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KURJEK WILENSKI 
Cena 15 groszy 

  

_P. Premier o pracach 
- Prezydium Rady Ministrów 

W odpowiedz, na uwagi posłów wy 

powiedziane na komisji budżetowej Sej- 

mu ;w czasie debaty nad budżetem prezy- 

dium rady ministrów. Prezes rady mini- 
strów gen. Sławoj Składkowski oświad- 

czył oo następuje: * 

„Wysoka Kpmisjo! 

Może panowie nie -będą mieli pretensji do 
mnie, jeżełi odpowiem nie kolejno wszystkim 
mówcom, leez poruszę egółne zagadnienia, © 

których mówipno. 
A więc najprzód „mowy nacjonalistyczne” 

p. Budzyńskiego i p. Mincberga (wesołość). 
„jeżeli takie mowy się tu wygłasza, to nawei 
znajdując się pod zagrożeniem utraty oparcia 
© masy, którymi dowedzi kpł. Budzyński, nie 

mogę inaczej powiedzieć, (i na tym polega ca 
łe zręczność kawałeryjskaj p. Budzyńskiego), 
miżby powiedział gdyby tu siedział najbardziej 

krańcowy. nacjonalista na tym miejscu, że jed 
makowo traktuje wszystkie narodowości w Pol |, 

see. Ja powiem to samo, że każdy rząd musi 
jednakowo odnosić się do wszystkich narode 

wości. Ale dedam, žeby nie było wątpliwości 
«o do tego, jakie ja osebiście zajmuję stanowi 
sko, uważam, iż żądanie p. Budzyńskiego, aże 

by Polacy mieli takie same prawa jak żydzi 
— jest za skromne. Natomiast wytworzenie cie . 
piarnianej atmosfery, w którą cheiałby wsadzić 
wszystkich Polaków w Polsce, byłoby szkodli- 
we dla państwa. 

W. państwie, w którym są mmiejszości na 
rodowe, jest naturalna Skłonnpść do pewnego 
współżycia i pewnego antagonizmu. Zarówno to 
współżycie, jak ten. antagonizm powinien. być 
eelowo użyty dla dobra państwa. Państwo po 
winno użyć dp pewnyeh eelów tych obywateli, 
którzy są de tego -najbardziej odpowiedni. 

'" Rząd może „stracić kontakt z misami* w 
„dwojaki Sposób: . może go. stracić dlatego, że 
aaastawił się na rzeczy zbyt dalekie, które w da 
sej chwili nie są popularne, ale eelówe, albo 
też dlatego, że działa ną szkodę państwa. Ja 
zamierzam zrobić wszystko, aby rząd mój, gdy 
straci ten kontakt — ho przecież kiedyś stracić 
go musi — stracił go służące państwu na dale 
ką metę. Uważam, że między obywatelami pań 
stwa powinien cibywać się wśród walki ©- byt 

„ dobėr naturalny, mocna walka w granicach 
państwowości, która by wynosiła obywateli naj . 
pożyteczniejszych i najbardziej rokujących dob 
rą pracę dla państwa, a nie należy kierować 
się tym, jak się kto nazywa i skąd pochodzi. — 
To jest długą, uciążliwą i ciężką polityką rzą 
da, który ma okazję rządzenia peym i 
mniejszościami narodowymi. 

Być mpże, polityka, która hy stwierdziła, 
że w państwie mimo istnienia mniejszości jest 
tylko jeden naród i dla niego wyłącznie należy . 
pracówać, byłaby najbardziej popularna, ale by 
łaby polityką krótkowzroczną i "aekiaikja ta 
niej popularności. 

Co do p. Mineberga: gdy p. Kołega z korde 
dasem de mnie przystępuje, żądając odpowiedzi 
© kiedy będzie. kres. męczarni narodu żydow- 
skiego „n,ie ma bezpieczeństwa w kraju*, jeże 
li p. Kolega chce usłyszeć ode mnie „oświad 
czenie, to mogę tylko powiedzieć, że napraw 
dę stoję na stanowisku, bezpieczeństwo w Pol 
see jest potrzebne dla wszystkieh, potrzebne 
także dla Fydów. Naprawdę stoję na stanowis 
ku, żeby żadne ekscesy antyżydowskie nie prze 
szły bezkarnie. Przeciwdziałamy im zarządze- 
niami administracyjnymi, a następują po nich 
sądy i kary. Więc po ludzku ; uczciwie mówię 
i dotrzymują tego, eo mówię. Te powinno ра 
nom wystarezyć. 

Mowy Panów Kolegów Ukraińców. Jestem 

przekonany, że naprawdę polityka. nermaiiza- 
cyjna robi swoje, powoli, lecz stale postępuje 
naprzód. Nie chcę tu wymieniać ilości urzędni 

ków, przyjętych tam, czy. gdzieindziej. Mam 
te dane i mogę je odczytać. Ale po ©0? Cho 

dzi o to, że dążymy naprawdę do tego, ażeby 

współżycie między narodem polskim i ukraiń 
skim oprzeć na jak największej ilości punktów: 
stycznych, kontaktów, któreby tę sytuację cięż 
ką, z natury swej delikaćną, jak najlepiej po 
stawiły. Nie wyłliczając tych wszystkich rze- 
czy, które zostały zrobione, twierdzę, że sytu 
acja posunęła się naprzód przez załatwienie 
wielu spraw, za moicn czasów i za mego pop 

rzednika p. premiera Kościałkowskiego. 
Co do szezegėlėw, które panowie poruszali 

w związku z budżetem prezydium rady mini- 
strów, mogę stwierdzić, że wiele wydawnictw 
i bibliotek jest zasilanych z funduszu kultury 
narodowej. Następnie, że ministerstwo oświaty 
udzieła stałego zasiłku towarzystwu im. Szew 
czenki, oraz że udzielamy pewnej ilości sty 
pendiów i zasiłków na wydawnietwa instytutu 
naukowego ukraińskiego. Te rzeczy nie są tym, 
<obyście panowie mieć chcieli. Naturałna rola 
panów, znana oddawna przez wszystkie naro     

dowości, które nie miały własnej państweweści, 
polega zawsze na tym, że się stawia żądania | 
maksymalne. Ale my nie móżemy wykonać na; 
ksymalnych : żądań, dlatego - że pracujemy dia 
dobra państwa polskiego jako całości, a tylko 
w harmonii poszczególnych narodowości w kra 

ju możenry skutecznie pracować. 

Te, czego chciał p. Hołyński, ażeby w bud 
żecie w jednolitej formie _hbyły 
sprawozdania przedsiębiorstw państwowych — 
tę wyjątkowo mowę budźetową na komisij bud 
żetowej postaram się wykprzystać i wszystko 

zaprowądzę, aby ułatwić panom na „komisji $ 
srientowanie się. 

Co dp' p. Wagnera, postaram R „a> ten 

prryrost młodzieży był jak największy, ale. 
pan wie, że przyrost młodzieży to jest marze 
nie każdego administratora, te jest to, ce Mar 
szałek Piłsudski zrobił w wojsku, ałe to kosz 
tuje nowe emerytury, — dlatego jest to rzecz 
ciężka i nić wyylaje się celową, ażeby w okre 
sie, kiedy młodzież kończy studia, ogłaszać 
ilość istniejących posad. Tych posad będzie jed 
na na stu, więć wywoła to tylko rozęprycze 
nie i nie będzie to konkurs, któryby miał ce 
chy poważne, chociaż przyznaję, że taka mete 
da byłaby najbardziej sprawiedliwa „Ała przyj 
mowania młodzieży. 

P. p. Tomaszkiewicz i Jedynak uważają, źe 

byłoby 'celowe założenie przy prezydium rady | 
ministrów organu, któryby bardziej szezegóło 
wo informował 0 zagadnieniach gospodarczych. 
Nie mogę powiedzieć, żeby to było celowe. — 
Wbzystko zależy od tego, jak się pracuje. Ja 
prącuję w ten sposób, że ze wszystkimi panami 
ministrami bezpośrednie załatwiam: sprawy, — 
Dia mnie resortowy minister jest osobą. deeydu 
jącą. Pomijam, że akurat mamy taką sytuację, 

že jest wicepremieć gospodarczy, on wszyśtkie 

sprawy :gospodarcze ogniskuje okołp swego mó 
B= 

„ umieszczpne 

misterstwa, ale rozumiem „že panpwie mówili 

e tej rzeczy niezależnie od chwilowej koniu- 
ktury. 

Mnie się sytuacja przedstawia w ten sposćb. 
Pamiętam, że kiedym przyszedł dw wojska, 
trzeba byłe, żeby każdy szef departamentu 
przed zaczęciem nowej sprawy przeprowadził 

ją przez korpus kontrolerów. Otóż, jeżeli kon 
troler jest lepszy od szefa departamentu, niech 
en zostanie szefem departamentu (wesołość). — 
Najlepiej jest pracować esohowp. Dla mnie 
każyły minister w moim gabinecie jest decydu 
jącym czynnikiem w zakresie jego resortu. To, 

° ее оп mi powie, uważam za rzecz prawie świętą 

1. Ježelį mam jakieš wątpliwość 
ręczny referent, przypušecmy z biura ekonomiez 
nego, powie (oŚ, co wzbudza większą wątpli 
wość, wtedy omawiam to z ministrem. Gdyby 
było onaczej, groziłaby nam t. zw. „gospodar 

ka referentow“. Myśl panów tworzenia przy 
premierze radczego organu może jest celo 

wa, ale ja w ten sposób nie prowadzę pracy 

1 chwilowo zamierzam pozostawić rzeczy tak, 

Jak są. 
Wreszeie chciałem odpowiedzieć p. p. Wa 

lewskiemu. Powołał się on na konferencję pra 
sową, którą miałem parę miesięcy temu. Trwa 

ła ona godzinę i naprawdę przynajmniej po 
| mpjej stronie miałem vlużą satysfakcję, że zo 

stałem, jak mi- się zdawało; zrozamiany į omó 
wiłem z przedstawicielami prasy majważniej- 
sze Sprawy. Na początku swego przemówienia 
wówezas powiedziałem to, co teraz powtórże, 

że Homer, chwalił swych bohaterów, op 
rócz Szybkich nóg i dzielnego ramienia, mówił 

między innymi, że byli te ludzie, którzy mieli 
aiezwykle donośny głos. Dzięki temu: głosowi 

| potrafili kierować oddziałami w ogniu walki. 

  
Niewątpliwie” takina głosem dowodzącego jest 

a | 1 każdy chciałby ją mieć dpbrą i taką. 

Rokowania handlowe zFrancją 
tSelefonem od własnego korespondenta z Warszawy) 

Pa osiągnięciu porozumienia w sprawie reali | 

zacji pożyczkii dłą Polski we Francji, pozostaje 

do uregulowania sprawa obrotu handlowego po 

' między óhu krajami. 

Min. Sprawiedliwości 
0 wsprawie: 

W związku z podanymi, przez dzieniiki sto 

łeczne wiadońościami: dotyczącemi byłego dy- 
rektora Biura Personalnego Ministerstwa Spra- 

wiejdfiwoścj p: Dilouhėgo, dowiadujemy się ze 

Dowiadujemy się, że rokowania w tej spra 

| wie mają się rozpocząć w Paryżu prawdopodob 

| nie około. 10 stycznia przyszłego roku. 

prowadzi dochodzenie 
p. Blouhego 
| źródeł dobrze poinformowanych, że wiadomość 

j 2 usunięciu że służby. państwowej 'p. Dłouhego 

| nie jest prawdziwa i że poruszane zarzuty w 

| prasie są przedmiotem. dochodzenia. 

Sprostowanie wiadomości „Małego Dziennika” 
Ministerstwa Oświaty komunikuje, że w jed- 

nym z numerów „Małego Dziennika” w grudniu 

ukazał się. artykuł omawiający badania lekar- 

skie w gimn. im. Królowej Jadwigi we luwowiie. 

Artykuł ten nie jest zgodny z prawdą, w 

szczególności, jeżełń, chodzi o przebieg badań, 

| należy stwierdzić, że uczennice nie stawały przed 
komisją niago, ост м bieliźnie, przy czym część 

badań była dokonywana przez kobietę. 

"Ministerstwo, Oświaty skierowałło na drogę 

sągłową. dochodzenie przeciwko autorom. tego ar 

tyka. 

  

Nominacje na U. S. B. w Wilnie 
WARSZAWA, (Pat). Na wniosek ministra 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

Pan ::Prezydent Rzeczypospołitej zamianował m. 

im, następujących profesorów: , 

W, ' Uniwersytecie Stefana Batorego w Wil- 

nie: у ! в 
dra: JANA SZMURŁĘ — profesorem honoro- 

wym na 'wydziale lekarskim, drą ENGENIUSZA 

WASKOWISKIEGO — profesorem honorowym 

na wydz. prawa i nauk społecznych, dra JE- 

RZEGO РАМЕЛКЕ — profesorem 

nauki administracji i prawa 

zwyczajnym 

na wydz. prawa i nauk społecznych, MIECZY 

SŁAWA GUTIKOWSKIEGO — profesorem żwy-, 
czajnym. skarbowości na wydz. „prawa j nauk 

społecznych, dra RAJMUNDA GOSTKOWSKIE. 

60 — profesorem madzwyczajnym archeologii 
klasycznej .ma wydz. mmanistycznym, dra JA- 

NUSZA JAGMIINA — profesorem  madzwyczaj: 

nym uprawy roli ń roślin na wydzidle matematy 

czno-przyrodniczym, BRONISŁAWA JAMONT. 

administracyjnego | 

ТА — profesorem nadzwyczajnym malarstwa 
na wydz. sztuk pięknych, dra ZYGMUNTA JA. 

WORSKIEGO — profesorem nadzwyczajnym ho 

dowli zwierząt na wydz, matematyczno-przysod 
niczym, ks. MICHAŁA KLEPACZA — profeso- 
rem nadzwyczajnym filozofii chrześcijańskiej 
na wydz. teologicznym, dra EMILA LEYKĘ — 
profesorem nadzwyczajnym farmakologii na 

wydz. lekarskim, dra EDWARDA PASSENDOR- 
| FERA — profesorem nadzwyczajnym geologii 

| na wydziale a Us, ks. 

dra ANTONIEGO PAWŁOWISKIEGO — profeso 

rem nadzwyczajnym teologii fundamentalnej na 

wydziale teołogicznym. 

Prócz tego mianowanych zostało szereg pro 

fesorów na uniwersytecie warszawskim, poznań- 

skim, w politechnice warszawskiej, 

Iwowskiej, .w szkole Głównej Gospodarstwa. Kra 

jowego 'w Warszawie, 

Krakowie i w 

kowie, 

lwowstkim, 

Akademii Górniczej w 

Akademii Sztuk Pięknych w Kra 

  

  

żeky mu pomagała. Zgadzam się tu całkowicie 

z tym, co powiedzieli wszyscy koledzy, że pra 
sa w Polsce jest wyjątkowo uczciwa. Tak jest. 
Nigdy nie poddaje się wpływom obcym, nie pra 
cuje za obce pieniądze, pracuje napewno wed 

ług swego ziózumienia dla polskiej racji stanu. 
To jest wielka rzecz, wielka zdobycz, któdej 
nie powinniśmy stracić. Wewnętrzne starcia 

ideowc—to już nie móże być takie groźne, jak 
to, gdy nie można zaufać prasie z punktu wi 

dzenia państwowego. 

Co do tych ataków prasowych, te myślę, 

że prasa jest tak jak kobieta. Jeżeli się za duże 

| zwrąca na nią uwagę, to mniej człowieka ceni, 
ер — i mój pod | a jak się mniej zwraca na nią uwagę, to ona 

więcej na niego uwagę zwraca. Dziesięć lat 

pracuje w życiu politycznym w Polsce ; ani 
razu nie zareagowałem na to, co prasą p mnie 

napisała, w ten typowy sposób: „nieprawdą 

jest, jakoby... natomiast prawdą jest“... Uwa 
żam, że najkrócej załatwia się nieporozumie 
nia prasowe przez milczenie. To dotyczy spraw 

psobistych. Natomiast sprawy państwowe nie 

powinny być tak załatwiane i powinno się ut- 
rzymywać najgorętszy kontakt z prasą. 

To też kiedy przyszedłem do prezy łium... 

niedobrze jest wprawdzie powoływać się na 

nieboszezyków... zaprosiłem śp. kolegę Stpi- 
czyńskiego, aby zechciał zorganizować biuro 

propagandy przy prezydium i on zaczął je orga 

nizować. Panowie wiedzą, że ciężki stan zdró 

wia nie rnzwolił mu pracy ukończyć i poniósł 

on Śmierć podczas pełnienia obowiązków służ 

bowych. Potem przyszły zajęcia, które nie poz 
woliły mi kontynuować tej rzeczy i sprawa jest 
edtąd w zawieszeniu. 

Sytuacja o tyle jest także ciężka, że ja łą 
czę w sobie stanowiska ministra spraw wew 
nętrznych i premiera. Oczywiście jako minister 
spraw wewnętrznych muszę wstawać wcześniej 

„iż premier. O godz. 8 idę do biura jako mi 
nister spraw wewnętrznych, a o 10 jako pre- 
mier. I ten minister spraw wewnętrznych słu 
eha ad referenta prasodego o różnych rzeczach, 
tak, że kiedy przychodzę dp prezydium jako 
premier, to nie mam już dość czasu, ażeby mój 

referent prasowy mógł ze mną długo pjacować 

i włdzimy się najczęściej tylko przełotnie. — 

To „kumulowanie posad* sprawia, że w prezy 
dium rzędy ministrów nie może na razie roz 
winąć się silny ośrodek prasowy. Žemieji 
zająć się tą Sprawą i doceniam ważność infor 
mgowania prasy, Mam wrażenie że kiedy zaczę 
te centralizować wiadomość z wszystkich mi 
nistesrtw w prezydium, nastąpił pewien zastój, 
gdyż w każdym min. informował prasę specjałł 
sta, który znał przedmiot i wyjaśniał dziennika 
rzom, na czym polega istota rzeczy. Tymeza 

sem do prezydium przychodziły gotowe kartki 
а informacjami, a jeżeli dziennikarz chciał za 
sięgnąć bliższych szczegółów, to jednak musiał 
jechać do danego ministerstwa. Ta centraliza 
eja chwilowe nie dała pomyślnych wyników. 
Jeszcze przyjrzę się tej sprawie, na razie nie 
mogę jeszcze mieć o tym stanowczego sądu. 

Zgadzam Się, że t. zw. „biuro akeji i plano 

wania” tej rzeczy nie zastępuje. Jak słusznie 

zauważył pan referent, jest to szezątkowa część 

dawnego biura propagandy i zajmuje się głów 
nie zkeją antykomunistyczną. Gdyby tak doś: 

wiadczeńy poseł i dziennikarz jak 'p. Walew 

ski to uwzględnił, nie szukałby pieniędzy na to 

biuro po dymnikach rady ministrów ; to w 
drastycznej chwili, kiedy się je oczyszeza, tyl 

„ko wiedziałby, skąd na to idą pieniądze, i 
ale ożywił swoją mowę tego rodzaju kawaleryj 
skim zwrotem. Mają więc panowie z p. Budzyń 
skim wspólną cechę, tyiko najgorzej z p. Minc 
bergiem (wesołość). 

омн 

Co tip ustawy prasowej, właściwie mamy ją 
gotową, ale przypominam sobie, że w r. 1927 

jako młode pacholę minister spraw wewnętrz 
nych z ufnością zaniosłem ustawę prasową do 

Sejmu. Skopali ją, wyrzucili i w roku 1930 
rząd musiał ją wycofać, przepraszając Sejm, 

że wniósł taką ustawę. Jak mi teraz pokazali 
taka. ustawę, powiedziałem, że tym nie pójdą. 

Teraz jest zima. Może spróbuję zastanowić sie 
nad tą kwestią 

Może tę sprawę przeprowadzę — tym bar 
dziej, że — o dziwo — panowie koledzy dzien 

nikarze żądali kagańca dla siebie. Ja dam usta 
wę średnią. Kagańca nie dam. Co do ustawy 

stanu dzienikarskiego, to jest io rzecz bardzo 

potrzebna i jak bym prosił, żebyśmy ją za 
latwili razem z panami dziennikarzami. Mam 

wrażenie, że w Czechosłowacji wyszła taka us- 
tawa razem z ustawą prasową. I to wyszło 

nie najlepiej. Doceniam ważność tej rzeczy. — 

Ktoby ehciał rządzić wbrew prasie, byłby wa 
riatem, któryby sobie łeb rozłapił na pierw- 

szym lepszym zakręcie. Ja jeszcze tak gwałtow 

nego „oderwania Się ed mas“ nie pragnę.
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70,000 komunistów "zagrónkcpówiecć 
me żołdzie rządu madryckiego 

Odparte ataki rządowców 
RZYM, (Pat). Agemcja. Stefani donosi z S!. 

Jean de Imz, że uchodźcy, pszybywający z Hisz 

panii, stwierdzają że liczba komunistów zagra 

micznych, będących na żołdzie rządu w Walen 

cji wynosi około 70,000 ludzi. Są oni skoncentre 

wani w obozie ćwiezebnym w prowincji Castel- 

lon, skąd codziennie około 20090 ludzi odjeżdża 

na front, celem zastąpienia zabitych i rannych. 

Ofiary te tran 

ATkazar, 

dach ciężarowych. 

sportowane są pociągami do stacji 

    

skąd dalej przewozi się je na samocho 

Milicja rządowa rozporządza 

otrzyma znacznymi zapasami broni, i amunicji, 

nej z zagranicy i 'w dalszym ciajzu gorączkowo 

fortyfikuje Madryt. 

Delegacja siónistów 
u b. Premiera 

WIARSZAWA, (Pat). P prezes rady ministrów 

Sławoj Składkowski przyjął w dniu dzi- 

sjonistycznej z 

gen. 

siejszyan delegację organizacji 

dr. Emilem S$ommersteinem 6 dr. Haszlem Go!- 

tlicbem: na czele w osobach: Leona Lewite 

Warszawa, dr, Ignacego Schwarzberta z Krako 

wa i dr. Emila Schmoraba ze Lwowa. 

Torecki minister spaw zagraniczoych 
z wizytą w Paryża 

PARYŻ, (Pat). 

Rufdi Aras przybył 'wiezoraj wieczorem da Pa 

Turecki minister spraw zagr. 

ryża i dzis w towanzysiwie ambasadora turec- 

kiego w Paryżu udał się o godz, 11,35 na Quai 

d'Orsay, gdzie przyjęty był przez min. Delbosa. 

Przy okazji tej podjęte były rozmowy francuskie 

statutu którym zaj w 'sprawie Alexandzety, w 

mowała się ostatnio rada Ligi Narodów. 

