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Likwidacja Kominternu przesądzona 
Komunistyczne Związki Zawodowe (Profintern) przystępują 

do Amsterdasnnskiej Międzynarodówki 
W dniu 27 listopada zakończyły 

się w Moskwie oficjalne pertraktacje 
pomiędzy przedstawicielami amster- 
damskiej Międzynarodówki związko- 
wej (Federation Syndykale Interna 
cionale), a przedstawicielami sowiec 
kich związków zawodowych w spra 
wie zjednoczenia międzynarodowego 
robatniczego ruchu związkowego. W 
rezultacie kilkudniowych pertrakta- 
cy. został podpisany układ-protokół, 
ustalający warunki i zasady współ- 
pracy sowieckich związków zawodo- 
wych z amsterdamską Międzynaro- 
dówką. Ze strony F. S. J. układ ten 
podpisali Jouhaux, Schevenels i Stoiz 
czyli oficjalni kierownicy i najwy- 
biiniejsi wodzowie Międzynarodówki 
nmsterdamskiej. Ze strony zaś so- 
wieckiej, wodzowie sowieckich związ 
ków zawodowych Szwernik, Moska 
tow i Nikołajewa. W najbliższej przy 
sztošci układ ten ma być przedsta- 

wiony do ratyfikacji centralnym wła 
dzom Międzynarodówki amsterdams- 
kiej oraz WCSPS, czyli Wszechzwiąz 
kowej Centralnej Radzie Związków 
Zawodowych Rosji Sowieckiej. Jed- 
nocześnie WCSPS ma przeprowadzić 
odpowiednie zmiany w statucie orga 
nizacyjnym sowieckich związków za 
wodowych, wynikające z ich przystą 
pienia do F. S. J. 

Tyłe na razie wiemy ż oficjalnej 
agencji sowieckiej Tass'u oraz donie 
sień przedstawicieli prasy zagranicz- 
nej w Moskwie o układzie-protokóle, 
którego szcżegółowa treść jest dotąd 
trzymana w. tajemnicy, a który jest 
wydarzeniem o niezmiernej doniosło 
ści politycznej. Co oznacza bowiem 
decyzja zawodowych związków so- 
wieckich przystąpienia do  amster- 
damskiej Międzynarodówki?  Ozna- 
cza ona ni mniej ni więcej jak likwi- 
dację utworzonej z inicjatywy Leni- 
ne w lipeu 1921 r. Czerwonej Między 
narodówki Zwiazków Zawodowych 
czyli t. zw. Profinternu oraz począ- 
tek likwidacji osławionego Kominter 
nn. Sowieckie związki zawodowe ho- 
wiem, które dziś obejmują przeszło 

ź miliony robotników i pracowni- 
ków umysłowych, od samego począt- 
ku stanowiły zasadniczą podstawę 
Profinternu. Cały ruch profinternow 
ski bowiem, pomimo największych 
wysiłków ze strony Moskwy, nie mógł 
skupić w swych szeregach większej 
i pokažniejszej ilości robotników w 
innych państwach. Na nie nie zdały 
się różne dwulicowe taktyczne chwy- 
ty bolszewików, jak np. jednolity 
front związkowy lub angielsko-rosyj 
ski komitet związków zawodowych w 
lstach 1924—1928, przy pomocy któ- 
rych Moskwa chciała rozbić amster- 
damską Międzynarodówkę związko- 
wą oraz zdobyć dla swych celów po- 
litycznych większość międzynarodo- 
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wego proletariatu, zorganizowanego 
w F. S$. I. Jedynie w Niemczech 
przedhitlerowskich, Czechosłowacji, 
Francji, Chinach udało się Profinter 
nowi założyć nieliczne sekcje czerwo 
nych związków zawodowych, które 
nie odegrywały żadnego znaczenia w 
zawodowym ruchu międzynarodowe- 
go proletariatu. 

Stąd też w stronę Międzynarodów 
ki amsterdamskiej były kierowane 
były najostrzejsze ataki. W leksiko- 
nie bolszewickim inaczej jej nie nazy 
wano jak „žėltą“, „socjalfaszystows- 
ką“ | „socjalimperialistyczną“,  po- 
zostającą na „usługach burżuazji” itp. 
itd. Jej wodzowie zaś, a przede wszyst- 
kim Jouhaux przez samego Le- 
nina był nazwany „jednym z najpo- 
dlejszych sprzedawczyków sprawy 
robotniczej” itd. 

I otóż dzisiaj wszystko to Mosk- 
wa puszcza w niepamięć, zaprasza 
do Moskwy „najpodlejszego sprzedaw- 
czyka sprawy robotniczej* i współ- 
nie z nim podpisuje protokół o likwi 
dacji Profinternu. 

I nie tylko Profinternu. Wszak so: 
wieckie związki zawodówe są ni 
mniej ni więcej, jak ekspozyturą par 
ti. bolszewickiej. Szwernik bowiem, 
stalinowski dyktator związków zawo 
dowych jest nie tylko człońkiem CK 
partii, ale również jej biura ozgani- 
zacyjnego. Bez wiedzy Stalina nigdy 
nie robi on żadnego kroku. A partia 
bolszewicka jest podstawą Kominter- 
nu, tak samo jak związki sowieckie 

— podstawą Profinternu. Międzyna- 
rcdówka amsterdamska zaś, jak wia 
dc mo znajduje się pod przemożnymi 
i wyłącznymi wpływami socjalistycz 
nej międzynarodówki robotniczej. 
Gzyli innymi słowy przez zdecydowa 
nie się wstąpienia sowieckich związ- 
ków zawodowych do F. S. I. partia 
bolszewicka zrobiła wyraźny i zdecy 
dowany krok w celu wstąpienia do 
socjalistycznej międzynarodówki ro- 
botniczej i likwidacji Kominternu. 

To nie, że wodzowie partii komu- 
nistycznej we Francji dziś znaleźli 
sie w ostrym konflikcie z francuską 
partią socjalistyczną z powodu odrzu 
cenia przez tę ostatnią pertraktacyj 
o zlanie się w jedną partię robotni- 
czą. Na rozkaz z Moskwy Cachin i 
Thorez jutro pójdą na wszystko. Je 
żeli bowiem Stalin poprzez Szwernika 
dogadał się Jouhaux — to jutro lub 
pojutrze poprzez Cachina i Thoreza 
postara się z pewnością dogadać się 
Blumem. Chodzi mu bowiem o więk 

sze rzeczy aniżeli Profintern i Komin 
tern razem wzięte. Mianowicie o 
wyprowadzenie z izolacji państw: 
sowieckiego i niedopuszczenie do wy 
tworzenia się ideologicznego bloku 
antykominternowskiego dookoła Ro-   

sji sowieckiej. We Francji bowiem 
rządzą radykałowie i socjaliści. Wo- 
bec ostatniej kompromitacji prawicy 
francuskiej rządy tych obu partyj bę 
dą prawdopodobnie posiadały charak- 
ter trwały. W Anglii partia pracy może 
w niedalekiej przyszłości dojść Jo wla- 
dzy. A jeżeli i nie dojdzie, : to jej 
wpływy oraz wpływy angielskich 
związków zawodowych, które i dziś 
są bardzo duże, po najbliższych wy 
borach do izby gmin prawdopodoh- 
nie jeszcze bardziej wzrosną. To sa- 
mo można powiedzieć o Belgii, Cze- 
chosłowacji i państwach skandynaw- 
skich, gdzie socjaliści są przy władzy 
ow 

Dziś wszystkie te demokracje od- 
noszą się z dość dużą rezerwą i nieu 

fnością w stosunku do Moskwy. Co 
prawda wszystkie one krytykują i po 
tępiają „trójkąt antykominternows- 
ki, zawarty pomiędzy Berlinem — To 
kic — Rzymem. Ale to nosi raczej 
charakter platoniczny, albowiem z 
wpływami Kominternu walczyli i wal- 
czą wszystkie, lub prawie wszystkie, 
stronnictwa socjalistyczne. 

Gdyby jednak Komintern zniknął 
i jednego pięknego dnia zarówno par 

tia bolszewicka, jak i wszystkie po- 
zostałe sekcje kominternowskie zna- 
lazły się<w szeregach socjalistycznej 
międzynarodówki to wówczas 
przeciwko komu skierowałoby się o- 
dium trójkąta niemiecko-japońsko- 
włoskiego? W Moskwie to doskona- 
le rozumieją i w tym kierunku wła 
Śnie działają. To nie jest żadna niespo- 
dzianka. Jeszcze w lutym b. r. (dn. 
20) w artykule „Na drogach samolik- 
widacji bolszewizmu, pisaliśmy, że 
po zawarciu antykomunistycznego 
układu pomiędzy Niemcami a Japo- 
nią, w listopadzie 1936 roku, prawdo 
podobnie zostanie zlikwidowany Ko- 
mintern w celu wytrącenia broni z rę: 
ki Berlinowi—Tokio oraz ułatwienia 
zbliżenia się i ściślejszej współpra- 

cy z Anglią, Francją i Ameryką. Je- 
żeli chodzi bowiem o stronę ideowo- 
polityczną, to grunt do takich posu- 
nięć został już dawno przygotowany. 
I dziś widzimy, że Moskwa wstąpiła 
na tę drogą. Czy uda się jej realizac 
ja tego programu — pokaże najbliż- 
sza przyszłość. Że Jouhaux, Schewe- 
nels i Stolz bez trudu dogadali się 
7e Szwernikiem, Moskatowym i Niko 
łajewą i że WCSPS ratyfikuje wy=   

  

żej wspomniany układ nie ulega żad 
pej wątpliwości. Sytuacja wewnętrze 
na i międzynarodowa bowiem Ro- 
sji sowieckiej jest tego rodzaju, że jej 
przedstawiciele godzili się na wszele 
kie warunki „najpodłejszych sprze: 
dawczyków sprawy robotniczej, 

Nieco inaczej jednak przedstawia 
się sprawa, gdy chodzi o ratyfikację 
podpisanego przez Jouhaux i jego to 
warzyszy  układu-protokółu przez 
władze Centralne F. S. I. Ale to juź 
jest sprawa odrębna i wymagająca o- 
sobnego omówienia. 

Zet. 

Ciekawe konsekwencje może pociągnąć 

za sobą owo zlanie się komunistycznych 

związków zawodowych z amsterdamską Mię 

dzynarodówką w państwach, w których ist- 

nieją socjalistyczne związki zawodowe, £ 

nie istnieje legalnie partia komunistyczna. 

Należy wątpić czy klasowe związki тач 

wodowe np. w Polsce, zgodzą się na współ 

pracę z komunistycznymi związkami w ra 

mach jednej międzynarodówki. 

Można liczyć się z możliwością wystąpie 

nia połskich klasowych związków zawodo* 

wych z F. S. I. w razie ratyfikacji protokó* 

| łu moskiewskiego. (Red.). 
  

„Mol Parlamentarne 021! utworzyło Si 
wybeamo władze Kola Wczeraj 

WARSZAWA (Pat). Posłowie i se 
natorowie, którzy bezpośrednio po u 
kazaniu się deklaracji lutowej zgło- 
sili przystąpienie do O. Z. N., zebra 
ni w dniu 29 bm. powzięli uchwałę 
powołania do życia w izbach ustawe 
dawczych koła parlamentarnego O 
Z. N. W ten sposób prace przygoto 
wawcze zmierzające do ustalenia za 
równo samej zasady utworzenia k. 
ła parlamentarnego jak i sformnło 
wania wytycznych metody pracy zas 
tały zakończone i wyrażone w post: 

ci przyjęcia tymczasowego regułami 
pu koła parlamentarnego Obozu Zje 
dnoczenia Narodowego. 

Na stanowisko przewodniczącego 
grupy poselskiej koła parlamentarne- 
40 Obozu Zjedn. Nar. powołano pos 
ta Tomaszkiewicza, na wieeprzewąd 
niczącego — posła Sikorskiego na se 
kretarza posła Hoppego, na czlon- 
ków prezydium grupy — posłów So 
wińskiego i Bołądzia. 

Na stanowisko przewodniczącego 
srupy senackiej koła parlamentarne 

| go Obozu Z. N. powołano sen. Cali- 

cę na wieeprzewodniczącego sen. Le- 

chniekiego, na sekretarza sen DBA 

dium grupy sen. Pawelca i sen. Lipiń 

CZEWSKIEGO i na członków prtezy- 

skiego. 

Stanowisko prezesa koła parla- 

mentarnego Obozu Zj. Nar. powoła- 

no jednogłośnie posła Bolestawa Świ 

dzińskiego. 

Posiedzenie przeciągnęło się po 

północy. 

Narady londyńskie nad pertraktacjami lorda Haliiaxa 
LONDYN (Pat). Rozpoczęte dziś o 

11-ej przed południem narady francu 
sko-brysyjskie toczyły się w ciągu 
całego dnia prawie bez przerwy od 
godziny 11 przed południem. Nara- 
dy były wypełnione sprawozdaniem 
lorda Halifaxa o wizycie i rozino- 
wach w Niemczech. 

W czasie zaledwie godzinę trwają 
cej przerwy speżyto śniadanie u pre- 
miera Chamberlaina, a następnie 
przystąpiono ponownie do dalszych 
narad, które przerwane zostały do- 
  

Mana przeć moparthstów į Komitnioióg 
Sp.skowcy porzucają broń na drogach. Uniemożliwiony pucz 

PARYŻ, (Pat). Prasa podaje zestawie- 
nie i dotychczasowe vryniki dwutygodnio- 
wej akcji władz bezpieczeństwa w sprawie 
kagulardów. Dotychczas aresztowano ogó- 
'łem 26 osób, za 5 rozesłano listy gończe, 
4 osoby są poddane pod dozór władz po 
licyjnych. Władze bezpieczeństwa oświad 
czają jednak, iż sledztwo bynajmniej nie 
zostało jeszcze ukończone, i że 'vkrótce 

opinii publicznej podane zostaną nowe 
fakty. 

W tej chwili uwaga władz zdaje się 
koncentrować na Tuluzie i okolicy, gdzie 
przeprowadzono liczne rewizje przy udzia 
le poważnych sił policyjnych. Poza tym 
również w nkolicach Dieppe znaleziono 
u wielu osób liczną niezadeklarowaną 
broń. 

W Paryżu jak i na prowincji, władze 
zanotowały charakterystyczne fakły, a mia   

komunistyczny 
nowicie porzucanie broni czy też ładun- 
ków amunicyjnych przez nieznanych osob 
ników na placach lub drogach  publicz- 
nych, Widocznie wiela osób, zaalarmowa- 
nych rewizjami, łą drogą chce się pozbyć 
kompromitujących dowodów. Np. na dro- 
dze do Villacoublay pod Wersalem cy- 
kliści znaleźli porzucony karabin typu Win 
chestera, na drodze z Paryża do Harby 
znaleziono 6 strzelb typu niemieckiego I 
angielskiego. 

W Paryżu władze przeprowadziły 
wczoraj rewizję w siedzibie organizacji, za 
łożonej przez gen. Duseigneura 1. zw. Unii 
Stowarzyszeń Obrony Przeciwkomunisłycz 
nej, gdzie skonfiskowano dokumenty. 

Prasa lewicowa zwraca uwagę z okazji 
śledztwa przeciw kagulardom na działal- 
ność niejakicgo barona de Potliers, natura 
lizowanego Austriaka, którego dzienniki   

„lewicowa oskarżają o udział w fajnych 
organizacjach nacjonalistów i faszystów 
francuskich, baron de Poitiers miał zbiec 
za granicę, 

Równolegle do rozwijającego się śledz 
twa w sprawie kagulardów prasa narodo- 
wa przechodzi do ofenzywy, podając za 
swej strony coraz więcej szczegółów spi- 
sku komunistycznego, jaki miał być przy 
gołowany na 15 listopada. Wybiłny pu- 
blicysta i członek instyłutu Jacques Bar- 
doux powraca do tej sprawy na łamach 
„Le Jour“, zaznaczając, iż plany rozru- 
chów komunisłycznych zostały ujawnione 
rządowi przez niekiórych deputowanych 
z klubu komunistycznego, którzy przerazi 
li się ewentualnych konsekwencyj. Dzięk: 
temu rząd mćgł podjąć plany dyskretnych 
lecz daleko idących zarządzeń, które 
uniemożliwiły akcję komunistów, 

piero o 7.30 wiecz. Po obiedzie u mt 
nistra Edena narady kontynuowano 
do późnej nocy. 

Jakichkoiwiek informacyj ze źró 
deł miarodajnych nie należy spodzie 
wać się przed dniem jutrzejszym, a 
oficjalny komunikat o neradach uka 
że się zapewne dopiero jutro m4 po 

j fudniu. 

| LONDYN, (Pat). Z miarodajnych kół 

brytyjskich korespondent PAT otrzymuje 

nasiępujące sprawozdanie © przebiegu 

dzisiejszych rozmów francusko-brytyjskich. 

Na wsiępie lord Halifax dokładnie zdał 

sprawę ze swych wrażeń wywiezionych z 

wizyty w Niemczech. Ministrowie francus- 

cy całkowicie rozumieli program tei wl- 

żyty I uznano, że ograniczony cel, związa 

Włochy uznały 
si: rząd włoski uznał oficjalnie rząd 
Mandżu-Kuo. Min. Ciano wysłał z tej 
okazji następującą depeszę do min. 
Hirota: 

Mam zaszczyt zawiadomić pana, 
że rząd faszystowski uznał formalnie 
rząd Mandżu-Kuo i postanowił utwo- 

  

лу z @ wizytą został osiągnięty. Następnie 

»rzystąpiono do dyskusji nad kwestią kolo 

nłalną, którą omawiano wszechstronnie | 

zgodzono się że wymaga ona dalszych ba 

dań. Dalej dyskutowano na temat zamie- 

rzonych wizyt min. Delbosa w Warszawie, 

Bukareszcie, Białogrodzie I Pradze. Wiel- 

ka Brytania i Francja dążą do utrzymania 

pokoju zarówno w Europie środkowej jak 

1 gdziekolwiek indziej. Podjęto następnie 

zadania sytuacji na Dalekim Wschodzie, 

którą uznano za poważną, zgodzono się 

co do konieczności podjęcia zdecycowa- 

nych kroków celem ochzony Interesów 

obu rządów. Omawiano również sytuację 

w Hiszpanił, uznając że polityka nieinter- 

wencji była bezwzględnie słuszna. 

rząd Mandżukuo 

  
RZYM, (Pat). Agencja Stefani dono | rzyć królewskie poselstwo w tym pań: 

stwie. Generalny konsul włoski w Muk 
denie otrzymał polecenie oficjalnega 
powiadomienia o tym rządu w Mand- 
żu-Kuo. Równocześnie wysłał min 
Ciano depeszę o podobnej treści do mi: 
nisterstwa spr. zagr. w Mandżu-Kuo. 

(Telefonem od naszego korespondenta z Warszawyj 

Dekoracja biskupa Szlagowskiego 
Komandorią „Polonia Restitut<' 
W sohotę 27 bm. Pan ; rezydent R. P. wręczył ksiedzu  biskupowł 

Antoniemu Szlagowskiemu iusygnia Komandorii 
gwiazdą. Przy akcie byli obecni ks. -arcyb. Gai' i biskup Gawlina. 

Polonia Restituta s



W Czang-Czau już są Japończycy 
'POKIO (Pat). Według komunika 

tu japońskiej kwatery głównej na 
froncie szanghajskim wojska japońs 
kie posuwają się w kierunku Nanki- 
nu czterema drogami: wzdłuż rzeki 
Yang-Tse, obok linii kolejowej Szan 
gbaj — Nankiu, drogą z Iszingu 
wzdluž įeziora Taibu i wreszeie drogą 
południową z Czang — Szingu po 
przez Kwanggten. 

Wojska chińskie znajdują się je 
szeze w Kiangyin wokoło którego roz 
trywają się zacięte walki. Upadkn 
miasta nałeży oczekiwać w najbliž- 

szej przyszłości, 
Kolumna wojsk japońskich, posa- 

wająca się w kierunku zachodnim 
wzdłuż kolei Szanghaj — Nankin za 
jęła Czang-Czau na połowie drogi po 
między Suczau a Nankinent. 

Oddziały, podążające wzdłuż za- 
chodnich brzegów. jeziora. Taihu 
wkroczyły do Iszingu. 

Wojska japońskie panują już 
całkowicie nad wodami jeziora Tai- 
lu, jednego z trzech wielkich jezior 
w dolinie rzeki Yang-Tse. Liczy ono 
ekoło 1000 mil kwadratowych,   

_Demarches Stanów Zjednoczonych, Anglii 
i Francji 

TOKIO (Pat). Agencja Domei de- 
nosi: ambasador Stanów Zjednoczo- 
nych Grew oraz amhasador W. Bry- 
tanii sie Robert Craigie odwiedzili mi 
nistra spraw zagranicznych Hirotę, 
składając mu. identyczne ea do treś- 
„el noty, w których rządy W. Brytanii 

i Stanów Zjednoczonych protestują 
przeciwko ingerencji Japonii do 

w Toko 
| spraw eelnych w Szanghaju. 

Obydwaj ambasadorowie eświad 
czyli, że rządy ich z najwyższym nie 
pokojem śledzą rozwój sytuneji w 
dziedzinie administracji ceł w Szang 
haju. х 

Tdentyczną demarche poczynił am 
basador francuski Arsen Henry. 

Japończycy zajęli adm'n. celną w Szanghaju 
pomimo protestów Anglii, Francji I Stanów Zjednoczonych 

SZANGHAJ (Pat). Przedstawiciel 
władz japońskieh oświadczył, iż Ja- 
pończyey objęli legalnie kontrolę nad 
tymi gałęziami administracji, które 
rnajdowały się w rękach ehińskich. 
Dodał on „iż władze japońskie przej 
mą również administrację celną. Po 

mijając sprawę pożyczek, udzielo- 
nych Chinom, a zagwarantowanych 
dochodami z ceł, sprawa administra- 
€ji celnej dotyczy wyłacznie Chin i 
Japonii. Międzynaredowe oblicze za- 
gadnienia zostanie rozpatrzone pėž- 
niej. 

103 samoloty, 23 czołgi, 10 pancernych 
samochodów 

dostarczyła Anglia Chinom 
TOKIO, (Pat). „,„Asachi Szimbun” za- 

rzuca Wielkiej Brytanii, którą nazywa ukry- 
fym wrogiem, wspomaganie Chin przez 
udzielanie im pomocy finansowej, dostar- 
szanie maferlału wojennego I wpływanie 
na opinię publiczną świata w sensie anty 
japońskim. 

Dziennik twierdzi, Iż do połowy paź- 
dziernika wywieziono z Wielkiej Brytanii, 
do Chin 2 wielkie samoloty bombowe, 6 
lekkich bombowców, 45 myśliwskich sa- 

moloiėw Innych typów, 100 min podwod- 
nych, 4 działa przeciwlotnicze I wielką 
liość materiału wojennego. 

Prócz fego dziennik wymienia 23 czoł- 
gi, 10 samochodów pańcernych, 42 samo- 
chody ciężarowe. Materlał wojenny był 
dostarczony do Chln przez Honkgonk | 
Haipong. Dziennik stwierdza, że coraz bar 

<i wypowiedzenia wojny Chinom, w celu 

| dziej zyskuje na sile pógłąd o koniecznoś 

molofów, 10 ciężkich bombowców, 40 sa | ogłoszenia blokady Ich wybrzeży. 

