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W Szyłanach czy w Wilnie 
stanie hydroelektrownia? 

Za 2 lata zabraknie w Wiinie elektryczności. Szyłamnmy pod znmulłcierm 
zapytania. Kanał poprzez miasto. lHiydroelektrownia wsercu Wilna. 

Budowa w przyszłym roku 
Sprawa ta obchodzi bezpośrednio 

nie tylko Wilno, lecz i całą Wileńsz- 
czyznę z jej wegetującyini pod wzglę- 
dem gospodarczym miasteczkami o- 
raz z ubogą wsią,.która mimo wysił- 
ków nie jest w stanie wznieść się po- 
nad prymitywizm ubiegłego stulecia. 
Wiąże się ona nie tyłko z palącym za 
gadnieniem elektryfikacji miasta i 
dostarczenia taniego prądu przemys. 
łowi istniejącemu, lecz także z go- 
rączkowymi poszukiwaniami ekóno- 
mistów za jakimś zastrzykiem gos- 
pedarczym dla naszych ziem, nieko- 
szłownym wprawdzie, lecz bogatym / 
w skutki, zastrzykiew. którv by 

wpłynął na rozwój przemysłu, stwo: 
rzył jakąś konkretna atrakcję dla ka- 
pitałn i dat możliwość wyciagnięcia 
naszych ziem z kategorii „Polski D 
i innych liter alfabetu”, 

Oddawna już zwrócono uwagę 
na ogromne bogactwa energetyczne 
naszych rzek, szczególnie zaś Wilii, 
której dość duży spadek stwarza naj- 
dogodniejsze w Polsce warunki da 
budowy hvdroełektrowni. W warun- 
kach normalnych, w jakich się bu- 
duje tego rodzaju zakłady w Polsce ' 
iza granicą, koszt wzniesienia zano-| 

o wiele | 
większy od kosztów budowy celektro- 

ty wodnej i zakładu jest 

wni cienlneį w tej samej wydajności. 
Jednakże pierwszeństwo oddaje się 
bez wahania zakładom wodnym, po- 
nieważ koszt ich dalsze* eksploatacji ' 
jest pięciokrolnie mniejszy, niż za- 
kłodów cieplnych. Hvdroelektrownie 
są bardziej rentowne, prędzej amor- 
tyzują się i dają naogół spory dochód 
mimo, że wymagaj> iednorazowego 
dużego wkładn kanitałn 

Wilia, zdaniem fachowców, iest 
TZEKA Va 1:0szł OMAOWY DY> 
droelekirowni na niej w kilku miejs- 
cach w pobliżu Wilna będzie nie wie- 
le większy a nawet prawdopodobnie 
równy kosztom budowy elektrowni 
cieplnej o tej samej .wvdajności. Wi- 
lie daje nam do rąk złote is:hłko. Naj 
tańszą w Polsce energię elektryczną 
która można bv było sprzedawać kon 
sumentom dosłownie po kilkanaście 
kroszy za 1 kw. g. i ciągnąć jeszcze z 
tego poważne zyski. 

Corocznie Wilią przepływają pod 
okiem ekonomistów, poszukuiącvch 
dróg wviścia dła życia gospodarcze- 
£6 naszych ziem. dziesiątki milionów 
rłotych, dziesiątki, które można po- 
mnażyć do setek. Aby te krocie w 
„białym węglu”, które dziś płyną bez 
ażytecznie do morza, zatrzymać i 0b- 
rócić na potrzeby terenu, wystarczy 
w zasadzie niezbyt dużego wysiłku 
finansowego. 

Trzeba sobie zdać sprawę z tego, 
te w roku 1940 wileńska elektrownia | 
cieplna w obecnym swoim słanie, 

NH. BĘDZIE WAGŁA OBSŁUŻYĆ 
MIASTA. 

Konsumcja prądu ełektrycznego wzra 
sta stałe i za dwa lata zapotrzebowa- 
nie na prąd przekroczy jej możliwo- 
ści A co będzie, je.ełi naprzykład 
w ciągu kilku miesięcy przyszłego 
roku elektryfikacja miasta wskutek 
niesnodziewanych przvczvn nabierze 
tempa, podwoi się lub potroi w po- 
równaniu z ubiegłym rokiem? Jeżeli 
naprzykład magistrat zacznie oświet- 
lač ełektrycznością ciemne, orudne, 
zaniedbane 
tyki od wielu lat wołające napróżno 
o lampki elektryczne w „egipskich 
ciemnościach?*, Albo jeżeli rada 
miejska uchwali obniżkę obecnych | 
luksusowych cen prądu? Wydłużą się 
wiedy „ogonki* prz” okienku reje- 
stracyjnyn. w elektrowni. Przyjdą 
rzemieślnicy z przedmieść, robotnicy, 
urzędnicy „niższej rangi* — lampka 
elektryczn” wtargnie nareszcie do 
kaólestwa kopcącej lampy naftowej. 
Przecież wiemy dobrzc, że jak do: 
tychczas c: т 

uliczki przed niešč, uli- '   

g 
     > 17a x? ‚ + „eta“, 

Pumsadnia 
Trio 

"Na szkicu uwidoczniony jest kanał w drugim wariancie iinią przerywaną. Małe hy- 

droelektrownie na Wilence oznaczone są kótkami i ponumerowane w kolejności ich 

ew. budowy. Zaznaczony jest także part ne Wilii według projektu miejskiego biura 

urbanistycznego. 

