalnym. Z a A A Sa a . 

kaźne konto i że nie sprawiłaby mu większych | rama wilniamka weszła do łazienki, umyła się, | aa. PŚ za RU : S ŻA Książki — to roz z 

kłopotów, przy istnieniu minimum dobrej woli, | poczem po miłym powitaniu z gospodarzami, sRtatystypadych Głównego Urzędu PND lą N "0 Wa: ludźmi 

spłata długu. \ usiadła przy stole, nalalą filižankę kawy i naj wydawniciiwa ukazującego ie „ęzykach po: - y) 

Kupiec parokrotnie wyjeżdżał do Warszawy spokojniej w świecie, nod  „alkompa iament" og 1 franczialcim „ae: 1.604 15) 80, ago ! 

Šai A PA a UE NE dały złowrogich spojrzeń małżeństwa Buryckich zja miesiąca. ypozycza n a $ 926 

MON asist kau a KA AR, ślóadanie, Pn obiedzie vowitórzyła się Miód Zeszyt tem zawiera ostatnie w adomości ticz 
się małżonka, słynąca z „mocnego charakleru. CE soda! A 3 * bowe dotyczące: ogólnej sytuacji gospodarczej Wiino, Jagiellońska 16 — 9 

Wyjechała do Wanszawy ; wprost z dworca * Oryginalna blokada tuwała trzy dni i zakoń Polski, państw zagranicznych, produkcji rolni Ostatnie gło | — naukowe — bele- 4 

udała się do mieszkanią dłużnika, oświadczając, | czyła się absolutnym zwycięstwem ikupcowej, | SZEJ | przemysłowej, handlu, Kom taika Sy, CEN. trystyka DZA TIRET szkolna 

że pozostanie tam tak długo, aż nie otrzyma | która powróciła w tych dniach do Wilna z wy- | Pracy znzeszen gospodarczych, pieniątzy, ! kre- oraz DLA IECII 

a ai bonas a k ао оа ALSA A dytu, skarbowości, samorządu, demograf'i i zdro Czynna od g. 12 do 18 z wyjątkiem świąt. 
długu. Od tej chwili zaczęły się dziać w miesz egzekwowaną suma. . , , > 5 Kaucia 3 7! Aibonament 2 > 

kamiu Buryckict niewiarogodne rzeczy. „Bez Вогуссу nie wytrzymadi blokady. (e) wołmiości. - di 

REECE 

p © Ostatnie dnil : Uwa ga ! DR. MED. 

Aa W sh y Pp. Właściciele przed- ZYGMUNT 

ni siębiorstw handlowych 

A x MARIA Wielką oszczędność o- KUDREWICZ 

% Lili Darvas, Hans Jaray, Szóke Szakali, Hórbiger i in. Muzyka Paweł Abraham siągniecie zakładając | Chor. wenerycz., syfilis, 
8 2 Romanse cygańskie, melod'e i tańce wę- Ra sodia c ańska 5 księgi = buchalteryjne, „skėrne | moczopiclowe 

& gierskle w cudownym nadprogramie p. t. 39 p vą którymi = zmniejszycie |Zamkowa 15, tel. 19-68 
  

Dziš Pocz. o Żeej 

Film dla wszystkich 
Kir MARS 

„PAW 
    

Wspaniała epopea filmowa 
KWARDOÓOWSKI* 

rol. gł. Fr. Brodniewicz, K. Junosza-Stępowski, M. Bogda i in. — Nadprogr. DODATKI 

HELIOS | 
2 godziny najsilniejsz. 
wzruszeń i wrażeń! 

Brygada śmiałych 
Stworzona niewidzian. rozmachem epopea szaleńczych czyńów. Film, który jest chlubą amery- 

kańskiej techniki i sztuki. Nad program: — — 

SWIATOWID | 
Po raz pierwszy w Wilnie 
Pikantna, pelna beztrosk. 
humoru komedia muzycz. 

ATRAKCJE. Początek o godz. 4—6—8—10.15. 

ММ chę wiedzieć, K esi 
NAD PROGRAM: Aktualia 
  

  

  

IDEALNIE GOLĄ! 
„— 

Zawiadamiamy naszych Szan. Odbiorców, 
że na sezon bieżący wyprodukowaliśmy no- 

wy gatunek wyjątkowo trwałych i elastycznych 

KART DO GRY 
pod nazwą: Century | — brydżowe. Centu- 

ry Il — preferansowe. Specjalną sprzedaż 
powierzyliśmy firmie 

N. JEZIERSKI, Wilno, Wielka 47 
sklep owoc. i słodyczy. 

Z poważaniem 

„KARPALIT* S. A. Lwów 

Polecam po cenach specjalnych wszyst- 

kie gatunki kart do gry firmy „KARPALIT*. 