4.000.000 domów wybudują St. Zjednoczone 
Pięcioletni plan budowiany Roosevelta 

WASZYNGTON, (Pat), Prezydent Rao- 
sevelł wystosował dzisiaj orędzie do kon 
gresu, poświęcone wielkiemu planowi bu- 
dowłanemu, który będzie wykonany w 
clągu najbliższych pięciu lał, 

Program prezydenta Roosevelła oparty 

M. ŻEJMO 
WILNO, MICKIEWICZA 24 

  

  

DEMONSTRACJE I SPRZEDAŻ RATAL- 
HA NAJNOWSZYCH ODBIORNIKÓW. 

FAILIPSA Sz207-38 2 MONOSTEREM 
  

Jest na ścisłej spółpracy rządu z prywatny 
mt przedsiębiorstwami. 3 

Prywatne przedsiębiorstwa I prywatny 
kapitał muszą ponieść główrńy ciężar bu 
dowy nowych domów, rząd zaś będzie się 
starał udzielić pomocy i ułatwień nabyw- 
com nowowzniesionych zabudowań. 

W ciągu najbliższych pięciu łat, by za- 
pobiec brakowi mieszkań trzeba będzie 
rok rocznie budować od 600 tys. do 800 
łys. jednostek mieszkaniowych. Innymi sło 
wy. w łym okresie trzeba będzie wybudo- 

| wać od 3 do 4 milionów domów. Obli- 
czając koszt budowy jednego domu na 
4 tys. dolarów, otrzymuje się globalną su 
mę 12 do 15 miliardów dolarów. Wykona 
nie tego programu nie da w rezulłacie nad 
produkcji mieszkaniowej, 

Zagadnienie zredukowania kosztów 
budowy, co pozwoli na ożywienie ruchu 
budowlanego, zwiększenia zafrudnienia i 
większe dochody, musi być rozwiązane 
przez przemysł budowlany. 

Rząd ze swojej strony postara się ułat- 
wić nabywanie lub wynajmowanie nowych 
domów rodzinom średnio zamożnym, do- 
sierczając jednocześnie  przedsiębiorst- 
wom środków, pozwalających na rozwi- 
nięcie ich działalności na większą skalę, 

Mn. Grabowski 
odlethsł do Warszawy 

Po frzydniowym pobycie w Wilnie I 
złustrowaniu działalności Sądów minister 
Sprawiedliwości p. Grabowski opuścił Wil 

no. ;   
NSE KTE ET IIS TOEIEOEETSEOINAISSGNAS SRT ОНУОО 

Zebranie Zespołu Rzemieślniczego 0. Z. H. 
w Wilnie | 

W dniu wczorajszym w lokalu OZN przy 
ul. Mickiewicza 22—5 odbyło się zebranie 
Zespołu Rzemieślniczego OZN w Wilnie. 
Zebranie zagaił przewodniczący zespołu 
p. Piotr Hermanowicz. 

Na wsiępie przewodniczący podał do 
wiadomości zebranych uchwałę Cechu Sto 
larzy i Bednarzy w Wilnie z dn. 27 b. m. 
o zakupieniu karabinu maszynowego z 
koniem i uprzężą dla wojska garnizonu 
wileńskiego. 

Nasłępnie inlaresujące sprawozdanie 

z wycieczki parlamentarnej na Śląsk przed 
stawił p. poseł Hermanowicz. 

O specjalnym ulgowym kredycie w 
KKO. m. Wilna refetował dyrektor kasy p. 
Miłkowski, 

P. dyr. Barański przedstawił dołychcza 
sowe prace OZN na odcinku rzemieślni- 
czym. 

Szeroko zakrojona i rzeczowa dyskusja 
nad słanem rzemiosła w Wilnie wyłuszczy 
ła dość ciekawie posłulały które mają być 
przedstawione p. Premierowi w czasie po- 

1 byłu jego w Wilnie. 

'zupełnemu znistczeniu, 

  

„KURIER WILEŃSKI: 30. XI 1987 

Obchód 107 recznicy 
listopadowej 

WARSZAWA, (Pat). Dziś, Jako w 107 
rocznicę wybuchu powstania  listopado- 
wego, odbył się w Warszawie uroczysty 
obchód „Dnia Podchorążego”, w którym 
wzięły udział delegacje | oddziały szkół 
podchorążych zawodowych | rezerwy, 
przybyłe specjalnie na dzisiejsze święto 
do Warszawy. * 

W roku bieżącym wzięły udział w ob- 
chodzie po rez pierwszy również oddziały 
PW młodzieży szkolnej, 

Polska kom'sja wyjechała 
ta miejses katastrefy 8s moletowaj 

WARSZAWA, (Pat). O godz. 15,30 po 
ciągiem bukareszteńskim odjechała spe- 
cjalna komisja techniczna polskich linij loł 
niczych. „Lot”, która z Bukaresziu odleci 
samolotem do Sofii. 

W skład komisji technicznej, kióra we 
spół z komisją bułgarską zajmie się ustale 
niem przyczyn katastrofy polskiego samo- 
lotu, wchodzą inż. Małecki z dep. lotnict- 
wa cyw., Inż. Filip z kontroli cyw. statków 
powietrznych, рйо! Płonczyński, Inż. 
Dzwonkowski I p. Rudolf Bujak. 

Do czasu przybycia na miejsce kałastro 
fy Mozgoicki Rit komisjj z Warszawy, 
szczątki samolołu oraz miejsce wypadku 
zosłało odpowiednio zabezpieczone 
przez posterunki wojskowe. 

Ludendorf poważnie 
chsry 

MONACHIUM (Pat). Ze źródeł 
prywatnych informują, że gen. Lu- 
dendorf, od dawna cierpiący na €ho- 
robę pęcherza; czuje się obecnie go 
rzej. Gen. Ludendorf liczy obecnie 
78 lata, tak, że stan zdrowia generała 
budzi niepokój. 

Ks. Bernard ciężko 
ranny w katastrofie 

samochodowej 
HAGA, (Pat). 29 bm. rano księciu Ber- 

nardowi, małżonkowi holenderskiej na- 
stępczyni tronu wydarzył się w czasie po- 
dróży do Amsterdamu niaszczęśliwy wypa 
dek. 

Na samochód księcia wpadł z bocznej 
drogi samochód ciężarowy, Siła zderzenia 
była tak wielka, że samochód księcia uległ 

Książę Bernard jest ciężko ranny w 
głowę i doznał wstrząsu mózgu. Życiu je- i 
go nie grozi jednakże niebezpieczeństwo. 

Prześladowania muzuł 
manów w Sawietach 
STAMBUŁ, (Pat). Ze wszystkich części 

Północnego Kaukazu nadchodzą wiadomo 
ści o kolejnej fali prześladowań, skierowa 
nych przeciwko wyznaniu islamskiemu. 

Po ogłoszeniu nowej konstytucji wielu 
mułłów i imamów uwierzyło zapowiedzia 
nej swobodzie praktyk religijnych | wysłą- 
piło zupełnie otwarcie. Po paru miesią- 
cach zaczęły się masowe óreszty i zesła- 
nia, 

Wszelkie książki, nie wyłączając ko- 
ranu, drukowane w języku arabskim są kon 
fiskowane. | 
TPA 

  
  

JANUSZ 
ŽULA 

Dyrektor Rozgłośni Wileńskiej P. R., 
b. oficer 1 p. uł. Beliny, major w st. sp. 11 p. uł. 
odznacz. Krzyżem Nienodlesłości, Krzyżem Walecznych [4 
3-krotnie, odznaką | Brygady „za wierną służbą” i in. 4 
urodzony dn. 18.XII. 1886 r., zmarł w Wilnie 28 XI. 1937 r. 

Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 30.X1. o godz. @ 
10-ej rano w Kościele Garnizonowym św. Ignacego. : 

Czego Jego pamięci! 

Wileński Oddział Koła 1 p. uł. Leg. Pol. E 

Eksportacja zwłok 

WSKI 
Leg. L i 

    

  

ś.p. dyr. Żuławskiego 
Wczoraj wieczorem Wilno oddało ostat 

nią posługę zmarłemu w niedzielę dyrek- 
torowi Rozgleśni Wileńskiej Polskiego Ra- 
dia ś. p. Januszowi Żuławskiemu. 

Przed domem żałoby przy ul. Kalwaryj 
skiej 20 o godz. 17 zaczął formować się 
kondukt pogrzebowy. Kompania honoro- 
wa gamiizonu wileńskiego, dwie orkiestry, 
delegacje z wieńcami i katafalk, Eksporio 
wał ks. Śledziewski. Przed  kafafal- 
kiem szedł ułan w historycznym stroju „be 
liniaka" niosąc odznaczenia wojskowe 4. 
p. Żuławskiego. 

Kondukt pogrzebowy prowadzony był 
ulicami: -Kalwaryjską, Bonifraterską, Ludwi 
sarską I zaułkiem Jezulckim do kościoła 
garnizonowego św. Ignacego. 

Za trumną, na której umieszczono ułań- 
ską czapkę „beliniaka”, kroczyła żona 
zmarłego p. Marła Żuławska, za nią naj- 
bliższa rodzina przybyła z Krakowa i 
Warszawy, dalej przyjaciele, znajomi i 
pracownicy Rozgłośni Wileńskiej P. R. 
Wśród rzesz odprowadzających zwłoki š. 
p. dyr. 1. Żuławskiego zauważyliśmy mię- 
dzy Innymi: sen, Dóbaczewskiego, dyr. 
Głazka, płk, Goebla, pik. Burczaka, mjr. 
Lankaua, przyjaciela zmarłego mir. Pery- 
słego, dyr. Pikieła. 

W. kościele złożone zosłały u irumny 
7 emi" 5 

  

ojciec sam pamięta, że 
PODARKI GWIAZDKOWE 
trzeba kupić u 

BRACI JABLKOWSKECH 

  

Wnuk walczy z dziełem swego dziadka 
LONDYN, (Pat). Na premiera egipskie | 

go Nahas Paszę dokonał nieudanego za- 
machu 22-lełni student wnuk przewódcy 
rewolucji z roku 1882 Arabi Paszy, 

Arabi Pasza jako minister wojny w ga- 
binecie Tewfika zorganizował w roku 1882 
powsłanie przeciwko nadzorowi brytyjs- 
ko-francuskiemu nad Egipiem. Został on 
pokonany i zesłany na wyspę Cejlon, skąd 
pozwolono mu powrócić w roku 1901. 

Arabi Pasza zmarł w roku 1911 w wieku 
lat 70. | : й 

Jego wnuk, należący do organizacji 
skrajnie nacjonalistycznej *o zabarwieniu 
faszystowskim znanej pod nazwą „Zieło- 
nych koszul” usiłował pozbawić życia pre 
miera pierwszego narodowego rządu egip 
sklego, o którego stworzenie Arabi Pasza 
walczył 55 lał temu. 

Demonstracje antyżydowskie na Litwie 
KRÓLEWIEC, (Pa). Jak donoszą z Lit. 

wy, w kilku miejscowościach doszło do 
poważnych demonsiracyj antyżydowskich. 
W Szawiach demonstranci powybijali szy- 

by w domach i sklepach żydowskich oraz 
BEBE 1 

  w gimnazjum żydowskim. W Wiikomierzu 
+ м Kłajpedzie doszło również do demon- 
stracyj, przy czym powybijane zosialy szy 
by w gmachach żydowskich oraz pourbo- 
wanych zostało kilku żydów. 

  

—_ Pomoc zimowa 
W dniu 29 bm. odbyło się pod prze- | 

wodnictwem dr. W. Staniewiczą po- 
siedzenie prezydium. Wycziału Wyko- 
nawczego Wojewódzkiego Obywatel- 
skiego Komitetu Zimowej Pomocy 
Bezrobatnyn: w Wilnie, na którym 
uchwałone zostały normy świadczeń 
pieniężnych na pomoc zii 1ową. Normy 
te po zatwierdzeniu przez Ogólnopols- 
ki Komitet Zimowej Pomocy zostaną 
podane do publicznej wiadomości. 5 

Następnie prezydium Wydziału 
Wykonawczego uchwaliło preliminarz 
Wojewódzkiego Obywatelskiego Ko- 
mitetu Zimowej. Pomocy Bezrobotnym 
na m. grudzień r. b. w wysokości 
120.000 zł, zatwierdziło  preliminarz 
Miejskiego Komitetu ZPB w Wilnie 

  

za mec listopad rb. 3 

Uchwalone zostały również normy 
świadczeń od rolnictwa t. j. 1 kg zboża 
lub 5 kg ziemniaków z jednego ha 

użytków rolnych oraz 5 m sz. drzewa 
ze 100 ha użytków leśnych z ew. za- 
mianą na gotówkę według cen rynko- 
wych w danej miejscowości lub loco 
las. Normy te podane w swolm czasie 
przez Wojewódzkie Biuro Funduszu 
Pracy pokrywają się z normami Ogól 

nopolskiego Komitetu Z. P. B. : 
Z kolei prezydium Wydziału Wy- 

konawczego Wojew. Obyw. K-tu Z. P. 
B. uchwaliło przeprowadzić w dniu 
19 grudnia zbiórkę pieniężną na ca- 
łym terenie województwa na „Gwiazd 

kę dia dzieci rodziców bezrobotnych".   

"wieńce 6d rodziny, Min. Poczł i Telegra- 

fów, grupy „belinisków” w Wilnie, Zw. 
Legionistów, Polskiego Radia 'i Praeowni« 
ków Rozgłośni Wileńskiej. Ž 

Nabożeństwo żałobne przy wypełnio< 
nym kościele odprawił ks. Śledziewski. 

Š. p. Janusz Žulawski major w 

stanie spoczynku, Dyrektoc Rozgłoś- 

ni Wileńskiej Polskiego Radia zmarł 

w Wiłnie 28 listopada 1937 r. Po 

opuszczeniu szeregów armii Ś. p. ma 

jor Żuławski podjął pracę w Polskim 

Radio, którą przerwała Mu śmierć 

zabierając radiofonii naszej człowie- 

ka, będącego pięknym typem praco- 

wnika społecznego na tym polu. 

Nabożeństwo żałobne za duszę š. 

p. Janusza Żuławskiego odhędzie się 

dzisiaj, we wtorek, o godzinie 10-tef 

w kościełe św. Ignacego (garnizono- 

wym). Tegoż dnia nastypi eksporta- 

eja zwłok na dworzee koleiowy Ce- 
lem przewiezienia ich do Warszawy; 

gdzie we środę odbędzie się pogrzeh 

na cmentarzu wojskowym na Po. 

wązkach. 

Nożycami przez prasę 

„|Prosimy © wskazanie 
adresu 

Warszawski „Dziennik Narodowy” za- 
mieszcza w niedzielnym numerze-na pierw 
szym miejscu treść listu hojnego ofiarodaw 
cy na cele Stronnictwa Narodowego. Lisi 
jest podpisany: (—] Lemiesz, a redakcje 
zaopatruje go łakim komentarzem: | 

Wierzymy, że czyn p. Lemiesza bę- 
dzie miał ilcznych naśladowców w ca< 
łym kraju. Ofiary można nadsyłać al- 
bo wpros? na kanfo Str. Narodowego 
PKO Nr. 1.818, alko na konto „Warsz. 
Dz. Narodowego” Nr. 8.762. 

Byliśmy niezmiernie wdzięczni, gdyby 
„Warszawski Dziennik Narodowy” zamiast, 
numeru konta, który łatwa znaleźć w spi. 
sie „Uczesiników obrołu czekowego PKO" 
wskazał adres ofiarodawcy I jego imię. 
Umožliwiloby ło nam poznanie człowieka 
noszącego ło samo nazwisko co da- 
brze znany naszym czyłelnikom p. Piotr 
Lemiesz,, kióry nas zapewnił, że żadnych 
krewnych tego nazwiska nie posiada, an! 
tym bardziej sam owym ofisrodawcą nia 
jest. 

„Czas głupiego 
milosierdzia“ 

Mnoży sięw Polsce od pism o coraz io 
niższym poziomie moralnym i intelektual- 
nym. Jesł fo objawem lego że elita zamiast 
wpływać na masy, schlebia masom, Jak to 
wygląda w praktyce można sprawdzić w 
Nr. 4 dwutygodnika „Ogniwo”, wychodzą 
cego na ulicy Rzeźniczej w Kaliszu. Redak 
łorem i wydawcą jest p. Kazimierz Gajew=/ 
ski zdaje się nie rzeżnik. Mimo to czytamy. 
łam w jednym artykule © tęsknocie da 
chwili, w której minie „czas głupiego mie/ 
łosierdzia” t. |. ludzkiego fraktowania prze! 
siępców w więzieniu. = 

Zdaniem autora przestępców należy, 
karać: 1) chłosłą publiczną, 2). ciężkimi, 
robotami w obozach przymusowych w wa, 
runkach- zagrażających zdrowiu i życiu 
(im więcej więźniów umrze tym lepiej), 
3) przymusowymi robotami i chłostą tącz- 
nie (a więc chyba „„łaźnią” co sobotę), 4) 
śmiercią, Tyłka takie stopniowanie kar mo 
że przyczynić się do zwalczania przesięp= 
czości, a więc niech już pzędzej minie 
„czas głupiego miłosierdzia” pisze pro< 
jekłodawca. 

Sami jesteśmy zwolennikami zaosirze< 
nia sankcyj karnych, za niektóre przesięp 
stwa, ale nie w taki sposób. 

Właśnie dlatego warloby zwrócić uwa 
gę p. Gajewskiemu z Rzeźniczej ulicy w 
Kaliszu, że swą niepoczytalną argumenta< 
cją i makabrycznymi projektami bynaj< 
mniej nie ulatwia przeprowadzenia tega 
zadania, Pel-mel. 

   

   
     

  

   

    
 



„KURJER WILENSKI“ 30. XI. 1937 

Preliminarz budžetowy 
na rok 1938-39 

W ustawie skarbowej doręczonej mar- 
szalkom Sejmu i Senatu, wydatki I docho- 
dy państwa zamykają się po obu stronach 
ogólną sumą 2,447 milionów, nadwyżka w 
sumie zł. 86 tys. 

W porównaniu z budżetem na rok ble- 
żący, nowy budżet jest większy po obu 
stronach o 120 milionów zł. Przepisy no- 
wej ustawy skarbowej I układ prelimina- 
rza nie różnią się od poprzednich z wy- 
Jątkiem artykułu 12 Ustawy Skarbowej, od 
noszącego się do podatku specjalnego od 
uposażeń. 

Podatek ten ulega obniżce. Przy wy- 
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Cichno sza? 
Znowu powtorzyly się fakty szantažowa 

mis urzędników przez agentów handlowych 

sprzedających różne wydawnictwa typu „re 

prezentacyjnego*. Agenci grozili utratą po 

sady, jeśli urzędnik nie zakupi luksusow ego 

wydawnictwa. Mądry urzędnik wylegitymo- 

wał agentów i skierował sprawę do pr>ku 

ratora. 

Opowiedziałem ten fakt pewnemu memu 

znajomemu. Ten określił owego urzędnika 

nie jako „mądrego“, ale jako „odwažnego“ 

Istotnie, znam wypadki — nie tylk» wśród 

pojedyńczych osób — ale nawet instytucyj, 

szkół i t. d., które kupowały niepotrzzpne im 

wydawnictwa, czy obrazy „dla świętego spo 

koju“. 

Oczywiście, że osoby tak postępujące 

nigdy nie będą miały „świętego spukuju”. 

Będzie go miał natomiast napewno ów u- 

rzędnik, który skierował sprawę dv proku 

ratora. 
Owi agenci handlowi korzystają z tej 

prawdy ujętej w bajce, opowiadającej, że 

każdy zając ma swoje żaby, któr: przed 

mim uciekają i dzięki którym żyje, 

* ® © 

Pisano o polskim pawiłonie na wysia- 
. wie paryskiej czort wie co! Teraz Francja 

wyróżniła ten pawiłon w sposób naprawdę 

niezwykły. Okazało się raz jeszcze, że nie 

taki czort straszny jakim go malują. 

. е ® 

Wybrałem pracowicie z prasy różne о- 

kreślenia, dotyczące społeczeństwa. Jedni 
powiadają: 

— Każde społeczeństwo ma takich Žy- 

dów, na jakich zasługuje . 

Inni: 

— Mamy. taki rząd, na jaki sobie społe 

czeństwo zasłużyło. 

— Społeczeństwo polskie jest wiane, że 

sztuka w Polsce upada. 

— Jakie społeczeństwo, takie duchowień 

stwo. 
— Administracja wyrasta ze społaczeń- 

stwa i dlatego... 

— Społeczeństwo jest winne, że taką ma 

młodzież. 

— Robotnika doprowadza do buntu na- 

sze społeczeństwo. 

— Społeczeństwo samo jest winne, że 
kspitał nie myśli o celach ogólnych. * 

— Dawne społeczeństwo szlacheckie u- 

trzymywało chłopa w ciemności i nic nie 

ns dziwnego... 

— Społeczeństwo chłopskie samo 

"winne, że nie zajmuje przodującego w Pol 

sce stanowiska. 

It dit d. 
Bardzo to wszystko są mądre, słuszne, 

piękne maksymy. Wszystkiemu winne spo 
łeczeństwo. Ale skoro wyłączymy zeń choć 

by tylko te grupy, które wymieniłem, to 

gdzie u diabła jest to społeczeństwo? 

jest 

Ф © * 

Dzwonek. Otwieram. Wchodzi żebrak. 

— Litościwa osobo... 

— (Czegoż przychodzicie teraz, przecie 

wiecie, że koniec miesiąca i ja... 

— Dobrze, dobrze — uprzejmie przery- 
wa mi żebrak — litościwej osobie to po- 
kredytuję do pierwszego. 

т . % 

Z eyklu: nasze dzieci. 

Mama: Pamiętaj Kaziu, że kłamstwo nig 

dy jeszcze nic dobrego na świecie nie zro- 
biło, że zadaniem człowieka jest przejść 
przez życie z nieposzlakowanym honorem. 

Kazio: Ach mamusiu, jaka z ciebie stra. 
szna konserwatystka! 

* 

Tatuś położył się po obiedzie na małą 
drzemkę. Kazio zaś zrobił z gazety wiełką 
tubę i trąbi na całe mieszkanie, Ciocia mó 
wi. 

— Kaziu, tatuś położył się, tatuś zmęczo 
ny. 

Kazio trąbi, mama mówi: 

— Kaziu, jesteś dobry, chłopczyk, tatuś 
położył się, a ty trąbisz. 

Kazio dałej sobie trąbi. W końcu tata 
zrywa się wściekły i krzyczy; 

— Słuchaj smarkaczu, masz milczeć, ro- 
zumiesz? 

Kazio odrywa na chwilę tubę od ust i 
ру!а urażony: 

— Totalizm, czy co? 

” K. J. W.   

nagrodzeniach wolnych od państwowego | 104.5 milionów zł. wobec 170 min. 
podatku dochodowego oraz od opłat e- 
merytalnych, czyli przy wynagrodzeniach 
urzędników państwowych stopa procento- 
wa podatku specjalnego ulega znacznej 
redukcji. Wynagrodzenia do 150 zł., które 
opłacały dotąd 70/, podatku, zostają zu- 
pełnie od niego zwolnione; przy uposa- 
żeniach do 200 zł. podatek będzie zniżo- 
ny z 9%/o na 30/9, do 250 zł. z 100/ę na 
50/0, do 500 zł. z 110/ę na 80/e, do 1000 zł. 
z 140/9 na 110/e. Przy wyższych uposaże- 
niach stopa podatku nie ulega zmianie I 
wynosi jak dołąd do 2000 zł. 170/e. powy 
tej 2 tys. 250/0. 