  

  
r + + . ° ; 1 

W jprzewidywamiu podjęcia tych rozmów am | 

basador framcuski w Durcji Ponso! przybył dziś | sowych podała» infommację o zorgin:zowantu @- 

rano do Paryża. Į 

RABAT, (Pat). Stacja radiowa 'w Sevlili dono Baadikla del Monte, gdzie również przeprow radzi 

si; wojska powstańcze zajęł” w.dniu wczoraj- | ły wojska rządowe zakończony niepowodzeniem 

szym miejscowość! Bugalencea w Andaluzji. Na 

froncie Granady zaatakowały wojska rządowe 

Pimoz IPeunte, zostały jednak z wiełkimi dla sie 

bie stratami odparte. 

Na: froncie madryckim doszło do starć pod 

kontratak. Między (Ravaca a iPozuelo utraciły | 

oddziały nządławe 3 czołgi, Lotnicy rządowi. obr 

rzucili bombami iBadajez, zabijając parę osób -z | 

ludności cywilnej. Trzy nieprzyjacielskie 87 %0 

ty zostały Pa. 

Sowiety wysłały flotę na wody 
hiszpańskie 

LONDYN (Pat) 
mo przez flotę powstańczą hiszpańską Statku 

sowieckiego „Komsomoał* może wywołać w naj 
bliższym czasie pozważne konsekwencje. 

Ambasador sowiecki w Londynie — 'Maj- 

skij zwrócił się w sobotę do. Foreiga Office z 

prośbą o pomoc W, Brytanii y celu ustadenia 

stanu faktycznego i losów załogi zatopionego 

statku. Rząd brytyjski zgodził się stwiendzić 

przez swoje placówki możliwie dokładnie co się 

stało ze statkiem sowieckim. 

„Daily Ekspress“ donosi, žė eskadra floty 

sow'eakiaj sktadająca się z 8 lodzi podwodnych 

trzech torpedowców i dwóch (kontrtorpedowców 

KARAI 

  

— Sprawa zatopienia rzeko: | opuściła wczoraj: Qdessę, udając się na wody | 

hiszpańskie z póleceniem strzelania natychmiasi | 

do wrogich statków, które zatrzymałyby jakiko! 
wiek statek handlowy sowiecki! na Morzu Śród 

ziemnych, Az : 

, Prawdopodobnie wiadomość | „Daily Eks. 
press“. jest przesadzona: miewątjpliwie - jednak 

Sprawa przedstawia się dość poważnie. Co do 

ewentualnej propozycji blokady: przez flotę boy 

tyjską i francuską, którą w swoim czasie w. 

Bryitania' zdecydowanie odrzuciła, to w obecnym 

stanie rzeczy [po pewnej ewolucji, jaka, dokona 

ła się w polityce zagranicznej W. Brytanii, mie 

jest. bynajmniej przesądzone, że rząd pryty. jski 

tak kategorycznie. myśl blokady iz góry odrzuci. 

k A 

Aparaty kontroli skarbowej 
nie zmienią systemu. pracy 

WARSZAWA, (Pat). — Jedma z agencyj pra 

paratu kontroli dla celów ścigania przestęj pst w 

VK OREIRO Ak OO A NA UIS" 

Choinka dla dzieci na Zamku 

  
Onegdaj po poiudniu odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie tradycyjna choinka dła 
džieci miższych funkcjonarjuszów reżydencji: Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Uroczystość za- 
szczycił swą obecnością Pan Prezydent R. P, z małżonką. Zdjęcie nasze pnzedstawią Pana Pre 

denta Rzeczypospółitej i panią, Marię Mościeks.'w gronie mradowanej dziatwy. 

- Budżet Prezydium Rady Ministrów ‚ 
w komisji sejmowej — )) 

(przemówienie pama premiera dajemy na str. 1) . 

WARSZAWA, (Pat). Obrady dźzisiejsze komi- 
sji budżetowej Sejmu poświęcone były całkówi: 
<ie preliminanzowi budżetowemu prezydium Ra 

dy Ministrów i przedsiębiorstwom z nim zwią- 
zanym. 

Dłuższy referat na ten temat wygłosił 

POSEŁ WOJCIECHOWSKI. 

Mówca poddał analizie cyfry budżetu ; zmiany 
wprowadzone w porównaniu z ubiegłym rokiem 

budżetowym, a następnie podniósł zagadnienie 

biura akcji i planowania, powstałego z inicja 

tywy rządu, który zwrócił się do Ś. p. red. $tpi- 
czyńskiego, by podjął się przemyślenia i zapro 

jektowanią, metod celowo: zosganizowanej akcji 

informaeyjno-propagandowej, mającej za zada- 
nie udostępnienie opinii publieznej śdedzenia 

postępów pracy nad rozwojem sił ongamizmu 
państwowego 1 wzrostem potęgi iRzecžypospoli 

tej, Byli współpracownicy ś. pp. Stpiczyńskiego 
kontynuują niektóre jego prace niesformułowa 

ne konkretnie w postaci projektów na skusek 

jego śmierci. Prace te prowadzone są ze szcze 
gólnym uwzględnieniem planu propagandy anty 

komunistycznej. 
  

  

skarbowych. W związku 2 t4 motatką Minister 

stwo Skarbu komunikuje, iż mięprawdą jest, 
jakoby przy, onganizowaniu tego apartu wydane 
zostały instrukcje ministerialne nawołujące do 

prowadzenid poufnych *ywiadów o „dochodach, 

zarobłtach i trybie życia poszczególnych płatńi 

ków. W szczególności - zaś nieprawdziwe są 

dnformacje © rzekomych ' połeceniach „udziela* 

ych funkcjonariuszom -kontroh skarbowej, «aby 

mieli oni badać stan majątkowy, dochody, tryb 

życia obywatel., m.in; w drodze przygodnych 

rozmów, prowadzonych w pociągach; na tar: 

gach, janmarkach itd. 

Sposób zbierania infommacyj o dócieóh ach 

' poszczególnych płatników” podatkowych przewi 

dziany jest ściśle w obowiązującej - ordynacji 

podatkowej i ma zastosowanie w tych: wypad 

kach, gdy w stosunku do składanych przez płat 

ników podatkowych zeznań zachodzi nie jasność 

wymagająca wyjaśnień. 4 

Zorganizowana przez Min. Skarbu kontrola 

skarbowa m. fin. 'w' drodze podziału kraju ma 

rejony kontroli nie jest niczym nowym, gdyż 

aparat takiej konffoli funkcjonuje oddawna i 

| ma na celu przede wszystkim ściganie prze- 

stępstw natury akcyzawej i monopołowej. 

W 'astainich miesiącach w związku: z wypro- 

wadzemiem ograniczeń - dawizowych. i: zakazu 

handlu „złótem utworzony: został dia ścigania 
przestępstw skarbowych rw fej dziedzinie inspek 

torat dewizowy, <elam* ześródkowania * cśło- 

kształtu akcji ścigania, wszelkich przestępstw, ma 

tury karno-skarbowej i dewizowej w jednym 

aparacie. Ostatnio. w onganizacji tego aparatu | 

przeprowadzono pewne zmiany, kitóre jednak 

nie mają nię współnego z wywiadami. 4 

  

Dalej referent omówił działalność biurai pra 
wnego ekonomicznego i [personałnego prezydium 

Rady Ministrów oraz usprawnienia administra - 

cji, po czym przeszedł do scharakteryzowania 
prac najw yższego trybunalu OŁ 

podnosząc usprawnienie i ammiejszenie ilóści z 
ległych prac. Mówca uważą za: wskazane "ala: 

przyśpieszenia tempa załatwiania spraw: zwięk. 
szenie etatów sędziów N. T, A. 

Polska Agencja Telegraficzna 
Po omówieniu jeszcze działałności fiuinduszu 

kultury narodowej, referent przeszedł da przed 

stawienia pracy PAT. omawiając dział redakcyj 
ny PAT. Poseł Wojciechowski stwierdził zwięk 

szenie obsługi pracy w roku 1935 około 10 
proc: Rozbudowana została: sieć dalekopisów 
oraz zwiększona obsługa ilustracyjna prasy, Je 
śli chodzi g, zarzut. nieobiektywnego informowa 
nia przez PAT, o wypadkach w Hiszpanii, to Ści 
słe badania wykazały, że zarzuł ten jest mie. 
słuszny, albowiem redakcją PAT. informowała 
najzupełniej objektywnie, czerpiąc wiadomości   

CZE 

zarówno od własnych (korespondentów, jak i od 
wielkich agencyj. 4 ? 

Dyskusja 
Po tym neferacie rożwinęła się żywa. dysku- 

sja, w której pierwszy głos zabrał poseł Budzyń 
ski,. apehtjąc de premiera, by bronił palskaści 
w „polityce personalnej. Na mzasadnienie tego 
apelu mówca przytoczył przykłady, mające do- 
wodzić, że ważne placówki i propagandowe za- 
granicą i w kraju obsadzone są przez żydów. 

Następny mówca 
POSEŁ WALEWSKI 

wygłosił dłuższe przemówienie na temat stosun 
ków prasowych w Polsce, wskazując na brak 
oddziaływanią ną opinię publiczną, która WAR: 
być urabiana w interesie państwa. ‘ 
Omawiając działalność PAT. posęł Wadawski 

stwierdza, że pod względem informowania PAT., 
zwłaszcza dla potrzeb wewnętrznych, 'WYKA- 
ZAŁ 'DUŻY POSTĘP. mniejszy natomiast: w 
dziedzinie informowania" zagranicy, co jednak 
nie "wynika z winy PAT. 

w konkluzji mówca domaga się karania 0SZ 

droga 
DO RACJONALNEGO 

KONSERWOWANIA OBUWIA 

  

    

    „O
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Odznaki stražy 
požarnych | 

WARSZAWA (Pat) —. Ministerstwo 
Wewnętrznych mdzttliło pozwolenia Związkowi 
Straży Pożarnych RP. ną ustanowienie i uży- 

„wamie odznak: a) srebrnej oksydowanej rw 
„kształcie stylizowanego krzyża, pokrytego «zer- 

woną emałią, przy czym ramiona krzyża por. 
łączone są wieńcami ze srebrnych fiści dębo- 

wych, W jego ramionach umieszczony jest wize 

„runek św.- Floriana, pośrodku okrągła tarcza 

czerwona z białym arłem: jagiellońskim. Tarcza 

"ma otokę białą z napisem srebrnym: „Związek 

Straży (Pożarnej R. P“. — Cena zł. 12. i 
ъ Srebrnej.takiej samej bez emalii - — cena 

8'zł 50 gr. i c) bronzowej — cena 2. '50. 

"Odznaki mogą być używane ma szykłach, pa 

pierach, legitymacjach, pieczęciach oraz” 5 
„odznaka GRYPROWYKA: 

— Frotki wy 'ożdża z Norwegii. 
та на tygodn'e do latsjłu 

OSLO, (Pat). Koiidkpondent Reutera Pm 

je się z wiarogodnych źródeł, że Trockiemi nie 

wegii: 

Mniej więcej za dwa sikęadicje Trodki ma: 6 

jechać 

„mieszkać. 

* Sprzedaż skarbów 
"negusa 

|. cznie się sprzedaż skarbu srebrnego, przywie: 

zionego. przez Negusa z Abisy nii, Skarb sprzeda 

wany jest na wagę. Sg; ei 

czerstw i tępienia bez litości złej prasy; a dia“ 
dobrej stworzenia warunków, a ot 

; wypełnienie jej zadania. #я ; 9 

" POSEŁ CELEWICZ wę 

zaapelował + premiera, aby“ saika ® 
іеп‹іеш;а_лешша„\щс;ь Stosunków. palsko+ukra- 
iūskich umożliwiono Ukraińcom » awstępowanie 
do służby państwowej, : do” pagr 4: instytūcyj 
święzónyk z państwem. ` * 

POSEL MINCBERG |   domiagiał się położenia kresu wystąpieniom prze 
| ciw.ludności żydowskiej i zwalczania psychoży,. 
| panującej wi społeczeństwie. ' c 

; POSEŁ HUTTEN- CZAPSKI ša 

po omówieniu kilku pozycyj budżetowych prze 
| szedł @0 spraw prasowych, stwiefdzając; že nie 

= iskaržač się brałk prasy rządowej. 

"Na: posiedzeniu me да В ym. prowadzono 
| dalszą dyskusję nad įpreliminarzem budżeto- 

* wym: prezydium rady ministrów, 
i Po wyczerpaniu listy mówców. zabrał głos 
".. P. PREZES RADY MINISTRÓW > 

GEN. SŁAWOJ-SKŁADKÓWSKI. ż» 

WYJAŚNIENIA PREZESA HEŁCZYŃSKIEGO. 
W. odpowiedzi ma uwagi posłów w sprawie 

Hełczyński, podkreślając, że głosy, które. pada 
ły па komisji, zanadto pesymistycznie eceniały 

działalność Najwyższęgo. Trybunału Administra 
cyjnego. Dzięki sądowi inwalidzkiemu ilość wy 
roków wydaną w ostatnim roku przez N, T. A. 

wzrosła z 4,866 ma 6,300. Zalęgłości, w. ostatnim 

- Najwyższego. Trybunału Admiistracyjaego. 
W. dalszym ciągu swoich wywodów pan pre 

zes Hełczyński zaznacza, że w porównaniu z im 
nymi. krajami nie musimy się wstydzić pracy 
najwytiszego trybunału administracyjnego. 

niu prosi o przyjęcie budżetu nrezydium rady 

przemówieniu referenta komisja przyjęła bud- 
żet prezydium w 2 czytaniu,   Następne posiedzenie kom: śsji 11 aa 
1937 r. 13 

„ba 

przedłużono . pozwolenia PR; dałszy pobyt w „Nr is 

do Meksyku gdzie PO mu: za- 

LONDYŃ, (Pat). Wi dniu, dzisiejszym - rozpó: 

w ok. 

działalności najwyższego trybunału administra. | 
cyjjnego zabrał głos pierwszy jprezes N. T. A. p. 

"Referent poseł Wojciechowski w_zakończe- 

ministrów z poprawką odnośnie (IN. T. A, Po.



Paryž, w grudniu. 

Po kilkomiesięcznej przerwie, spowo- 
dowanej trudnościami wynikającymi ze 
słosowania polityki o nieinterwencji w 
sprawy hiszpańskie, dypłomacja tran- 

| euska wystąpiła, w porozumieniu z Wiel 
| ką Brytanią, z inicjatywą podjęcia pró- 
(by pośrednictwa pomiędzy obydwiema 
| walezącymi stronami. Istotnie, wydawa- 
| ło się, że moment jest odpowiedni po te- 
,mu. Zarówno rząd w Walencji, jak i 
„gen. Franco nie zdołali bowiemi ostatnio 
osiągnąć nowych sukcesów. Walki w. 
Madrycie przemieniły się obecnie prawie. 

| że w walkę pozycyjną, a sytuacja na in- 
| nych odcinkach frontu ustabilizowała 
| Się już od szeregu tygodni. W ten sposób 
'żadna ze stron nie znalazłaby się, na sku 

| tek tej inicjatywy w położeniu uprzywi 
lejowanym: siły abydwóch walczących 
ze sobą obozów są prawie równe i żaden 

/ z nich nie może przechylić na swą stro 
ję." Szali zwycięstwa. ! 
М Pomimo to, już pierwsze reakcje na 
) ме międzynarodowym, wykazały, iż 
№ 20 rodzaju inicjatywa spotka się z po- 
Any) trudnościami. Pierwszym przy 

|krym zgrzytem był tu artykuł „„Messa- 
gero*, przynoszący tekst tajnego raportu 
rzedstawiciela hiszpańskiego w Paryżu 
„ de Los Rios na temat rozmowy odby- 

ej z premierem Blumem i innymi człon- 
kami rządu francuskiego. Przytoczone 

.fiprzez włoski dziennik . dokumenty nie 
| ły wprawdzie być uważane za do- 
ód, iż rząd francuski nie stosuje się do 

zasady o nieinterwencji. ale niemniej 

    

     

  

   

| ekstu, w dzień podania do wiadomości 
| publicznej inicjatywy francusko-angiel: 
ró był pewnego rodzaju przykrym 
rognostykiem na przyszłość. 

| Drugim zgrzytem była odpowiedź rzą 
lu. portugalskiego, której treść uważana 
| >-«i7a negatywną. Pełne rezerwy stano- 
|. sko zajęły Niemcy i Włochy, pomimo 

Jfż obydwa te państwa zasadniczo nie 
| |pRzeciwiają się projektowi zaostrzenia 
|pasady nieinterwencji i rozszerzenia jej 

ja zakaz wysyłki ochotników. Ten ostat 
| fakt posiada. duże znaczenie z tego 

i 

5. 
M 

”zględu, iż zarówno rząd francuski, jak 
angielski uważały tego rodzaju zao- 
trzenie kontroli za niezbędny warunek 
owodzenia swej akcji mediacyjnej. — 

M 'rancja i Anglia wychodziły bowiem z В SE + > + ałożenia, że w razie efektywnego dzia 
nia układu 6 nieinterwencji, obydwie 

| sony będą musiały wkrótce poważnie 
|lczuć brak broni i ludzi. 

W Paryżu przeważają obecnie nastro 
| pesymistyczne. Ustosunkowanie się 
|prtugalii, Niemiec i Włoch do iničjaty- 

"Blaga nalwnej 1: zbędnej tendencji М р 

L fstniało w niepowrotnej przeszłości i 
powiązywało ma terenie ziem polskich 

| pamięci zaboru rosyjskiego compen 
am historyczne, zmajstrowane przez 

| (awionego historyka rosyjskiego: lło- 
WA ° + i + 
|Ajskiego specjalnie dla użytku uczniów 
lolskiego pochodzenia*. Tym, którzy 
ezbyt jasno zdają sobie sprawę z cha 

R
:
 

J. 

      

    

   

  

nictwa wystarczy powiedzieć, że 

mieście rdzennie rosyjskim, o Chełm 
Uzyžnie z prawowiernego prawosławia 
"musem „,obróconej'* na katolicyzm, 

| tiezaradności i niezdatności Polaków 
| iesko bytu państwowego i 
>, a wszystko podane w słowach słod 

| h, niemal miodopłynnych. Minęła 
| wojna, upadł carat, rozwiała się 

   
omna  „historiografia*. Ale ha- 

śua fata libelli. W omawianych na 
miejscu*) przed niedawnym cza- 
podręcznikach historii spreparo- 

V 1ych przez panie M. Wysznacką i H. 
_ oską oraz M. Jarosza, znajdują sie 
stety, nie tylko, kwiatuszki po polite 

  

Hz — 
| *) Patrz Kurier Wil. х dn. 24. XI. 36. 
i 

'iczało ono, naprzykład, o Lublinie ja 

  
jednak już sam fakt opublikowania tego 

  
|kteru tudzież celów pomienionego wy | 

| 
į 
į 

| 

| 
i 
i 

„KURJER* z dn. 22 grudnia 1146 r. 

- Inicjatywa francusko - angielska 
(Od własnego korespondenta) 

wy francusko-angielskiej nie pozwala 
żywić nadziei bliskiego zakończenia kro- 
ków wojennych w Hiszpanii. Wręcz prze 

 ciwnie. Można się spodziewać, że obyd- 

wie strony wytężą wszelkie siły aby 
zdobyć przewagę, zanim dojdzie do isto- 
tnego zastosowania postanowień układu 

_o nieinterwencji. Niewątpliwie jednak w 
międzyczasie toczyć się będą rokowania 
na drodze dyplomatycznej. Ta wymiana 

poglądów może trwać długo. Pozwoli 
ona. jednak na wznowienie tej sprawy 

w odpowiednim moniencie, gdy zasadni- 

cze trudności, istniejące jeszcze w chwili 
obecnej, zostaną usunięte. 

Debata genewska nie wniosła żad- 
nych nowych elementów do tej kwestii. 
Była ona właściwie zbyteczna, gdyż rząd 
hiszpański, nie chcąc stawiać przeszkód 
iniejatywie Francji t Wielkiej Brytanii, 

XX-lecie istnienia Chemicznego Instytutu Badawczego 

  
Odbyła się w sałi. Rady Miejskiej w Warszawie piękna uroczystość związana z XX-leriom 
istnienia i owocnej działalności Chemicznego Instytutu Badawczego, powstałego z inicjatywy 
ówczesnego prof. politechniki hwowskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej 
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele rządu z wicepremierem Kwiatkowskim, będą- 
cym jednocześnie prezesem kuratorium Instytutu, marszałkowie obu Izb ustawodawczych, re- 
prezentancji ster wojskowych, świata nauki, samorządu z Prezydentem Starzyńskim, prze- 
mysłu, oraz wiedzy technicznej. Po zagajeniu akademii przez Gospodarza stolicy Prezydenta 
Starzyńskiego, który wyraził Instytutowi wdzięczność za pożyteczną działalność w ciągu dwóch 
dziesiątek lat dła rozwoju, przemysłu ; obrony Państwa, zabrał głos wicepremier Kwiatkow- 
ski, który po scharakteryzowaniu roli Instytutu od początku jego istnienia aż do chwili ober- 

"nej podniósł niespożytą zasługę Pana Prezydenta Mościckiego, 
Instytutu, który wraz z wypróbowanymi swym: współpracownikami stworzył placówkę o war- 

'tościach nieprzemijających, jak najbardziej Ściśle związanych z codziennymi potrzebami 
Państwa i społeczeństwa. -Następnie" dyrektor - Instytutu: dr. Kling wygłosił referat, w którym 
wyczerpująco. omówił zastosowanie. różnorodnej działatności dnstytutue 
mysłu. Zdjęcie nasze przedstawia prezydium uroczystej akademii 
Ghemicznego Instytutu: Badawczego, 'w momencie przemówienia wicepreiniera Kwiatkowskiego. 

Liczne ofiary trzęsienia ziemi w Ameryce Srodkowej 
SAN, SALVADOR, (Pat.). Generał Martinez, 

Prezydent Sałvadoru wyjechał do San Vineente, 
by osobiście kierować akcją ratunkową dotk- 
nietych przez trzęsienie ziemi. Wa, 

/Wiezoraj po południa odezutó powtórnie 
wsłrząsy podziemne. : r 

pobliżu San Vin- Wulkan, znajdujący się w 
cente działa bez przerwy, wyrzueająe olbrzymie 

go nieuctwa. Androny o Wilnie i zwy 
kłe błędy faktyczne, rozpowszechniane 
wśród młodzieży szkół powszechnych w 

Polsce za pośrednictwem takich sławet 
  nych „podręczników od r. 1933 — rok 

"wydania — są jeszcze jedmą ilustracją 

tylekroć wypominanego Warszawie ]e- | 
keeważeńia Wilna i. Wileńszczyzny. 