Sklep owocowy i słodyczy 

N. JEZIERSKI, Wielka 47 

  

      

podatek obrotowy, pła- 
cąc proporcjonalne za- 
liczki Księgi przedsta- 
wią Wam zawsze stan 
majątkowy Waszego 
przedsiębiorstwa. Księ- 
gi założy i poprowadzi 
niskiem wynagrodze- 
niem Zgłoszenia do 1 
stycznia. Bliższych in- 
formacji udzieli admi-. 

nistracja „Kurjera“ 

Zginął pies 
foksterier 

mały, biały, głowa czar- 
no-bronzowa,ogon krót- 
ki (suczynka). Zwrócić 
za wynagrodzeniem na 
ul „Antokotską 30-2, 
Za przywłaszczenie spra- 

wa sądowa. 

Wspólnik 

Przyjm. od 8—1 i 3—8 

AKUSZERKA 

Smiatowska 
oraz Gabinet Kosmetycz. 
odmładzanie cery, usii- 
wanie zmarszczek, wą-- 
grów, piegów, broda- 
wek, łupieżu, usuwanie» 
tłuszczu z bioder i brzu- 
cha, kremy odmładzają- 
ce, wanny elektr., elek- 

tryzacja. Ceny przystęp- 
ne. Porady bezpłatne: 

Zamkowa 26-6 

DUKTÓR | 

Blumowicz 
"Choroby weneryczne, 
skórne i moczopłciowie 

Wielka 21, tel, S-27 | 
Przyjm, od 9—1 i 3-8 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 

  

  

эа 55 ВН @& 8 KBASEREGE ewentualnie = udzialo- 

OGNISKO j Pracy poszukuje wiec poszukiwany do 
u krawcowej Lia ais wprowadzonej tw 7 a perejo 

Ulubienica publiczności 
w charakterze podręcz- fa pa Krakowie z gotówką 19 ektry 5 

lubienica p R $ lei Shirle nej ew. w celu ukoń- BUWIE do 20.00» zł. i współ- ul, Gredzka nr. 27 | 

w fenomenalnym filmie Tajemnica saaa ej r XI | zenia praktyki szycia EPO oem powiek (Zwierzyniec) 

: ь ‚ ю g. 4-ej, w niedz. i święta o g. 2-ej. | oraz nauki kroju—mlo- [|| TANIE, SOLIDNE ||| nia obrotu. Zapewnio- 
Nad program: UROZMAICONE DODATKI Pocz. o g. 4-ej, w niedz. i święta o g. 2-6) dk, b. doln Pix 1 GWARANTOWANE |||ne: egzystencja i zysk. Śniegowce, 

POKÓJ Oferty nadsyłać TYLKO Zgłoszenia: Krakow I,| kalosze, deszczówki,. 
  

K. GORZUCHOWSKI, Zamkowa 9 

Poleca zegarki szwajcarskich fabryk, wyre- 

gulowane z gwarancją. Wyroby złote i srebr- 

ne papierośnice, najnowsze fasony. 

Solidna naprawa. Ceny konkurencyjne. 

  

  TM 

Adaninistracja czynna od g. 9!/„—37/, ppoł. 
REDAKCIJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Bisk. Bandurskiego +. 

Rękopisów Redakcja nie zwraca. 

Tanio 
do sprzedania: płaszcz unteblovany Iub: baz + 

wygodami i oddzielnym 

ul. Św. Jakóba 4—6 
kana wi Z PRACOWNI 

Sklep spożyw. WINCENTEGO PUPIAŁŁO 
jesienny męski (szary) 

i płaszcz letni damski 

(granatowy)—ul SS. Mi- 

łosierdzia 18 m. 2     

wejściem do wynajęcia 
Zarzecze 17 m. 6 front 

  

  
    

z powodu wyjazdu do 
odstąpienia w dobrym 
punkcie. Dowiedzieć stę   ul. Tročka 9 m. 1 

WILNO 
o OBRAMSKA 23. 

Konto czekowe P. K. O. nr. 80,750. Drukarnia — uł Bisk. Bandurskiego 4, ielefon 3-40. 
3 zł, z odbiorem w administr. 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 

"CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 

Be tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. 

i rubrykę „nadeslane* Redakcja nie odpowiada. 

  

  skrytka pocztowa 166. 

Szczenięta 
„Setery Irlandzkie* 

do sprzedania 

obuwie sportowe, nar- 
ciarskie, łyżwiarskie, 
gimnastyczne, trening... 
spacer., pantofle ranne: 

poleca wytwórnia 
W. NOWICKI ©   ul. Jagiellońska 8 — 22 Wilno, Wielka 30 

  

Teletony: Redakcji 79, Administr 99. Redaktor naczeiny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—3 pp 

Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—3!/, i 7—9 wiecz, 

2 zł. 50 gr., zagranicą 6 zł. 

— 76 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redakc. i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz mieszkan, — 10 gr. za wyraz. 

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

Administracja zastrzega sobie. prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zasłrzeżeń miejsca.