Przy wynagrodzeniach w przedsiębior 
stwach państwowych i samorządowych, 
podatek specjalny będzie też zredukowa 
ny. Uposażenia do 165 zł., które dotych 
czas opłacały 5 I pół proc. będą zwol- 
nlone od fego podatku, przy uposaże- 
nlach do 220 zł. stopa podatku ulega ob 
niżce z 70/6 na 20/0 itd. | 

Następnie podobnie jak w latach pop- 
rzednich preliminarz budżetowy zawiera 
przelewy z tytułu podatku, dochodowego 
od uposażeń urzędniczych | opłał emery 
ialnych. Jest fo stwierdzenie oflcjalne, że 
urzędnicy państwowi poza podatkiem spe 
cjalnym opłacają także podatek dochodo- 
wy. 

Dane cyfrowe dotyczące zwiększenia 
wydatków w porównaniu z roklem ubieg- 
łym podajemy w sireszczeniu: podatku spe 
cjalnego preliminujs się na rek przyszły 

  

liminowanych na rok bieżący — obniżka 
wynosi zatem 65 I pół miln. zł. Ponie- 
waż wydatki, jak wyżej powiedziano wzra 
stają o 120 miln. zł., przeto pozostanie do 
pokrycia z Innych źródeł suma około 200 
miln. zł. Z tej sumy 160 miln. zł. wynoszą 
zwiększone dochody zwyczajne z danin 
publicznych, 53 miln. podwyższenie do- 
chodów z monopoli, reszta przypada na 
przedsiębiorstwa państwowe. Najwyższą 
podwyżkę dochodów wprowadzono w 
cłach które w roku 1935/36 wyniosły 83 
miln. ,w roku 36/37 — 92 miln., w 37/38 
preliminowano z tego źródła 122 miln., a 
w obecnie wniesiotym budżecie prelimi- 
nuje się dochód w sumie zł. 175 miln. 

Podatki bezpośrednie zwyczajne mają 
dać o 34 miln. więcej, podatki pośrednie 
o 12 milionów więcej, opłaty stemplowe 
07 I pół miln. więcej. 

W grupie monopoli największą pod- 
wyżkę, w sumie zł. 39 miln. wykazują mo 
nopol spirytusowy, tytuniowy ma dać 17 
miln., solny 1 miln., loteria państwowa po 
zostaje bez zmian — 22 miln., natomiast 
wpływy z monopolu zapałczanego uleg 
ły obniżce o 3 I pół miln. 

Koleje państwowe, które w r. 1936/37 
wpłaciły do skarbu tylko niespełna 10 
miln.. w-g budżetu na rok bieżący mają 
wpłacić 24 i pół miln. I preliminują na rok 
przyszły wpłatę do skarbu w sumie 42 
miln. zł. Wpłata ta nie wyczerpule całe- 
go dochodu ekspłoatacyjnego kolel, po-   

pre- | nieważ prócz tej sumy, około 20 miln. prze 
znaczono na nowe inwestycje kolel, któ 
re wejdą jako takie do ogólnego planu In 
wesłycyjnego. 

Lasy państwowe, które w roku bieżą- 
cym mają wpłacić 43.8 miln., w roku przy 
szłym mają dać dochód 58,7 miln., czyli 
o 15 miln. więcej. 

Przedsiębiorstwa poczta, telegraf i fele 
fony mają wpłacić 32 miln., w roku bież. 
24 mlln. 

Wpływy I rozchody Funduszu Pracy 
preliminowane są na 134 miln., czyli o 25 
miln. więcej niż w bież roku. W rozcho 
dach na administrację tego funduszu prze 
widuje się 7 miln., na akcje zatrudnienia, 
czyll na robcty Inwestycyjne 60 mlin., na 
zasiłki dla bezrobotnych 22 miln. I na po 
moc doraźną 15,7 miln. Ta ostatnia cyfra 
jest o 3 miln. niższa niż w roku bieżącym, 
co w preliminarzu wyjaśnione jest wpro- 
wadzeniem akcji pomocy zimowej. 

Należy zaznaczyć, że suma globalna 
budżefu 2,44 milionów jest sumą nefio, 
obejmującą tylko dochody I wydafki admi 
nistracji a dla przedsiębiorstw, monopoli 
I funduszów tylko wpłaty do skarbu lub 
dopłaly skarbu. 

Pełny budżet brutto wynosi 4 miliardy. 
Nowością obecnego preiimininarza jest 

dołączenie do niego zesiawienia długów 
państwowych na dzień 1. X. 1937 r. — 
Zadłużenie to wynosi w tym dniu 4.763 
millonów zł., jest to suma o 101 miln. wyż 
sza niż w dniu 1. X. 1936 r. 

  

NA WIDOWNI 
„FALANGA*% PRZECIW KONSER- 

WATYSTOM. 
W ostatnim numerze „Falangi*, pisma 

narodowo - radykalnego, którego jednym a 

redaktorów jest Bolesław Piasecki, w urty 

kule p. t. „Konserwatyści — obrońcy włas 

nego żłobu* czytamy między innymi: 

Pod względem politęcznym sfery zie- 

miańskie zawsze łączyły się z takim ruchem 

politycznym, czy grupą rządzącą, które nai 

pewniej zabezpieczały nietykalność i roz 

wój ich interesów materialnych. 

Zamach stanu w 1926 r. zmusił ziemiań 

stwo do zmiany przydziału organizacyjne- 

go. Opozycyjna postawa Narodowej Demo- 

kracji była zbyt niebezpieczna dla intere 

sów obywateli ziemskich. Konserwatyści 

więc i większość ziemiaństwa na czele z 

ks Januszem Radziwiłłem stają się podporą 

BBWR skwapliwie i służalczo reagując ne 

wszelkie posunięcia sanacji, byle by tylko 

nie stracić pełnego żłobu. 

ZA ZGODĄ, 
CZY NA ZŁOŚĆ KSIĘCIU? 

Mimo tak zdecydowanego i naszym zda- 
niem przejaskrawionego stysunku „Falan- 

gi* do konserwatystów 1 ks. Radziwiłła 

„Słowo* zdobyło się w numerze z dn. 26 

bm. na godną pochwały riezależność przeko 

nań i broni Bolesława Piaseckieg“ przed. 
nami. 

Ta „obrona“ jest tym bardziej charakte 

rystyczna 1 wiele mówiąca, że w gruncie 

rzeczy weale nie była potrzebna. Wspomina 

ję o zarzutach żydowskiego pochodzenia 

jakie były robione Stanisławowi Plaseckie- 

  

TRUSKAWIEC 
ZDROJOWISKO SIARCZANO-SOLANKOWE 

  

  

mu, bratu Bolesława, czyniliśmy to z peł- 

ną śwladomością, że anl sprawa tych za- 

rzutów, ani sposób ich załatwienia przed 

sądem nie przyniosą ujmy nikomu z braci 

Piaseckich. No, ale to tylko dygresja! 

Że „Słowo* opowiada się po stronie 

„Fałangi* jest nam bardzo miło. Zachodzi 

tylko pytanie, czy dzieje się to za zgodą 

ks. Radziwiłła, czy na złość księciu. 

KONSERWATYŚCI ZAKŁADAJĄ 
STRONNICTWO POLITYCZNE. 

Grupa. konserwy pod wodzą Janusza Ra 

dziwiłła, wchodząca dotąd w skład Zw. Za 

chowawców a współdziałająca w swoim cza 

sie z BRWR zamierza podobno zorganizo- 

wać się w stronnictwo polityczne. 

ZEBRANIE „FALANGI. 
W południe w gmachu Cyrku w Warsza 

wie odbyło się zebranie grupy pisma „Fa- 

langi*, Zebranie, na które przybyło około 

1.000 osób zwołane zostało pod hasłem 

„Fołkstront wrogiem przełomu*. Bardzo ra 

dykalne przemówienie wygłosili p. p. Olgierd 

Szpakowski, Marian Reutt | Wojciech Kwa 

sieborski. W czasie przemówienia tego ostat 

nlego zw. straż porządkowa oenerowców 

bardzo energicznie usuwała z sali kliku opo 
nentów wskutek czego powstała awantura 1 

bójka, która trwała kilkanaście minut, przy 

czym pobito kilka osób. 

Jako ostatni mówca przemawiał Boles- 

ław Plaseeki, który zobrazował sytuację po 

lityezną oraz cele I dążenia ruchu obozu na 

rodowo - radykalnego w kierunku przebudo 

wy społecznej i przełomu narodowego. Ze- 

Polska a Państwa 
Bałtyckie 

Wykład wygłoszony w dniu inaugura 
cji roku akademickiego w Szkole Nauk 

Politycznych w Wilnie 28 listopada 1937 
roku w streszczeniu. 

Istota zainieresowań Polski wobec 
Państw Bałtyckich leży w zagadnieniach 
obronności Rzplitej. Chodzi tu o swobodę 
oddechu gospodarczego i o bezpieczeń- 
słwo strategiczne. Są to więc sprawy z 
natury swej geopoliłyczne, 

Analogiczne problemy na Zachodzie 
Polski związane z przedziwnie pogmat- 
waną i długą granicą polsko-niemiecką zo 
stały już pracą myśli polskiej przeważnie 
prześwietlone. 

Nie da się to — niesłefy — powie- 
dzieć o podobnych stosunkach na granicy 
wschodniej. O nich właśnie dyskutować 
dziś wypada. 

Terytorium Rzpliłej rozwiera się ku 
wschodowi wachlarzowało. Ani północny 
ani południowy kraniec tego wachlarza 
nie posiada zabezpieczeń nałurainych. 
Nie opiera się o morze, łańcuchy górskie, 
baseny błot i £. p. `   

Położenie północno-wschodniego cyp 
la państwowego wysłąpi jaskrawo, gdy 
się porówna je z warunkami, w jakich 
znajduje się nasz południowo-wschodni 
występ. 

Geografia poliłyczna na południu jesł 
następująca. Po piersze obejście strate- 
giczne grozi nam tu jednostroniie; od 
wschodu. Po drugie — kierunek tego o- 
skrzydlenia nie ma za sobą pierwszorzęd- 
nych ponęt dia Rosji. Po trzecie — nie- 
bezpieczeństwo stąd płynące wyczuwana 
i rozumiane identycznie w Warszawie i 
Bukareszcie znajduje wyraz w stosunku 
sprzymierzeńczym obronnym Polski i Ru- 
muhii. Mamy tu jeden tylko podmiot 
prawno-poliłyczny wespół zainteresowa- 
nego z nami państwa i umowę trwałą 
wspólnej obrony przed wspólnym zagro- 
żeniem. 

Jakżeż zarysowują się elementy naszej 
geopoliłyki na północy w świetle porów- 
nania z południem? Po pierwsze mamy 
łu aż dwustronne niebezpieczeństy/o о- 

SR: od Niemiec i od Rosji. Zwy- 

  

  

hranie zakończono odśpiewanien hymnu 

młodych. й 

Na ulicy Wareckiej powstała awantura z 

bojówką socjalistyczną, przy czym pobitych 
zostało kilku cenerowców. Skonsygnowana 

w znacznej ilości policja konna i piesza nie 

dopuściła do żadnych poważniejszych zajść. 

LUDOWCY PROSZĄ 
O PRZYŠPIESZENIE ŚLEDZTWA. 

U prezesa sądu w Przemyślu, jak rów- 

nież u kierownik oddziału śledczego sądu 

zjawiła się delegacja Stronnictwa Ludowe 

go, która prosiła o przyśpieszenie śledztwa 

w sprawie przywódeów Stronnictwa Ludo 

wego, przebywających do tej pory w arcsz 

cie. 

ZA UDZIAŁ 
W „STRAJKU CHŁOPSKIM*. 
Sąd Okręgowy w Jaśle skazał Wacława 

Mroczkę i Jakuba Mroczkę, rolników z Sa 

mokięsk, za wzięcie udziału w strajku rol- 

nym i za publiczne wzywanie do nieposłu 

szeństwa władzom, każdego na 8 miesięcy 

bezwzględnego więzienia. Obaj oskarżeni sr 

członkami i działaczami Stronnietwa Ludo 

wego. 

Sąd Okręgowy w Sanoku skazał za to 

samo Stanisława Mazura | Mieczysława 

Świątka z Wydrnej, powiatu brzozowskie- 

go, na 8 miesięcy więzienia każdego, Ludwi 

ka Niebywańca i Stanisława Niebywańca z 

Krzywego, pow. brzozowskiego, po jednym 

roku więzienia. 

Sąd Grodzki w Brzozowie skazał miesz- 

kańców Przysletniey, pow. brzozowskiego, 

Jana Kondołę trzymiesięcznym aresztem, 

cięstwo jednej z tych dwu potęg w ich 
wzajemnej walce albo kompromis „podzia 
łu wpływów” mówi dla Polski to samo. 
W każdym z trzech możliwych załatwień 
lakiego konfliktu ziemie północno-wschod 
nie Rzplitej popadają w stan osaczenia 
politycznego, wojskowego i gospodarcze- 
go i słają się władżtwem w części illuzo- 
rycznym dla Rzpliłej. 

Dalej zważmy, że interesy Rosji do 
ekspansji w tym kierunku są o wiele istot- 
niejsze niż poprzez Rumunię, Chodzi bo- 
wiem o powrót do portów niezamarzają- 
cych Bałłyku. Rozumiemy również, že 
Niemcy posiadają w tym kierunku i hisło- 
ryczne i aktualne zainteresowania: reali- 
zację władztwa na Balłyku, opanowując 
ponownie wschodnie jego wybrzeża z 
wylotami wielkich rzek. 

No i wreszcie zamiast jednego państ- 
wa współzainłeresowanego z nami, jak 
bylo na południu — spotykamy aż trzy 
organizacje państwowe, młode, niewiel- 
kie i niezsolidaryzowane w swych poję- 
ciach o metodach obrony uzyskanej przez 
nie przed 19-tu lały niezawisłości. 

Widzimy przeło, że każdy z rozpatrzo 
nych 3-ch wizerunków tego problemu 
daje zgodnie pojęcie o nieporównanie 
Irudniejszym położeniu naszego skrzydła 
północnego niż południowego w dziedzi 
nie jego obrenności, 

Ale na tym nie koniec w przeprowa- 

  
  

Chory 
Fozynfaczem Ś 

BAKTERII |. 
GDY MÓWI, 
MICHAGKASZLE. 

; > rety daną Saya pad 
W ych wypadkach stosuje się     
  

Franciszka Derena 6-tygodniowym aresztem, 
Władysława Biedę jednomiesięcznym aresz 
tem. 

P. GROSTERN WYGŁOSIŁ ODCZYT 
W KLUBIE DEMOKRATYCZNYM. 

W sobotę w sałach Resursy Obywatel- 

sklej w Warszawie odbyło się zebranie dy 

skusyjne członków Klubu Demokratycznego. 

Nz zebraniu wymienionego Klubu odczyt p. 

t „Prawo prasowe w Polsce* wygłosił red. 

Stełan Grostern. 

W dyskusjł nad referatem uchwalono je 

dnomyślnie rezolucję w sprawie wolności 

prasy. 

W dalszym ciągu zebrani członkowie 

Kiubu Demokratycznego ubolewali z powo 

du zawieszenia „Dziennika Porannego", s0- 

Hdaryzując się z jego pracownikami. 

Przy okazji nadmienić trzeba, iż po zam 

knięciu wszystkich czasopism ZNP, w któ 

rych zabierało głos t. zw. „demokratyczne 

nsuczycielstwo*, wyłoniono specjalny komi 

tet redakcyjny, który bęlzie redagować do 

datek nauczycielski do „Dziennika Ludowe 

go“. 

WCIĄŻ TARCIA 
W STR. NARODOWYM. 

Taktyka „silnej ręki* prezesa Stronniet- 

wa Narodowego Kowalskiego nie tylko nie 

zapobiegła tarciom wewnętrznym w stron 

nietwie, lecz nawct zaostrzyła je. W Ко- 

łach zbliżonych do stronnictwa utrzymują, 

że reprezentowany przez prezesa Kowalskie 

gc ostry kurs natrafia na silny opór ze stro 

ny grupy profesorskiej, która domaga się 

stosowania w wystąpieniach stronnictwa wię 

cej opanowania, rozwagi 1 rozumu polityez 

nego. 

UKARANIE RADNYCH ENDECKICH 
W PABIANICACH. 

W dniu 23 marca r. b. radni z Obozu 

Narodowego w Pabianicach na posiedzeniu 

Rady Miejskiej złożyli oświadczenie, iż nie 

widzą możności współpracy na terenie rady 

i składają mandaty. Ponieważ radni nie 

przybywali na dalsze kolejne posiedzenia — 

zarząd m. Pabianie ukarał ich po 50 zł. 

grzywny, uznając, iż uchylają się od spra 

wowania mandatów bez usprawiedliwienia, 

Radni endeecy wnieśli-odwołanie do Urzędn 

Wojewódzkiego Łodzi, który nie uwzględnił 

odwołań radnych i zatwierdził nałożone 

grzywny. Decyzja ta jest ostateczna. 

DOCHODZENIE PROKURATURY 
PRZECIWKO 

WOJ. DZIADOSZOWI. 
Na zlecenie prokuratora warszawskiego 

został przesłuchany przez sędziego śledeze- 

go w Lublinie p. Adam Zajączkowski. Wią 

że się to ze sprawą wojewody dr. Dziadosza 

przeciwko Zajączkowskiemu o zniesławie- 

nie. Sprawa ta odbyła się niedawno w są 

dzie grodzkim w Lublinie. Wygrał wojewo 

da Dziadosz. 

Ponieważ w czasie rozprawy wojewoda 

Dziadosz wyraził się, że protokół z archi- 

wum legionowego o stanie jego służby, spo 

rządzony przez sąd grodzki w Warszawie, 

zrobił ignorant — prokuratoria warszawska 

zarządziła w tej sprawie dochodzenie. 

$ezon zimowy od 1 grudnia do 1 marca. sake wcze RCU 
Naturalne kąpiele: s'arczane, solankowe. okłady borowinowe. Na czele wód pitnych: słynna „NAFTU- 
SIA*, oraz zdrój wód gorzki:h „BARBARA*. — Informacyj żądać — mieszkania zamawiać — tylko, 
przez Zarząd Zdrojowy. — „NAFTUSIA“ w butelkach oraz SÓL gorzka „BARBARA* do nabycia wę, 
EZZRUETTYRIENZOSOONZWETWACCCZOZS wszystk'ch aptekach I składach aptecznych. 

dzanym przeciwsławianiu tych dwu obra« 
zów. Na południu istnieje zorganizowana 
obrona przed agresją. Na północy nia 
ma jej | — co gorsza — nie widać wcala 
warunków powstania systemu bezpieczeń- 
stwa przeciw istotniejszym I groźniejszym 
tu niebezpieczeństwom niż na południu 
i dla nas i dla sąsiadów naszych. 

Przejdźmy z kolei do szczegółowsze- 
go rozbioru pierwiastków sytuacji połl- 
tycznej na linii: Polska — Państwa Bał- 
fyckie. 

Ostatnie słanowią terytorialnie wał, 
przedzielający obszary Rzplitej od mos 
rza, czyli elementu geograficznego, dają- 
cego wielostronną ochronę naturalną od 
zagrożenia wojskowego i ekonomicznego, 
czyli istotne oparcie, osłonę przed osa- 
czeniem. 

Jakeż wyglądałoby tu rozwiązanie 
idealne dla Polski sprawy obronności jej 
północnego skrzydła? Odpowiedź na to 
znajdujemy krótką i jasną: Istnienie praw- 
dziwie niezawisłych państw nad Bałtya 
klem. 

Jest bowiem rzeczą niewąipliwą, że 
silna wola autochtonów do obrony posia- 
danej swobody i niezawisłości jest lep- 
szym słróżem danego obszaru przed na- 
jazdem niż najczujniejszy żandarm mię- 
dzynarodowy. | odwrotnie: na zapytanie, 
jakim byłoby najfatalniejsze dla Polskl 
rozwiązanie polifyczne tego zagadnienia



W ciągu paru ubiegłych dni odbyły się 
wybory da Izb Adwokackich w Warsza- 
wie, Krakowie, Poznaniu, Lwowie i w Wil 
nie. Wszędzie z wyjątkiem Wilna była 
akiualna sprawa „odżydzenia” adwokatu- 
ry polskiej, a ściślej zarządów korporacyj 

_ tdwokackich w Polsce. 

W WARSZAWIE. 
Najbardziej burzliwy przebieg miały 

obrady Warszawskiej Izby Adwokackiej. 
Podczas głosowania jeden z adwokatów 
znieważył kolegę z obozu przeciwnego. 
Czyn ten został połępiony przez zgroma- 
dzonych. Przyjaciele zaś znieważonego, 
jak podaje prasa warszawska, wyrzucili 
napastnika za drzwi. 

Wniosek o paragrafie aryjskim, zgło- 
szony przez 302 adwokałów, należących 
do Związku Adwokatów Polskich, nie bvł 
rozpairywany. Zebrani w liczbie ogólnej 
około 1.500 uchwalili przejść nad nim do 
„porzadku dziennego. Przvięły nałomiasł 
„zosiał wniosek adw, Kopankiewicza, prze- 
ciwsławiajacy się zamierzeniom podziału 

palestry na mecenasów I adwokatów. 
Obradom przewodniczył arlw. Szurlej. 

Do Radu Naczelnej wybrano 900 ałosami 

na 1.500 alosulacvch  Zvomunta Nagur- 
skieqo. Do Radv Adwokackiej Warszaw- 

skiał wvbrani zostali: Stanisław Świecieki, 
Mieczysław Barcikowski, Zyomunt Kopan- 
kiewicz, Stefan Korboński, Bolesław Ra- 
tenstandt I S. Seidemann. 

WE LWOWIE. 

We Lwowie w obradach nie wzięji 
udziału wszyscy adwokacł Polacy w licz- 
bie 135 zrzeczeni w Zwiazku Artwokatów 
Polskich ! Koło Adw. Rzecz. Polskiej, z 
wylałkiem kilku. którzy musieli bvć z urzę 
Uu lub z innych względów. Zebrani wy- 
sławili edną listę 4. zw. Frontu Demokra- 
łyczneco. 

Zrzeszeni zdwokaci-Polacy posłanowi- 
fi nie przvimować żadnej godności w iz 

ble, nawał w razie wvbrania. Wobec leGo. 

łe udział w wyborach lesłt wedłuq ustawv 
przymusowy, adwokatłów-Polaków czeka- 
Ją dochodzenia dvscvolinarne, które moża 
przeprowadzić Ministerstwo  Sprawiedli- 
wości. 

Bojkof wyborów powstał na ile mało- 
Yyzowania adwokatów-Polaków przez ad- 
woksłów-Żydów. 

W łych warunkach Ilsta „Frontu Demo 
fuatyczneao” uzyskała olbrzymia wiek- 
Bzość. Wvbrano 6 Polaków, 3 Ukralieów 

15 Żydów. Wśród wvbranych znajduje sie 
dr. Tabisz przebywający obecnie w wie- 
zleniu. 

: Wobec Įednak rezyanacii wybranych 
kdwokałów-Polaków zrzeszonych, losem 
zby prawdopodobnie będą musłały za- 
Jąć się władze rządowe, jak !^ поба)е 
prasa. 

W KRAKOWIE. 