To jednąk, że, dajmy na to, chłopię 
wielkopolskie, edukowane na takich po 

mocach naukówych, będzie przekonane, 
iż Wilno leży nad Wilejka, a Dzisna nad 
Berezyną, że koszałki—opałki opowia- 
„dane przez ząkrystiana katedralnego, a 

w Wilnie dostatecznie - dawno wyśmiane 
przyjmie jako fakty historyczne, to — - 

i osłątecznie może jeszcze pół biedy. 

Znacznie gorzej, gdy podręcznik obo 
wiązujący w szkole powszechnej zetknie 
się tu, na. Wileńszczyźnie, z dzieckiem 
niepolskim. O tym autorzy, zdaje się cał 
kiem nie myśleli. Przechodzę do kon- 
kretnego przykładu. 

Z okazji małżeństwa Aldony z Kazi 
mierzem, autorki wspominają, że „wia. 
nem księżniczki były 24 tysiące jeńców 
polskieh, którzy wrócili do ojczyzny z 

orszakiem panny młodej*. Mniejsza o 
te wydmuchame tysiące. Warte uwagi 
jest natomiast to, że już tu spotykamy 
się z deklamaeją na temat, że „pierwsze 

zbliżenie dwóch bratnieh narodów zosta 
ło dokonane" (zapytamy złośliwie: bra   

powstrzymał się od wysunięcia konkret 
nych propozycyj, które mogłyby. posta- 
wić w trudnej sytnacji instytucję genew- 
ską. W tych warunkach nietrudno było 

przewidzieć obrót jaki musiały przybrać 
obrady: nie mogły one doprowadzić do 
żadnej konkretnej decyzji prócz tej, któ- 

, ra. oficjalnie sankcjonowała odroczenie 
sprawy do najbliższej sesji. Podobnie 
jak w sprawie konfliktu włosko-abisyń- 
skiego, było to bowiem. jedyne rozwiąza 
nie istniejących łrudności. Sesja genew- 

ska miała za to jedną zaletę, a miano- 
wieie. tę, że pozwoliła na: jasne spre- 

cyzowanie poglądów ' poszczególnych 
państw. 

W tych warunkach Genewa dała to 

co mogła dać w najlepszym razie: nie 
popsuła samej sprawy przez zaognienie 

konfliktu i. nie przeniosła jej na teren 
ogólno-eurojpejski, co mogłoby grozić w 
wypadku, gdyby na zebraniu tym doszło 
do istotnego starcia pomiędzy delegacja- 
imi sympatyzującymi z jedną z walczą- 
cych stron. Rada Ligi wystrzegała się 

  

zresztą jakiejkolwiek inicjatywy, która 
mogłaby pójść zbyt daleko.  Sympatię 
dla inicjatywy francusko-angielskiej za- 
znaczono również w spósób możliwie naj 

bardziej dyskretny, aby p.-ez nadanie 
tej próbie pośrednictwa charakteru ge- 
newskiego nie zrazić do niej tych państw, 
które nie należą do Łigi, lub też odnoszą 

się do niej z niechęcią. 

Jeśli chodzi o obydwie walczące stro 
ny, to ani rząd w Walencji ani rząd w 

Burgos nie zajęły dotychczas oficjalnego 
stanowiska. Jak się zdaje inicjatywa 

franeusko-angielska nie spotkała się ze   
Ignacego Mościckiego. 

głównego twórcy i pioniera 

dlą polskiego prze- 
dla uczczenia XX-lecia 

ilości kamieni, popiołu sg lawy. Przeszło 300 
osób utraelłp życie. Po za San Vineente bardzo 
poważnie ucierpiały miasta: Verapas, Guadelu- 
pa, Anastequete, Petitan, San Sebastian, San- 

torenzo į P ią. : ‚ ( 
Z pod ruin i gruzów wydobyto w San Vin- 

cente zwłoki przeszło 200 ofiar katastrofy. Pier 
wsi Świadkowie katastrofy, którzy przybyli do 

terstwo, mimo, że „jeńcy polscy budowa 
li nowe zamki* Litwinom?, jak nas o 

tym poucza podręcznik w innym miej 
scu?). W jaki jednak sposób jeden z 

tych „bratnich narodów jest traktowa 
ny, dowiemy się z książki p. Jarosza, 
który pisze: 

„Pu (w Wilnie przedchrześcijań- 
skim) spotykały się płody Azji, które 
nadchodziły z Moskwy, z towarami 
europejskimi, co szły przez Prusy i 

Polskę. Języki słowiańskie mieszaiv 
się z niemieckim, tatarski z žydow- 

specjalnie życzliwym przyjęciem u żad- 
nej ze stron: ale też ani gen. Franco ani 

rząd w Walencji nie odniosły się do niej 
w sposób zdecydowanie nieżyczliwy. W 
tych warunkach nie trzeba żywić zbyt- 
nich iluzyj có do wyników tego rodzaju 
próby. Nie nałeży jednak również niedo- 
ceniać jej znaczenia, gdyż w każdym ra- 
zie inicjatywa francusko-angielska przy- 
niosła widoczne odprężenie w słosun- 
kach międzynarodowych. Jest ono może 
chwiłowe, ałe niemniej widoczne. 

J. Brzękowski. 

San Salvador z San Vincente pświadczają, iż 

miasto to jest całkowicie zniszczone. Wszystkie 
prawie domy zostały zburzone lub poważnie 
uszkodzone. Nie ucierpiała jedynie wieża zega- 
rowa, która wznos; się przy gmachu ratusza. 
Zegar zatrzymał się na godzinę 9 min. 50, kie- 
dy nastąpił pierwszy wstrząs podziemny. 

* San Vincente liczyło 27.000 „mieszkańców. 

skiego... 

Swoisty patriotyzm państwowo - poł 
ski bardzo dziwnego nabożeństwa prze 
jawiają cytowane autorki. Oto fragment 
apisu chrztu Litwy: 

„król z królową jeździli z miejsca na 
miejsce, nauczali, chrzcili i rozdawali 

białć szaty do chrztu”, 
W naiwność tego opisu nie wierzy 

dzisiaj siedmioletnie dziecko, a nie tylko 
kilkunastoletni wyrostek. Chodzi jednak 
o co innego, o fo, jakie były skutki   skim. Najmniej słyszało się tu język 

litewski: niezaradna pogańska Litwa | 
nie nadawała się do przemyślnego ku . 
pieckiego zawodu”. | 
Niewiele potrzeba znawstwa psycho i 

logii, by wyobrazić sobie, co może prze | 
żywać młody Litwin, uczeń polskiej szko 
ły powszechnej, gdy przeczyta ten pas | 
sus. Wystawmy sobie jakieś centrum | 
handlowe polskie, naprzykład Kraków | 
lub Lwów, gdzie w swoim czasie Toz- | 
brzmiewały wszystkie języki wschodu | 
Europy i w których gwarze ginął język | 
polski. Conajmniej przykrym uproszcza 
niem 'byłaby z tego konkluzja, że „nie 

zaradni Polacy nie madają się do prze | 
myślnego kupieckiego zawodu”... Zwła | 
szcza, gdy to przeczytalibyśmy: w podrę | 
ezniku, o którym nie moglibyśmy po- | 
wiedzieć, że jest podręcznikiem naszej | 

historii ojczystej. Naprzykład u Howaj 

chrztu. Dowiadujemy się o tym z kapi 
talnego ustępu, którego patetyczna i dzi 
waączna stylizacja idzie w paragon z fan 

tazją i niesmacznym naciąganiem treś 
ci: 

„Stara wiara chroniła się w coraz 

dalsze puszcze, w coraz niedostępniej 
sze kryjówki, aby tam stopniowo za- 
mrzeć, a tymczasem na miejscu wy- 

ciętych gajów młoda ruń zbóż pokry 
wała pola, na których coraz częściej 
słychać było polską mowęć*. 
Nie potrzeba chyba nic tu dodawać. 

Tyle przecież powiedzieć należy, że ta 
rzekoma „polska mowa na litewskich 
polach* w końcu XIV wieku, to dopraw 
dy niezbyt fortunny sposób wykazania 
polskiej misji cywilizacyjnej. W zesta 
wieniu z ową „niezaradnością* . Litwi- 

nów stwarza to posmak nieprzyjemny, 
a co ważniejsze, najzupełniej nie Нси-



„KURJER“ z dn. 22 grudnia 1926 r. 

Bobrze ubrana pami 

  

3 39374 

Obok wytwornych i przešlicznych 

współczesna moda wytwarza także stył skrom- 
ny, nie rzucający się w oczy, który wprawdzie 

uwzględnia linię ostatnich modeli ale omija 

wszelką przesadę. W; sukience 0 skromnym 

i dobrze przemyślanym kroju niewiasta jest 
zawsze dobrze ubrana i korzystnie wygląda. 

39375. Luźny trzyćwierciowy płaszczyk na- 

daje się do sukienki obok jako też do innych, 

jeeżłi ich kolor harmonizuje 
Potrzeba: 2,50 mm mater. 130 cm szer. 

kreacyj | 

| 

| 

| 
| 

z jego kratką. | 
l 

        
39376. Przy tej wełnianej sukiemec. w krat- 

kę bardzo szykownie wygląda spódniczka z 
przedłużonym stanem, a zarazem z płaszczy- 

kiem 39376 tworzą wdzięczną <ałość. Potrzeba 

2,15 m mater. 130 cm szer. 
22183.  Wysmuklające szwy tej sukienki 

o raglanowo: wszytych rękawach z delikatnej 
wełny są podkreślone stembnem. Potrzeba: 

212 m mater. 130 cm szer. 
22184. Skromny a modny płaszcz. Kołnierz 

wystembnowany jest obramowany futrem. Ро- 

trzeba: 3 m mater. 150 cm szer. 

Rzekoma żona gen. Bułak Bałachowicza — 
złodziejką 

Od dłuższego czasu, bo od roku 1931 policja 

interesowała się osobą niejakiej Władysławy 

Bałachowicz, porlającej się za żonę generała 

Rułak Bałachowieza. Efektowna, utleniona blon 

dynka umiała wkręcić się do wytwornych kół 

stolicy, często bywała we dworach na prowincji, 
gdzie ją przyjmowano z otwartymi ramionami 
i nikomu z jej adoratorów nie przyszło na 

myśl, że kradzieże jakie tu i ówdzie po jej 
wizytach ujawniono, były dokonywane 
przez sprytną złodziejkę. 

Dopiero, gdy po wizycie w majątku p. T. 

pod Sochaczewem zginęła jlrogocenna broszka, 

zamełdowano o wszystkim polieji i rozestamo 

za fałszywą „generałową* listy gończe. 

Sprytna kombinatorka z powodzeniem. uni- 
kała spotkania z policją. — Noga jednak jei 
się powinęła. 

Przechedzacy przez ul. Bracką w Warsza- 

wie funkcjonariusze urzędu śledczego zauwa- 

żyłi podejrzaną osóbkę, której rysopis zgadzał 

się w zupełności z ryspopisem poszukiwanej. 
Stwiendzono, že skradła ona przed chwilą na 

„szopen feld* kilka garniturów w firmie Br. 
Jabłkowsey. Funkcjonariusze policji udali się 

za nią na ulicę Pańską i w chwili, gdy wcho- 
dziła do bramy domu Nr. 73 zatrzymali ją. Po- 
dała się za Władysławę Grabowską i przyzna- 
łą, że paczki, które przy sobie posiadała, po- 
chodziły z kradzieży. 

. Prócz tego podczas osobistej rewizji znale 
ziono przy Grabowskiej vel Bałachowicz do- 

kumenty na imię i nazwisko księżny Marii 

Tawlichanow, Targówek, uł. Mrozowska 13. 
Gdy udano się na miejsce stwierdzono, iż 

oszustką posizidła na Targówku wspaniale urzą- 

ERP si Ai pa BÓJKA GNS AA IK a i TO E TS | 

jący ani z godnością, ani z istotnymi za 
sługami Polski wobec tej części Euro- 

PY: 
Poza tym nie powinno chyba należeć 

do zadań podręcznika szkolnego sugero 
wanie poczucia niższości jednych współ 

obywateli tego samego państwa wobec 
drugich. Przytoczone ustępy noszą w so 

bie cechy całkiem zbytecznej tendencji, 
robionej w dodatku w sposób tak bar 
dzo prymitywny i nieudolny, że za sa 
mą ich miezdarność należało by te ksią 
żeczki przeznaczyć na makulaturę. 

Wyżej wspomniałem o Iłowajskim. 

Niesłusznie. Książka tego autora, w po 
równaniu z niechlujstwem omawianych 
lu podręczników, to brylant i niedościg 
ły wzór konsekwencji i bądź co bądź 
nieprzeciętnej inteligencji. ; 

Nie nawołujż oczywiście do inteli- 
sentnego dopasowywania historii do ce 
l6w doražno — politycznych. Ale jest 
włoskie przysłowie: si mon © vero © ben 

trovato. Tymczasem w podręcznikach 
jest: 1) nieprawda i 2) nieprawda fatal 
nie zrobiona. Dyskwalifikacja podwój 
na. 

„Może jednak sprawy tutejsze, zarów 

no te, co już należą do historii jak i te, 
które wypełniają dzień dzisiejszy, choć 
by w szkole powszechnej, gdzie styka 
się tu u nas dziatwa kilku narodowości. 

  
  

dzony 4-pokojowy wokal, w „którym często 

przyjmowała znajomych, zabawiając ich grą 

w ruletkę. W mieszkaniu Tawlichanow-Grabow 
skiej-Bałachowicz były urządzane wyuzdane 
orgie, przy czym niejednokrotnie panom, któ 
rzy obawiali się kompromitacji, zabierano port 
tele, zegarki, sygnety i inne cenne przedmioty. 

Prowylząc podwójne życie arystokratki, hoch- 
sztaplerki i szopenfeldziarki. Grabowska zdoła , 
ła uciułać sobie mająteczek i jest obecnie właś 
ciciełką folwarku pod Nieszawą. 

Z polecenia sędziego Śledczegp, 
i złodziejkę w jednej osobie osadzeno w. wię- 
zienłu na Dzielnej. я 

Zbrodnicz 

aierzystkę ‚ 
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a kradzież 

22182. "Dobrze ubrana jest niewiasta w weł 
nianej sukni w spókojnym tonie z wsadem z 
ciemnego jedwabiu w wycięciu. Potrzeba: 3,10 
m mater. 130 cm szer. : у 

3912. Specjalnie twarzowa jest suknia z do 
wolnej wełny o krótkiej baskince suto ozdo- 
biona stembnem.. Potrzcbą: 2,656 m. materii, 
130 cm szerok. | ` : ` 

" Suknia do różnorodnych okazyj o modnym 
i ulubionym kroju żakiecika. Potrzeba: 2,60 m 
materii, 130 cm szer. i 40 cm žoržėty na 90 
cm szer. na wsad. ih 
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na”stacji Warszawa - Zachodnia 
Na terenie dworca Warszawa—Zachodnia na 

Woli, dokonano kradzieży, która niemal nie 

doprowadziła do katastrofy. 
W, nocy czterej złodzieje dostali się na linię 

elektryfikowanej kolei Warszawa—Pruszków, 
gdzie skradli 30 metrów naziemnego kabła tej 

kolei. : 
Kradzież kabla mogła doprowadzić do nie 

obliczałnych w skutkach następstw, gdyż re- 

guluje szybkość pociągu i hamowanie wago- 
nów. Zerwanie kabla dałoby szybkość ponad 
100 km, a ponieważ motorniczy nie mógłby za 
hamować pociągu — mogłaby nastąpić Kata- 
strota przy wjeździe na stację. ||| t 

Na szezęście, oddalających się z łupem, zło 
dziejów spostrzegł strażnik kolejowy, pogonił 

RUS 

- nie przemawiają naieżycie do wyob 

raźni, — tam, gdzie potrzeba. 
Wobec tego jeszcze przykład tym na 

- zem, że tak powiem, ogółnopolski: 
„Tak wyglądała ziemia polska 

przed wielu laty. Pełna puszcz, borów, 
lasów i gajów, rzek, strumieni, je- 
zior, błot i bagnisk. Najwięcej jednak 
zwracały uwagę płaszczyzny pół, bo 
na nich zaczęto gospodarować, a z 
tej gospodarki wytworzyło się póź- 
niej Państwo Polskie*. 
Có za trafność myśli, jasność obrazo 

wania i kunsztowny artyzm stylu. No i 
logika składni. Państwo polskie wytwo 

rzyło się ma płaszczyznach pól... 

Gdzie indziej autorki usiłują — w 
| podobnie jasny i artystyczny sposób — 

wyjaśnić, że nazwa Polanie pochodzi od 
pola. Rozmyślając wszakże w płaszezyź 
nie podręczników. zdejmuje mnie. oba 
wa, czy genezą tego słowa nie będzie wy 
raz polano. Przynajmniej dla niektórych 
autorów książek szkolnych. Mówi się bo 
wiem: „tępy i nieczuły jak polano“... 
Tak. niepoprawni są ci panowie, piszą 
cy oryginalne podręczniki. Z przeszłości 

swojej i swego społeczeństwa nic się 
nie nauczyli, miczego nie zapomnieli, a 
dziś nie ich nie wzrusza. Prawdziwi... 
polanie. 

Fugeniusz Gulczyński. 

zą' mimi i jednego ujął, przy czym odebrał 

| Uszkodzenie linij zauważeno i przed nadej- 
ściem pociągu zdołano: napnawić. 

Aresztowanym złodziejem okazał się 16-let- 
ni Marian Brzozowski (Kopińska 13). Zbiegtych 

' jego kompanów peszukuje policja. | 

  

  

wybiiai działacze Komumistyczni 
' k d О s 5 

na ławie oskarżonych 
/W połowie lipca br. policja. polityczna o- 

trzymała poufne wiądomości;.że-do Łodzi przy” 

jechał specjalny: delegowany centralnego" ko- 
mitetu komauńistycznćj partii polskiej celem żre 
osgamizowania (pracy w terenie. Nad owym ©- 

sobnikiem  roztoczono dyskretną obserwację i 

_ ustalono, że styka się on z szeregiem innych 

działaczy komuńistycznych, znanych, policji ze 

swej działalności wywrotowej. Ustalono, że ję 
"go nazwiska brzmi Józef Passini i że w swoim . 

Czasie, jako uciążliwy cudzoziemiec, został wy 

dalany z granic Polski. (Passini stykał się z nie 
jakim Stefanem Misiaszką, pełniącym / dotąd 

* funkeje sekretarza (KPP. Wreszcie policja wkro 

czyła do mieszkania Misiaszka pszy ul. Rrzeziń 

skiej 26, gdzie zastane oprócz wyżej wymienio 

nych Joska Szłińgera, Gamlila, Kotka oraz Li 

bę Hole. Pržzy obecnych” znaleziono. różne no- 

tatk; oraz bibułę komnnistyczną. Obecnie wszys 

cy zasiedłi ma ławie oskarżomych, jako oskarże 

ni o działalność wywrotową. 

Rozprawie przewodniczy sędzia Wiszniew 

ski, oskarża prokurator Grzegonzewski. Obronę 

oskarżonych wnoszą adwokaci: Honigwil z War 

szawy, Loos, Wajsfus i Bermanowa. 

Oskarżeni do winy się nie przyzna ją, 

Najmniejsza książeczka na- 
suwająca myśli piękne i szla-. 
chetne uczucia więcej jest war- 
ta od wszystkich zapylonvch 
ksiąg mądrości i traktatów na- 
ukowych.. 

(Anatol France) 

BIBLIOTEKA NOWOŚCI 
Wilno, Jagiellońska 16- 

WIELKI WYBÓR DZIEŁ 
klasycznych, nowości, lektury szkolnej 

  

    
  

  

  

>" Wilna; b) za marsz defiladowy na orkiestrę w) 

„vi'eum z Bydgoszczy; II nagr. 300 zł. — 

' marszów (poza. nagrodami. 

| cławickiej ma być stworzona ww Warszawie I 

Podstuchana roznowa.., 
W) znanej kawiarni, jak zwykle, ruch nie- 

bywały:. Wszystkie stołiki zajęte. Cała kawiar 
nia roi się od samych znajomych. Rozmowa, 
której byliśmy mimowolnymi świadkami, ut- 
kwiła w naszej pamięci, jako bardzo akty 
alna. ' 3 

Do kawiarni wchodzi znany w sferach to 
warzyskich p. Y., z miną <złowieka bardzo 
zdenerwowanego i niezadowolonego. Przysiadł 
się do stolika, zajętego przez młode małżeńst-. 

„wo. Wiielce zdziwiony p. Y., że zastał panią 
wraz z małżonkiem, zadął jej wręcz pytanie: 
czemu przypisać, iż pani ma .czas siedzieć w ka 
wiarni, gdy moja żona zajęta jest, wobec zbli- 
żających się świąt, doprowadzaniem mieszka- 
nia do możliwego wyglądu. 'Na to pani uśmiech 
nięta odpowiada; bo ja używam do podłóg za- | 
prawy „Dobrolin*, która z podłóg czyni istne 
cuda — 0 -to tajemnica, dlaczego mam czas 
obecnie siedzieć w kawiarni wraz z mał- 
żonkiem. Е : ё i 

Alzdłuż 1 wszerz Po | 
7 

  

  

Przyjazd uczonego włoskiego. 
W przyszłym miesiącu przybyć mą w.ódwie 

  

й 

л 

| 

| 

dziny do iPolski wybitny włoski uczony, profe | 
50г umiwersytetu w Padwie, Eduard Łogatto. 

Wizyta prof. Logatto ww Polsce jest w zwią |. 
zku z przygotowaną przezeń wielką pracą © 
sztuce włoskiej w Polsce i innych krajach į 

wiańskich. 009 и 

Niezwykłe samobójstwo kaprała | f a 
W Jarosławiu popełnił samobójstwo 

Stanisław Magda. Samobójca po. skończonej 
służbie zamknął się w pokoju i wystrzelił śle: 
pym nabojem z karabinu w usta. , Skutkiem 

głowa nieszczęśliwego 'zóstała: roz- | 
trzaskana tak, że pozostał tylko kawałek nosa 
strzału, 

i część policzków. Przyczyna samobójstwa nie- 
ZNANA, są L 

Pijak w straganie z cackami 
choinkowymi. | 

Przez pl. Żelaznej Bramy w Warszawie 
| wracali z restauracji dwaj podchmieleni osob- 
(nicy wiedąc ożywioną syskusję, która zamie- 
niła się rychło w kłótnię, a następnie w bójkę. 

| W pewnej chwili, jeden z nich pchnął swego 
towarzysza tak silnie, że ten zatoczył się i ru- 

|; mął do wnętrza straganu ze szklanymi Świeci- 
delkamį па choinkę, zajętego przez Małkę: 
Zyskin (Ceglana 4). Dotkliwie pokałeczony pi-- 
jak rzucił się do ueieczki, został jednak pok | 
tany. Jest to Aleksander Pałuch murarz (Wžilu 
Bagno, gminy Wiązowna) Towarzysz jego dk“. 
łał umknąć. Straganiarka obłieża straty 
na 120 zł. ; A     

   

    

      

  

4. 
Syndykatu Dziennikarzy Pomorski 

Odbył się w Bydgoszczy walny zjazd czło 
ków. Syndykatu Dziennikarzy Pomorskich. | 

W wyniku wyborów do nowego zarządu we 
szli: ed, Fiedler jako [prezes — (ponownie), refl 
red. Górnicki i Mężyński — wiceprezesi, oraz ję 
ko członkowie: Małycha, Doliński, Kumz (ja 
nior), Ciesielski, Bieliński (senior) i Kościelski, 

Nowy Zarząd 

i i 

Komisja sędziowska konkursu  muzyczn 
Ministerstwa $praw Wojsk. przyznała mastępu 
jące nagrody: a) za marsz fanfarowy do dei 

, lady na orkiestrę wojskową i 4 trąby natural 

Wyniki konkursu muzycznego 
Min. Spraw Wojsk. 

   

  

   
   

  

   

— 1 nagroda 600 zł p. Edwardowi Majowi 
Krakowa, 2 nagroda — 300 złotych — p. Kae 
łowi 'Wopałeńskiemu z Częstochowy, 3 nago 
dę 200 zł. p. Wiładysławowi Kołakowskiemu | 

skową: I nagr. 500 zł. — p, Zygmuntowi Ur. 
fp. Kap 

"owi Ferrari'emu. z Przemysla, MI nag“, 2004 | 
"p. L. Bielewicezowi Zz Warszawy; <) za > 
: góralski ną orkiestrę wojskową t 4 kobzy 4 
.nagr. | 200 zł. p. Anturowi Vich'emu z Wa 

į szawy — (pierwsza magroda 

' znana). 
   

   

   
   

  

   

    

   

  

    
   

   

     

    

nie zpstała ę 

Poza tym komisja uchwaliła zakupić ki 

Panorama bitwy grochowskiej 
` _ w Warszawie. 

Na wzór słynnej Iwowskiej panoramy 

` 

norama bitwy w Olszynce Grochowskiej. 
bonać ją ma zasłużony malarz batalista W4- 
ciech Kossak. : Ai 

Kosztorys budowy przewiduje wydatki w 

sokości około pół miliona złotych. Powierzch 
płótna wyniesie około1.800 metrów kwadr 
wych "Widz będzie oglądał panoramę z od 

łości olkoło 16 metrów, 
Mistrz Kossak ma. zaangażować do współ 

cy pięciu młodszych malarzy, którzy będą 
nowić pemoc techniczną. Psaca nad panor: 
*rwać będzie prawdopodobnie około 12 mik 
cy. а 

Uczeń okradł lekarkę szkołną. 
Do gabinetu lekarskiego szkoły powsz 

nej przy ulicy Okopowej 55 w Warszawi 
szedł jeden z uczni, Władysław Szymonek [o 
wolipki 50) lat 13, z prośbą o zwołnienie z f* 
czeń fizycznych, gdyż, jak: twierdził, źle się 
je. W pewnej chwili łekarz dr. Maria. 
kowską (Burakowska 13) wyszła. z gabinet 
zostawiając chorego. (Po powrocie stwier 
tż ze stolika zginęła jej portmonetka. zawi 
ca pieniądze i cenny złoty zegarek. 

Policją ustaliła, że portmonetkę 

monek. 
sk rašė 

      

    

; 
` 

* 

' 
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Wieści z Nadbałtyki 
WYBRZĘŻE POLSKIĘ 
PRACE NAD UMOCNIENIEM dokona 

nych robót przy budowie poniu rybackiego na 
Helu przy pomocy głazów i kamien;, rzucanych 
w obrębie mola zachodniego i wschodniego w 
Wielkiej Wsi, zostały zakończone, Kierownie- 
two dokonuje obserwacyj obecnie nad wytrzy 
małością falochronu. 

LITWA 

— REPRESJE W STOSUNKU DO 
POLAKÓW. Zanotowano ostatnio w Li- 
twie szereg nowych represyj w stosunku 
do Polaków. Tak m. in. zostały zamk- 
mięte połskie czytelnie utrzymywane 
przez T-wo „Pochodnia* w Bieniuszach 
i w Mereczu. Za nauczanie swych dzie 
ci w domu po polsku został ukarany 
grzywną w wys. 150 It. rolnik Jan Mont 

wiłł zam. w Eudziunach pow. kiejdań- 
ski. W tymże powiecie została ukarana 
za prywatne nauczanie po polsku grzy 

wną w wys. 100 litów nauczyciełka zam. 

w gminie bejsagolskiej — Helena Wró 
blewska. Oboje ukarani, którzy nauczali 
dzieci zgodnie z przepisami, złożyli od 
wołanie, Ukarani również zostali grzyw 
nami po 15 litów rodzice dzieci, które 
uczęszczały do obecnie zamkniętej szko 
ły polskiej w. Kalwarii. W Jeziorosach 
nieczynna jest szkoła polska, ponieważ 
władze nie zatwierdziły dotąd kierowni 
ka, przedstawionego przez T-wo „Pocho 
dnia*, Kowieński sąd rejonowy ponow- 
nie odroczył wlokącą sie 0d 1930 roku 
sprawę o demonstracje antypolskie, pod 
czas których zostały wybite szyby w 
szeregu polskich instytucyj oraz zóstała 

zdemolowana polska księgarnia. Poszko 
dowani wytoczyli powództwo cywilne 
na sumę ok. 15000 litów. 

— LICYTACJA MAJĄTKÓW. Ostatnie „Wia 

dom. Urzędowe” zamieszczają _ obwieszczenie 

Banku Ziemskięgo o licytacji w dniu 23 lutego 

r. przyszłego 105 gospodarstw rolnych. W tej 

liczbie znajduje się również kiłka polskich ma 

jątków, 

— NOWY ŻYDOWSKI ODDZIAŁ ZW. 

WYŻZW. WILNA. Jak donosi urzędówka „Liet. 

Aidas* w Jeziorosach ma powstać Żydowski 

Oddział Zw. Odzyskania Wilna. 

— DOCHODZENIE W SPRAWIE ZAMOR- 
DOWANIA POLICJANTA na posterunku w 
Zielonej powiatu kowieńskiego wyjaśniło, że 
było to morderstwo na tle politycznym. Aresz- 
towano 20 osób. Główny sprawca Palatukas 
zbiegł. 

— Z KOWNA DONOSZĄ 0 LICZNYCH 
ARESZTOWANIACH KOMUNISTÓW. Przy jed- 
nej grupie aresztowanych znaleziono listę 

ofiar na czerwoną pomoc w Hiszpanii, przy 
innej dużą ilość bibuły komunistycznej. 

ŁOTWA 
— ARESZTOWANO W, RYDZE 9 KOMU- 

NISTÓW, za antypaństwową rlziałalność. Zna- 
leziono wiele bibuły i powielacze. 

— MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
ODEBRAŁ DEBIT па 14 dni francuskiemu 

pismu socjalistycznemu „La Populaire'. 

— DZIENNIK „JUNAKAS ZINAS* OBCHO 
DZIŁ 25-LECIE swego istnienia. „Jaunakas Zi- 

nas“ (Najnowsze Wiadomości) założone jeszcze 
przed wojną, są dziś największym i najtańszym 
pismem. : 

FINLANDJA 
— LOTNISKO W HELSINGFORSIE. Odby- 

ło się w Helsingforsie uroczyste otwarcie sto- 

łecznego lotniska. Pierwszym samolotem ko- 

nikacyjnym, który wylądował na miejscowym 

lotnisku był samolot szwedzki „Sodermanland*, 

Pilot tego samolotu, lądując w  Helsingforsie 

osiągnął milion kilometrów, przybytch w po- 

wietrzu. Dyrekcja fińskiego towarzystwa Aero 

„wręczyła mu przy tej okazji pomiątkowy pu- 

char, Samolotem tym przybyło również licz- 

ne grono dziennikarzy szwedzkich.  Saanolot 

LOT-u nie mógł przybyć na uroczyste otwarcie 

lotniska do Finladii z powodu niekorzystnych 

warunków atmosferycznych. 

WIELKIE WRAŻENIE WYWOŁAŁO 
SKAZANIE PRZEZ SĄD wybitnych działaczy 
Ligi Patriptycznej i afliowanych organizacyj 
za współwiział w przygotowaniu na początku 
hr. nieudanego zamachu stanu w Estonii. Głów 
ni okarżeni, major Heimolalnen i prezes Aka- 
demiekiego Związku Karelskiego magister He- 
Janen, skazani zostali na rok i kilka miesięcy 
więzienia. Jednocześnie ie organizację 
młodzieży faszystowskiej „Sinimusia*, 

Organ Ligi Patriptycziej „Ajan Suunta* w 
artykule wstępnym  potęfia orzeczenie sądu 
i wyraża nadzieję, że wyższe instancje uchylą 
wyrok. Prasa socjalistyczna nie taj radości z 
powodu skazania wybitnego leadera finladz- 
kich kół faszystowskich. — |   

„KURJER* z dn. 22 srudnia 1936 r. 

Otwarcie fabryki mięsnej 
w Baranowiczach 

(Korespondencja z Baranowicz) 
W sobotę dn. 19 gruduia ib. w Ba- 

ranowiczach odbyła się uroczystość ot- 
warcia przetwórni mięsnej p. n. „Kre- 
seksport“, 

Na zaproszenie gospodarzy, w któ- 
rych charakterze występował: bur- 
mistrz m. Baranowicz * spólnicy prze- 
twórni, przybyło liczne grono osób re- 
prezentujących szereg instylucyj; a 
więc Urząd Wojewódzki w Nowogród- 
ku z p. wicewojewodą na czeie, przed, 
stawiciele wojska, duchowieństwa, Izby 
Rolniczej, Przemysłowo - Handlowej, 
Związku Izb i Organizacyj Rolaiczych, 
Polskiego Związku Eksporterów Beko 
nu Artykułów Mięsnych, oraz przedsta 
wiciele wielu innych miejscowy ;Ъ orga 
nizacyj samorządowych i społecznych. 

Była to uroczystość niepowszednia 
nie tylko dla Baranowicz, lecz także i 
dla ziem północno-wschodnich, bowiem 
dokonano otwarcia pierwszej fabryki 
mięsnej na terenie woj. wileńskiego i 
nowogródzkiego. Jest to moment histo- 
ryczny w uprzemysłowieniu tych ziem 
w oparciu o surowiec masowej produk- 
cji, jaki stanowi trzoda chlewna, któ- 
rej nadwyżka wzrasta z roku na rok. 

Budowa przetwórni mięsnej w Ba- 
ranowiczach została podjęta z iniejaty 
wy Wileńskiej Izby Rolniczej, przy wy- 
datnych. poparciu (Polskiego Związku 
Eksporterów Bekonu i Artykułów Zwie- 
rzęcych w Warszawie, który zaintere- 
sował organizatorów i wykonawców 
przetwórni, Baranowiczami, jako niez- 
miernie ważnym ośrodkiem koncentra- 
cji podaży trzody chlewnej. Szybkie zre 
alizówanie projektu budowy przetwór- 
nia bardzo wiele zawdzięcza energii p. 
burmistrza m. Baranowicz inż. L. Wol- 
nika, za którego poparciem przetwórnia 
mogła wykorzystać istniejące urządze- 
nia rzeźni i chłodni miejskiej. 

Powstanie przetwórni przyszło jako 
dalszy etap racjonalnej gospodarki miej 
skiej. Wybudowana przez miasto rzeź- 
nia i chłodnia, były właśnie tymi urzą- 
dzeniami, które okazały się niezbędny- 
mi dla przetwórni mięsnej, W kwietniu 
rb. na mocy umowy zawartej przez za- 
rząd miejski z firmą „Kreseksport'* na 

dzierżawę fabryki, firma ta na poczet 
kosztów budowy wpłaciła 60 tys. zło-   

tych, które będą potrącane z czynszu 
dzerżawnego. 

Koszt budowy rzeźni, chłodni i prze. 
twórni wynosi około 500 tys. złotych, 
w tym plac 105 tys., budynek i urządze- 
nia rzeźni 204 tys. zł. Chłodnia przeszło 
756.000 zł., reszta stanowią koszty prze- 
twórni. Poza tym została wybudowana 
bocznica kolejowa od stacji Baranowi- 
cze—Centralne kosztem 18.000 zł. Przy 
rzeźni została wybudowana  solarnia 

skór, według najnowszej techniki, daje 
nie tylko korzyść dla miasta w formie 
czynszu dzierżawnego, lecz także wpły- 
wa dodatnio na obrót skórami surowy- 
mi, które przedtem w dużym stopniu 
ulegały zniszczeniu . 

  

Przetwórnia mięsna została osłatecz 
nie wykończona i uruchomiona w pier 
wszych dniach listopada rb. Projekto- 

wana wysokość produkcji wynosi prze- 
róbkę 3 tys. sztuk trzody chlewnej mie 
sięcznie, przy zatrudnieniu przeszło 70 

robotników. Zadaniem przetwórni jest 
  

” r ! 

wyrób szynek w puszkach, boczków wę 
dzonych, szmalcu itd., przeznaczonych 
na rynek amerykański. Resztki otrzymy | 
wane przy wyrobie konserw przetwór- 
nia sprzedaje we własnych 2 sklepach 
na. terenie Baranowicz. 

Wejście przetwórni na rynek bara- 
nowicki napotyka mocno niezadowolo- 
ną postawę tamtejszych rzeźników, ze 
względów konkurencyjnych: przetwór- 
nia bowiem daje na rynek towar po ce- 
nie znacznie niższej. Niezadowolenie ba- 
ranowiekich rzeźników z czynności han 
dlowych przetwórni jest tym większe, 
że fabryka korzysta z niższych opłat 
rzeźnianych. Opłaty rzeźniane pobiera- 
ne za sztukę trzody chlewnej od rzeźni- 
ków wynoszą 5 złotych, podczas gdy 
przetwórnia płaci za ubój tylko  4zł. 
Takie zróżniczkowanie opłat jest krzyw 
dzące rzeźników baranowiekich. Przy- 

puszczać należy, że było ono podykto- 
wane względami eksportowymi prze- 
twórni. Skoro jednak obecnie przetwór- 
nia występuje i na rynku baranowickim, 
przypuszczać należy, że zarząd miejski 
uwzględni postulaty rzeźników i zniży 
im opłaty rzeźniane do wysokości 4 zł. 
od sztuki. 

  

Kazimierz Wierzyński 
laureatem państwowej nagrody 

literackiej 
WARSZAWA (Pat) — Dnia 21 grudnia rb, | 

w gmachu Ministerstwa WR i OP zebrał się sąd | 

konkursowy nagrody literackiej mónistra WR. i 

OP. w celu przyznania tej nagrody v wysolkości 

5 tysięcy złotych za rok 1936. 

W skład sądu weszli powołani przez p. mi 

nistra WIR i OP prof. Jul. Krzyżanowski i W, 

Zawistorwski, delegaci Polskiej Akademii Lite- 

ratury w osobach prezesa senatora W. S'ero 

szewskiego i wiceprezesa iLeopolda Staffa oraz 

delegat zarządu głównego Związku Literatów 

Polskich prezes lwowskiego oddziału tego zw. 

P. Ortwin. 

Sąd konkursowy obradujący pod przewodni 

ctwem sćn. W. Sieroszewskiego rozpatrzył zgło - 

szone kandydatury: Kazimierza Wierzyńskiego, 

Karola Irzykowskiego i Arturą Górskiego, po- 

czym w drugim głosowaniu przyznał jednomyśl 

nie nagrodę literacką Kazimierzowi Wierzyń. 

skiemu „za całokształt jego działalności lite- 

rackiej ze szczególnym uwzględnieniem jego 

dzieł ostatnich, a więc, „Lauru olimpijskiego'', 

który wywołał rozległy oddźwięk poza Pol 

"ską oraz „Wolności tragicznej*, ujmującej pro 

plemy aktualne w doskonałą | szłachetną for- 
« 

mę“, i 

Winiosek powyższy został przez pana mini 

stra WR i OP zatwierdzony 

‚ * * . * 5 

Kazimierz Wierzyński urodził się w roku 
1894 уу Drohobyczu Studiował filozofię na uni 
wersytecie Jagiellońskim, a następnie w Wie- 
dniu i Lwowie. W roku 1914 mvstąpił do t, zw. 
„Legionu wschodniego”, po którego rozwiąza 
niu został wcielony jako oficer do wojska am- 

  

  

striackiego. W roku 1915 dostaje się do niewoli 
rosyjskiej, w k*órej przebywa 3 lata, W roku 
1918 wstęjpuje do wojska polskiego. W roku 
1920 podczas kampanii ‘° kijowskiej wydawał 
w Równem z ramienia Naczelnąęgo D-twa pismo 

ukraińskie „Ukraińskie Słowo, a następnie 

przy anmii Śmigłego-Rydza, w Kijowie „Dzien 
nik Kijowski, 

Działalność literacką rozpoczął w roku 1918. 

należąc wraz z Iwaszkiewiczem, Lechoniem, Sło 

nimskim, Tuwimem do założycieli grupy „Ska 
mandra', Wydaje tomy poezji: „Wiosna ; wi- 
no* (1919) (4 wydania), „Wróble ma dachu* — 
1920, 2 wyd), „Wielka niedzwiedzica* — (1923) 
„Pamiętnik miłości* — (1925), „Laur olimpij- 
ski* — (1927, 5 wyd.), „Rozmowa z puszczą” 

(1929), „Pieśni fantastyczne* (1929), „Utwory 
zebrane” (3 wyd.), tom nowel „Granice świałta* 
(1932), tomy wierszy „Górski urodzaj (1933),, 
„Wolność tragiczna* (1936). 

Tom poezyj ,Laur olimpijski* odznaczony 
został złotym medalem olimpijskim ma kon 
kursie sztuki rw Amsterdamie w roku 1928, 

Przez parę lat redagował 4śPrzegląd Sportowy”, 
a następnie czasopismo literackie „Kultura“ i 
-obecnie prowadzi dział recenzyj teatralnych w 
„Gazecie Polskiej”. 

Odznaczony jest orderem „Polonią Resti- 
tuta* j „Złotym Krzyżem Zasługi”. 

  

    

    
   
   
    
   

B. nauczyciel gimnaz. 
udziela lekcyj i korepetycyj w za 
kresie nowego i starego typu gimn. 
Przygotowuje do malej i dużej matuly. 
Nauka solidna. Postępy i skutki gwa- 
rantowane. Specjalność: polski, fizyka, 
matematyka. — Łaskawe zgłozsenia 
do red. KurjeraWil. po g. 7-ej w 
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Znaczenie przetwórni mięsnych 
życiu gospodarczym północno-wscho 
nich województw już niejednokrotn 
było omawiane w prasie gospodarcze 
w związku z koniecznością stworzeni 
trwałych dróg ujścia nadwyżek produ 
cji trzody chlewnej, której pogłowie 
r. 1936 (woj. wileńskie i nowogródzkiy 
wynosi przeszło 800 tys. sztuk i jest okt 

ło 47 proc. większe od stanu w r. 1934 
Zmaczny rozwój przemysłu mięsnego 
jaki w latach powojennych dokonał si 
na terenie woj. zachodnich, centralnycl 
i południowych, oddał dla rolnictwa tam 
tych ziem korzyści niemałe. W oparciu 
o przetwórnie mięsne rozwinęła się tam 

hodowla bekonowej trzody chlewnej, za 
silając rolnictwo w stały dopływ go- 
tówki. 

Powstanie fabryki mięsnej ,„Kresek- 
sport* w Baranowiczach przyszło właś 
nie w czasie wzmożonej produkcji trzo- 
dy chlewnej, której nadwyżki z najbliż 

‚ szego rejonu produkcji będą mogły być 
zdejmowane i w formie odpowiednich 
przetworów wywożone na rynki zaoce- 
aniczne. Powstanie przetwórni jest pier 
wszym krokiem w rozwoju przemysłu 
mięsnego na terenie woj. północno- 

wschodnich. iPrzypuszczać należy, że za 
przykładem  Baranowicz, które pod 
względem inicjatywy i zmysłu gospodar 
czego znacznie wyprzedziły Wilno, pój- 
dą inne ośrodki miejskie, bowiem po- 
trzeby na tym odcinku są wielkie. 

Inicjatywa kierowników gospodarki 
miejskiej Baranowicz, uwieńczona pow 
staniem fabryki mięsnej zasługuje na 
tym większe uznanie, że jest ona przy» 
kładem, jak można interes miasta budo 

wać w oparciu o interes producenta — 

rolnika i konsumenta, SS. 

ted. Dąbrowski prostuje, 
Otrzymaliśmy od p. Mariana Dąbrow 

skiego Nacz. Redaktora i głównego wy 
dawcy IKC groźny list treści następują- 

cej: 
Do 

Wydawnietwa „Kurier Wileński* sp. z 0. 0. 

Wilno. 

Ph myśli art. 22 Dekretu w przedmiocie 
tymczasowych przepisów prasowych z r. 1919. 

Dz. Praw. Nr. 14, poz. 186 a pod rygorem skute 

ków przewidzianych artykułem 23 tegoż de- 

kretu, upraszam © umieszczenie w czasokresie 

i terminie przewidzianym art. 21 wspomniane- 
go riekretu następującego sprostowania notatki 

p. t. „Wydawca IKC. nie płaci podatków”, za- 

mieszczonej w numerze Czasopisma „Kurier 

Wileński* z 14 grudnia 1936 Nr. 543, a miano 

wicie: „Nieprawdą jest, jakobym zalegał z po- 
datkami w kwocie zł 400.000 — natomiast 
prawdą jest, że wszystkie należne podatki za- 

' płaciłem, a istnieje tylko jedna pozycja sporna, 
eo do której orzeczenie z jednej instancji wy- 
padło na moją korzyść 1 spór prawny w tej 
materii nie jest jeszeze ostatecznie zlikwido- 

wany*. 

„Nieprawdą jest, jakoby urzędnicy Urzędu 
Skarbowego opieczętowali wszystkie moje ru- 

chomości oraz obrazy, natomiast prawdą jest, 
że żadne ruchomości i obrazy.w moim mieszka 

niu nie zostały opieczętowane*, 

Z poważaniem 

Marian Dąbrowski. 