Również | w Krakowie w obradach 
izby Adwokackiej adwokaci-Polacy, zgod 
ale z uprzednią zapowiedzią, nie wzięli 
udziału. W liczbie 274 złożyli oni na ręce 
mec. Rowińskiego deklarację, w której 
oświadczają, iż w zebraniu nie wezmą u- 
działu, domagając się równocześnie usła- 
wowego zagwaranfowania, aby Polacy 
rządzili korporacjami adwokafury w Pol- 

- sce. 
Z kolei mec. Rowiński deklarację tę 

założył lzbie Adwokackiej, gdzie wpłynęły 
nadio fakie same wnioski ze sirony 

ou adwokałów Polaków, 'kiórzy swych 
podpisów nie złożyli pod ziorową dekła- 
?ecją. 

'W ubiegłym roku deklarację o podob- 
nej treści złożyło 169 adwokatów polskich 
ET = т т           

   

    

odpowiemy: pozorna niepodległość na- 
Podów bałtyckich. Otwiera ona bowiem 
pole do zakulisowych wpływów obu ag- 
resorów „in słału połenłiae" wobec tych 
obszarów; stwarza warunki trwałego wrze 
nia i niepewności na dojściach geogra- 
ficznych do morza północno-wschodnich 
rubieży Rzplitej. 

Jakież stanowiska zajmuje współcześ- 
nie każda z trzech Republik bałtyckich? 
MW jakim punkcie umieścić mamy jej sta- 
nowisko pomiędzy dwoma skrajnymi po- 
Jęciami zdefiniowanymi wyżej z punkiu 
widzenia polskiej racji słanu: pomiędzy 
najgorszym a najlepszym z idealnie moż- 
liwych. 

Wypada łu poświęcić uwagę każdemu 
z irzech państw, wchodzących w skład 
badanego ukłacu sił, Zgrubsza Nadbałty- 
ka przedstawia tu wizerunek następujący: 
rozpada się na dwa człony. Liłwa na po- 
łudniu a Łotwa i Estonia na północy. 

Oświetlić należy pokrótce najważniej- 
sze elementy tego układu. 

Postawa Polski wobec północnych dwu 
państw bałtyckich nie wywodzi się z za- 
łożeń ideologicznych czy doktrynalnych. 
Powsiała na drodze indukcji; wspiera się 
na doświadczeniu i świadectwie przesz- 
łości i teraźniejszości, 

Zważyć należy, že naddziadowie Es- 
łów i Łołyszów najechani zosłali i znie- 

woleni przez Mieczowców w pełnym raz- 
kwicie ich byłu plemiennego i zróżńicz- 

na posiedzeniu Krakowskiej Izby Adwo- 
kackiej, 

Zgromadzeni wybrali do Rady Okr. kil- 
ku Polaków. Niewiadomo Jednak czy 
przyjmą oni wybór. 

W POZNANIU. 

W obradach poznańskiej Izby Adwo- 
kackiej, obejmującej województwa poz- 
nańskie i pomorskie, Włocławek, Lipno, 
Kalisz, Koło i Konin, wzięło udział 600 
adwokatów. Po wyborach walne zebranie 
uchwaliło m. in. następ. wnioski. „Wzywa 
Radę Adwokacką, aby na właśicwej dro- 
dze poczyniła starania w kierunku jaknaj- 
szybszego urzeczywistnienia | wprowadze 
nia w życie uchwał zjazdu Zw. Adw. Polsk. 
odbyłego w Warszawie w-dniu 8 i 9 maja, 
zmierzających do uzdrowienia obecnego, 
anormalnego składu narodowościowego 
Bdwokałury w Państwie Polskim i niezwło 
cznego zapewnienia Polakom zdacydowa 
nej większości we wszystkich władzach sa- 
morządu adwokackiego”, 

aresztowany 

natrafił na ul. Marszałkowskiej w Warsza- 
wie na jakiegoś mężczyznę, zajętego do- 
pasowywaniem klucza do drzwi jednego 
ze sklepów. Włsmywacza areszłowano I 
przeprowadzono do komisariafu. W ста- 
sie badań wyszły na jaw niezwykle sen- 
sacyjne szczegóły, dotyczące przeszłości 
sresziowanego. 

Złodziejem okazał się Piotr Zdzisław 
Dwojak, zamieszkały stale w Lublinie, o- 
becnie mieszkający w „Cyrku” przy ulicy 
Dzikiej. 

W krzyżowym ogniu pytań włamywacz 
opowiedział, tż przybył do Polski w 1932 
roku ze Słanów Zjednoczonych. W Ame- 
ryce był ścigany przez policję za włama- 
nie do skarbca banku William Stock ei Co 
w Nowym Jorku. 

Po przybyciu do Polski, Dwojak zajął 
slę okradaniem mieszkań. Do otwierania 
automatycznych zamków Yale wynałazł 

  

  

   

  

    

  

   

    

    

kowania szczepowego. 
Najazd niemiecki zniszczył rodzime 

warsiwy dziejotwórcze w tych krainach I 
dał im własne, niemieckie: kler, rycerstwo- 
ziemiaństwo, wreszcie mieszczaństwo. Jed- 
nostanowe wieśniacze społeczeństwa tu- 
bylców popadły na długie wieki w stan 
ciężkiej niewoli społecznej. Wszystko co 
z nich wyrastało nad poziom zniewolonej 
wsi — szło na mierzwę obcej kultury — 
niemczało, 

Niemieckość nie tknęła wszakże Ки!- 
fury ludowej tego kraju. Pod pokostem 
germańskim nie tylko przechowała się ona 
w całości; odbywała, owszem, podziemną 
ewolucję,  Nurłujące tę kulturę ludowa 
wgłębne procesy doprowadziły do istoi- 
nego cudu w tych ponurych warunkach: 
poczucie solidarności szczepowej przei- 
stoczylo się w solidarność nadrzędną, 
narodową — zapewne kiedyś na przeło- 
mie średniowiecza i dziejów nawożył- 
nych. 

Dalsze dzieje już nie plemion a naro- 
dów: łoiewskiego i estońskiego stanowią 
kartę jasną | łatwiejszą do przejrzenia. 
Czy przy takich doświadczeniach historił 
Polska ma podstawy wypróbowane do li- 
czenia się z wolą niezłomną życia i ucho- 
wania przez wymienione narody skarbu, 
jaki im los zesłał w 1920 r.: niezawisłość? 

Ale ! ten łatwo nie przyszedł, Wojska 
niemieckie odchodziły w końcu 1918 r. 
z sadysłyczną radością wpuszczając za 

  

Patrol policji w czasie nocnej kontroli. 

  

„KURJER WILEŃSKI" 30. XL. 1937 io 

Wybory do Izb Adwokackich | 
Najburziiwiej w Warszawie, najspokojniej w Wilnie 

l Poza tym zebrani wypowiedzieli się 
| przeciwko projektowi podziału adwoka- 

tów na mecenasów i adwokałów. 

W WILNIE. 

- W Wilnie doroczne walne zgromad:e- 
nie [zby Adwokackiej odbyło się, jak zwy 
kle, w atmosferze spokojnej, bez zgrzy- 
tów narodowościowych. 

Obradom przewodniczył adw. W. Ab- 
ramowicz. Do Rady Adwokackiej na miej 
sce usłępujących członków: adw. Bagiń- 
skiego (dziekana), adw. Łuczyńskiego, 
adw. Wismonła, adw. Kacelsona i Lejb- 
mana wybrano z listy porozumiewawczej 
adw. Bronisława Krzyżanowskiego, adw. 
Witolda Świdę, adw. Tadeusza Kiersnow- 
skiego, adw. Aleksandra Kapłana i adw. 
Eliasza Rudnickiego. Do sądu dyscyplinar 
nego weszli pp. adw. Tadeusz lżycki- 
Herman, Kazimierz Florczak, Leon Kulikow 
ski i Józef Uciechowski. 

W wyborach wzięło udział 170 adwo- 
katów.   

SET PET TAS ISA TORONTO RED OZONE O ERACWDY 

Mistrz kasiarzy amerykańskich 
w Warszawie 
specjalny sposób, którego nikomu nie wy- 
jawi. 

W karłotekach urzędu śledczego zna- 
leziono adnotację, że Dwojak był już w 
Polsce kilkakrotnie karany. Okradał on w 
ciągu krótkiego czasu mieszkania, zdawa- 
łoby się zabezpieczone w słu procentach. 

Po rozprawie w sądzie słarościńskim 
Dwojak przekazany będzie wiadzom pro- 
kuratorskim, 

Chaskielewicz przed 
Sądem Na'wyższym 
W dniu 4-ym grudnia Sąd Najwyższy 

rozpatrywać będzie dwie skargi kasacyjne, 

złożone przez prokuraturę I Judę Chaskie- 
lewieza, mordercę 5. p. wachmistrza 7 p. 
uł. Bujaka, 

Jak wiadomo, Chaskielewiczowi, skaza- 

nemu przez Sąd Okręgowy na karę śmierel, 

Sąd Apelacyjny obniżył wymiar kary do do- 

żywotniego więzienia. 

oskarżanych 
W związku z żydowskim „strajkiem pro- 

testacyjnym* Żydów w dniu 19 październi 
ka, który pomyślany hył jako protest prze- 

€iwko wprowadzeniu ghetta na wyższych u. 

czelniach, Starostwo powiatowe w Radom- 

sku ukarało w drodze administracyjnej 527 

Żydów grzywnami za awantury I złośliwe 

zamknięcie sklepów. Wszyscy ukarani Ży- 

dzi wnieśli odwołania do Sądu Okręgowego 
w Piotrkowie. 

Jak się dowiadujemy, sąd wyznaczył już 
termin procesu 527 Żydów. 

TAŚRŻAIE "MEEWEOWIANIEGRZNORIE TAC SZORERYWEWY TI 

18-14 ponsję na Św 'ęta mają 
otrzymać bankowcy w Warszawie 

Związek Pracowników Bankowych w 
Warszawie podjął starania o wypłacenie 
wszystkim bankowcom grałyfikacji świą- 
łecznej w rozmiarze bądź miesięcznej 
bądź dwułygodniowej pensji. Gratyfika- 
cja ma być wypłacona wszystkim bankow- 
com niezałeżnie od umowy zbiorowej, któ 
ra obejmuje tylko pracowników 7 więk- 
szych banków warszawskich. 

sobą bolszewików, a gdy tych udało się 
wyprzeć młodym państwom — wrócili 
znów Niemcy w przebraniu różnych armij 
niby rosyjskich: Bermondia i v. der Goltza. 
Ale i te pokonane zosłał przez łączne 
wysiłki Estów i Łotyszy. Niepodległość 
ich tedy fo nie prezent rzucony przez hi- 
storię, To skutek twardych wysiłków ra- 
mienia, odwagi śmierci, woli męskiej. 

Estonia od początku swej niezawisłości 
stanęla w postawie nieprzejednania i zna- 
jąc ryzyko swego eksponowanego poało- 
żenia zdusiła raz jeszcze najazd, zrobiony 

od wewnątrz przez Rosję: zgniołła „pucz” 
bolszewicki 1 grudnia 1924 r. mimo, że 
wojska czerwone stały podówczas pod 
Narwą gołowe do wkroczenia, by poprzeć 
przypuszczalnie zwycięskich „fowarzyszy” 
w Tallinie. 

Spokój, zdecydowanie i przedziwna 
wyirwałość oraz takt znamionują od 1919 

roku po dziś dzień poliłykę esłońską. 
Inaczej nieco układały się dzieje po- 

wojennej Łałwy. Na jej terytorium zna- 
lazły się najponętniejsze dla czerwonej 
Rosji porty bałtyckie. Zastosowana do Łol 
wy nieco inną taktykę podboju niż wobec 
Estonii, Obliczona była na dłuższą mełę. 
Starano się, aby zjednać częściowo Jej 
socjaldemokrację. Obdarowano w Mosk- 
wie przemysł iołewski zamówieniami na 
40 milionów łatów rocznie (ok. 68 milj. 
złotych). Powsłały liczne koła producen- 
łów, handlowców i pracowników uzałeż- 

  

527 Żydów na ławie 
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Korzystając z zawieszenia wykła- 
dów na uniwersytecie i innych uczel- 
niach lwowskich, studenci endeccy 
urządzili w sobotę obchód żałobny 
rocznicy Śmierci studenta Grotkow- 
skiego, który jak wiadomo, został za- 
bity na ulicy Szajnochy we Lwowie 
przez żydowskiego rzeźnika. 

Po nabożeństwie żałobnym studen 
ci udali się na cmentarz Łyczakowski, 
gdzie zebrało się ok. 700 osób. 

Po powrocie z cmentarza usiłowali 
studenci uformować pochód na ulicy 
Piekarskiej, a następnie na placu Ber- 

cja, silnie skonsygnowana, demon- | 

do rektora Uniwersy 
Do J. M. rektora Uniwersytetu Jana Ka- | 

zimierza we Lwowie  wystosowany został | 

następujący list: 

Magnificencjo, Panie Rektorze I wielce 

szanowny Panie Kolego! 
Patrząc z daleka na Pańskie ofiarne i 

wytrwałe starania o to, aby we wszelkich 

okolicznościach zachowane były: poszano- 

wanie prawą ż respekt dla władz uniwersy- 

teckich, rozumiejąc Pańskie wytyczne wy- 

chowawcze w stosunku do młodzieży, w 

którą wpaja Pan poczucie odpowiedzialnoś 

c' i honoru, stwierdzamy, że cel ten godny 

jest największego wysiłku. Podejmując ten 

wysiłek nirwalił Pan w opinii naszej, Twoich 

kclegów, przekonanie, że berło władzy rek- 

tora Lwowskiej Wszechnicy spoczywa we 
właściwych rękach. 

Jasne jest dla nas, że nie zwałcza Pan 

prądów ideologicznych, nurtujących mło-   dzież naszą, lecz, że prowadzi Pan walkę 

Ponieważ słudenci szkoły im. H. Wa- | 
welberga żądają przyznania absolwentom 
szkoły tytułu inżyniera przemysłowego, 
posłanowili więc na znak protestu prokla 
mować blokadę uczelni, oraz wysłać me- s 

W Warszawie, 28 bm. o godz. 1i2ej | 
w południe w sali Domu Medyków przy ul. 

Oczki odbyła się akademia celem uczczenia 

20-ej rocznicy otwarcia pierwszego kurułta ja 

(parlamentu) na Krymie, urządzona stara- 

niem Sekcji Krymsko-Idel-Uralskiej, orien- 

talistycznego koła młodych przy Instytucie 

Wschodnim w Warszawie. 

Przed paru dnłami w poczekałni na 

dworcu w Gałacu powstała wśród pasaże 
rów panika z powodu okrzyku „uciekajeie, 

tu trędowaty*, W nieopisanym popłochu pu 

kitezność zaczęła uelekač, nadbiegły zaś po 

liejant stwierdzil, 14 rzeczywiście na dwor 

cu znajduje się trędowaty, Jon Fota. 

Dochodzenie wykazało, iż w czasie vie | 

6 rządów w 
Okazało się, że w wyniku wojny do- | 

mowe] w Hiszpanii Barcelona stała się sie 
dzibą sześciu rządów. Obecnie „urzędu- 
łe” w Barcelonie: rząd republiki — 
rząd kataloński, — rząd Euzkadie (biskaj 
skij, — rrąd Malagi, — rząd asturyjski I 

н 

    

nione od łych zamówień, a więc finan- 
sowo związane z Moskwą. Rządy kolejne 

| Łotwy przy systemie sejmowładziwa i u- 
zależnienia swego od lewicy parlamentu 
— prowadziły ostrożną politykę wobec 
Moskwy; poliłykę kompromisu. 

Od r. 1934 nastąpił w tym względzie 
przełom, Rząd narodowy po zamachu sta- 
nu, dokonanym 15.V 1934 r, rozwiązał 
izbę ustawodawczą i ofrzęsnął się z wia- 
ów finansowych wobec Rosji. Dziś prze- 
mysł Łotwy pracuje głównie dla rynków 
zachodnich, lub wewnętrznego. 

W ostatnich lałach posława Łotwy i 
Estonii w polityce zagranicznej wyrównały 
się i ujednosłajniły. 

Fundują się one na tezie jedynie słusz- 
nej w warunkach geopoliłycznych tych 
państw — najściślejszej neulialności, tak 
wobec Niemiec, jak Rosji. Skądinąd szu- 
kają oparcia tam, gdzie są warunki siły 

| | życzliwości: W. Brytania, Skandynawia, 
wreszcie Polska — oto ośrodki politycz- 
ne, sprzyjające tym państwom i pozostają- 
ce z nimi w bliższych stosunkach. 

Jedynym cierniem w stosunkach Łotwy 
z Polską — ło mniejszość polska w Leł- 
galii i Rydze. Cierń ten nie przestaje nas 
boleć, 

Wniosek: oba łe państwa słarają się 
wyzyskać najracjonalniej wszystkie warun 
ki, które by dawaly im największe szanse 
obronności. Mając na uwadze tezę pol-     ską wypowiedzianą na początku należy 

Znów zajścia antysemickie we Lwowie 
strantów rozproszyła. Nie dopuszczo- 
no również do udania się studentów 
pod politechnikę, rozpraszając dwie 
większe grupy u wylotu ulicy Cho- 
rążczyzny i Friedrichów. 

Po południu studenci postanowili 
pikietować sklepy żydowskie wzdłuż 
całej ulicy Legionów. Zareagowała na 
to publiczność żydowska i doszło w 
paru miejscach do bijatyk. Oddziały; 

jeżdżąc * policji wraz z motepompą, 
wzduż ulicy strumieniem zimnej wody 
usuwały zarówno pikiety, jak i awan-: 
turujących się właścicieli sklepów. 

nardyńskim. W obu wypadkach poli- | Późnym wieczorem zapanował w mieś 
cie spokój. 

List rektorów wyższych uczelni 
etu Jana Kazimierza 
z metodami, podważającymi zadanie nauke 
we i wychowawcze szkół akademickich. 

Raez przyjąć,  Magnificencjo, wyrazy, 

szczerego i głębokiego poważania, z jakim 

dla Pana. Kolegi pozostajemy. 

Podpisali: Rektor Uniwersytetu Jagielłoń 
skiego w Krakowie prof. dr. W. Szafer, 

rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w. 

Wilnie ks. prof, dr. A. Wóycicki, rektor 

Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Wars 

szawie prof. dr. W. Antoniewiez, rektot 

Pelitechniki Warszawskiej prof. dr. inż. J, 

Zawadzki, rektor Szkoły Głównej Gospodar 

stwa Wiejskiego w Warszawie prof. J. Mik 
laszewski, rektor Akademii Górniczej w Kra 

kowie prof. inż. W. Takliński, rektor Aka 

demii Sztuk Pięknych w Krakowie prof. F. 

Pautsch, rektor Akademii Sztuk Pięknych w 

Warszawie prof. W. Jastrzębowski, rektor 

Akademii Stomatologicznej w Warszawię 

prof. dr. J. Modrakowski. B 

Blokada Szkoły Budowy Maszyn 
im. Wawelberga w Warszawie 

moriały na ręce Marszałka Śmigłego-Ry= 
dza, premiera gen. Sławoj-Składkowskie=. 
go, ministra Spraw Wojskowych, ministra | 
Oświały oraz ministra Przemysłu I Handlu, 

W 20-tą rocznicę otwarcia pierwszego 
kurałtaja na Krymie 

Na akademię przybyli m. in.: działacze 

ruchu  niepodległościowego  Azerhejdžanu, 

Idel Uralu i północnego Kaukazu, delegacja 

Tatarów krymskich, mieszkających w Rue 

munii ł w Tureji, delegacje Karaimów z Ha 

licza i Wilna, Tatarów ze Słonima 1 Nowa 

gródka oraz delegacje Koła Turkologów 

Szkoły Nauk Politycznych 2 Wilna. 

30 trędowatych na wolności 
postrachem ludnosci rumuńskiej 

dawnych zzburzeń w sanałorium dla tręda 

watych w Tikilesztach 30-tu ehorych roz: 

biegło się, a Fota jest jednym ze zbiegów. 

Wśród mieszkańców Gałacu 1 Braili panu 

je wielkie zaniepokojenie, ponieważ poza: 

stołych 29 trędowatych dotychczas nie uję 

tw 

Barcelonie 
rząd Santanderu orar dwa parlamenty — 
republikańskh i aufonomiczny kataloński. 
Wszystkie fe „rządy” odbywają posiedze 
nła gabinetowe i wydają zarządzenia w 
swym zakresie. 

  

stwierdzić, że posława obu omiawianych 
republik zbliża się do słanu gwarantują- 
cego Polsce „opłimum” poliłyczne w da- 
nych warunkach osiągalne. 

Inaczej wyglądają stosunki na obszarze 
Litwy. Naród litewski korzystał — w prze: 
ciwieństwie do północnych sąsiadów — 
z dobrodziejstwa własnego państwa przez 
długie wieki. Pod dachem rodzimej suwe-< 
renności plemiona litewskie zlały się w 
jeden naród. : 

| odrodzenie poliłyczne przyszło Lif- 
wie łatwiej. VVojska niemieckie osłoniły, 
większość ziem liłewskich od najścia so«, 
wiełów krytycznej zimy z 1918 na 1919 r. 
Broniły one w Ien sposób Prus Wschod+ 
nich od czerwonej dokiryny. Na wiosnę 
zaś 1919 r. Marszałek Piłsudski odrzucił 
bolszewików z Wilna na północ i wschód, 
pozwalając organizować się Litwie poza 
polskimi bagnetami. W porównaniu z Łot 
wą i Estonią — Litwa była „dziecięciem 
szczęścia” w fym momencie. Ale nie jesł 
najlepszym to, co łatwo przychodzi. ы 

Litwa okazała się bez porównania słab, 
szą duchowo i mniej przygotowaną do roli, 
suwerena niż jej północne sąsiadki w do+ 
świadczeniu ubiegłych 18 lat. | 

Szczegółowa analiza przyczyn mniej 
szej dojrzałości politycznej Litwy ustald, 
następujące trzy przyczyny podstawowe 
tego zjawiska. \ 

Litwa jest I byla krajem gospodarc26 
prymiływniejszym od Łotwy I Estonii. 
Cae czę al Z Н о 
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Ze świata kobiecego 

Listopadowe wróżby! 
Jeszcze jeden listopad schyłku dobie- 

go. Ostatnie liście opadły. Dopełniła się 
jesień. 

Jakiż to dziwny miesięc. Gnije ' próch 
nieje zielony, karwny świat lała, a przy- 

P szła wiosna tkwi wśród mogilnego próch- 
na w niewidzialnych zarodkach pod zie- 
mia. 

Dziwny to miesiąc. Ziemia, smagana 
przez deszcze i wichry, może najgłośniej 
włedy przemawia. Przemawia milczącą ta- 
jemnicą, ukrytą w niej siłą. Chlosłana i 
zziębnięta nabrzmiewa pulsami zmart- 
wychwsłania, które się objawi, gdy czas 
przyjdzie. Niebo jest łak beznadziejnie 
szare, zmrok taki gęsty i długi — ale nic 
to! 

Gdzieś nad nami i pod nami tai się 
. moc odrodzenia. 

ж о+ * 

Wróżebny fen miesiąc kończy się dnia 
*frzydziestego wróżebnym wieczorem, gdy 
niespokojne serca każą sobie wylewać 
gorący wosk na wodę, a połem chciwe 
oczy słarają się odcyfrować rogate cienie 
na białej płaszczyźnie ściany. 

Z olbrzymiego iłumu kobiet, w kłó- 
rych drzemie żywioł ziemi, prawiecznej 
Gei — ileż to rąk drżących wyciąga się po 
wróżbę. 

Kobiety ciągle żyją przeczuciami, sna- 
mi i zanim ceś się stanie, cne to Już sły- 
szę, zanim coś przyjdzie, one mogą z od- 
dali wyczuć nadchodzące kroki. 

Tak było ongiś, tak jest i teraz. Kobie- 
ty zawsze się troszczą o dom i o swoich 
bliskich. Od czasu do czasu muszą za- 
trzymać się i wsłuchać się w siebie, żeby 
sprawdzić, zali coś z mroku się nie skra- 
da w stronę tych, których kochają. A gdy 
ło już są kobiety uświadomione 1 ojczyz- 
nę kochające, to lęk właściwy każdej mi- 
łości obejmuje włedy cały olbrzymi dom 
=dom powszechności polskiej i takie ko- 
„bieły w dnie listopadowe  pragnąłyby 
ojczyźnie swojej szczęście wywróżyć. 

Reich 

Która z was weźmie wosk roztopiony I 
będzie go lała na zaczarowaną, przezro- 
czyście uśpioną wodę? 

A gdy w wodzie zastygnie dziwaczny 
woskowy ksziałł, kłóra ośmieli się pod- 
nieść go, aby rzucił cień na ścianę? Już? 
| cóż ci tem padło wróżebnym cieniem, 
Ojczyzno? Когопа?- O, Bože! To jesi 
sława — to jest dosłojność... to iak się 
Rumaczy, 

A teraz. Ten długi, charakterystyczny 
zarysł To miecz? A więc bohaterstwo? 
Tak? 

. Trzy razy wróżyć ci będziem. To już 
az osłałni. Na ścianie drgnął cień — 
owalny — podłużny... Co to? W górze 
Jakby wgłęk'one przepolowlenie... Ależ 
ło wyraźnie symboliczny  kszłałt serca? 
Więc to miłość? Miłość naszych własnych 
serc, Miłość nieśmiertelna jeszcze jedne- 
go największego serca, które ucichło na 
Rossie. 

Dosfojność — bohałerstwo — I miłośći 
O gdybyž tak, 

Ziemia polska oddycha zimnymi mgła- 
mi, — pachnie śmiercią tylu pokoleń, 
czarne drzewa zastygly w nieruchome 
pomniki. Ołowiane chmur” nawisły nad 
pustką pól. 
—_ Jest czes porachunku — jest czas ocze- 
kiwania. Bowiem niesfomy bywa naród 
polski | chodzi skłócony różnymi droga- 
mi. A na różnych drogach stoją różne dro- 
gowskazy, a na nich jednakowe napisy: 
„Tyłko na łej drodze jest zbawienie”. 

_ Więc jaki taki siada na przydrożnym 
Kamieniu i wcale Iść nie chce, To naj- 
wygodniej. | służby Bogu, krzyżyk — śmierci i... to 

Е res odrodzenia narodowego wychował 
przeto w Litwie słabsze liczebnie i gorzej 
przygołowane umysłowo zastępy inieli- 
gencji do pracy państwowej, 

Następnie inieligenci ci w pierwszym 
pokoleniu odradzającej się Litwy czuli bo- 
leśnie swoje pół-duszy polskiej, Lęk 
przed kuliurą polską paraliżuje tam — 
I to do dziś — spokój sądu w sprawach 
polityki, dołyczącej Polski. Na tym grun- 
cie urósł nagminny objaw patologiczny 
uraz przeciwpolski w obecnym pokoleniu 
Litwinów. To drugie źródła słabości. Było 
ono i jest mistrzowsko 'wygrywane i przez 
Niemców i przez Rosjan. 

Trzecim pierwiastkiem słabości Litwy, 
Jako czynnika międzynarodowego fo trud: 
niejsze jeszcze niż ofwy i Estonii położe- 
nie geopolityczne: w trójkącie interesów 
trzech większych polęg. Wymaga ono 
ogromnej wytrawności politykėw, a | dla 
najbardziej ufalentowanych byłoby zaw- 
sze trudnym. 

Konduiia polityczna Litwy współczes- 
nej czerpie swe niedomagania z trzech 
Źródeł powyższych: z braku dość spraw- 
nego i licznego zastępu niezależnych móz 
gów o wysokiej kuliurze, z gmatwającej 
trzeźwy sąd przeciwpolskiej nienawiści i 

wreszcie — wyjątkowo trudnego położe- 
nia pomiędzy Rzeszą, Rosją i Polską, 

Dwa z tych państw sę agresorami ро- 
fencjalnymi wobec Lifwy z nakazu ich ро-   

A przecie iść trzeba. Co czynić, jeśli 
się nie wie, którędy drogał 

No więc właśnie — ło jedno. Kochać! 
Miłość jest w osłainim rozrachunku nie- 
omylna. Ziemią polską przebiegają boles- 
ne drgnienia. To miłość tak daje znać o 
sobie. Miłość jeszcze nie ujęta w karby, 
ale jednak miłość! 

Miastem, najbardziej powołanym do 
głoszenia miłości, do pielęgnowania jej 
źródeł — jest miasto unii, Wilno. Dlatego 
kobiety — wilnianki z zaparłym tchem 

  

W dziewczęcy wieczór 
Nagie i czarne gałęzie zamierających 

drzew osrebrzył już lśniący szron * strącił 
swym lodowatym oddechem ostałnie zwię 
dłe liście. 

Tak zimno i smutno. 
Nad ziemią przewalają się szare i oło- 

wiane jak to listopadowe niebo-chmury; 
nie te zwykłe, ale te inne, brzemienne w 
dalekie odgłosy krwawych walk, grzmią- 
ce echem strzałów dochodzących słam- 
tąd... z daleka... ze Wschodu: 

Na niewidzialnych falach eteru płyną 
z krańca na kraniec ważne rozmowy głów 
koronowanych i niekoronowanych. Listo- 
pad zda się napęczniał, nabrzmiał od 
ważkich, treściwych słów | zdarzeń, a mi- 
mo fo stał się jeszcze bardziej zimny 
i szary. W powietrzu coś drga, coś drży 
niewypowiedzianego, czai się to... niezna 
ne i ło „ważne”. Dosłojne postacie myślą 
i radzą nad wielu ważnymi sprawami, Głę 
boka zmarszczka naiężonej myśli rysuje 
czoło, w oczach widać troskę. 

A w miastach, miasteczkach i wioskach 
całej Polski zbierają się w jasnych poko» 
Jach I byle jakich izbach młode, dziewczę 
ce postacie, dla których też jest coś waż- 
ne, coś co rozsadza pierś i wyrywa się i 
tętni, pulsuje krwią gorącą... Serce... Ma- 
leńkie serce wśród zawieruchy zdarzeń. 

Serce, które się pragnie podzielić 1 
kimś ogromem swych uczuć, które chce 
żyć nie tylko dla siebie ale i dla kogoś naj 
bliższego. 

Jest takie miode, czujące I niecierpli- 
we. Chce żeby wszystko było jak najprę- 
dzej, Już. A może w ogóle nie będzież... 
Może nigdy nie znajdzie się ten „ktoś” 
godny płonącego ! kochającego serca? 
— Może skazane ono będzie na wieczną 
samołność? 

«Czy I tak może byćł — O, Boże, 
skąd wiedzieć, jak naprawdę będzie, Jak 
uchylić rąbka łajemnicy | zajrzeć aż do 
środka, do głębi... 

Dziewczęta wiedzą o tym, że im po- 
może ten jedyny, wróżebny, tajemniczy, 
dziewczęcy wieczór andszejkowy, On da 
na wszystko odpowiedź, on młodym, cie- 
kawym oczom wywróży przyszłość. 

Drżące, dziewczęce palce leją gorący, 
pachnący lałem wosk na chłodną taflę 
wody, leją tak zwyczajnie I tak przez roz- 
gałęzioną rózgę | zastygają nagle nad 
woskowym dziwem. 

A inne szukają rozwiązań zagadek przy 
szłości w tajemnych zarysach cieniów 
gorsiki popiołu ze spalonego papieru, 

Niecierpliwe nogi zrzucają małe ! du- 
że, stare | nowe, brzydkie | wytworne pan 
tofle I mierzą nimi odległość do progu. 
Czyj pierwszy progu dosięgnie? — kto 
najprędzej wyjrzy z dziewczęcych snów 
na świałł Czy to tył... a może ty?... 

Spod jednego z trzech talerzyków na- 
elektryzowane emocją dłonie wyciągają 
przyszłość — różaniec, symboł klaszioru 

irzeb życiowych; w słosunku do Irzeciego, 
do Polski, Litwa staje sama w pozycji na- 
pastnika, gdyż godzi jawnie w całość jej 
granic. Wilno jesł przecież stolicą Litwy... 
w przepisach konsłyłucji litewskiej, obo- 
wiązującej aktualnie. 

W powyższej sytuacji Litwa nie zdo- 
była się na pozycję surowej neutralności 
względem swych możnych sąsiadów, Nie 
poszła drogą siosirzyc północnych w tym 
względzie, nie wypełniła kardynalnego 
nekazu swego położenia geograficznego. 

Wiele lat wygrywana była przez Niem- 
cy przeciw Połsce. Za cichą zgodą Rze- 
szy ofrzymała naweł od niej „w depozyt” 
Kłajpedę, Ratowały Niemcy w ten sposób 
to miasto od umiędzynarodowienia, czyli 
losu Gdańska. Rałowały z myślą, że wróci, 
a może w wianie | coś więcej jeszcze z 
sobą przyniesie. 

Obecnie jest z kolei wygrywana prze- 
ciw Polsce I Niemcom przez Sowiety— 
Przekszłałca się, jak ocenia to wielu znaw 
ców fachowych tych rzeczy (irudno mi o 
łym sądzić osobiście) w place d'armes 
sowieckie. 

Ciekawym jesi, że dogadza to wcale 
dobrze Niemcom. Berlin zbiera i regesi- 
ruje wszystkie dane (prawdziwe, czy prze- 
sadzone, może nieraz urojone) z tej dzie- 
dziny. O ile wiemy, uważa je za fakt, kłó- 
ry będzie może... momenłem tozgrzeszają   cym Rzeszę o ile w jakiejś godzinie dzie. 

„KURJER WILEŃSKI 30. XI. 1937 

wysłuchały słów, które przez radio do- 
biegły do Wilna z Warszawy. 

„Miłość Ojczyzny —- to polski dykta- 
tor" wołał Rydz-Śmigły. A więc dyktatura 
serca, Nie ma nic wspanialszego na świe- 
cie. 

Olo już droga wskazana. Dźwignąć się 
więc macie, opieszalcy I opieszałe, Kiero- 
wane przez prawdziwą miłość znajdziemy 
drogę do Wiełkiej Zgody Narodowej i do   Połężnej Ojczyzny. E. K. M. 

trzecie — pierścionek... a więc ślub. Į 
W okrągłym kółeczku obrączki rzuco- 

nej na dno szklanki z wodą, widać wszysi 
ko najlepiej i najwyraźniej. Tylko nie wol- 
no mrugnąć, Więc patrzą szeroko otwarte 
błękitne i czarne oczy w mały krążek. Na- 
iężone źrenice rozszerzają się i pragną za 
wszelką cenę ujrzeć — przeznaczenie. 

Jak senne widziadła snują się dziew- 
częce posłacie pod oknami chał | domów. 
Nieśmiało, trwożnie, ukradkiem przysuwa- 
ją głowy do ram okiennych. Jakie słowa 
dobiegną ich uszu? — czy śmiech i wese- 
le, czy smutek | lzy?... Jakie?.., które z 
nich wywróżą los przyszły?... 

W nabożnym skupieniu czyjeś zsinia- 
łe od chłodu ręce szybko, nerwowo od- 
łamują z wiśni gałązkę, Wložona do bu- 
łelki z wodą powinna rozwinąć się do 
Wigilii, bo jeżeli nie... 
ale rozwinie się napewno. Musil 

Zresztą porcelanowy spodeczek posu- 
wający się po rozłożonym na małym, ko- 
niecznie bez gwoździ stoliku, przepowie- 
dział jasną przyszłość, Więc I wiśnia za- 
kwitnie, Na pewno. 

W ogromnej miednicy. wokół oblepio 
nej naprzemian pusłymi I kryjącymi imio- 
na męskie kartkami, krąży na podstawce 
mała świeczka. Błyszczące od podniece- 
nla, Jak diamenty oczy, uważnie śledzą 
każdy ruch drżącego piomyka. Jaką też 
on karikę spali. Czy to będzie Janek czy 
Słach, a może Andrzej, a może... ale nie, 
pustej nie spali, bo przecież pusta kartka 
ło znak samotnego życia, a o tym się nie 

myśli. ы 
Wieczór mija niespostrzeżenie. Nie- 

długo północ. Trzeba się śpieszyć. A do 
końca wróżb daleko. Lecz po północy 
czary nieważne, a przecieć i sen nocy an- 
drzejkowej jest wróżebny, Prędzej więc, 
prędzej. 

Sypią się pod poduszkę kariki z wy- 
ymi imionami. To na jutro, na rano. 

którąż ło się wyciągnie? 

A dziś jeszcze trzeba włożyć przed 

KRONIKA 
— Stolownia Z. P. O. K. Hallo! 

Hallo! Wilnianki! Wilnianie! Jeżeli 
czasami miewacie jakie strapienia 
kulinarno - żołądkowe albo kuchar- 
ka wam zachorowała, albo też zgoła 
żyjecie jak ptak na gałęzi, nie mie- 
wając obiadów w domu, pamiętajcie, 
że przy ul. Jagiellońskiej Nr. 3 jest 
stołownia Z. P. O. K. 

Będziecie tam mogli czuć się jak 
w domu, bowiem nie będziecie tam 
jadali fałszowanych potraw. Gdyby- 
šcie mieli jakie „domo'e* pragnie- 
nia, jakie ulubione przysmaki, nale- 
ży tylko zakomunikować Zarządowi 
stołowni, a życzenia wasze zostaną 

Jów, dziś jeszcze nieodgadniońej, usunie 
ona wpływy wroga cywilizacji zachodniej 
z nad dolnego brzegu Niemna orężną siłą. 

Wreszcie wobec Polski, odrodzona w 
r. 1919 Litwa postawiła taką propozycję: 
będę przyjacielem Polski o ile odda nam 
ona na zliłewszczenie cały swój 5-ciowie- 
kowy dorobek kuliury nad Wilią i Niem- 
nem. Taki był sens istotny wszystkich pro- 
pozycyj litewskich z 1919—1921 r. Doś- 
wiadczenie lat minionych potwierdziło to 
niezbicie na łerenie państwa litewskiego. 
Polskość jest tam trzebiona do gruntu, 

Marszałek Piłsudski uważał, że oblef- 
niea taka nie jest równowartością naszego 
wkładu krwi i ducha w fe ziemie i ręką 
orężną zajął domniemaną schedę Polski 
w tej współwłasności historycznej. Scha-- 
rakteryzował zreszłą ten wymiar sprawied- 
liwości, jako bardzo skromny, a to w liš- 
cle do premiera Paderewskiego do Pa- 
ryża z 1 maja 1919 r., określając słuszny 
zasięg polskich prełensyj  ierytorialnych 
w słosunku do Litwy — nieprzejednanej 
względem Polski — o 5—6 tys, klm? 
więcej, niż to, ce później wojskami gen. 
Żeligowskiego zajął, : 

” * * 

Obraz powyższy każe wysnuć nasłę- 
pujący wniosek: 

Ze stanowiska polskiej racji stanu nie 
ma dziś jednoliiej Nadbałtyki jako stróża   

  

4 szkicowanego obszaru stosunków da naj- 

Trzydziestego dnia. 
Liść ze mnie zwiędły opada, 

z wiehrem ostatni już opadł, 

szelestnym wlecze się śladem 

spłakany gorzko listopad. 

Strzeże tajemnice swych ziemia, 

milczy ukryte w niej ziarno — 

a we mnie? co we mnie drzemie, 

by z wiosną w hłękit się wgarnąć? 

Wytryśnie ziemia na wiosnę 

jabłonnym puchem jak tęczą 

i ja wzwyż kwieciem UFGSNĘ... 

za srebrną życia przełęczą. 

snem na nogę czarną pończochę, a drugą 
powiesić na poręczy łóżka. Kto w nocy 
we śnie włoży tę drugą pończochę z tym 
pójdzie się przez życie, z tym się podzieli 
ogromem uczuć I gorącym sercem. Lecz 
ło jest wróżba straszna. Stara niania mówi 
o diable, który przybiera na się postać 
ludzką | mami dziewczęła. Nie każda 
więc zdobędzie się na odwagę. Już lep- 
sze konopie. 

Sypie więc z przejęciem ta I iamła 
dziewczyna za siebie frzy razy garsikę 
szaro-zielonych, płaskich ziaren konopi i 
za każdym razem powtarza jednym 
Ichem: „sieję, sieję konopie, daj mi Boże 
znać z kim będę je zbierać”, | już nie 
wolno nic mówić tylko spać. A w nocy 
roją się dziwne sny, echa silnie przeżyłych 
wrażeń. e 

O, młodości czarowna, bajko dziewczę 
cych niewinnych marzeń I urojeń, jak je- 
steś piękna I wzruszająca w swej prze- 
dziwnej prostocie, 

Czar łego jedynego w roku dziewczę- 
cego wieczoru bierze w swe ramiona 
wszystkie od krańca do krańca Polski 
dziewczęta i te z wiosek I te z miast i 
skuwa je I zespala w tym jednym dąże- 
niu I pragnieniu podzielenia się swym 
sercem z kimś drogim I kochanym. Nawef 
najbardziej scepłyczny widz poczuje się 
rozbrojony. Nie zechce zadrwić okruinie. 
To jest nazbył wdzięczne, żeby miało być 
godne połępienia. Ta bujna młodość, 
chęć życia, radość życia, pragnienie szczę 
ścia; ło przecież prawdziwe piękno du- 
szy i serca dziewczyny, wywołujące ra- 
dosny I wyrozumiały uśmiech na twarzach 
zmęczonych pracą i życiem ludzi. Nie 
trzeba więc z tego śmiać się. Andrzejkowe 
wróżby dziewczęce to łęsknoła serca do 
serca, A tęsknoła owa będzie zawsze jed- 
naka, choć by w świał biły pioruny, a po 
niebie łoczyły się grzmące burze. | zaw- 
sze znajdzie się poeta, który pobiegnie 
ratować róże, niepomny, że nad głową 
stoi mu czerwona łuna od płonących w 
oddali lasów. Wanda Szydłowska. 

Z PRASY 
Ciekawy jest Nr. 48 „Bluszczu”, a z naj 

większym zainteresowaniem przeczytałam w 
nim korespondencję z W'och Ireny Jabłow- 

skiej Nazywa się „Kraj szezęśliwych dzie- 

ei”. Jest to sprawozdanie z wystawy „Kolo- 
nij letnich i opieki nad dzieckiem*. Wysta- 

ws ta daje obraz form pomocy dla nieza 

możnych matek, urządzeń żłobków, przed- 

szholi, szkół, wychowania fizycznego, orga- 

nizacji sportu i wychowania wojskowego, 

no i kolonij letnich. Jest tam -dział pomocy 

państwowej dła dzieci upośledzonych i о- 

pieka nad mołoletnimi. 

Artykuł pisany jest w tonie entuzjastycz- 

nym i ezūč, že autorka porwana jest i o- 

tzarowana do głębi tym, eo widziała. Zda- 

niem jej wystawa uczy nie tylko, jak się 

troszczyć o dzieci, ale i — jak się nimi zach 

wycać, To też wystawa poueza nawet ta- 

kich rzeczy, jak robić, żeby dziecko este- 

tyeznie wyglądało. 

„Dzieci niemieckie są ubrane przede 

wszystkim praktycznie i czysto, dzieci wła: 

skie — czysto i kokieteryjnie, zwłaszcza 

dziewczynki” — powiada autorka. 
W Italii jest dużo dzieci „Przysłowiowa 

bella famiglia italiana" liczy ich czasem 

kilkanaście, a dziesięcioro dzieci w rodzi 
nie nie jest rzadkością. Istniejący w Italii 

związek łakich rodzin  (Unione nazionaje 

fascista famiglie numerose), ma w swym 

składzie dygnitarzy państwowych obok п- 

bogich robociarzy. 

Rząd popiera ojców licznych rodzin „Mieć 

dzieci to nie tylko obowiązek społeczny, ale 

1 obowiązek patriotyczny i zasługa wobec 

państwa”, W ten sposób dziecko staje się we 

Włoszech rzeczą zwykłą, a mimo to najsłod 

szą Nie bywa ono tyranem otoczenia (jak 

np. we Francji) ale jego radością. 

W najuboższych rodziuach dziecko nie 

jest klęską, ale żywym argumentem kołata 

nia o pomoce materialną. Każdy przechodzień 

całe społeczeństwo ołacza dzieci włoskie 0- 

pieką. 
(Jakie to cudowne! W ten tylko sposóh 

calutki kraj staje się jedną baczną i czułą 

rodziną!). 
Aatorka rozumie, że wystawa ma na ce- 

lu propagandę i że byłoby przesadą twier- 

dzić, że wszystkie piękności wystawy są już 

teraz udziałem wszystkich włoskich dzieci, 

twierdzi jednak, że ten pokaz zaraża prag- 

nieniem dawania szczęścia własnym dzie- 

ciam. 

„Dziecko włoskie jest jednym z najmil- 

szych dzieci na świeciej* woła z zapałem. 

Ale „łaskawa jest dła niego przyroda, słoń- 

ce”. Tyle jest w Italii sposobności do. szczę- 

cia, do okrzyków: „Belło! Pięknel To jest 

piękne!" 

Tak. A u nas słońca jest mało i szczęś- 

cia jest mało. Więc nie poskąpmy dzieciom 

naszym przynajmniej jedynego możiiwego 

podczas długiej zimy promienia — naszej 

miłości. 

Dzieci nasze chowają sine rączki w wy- 

darte rękawy kurteczek, buzie mają niedo- 

myte i nosy brudne, ale ogrzać je, umyć 

uczesač i odchuchać — byłyby miłe — ach, 

jakie by były miłe i pięknel N. 

serdecznie zaspokojone. 
Obiady są niedrogie, atmosfera 

życzliwa. Proszę więc pamiętać o sto- 
łowni na Jagiellońskiej. 

— Czwartek Z. P. O. K. Dnia 18 bm. 
w ramach czwa.tku dyskusyjnego p. Wan- 
dna Maleszewska wygłosiła referat „O mię- 
dzynarodowych organizacjach kobiecych", 

W pierwszej części referatu prelegentka 
poruszyła w porządku chronologicznym pro 
blem powstawania  organizacyj kobiecvch 
na całym kontynencie, charakteryzu**r jed- 
nocześnie ich cele. Przez Egipt, Grecję. 
Rzym, przez średniowiecze, które daje po- 
czątek chałupniectwu, więc pracy zawodowo 
zarobkowej kobiet, przez 13-ty wiek, który 
przyniósł najwyższy rozwój kapitalizmu, о- 
party na wyzysku rzesz pracuiących przez 
pracodawców — szła wałka kobiet o prawa 
do pracy, do zarobku i możności rozporzą- 
dzania tym zarobkiem, © prawa obywatel- 

nadmorskiego przesmyku nad Niemnem, 
Džwiną i Embachem, 

Dwa północne państwa bałłyckie zbłi- 
żają się do możliwego „optimum* w me- 
łodach obrony swej niezawisłości a rów- 
nocześnie | obrony skrzydła północno- 
wschodniego polskiego terytorium. 