Sprostowanie p. Dąbrowskiego. za- 
przecza wiadomości o niepłaceniu poda 

tków, ale nie wyjaśnia innych 'wersyj, 
dotyczących jego stosunków z władzami 
skarbowymi. A mianowicie „Kurjer Po 
ranny* przedrukowuje z pięciogroszów 

ki warszawskiej wiadomość następują- 

cą: 
„Przed paru dniami prasa krakowska poda- 

ła wiadomość, že wydawca „Ilustrowanego 

Kuriera Codziennego wpadł w niemiły kon- 
flikt ze skarbem państwa na tle niezapłaconych 
podatków. 

Jak nam telefonują z Krakowa, wiadomość 
ta nie jest Ścisła — rzeczywistość przedstawia 
się © wiele gorzej ylla p. Mariana Dąbrowskie- 
go. Okazuje się, że sławny wydawea — wedle 
opinii urzędników skarbowych — po prostu 

zatajał część swych wielkich dochodów, a 
400000 zł podanych przez krakowską prasę ja- 
ko nie zapłacone podatki, jest tylko karą na- 
łożoną przez skarb państwa na nieuczciwego 
podatnika. ' 

        
   

   
   

   



   

    

   

    

   

   

    

    

     

   
   
   

    

   

    

   
   
   

   

_„śSka Macierz Szkolna utrzymuje w chwi- 

"obecnej 48 SZKÓŁ POWSZECHNYCH; w 
brasławskim — 1, w dziśnieńskim В, 

łow, mmołodeczańskim — 3, w jpow. oszmiań 

im — 38, w pow. powstawskim — 8, w pow. 

ęciańskim — 5, w pow. wilejskim — 7, w 

„ wileńsko-trodkim — 6, w pow. lidzkim — 

pow. szczuczyńsk im 4, w pow. wołożyń 

DO SZKÓL TYCH UCZĘSZCZA PONAD 
000 DZIECI. Na utrzymanie 41 szkół PMS otrzy 

uje z Kuratorium kwocie 60 71. 

a szkołę miesięcznie, koszt utrzymania jednej 

zZkoly 100 złotych 

oszta utrzymania pozostałych 7 szkół pokrywa 

zasiłek w 

wynosi blisko miesięcznie, 

facierz całkowicie przy wydatnym współdzia 

aniu Kół Powiatowych Głębokiem, Lidzie, 

Voložynie i Oszmianie, 
w 

Od paru lat rozwinęła się akcja obejmową 

mia przez szkoły średnie opieki nad szikołami 

powszechnymi — obecnie z opieki takiej korzy 

ta 15 szkół Macierzy. Wśród szikół 

opiekujących się szkołami Macierzy są poza gi 

średnich 

mnazjam; z Wilna gimnazja i seminaria z War 

Łodzi, Lt 

Sienicy, 

'wicza, Skierniewic, Zgierza, 

Otwocka. 

na nawiązaniu korespondencji między młodzie 

szawy, 

Grodna, Opieka taka polega 

żą gimnazjalną i dziatwą szkół powszechnych, 

na zaopatrywaniu szkoły biblio- 

teczki oraz na przesyłaniu rodzaju 

rzeczy od ubranek aż do zabawek i łakoci. 

Na odcinku OŚWIATY POZA SZKOLNEJ 

PMS prowadzi: 

1) 

indywidualne 

w jpomoce i 

różnego 

Nauczanie „dłowosłych analfabetów 

Akcję prowadzi Ma 
cierz we własnym zakresie lub też dostarcza in 

nym jak: 

przystosowanych dla dorosłych ele. 

Ostatn*o 

terenie Wilna i Wileńszczyzny wznowienie tej 

ją: Koła Macierzy, Zwią 

Związek Pracy Obywatelskiej 

a nawet asoby niezrzeszone — w ciągu 

ostatniego miesiąca WYDANO 126 IPODRĘCZ- 

NIKÓW, A WIĘC 126 ANALFABETÓW UCZY 

SIĘ CZYTAĆ i PISAĆ, 

2) IW| ramach 

Polską Macierz Szkolna zwróciła *szczególną u 

i zespołowe, 

organizacjom potrzebnych pomocy, 

specjalnie 

mentarzy. do zamotowania mamy na 

formy (pracy. 

zek 

Kobiet, 

Podjęły 
Harcerstwa, 

zagadnienia analfabelyzmu 

wagę na młodzież w wieku przedpokorowym, u 

ruchomiono w porozumieniu z władzami woj 

skowymi j szkolnymi kursy dla przedpoborowych 

siebie przy wszystkich (prowadzonych: przez 

szkołach powszechnych Nauczanie prowadzi 

Macierzy, 

tę 

nanczycielstwo wkładając dużo ener 

gii i poświęcenia w pracę. Do chwili obec: 

nej kursy takie uruchomiono w 41 MIEJSCO 

WOŚCIACH 'WIOJ. WILEŃSKIEGO ; 3-:ch PO 

NOWOGRÓDZKIEGO. 

jpotrzeb- 

WITATACH WIOJ. 

Słuchaczy 

ne podręczniki, 

kursów zaopatrzono w 

pomoce szkólne, jak materiały 

piśmienne i tp. Oprócz tego słuchacze korzysta 

ją z czytelń — świetlic, istniejących przy szko 

łach Macierzy, zaopatrzonych odpowiednie 

biblioteczkę dla pracy 

w 
czasopisma i dzienniki, 

samokształceniowej oraz w gry świetlicowe. 

Koła Macierzy w Brasławiu, Szezuczynio, 

Nowogródku i Wołdaciszkach -pow. lidzkiego 

ZORGANIZOWAŁY WIE WŁASNYM ZAKRESIE 

8 KURSÓW, jednając do tej pracy również na   uczycielstwo publicznych szikół powszechnych. 

ŚAAETAW, Ko ias ENDE WEŃ PINIGU IUI TROSAI 

Wręczenie sportowej nagrody dziennikarskiej 

     

    Włacła” 
dy     

    

   

     

  

Onegdaj odbyło się w Państwowym Urzędzie WF. i PW. 

sportowej nagrody dziennikarskiej za rok 1936 prof. Rudolfowi -Wiackowi ze Lwowa. Wręcze- 
nie nagrody zęstało poprzedzone przemówieniem prezesa Zw. 

"orskiego. Następnie dyrektor PUW F. gen. Olszyna- -Wilezyński wręczył laureatowi 
o Na zakończenie prof. Rudolf Wacek -"sdstawił dzieje swej *ariery dzien- 

ša CB „Araedstawia pr 

„KURJER% z da, 22 gradaia 1935 r. 

3) Pragnąc zwiększyć ilość pomocy oś: 

wiatowych na Wileńszezyźnie i Nowogródczyź 

nie i ułatwić rozwijanie pracy oświatowej na” 

terenie wsi — Zarząd Centralny w Wilnie į Za 

rządy Kół na prowincji zaopatrują poszczegól 

w bilbioteczki któ 

1930—1935 włącznie wysłamo 

przeszło 300.W roku bieżącym (Macierz Szkolna 

ne miejscowości ruchome, 

rych w, czasie 

unuchomiła w przeszło 100 miejseowościach no 

wych 122 KOMPLETÓW! BIBLIOTEK RUCHO 

MYCH,o łączniej ilości przeszło 6 tys. książek. 

Biblioteczki te różnych typów w zależności od 

poziomu umysłowego i zainteresowań czytelni 

ków, Akcja bibliotek ruchomych wobec odpo 

wiednich  fumduszów tylko w małym stop- 

niu uwzględniać może stale napływające za- 

potrzebowania. : 

4) Ostatnio celem zwiększenią czytelnictwa 

na wsi Zarząd Centralny i poszczególne Koła 

Macierzy organizują ZESPOŁY SAMORSZTAŁ- 

CENIOWIE, mające na celu drogą zespołowego 

czyłania książek rozbudzać zamiłowanie do ksią 

'cza zagadnienie utylitarnego, 

  Żki . 

  

Bra Polskiej Waciezy (zkalej Ziem Wschodnich 
ma Wileńszczyźnie 

zwłaszcza or- 

Akademickie Koło Macierzy 

AKCJA  ODCZYTOWAA, 

[przez 

5). 

ganizowana 

rozwija się coraz pomyślniej. Popularne odczyty 

iMustrowane przezroczami cało 

kształt zagadnień życia współczesnego, a zwłasz 

jak: higiena cho 

alkoholizm itp. 

uwzględnia ją 

roby i walka z mimi, 

Akcja odczytowa cieszy się dużym zaintere 

sowaniem. Oslalinio w ciągu miesiąca paździer 

nika i listopada .w Wilnie i poza Wilnem wy- 

głoszono około 30 prelekcyj przy udziale-okoła 

2 tys. osób. WI czasie feryj Bożego. Narodzenia 

Akademickie [Koło Macierzy zorganizowało Ruch. 

Uniwersytety udowe, na terenie (pow. 

skiego w gminach: 

skiej, ma terenie pow. szczuczyńskiego w gm. 

wasiliskiej. 

„Poza tymi formamyj, pracy: Macierz prowa 

dzi DOMY LUDOWE, akcję teatrów ludowych 

wilej- 

(zwłaszcza piękną salę ma Dom Ludowy Koła 

Macierzy w Dziśnie), kursy dokształcające, czy 

telnie-świetlice oraz inne formy pracy ošwia- 

towej, 

Dzieciom — AZS. 
Akademicki Związek Sportowy wziął na swo 

je barki ciekawe ; trudne zadanie. Pragnie wy 

wołać uśmiech na usta biednych dzieci. 

Chce aby setka 

maleów, mogła zaspokoić 

chociaż najszczęśliwszych 

prócz głodu i chło- 

du, nieprzeparte dla ich wieku pragnienie ru- 

chu i sportu. 

AZS sam biedny jak każda organizacja 

studencka daje z siebie dużo: inicjatywę 

i pracę. 

We środę wieczorem rozbłysną na Placu Ka 

jak 

we światła choinki. 

Takiej 

dla wszystkich dzieci choinki co ucieszy oczka 

krótko oglądają 

nieraz łez wyłały, 

tedralnym, w zeszłym roku, różnokoloro- 

wielkiej 10-cio metrowej współnej 

które chociaż świat ten 

ale wiele 

Pod choinką w pierwszy dzień Świąt ma na 

stąpić większa jeszcze uciecha -— AZS chce 

rozdać 100 par nart dla najbiedniejszych, a 

szczęśliwych wybrańców losu. Takich prawdzi 

wych nart. Nie z kawałka krokwi czy deski z 

parkanu, ale najprawdziwszych o jakich nigdy 

A kie   nawet serduszko dziecięce nie marzyło. 

doświadczonym okiem instruktorów AZS-u na 

bezpłatny kurs narciarski. | 
Za kilka tygodni jeździć będą jak uć 

Tege właśnie pragnie AZS. Aby jednak nie 

pozostawiać pragnienia tego w świecie marzeń, 

AZS zwrócił się do szeregu organizacyj i osób 

z gorącym apelem o pomoc. Prasa apel popar- 

ła. I dziś mamy już pierwsze wyniki świadczą 

ce, że inicjatywa 

nych realizatorów. 

1 tak dotąd już ofiarowali: P. Dyr. 

Banku Ziemskiego Prekier — 1 

nart., P. Widomski 

20 zł, Woj. 

Dyr. PKO, 
PKP. W. 

Miejskiego 

Wil. 

parę 
Izby Skarbowej — 

— 6 par nart. 

H.. Biernacki — parę butów. Dyr. 

Głazek — 1 parę nart. Dyr. Teatru 

Pohulance — 2 pary nart. 

ALU AC 
Dyr. 

Biuro Fund. Pracy 

na 

Przypuszczamy, że dalsze ofiary już są w 

Oby jaknajwięcej. Sport 

uszlachetnia, zamiast wałęsać 

się po zaułkach znajdzie na pewno w nartach 

radość, a my z ich tężyzny pożytek. Z podda- 

szy wyciągnijmy więc zbyteczny może: sprzęt 

i przekažmy do AZS-u — Jańska 10 — 

który w tym cela uruchomił całodzienne dy- 

drodze. ich było 

a setka malców 

Św. 

dy spadnie śnieg setka malców wyjedzie pod | żury. 

Zajście na cmentarzu żydowskim 
Tak się złożyło, że wczoraj mniej więcej 

o jednym czasie zdążały na cmentarz żydowski 

dwa kpndukty pogrzebowe. 

Chowano 23 letniego członka organizacji 

młodzieży bundowskiej Chaima Abramowicza 
i ortodoksyjnego Żyda—kamienicznika, Abrama | 
Minea. 

Uczestnicy kponduktu pogrzebowego A. Min 

ca zdążali na cmentarz w czapkach zachowu | 

| 

  

Jąc wszystkie przepisy rytuału i tradycyj, na 
tomiast uczestniey drugiego konduktu pogrzebo 
„wego szli z odkrytymi głowami, zaś na trum 
nie widniał czerwony szłandar. 

Ghadydzi nie chcieli wpuścić buntowskiej 
młodzieży na cmentarz bez okryć na głowach. 

W rezultacie doszło do starcia. Wybito przy 
tym parę szyb w budee dozorcy. 

Porzzylek przywróciła polieja. (e.). 

Dramat warszawianki w Wilnie 
Przed kilku tygodniami w jednym z pokoi ; wyglądu uczennica, 

| przybyła z Warszawy, po rozmowie z męz- 

'ezyzną, z którym powróciła z 
Hotelu Szlacheckiego rozegrał się tajemniczy 
dramat samobójczy: Młoda warszawianka, z 

w Warszawie uroczyste wręczenie 

Dziennikarzy Sportowych red.   -- т UCZY "kami uro 
= J 

  

   

  

która tego samego dnia 

miasta, strzelila 
sobie w. klatkę piersiową i została przewiezio 
"na do szpitala. 

Policja zajęła się tą sprawą, lecz na razie 

nie mogła ustalić tożsamości desperatki. Stwier 
dzono bowiem, że dokumenty na. podstawie 
których zamełdowała się w hotelu należą do 
innej osoby. 

Desperatką, którą wdało się uratować, oka- 
"zala się uczennica Żeńsk. Gimnazjum Prywat- 

spotkanie w Wilnie. 

nego w Warszawie. Prawdziwe jej nazwisko 
brzmi Maria Pepkówna. zam. stale w Warsza- 
wie przy ul. Długiej 25. 

Pepkówna miała narzeczonego, który za- 
mieszkał gdzieś w pobliżu Wilna. Pomiędzy 
dwojgiem młodych ludzi - powstały nieporpzu- 
mienia i wreszcie stała się aktualna Sprawa 
zerwania zaręczyn. W tym celu oboje umówili 

Pepkówna przybyła do 

Wilna i zamełdowała się pod eudzym nazwis- 
kiem, na podstawie wypożyczonych od kole- 
żanki dokumentów. Przybył do Wilna i narze . 
czony. Po odejściu narzeczonego, zrozpaczona 
dziewczyna wydobyła przywieziony ze sobą z 
Warszawy rewolwer i strzeliła do siebie. 

Na szczęście rana nie była zbyt groźna. (e). 

Złodziej i paser 
Wezoraj zatrzymano złodzieja Rachmińskiego 

w chwili kiedy napadł na ulicy i dotkliwie po- 
bił niejakiego S. Lipkowskiego z Nowego Śwa- 
ta. Rachmiński opowiedział w komisariacie, że 
napadnięty jest paserem, który okrada złodziei, 
Nicdawuo nie wypłacił mu. należności za kra 

> mprynarkę, (6). 

chocieńczyckiej i wojstom- 

studentów znalazła szlacheł- 

„Wileńskiego, 

  

  

| Konferencja w sprawie 
budowy | 

pomnika Mickiewicza 
Jak się dowiadujemy, dziś przybywa 

do Wilna twórca pomnika Mickiewicza 
w Wilnie artysta - rzeźbiarz Henryk Ku- 

„ma. W związku z jego przyjazdem zwo- 
łane zostało na dziś w magistracie po 
siedzenie Komitetu Budowy Pomnika 

i Zarządu Miejskiego. 
Na posiedzeniu tym omówione zosta 

ną sprawy związane z budową. 

Jak słychać, budowa pomnika. ma 

być podjęta wczesną wiosną roku przy. 
szłego i w ciągu lata ma być ukończona. 

List do Redakcji 

"Redakcji „Kurjera Wileńskiego" 
w miejscu 

WeNr. 345 z dnia 16 a „Kurjera 

w art. p. J. Dubickiego 
pt. „Biękitni i chamy“ w sa zatyru 

iowanym „Dziedzic ma wpływy”, poda- 
no zestawienie charakteryzujące podział 
na poszczególne kategorie gruntów wła 

ściciela większego majątku p. Czechowi 
cza, oraz właścicieli drobnych posiadło 
ści pp. Purwina, Brzozowskiego, Rusa 
ka'i Pupkiewicza. Zarówno tytuł dane 
go ustępu, jak i sposób tego zestawienia 
oraz komentarz autora nie mogą wywo 
łać innego wrażenia wśród czytelników, 
jak to, że władze skarbowe faworyzują 

przy ustalaniu podstaw podatku grunto 
wego większą własność ziemską na nie 
korzyść drobnych rolników. 

* Będąc przekonanym, iż Szan. Redak 
cji zależy niewątpliwie na ustaleniu is- 
totnego stanu rzeczy, uprzejmie proszę 
o łaskawe zamieszczenie następującego 
wyjaśnienia: 

Wymiar podatku gruntowego zarów 
no dla większej własności, a więc i dla 
majątków, należących do Zygmunta Cze 

chowicza, jak i dla drobnej własności, a 
więc i wsi Komaje, jest wymierzany na 
podstawie postanowień rosyjskiej usta 
wy o podatkach bezpośrednich (Tom V 
ros. Zb. pr. w. 1903 r.), w myśl których 
do I-ej kategorii gruntów są zaliczone 
grunty pod siedzibami, sadami, ogroda- 
mi, wszystkie grunty orne, łąki, do II-ej 
kategorii łąki bagniste, wszystkie past 
wiska, lasy, wreszcie do III-ej kategorii 
wszystkie nieużytki. . 

Co się tyczy wykonywania obowiązu 
jących dotychczas przepisów to należy 
podkreślić, iż o zaliczaniu do II-ej ka- 

tegorii gruntów decydują bardzo często 
lasy, których zwykle drobni rolnicy nie 
posiadają. Np. w cytowanym przypadku 
zaliczenia Z. Czechowiczowi 697 dziesię: 
cin ziemi do Il-ej kategorii, 581 dziesię 
cin stanówią lasy. 

Klasyfikacja gruntów na wymienia 
nych w. artykułach gruntach przez wła 
dze skarbowe polskie jeszcze nie była 
dokonywana. 'W «chwili obecnej są w 
toku prace nad przekłasyfikowaniem ca 
łego obszaru województwa Wileńskiego 
na podstawie ustawy o klasyfikacji grun 
tów dla podatku gruntowego z dnia 26 
marca 1935 roku (Dz. URP z roku 1936 
Nr. 27, poz. 203), wydanej w celu usu- 
nięcia istniejących wadliwości w dotych 
czasowym podziale na kategorie i zmie 
rzającej do ustalenia jednolitych pod- 
staw dla równomiernego wymiaru po- 
datku gruntowego. 

Prace Wojewódzkiej i Powiatowych 
Komisyj Klasyfikacyjnych nad przysto 
sowaniem klasyfikacji gruntów do 
współczesnych pojęć prowadzone są z 
możliwym pośpiechem, ale z natury tej 

pracy wynika, iż trwać one będą jeszcze 
kilka lat. Jak stwierdzono na ostatnim 
ogólno-państwowym przeglądzie tych 
prac, tempo ich na Wileńszczyźnie na- 
leży do najwyższych. 

Było by jednak błędem nie do daro. 
wania, gdyby nadawać tej pracy jeszcze 
wyższe tempo, kosztem jakości robót. 
Błędu tego nie zamierzam popełnić. 

Prosżę o przyjęcie wyrazów wysokie 
go poważania. 

Dyrekt. Izby Skarbowej 
i Przew. Wojew. Kom. 

Klasyfikacyjnej 

(—) St. Widomski. 

OE ję zwiekaj 2 ZAKUPEM u 
RYBY WIGILIJNEJ 
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„KURJER“ z dn. 22 grudnia 1936 r. 
  

Tajemnice Góry Zamkowej 
w Dawidgródku 

Pisaliśmy w swoim czasie © natra- 
£ieniu podczas. robót ziemnych przy. za 
kładaniu fundamentów pod cerkiew na 
Górze Zamkowej w Dawidgródku na 
Polesiu, ną niezwykle ciekawe groby, 
wkreślone hipotetycznie na groby ksią- 
żąt, panujących w Dawidgródku w okre 
sie svczesno-historycznym. Niestety gro 
bow iych nie uszanowano. Trumny prze 
ważnie zniszczono; znajdujące się zaś 
/w-nich kości ludzkie wyrzucono. Na sku 

| tek alarmu prasy nad cennymi wykopa 
diskami roztoczył opiekę urząd konser- 

we przeprowadził dyrektor Państwowe- 
Muzeum Archeolog. w Warszawie, 

p. doc. dr. Roman o kowięć. 
Obecnie p. dyr. Jakimowicz zamieś- 

it w „Kurjerze Literacko-Naukowym““ 

giga w Lublinie, a badania nauko- 

  

    
   
     

    

    

    

  

   

    

  

"AKC. Sprawozdanie z dotychczasowych 
swoich badań i dociekań, . zastrzegając, 

| że wnioski, które wysnuwa, są sta razie 

jeszcze PO 

ZABYTKI. 

„Na haldžie ziemi, wybranej z ro- 
rów pod fundamenty, leży duża ilość 
zczątków naczyń glinianych — czyia- 
y . między inn. — Są one pomieszane, 

czkolwiek pochodzą z różnych warstw. 

skutek tego zatraciły swoją chrono- 

! dgię względną. A mamy wśród nich bar 
dzo interesujące i ważne okazy... 

'„Doóskonale przechowały się dwa 
rzedmioty z rogu i kości. Jeden z nich 
e rodzaj prymitywnego bloku ale bez 
ółka. Z rosochy rogu, przepołowio- 

nej wzdłuż, wykonano bardzo starannie 
ygładzony kąt, przez który był prze- 

'zucony sznur i za jego pomocą podno- 
szono jakiś przedmiot. Ślady działania 
tego sznura w postaci rów ków zachowa 
ły się bardzo dokładnie. Samo przez- 
naczenie przedmiotu nie jest jasne. Mo- 
że to był przyrząd żeglarski, służący do 
podnoszenia żagli? Drugi przedmiot jest 
«wykonany z żebra. Jest on łukowato 
wygięty. Na zewnętrznei powierzchni 

«entrycznych kółeczek..Na stronie wew- 
nętrznej płytkie kreski tworzą rodzaj   siatki, bardzo nierėgulatnej. Przeznacze 
mie i tego przedmiotu nie jest jasne; sta 
nowil-on zapewne. okładzinę jakiegoś 
większego przedmiotu. lub jej część. 