Litwa natomiast zbliża się do fatalnego 
punkłu po przeciwnej stronie takiej skali 
oceny. Ułatwia ona swą „grą” zamiary 
łych obu sąsiadów, którzy bądź zechcą 
kiedyś przejść przez nią jak przez pomosł 
ku północy, traktem kawalerów mieczo- 
wych „łub tych, którzy przyjdą po swe 
dawne porty w Rydze i Libawie ! zechcą 
zaplecze porłu niezamarzającego  libaw- 
skiego, czyli Litwę, zjednoczyć ponownie 
z wielkim kontynentem wschodu. 

Teza polska głosi, jak rzekłem już, że 
państwo nasze jest | będzie zawsze przyja 
cielem istotnie niezawisłych republik bał- 
tyckich. 

Odwrołnie zaś ustosunkuje się — rów- 
nież z konieczności swych życiowych — 
do pozorów niezawisłości na tych obsza- 
rach. 

Zastosowanie tego probierza do na- 

wierniejsze ującie posławy Rzpliłej do każ 
dej z trzech republik bałtyckich w dobie 
bieżącej. Dr. W. Wielkorski. 

, poczynań,   
— ©Оо— 

skie, wreszcie o możliwość wyższych stu- 
diów. 

Drugą część referatu stanowił przegląd 
współczesnych organizacyj kobiecych, raz- 
sianych po całym świecie, które się gru- 
pują, by tym wydajniej bronić swych ha- 
sel. A hasła dla rzesz całego świata kobie- 
cego w chwili obecnej dadzą się sprowa- 
dzić do wspólnego mianownika złożonego z 
czynników: 

1) Walki do prawa do pracy i zarobku. 
2) Walki z handiem kobietami i dziećmi, 
3) Dążenia do pokoju powszechnego. 
Szezelnie wypełniona sała i ożywiona 

dłyskusja, jaka się wywiązała po referacie 
p. Maleszewskiej, świadczą wymownie o tvm 
že prelegentka poruszając kwestie aktnalne 
rainteresowała zebrane panie. J. W. 

— W Dangieliszkach. Daleko od gwar- 
nego świata w małym miasteczku Daugieli- 
1zki został założony Oddział Związku Pra- 
cy Obywatelskiej Kobiet. Pomimo, że teren 
ter jest trudny do jakiejkolwiek pracy spo 
łecznej — Oddział tu funkcionuje i jest 
prawdziwym promykiem, który rozjaśnia to 
szare monotonne życie małomiasteczkowe. 
Społeczeństwo miejscowe nie zawsze przy- 
chodzi z pomocą — a odwrotnie, często rzu 
ca pod nogi tylko kamienie. Jednak Od- 
dział nie ustaje w pracy. Stara się pokony- 
wać trudności, pomny na piękny ceł swoich 

a przede wszystkim na dobro 

najmłodszych. A komuż bardziej bliskie mo- 
gą być te hasła jak nie kobietom? Ё 

Kto lepiej može zrozumieč potrzebę dzie- 

cka jeżeli nie one? A fakże wiele im po- 

trzeba wlaśnie tu na kresach, gdzie zimno 

ł głód są dziecka najbliższymi towarzy+ 

szami. 
Dlatego Oddział nie poprzestaje na ubo- 

lewaniach, robi co może i na ile go stać, 

Oddział ZPOK w Daugieliszkach jest 

nieliczny, ma zaledwie 12 członkiń. Rąk do 

pomocy niewiele, ałe chęci i wysiłek wy- 

pełniają braki . я 

A więc kołacze do sere ofiarnych społe- 

czeństwa, urządza różnego rodzaju impre- 

zy dochodowe, byle więcej grosza „zebrać 

na zaspokojenie przynajmniej w minimal- 

nym stopniu potrzeb dziecka. : 

W dniu 6-go' listopada rb. zorganizowane 
zostało przedstawienie amatorskie p. t 
„Werbel domowy”. Frekwencja była zadzi- 
wiająca. Barwne stroje i piękne melodie 
świetnie urozmaicały treść sztuczki, tak, 
że całość wywarła na widzach miłe wraże- 
nie. Po przedstawieniu odbyła się zabawa 
taneczna. SZ 

Dochód, jak na miejscowe warunki, spo- 
ry bo aż 70 zł. Pieniądze te przezaacza się 
na gwiazdkę dla biednych ©zicci. Bowiem 
„gwiazdka* w Polsce jest świętem przede 
wszysikim dzieci, które powinny być najzu- 
pełniej szczęśliwe i radosne przynajmniej 
raz w roku przy tradycyjnej chojnee. 

O tym nasz Oddział — mały | skromny 
— wedłe sił swoich pamięta.



Aktualności kulturalne 

"Pawilon polski znakomicie wyróżniony! 
Nie udało się z tym „nissuarem"... 

Wiemy jaką opinię urabiano pawiłonowi 
polskiemu w Paryżu. „Pissoir polonais" 
pisali o nim okuliści, motocykliści, aplikan 
gi dziennikarscy, tudzież wielkie asy od po 
lityki, u nas w Wilnie. Ale nie tylko u nas. 
Zaściankowe (bo jakże inaczej nazwać?) gu 
sta i maniery znalazły godnych „naśladow- 
sów”, W stołecznej prasie „narodowej“ 
„pissano“ podobnie. — Prof. Tadeusz Prusz 
kcwski należał do nielicznych (bo — kom. 
petentnych...) obrońców pawilonu, za co 
zresztą został „odpowiednio* zbesztany. 
$prawiedliwie tedy będzie udzielić mu tera? 
głosu: 

Piątkowe depesze z Paryża przynio- 
sły wieść o niezwykłym sukcesie Polski 
w ostatecznej ocenie Działu Polskiego na 
Międzynarodowej Wystawie Sztuki i 
Techniki. 

Wynik jest rewelacyjny. Polska zaję 
ła piąte miejsce co do ilości przyznanych 
„Grand Prix". Jest to sukces wspan'ały i 
nieoczekiwany. Depesza glosi pona ito, że 
„aczkołwiek jury międzynarodowe za- 
kończy prace: w sobotę, jednak już dziś 
jest wiadomo, że pawilon polski xt ry 
byt kwalifikowany przeć specjalae jury 
architektury wystawowej. pracujące pod 
przewednictwem słyn=:ego architektu Au 
gusta Perreta, nzyskał jedoy z  tczeeb 
pierwszych miejse. Polska, Japonia i Fin 
landia uzyskały nie tylka „rand Prix“ 
Za swe pawilony, ale również uchwałę ju 
ry w tej kategorii, wyrażającą specjalne 
powinszowanie konstruktyzora tych pa- 
wilenów. 

Cieszy mnie wielce sukces Polski w 
Paryżu, tym więcej, że jest wyrazem 0- 
pinii fachowców międzynaroiowych, wy 
branych spośród najtęższych, to znaczy 
x kich, którzy nie mogą się mylić w oce 
r.e rzeczy należących d, ich kcmqsten 
cj.. . 

Nasi domorośli znawcy zatruli nie- 
słusznie op'Lię polskiego społeczeństwa, 
śzczując przeciwko autor>n pawilonu i 
organizatorom wystawy Mib mi stwter 
dzić, że mylił się po trosze pan Cat Mac 
kiewicz, nazywając w Swym artykuls bez 
czelnością mćj dodatni s44 9 polikim pa 
wilonie i polskim udzis 3 w Wystawa, 
Pisałem już na tym miejscu („G. P*. z 
7 bm.) w obronie naszej wystawy, obec- 
nie, po oficjalnym stwierizenia wislkie 
go sukcesu. 

Dziś już sprawa paw'ionu polskiego 
w Paryżu obrony nie potrzebuje, Ponad 
wszelką wątpliwość, 

Sądzę, że autorowie vawitonu polskie 
go panowie: Brukalski i prof. Pniewski, 
architekci (których zgnębiaro i usiłowa 
no ośmieszyć) są chyba zrehabilitowani w 
oczach surowych „krytyków * i pomszcze 
ni bezkrwawo. 

Nie łatwo się zgodzić na ten optymizm 
grof. Pruszkowskiego. Łatwiej myśleć, że 
„surowym „krytykom* nic nie pomoże. Prze 
cież sprawy sztuki nic ich w gruncie rzeczy 
nie obchodzą. Oto dowód: —- Beukałski, je 
den z najtęższych architektów — raoderni- 
stów, którego dziełem są napóckniejsze gma 
chy Polski odrodzonej i prof. Pniewski, pro 
jektodawca - kościoła w Warszawie i bazyli 
k: w Gdyni — czyli świątyń © wastośc.ach 
nrtystycznych, jakie od czasów „króla Sta- 
sis" u nas nie powstawały, świątyn budzą- 
tych zachwyt — skąd są pres te wszystkim 
znani szerokiej publiczności i»$li nie z licz 
pych doskonale ilustrowanych „koluren ar 
chitektonicznych* w „Kurierze Poranny" 
1 „ABC“? Staro to dzieje, co? Redak orem 
tego dodatku w „ABC* był dzisiejszy redak 
to „Prosto z mostu” p, St. Piasecki. Dzyta 
lismy zaś, co u p. Piaseckiego, już w „Pro- 
sto z mostu* wypisywano na pawilon pol- 
ski... Czy to p. p. Brukalski i Pniewski —« 
zapytamy — postradali raptem swe talenty, 
smak i wiedzę? Czy też może raczej p. Pia 
secki nigdy nie miał smaku, a zawsz: dru 
kował to, co mu aktualnie było „wodą na 
miyn“? 

Co zaš do naszych, tutejszych znawców 
f arbitrów opinii, to choć nam nazwiska ar 
chitektów, malarzy i rzeźbiarzy tworzących 
pawilon polski bodajże więcej mówiły niż 
im — milczeliśmy gdy pisali: bądź co bądź. 
©ni widzieli pawilon, my tylko fotografie. 
Ale.. kto czym wojuje, od tego ginie, a 
REEEUCCOPEY TO, 

   
  

sprawy załatwiane na wiatr, czasem... wra- 

cają z wiatrem. 

Nie ulega bowiem najmniejszej wąt- 

pliwości że niewcześni a namiętni kryty 

cy wyszli z całej sprawy mocno głupio i 

że piwo nawarzone przez nich w pol- 

skim (jak nazwali pawilon) pisuarze, nie 

dosięgając spotwarzonych, wraca z ca- 

łym impetem na ich namaszczone głowy. 

—s00— 

AKADEMIA KU CZCI BOLESLAWA 

LEŚMIANA 

W niedzielę, łącznym staraniem Polskiej 

Akademii Literatury, Pencłubu Polskiego, 

Tow. Literatów i Dziennikarzy oraz Zw. 

Zaw. Literatów Polskich odbyła się akade 

mia ku czci Bolesława Leśmiana, niedawno 

zmarłego poety, członka Akademii Literatu 

ty. 
Sala Teatru Narodowego wypełniona była 

niemal całkowicie. Przybyli członkowie P. 

„A L. nacz. Wydz. Sztuki min. WR i OP 

dr. Zawistowski, najwybitniejsi pisarze, poe 

ci i krytycy, licznie reprezentowany byl 
świat teatru oraz młodzież. 

Słowo wstępne wygłosił znany pisarz i 

poeta Jarosław Iwaszkiewicz, w poetyckim 
przemówieniu charakteryzując zdobycze i 

znączenie współczesnej liryki europejskiej 

I poczesne w niej miejsce, przynależne Leś 

mianowi. 

„Poezja liryczna ostatniego stulecia jest 

jednym z najpiękniejszych kwiatów naszej 

kultury — mówił Iwaszkiewicz — jednym 

z największych skarbów ludzkości. Dlatego, 

że jest ona największą wycieczką w niezna 

ne jaką przedsięwzięła ludzkość, Podziwia 
my naszych braci, którzy sięgają w te wszyst 

kie miejsca mapy świata, gdzie jeszcze nie 

dawno świeciły białe plamy, w nieprzeczu 

wane wysokości stratosfery i niedotykalne 

głębiny mórz. Ale ci którzy śmiałą stopą się 

gają tam, gdzie wzrok nie sięga, są może 

ważniejsi — nasze wyprawy psychologiczne 

| metafizyczne są może jeszcze wspanialsze, 

jeszcze większy wzbudzające podziw, jesz 

cze niezwyklejsze. Przygody człowieka w 

nieświadomym i po tamtej stronie rzeczywi 

stošci, 

To „rozkwiecenie prėžni“ tysiącem ja- 

kichš nowych wynałazków, błyskami nieist 

niejących istnień i błyskami nieistniejących 

stworzeń jest może najcharakterystyczniej 

szą stroną twórczości Leśmiana. Ileż tu ma- 

my pomysłów i obrazów w tych wszystkich 

duszkach i niesamowitkach, jakimi zalud- 
nia swój świat i swoją poezję. Łatwy świat 

słowiańskiej bajki zdaje się wyzierać z tych 

pomysłów poetyckich Leśmiana". 

W drugiej części akademii p. p. Maria 

Wiercińska, Stefan Jaracz i Marian Wyrzy 

kowski, recytowali we wzruszająco piękny 

i prosty sposób najpiękniejsze wiersze Leś 

miana. = 

ZATARG O WIERSZ TUWIMA, 

Spółdzielcze pismo propagandowe „Spól 

notą“ wydąwane przez Związek „Społem 

zostało ostatnio zaatakowane przez pisma 

codzienne z powodu umieszczenia wiersza 

Juliana Tuwima p. t. „Litania“. Zarzucono 

„Spólnocie* szerzenie bezbożnictwa i bluž- 

nierstwa, tak bowiem zakwalifikowano 

wiersz Tuwima. Sprawa nabrała dużego roz 

głosu. 

Nie od rzeczy będzie przypomnieć, iż 

wiersz ten był już w 1938 r. umieszczony w 

wypisach do języka polskiego H. Grotow- 

skiej i H. Radlińskiej p. t. „Książka o ży- 
ciu i pracy”, część III, wydanych w 1933 r. 
| zatwierdzonych przez Min. WR i OP w 
tymże roku do użytku szkolnego. Zostało to 
jeszcze raz potwierdzone w roku bieżącym 
w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa WR 
i OP z dnia 2 sierpnia 1937 r. Nr. 9, poz. 
315. „Spólnota” zaś powołuje się na opinię 

uzyskaną ze sfer kościelnych, stwierdzają- 

cą. że wiersz „Litania* nie. jest bluźnierst 
wem i nie ma tych intencyj. 

Walcząc o swoje dobre imię autor wier 
sza wybrał najwłaściwszą drogę: — odwołał 
się do sądu publiczności drukując ponow- 
nie utwór na łamach „Wiadom.  Literac- 
kich”, Ostatni n-r tego pisma przynosi cy 
taty z licznych listów od czytelników, któ 
rzy dają wyraz swym uczuciom dła poety. 

  

a 

Oddział Związku Strzeleckiego w nadgranicznej wsi Pasieki na Wileńszczyźnie już 
obecnie przygotowuje się do marszu narciarskiego Zułów — Wilno. 
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Wschód słońca — g. 7 m. 19 

Zechód słońca — g. 2 m.57 ( 

oposirzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wilnie dnia 29.X1. 1937 r. 

Ciśnienie 763 
Temperatura średnia — 2 
Temperatura najwyższa — 2 
Temperatura najniższa — 3 
Opad 0,6 
Wiatr zachodni 
Tend.: bez zmian 
Uwagi: chmurno, wieczorem śnieg. 

NOWOGRÓDZKA 
— Ustalenie norm zimowej pomocy. W 

ub. piątek odbyło się pod. przewodnictwem 

dra Żurakowskiego zebranie Sekcji Rozdziel 

czej Wojew. Obywatelskiego Komitetu Zi. 
inowej Pomocy Bezrobotnym w celu ustaie 
ris norm pomocy dla bezrobotnych i norm 
ne dożywianie dzieci. Udział w tym zebca 
uiu wzięły następujące osoby: rejent Nowi 
cki (przewodniczący Wojew. Komitetu), ks. 
dziekan Dalecki, naczelnik Mostowski, dr 
Szymanowski, Jan Michalski, Zbieg Kuchar 
ski, P. Sianożęcki, Br. Sanowski, Zdanowicz, 

dyr. Dobrowolski, Abram Małbin, kom. Ja 
kenowicz i p. Gładkowska. 

Po bardzo ożywionej dyskusji, podczas 
której niektórzy członkowie Komitetu na 
czele z p. Gładkowską i Kucharskim doma 

gal. się podniesienia zeszłorocznych stawek, 

ustalone zostały następujące normy pomo 

cy: 
1) bezrobotny robotnik fizyczny otrzymy 

wać będzie miesięcznie: samotny 9 zł, z 

małą rodziną od 13 do 15 zł i z większą 

redziną 23 zł; 

2) bezrobotny pracownik umysłowy: sa 
motny 15 zł, x mniejszą rodziną od 20 do 
25 zł i z większą rodziną 30 zł.; 

3) na dożywianie dzieci po 2.50 zł. 
Oczywiście są to normy zbyt małe, lecz 

jak wyjaśnił naczelnik dr. Żurakowski jest 
to tylko pomoc bezrobotnym, a nie stałe 
utrzymanie i gdy tylko znajdą się fundusze 
stawki te będą podniesione. 

Poza tym na podkreślenie zasługuje u- 
chwała Sekcji Rozdzielczej, że pomoc ma 
być udzielana nie tylko bezrobotnym zare 
jestrowanym, lecz w ogóle biednym. Uchwa 
ła tą podlega jeszcze aprobacie całego Ko- 

mitetu. * 

  

Najkorzystniel I najtaniej kupujemy 
w firmie chrześcijańskiej 

„Bławat Poznański” 
Lida — Rynek 

Ceny stałe Staranna obsługa 
—— m! 

LIDZKA 
— Zwłązek robotników „Ardalu” wypo 

włedział arbitraż. Arbitraż rządowy, odno- 
szący się do warunków pracy i płacy na 
terenie fabryki wyrobów gumowych „Ar- 
dal", obowiązywał od strajku w tym za- 
kładzie, t. į. od stycznia 1936 r. W roku 
zeszłym mimo licznych nieporozumień po- 
między robotnikami a dyrekcją „Ardalu”, 
umowa arbitrażowa wypowiedziana nie 
zosłała i obowiązywała cały rok bieżący. 
Ponieważ umowa fa przewiduje miesięcz 
ne wymówienie przed upływem roku ka- 
lendarzowego (w przeciwnym razie słaja 
się obowiązującą na rok następny) przeto 
Zw. Zaw, Robotników Przemysłu Chemicz 
nego w Lidzie („Ardalowcy”) umowę ar- 
bitrażową w tych dniach wypowiedział. 

— Z. Z. Z. W LIDZIE ODERWAŁ SIĘ 
OD WARSZAWSKIEJ CENTRALI. — 
Na skutek tarć, Jakie w ostatnich czasach 
powstały między Radą lidzkiego oddziału 
ZZZ a centralą w Warszawie, wszystkie 
związki zawodowe, należące do ZZZ w 
Lidzie postanowiły na wspólnym zebraniu 
jednogłośnie zerwać z centralą w War- 
szawie I stworzyć związek lokalny nie de- 
klarując się za żadną z central. 

— 6 MIESIĘCY WIĘZIENIA ZA POBI- 
CIE. Sąd Okręgowy w Lidzie skazał na 6 

miesięcy więzienia robotnika Eszela Wilen 

skiego który w maju b. r. pobił ciężko w 

Lidzie dorożkarza Stefana Caruka. 

— NIEOSTROŻNE OBCHODZENIE SIĘ |- 

Z BRONIĄ. Do szpitała powiatowego w Li- 

dzłe dostarczono posterunkowego Erazma 

tKiałopiotrowicza z posterunku w Żyrmu- 

pach, który wskutek nieostrożnego obchodze 

via się z bronią został postrzelony przez ko 

iegę swego Wojciecha Korala. 
Kula trafiła w podbrzusze I utkwiła w 

nodze. 

Stan chorego groźny. 

LIST DO REDAKCJI 

Wielce Szanowny Panie Redaktorzel 

W sprawozdaniu z rozprawy sądowej w 

Lidzie (pod tytułem „Wozili Piasek") umie 
szczonym w „Kurjerze Wileńskim" przeczy- 

tałem, że inżynier miejski w swoim zezna 
niu na pytanie „czy pił wódkę z p. Koro- 
baczem?* — dał odpowiedź nie bardzo wy 

raźną. Jednocześnie podkreślił kategorycz- 
nie, że „pił z kolegami inžynierami“, nie 
wymieniając z którym. 

Wobec tego, że nas inżynierów na te   

NIKA 
renie m. Lidy jest bardzo mało, a mają- 

cych styczność z Wydziałem Technicznym 

Zarządu Miejskiego jeszcze mniej — niniej 

szym oświadczam, że w tych libacjach udzia 

łu nie brałem i może było to jednym z po- 

wodów dlaczego tak projekty przeze mnie 

sporządzone, jak i moi klienci byli nie bar 

dzo mile widziani w Wydziale Technicznym 

Magistratu. ь 

Z poważaniem 

Inż. F. Chojnacki, 
Lida, dn. 27 listopada 1937 r. 

ul. Piłsudskiego Nr. 8. 

BARANOWICKA 
- 

+ Konfiskata ulotek. Na skutek zarzą- 

dzenia starostwa pow. w Baranowiczach 

władze bezpieczeństwa skonfiskowały więk 

szą ilość ulotek reklamowych, wydanych 

przez Poznański Dom Galanterii, a zawiera 

jących po drugiej stronie „odezwę do Pola 

kėw“, 

— Spaliły się zabudowania. Onegdaj w 

osadzie Mogilica, gm. Dobromyśl spalił się 

dom mieszkalny, chlew i stodoła, sprzęty 

domowe, pasza oraz zboże łącznej wartości 

065 zł. 

— Znowu podrzucono dziecko. Przed 

gankiem Żłobku Dziecięcego znowu onegdaj 
podrzucono dziecko płci męskiej w wieka 

ckolo 1 roku. 

— Zbiegły konie. W tych dniach miesz. 

kaniec wsi Bujniewicze, gm. poczapowskiej 

Janowski Paweł przyprowadził na rynek 
dwa konie na sprzedaż, Konie spłoszone 

przez nadchodzący autobus wyrwały się z 

rąk właściciela i zbiegły. 

Po kiiku dniach bezskutecznych poszuki 

wań Janowski złożył meldunek w policji. 

NIEŚWIESKA 

— „Śmiech to zdrowie*, Żołnierski te- 

utr garnizonu nieświeskiego wystawia arcy 

wesołą rewię p. t. „Śmiech to zdrowie" w 

dwóch częściach i 30 obrazach. 

Na całość rewii złożą: się: skecze, mono 

legi, pieśni solowe, tańce, chór rewellersów, 

cbrazki rodzajowe i t. p. 

Całkowity dochód z imprezy przeznacza 

się na cele oświatowe wojska. Rewia zosta- 

nie wystawiona w dniu 1-go grudnia w 

świetlicy pułkowej, 2-go grudnia w Ratuszu 

w Nieświeżu i 4 grudnia w Klecku, 5-go w 

Snowiu, 7-g0 w Mirze i 8-go grudnia w Hu 

redzieju. 

Wysoki poziom gry zespołu teatru woj 

skowego niewątpliwie zachęci szeroki ogó! 

społeczeństwa do. wzięcia licznego udzialu 

w wesołej imprezie. 

— Nowa agencja pocztowa. W nadgra- 

nicznej gminie Howezna ńruchomiona zosta 

nie w pierwszych dniach grudnia agencja 

pocztowo - telekomunikacyjna. 