"Ułaińek' witej bransolety szklanej, 
pół osełki kamiennej i liczne kości zwie 
rzęce —:pozosiałości uczt — dopełnia 
ją reszły dotychczasowych znalezisk za 
aiwažonych i i odłożonych na Górze Zam 

kowej w Dawidgródku. 

Wszystkie znalezione przedmioty 
wskazują zgodnie na jeden czas — » 
m 

znajduje się zdobienie w postaci kon- | 

  

  

okres wczesnohistoryczny. Wieki XI, 
XII : XIII naszej ery. 

DAWIDGRÓDEK GRODEM 
KSIĄŻĘCYM. 

Nasuwa. się teraz pytanie: Kto był 
pochowany w znalezionych  grobow- 

| сасЬ? Zdaje się nie ulegać watpliwoś- 
ci, w trumnach tych byli pochowani 
książęta dzielnicowi 1 ich starszyzna 
drużynowa. Wskazuje na tio przede 
wszystkim samo miejsce wybrane na 
cmentarz; leży on w obrębie grodu ksią 
żęcego. Bo że takim był gród. który 
wznosił się niegdyś na Górze Zamko- 
wej w Dawidgródku, to nie może ulegać 
żądnej watpliwości... 

DAWID IGOROWICZ 
ZAŁOŻYCIELEM DAWIDGRÓDKA. 

„Nazwa wskazuje, że założycielem 
grodu był książę imieniem Dawid. Ale 
jaki? Który? Latopisy przekazały nam 
wiadomości i dzieje ośmiu książąt dziel 
nicowych tego imienia. Z nich tylko je- 
den może być brany w rachubę, gdyż 
tylko ten jeden działa ma Wołyniu i nad 
Horyniem. Jest to Dawid Igorowicz, ks. 
włodzimierski, a potem pohocryński, zm. 
w roku 1112, Po różnych perypetiach w 
czasie których dzierżył krótko i 'Poho- 
rynie, a potem i Włodzimierz, otrzy- 
muje w roku 1100 'Pohorynie ze sto- 

licą w Dorohobużu, oraz grody Ostróg, 
też nad Horyniem, Czartoryjsk nad 
dolnym Styrem, Dubno nad rzeką Ik- 

  

wą i Busk przy ujściu Pełtwi do Bu- 
gu. I wówczas już uspokoiwszy się, wła 
da tymi grodami do samej śmierci. Źród 
ła nie nie mówią, czy Dawidgródek na- 
leży wówczas do księstwa Pohoryńskie- 
go. A nawet historycy na mapach włą- 
czają teren, na którym leży Dawidgró 
dek do księstwa turowskiego. Jest to je- 
dnak mało. prawdopodobne. Tymbar- 
dziej, że ani w Turowie, ani w Pińsku 
nie panował żaden książę imieniem Da- 
wid. 

GROBY KSIĄŻĄT Z XII W. 

„A więc odkryte i, niestety zdewa- 
stowane grobowce na Górze Zamkowej 
w Dawidgródku są grobami książęcymi 
z wieku XII. Pochowani tam są książęta 
Dawid Igorowicz, założyc. grodu i linii 
dzielnicowej książąt horodeńskich, dalej 
jego żona, o której wspomina latopis, 
następnie syn jego. kalaże Wszewołodko 
„iz Hrodka“ z żoną i dalej wnukowie, 
trzej książęta horodeńscy: Borys, Hleb i 
Mścisław, zapewne razem z żonami. Os 

tatni z tych książąt jest wymieniany 
przez latopis pod rokiem 1188, kiedy 
bierze udział w zbiorowej wyprawie wo 
jennej na koczowników. Mamy więc już 
co najmniej 10 grobów imiennych. O dal 
szych losach tej linii książęcej i samego 
księstwa w latopisach nie znajdujemy 

już żadnej wzmianki. Ale nie dowodzi 

to bynajmniej by w końcu wieku XII 

wymarła zumełnie*. 
t 

Postulaty rolnietwa pod adresem władz kolejowych 
Ostatnio Wileńska [Izba Rolnicza 

wystąpiła do władz kolejowych z memo 
riałem w sprawie dostarczania produ- 
centom trzody chlewnej i sferom handlo 
wym wagonów-kratówek dla przewozu 
nierogacizny. Jednocześnie zaakcento- 
wano, by naładowane wagony nie były 
narażone na kiłkudniowe postoje na po 

. szczególnych stacjach. 
Wyrażono również życzenie uspraw- 

nienia ruchu osobowego przez urucho- 

mienie torpedy. 

Największy nacisk położono na wpro 

wadzenie wag kolejowych na poszcze- 

gólnych bardzo ważnych stacjach, o du 

żym ruchu towarowym, jak np.; Posta- 

wy, Soły, Różanka, Mickiewicze, Pod- 

PY Gudogaj, Skrzybowce, Pogorzel | 

e, Ignalino Smorgonie, Bohdanów. 

  

Choinki 
Zazieleniło się już na placach i placykach 

Wiłna. Zielenią ciemną, świeżą i; pachnącą ży- 

wicą lasów, Bukiety młodych świerków ułożo- 

ne zostały szeregami i czekają na nabywoów. 

'Na placu Katedralnym „obozuje* bodajże 

największa liczba sprzedawców choinek. Nawie 
ziono tysiące drzewek. W nocy sprzedawcy: palą 

ogniska, grzeją się pnzy trzaskających głow- 

niach i pilnują „towaru. : 

— Może pan cho'nkę kupi? 

Z cienia stojącej przy sztachetach „chońm- 

ki* wynurza się- kupiec”. Kapota podaria, na 

kolanach duże łaty, ma bladej twarzy fosfory- 
zujące iw mroku oczy. Bezrobotny? Po krótkiej 
rozmow. e przypuszczenie potw'erdza się: 

— Myślałem, że zarobię — mów. właś- 

ciciel choinek — święta, każdy zechce choinkę 

ubrać... zebrałem parę złotych, kupiłem trochę, 

ale nie idzie. 

— Jeszcze czas. 

— Może będzie lepiej. 

Nieco dalej grupa mężczyzn, dyskutujące 

żywo 

— Ty braciszku ceny nie podbiwaj, bo w 

mordę... 

Jak widać! dyskusja komkurencyjna. 

— W tym roku nie pozwolono ścinać do 

syta — mówi w innym miejscu jeden ze sprze- 

dających -— każdy z chłopów dostał na rękę 

pozwołenie — tyle a tyle ; więcej ani drzewka. 

Dlatego w tym roku choinki drogie. 

— lleż za tę najwyższą? 

— Pięć złotych. 

— A za średnią? 

— Trzy złote. 

— A taniej? 

sa Chyba zupełnie mała, za złotówkę, 

Informato" nasz miał o tyle rację, że w bie 

żącym roku ścinanie „drzewek zielonych* ma. 

sprzedaż do miasta w okresach przedświątecz 

nych zostało do 

pewnego stopnia unormowane przepisami. Cho 

inki maszą mieć świadectwa (pochodzenia. W 

ten sposób może się zwailczy zwyczaj wyręby 

wania bez umiaru, przez byle kogo, byłe gdzie, 

ogromnych ilości drzewek, ico miszczyło wogółe 

Jasy w pobliżw Wilna. Jak twiesdzą sprzedawcy 

choinek, przepisy te wpłynęły. na podrożenie 

„towaru  Wieśmiak-dostawca podobno żąda 

po kilkadziesiąt groszy za drzewko. Przekup- 

nić zaś w Wilmie muszą już sprzedawać mie mi 

jednego złotego. Ile w tym jest prawdy, 

(zielone święta, Boże iNar.) 

' żej 

a ile próby uzasz idnienia pobieramych cen '9- 

każą majbliższe dni. "m 

Tajemnica willi generała wów 
Makabryczne odkrycie na ul. Wojskowo-Cmentarnej 

Przy ul. Wojskowo Cmentarnej, na wzgó- 
rzu, oznaczony numerem 14, znajduje się nie 
duży murowany dom mieszkalny, stanowiący 
obecnie włisność p. Antoniego Lisowskiego. 
Obok domu tego znajduje się mały murowany 

, domek, w którym mieściły się ostatnio składy. 
- Domek stał pustką i właściel jego p. Lisowski 

Ryba z trucizną na rynku 
Łosoś w naf cie. Baruwione skrzela. 

Brzeba uważać 
Pierwsze, to w: tej historii jest interesujące Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na 

gest to, że łosoś został złapany w Wilii. Tak | oko ryby. W ypukte cko oznacza šwiežošė, wkilę 

przynajmniej twierdzi p, Szołom Lides, kupiec | 

s mlicy Nowogrodakiej 103. Trzeba zaś przyz- 

mąć, że łosoś, SPry waży 43 klg jest godny u- 

wagi. 

P. Lides Šia tego łososia u jakiegos ry- 

baka wiejskiego. A potem, położył na lód i cze 

feał na święta. 

Łosoś jednak nit chciał. Lóiekaćć: do świąt. 

P. Lides musiał go. czym prędzej sprzedać, Po- 

niósł więc do restauracji „Bristol“. I tu wy- 

*buchł skandal. Łosoś brył już zepsuty. 

W sprawę wdał się prokurator, Piąty komi 

gariat IPP. dostarczył rybę do Miejskiego Za- 

ładu Badania Żywności i tutaj piękny łosoś, 
który ikosztował p. (Lidesa spory grosz, został 

oblany naftą i zabarwiony na niebiesko „błę- 

kitem metydinowym“. 
Morał z tego jasny: nie sprzedawać zepsti 

“tej ryby, bo oprócz zniszczenia towaru grozi je 

-szcze dotkliwa kara. pieniężna. 

JAK POZNAĆ? 
Przed świętani zaś sprawa. świeżości ryby 

nabiera specjalnego znaczenia. Już zawważono, 

że nięsumienni handlarze dostarczają na ryn 
*ki rybę wy stanie początkowego rozkładu, 

Należy więc uważać i pnzed nabyciem ryby 

na stół wigilijny ZBADAĆ PILNIE jej świeżość. 

, słe — początek rozkładu. 

  

„mikaliami zapach. Banwione skrzela 

Mięso świeżej ryby 

'powinmo być elastyczne. Jeżeli po naciśnięcie: 

pozostaje 'wikiłęśnięcie — ryba jest nieświeża. 

Skrzela powinny: być jasno-czerwonego koło 

ru. Niesumienni handlarze FARBUJĄ SKRZELA 

ryby zepsutej i usuwają odpowiednimi che- 

łatwo po 

znać. Trzeba przeciągnąć po nich białą chust 

ką — pozostawią ślad. Na świeżej rybie łuska 

trzymmą się mocno, na zepsutej złazi 

przy słabym dotiknięciu. 

STRASZNA TRUCIZNA. 
A więc, panie gospodynie uważajcie! Tru- 

pla'ami 

  

postanowił go rozebrač. 
Podczas rozbiórki uczyniono 

MAKABRYCZNE ODKRYCIE, 

które wywołało wśród mieszkańców dzielnicy 

prawdziwą sensację. Gdy rozebrano ściany i 
przystąpiono do usuwania fundamentu, pod 

pierwszą już belką natknęli się robotnicy na 

kościotrupy ludzkie. Było ich wiele. Czaszki le- 

żały jedna obok drugiej, porozrzucane. Zacho- 

wały się i całe szkielety. Robotnicy powiado- 
mił; o odkryciu p. Lisowskiego, który z kołei 

| zaalarmował o tym policję.. Rohoty przerwano. 

Przybyli przedstawiciele władz policyjnych oraz 
sądowo śledczych na czele z, kierownikiem pier 
wszej brygady Wydziału śledczego aspirantem 

Zarównym. 
Już pierwszy rzut oka na, odnalezisko wy- 

*luczał jakiekolwięk przypuszczenie, że mogły 
to być 
POZOSTAŁOŚCI JAKIEGOŚ CMENTARZYSKA. 
Zarówno pozycja, w której leżały kościotrupy, 

jak i miejsce w którym zostały znalezione, tuż 
pod pierwszą belką podłogi przemawiały prze: 

ciwko temu przypuszczeniu. Było by niewiaro- 
godnym  przypuszczeniem, że budujący dom 

|; użył kościotrupy jako fundament. Świadczy to 
o tym, że zwłoki pochowano pod podłogą już 
po wybudowaniu domu. PRZYPUSZCZALNIE 

MIEŚCIŁA SIĘ POD PODŁOGĄ NIE GŁĘBO- 

KA PIWNICA, KTÓRA ZOSTAŁA: ZAPCHANA 

ZWŁOKAMI, LUB SZKIELETAMI I NASTĘP- 

NIE ZASYPANA PIASKIEM. 

Policja więc stanęła przed zagadką: Kto cho 

' wał zwłoki w piwnicy małego domku, stojące- 

cizna, którą zawiera ryba zepsutą jest straszna. ; 

Zatrucią nią KOŃCZĄ SIĘ NIERAZ ŚMIERCIĄ 

nawet mimo pomocy lekarza, 

Należy także uważać przy nabywaniu RYBY 

WĘDZONEJ. 

Jeżeli z „wędzonek* skóra przy dotknięciu 

złazi płatami, — „towar“ jest niešwiežy. 

Skórka dobrej wędzonej ryby powinna mieć 

KOLOR „ZŁOCISTY. 

fW' okresie przedświątecznym wobec wzro 

stu popytu na rybę, wzrasta także podaż. 

Niektórzy kupcy robią zapasy ryby. Nie 

jeden też może wywieźć na rynek zepsutą rybę. 

Trzeba uważać. 2 
  

go w odosobnieniu na wzgorzu? W jakim ce- 
la? I ile lat temu to się działo? 

Na pstatnie pytanie przyniesie odpowiedź 

zarządzona ekspertyza sadowo lekarska. W ra 

zie jeżeli się okaże, że „wiek* kościotrupów 
nie przekracza 20 lat, — wówczas policja zmu 
szona będzie do przeprowadzenia szezegółowe- 

go maa 

SKLEP WĘDLIN 

R. BARTOSZEWICZ 
ul. Ostrobramska 27. 

Poleca Szan. Publ. na nadchodzące święta 

szynki i wędliny pó cenach konkurenc. 

  

  

"obecnie własność p. Lisowskiego, 

  

Miejsce gdzie odkrycia dokonano zostało za 
bezpieczone. Ustawipono przy domku stały po- 
sterunek policji do czasu wyjaśnienia sprawy. 

TAJEMNICA GEN. ORŁOWA. 

Tymczasem wśród mieszkańców dzielnicy 
krążą rozmaite pogłoski i wersje, z których 

jedna posiada wszetkie cechy prawdopodobień- 
stwa, które zawiera. 

Pewien staruszek, od kilku dziesiątków lat 

zamieszkały w tej dzielnicy, były pracownik 

szpitala wojskowego na Antokolu w czasach 
przedwojennych twierdzi, że wille, stanowiącą 

zamieszki- 
waż przez dłaższy czas przed wpjną generał 
armii rosyjskiej Orłow, naczelny ordynator 
szpitala wojskowego na Antokolu, zaś w ma- 
tym domku obok willi, właśnie w tym pod 
podłogą którego znaleziono kościotrupy, mieści 
ła się 

DOŚWIADCZALNIA GENERAŁA-DOKTORA. 

Okoliczni mieszkańcy wiedzieli o tym, że 
generał Orłow przeprowadza w swym ambuła- 
torium doświadczenia naukowe. Po nocach wi- 
dywano przez szczelnie zamknięte okna wą- 

ziutkie szpary Światła. Staruszek jest przeko- 
nany, że generał Orłow sprowadzał zwłoki ze 
szpitala wojskowego, dokonywał tam sekcji, 
zaś następnie nie chcąc sprowadzać preparo- 
wanych zwłok na cmentarz, składał je pod 
podłogą domku. 

Tak brzmi najbardziej prawdopodobna teza, 
wyjaśniającą tajemnicę makabrycznego znałe- 
ziska przy ul. Wojskowo Cmentarnej. 

BYLI TO LUDZIE MŁODZI... 

Sądząc z czaszek, byli to ludzie młodzi w 
większości mężczyźni, którzy zginęli: gwałtowną 

śmiercią. Na niektórych czaszkach widoczne 
są otwory spowodowane kułami oraz śŚłady 
uderzeń pstrym narzędziem, mm" 
szablą. 

Jest wśród tych, również parę akeles 
dziecięcych. 

Współpracównik nasz zwiedził tajemniczą 
„willę generała Orłowa*. Dookoła makabrycz 
nego znaleziska gromadziły się grupki cieka- 
wych. Pod podniesioną belką zauważyłem Sze- 
roką o wystających szczękach czaszkę,” prawda: 
podobnie młodego mężczyzny, ° ре!пуш‚, 'nie- 
zwykle zdrowym uzębieniu: „WE R 

›



8 „KURJER“ 

Wśeści i obrazki z Karas jus 
  

„Zhubili mnie biednu 
„Biedna ja — wdowa. Ledwo rady 

dać mogę z gospodarstwem. Żyj tu па ° 
tej łyndzie bez męża z małymi dziećmi, 
Pracuj od rana do nocy, ni nóg ni rąk 
nie czujesz, ledwo koniec z końcem 
zwiążesz, ledwo łachman jaki kupisz i 
podatek zapłacisz, żeb sekwestrator nie 
przyjechał. Na: kilo soli i litr karasiny 
nie ma pieniędzy. Nawet w dzień targo 
wy żału ję dzieciam obarzanka kupić. 
Sań nie ma za co podkuć. Śledzia na ku 
cię nie wezmę, pieroga na Święta nie 

upiekę... Skądże ja zapłacę te 125 zł? 
I za co? Cóż ja durna baba wiedziała, 
że tak będzie. Lepiej żebym nogi połama 
ła niż poszła wtenczas na to zebranie. 

Powiedzieli, że procenty narosną, że 
pożyczkę dostać będzie można. Ale czyż 
ja jedna zapisała się na członka — zna 
lazło się więcej głupich. Dawniej kas 
żadnych nie było i szczęśliwsi ludzie 
byli. 

" Niki kłopotów nie znał, a teraz tyle 
ludzi płacze. Niejeden to z postem jadł. 
pieniędzy:zebrał i na członka kasy Stef | 
czyka zapisał się, by pożyczkę wziąć i 
jakieś polepszenie w gospodarce wpro- | 

wadzić. 
Z początku dobrze było, sprawdzało 

się wszystko tak, jak nauczyciel mówił. 

Ja sama kilka razy dług zaciągnęła, 

a potem ratami spłacała. Raz ło jak 

mój Piotruś zachorował i doktora trze- 

ma; było sprowadzić. Nie żałuję tych pie 

niędzy. bo dziecko od zapalenia urato- 

wali. Drugi raz podręby trzeba było 

przed zimą do chałupy dać, bo naczysło 

zgniły od wilgoci. 

Ostatnio wzięła, 

wała. 

jak prosiaka Kkupo- 

Poczęli w wiosce mówić, że kasa Stef | 

czyka jest dobra i dla gminy naszej po 

trzebna. Coraz więcej ludzi zapisywało 

Marne Święta bez krupniku ! 

MRUPNIK bez gotowania i filtrowania 

sporządzisz przy pomocy zaprawy ziołowo- 

korzennej. Flakon 1 zł., wystarcza 1-—3 lit'y 

wódki. Poleca skład apteczny Władysława 

Trubliły. Ludwisarska 12 (róg Tatarskiej) 

Tańsze wody kołońskie na wagę, 78 przed- 
nich zapachów. 

* Postępowanie układowe 
dla spółdzielni 

W związku z tym, że dnia 31 grudnia rb. 

Z: +ermin składania «wniosków © zastoso 

wanie postanowienia układowego dla spółdzieł 

mi Lalytcaióh i ich cantral, Izża Rolnicza zwra 

ca szczególną UWĄSC Ta wykorzystanie tego po 

stępowanią przez spółdziemie okręgu Izby. 

My edług bowiem :posjadanych danych .szcze- 

gólnie nieliczne są wnioski od spółdzielni nie 

swiązkowych. 

Tzba Rolnicza uraża za konieczne pełne wy 

korzystanie tej akcji przez poszczególne spół- 

dzielnie. 

Dar dziatwy 
dla bezrobotnych 

Od jednej z naszych najmłodszych czy 

telniczek, uczennicy szkoły powszechne jw į 

Giłutach, gm. mielegiańskiei pow. świę 

ciańskiego otrzymaliśmy naslę *pującej tre 

ści list: 

Wiosną 1936 r. 

my różne kwiaty, i sadziliśmy wanzywa. Z wa 

rzyw najwięcej urosło nam buraków ćwikło- 

wych. Gdy madeszła jesień wyrwaliśmy buraki 

i złożyliśmy do kopca, Dnia 27 listopada rb. p. 

w ogródku szkolnym siałiś- 

nauczyciel spytał dzieci. Co jest w naszym og 

ródku? Dzieci długo odgadywały: wreszcie zga- 

dły, że są buraki w kopcu. Po chwili wspólnych 

narad, postanowiliśmy 190 kg. buraków rozdać 

wónód miejscowej niezamożnej ludności i 450 

ką przekazaliśmy Gminnemu Komitetowi Niesie 

mia Zimowej Pomócy dla Bezrobotnych w Miełe 

gianach. 

którzy mie mają swego domu i są bez pracy, 

ŁONIIA OBRENOACHAKO NA ka, IV. 

Śmiertelny skok z pociągu 
19 bm. o godz. 5 min, 45 na km 75 kolejki 

Datkiem tym «hoemy ulżyć doli tych, 

wąskotorowej źnależiowó leżącego przy torze | 
kolejowym m-ca wsi Soczysno, pow. Kamień 
Koszyrski. Szymona Jakiłcza, lat 24 z obciętą 
ręką i poółłuczoną głową, który prawdoporłob- 
mie został przejechany przez pociąg. Rany w 
drodze do szpitala zmarł. Przyczyną wypadku 
przypuszczalnie było wsiadanie lub wysiadanie 
w biegu pociągu. 

| się na członków. We wtorek tyle w ka- 
° sie było narodu, że i PSU się tru 
| dno. 
1 Aż raz poszła plotka, że nasze pienią 

| dze kradną. Zrobiło się głośno, cały Ku 
i rzeniec o niczym nie dadał tylko o tej 

| defrałdacji. Tego czarnego pana co tam 

| był zabrali do'Wilejki i zamknęli do 
białego domu. Siedział tam więcej jak 
rok, a potem go puścili. 