— Kurs kroju i szycia. W m-ku Zaostro 

wiecze wydział pracy kobiet przy oddziale 

Z. S. zorganizował dla kobiet z miasteczka 

| okolic 4-miesięczny ktirs kroju i szycia. 

WOŁKOWYSKA 
— Wizytacja p. wojewody. Wojewoda 

białostocki p. Ostaszewski w towarzystwie 
naczelnika Wydz. Bezp. p Dworaka zlu- 
strował szczegółowo Starostwo, Wydział 
Powiatowy i Pow. Komendę P. P. w Woł- 
kowysku. 

Podczas kilkugodzinnego pobytu w 
Wołkowysku p. wojewoda interesował się 
również gmachem Ubezpieczalni Społecz 
nej, w którym mieszczą się zlustrowane 
urzędy oraz zapowiedział, że w najbliż- 
szym czasie ponownie przybędzie do 
Wołkowyska na lustrację innych urzędów 
oraz powiatu. й 

— Posiedzenie Zarządu Gminnego 
OZN w Tereszkach. W Tereszkach odbyło 
się posiedzenie Zarządu Gminnego OZN, 
w którym wziął również udział przewod- 
niczący Zarządu Obwodu Wołkowyskiego 
OZN poseł Jerzy Bołądź. 

— Walne zebranie P. €. K. W Wotko- 
wysku odbyło się Walne Zebranie człon- 
ków Oddziału PCK, na którym prezes od- 
działu dyr. J. Smoter złożył sprawozdanie 
z dotychczasowej działalności Zarządu 
Uchwalono następnia budżet na 1938 r. 
w kwocie 9.500 zł, oraz budżeł Ośrodka 
Zdrowia w Rohożnicy, ktwry w tych dniach 
zostanie uruchomiony. 

— Gryka z piaskiem. Mieszkaniec wsi 
Hołynka, gm. Mścibór Franciszek Szyszko 
usiłował sprzedać w Spółdzielni Rolniczo- 
Handlowej w Wołkowysku 90 kg gryki 
z 309/70 domieszką piasku, . 

MOŁODECZAŃSKA 
— SAMOBÓJSTWO WIEŚNIAKA. — 

Mikołaj Rybiński z Jarszewicz, gm. gródec 

ckłej, zameldował, że ojciec jego, Stefan, 

lat 55, 23 bm. pokłócił się z rodziną, wy- 

szedł do wsl, fam upił się I do domu już 

nie wrócił, Poszukiwania doprowadziły do 

znalezienia zwłok Rybińskiego w rzece 

lJarszówce. Rybiński popełnił samobójst- 

wo,   

WILEJSKA 
— Wzrost tempa budowy dróg. 

W związku z ogólną poprawą koniunktu 

r7 dało się zauważyć w powiecie wilejskim 

wzrost tempa budowy dróg. Gdy w roku 

ubiegłym wybrukowano 16 km, to w ostat 

nim sezonie ułożono 22 km nawierzchni ka 

miennej, z czego na drogi państwowe wy 

pada 2 km, na wojewódzkie 4 km, powiato 

we 8 km i gminne 8 km. Koszt jednego ki 
lometra drogi wynosi od 6.000 do 15.000 
złotych. 

— Powłatowy Komitet Pomocy Dzieciom 
1 młodzieży w Wilejce przy wsparciu od- 
działu P. C. K. zakupił na sumę zł. 230— 
20 par obuwia i przesłał je najbiedniejszym 
dzieciom ze szkoły Marszałka Józefa Piłsud 
skiego w Kościeniewiczach. 

— „Bata“. W Wilejce został otwarty sklep 
cbuwia firmy „Bata“, 

— ZAMACH NA NAUCZYCIELA. — 
27 b. m. o godz. 18 postrzelony został w 
lesie koło wsl Ukropianka nauczyciel z 
Wielkich Solecznik Bronisław Filipowicz, 
który wraczł ze Smorgoń do Zabłocia. Ku- 
la przebiła prawe przedramię. Nauczyciel 
wskazał policji dwie osoby, które podej+ 
rzewa o dokonanie zamachu. 

OSZMIAŃSKA 
— „Milczący powiat*. W związku z no- 

talką p. t. „Milczący powiat" — pragnę za 

znaczyć, iż — ściśle biorąc nic tak dalece 

ważnego w powiecie tutejszym się nie dzie 

je, by zasługiwało na umieszczanie w kroni 

kach. Praca biegnie normalnym trybem, jak 

wszędzie. A że Oszmiańszczyzna niechętnie 

mówi o sobie, to rzeczą jest znaną od daw 

na Zresztą nie słowa, lecz czyny mają peł 

niejszą wymowę. 

  

Kto z czytelników przejeżdżał przez po- 

wiat oszmiański przed 5—6 laty, ten żywo 

zachował w pamięci trakty i drogi tutej- 

sze. Napraszały się one naszej pamięci dwo 

jako. Kryły w sobie z jednej strony urok 

wspomnień przeszłości. Tędy bowiem — 

czarnym traktem napołeońskim — pod es 

kortą polskich ułanów uchodził z pod Mo. 
skwy wielki cesarz; tędy szły wojska Xtzy 

żackie; tędy przemykały się, walcząc z mo 

skalem oddziały powstańcze. Szła po tych 

szlakach historia. 

Z drugiej strony — złorzeczył podróżny 

irogom Oszmiańszczyzny, trzęsąc się po wy 

bojach, wykrotach i wyrwach. Powiat bo- 

wiem oszmiański po większej części zajmu 

į» tereny moren lodowcowych, więc też I 

drogi tutejsze odznaczały się wielką obfitoś 

cią kamieni, leżących od wieków. W nie- 

ktorych też okolicach, np. niedaleko Kieny, 

na trakcie Wilno — Oszmiana, istniał przed 

ККа laty odcinek drogi z czasów okupacji 

niemieckiej, moszczony okrąglakiem, pełen 

wyrw i dołów. Kucie koni oraz naprawa 

sprzężaju stawały się dla mieszkańca tej 

ziemi dokuczliwą, codzienną pozycją wydat 

kową. 

Dzisiaj w tej dziedzinie zaszły już wiel 

kie zmiany na lepsze. 

Niektóre odcinki dróg naprawiono całka 
wicie. Trakty Miedniki — Oszmiana, Osz- 
miana — Holszany, Oszmiana — Suchodo-- 

ły zadowolić mogą nawet wybrednych. Na 

innych odcinkach widać również znaczną 

poprawę. Nawet drogi boczne o mniejszym 

znaczeniu polepszyły się wielce dzięki uczy 

nlonym nasypom lub rowom pobrzežnym. 

  
   

      

    
   
   

        

   
   

   

          

   

    

  

    

    

   

   

W ostalnim roku dokonano b. dużo 

zadrzewienia dróg. Wszystkie drogi są obee 

nie zadrzewione i wyglądają jak aleje. Rów 

nież stan zachowania drzewek bardzo sių; 

poprawił O ile początkowe bywały licz- 

n« wypadki łamania i niszczenia drzewek 

przydrożnych to obecnie — czy na skutek 

szerzenia propagandy ochrony drzewek, czy 

też wskutek stosowania surowych kar admi 

stracyjnych — stan ich przedstawia się cał 

kiem dodatnio. 

ы 

Tę poprawę na drogach „milczącego po 

wiatu“ bezsprzecznie każdy z tutejszych 

mieszkańców dzisiaj dostrzega. 

Czesław Kołaczkowski. 

GRODZIEŃS 1 

— Sztandary dia wojska. W Gcod 
nie zawiązał się obywatelski komitet 
dla ufundowania sztandarów trzem 
jednostkom wojskowym, stacjonują” 
cym w Grodnie. Na odbytym w dniu 
25 bm. posiedzeniu uchwalono zwró- 
cić się z apełem do społeczeństwa 0 
składanie ofiar na ten cel. W odez 
wie, wydanej do społeczeństwa pod 
kreślono, że Wojsko Polskie winno 
otrzymać sztandary z rąk społeczeńst 
wa polskiego. 

— POGRZEB Ś. P. D-ra ŚLESZYŃSKIE, | 
GO. Wczoraj po nabożeństwie żałobnym W 

kościele garnizonowym cdbył się pogrzeb 
tragicznie zmarłego Ś. p. ppłk. d-ra Józefa 
Śleszyńskiego na cmentarzu Wojskowym. 

Na mogile złożono kiłkadziesiąt wień” 
tów, w tym od d-cy O. K. III gen. Franc! 
szka Kleebergn, p. prezydenta miasta (Cień* 
skiego), oddziałów wojskowych 1 licznych 
organizacyj, w których Zmarły brał czynnj 

udział. 

W pogrzebie uczestniczyło kiika tysięcJ 

vsób — przedstawicieli wszystkich wars 

społeczeństwa. (8



Dskorarįe starostėx 
W dniu 29 ub. podczas zjazdu starostów 

woj. wileńskiego wojewoda Bociański do 
konał dekoracji Złotym Krzyżem Zasługi 
starostów: Słanisłavwa Dworaka ze Świę- 
cian, Kazim. Protassewicza z Mołodecz- 
na, Wiktora Suszyńskiego z Giębokiego, 
Tadeusza Wielowieyskiego z Postaw oraz 
Srebrnym Krzyżem Zasługi p. o. ste osty 
pow. w Brasławiu Bohdana  Wendorffa. 
Wymienieni odznaczeni zostali za og 
w służbie państwowej. 

Nowy prezes КР\ 
Na walnym zebraniu organizacyjnym, 

Jekie się odbyło w ub. niedzielę (28 bm) 
w lokalu Ogniska KPW, delagaci Okręgu 
KPW Wilno jednogłośnie wybrali preze- 
sem Zarządu Okręgowego p. Ludwika 
Drozdowskiego, zastępcę naczelnika służ- 
by ruchu Dyrekcji Kolejowej. 

Wyborów dokonano jednogłośnie w 
obecności prezesa Zarządu Głównego 
pos. Władysława Słarzaka. 

Wybór p. Drozdowskiego na prezesa 
spotkał się z uznaniem szerokich rzesz 
pracowników kolejowych. 

Da 

‚ 

P. Drozdawski cieszy się opinią czło- 
wieka o nieskazitelnym charakterze dobre 
go obywalela, poświęcającego się całko- 
wicie swej pracy. 

: Zgłaszanie się stadestów- 
oficerów rererwy 

W Wilnie, tak jak I w innych ośrodkach 
akademickich, Dowództwo Obszaru Wa- 
rownego w związku z pierwszą fazą prac 
przysposobienia wojskowego słuchaczy 
wyższych uczelni wydało zarządzenie, na- 
kazujące pod odpowiedzialnością karną, 
osobisłe zgłaszanie się wszystkich ofice- 
rów rezerwy, którzy w dniu 29 listopada 
1937 r. są: 

a) słudenłami szkół akademickich, 

b) uczniami (słuchaczami) zwyczajnymi 
(rzeczywistymi) innych szkół wyższych 
państwowych i prywatnych uznanych za 
równorzędne, znajdujących się w siedzibie 
„Dowództwa Obszaru Warownego Wilno. 

r 

Szczegóły dotyczące miejsca i terminów 
stawiennictwa mogą zainieresowani zaczer 
pnąć z obwieszczeń, które rozplakatowane 
zostały na murach miasta. 

Deiegacja studentów 
Żydów w Rektoracie 

U.S. B. 
Wczoraj do Rektora USB zgłosiła 

się delegacja Zarzadu Wzajemnej Pomocy 

Słudentów Żydów. Rektor ks. Wóycicki 
nłe mógł osobiście przyjąć delegacji, wo 
bec czego delegaci konferowali z sekre- 
tarzem d-rem Walewskim. 

Delegacja wręczyła powzięty na ostat- 
nim zebraniu słudentów Żydów prołesł 
przeciwko rozporządzeniu o zajmowaniu 
miejsc i oświadczyła, że studenci Żydzi 
na znak protestu nie będą zajmowali prze 
znaczonych im miejsc po lewej stronie, 
lecz będą słuchali wykładów stojąc. 

Dziś zebranie sędziów 
piłki ręcznej 

Dnia 30 listopada r. 1937 o godz. 20 
w Ośrodku WF, Ludwisarska 4 (parier), od 
„będzie się zebrenie sędziów Piłki Ręcznej 
— przedmiotem którego będzie omświe- 
nie nowych przepisów piłki siatkowej i 
koszykowej. 

  

  

KRONIKA 
WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK: 

© Dziś w nocy dyżurują apteki: Nałęcza 
(Jagiellońska 1); Augustowskiego (Kijowska 
2); Romeckiego (Wileńska 8); Frumkinów 
(Niemiecka 23); Rostkowskiego (Kalwaryj- 
ska 31);. 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
fAntokolska 42); Szantyra (Legionowa 10); 
Tajączkowskiego (Witoldowa 22). 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny = Cen ysiępne. 
Telefony » pokojach Wi; za 

  

      

  

  

   

  

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny =» Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 
  

OSOBISTA 

— Po długotrwałej i ciężkiej chorobie, 
dyrektor Ubezpieczalni Społecznej w Wil- 
nle p. Galiński Adam, powrócił do Wilna 
1 z dniem 1 grudnla ib. obejmuje + 
wanie, 

AKADEMICKA 
— Podaje stę do władomości członków 

A. Z. S. w Wilnie, że Walne Zebranie Zw. 

odbędzie się dnia 1t grudnia 32 r. we wła 

snym lokalu (ul. Św. Jana Nr. 10) o godz. 

19 m. 30 w pierwszym i o godz. 20 w dru 

gim terminie. + 

Ze ZWIAZRÓW i STOWARZYSZEŃ. 
— Zmiańy w Reprezentacji h. Żołnierzy 

Polskich na Wschodzie. Z dniem 15 listo- 
pada rb. ustąpił ze względów osobistych ze 

stanowiska prezesą Okręgu Wileńskiego Re- 

prezentacji b. Żołnierzy Polskich na Wscho- 

dzie — inż. Ludwik Żaboklicki. 
Wyrażając szczery ża! z utraty cenione- 

go Prezesa, Zarząd Reprezentacji złożył inż. 
Żaboklickiemu na ostatnim posiedzeniu wy- 

razy serdecznego podziękowania za pełną 

oddania się i owocną Jego pracę na dotych- 

cras zajmowanym w Reprezentacji stano- | 

wieku. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— 324 Środa Liferacka. Dnia 1 grudnia 

b, r. prof. Limanowsk! wygłosi odczyt p. t. 
„Siły duchowe Bułgarii”, W drugiej części 
wysłąpi p. Krystyna Krahelska, która od- 
śpiewa pieśni zaściankowe | ludowe, 

RÓŻNE. 
— Autobusy do Jerozolimki. . 

Do dnia 13 grudnia 1937 r. zostaje prze- 
dłużony okres próbny na linii 4-tej według 

dotychczasowego rozkładu jazdy — a mia- 

nowicie: 
w dni powszednie: 

Odjazdy z Wilna do Jerozolimki 6 godz.: 
€.50, 9.00, 15.30, 21.00. 

Odjazdy z Terozolimki do Wilna o godz.: 
7.15, 9.30, 16.00, 21.30. 

w dni świąteczne: 

Odjazdy z Wilna do Jerozolimki 6 godz.: 
900, 15.00, 21.00. 

Odjazdy z Jerozolimki do Wilna o godz.: 

9.30, 15.30, 21.30. 

Ofiary 
Zamiast kwiatów na trumnę 4. p. Janu 

sza Żuławskiego, Dyrektora Rozgłośni Wileń 
skiej Polskiego Radia na budowę publicz 

nych szkół powszechnych złotych 25 (dwa 
dzieścia pięć) zkłada T-wo „Kaskada”, 

еч 

„chrześcijańskich i 

£zych w Wilnie i powiatach. 

  
  

„KURJER WELENSKI“ 30. XI. 1937 

Zaprzysiężenie podchorążych 
W dniu 29 listopada rb. w rocznicę 

Powsiania Listopadowego odbyła sią w 
Wilnie uroczystość zaprzysiężenia dywi- 
zyjnego kursu podchorążych rezerwy im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Uroczysłość złożenia przysięgi poprze- 
dziło nabożeństwo w kościele garnizono- 
wym, na które przybyli przedstawiciele 
władz z wojewodą Bociańskim na czele, 
przedstawiciele Zarządu miasia, organiza- 
cyj I społeczeństwa. 

W iegorocznym „święcie podchorą- 
żych'” wzięła liczny udział mlodzież szkol 
na ze szłandarami I oddziały przysposobie 
nia wojskowego, 

Po uroczystym akcie zaprzysiężenia 
na pl. lezuickim podchorążowie udali się 
na Rossę, gdzi. po oddaniu hołdu Sercu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli na 
płycie mauzoleum wieniec z żywych kwia- 
tów. 

W drodze powrotnej z Rossy odbyła 
się defilada Kursu Podchorążych na ul. 
Wielkiej, po czym — złożenie kwiatów 
przy sarkofagu $. p. ks. Biskupa Bandur- 
skiego w Katedrze. 

Obiad żołnierski zakończył dzisiejsze 
uroczystości Kursu Podchorążych Rezerwy 

| w Wilnie. 

Rzemiosło wileńskie na FON 
W sobotę wieczorem, w sali konferencyj- 

nej Izby Rzemieślniczej, pod przewodnict- 

wem Oszurki a z inicjatywy Cechu Stola- 

rzy, Bednarzy i 'Tapicerów odhyło się zebra 

nie organizacyjne Komitetu Funduszu Obro- 

ny Narodowej Rzemiosła Chrześcijańskiego 

Ziemi Wileńskiej. 

Na zebraniu tym wybrano komitet, do 

którego weszli wszyscy obecni na sali rze-. 

mieślnicy oraz prezesi wszystkich cechów 

związków. rzemieślni- 

; Do Wydz. Wykonawczego wybrano Mi- 

chała Oszurko, jaka prezesa, Wiktora Jan- 

kowskiego jako wiceprezesa, Ludwika Kna- 

pika jako skarbnika, dyr. Alojzego Niemca 

jsko sekretarza, prezesa Izby, Rzemieślniczej 

Władysława Szumańskiego, posła Stanisła- 

wa Hermanowicza, Stanisława Wiśniewskie 

go, Władysława Zubowicza — jako człon- 
ków. Do komisji rewizyjnej weszli: Michał   

Żytkiewicz, Franciszek Pieślak, Onufry Mat- 

kiewiez, .Piotr Hermanowicz i Stanisław 

Krauze. 

Zebranie uchwaliło rozpocząć intensyw- 

na akcję zbierania na FON, aby w dziele 

obrony państwa nie zabrakło oręża, ufun- 

. dowanege przez rzemiosło polskie ziemi wi- 
leńskiej. Na zebraniu natychmiast zadekła- 
rewano zł. 1.300. = 

Žbi6rka na FON odbędzie stę za poma- 
ca listy składek, która zostanie wysłana do 

wszystkich organizacyj rzemieślniczych na 

Wileńszczyźnie. : 

Na zakończenie žebrani odšpiewali hymn 
„Jeszcze Polska nie zginęła”. 

Jednocześnie dowiadujemy się, że kon- 

to tego Komitetu rzemieśniczego zostało ot 

warte w Banku Spółdzielczym Chrześcijań 

skim na Antokolu (Mickiewicza 1), siedziba 

zaś Komitetu mieści się przy uł. Gdańskiej 

8 (Izba Rzemieślnicza). 

Nowy chrześniak Pana Prezydenta 
w pow. brasławskim 

Pan Prezydeni Rzeczypospolitej wyra- 
ził zgodę na wpisanie swego nazwiska do 
ksiąg metrykalnych, jako ojca chrzestnego 
Ignacego Suszki, siódmego syna Michała 
Suszki, zam. w Starych Krukach, gm. mior 
skiej. Jednocześnie Pan Prezydent R. P. 
nadesłał książeczkę oszczędnościową P. 

DEREZEW ZERA 

Miał znalemości... 
Donosliiśmy wczoraj o _ aresztowaniu 

oszusta J. Szczepułanina, który wyłudzał 
od naiwnych więksie sumy, obiecując wy 
robienie posad. 

Jak się okazało, Szczepułanis obiecywał 

posady woźnych uniwersyfeckich. Wma- 

włał kandydatom na woźnych, że posiada 

szerokie znajomości wśród profesorów I 

wyrobienie posady nłe sfanowi dla niego 

nie trudnego. 

Dając do zrozumienia, że musi wręczyć 

femu luk owemu profesorowi łapówkę. 

wyłudzał od naiwnych sumy w wysokości 

od 200 do 300 złotych. Policja stwierdza 

liczbę poszkodowanych. Podobno Jest nie 

mała... (<). 

Fałszowane karty 
Niedawno donosiliśmy 6 zlikwidowania 

przez policję dwóch potajemnych wytwór- 

mi kart do gry. Widocznie jednak praceder 

ten jest nadal prowadzony w Wilnie, bs- 

wiem wczoraj koło hał miejskich zatrzyma- 

uc dwóch osobników, sprzedających pe „ce- 

nach konkurencyjnych* talie kart do gry.   

K. O., wystawioną na imię chrześniska z 
wpłaconą już kwołą zł. 50. 

Należy nadmienić, że Michał Suszko 
jest właścicielem 4-hektarowego gospodar 
stwa i żyje bardzo skromnie. Ma on sied- 
miu synów i jedną córkę. 

Dschedzenie przeciw- 
ka Kandzie 

okradaiąceį mieszkania 
wojskowych 

Wczoraj donieśliśmy o aresztowaniu 
członków niebezpiecznej bandy złodzie|- 
skiej, na której czele stał maturzysta Freln 
kiel, a która okradła mieszkania szeregu 
wojskowych w N. Wilejce. 

W clągu dnia wczorajszego policja 
| przeprowadziła szereg obław w podejrza 

nych melinach | spelunkach, poszukując 
rzeczy pochodzących z tych kradzieży. 

Zatrzymano w fe] sprawie jeszcze ki- 
ka osób. tej. 

wilki I dziki 
W gm. olkienickiej pow. wileńsko-iroc- 

kiego grasują dziki. Stada dzików niszezą 
©zlminy rozkopują Jamy z ziemniakami. 

Rolnicy zwrócili się do władz powiato- 
wych z prośbą o urządzenie obławy. 

Zamiecie śnieżne panują w północnych 
powiatach Wileńszczyzny. Wielkie opady 
zanotowano w pow. dziśnieńskim, postaw- 
skim I brasławskim. W pow. postawskim 
ukazały się wilki, które porywają Inwen- 
tarz z zagród wiejskich.   

RADIO 
WTOREK, dnia 30 lisiopada 1937 r. 
6.15: Pieśń poranna. 6,20: Gimnastyko. 

6,40: Muzyka z płyt. 7,00: Dziennik poran 
ny. 7,15: Muzyka z plyt. 8,00: Audycia dla 
szkół. 8,10—11,15: Przerwa. 11,15: Audy- 
cja dla szkół. 11,40: Piosenkarze francuscy. 