Zginęło, jak mówią, kilkanaście ty- 
sięcy ludzkiej krwawiev Było cicho, aż 

teraz poprzysyłali nam płacić. 
Skądże ja wezmę aż. 125 zł.? Nie u- 

kradnę jak ten z kasy. Zhubili mnie bie 

dnu kabietu... 
Lepiej nam nie wdawać się w takie 

sprawy, bo naród wioskowy głupi jest 

  
skiego ludność wiejska odczuwa poważny brak 

| drzewa opałowego. Przyczyny mależy szukać w 

| znacznym zmniejszeniu się powierzchni lasów, 

| spowodowanym ikomasacją i parcelacją gruntów 

; przy których zawsze pomniejsze objekty leśne 

ulegają wyrębom."Poza tym wstrzymane zostały 

wyręby w majątku Bełmonż i Staro—Zamosze, 

które zaopatrywały w opał znaczny procent mie 

szkańców powiatu brasławskiego. Ohecnie jedy 

nym. środkiem nabycia opału są lasy państwowe, 

które jednak nie mogą pokryć dostatecznie zapo 

to taż Nad- 

leśnictwa amttszone są sprzedawać drzewo .opa 

towe po dwa lub trzy metry dla jednego gospo 

trzebowanią miejscowych rynków, 

Budowę nzeźni uznano za konieczność i obec- 

mie czynione są starania o uzyskanie na ten cel 

| pożyczek. Gmina drujska ma zaciągać pożycz- 

j kę w wysokości 19 tys, złotych, a gmina smoł- 

weńska  (tunmoncka) w wysoko'ci 5 tys. zł. 

Referat mefioracyjny starostwa wilejskizge 

w planie robót na rok 1937 przewiduje osusze- 

nie bagnistych gruntów na terenie 18 objektów 

roinych: Drogą kopania rowów, regulacji Kana 

łów i rzek odwodnionych zostanie ogółem: ;po- 

nad 5000 ha włościańskiej ziemi. Projektowane 

koszty tych prac wynoszą zł. 72.000. 
* 

Wilejka pow. 
— OPŁATEK W SZKOLA POWSZECHNEJ. 

W ostatnią niedzielę w wiłejskiej szkale powsze 

chnej adbył się tradycyjny opłatek, który zor- 
ganizowałó Koło №: ©. К. 

Młodzież i mauczycielstwo spędziłi miłe chwi 

Le łamiąc się opłatkiem i skłądając sobie ży- 

czenia, М. В. 
— REFERAT (POSŁA KAMIŃSKIEGO. Ko: 

rzystając ze swego przyjazdu na doroczny wal 

ny zjazd Młodej Wsi poseł Kamhiski wygłosił 

przemówienie informacyjne na temat najaktuml- 

| nie jszych poczynań $ejmu i senatu. Sala była У yi jr 
| zapełniona do ostatniego mie jsca przez ludność 
, z Wiłlejki i powiatu. Przemówienie pos. Kamiń 

skiego wzbudziło duże zainteresowanie słucha- 
czy, którzy podziękowali prelegentowi  okłas- 
kami. W; R. 

— 19 GRUDNIA POSIAŁ ŻYTO. Mieszkaniec 

Sosenkį Jan Juszko nie nadążył w czas zasiać 

oziminy, Ostatnio, gdy śnieg zginął zupełnie, 

a ziemia jest miezmarźnięta Juszko póstanowił 

dokończyć siewu j dopiero w dniu 19 grudnia 

zasiał resztę żyta. Sąsiedzi kiwają głowami i 

czekają co z tego będzie. Eksperyment Juszki 

budzi ogólne zaciekawienie. Zobaczymy jaki 

płon da ten zapewne najpóźniejszy na Wilensz- 

W. R. 

  
czyźnie siew, 

Brasław 
— STAROSTA POWIATOWY BRASLAWSKI 

W. TRYBIE ADMINISTRACYJNO - KARNYM 

„UKARAŁ Wincentego Agnieśkę, zam. we wsi Ty 
czk*, gm. drujskiej, za nielegalne posiadanie bro 
ni i polowanie bez karty łowieckiej grzywną w 

wysokości. 20 zł. z zamianą na 7 dni aresztu za- 

stępczego oraz na 14 dni aresziu bezwzględnego. 
W tymże dniu zostało ukaranych 5 innych osób 
mniejszymi karami również za nielegalne po- 
siadanie broni myśliwskiej, 

W DRUI.ODBYŁO SIĘ ZEBRANIE RO- 
BOTNIKÓW, zatnirdnionycn'w przeny:k: drzew 
nym. na którym postanow ono 701g'nizuwać w 
Du: Oddział .,.Centralnego Związku Rebx'ni- 

ków Przemysłu Budowłanzga, Drzewnego, Cers 
micznego i Pokrewnych Zawodów w. Poisce". 
Na zebraniu było obecnych około 100 osóh. 

+ Wybrano zarząd tyraczasywy. 
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z dn. 22 grudnia 1936 r. 
  

kabietu“... 
i každen go oszuka. 

Teraz p, „jod wać Znó- 
wu namawiają. A gdy pieniądze od ludz; 
ściągną to potem złodziejskie ręce wła 
sną kieszeń wypychają. Z biednego na-- 
rodu pokpiwuszki robią. Może byłoby 
na świecie lepiej, żeby rząd tych wszy- 
stkich złodziejów powywieszał"... 

Ani słowa nie mogłem . powiedzieć 
kobiecie wiejskiej, która w potoku wyra 
zów wylewała swoją krzywdę, spowodo 
waną nadużyciem w kasie Stofezyka. 

Palił mnie wstyd, że sprawy te 
u nas zbyt częste i żal, że oto na tym 
cinku na którym możemv własnymi 
łami iść ku lepszej przyszłości -— na 

są 
ой 
si 
04 

cinku spółdzielczości -— podcinanc *ą 
korzenie u pnia. Witołd Rodziewicz. 

L] 

Torf zamiast drzewa 
W roku bieżący m na terenie pow, brasław- 1 darza. 

*W' związku z powyższym ceny Na drzowo ©- , 

pałowe znacznie podniosły się.. Obecnie iudność 

miejscowa poważnie zasłanąwia sę nad zorga 

* nizowaniem wydobywania i przeróbki torfu dla 

celów opałowych. Powiat brasławski posiadi 

bardzo dużo torfowisk ; odpowiedni» zorgan'zo- 

wane. wydobywanie torfu może kwestię pału 

rozwiązać na, długi szęreg lat. 

Sprawa ta poruszana była na ostatnim zjeź- 

dzie wójtów i sekretarzy gmim pow'a' a brasław 

skiego, kiórym zalecono, by zajęli sie uświado- 

mieniem ludności, że torf jest tak samo dobrym 

opałem jak i drzewo. 

i Rzeźnie w Drui i Turmoncie 
Obecnie rozpatrywame są przez zarządy gmin | 

me w Dmi' i Turmoncie, pow. brasławskiego | nie będą wystarczające na pokrycie wydatków 

sprawy budowy rzeźni w, tych miejscowościach. | związanych z budową, i urządzeniem rzeźni, po-. 

Ponieważ ewent. uzyskane pożyczki i tak 

stanowiono pozostałe koszty, po uwzględnieniu 

pożyczek, pokryć z nadwyżek pobieranych op: 

łat za urzędowe badanie zwierząt rzeźnych i 

mięsa. į 
BRET    

Projekty melioracyjne w pow. wileiskim 
W zwiąsku z regulacją rzek Usza i Cwie: 

cień та ала się w stadium organizacji dwie 
| spółki wodne, które mają ha cen przejęcie № м- 

| żytkowanie urządzeń melioracyjnvch «na tych 
rzekach oraz troskę o ich dalszy rozwój, 

Do 'tych spółek wodnych wejdą wszyscy wła 
ściciele T położonych nad rzekami Usza 

i Cwiecień. 

Motodeczno 
— ZAMIAST ŽYCZEN: Dyrekior i grono nau- 

czycielskie państwowego gimnazjum an. T. „Za: 
na w Mołodecznie zamiast życzeń świątecznych 
i noworocznych złożyło na Pomoc Zimową Bez 
robotnym na knt Nr. 70204 Wileńskiego Woje 
wodzkiego Komitetu Pomocy Zimowe* Bezrobot 
nym kwotę zł, 20. | 

— KRADZIEŻ QZĘŚGE OD MOSTÓW. W 
mocy z 17 na 18 bm z mostka na 'orze kolejo 

wym Mołodeczno— Wilejka na 1 448 km skradzio | 
no želažną poręcz. 

Strat na razie nie ustalono. 

"ezne takie zbiorniki. 

  

„niego w poczekalni 

  

 "Oszmiana 
— ZBIORNIKI WODY INA WYPADEK PO- 

ŻARU.* Wobec częstych wypadków, że straż 
pożarna nie może opanować, ognia nie mając 

w odpowiedniej odległości zbiorników - wody, 

Gddział Powiatowy Straży Pożarnych w Oszmia . 

nie przygotowuje na całym terenie: „powiatu В 

w roku bieżącym zbudo 

wano 2 podziemne zbiornik. w Oszmianie i po 

jednym w "Zupranach, Dziowienisžkach i Smor. 

goniach oraz ma ukończeniu SĄ 2 zbiorniki w 

Sołach. Ponadto wykorzystuje "się maturałne . 

zbiorniki wody i w tym też cahu szłamuje się 

  

| sadzawki i «doprowadzą się z mich wodę do 

studzien ssawnych w' Sołach, Borunach,  Poła- 
"nach i Murowanej Oszmiance. Całą tą akcję fi 
nansuje Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wza 

jemmych łącznie z samorządem terytorialnym, 

"który daje od; siebie pomoc 'szapwasikową. 

"Worniany 
OFIARNOŚĆ iPOST. POLICJI PAŃSTW. W 

WDORNIANACH 'DLA NAJBIEDNIEJSZEJ LU- 
DNOSCI Z TERENU GMINY. 16 bm. z inicja- 
tywy komendanta post. P, P. p. A. Waltera z0- 
stalo zaproszone miejscowe społęczeństwo do 
świetlicy P P. w Wornianach, celem omówienia 
i: rozszerzenia zapoczątkowanej 
miejscowy Post. .Pol. „pod hasłem. „Policja: та 
gwiazdkę bezrobotnych”. 

Komendant Wałter zazaaczjł, iż akcja ratum 
kowa ze-strony- natczyciejstwa nie wystarcza, 

często sence ściska się, gdy idzie się przez wieś 

i słyszy, że dzieci płaczą i proszą rodziców o kw 
wałek chłeba «czy trochę gorącej strawy, Dla tej 
dziatwy obcy jest cukier, nieznane jest mięso i. 
tłuszcz, młeko też matka sprzedaje. Ileż to dzie 
ci wiejskich bez śniadania, owiniętych w ja- 

kieś szmaty bez koszuli wędruje do szkoły. 
Zebrani jednomyślnie opowiedzień się zw. 

poparciem dałszej akcji i -zaofiarowali obdarzyć 
dzieci na igwiazdkę paczkami, które mają być 
rozdane na posterunku w dniu 25 gradnia rb. 

_ Należy zaznaczyć, iż w roku ubiegłym jedy - 
nie Post. iPoł. zajął sie dożywianiem: najbiedniej 

szej dziatwy, W! r. b. przez miejscowy Post. 
Poł, rozdano: 32 kg mięsa dlą 8 rodzin, i palt- 
ko dła dziecka 7-letniego. t parę bucików dka 
dziecka, 3 koszule, 3 sukienki. 1 parę bucików 
męskich i t ubranie dła chłopca. - 

25 grudnia rb. w świetlic Post. Pol. w Wor 
nianach zostanie urządzoną: choinka dła najbied. 
miejszej dziatwy. Dzieci. dostaną kakao z bułką. 

rozdane bedą paczki z łakociami, 23 koszulkr 
nowe, 4 sukienki, 1 sweter. 3 parv ciepłej bieli- 
zny. Akcja powyższa obejmie swym zasięgiem 
teren całej gminy, Jest *o wiałka i damiosła ak- 
cja ze strony tuje VO Posterunku Policji. 

į MIEJSCOWY. 

Dzišna 
SKRADZIONY KWITARIUSZ LOPP. - 

W pierwszych dniach grudnia rb. Jan Lopatko.. 

iat 21, zam. we wst Kilepowo, gm. jaźnień- 

skiej, wyłudził od kilku osób na terenie gm. 

łużeckiej tytułera. składei na LOPP kwoty: od 

5 do-20 groszy, na które wystawił pokwitowa-. 

nia. Łopatko do winy przyznał się 1 oświadczył, 

że pokwitowania wydawał z kwitariusza Komi- 

tetu Wojewódzkiego LOPP, skradzionego: przez 
Zarządu Gminy w dele: 

Kwitariusz ten Lopatko patko znispezył. dła : „zateirebr 

śladów. Ponadto  podezas rewizji u Łopatki 

znaleziono 3 stemple urzędowe gminy w Jai- 

nie, któze-skradł on równieź z szaty w pocze— 

kaini Zarządu Gmkintgo: 

Upadek z pociągu 
19 bm o godz. 21.50. nu szlaku Parachońsk: 

-—-Łowcza z pociągu osobowego Nr. 831 wypadł 
rewizyjny komduktor Jan Żuk. 

łoszkodowanego adwieziono <o szpitala w: 
Łunifen, gdzie stwierdzono, że mie ma а4- 

"nych obrażeń. 

— 

  

KUO AERTENNIĘOO i ŁUJTCTENIU "a KREM PRALATOV 7 pras 

  

W, tych dniach odbyło się poświęcenie starodaw nego zamku Riskupėw połskich piakodzacógo 
z XHl-go wieku, t. zw. zamku Bierzgłowskiego, odległego o 18 klm. od Torunia. „Poświęcenie 
zamku odbyło się po gruntownej restauracji i renowacji, która przywróciła zamkowi jego 
starodawny wygląd, bardzo nadwyrężony. wskutek wojen i pożarów. 'W salach zamku Bierz 
głowskiego będzie się mieścił dom rekolekcyjny dla księży i wypoczynkowy dla kleryków.. 

Zdjęcie nasze przedstawia widok ogólny odres taurowanego historycznego: zamku. 

akcj: przez.
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Ра Honorata i Zenona 

Gsestrzeżenia Zakładu We'eerslogil U S. B 

wwie z dnia ZI.XII. 1935 r 

Ciśnienie 767 > ; 

“Tėmpėratūra „šrednia + 3: 
Temperatura najwyższa + 5 
"Temperatura najniższa + 2 

"Opad — | 
"Wiatr: połudn.-zachodni 
Tendencja: bez zmian ' | 
„Uwagi: rano pogodnie, wieczorem“ po- 

" čhmurno. | aa 

B DYŻURY APTEK: 
„.,, Dziś.w nocy dyżurują następujące apteki: - 
d) Sapożnikowa (Zawalna 41); .2) Rodowicza . 
4Ostrobramska 4); 3) Augustowskiego (Mickie- 
«wicza 10); 4) Narbutta (ul. Św. Jańska 2); 5) 
Zasławskiego (Nowogródzka 89). 

Poza tym dyżurują następujące apteki: 
Paka (ul Antokolska 42); Szantyra (Legionów 
10); Zajączkowskiego (ul. Witoldowa 22). 

  

KOMFORTOWO URZĄDZONY: 

Hotel St. GEORGES 
w WILNIE 

| Apartamenty, lazienki, telefony w pokojach 
4 Ceny bardzo przystępne. `   

  

PRZYBYLI DO WILNA: 
-— Do.Hotelu SŁ Georges: Basin Jakub z 

«Czechosłowacji;: Bechowiec Leon z Wolkowy-- 
ska; Franio Helena z Warszawy; Poztolko Zyg 
amunt, adw. z Wiarszawy; Malicka Wilaclawz z 
Warszawy; Strawiński Jan, ziem. z maj. Miro 

|wszczyzna; Brynk Antoni z Warszawy; Karo- 
bath Ernest z Wiednia: Jankowski  Wikto- 
yn, ziem. z maj. Brany; Ogus Samuel z Fran“ 

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

scjł, 

  

  

    

b oco O MIEJSKA, 
ZAMIAST POWINSZOWIAŃ. Prezydent mia 

"sta Wiłna dr. W. IMaleszewsk,, zamiast ipowin- 
«szowań i wizyt świątecznych złożył 25 złotych 

|.ma rzecz Wileńskiego Komitetu Pomocy Zimo 
wej dla bezrobotnych. : ` 

— WLOŚĆ TAKSÓWEK ZMNIEJSZA SIĘ. 
"Właściciełe taksówek uskarżają się na bardzo 

-słabe obroty. Wielu właścicieli dorożek samo- 
„chodowych sprzedało (taksówki. Liczba ich z ro 
"Au па „ok mmniejsza się. Obemie na terenie | 
smiasta kursuje ogółem ok. 40 taksówek. ' 

Zarejestrowanych jest 45, 

SPRAWY SZKOLNE 
— DZIŚ ROZPOCZYNAJĄ. SIĘ FERIE, Dziś 

+22 bm, zakończone zostaną zajęcia. w, szkołach 

<średnich i powszechnych. Tegoroczne ferie po 

trwają dłużej, bo aż do. 11 stycznia r. przyszłego 

«włącznie. | : ! : 

— W IUEGITYMACJACH SZKOLNYCH MU - 
SI BYĆ UJAWIWANY ADRES. Władze szkolne 
„msróciy. uwagę dyrekcyj szkół średnich, iż przy 
wystawianiu uczniom legitymacyj musi być u- 
-widaczniany na mich adres dokładny ucznia. 
W mowydh drukach łegitymacyj szkolnych, 
"wprewadzono odpowiednią rubrykę, iktóra po- 
<winmna być izawsze wypełniana. 

Z KOLEI. 

— POCIĄG DODATKOWY DO WARSZAWY. 
„dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Wil: 
"nie zawiadamia w celach informacyjnych, iż 
(w okresie świąt Bożego Narodzenia między Wil 
mem ą Warszawą będą kursować dodatkowe 
„pociągi pasażerskie według następującego roz 
„kładu jazdy: 

Póc, nr. 7746 — odejdzie z Wilna o godz. 
-20 m. 40 1 przybędzie do Warszawy Gł. « godz. 
5 m 23 dmia następnego. : 

`° : Рокс. nr. 7719 — odejdzie z Warszawy Głów 
mej o. godzinie 0 m. 20 i przybędzie do Wilna 
-Q godz, 8 m. 15 : ia 

„Pociągi te mają zatrzymanie na stacjach: 
«Orany, Porzeczę, Grodno,  Solkółka, Białystok, 
"Małkinia i Warszawa Wschodnia. Przybywa ją 

i oddhodzą — Warszawa Główna. 
Poc. nr. 7716 z Wilna do 'Warszawy odej- 

„dzie w dniach 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31 grudnia 
rb iG, 6 i 12 stycznia 1937 roku..Poc. nr. 7719 
= Warszawy Gł. do Wilna odejdzie w dniach 22, 
"23, 24, 28, 29.131 grudnia, rb. 1 1, 4, 7 i 138 sty- 
„cia 1937 roku. W pociągach tych kursować 
będą wagony osobowe I, II i III klasy. 

| Wtorek - : : 
| (AŽ. Į Jutro: Wiktorii P. M. 

3 22 Wschód słońca — godz. 7 m. 43 
| Grudzień 

„KURJER* z dn. 22 grudnia 1336 r. ONIKA 
W kupony te powinni zaopatrzyć się również, 

i pp. senatorowie i posłowie oraz (podróżni z bi 

Zachód słońca — godz.2 m.52 

| skiamu poecie. 

  

— 
м
 

leimi okręgowymi, * okresowymi i bezpłatnymi, 
mający zamiar wyjechać z Warszawy w powyż 
szym czasie. w i аЗ › 

Dia podróżnych przejeżdżających tranzytem 
przez Warszawę będą zarezerwowane w pocią 
gach dalekobieżnych wagony lub'miejsca. 

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

Podróżmi przy jeżdżający do Warszawy w o-. 
kresie przedświątecznym i mający zamiar wy: 
jechać w tym samym cžašie z powrotem, ze 
względu ma własną wygodę, winni nabywać za 
raz po przyjeździe bilety z kuponami lub ku. 
pony, do posiadanych już biletów na drogę. po 
wrotną, pomieważ w ubiegłych okresach świa- 
tecznych miały miejsce przysadki, że podróżni 

przybyli z prowincji nie mogl: wyjechać obra- , 
nymi (pociągami z powodu wyprzedamia wszyst 
"kich biletów z kuponami, ' 

: ‚ > ONE, 

ZE ZWIĄZKÓW I STOW. 

—  |KURS PRZEGIWGAZOWO-LOTNICZY. 
Staraniem Związku Urzędników Administracji 
Wojskowej zorganizowano specjalny kurs prze 
ciwgazowo-lłotniczy, dla członków Związku i ich 
rodzin. . © : ż 

Kurs przestuchato kilkadziesiąt osób. 
Kurs prowadziki instruktorzy (LOPP -u. 

— 100 rocznica śmierci Puszkina. W dn. 
21 bm. w lokału Zw. Literatów odbyło się zeb 

"ramie ongamizacyjne komitetu obchodu setnej ro 
<cznicy Śmierci A. Puszki.a. Przewodniczył 
prof. M. 'Massonius. Zebrani na wniosek prof. 
Górskiego postanowili zorganizować dn. 10 lu 

tego. 1937 r. środę literacką, poświęconą rosyj 
„Zwrócona się: tęż do red. 

Komitetu „Śród diterackich* z apedem. wy- 
dania numeru puiszkąnowskiego. 

ROBOTNICZA. 

KONFERENCJA  PRZEDSTAWICIEŁI 
'SFER ROBOTNICZYCH W LNSPEKTORACIE 
"PRACY, (Na dziś do ilmspektoratu Pracy zwo- 
łana została konferencją przedstawicieli wszyst 

„kich centrali związków zawodowych, a więc 

centrali Chrześcijańskich (Związków Zawodo- 
wych, Okręgowej Komisji Związków Zawodo- 
wych, :ZZZ i inmych oraz przedstawicieli robo- 

tników miezrzeszonych. : 

Konferenoja ma na ceiu omowienie sytuacji, 

robotników oraz postulatów na najbliższy czs. 

W sferach robotniczych konferencja %а wy 

wołała ogromne zainteresowanie. 

RÓŻNE. 
_ — ZAMIANA KART ROWEROWYCH, Wy 
dział komunikacji Zarządu miejskiego pnzepro 
wadza obecnie do dnia 15 stycznia 1937 roku 
zamianę Kart rowerowych. 

Gi z właścicieli rowerów, którzy. zapłacili 
za karię rowerową 3 złote, będą musieli dopła 
cić przy otrzymaniu nowej karty 1 złoty. Wła- 
ściciele rowerów, którzy opłaciłi 4 złote, otrzy . 
mają kartę bezpłatnie. 