11,57: Sygnał czasu i hejnał. 12,03: Audy- 
cja południowa. 13,00: Wiadomości z mia 
sta i prowincji. 13,05: „Wieś uczy się stra 
ganiarsiwa“ — reporiaż słowno-muzyczny,; 
13,25: Muzyka operowa i baletowa. 14,251 
gląd akłualności finasowo - gospodar= 
14,45—15,30: Przerwa. 15,30: Wiadomości 

gospodarcze. 15,45: „Przy kominku” — 
audycja dla dzieci siarszych. 16,05: Prze- 
gląd, akiualnolności finansowo-gospodar- 
czych. 16,15: Kwartet Schramla. 16,50: Po 
gadanka aktualna. 17,00: Nad polską Dźwi 
ną — felieton. 17,15: Koncert solistów. 
17,50: Zimowe śpiżarnie zwierząt — po 
gadanka. 18,00: Wiadomości sporłowe. 
18,10: Chwilka litewska w języku polskim. 
18.20: Reciłal forlepianowy Hanny Edelist. 
18,40: „„Panowie na Nieświeżu” — felieton 
Piotra Wiśniewskiego. 18,50: Program na 
środę. 18,55: Wileńskie wiadomości spor 
towe. 1900: Oryginalny Teatr Wlobraźnii. 
„Wróżba! — słuchowisko. 19,30: Recital 
špiewaczy Maurycego Janowskiego. 19.50: 
Pogadanka aktualna. 20,00: Wieczór krym 
ski. 20,45: Dziennik wieczorny. 20,55: Pa 
gadanka aktualna. 21.00: „Raz ło mało” 
— najładniejsze melodie z listopada. 
22,50: Ostatnie wiadomości I komunikaty. 
23,00: Muzyka na dobranoc. 23,30: Ža 
czenie programu, 

TEATR I MUZYKĄ 
"TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
— Ostatnie przedstawienia „Nieusprawic- 

dliwianeį godziny“. Dziš, we wtorek dnia 
30 bm. © godz. 8.15 wiecz. Teatr :ra jedno 

'z ostatnich przedstawień, świetnej współ» 
czesnej komedii Bekeffiego „Nieusprawiedli- 
włona gedzina* w premierowej obsadzie ze- 
spału. 

— Najbliższa premiera Teatru. Teatr 
Miejski przygotowuje dwie premiery pol- 
skie. W sobotę dnia £ grudnia wznowienie 
jednej z najdoskonalszych komedyj współ: 
czesnych  „WUejekła mi przepióreczka* — 
St. Żeromskiego. W komedii tej stwarza 
niepospolitą kreację Leon Wałłejko w roli 
prof. Wilkosza — poza tym bierze udział 
cały zespół męski z pp.: Granowską i Mi- 
chalską. 

— Następną premierą będzie najnowsza 
sztuką Morozowiez - Szczepkowskiej p. t 
„Walacy sie dem“. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Tydzień propagandy w .Lutni*, Dziś 
grana będzie operetka P. „wła Abrahama 
„Kwiat Hawaja*%. Jutro rów iież na cen ch 
propagandowych przezabawn* ..Wróg ko- 
biet*. Jest to najweselszy wieczór teatralny. 

— „Diabelski jeździec Pracownie i 
dekorątornia przegotownią + vstawe do slyn 
nej operetki Kałmana „Diakelski jeździec”. 

— „Carmen* w Teatrze „LŁuinia* Kasa 

zamawiań jest już czynna n zapowiedziane 
na dzień 6 grudnia przedstawienie onerv 
„Carmen* z występem Wandy Wermińskiej. 

— „kKrółowa Śniega*. Zapowiedź nowej 
premiery dła dzieci svywarła wielkie zain- 
teresawanie. 

Dramat w hramie 
W bramie domu Nr 14 przy ul. Suhocz 

przechodnie znaleźli wijącą się w  boleś- 

ciach kobietę. Wyprūžuiona buleleezka od 
esccji octowej k ostry bijący z jej okry- 

tych planą ust, świadczyły wymownie, że 

wiewiasta targnęła się na życie. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło ją de 

szpitała. Była to Weronika Mikole, zam. 

przy uł. Nieświeskiej 35. Pe kłólni z ro- 

dziną wydało się jej, że wszystko jest stra- 

cone. Nabyła buteleczkę eseneji octowej £ 

w ciasnej wnęce bramy wypiła jej zawartość 

KONRAD TRANI 81 

ZERESTA 
Madeleine i Jenny ujęly się za ręce i poszły szyb- 

kim krokiem w kierunku śródmieścia. 
prędzej ciemnemi, ponuremi uliczkami, opanowane 
nagłą tęsknotą do innego, bliższego im świata, gdzie 
pulsowało odmienne, daleko bardziej pociągające 
życie. 

Kiedy znałazły się w taksówce, Madełeine podała 

towarzyszee pudełko tłustego kremu. 

— Niech pani zetrze jak najprędzej to paskudztwo 
z twarzy — powiedziała. 

W przepastnych głębinach jej torebki znalazł się 
płaszcz impregnowany z cieniutkiego jedwabiu. Ubrała 

się weń i poprawiła berecik na głowie. Potem starła 
”©z twarzy szminkę. 

Dopiero kiedy znałazły się w przytulnym pokoiku 

hotelowym, zaczęła opowiadać: 

— W czwartek wieczorem w kawiarni „Pod weso- 
łym rybakiem” odbyło się zebranie grubych ryb pod- 
ziemnego świała dzielnicy portowej, na którem posta- 
nowiono wystąpić energicznie przeciwko łapaczom czy- 

li funkcjonarjuszom służby śledczej. Przedewszystkiem 
bractwo wzięło na ząb kulawego majtka, (który został 
zamordowany tejże nocy) oraz Henri'ego, którego czę- 

ste wizyty w knajpie Rudego Biila wzbudziły poważne 
podejrzenia. Upatrywano w nim wyjątkowo niebez- 
piecznego konfidenta Scotland Yardu. Rudy Bin 

Biegły coraz 

  

1 Szezurek kazali go śledzić, przyczem pewnego dnia 

zauważono, że Henri pozdrowił jakiegoś starszego pa- 

na. Ten nie odpowiedział mu na ukłon. Ponieważ jego- 

mość ów robił wrażenie wysokiego dygnitarza Scotland 

Yardu, więc Rudy Bill i Szczurek zrozumieli to w ten 

sposób, że dygnitarzowi służby śledczej nieprzyjemnie 
jest witać się na ulicy z konfidentem. 

Biedny Henri nie był ani spostrzegawczy, ani 

sprytny. Nie zauważył wcale, że śledzą go i w dalszym 
ciągu uczęszczał do zakazanej knajpy. Podczas trzeciej 
wizyty Szczurek przetrząsnął mu gruntownie kiesze- 

nie i znalazł tam między innemi bilet wizytowy jakie- 

goś nadinpesktora Scotland Yardu. Najprawdopo- 

dobniej była to przygodna znajomość klubowa 

Henri'ego. Ale Szczurek i Rudy Bill wytlumaczyli to 

sobie inaczej. No i stanęło na tem, że Szczurek zajmie- 

się brabią. Było to w czwartek wieczorem. W piątek 

Henri został zamordowany... 

— I wszystko to opowiedział pani ten młody ko- 
kainista w ciągu kilku chwil? 

— Kiedy narkoman czuje głód kokainy, gotów jest 

na wszystko. A przytem sądził, że jestem kochanką 
Szczurka. 

— Ależ, Madeleine — zauważyła Jenny zdumiona. 

-— Przecież pani zamieniła z nim zaledwie kilka słów! 

— Droga miss Jenny, musi pani wiedzieć, że łu- 

dzie ci nie mówią pełnemi zdaniami. Wystarczą im 

strzępy... symbole, zaczątki słów... W tym świecie nie- 

ma czasu na długie dysputy! 

— Podziwiam panią — westchnęła Jenny zazdroś- 

nie. — Skąd pani nabyła tej niezwykłej znajomości   

žargonu złodziejskiego? 
-— Interesuję się od wielu lat światem podziem- 

, hym — odparła skromnie dziennikarka z Paryża. — 
Znam doskonale, zarówno „paryski argot, jak i londyń- 
ski slangi 

Wzrok Jenny padł przypadkowo 1 na zegar. 
— Boże, już trzecia! — krzyknęła, zrywając się 

z miejsca. — Jutro o dziewiątej musimy być w biurze 
Scotland Yardu! | 

— Jakto „musimy“? Zabierze mnie pani sahai 
— No naturalnie! Zaznajomię panią z Jimem Nor- 

dingiem, a jeśli ma pani ochotę, również z nadinspek- 
torem Hellway'em i inspektorem Hillerem. 

XVII. : 
Stojąc na korytarzu w gmachu Scotland Yardu 

Jenny i Madeleine były najlepszej myśli. Naturalnie, 
z powodów najzupełniej różnych. Wprawdzie na wstę- 

pie spotkało je małe rozczarowanie, ponieważ nie 

wpuszczono ich do gabinetu nadinspektora Hellway'a, 

ałe nawet to nie zdołało osłabić optymizmu młodych 

adeptek dziennikarskiej sztuki. Madeleine była coraz 

pewniejsza, że uwolnienie Piotra jest sprawą najbliż- 

szego ezasu, a Jenny drżała z niecierpliwością, myśląc, 

jakie wrażenię wywrą ich rewelacje na Hellway'u. 

Swoją drogą była wściekła, że muszą czekać. Czy to 
nie skandal? Przychodzą dwie młode, ładne kobiety, 

z sensacyjnemi nowinami i muszą sterczeć na kory- 

tarzu, ponieważ jakiś głupi posterunkowy uparł się 

i powtarza wkółko: Wejście wzbronione. Pan nadin- 

spektor zajęty! 

(D. e. n.).
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Wilnianin domaga sie krociowero odszko- 
dowania od dyr. tramwajów w Warszawie 

Przed dwoma tygodniami uległ w War 
szawie nieszczęśliwemu wypadkowi miesz 
kaniec Wilna Ezra Kwas (ul. Rudnicka 6). 
Młody człowiek przechodząc przez jez 

dnię trafił pod tramwaj. Amputowano mu 
nogę. 

UIEERNICZAE WRRÓOZESREWE SAR VTEK STI TTE TOACZIZA 

Propaganda szybownictwa w Japonii 

    

Obecnie matka jego w Wilnie, zaopa- 
trzywszy się w pełnomocnictwo syna, wy- 
toczyła powództwo cywilne dyrekcji tram 
wajów miejskich w Warszawie, domagając 
się odszkodowania w wysokości 20 tys. 
złotych. (c). 

  

  

fragment z szeroko zakrojonej w Japonii propagandy lotnictwa i. szybownictwa, a 
mianowicie konkurs modeli latających, zorganizowany przez młodzież japońską. 

Hodowla lisów 
srebrzysty: h 

W powiecie wilejskim, dzięki sprzyja- 
jącym warunkom klimatycznym i tereno- 
wym, bardzo pomyślnie rozwija się hodów 
la lisów srebrzystych. Obecnie są już aż 
4 fermy, a mianowicie p. Aleksandrowi- 
cza Mariana w Kazucie, p. Tadeusza Ko- 
zieH-Poklewskiego w Kostykach, p. Win= 
centego Koziełł-Poklewskiego w Serwe- 
czu i p. Zajdela w Ryndzewiczach, 

Wymienione fermy, mieszczące się w 
różnych punktach powiału, posiadają ok. 
1.000 lisów srebrzystych, co przedstawia 
wartość ponad pół miliona zł. 

Istniejące już fermy powiększają się z 
każdym rokiem. Obecnie powstają jeszcze 
dwie nowe fermy, a mianowicie w gm. 
krzywickiej i kurzenieckiej, 

W Kostykach, w fermie p. Aleksandro- 
wicza, zapoczątkowano również hodowlą 
szopów. ' W. R. 

Okradziono pomnik 
na cmentarzu 

Wczoraj rano stwierdzono, że na cmen 
łarzu Rossa złodzieje skradli kiłkadziesiąt 
miedzianych liter, przedstawiających zna- 
czną warłość, z pomnika ś, p. inż. Soko- 
łowskiego. (c). 

Giełda zbożowo-towarowa 
e ® 

i Iniarska w Wilnie 
z dnia 29 listopada 1937 r. 

Ceny za towar średniei handłowej ja- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 

malnej taryfie przewozowel (ien za 1000 kg 

f-co waq. st. zał) Ziemiopłody — w ładun- 

kach wagonowych, mąka I otręby—w mniej. 
szych ilościach. W złotych: 
Żyto I stand, 696 g/l 23.25 23.75 

° Ц ‚ 670 , 2.50 23— 

Pszenica I „ 730 „ 29.— 30— 
I 570 28.50 29.— 

Jęczmień I » 678/673 „ (Каз?.) — — 

= LB 5648 5 551975 2025 
„ II „ 6205, (past) 19.— 1950 

Owies с о- о0468 22.50 23.— 
= Ц «w 445 5 20.— - 21.— 

Gryka | 61024 18.— 18.50 
Mąka pszen.gat. I 0—50% | 43.75 44,50 

‚ # '» 1A0—65% 42 5 4275 
see „ II 30—65% 35.50 36— 
woła „ П.А 50—65% 29,50 30,— 

= „ III €5—709 25— 26.— 
+ „ . pastewna 21.25 21.75 
» żytnia gat. I 0—50% 35— 37.- 
° „ 1 0—65% 3— 33.— 
S „ II 50—5% 25.— 25,50 
ы „ гахома 40 95% 25.== 26 — 
„ zlemniaczana „Suoerior“ 32.50 33,— 

Otręby pszenne średnie przem. 
stand. — 1550 

» żytnie przem stand. 14.50 15. — 
Łubin niebieski 1325 1375 
Siemie Intane b. 90%, f-co w. 3.7. 45— 45.50 

Len trzepany Wołożyn 140.— 1450— 
* ” Horodziej — 1700.—= 1760 — 
с ž Traby 1400. —  1450.— 

@ „— Мюгу 1300.— 1340.— 
Len czesany Horodziej 1940 — 1930 — 
Kądziel horodziejska 142'—= 1460.— 
Targaniec moczony 740.—  800— 

® „ Wołożyn 850.— — 890.— 

   
    

    
   
   

REDAKCJA i ADMINISTRACJĄ: 
Konto P,K.O. 700.312, Konto rozrachun, 1, Wilno 1 
Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4, 
Redakcja: tel, 79—g0dz:ny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.80—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

   

  
Wydawuictwo „Kurjer Wileński" Sp. Z 0. 0, 

Obwieszczenie 
Na mocy art. 84 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o po- 
stępowaniu egzekucyjnym władz skarbo- 
wych (Dz U. R. P. Nr 62 z dnia 22 sierp- 
nia 1932 r., poz. 580) — I Urząd Skarbowy 
m. Wilna niniejszym podaje do wiadomości 
publicznej, iż w dniu 30 I: topada 937 r. 
o godz. 12 odbędzie się w lokalu drukarni 
Rczenkranc i Szryftzecer przy zaułku Lidz- 
kim 7, sprzedaż z licytacji 5 maszyn dru- 
karskich, 1 odkurzacza, 1 wasi stołowej z 4 
cdwažnikami, 1 maszyny-pily, 1 maszyny 
do odlewania, 1 presu, 1 wagi dziesiętnej, 
1 kasy ognioirwałej, 1 fotela obitego skórą 
1.1 biurka fornierowanego. oszacowanych 
na kwotę zł. 3.130 (słownie trzy tysiąc sto 
trzydzieści złotych). należących do Drukar- 
ni Wydawniczej Rozenkranc i -Szryftzecer 
ba pokrycie ciążących zaległości skarbo- 
wych oraz innvch wierzycieli. 

Zajęte mienie ogłądać można w dniu ł 
miejscu sprzedaży, między godz. * m. 30 
a godz. 12-tą. 

(7) M. Ż THOWSKI 
Naczelnik Wydziału 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Mi. 
nistrów z dnia 20 czerwca 1932 r. o nostę- 
powaniu egzekucyjnym władz skarbowych 
(Dz. U. R. P. Nr.62, poz. 580) I Urząd 
Skarbowy w Wilnie niniejszyr podaje da 
w'adomości publicznej, iż w dniach 3, 7, 
10, 14, 17, 21, 28, 31 grudnia 1937 : "u 
o godz. 10 na Sali Licytacvinei. przy ul. 
Niemieckiej 22, odbywać się będzie sprze- 
daż z licytacji publicznej ruchomości. zaję- 
tych na pokrycie należności Skarbu Państ- 
wa oraz innych wierzycieli. 

Przeznaczone do sprzedaży przedmioty 
oglądać można na miejscu sprzedaży w dn. 
licytacji między godz. 9-tą i 10-tą. 

(— M. ŻOCHOWSKI 
Naczelnik Urzędu 

CuX'ern'a Dormana 
Mickiewicza 9, tel. 19-42 

Od 1-go grudnia podczas koncertu 
ceny za konsumcję nie podwyższone 

Śniadania wiedeńskie 1 zł. 

FUTRA 
w hurtowni 

są zawsze tańsze — wybór większy 

Hurtowy Skład FUTER 

ŚWIRSKI 
WILNO, NIEMIECKA 37, 1-e piętro 
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ARCYWESOŁA FREMIERA. 

ADOLF 

  

ZNICZ i ORWID 
w rozkosznej przebojowej komedii 

э» ЛМ/ В ЕЕ ED © FE A 

  

  

Spółka Akcyjna w Łodzi 
urządzają w dn. od 25 listopada do 74 arudnia b.r 

swoich wyrobów po cenach fabrycznych 

Skład Manufaktury G. i I. Izykzonowie 
Baranowicze, Szeptyckiego 27 

Jednocześnie firma G. i |. Izykzonowie poleca: Wielki wybór wyrobów jedwabe 
nych, wełnianych i bawełnianych I materiałów na płaszcze damskie. Ceny niskie 

sprzedaż przedświąteczną 
w wyłącznej firmie 

Zjedn. Zakł. Włókiennicze K. Scheiblera i L. Gronmana 

  

  

„REKORB” w 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKÓW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty, 

— Ceny niskie — 

  

  

B. Mitropolitański 
Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 280 

Wyłączna sprzedaż 

znan. aparatów radiowych 
światowej marki W EL EF UN/KEN 

SUPERHETERODYNY prądowe i bateryjne o mi- 
nimalnym zużycia prądu I niskiej cenie 

    

Król komików 

PIĘKNY KOLOROWY NADPROGRAM 

  

  

5 HB Ass 

  

AAAA AAAA AAA a 

górnośląski E 

L Ё plerwszorzęd. 
jakošci Ė 

koncernu „PROGRES“, Katowice 
wagonowo | tonowo w szczelnie za- E mkniętych i zaolombowanych wozach 

poleca firma 

Spadkobi M. DEULE scs» 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811 
Bocznica własna I składy: Kijowska 8 
tel. 999, Waga qwarantowana 

Ceny konkurencyjna 
WYVYYYVYVYYYVTYYYYVYVYYYYYY 

Sroszki 
> MIGRENO-NERVOSIN" 

GUTEK. 
ZASTOSOWANIE: 

  

      

  

Uwadze Kupców 1 Dskoratorów 
Do dekoracji wystaw sklepow. I loksli 

. TEKTURA FALISTA 
w różnych kolorach 

I PAPIERY DEKODĄCYJNE 
Władysław BORKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372     

HELIOS J Premiera 

Dani podąq z ob onego miasta 
(Last train from Macryd) 

W rol. gł. Dorothy Lamour („Królowa dżuaalii) G Ibert Roland, 

Najaktualniejszy film doby obecnej I 
Film wielkich wrażeń II 

Karen Morley I Helena 
Mack. — Nad program Atrakcje I Aktualia 
  

Nierotow. powodzenie. Naipiękn *'m rm, Fsscvnnfara nwiazda 

CASINO| ppanc EDUJEREREW   

we wspa- 
niałym 
filmie 

Nad program: DODATKI. 

Ki MARS| 

Premiera. Przygody oficera rosyjskiego 
na Dalekim Wschodzie 

YOSHIWARA 
w-g powieści Maurycego Dekobry. 

W rol. gł: Gessue Heyakawa (boha- 
ter filmu „Bitwa pod Cuszimą*). Rzecz 
dzieje się w Tokio, w Yoshiwara—dziel- 

nicy gejsz i kurtyzan, 
Piękny kolorowy nadprogram. 

„ICH STU i ONA JEDNA" 
Początek seansów 4 - 6—8— 10 15 

  

  

  

Zakład Krawiecki Damski 

A'eksanira Wiszniewskiego 
poleca się Szanownym  Klientkom 
I podaje do wiadomości, że stale mie- 

„ści się przy ul. Zamkowej 20-a, wej- 3 
ście z ul. Św. Michalskiej 1. (Z naz- 
wiskiem o podobnym brzmieniu nic 
wspólnego ria mam) 

Aleksander Wiszniews'l 
wykonuję zawsze akuratnie Robotę 

: 1 jaknajsumienniej.       a WDC d Ii 

Lida, ul. Górniańska 8 

  

a, ul. Traugutta 3, Grodno. 

  

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 

Baranowicze, uł. Staszica 13 
Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 

Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka 

        

   

Passe-partout nieważne. 

w swej najlepszej Czarująca MARTA EGGERTH kreacji w filmie Mai PAŁAC WE FLANDRII Uprasza się o przybywanie na początki seansów: 4—6—8 10, w niedzielę od 2 ej 

S Dani ПУОН fat) Olśniew. operetka filmowa 

W rolach głównych: Mankławiczówna, Żabczyński Cwikllńska, Slelański, Znicz i jn 
Nad program URBOZMAILUNE DUDALKI. Pocz. seans. 0 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej.   
   

  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 
noszetiem do domu w kraju—3 zł., za gra- 

nicą 6zł. z odbiorem w administracji zł. 2.50, 
j,fa-wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

6 utzęditspocztowego ani agencji zł. 2.50 
       
   

      
га 

„tel, 3-40, 
    

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. 
za tekstem 80 gi, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redake, 
Za wiersz jeduoszp. Do tych ceu dolicza się za ogłoszenia 
ne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesładw” zedekcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zm'any terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze” 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

MAAŁSAAAAAAADAAAAAAAAAGAA AŚ AIAAAAAAAAŁAĄE, 

LEKARZE 
YYVYYVYYYVYYYYYVYYYVYYYYVYĘ 

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-lurczen<owa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, tel 18-66 Przyjn uje od 5—7 wiecz. 

DOKTOR MED. 
Zysmunt Kudrewicz 

choroby weneryczne, skórna ° moczopłciowe ui. Zamkowa 15, tel. 19 60 Przyjmuje w godz. 
ой 8—1 1 ой 3- ^ 
T is 

DOKTOR 

zeldowiez 
Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narzą- 

  

dów moczowych, od godz. 9 -1 i 5—8 w. 

DOKTOR 2 
Zeldowiczowa 

Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. Wileńska 28 m. 3, telefon 277. 

UAAAAAAAAAŠAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS ' 

Ki AKUSZER 
УА 

A EUSZERŁA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz 9-ej rano do godz. 7-ej 
wieczorem. Ul. Jakuba aJsińskiego 5—18 
róg Ofiarnej, obok Sądu. 

MAAAŁAŁAAAAŻAŁAŁAA AŚ AAA A 

Handel i Przemysł 
WYYVYYYYYYYYVYVVTYVYYVY 

Największy wybór pończoch, skarpet, rę- 
kawiczek, torebek, parasoli W. NOWICKI 
Wilno, ul. Wielka 30. Gustowna galanteria, 
bielizna. 

  

AAAŁAA AAAA AD AAA AAA AAAA DA AAA AAAA AAA CŁA A AŚ 

LOKALE 

  

DO WYNAJĘCIA odremontowane Зро- | 
kojowe mieszkanie, suche, ciepłe z łazienką ; 
i water. Popławska Nr 23—1. | 

  

SŁONECZNY, ładnie umeblowany pokój 3 
tylko solidnej osobie, łącznie z latem. Pod 
górna 5 m. 5 w godz. 7—8. 

  

przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
i komunikaty 60 gre 
cyfrowe tabeiarycze 

za tekstem 10-łamowy. Za 

     
Redakior odp, Jan Pupiałło 

  

 