Przy sposołtności należy zaznaczyć, że ilość 
rowerów na. terenie Wilna stale z roku na rok 
zwiększa się. W chwili obecnej jest zarejestro. - 
"wanych «w 'Wiłnie 3200 rowerów. 

— CZY PODROŻEJĄ (POMARAŃCZE? — 

Hurtownie owocowe ujawniły tendencję do pod 
niesienia cem na: pomarańcze w hurcie. Prawdo | 
podełnie -odbije-się to również i w sprzedaży de 
talicznej, KRY ‚ } 

— WIALNIE ZEBRANIE ZWIĄZKU LEKA. 

„RZY ŻYDÓW. W związku Lekarzy Żydów odby 
ło się pod przewodnictwem dr. Lewande waine 
zgromadzenie, na którym: sprawozdanie z dzia. 
iallności Związku złożyli pp. dr. Globus, Burak, 

Poczter iRubinsztejn, Libo, Lewin i Szejnkier. 
Po uchwaleniu absolutorium dla  ustępujących 
władz Związku wybrano nowy Zarząd i Komisię 
Rewizyjną. Do pierwszego weszli dr. dr. Sedlis, 
Libo, Sząpiro Brajtbond, Buch, Wołkowyski i 
Szejnker. Prezesem Zarządu obrano dra Sedlisa. 
Do biura pośredn. pracy przy Związku weszli: 
"dr. dr. Genzel, Papp, Rom, Burak i Poczte”. Z ini 
cjatywy Wileńskiego Związku Lekarzy Żydów 
ma zostać zwołamy do Wilna zjazd lekarzy Ży 
dów Ziem Wschodnich. * (m). 

ofiary 
Zamiast życzeń Świątecznych — na rzecz 

bezrobotnych składam zł 3. — Kuczyński Ka- 
zimierz-Konstanty. 

Na wileńskim bruku 
| ułiey 
| (Niedźwiedzia 21). Sprawcą trzelenia oka- 

— ODWOŁANIE RAIDU NARCIARSKIEGO, | Gy og. RAE > 
"Dyrekcja Okręgowa Kołei Państwowych w Wil | 
mie zawiadamia, iż krakowski świąteczny raid 
kolejowo-narciarski został odwołany. 

— KUPONY NA WYJAZD Z, WARSZAWY 
"W: OKRESIE ŚWIĄTECZNYM. W okresie od 
19 grudnia rb. godz. 12-ej do dnia 24 grudnia 
godz. 18.30 na pociągi dalekobieżne odchodzące 
z Warsząwy Gł, Wisch., Wil. i Gdańskiej obo- 
wiązywać będą kupony dołączane bezpłatnie do 
"biletów па przejazd do stacyj poza Tłuszczem, 
"Mińskiem Mazow., Otwockiem, Żyrardowem, So 
-chaczewem i Wańką, . 

| 
| 

KTO POSTRZELIŁ RYBICKIEGO. 

Wezroja donieśliśmy - © postrzeleniu przy, 
Rysiej 16-letniego Jana Rybickiego 

zał się 16-letni Czesław Stuplikowski, którego 
zatrzymano i skierowano do sędziego śledczego. 
Przy Stuplikowskim znaleziono stary rewolwer 
„bułdog* z 4 nabojami. _ 

Przyczyną postrzelenia — były porachunki 
osobiste. Stan rannego Rybickiego ciężki. — (с.). 

WYRZUCIŁ POLICJANTA Z DOROŻKI. 

Pogotowie ratunkowe opatrzyło wczoraj po 
sterunkowego, który doznał pokaleczeń głowy 
wypaądając z dorożki, z której został zepchnięty 
przez pijaka, którego wiózł do aresztu.  (c.).   

  

; 4 

Litewskie T-w0 
Sztuki i Literatory w Wilnie 
Od roku 19382 istnieje w Wilnie, Litewskie 

Two Sztuki tv Literatury, któremu od początku 

przewodniczy ks, dr. Antoni: Wiskont, 

T-w0 ma ma celu szerzenie kultury artystycz 

nej i naukowo-literackiej i ma charakter apo- 

litycznej płacówki. Obecnie liczy ponad 60 

* członków. . 

' Według sprawozdania prezesa ks, dr. Wis 

„konta, złożonego na ogólmym zebraniu człom- 

ków działalność Twa polegała na tym, że urzą 

dzało ono wieczory w Wilnie i na prowincji 

| z odczytami, dyskusjami, iprzedstawieniami, de 

klamacjami, komeerami itd. W ostatnim okre 

se sprawozdawczym T-wo zorganizowało 23 

wieczory i jedną akademię. mianowicie ku ucz- 

czeniu 25-ej rocznicy zgonu znakomitego litew 

' skiego malarza i kompozytora Mikołaja Kon 

stantego Czurlanisa, wychowanka akademii 

sztuk pięknych w Warszawie. Na wieczorach 

tyeh wygłoszono 18 odczytów, 

sztuk scenicznych itd. 
odegrano 11 

  

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

- Dzisiaj, we wtorek wieczorem (o godz. 
8.15) ostatnie przedświąteczne przedstawienie 

Котей J. Amouillha „Był sobie więzień. 

— Jutro, w środę — przedstawienia nie bę- 

dzie. W czwartek w dniu święta Wigilii Boże- 
go Narodzenia —— przedstawienie . zawieszone. 

- Repertuar świąteczny obejmie wznowienie 
sukcesowych sztuk bież. sezonu -—— w pierwszy 
dzień świąt wieczorem komedia „TEMPO 120* 

w drugi dzień świąt trzy przedstawienia: 
o godz. 12-tej w południe poranek dla dzieci, 
po cenach najniższych, na którym zostanie 
odegrana bajka „KOT W, BUTACH* — pióra 
Wandy. Dobaczewskiej.. Po południu po cenach 
propagandowych wspaniałe widowisko 
Schillera „ENTRYGA I MIŁOŚĆ* -— wieczorem 
komedia „BYŁ SOBIE WIĘZIEŃ". 

„ FPEATR MUZYCZNY 4LUTNIA", 
-— Dziś osłatnie przedstaw. przed świętami, na 

„ którem ukaże się ostatnia nowość „PRZYGODA 

W! GKAND HOTELU", która osiągnęła sukces 
równy zeszłorocznej „ROSE-MARIE*. W rolach 
główńych kobiecych wielki sukces artystyczny 
święcą pp. Lubiczówną z Martówna. 

Repertuar Świąteczny w „LUTNI. W. pier- 
wszy dzień Świąt t. j. w piątek o g. 8.15 w. od 
będzie się 'tylko jedno widowisko na którym 
grana będzie świetna op. Abrahama „PRZYGO 

DA W, GRAND HOTEŁU*. 

— „PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI W 
„LUTNI*%. W sobotę po raz pierwszy o g. 12,15 
"w poł. ukaże się widowisko dla dzieci W.: Sta 
nisławskiej „PORWANE DZIECKO* urozmaico 
ne tańcami (balet L. Muraszowej), śpiewami 
i muzyką. 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 
— WYKAZ LITERATURY BIEŻĄCEJ O ŚLĄ 

SKU. Opracowany przez Śląską Bibliotekę Pu- 
| bliczną im, Józefa, Piłsudskiego pod redakcją 
Jacka Kordszewskiego. Rok II, nr. 2 Kwiecień— 
czerwiec 1936 r. Stron 16. Cena 80 groszy. 

Świeżo ukazał się drukiem nowy numer „Wy 
kaząr Wteratury bieżącej o Śląsku”. Numer ten 
obejmuje druki dotyczące Śląska, które się uka 
zały wdrugim kwartale bieżącego roku. W' nu 
merze uwzględniono 217 pozżycyj w językach poł 

skim, czeskim i niemieckim. 

leūska pod dyr. Władysława     
    

RADIO 
W'TOREK,. dn. 22 GRUDNIA 1936 r. 

6.30: Pieśń pora.;. 6.33: Gimnastyka; 6.50: 
Muzyka; 7,15: Dziennik por.; 7,25: Program; 
7,30: Informacje i giełda; 7,36: Muzyka; 8,00 
Audycja dla szkół; 8,10—11,30: Przerwa; 11,30: 
Audycja dla szkół; 11,57: Sygnał czasu; 12,83: 
Współczesna muzyka francuska; 12,40: Dzien- 
nik poł.; 12,50: Skrzynka rolnicza; 13,00: Muz.; 

14,00—15,00: Przerwa; 15,00: Wiad.  gospod.: 
15,15: Koncert reklamowy; 15,25: Życie kultu- 
ralne; 15,30: Odcinek prozy; 15,40: Tańce pol 
skic; 16,00: Ze spraw litewskich w jęz. pol- 
skim; 16,10: Pieśni Karłowicza; 16,16: Skrzym 

ka PKO.; 46,30: Koncert pół z Poznania; — 

17,00: Dni powszednie państwa Kowalskich — 
powieść; 17,16: Franciszek Schubert. Trio z op. 

.99 B-dur; 17,50: Matematyka, a sport — man. 
L. Kofina; 18,00: Pog. aktualna; 18,10: Sport 
w miastach i miasteczkach — pog. z Wiiłna; 
18,20: Hale targowe przed świętami — trans- 
misja z życia; 18,35: Utwory fortepianowe De 
bussy'ego; 18,50: ,Pogadanka; 19,00: Praca ż 
wczasy — dyskusja; 19,20: Koncert ork. wileń- 
skiej pod dyr. L. Szczepańskiego; 20,00: Kom 
cert symf.; W, przerwach: Dz. wiecz. i pogądan 
ka; 22,30: Lud w poezji staropolskiej; 22,45: 
Muzyka taneczna; 22,55—23,00: Ostatnie wiad. 

ŚRODA, dnia 23 grudnia 1936 roku. 
6:30 — Pieśń; 6:38 — Gimnastyka; 6:50 — Mu 
zyka, 7:15 Dziennik poranny; 7:25 — Program 
dzienny; 730 — Informacje — Giełda rolni: 
7:35 — Muzyka; 8:00— 11:57 — Przerwa; 11:57 
— Czas; 12:00 Hejnał; 12:03 — Koncettt; 1248 
Dziennik południowy; 18:30-—14.00 — Muzyka 
popularna; 18:00 — 13:30 — Co. chcielibyśmy 
usłyszeć — audycja dlą dzieci; 14:00——15:00—— 
Przerwa; 15:00— Wiad. gosp.; 15.15 — Koncest 
„Tekl.; 15:25 — Życie kulturalne; 15:30 — Odci 
nek powieściowy; 15.40 — Muzyka rozr : 
16:10 — Choinka: mw radio — m S 
16:40 — Koncert ikamerałny; 17:00 — Odazyt: 
17:50 — Rozmowa ze Stanisławem Szczepanow 
skim. — wywiad fikcyjny; 18:00 Pogadanka akt. 
18:10 (Boks polski w sezonie, (pog.: 18:20 — 
Skrzynka ogólna; 18:30 Jak snadzić święto?— 
18:40 Francuscy piešniarze; 18:50 Pogadanka: 
19:00 Bitwa pod Łowiczówkiem, opis Adama 
Wyszominskiego; 19:20 Recitał fortepianowy 
Włodzimierza: Trockiego; 19:59 Popularne utwa 
ry orkiestrowe. 20:35 — Chwila Biura Studiów: na; 20:40 Romanse i ballady Rąbetta Schumana 
20:45 Dziennik wiecz.; 20:55 Pogadanika akual 
wyk, podwójny kwartet wokalny „Pro Arte"— 
pod dyr, A. Ludwiga. Przy fortepianie Samuel 
Chones. 22:10 — Mała orkiestra PR.: 22:55— 
23,00 — Ostatnie wiadomości, Ka : 

у ….тяч»{›'‹иш_.,’‚_ 

Wiadomości radiowe. 
WILEŃSCY MANDOLINIŚCI GÓRĄ. 

"Znamy 'dobnze naszym radiosłuchaczom ze 
spół mandolinistów „Kaskdda” zdobył w dniu 
20 bm pierwszą nagrodę na ogólnopolskim ra- 
diowym konkursie mandolinistów. Drugą ma- 
grodę uzyskali mandoliniści łwowscy. Zasłużony 
sukces „Kaskady' powitali radiosłuchacze wi 
łeńscy ze zrozuniałym zadowoleniem. 

NA GWIAZDKĘ DŁA. OCIEMNIAŁYCH. 
*Wileńska Rodzina Radiową pnzekazała w 

iych dniach Zarządowi Kuratorium Opieki nad 
Ociemniałymi w Wilnie, zł. 200 na wigilię dla 
wychowanków tego zakładu. 

| Zaznaczyć należy, iże w kwocie tej mieszczą 
"się opłaty z koncertów życzeń uzyskane przez 
Rozgłośnię Wileńską od radiosłuchaczy. 

AUDYCJJE WILEŃSKIE. 

We wtorek o godzinie: 19.20 orkiestra wi- 

Szczępańskiega 

a" 

rozpocznie interesujący (program złożony z mt-. 
wofów muzyk, popułarnej. i 

Tegoż dmia o:godz. 18.20 w cykłu transmisji 
z życia. usłyszymy reportaż z hal targowych w 
Wilnie, gdzie w okresie przedświątecznym pa 
nuje ożywiony rtch. 

Wi poszczególnych dzielnicach Warszawy trwa w dalszym ciągu zbiórka „odzieży dla bezro- 

botnych. Delegaci Komitetu zebrali dotychczas około 10.000 paczek odzieżowych. — Zdjęcie 

przedstawia moment wydawania pokwitowania dozorcy domu, na otrzymane z całej kamienicy: 
paczki z odzieżą.



` 
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Beżowe gum. „FORTUNA 

ŚNIEGOWCE zł. 3.90||| csiożw.. Vine 
ul. Metropolitalna 5, 
tel. 19-19. Pierwszo- 1 
rzędne wyroby. Pie- 
rniczki miodowe, oz- 
doby choinkowe. 
Żądajcie wszędzie. 3 

NA GWIAZDKĘ? 
Rasowe szczenięta 

owczarków alzackich 
(„wilków*) oraz 4-mie- 
sięczna czarna koteczka 
angorska (20 zł.) — do 

DESZCZÓWKI zł. 3.— 
L. BORSKI 

Rudnicka 10. Niemiecka 22. 

     
    

  

  Wieloletnie doświadczenie dało kosmetyk, jakiego właśnie 
Pani poszukiwała. Nasz puder Abarid to przedewszystkiem 
znakomita odżywka dla cery-zawiera ona sproszkowane 
cząstki cebulek lilji białej, wspaniale przylega do skóry,matując 
iq idealnie. Puder Abarid perftumowany wyiwornymi zapacha. 
mi jest przygotowany z produkiów wyłącznie roślinnych. 

  

sprzedania. Królewska 
6 — 6. Godz. od 15-ej 

do 17-ej 

  

Szczenięta 
„Setery Irlandzkie” 

do sprzedania 
uł. Jaqiellońska 8 ° 22 

30 karatów szczęścia 
Świąteczny program kina HELIOS 

Ostatnie 2 dni filmu „Brygada Śmialych:** SEE 

Maria BASZKIRCEW „PAN“ Į Nasz Świąteczny Program! | 

    

  

i jego 4 nieodstępni towarzysze: 
humor—dowcip—taniec— piosenka 

w brawurowej komedii i DYMSZA 
DWA FILMY w jed- 
nym programie: 

  

  

  

  

  

P 1) riękny film 

A 2) fascynujący 8 Dibbingowany 
Kii film z życia KŁY | PAZURY w Ameryce w 

dżungli p. t jęz. polskim "ks 
  

Kino MAR Dziš Pocz. o 4-ej. W į lą fi] 
Ostrobramska 5 adi wszystkich Span d d Epopea I MOWa 

„PAW TWARDOWSKI 
rol. gl. Fr. Brodniewicz, K. Junosza-Stępowski, M. Bogda i in. — Nadprogr. DODATKI 

Po raz pierwszy w Wilnie! Potężny dramat z życia przedwojennej Rosji 

"HOTEL SAVOY 217 
W roli głównej najznakomitszy aktor doby obecnej Hans Albers. Moskwa. Hulaszcze życie. 
Miłość. Zemsta. Zbrodnia, Niezasłużona kara. — —- — NAD PROGRAM: Atrakcje 

sze AA SNY DZIŚ najnowszy film 

Nad program: UROZMAICONE DODATKI. 

  

  

w rolach głównych 
niezrównany 

Buster Grabbe 
Jacquelina Wells 
Edward Woods 

Pocz. o g. 4-ej, w niedz. i święta o g. 2-ej. 

z życia dżungli p. t. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

          
  

  

a NE AI EW WSR 7 TYTON OWN MODY 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA; Wilno, Bisk. Bandurskiego 4. Telefony: Redakcji 79, Administr. 99 

    
  

  

    

A 

  

  

  

   

. Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—3 pp 

  

    

Giełda zbožowo -fowarowz że WON naszych o Pterowę 
że na*seżon bieżący 'wyprodukowaliśmy no- 

i Iniarska w Wilnie wy gatunek wyjątkowo trwałych i elastycznych 

z dnia 24 grudnia 196 » KART DO GRY 
* Z AA oz | pod nazwą: Century | — brydżowe. Centu- 

Nei 4 "maka I etreby — w maiejer. ilsie, | | 'Y !! — Preferansowe. Specjalną sprzedaż 

w złetych za | 4 (100 kg); len — xa 1000 щ N JEZIERSKI e wul a 

Żyte | standart 6% g/l 1950 20.— ° p. Wilno: Ale 
< П | 670 19.— 1950 sklep owoc. I słodyczy. 

Pozenica | ° 730 , 24.50 25— Z poważaniem 
w I ' 730515 23.50 24— 

jęczmień ' | 675 “ (kaex.) 21.50 22.0) „KARPALIT* S$. A. Lwów 
` - 649 , . 20.— 20,50 Polecam po cenach specjalnych wszyst- 

Owies !  . 468 , 16.— 16.50 | | kie gatunki kart do gry firmy „KARPALIT*, i = ” ау = Ųų Sz 50 Sklep owocowy i słodyczy К, с ge ZM 
> Ay N. JEZIERSKI, Wielka 47 ‘ ' ASA WIE 

Beja pone) PRienai. Inanai я O Bezkompromisowa walka brygad szpiegowskich... 
" . . Fae . A * й З -В — 3625 3630 A > "S Ll 31.50 3230 istniejący od szeregu lat znany ONA — SZPIEG NA USŁUGACH ARMII NIEMIECKIEJ 

$ П--Е 30.50 31.— 

ZO NF 28— 2e50||SKLEP M B £ K O N — AGENT TAJNEJ BRYGADY FRANCUSKIEJ 
; & : UH—G 25.50 26.00 к 
„  tytaia do 50% 29— 2950 | | NACZYŃ = 

„ do 6 26.50 27,— й S ini vakaemiaiės w, | 2128 да został przeniesiony na DOKTOR AKUSZERKA AKUSZERKA Gustowne 
‚ . + ° 4 t 4 

3 

pał asas ias | UI. Niemiecką Nr. 19||ZELDOWICZ 'Smiatowska |M. Brzezina |kosie kavai spas- 
żytni ialu stand. 12.75 13.25 { Chor. skórne, wenerycz | oraz Gabinet Kosmetycz. masaż leczniczy * bl a a O Z 9.75 10.25 | | Poleca duży wybór porcelany, szkła, ema- | | ne, narządów moczow | odmładzanie cery, usu- | elektryzacje Pa 

Siemię laiane b. 90% f-ce wag. s. zał. 36.50 37.50 Il, lamp i raczyń kuchennych. od g. 9—1 i 5—8 w. | wanie 4 marszczek, wą- ul, Grodzka nr. 27 Wilno, Wielka 30. 
Lien ważkie wany? i Ceny dostępne. Naczynia do wynajęcia. DOKTÓR O (Zwierzyniec) 

trzepany Wołożyn basie — — s „ łupieżu, EEA 

3 нею 0 МФ T | Zeldowiczowa [На е оее атя| — 2а Бехсеп | |„petetonylių o Miory sk. gi kę b k › в j9. | TÓŻnyc najnowszyc ° Traby — _.-… 2 dk ay na ce, wanny elektr., elek- USE. ie typów "oraz walizkowe.. 
Czesany Horodz. b. | sk. 303.10 1930 —. 1570.— a wych  |tryzacja. Ceny przystęp- P p Ostatnie przeboje 216,50 1430.— 1470.— "az ai ne. Porady bezplatne, | 4 lampowego — zaulek | Odeon, Columbia; $ im e ma 2080 ST я Nowa Biblioteka od — i + о йао PA I iikacapins Ža AT a — ała 
arganiee m ь — — a 

+ : » LIT а Pd 9093 4, do 3,61 po cenach konkuren- 
Ud iel m le Kc ] (WYPOZYCZALNIA KSIĄŻEK) DOKTÓR MED, cyjnych w firmie 

Ł 8 ` У zaopatrzona w aktualne nowości beletrys- AKUSZERKA J. PIOTROWICZ. RESTAURACJA s Więc WE 8 
?’ Е‹Ёк;еі›іеіу‘;:›г:ЗгЗарг:сиіа!%і‹щгажзыта%;і%о tyczne oraz lekturę dla młodzieży Marja JURCZENKOWA ZUA Js WNE : 

NĄ ° 2 Micklewicza 24 m. 5 Ordynator Szplt. Sawlo: r. 2. 2 fizyka, jęz. polski. Po pensja okresie L kad bardas AGS Laknerowa Choroby skórne, wydaje smaczne obia- MEBLE 
( va) wyolć gesraniamals, pyły zyk 27 Przyjmuje od 9r.do?w | weneryczne kobieca | dy, śniadania i kolacje. nowoczesne : m. S ul, J. Jasińskiego 5— 1: | Wileńska 34, tel. 18-66 Ceny niskie. B ŁOKUIEWSKI | KEANE O: róg Oflarnej (ob. Sądu | Przyjmuje od 5—7 w. | BILARD — GABINETY Wilno, Wileńska 23 | 

— —————————, 
      

Afministracja czynna od g. 9'/,—3'/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—3Y, i 7—9 wiecz,. 
Konto czekowe P. K. O. nr. 80.750. Drukarnią — ul Bisk; Bandurskiego 4, telefon 3-40, 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesyłką pocztową 

CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., kronika redake. i komunikaty — 60 
Be tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy. 

* Redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. , i rubrykę „nadesłane* 

ZEN    
Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ Sp. 1 0. 0. 

3 zł, z odbiorem w administr. 

  

   

2 zł. 50 gr., zagranicą 6 zł, . 

TTE 

Redaktor odp. Zygmant Babiez. 

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

„Za treść ogłoszeń 

    " DRS BOSS TS 

   