ZALEDWIE 50 PROCENT NIERU- 
CHOMOŚCI W WILNIE, PRZYŁĄ- 
CZYŁO SIĘ DO STFCI ELEKTRY- 

CZNEJ. 
Prawie połowa obywateli „wielkiego 
miasta nie ma w. swoich mieszka- 
niach wynalazku Edisona. 

Co wtedy będzie? Elektrownia 
miejska. wyczerpałaby się w termi- 
nie krótszym niż dwa lata i prawdo- 
ncdobnie nie zdażyłabv ze swoią roz- 

budową na czas. Powstałby niezaspo- 
kojony głód elektryczności. 

Wobec tak przykrej perspektywy 
raptowna obniżka cen-prądu w obec 
nej sytuacji przyniosłaby nie tylko 
„niebezpieczeństwa budżetowe”, któ- 
rym tłumaczy magistrat swoją odmo- 
wę zniżki cen prądu, — lecz także i 
coś wiecej niemiłego. W takich wa- 
runkach doprawdy trudno myśleć o | 
ol niżce. Nech nam walna hedzie za- 

  

nctować ten bądź co bądź kapitalny 
paradoks na marginesie zagadnienia 
eiektryfikacji Wilna. 

Od paru łat jest aktualna sprawa 
ondowy hvdroelektrowni w  Szyła- 
nach. Pisaliśmy o tym w swoim cza- 
sie nieraz obszernie. Jak wiemy fa- 
<howcy hydrotechnicy, zaproszeni 
specialnie przez magistrat, zaakcep- 
towali wybór miejsca na budowę za- 
pery. W roku bieżacym przeprowa- 
dzono badznia geologiczne z wvni- 
kiem pozytywnym A en naiważniej- 
sze — onegdaj posłvszeliśmy 

Z UST P. WICEPREMIERA AWTAT- 
KOWSKIEGO. ŻE „PON WINFM 

W SZYŁANACH WYKONANA RĘ. 
RZTE DUŻA ELEKTROWNIA WAQ- 
PNA. MATACĄ ZAODATRYWAĆ TĘ 
CZFŚĆ, FRAJU W TANIA FNFERGTT. 
PONTRZERNĄ DLA  REALIZACH 
PRAGRAMI ZWTIAZANEGO 7 DF. 
KRETĘM © UTGACH PONATTN). 
WYCH NA KRFSACH POLNOGNO- 

WSCHODNICH. 
Nareszcie sbrawa ŚSzyłan 
zupełnie realna. 

Tymbardziej to nas cieszy, ponie- 
wąż niezbyt dawno zaszedł nieprze- 
widziany wypadek, który, zdawała 
się uniemożliwił budowę hvdroelek- 
trowni w tym miejscu. "Oto pewne 

czynniki z uwaci na bliskość -granicy 
orzekły, że budowa zapory w Szyła- 

nach jest niemożliwa. 

Stało się to niezbyt dawno i jak 
dotychczas zakaz ten, jak nas infor- 
muja obowiązuje. 

Fakt ten natchnął biuro urbani- 
styczne m. Wilna myślą szukania 
wyjścia z sytuacii, szukania 
NOWEGO PROJEKTU HYDROFLE- 
KTROWNI W TNNYM MIEJSCU 

NA WILII 
IT wtedy okazało się, że nie ma szcze- 

stała się 

      
pėlowego planu elektrvifikacii miasta 

Strajik chiopsik 
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I Wileńszczyzny na dłuższą metę. A 
tymczasem wszystko przemawia za 
tym, że jednej elektrowni na Wilil 
nie wystarczy Wilnu i Wileńszczyźnie 
na dłuższą metę, jeżeli przyjmiemy 
że 20 lat to „dluga meta“. 

Wróćmy na chwilę znowu de 
wzrostu kcnsumcji prądu elektrycz- 
nego w Wilnie. Zapotrzebowanie to, 
przedstawione graficznie, wykazuje 
jasno, że jeżeli krzywa szczytowege 
zapotrzebowania (to znaczy w mo- 

mencie największego znżycia prądu 
—- wieczorem) będzie szła w górę ca 
roku o tę samą podziałkę, to w ro. 

ki 1958 — 

ZA LAT 20 — KAŻDA ZAPROJFK- 
TOWANA NA WT TF HYDSOFT FEK- 

TROWNIA NIE B"DZIE W STANIE 
POKRYĆ TEGO ZAPOTRZEBOWA- 

NIA. 

Za lat 20 należy uruchomić już no- 
wą hwvdroelektrownię — drugą. 

'Taki mamy obraz przyszłości, je- 
żeli zbudujemy go na dotvchczaso- 
wym tempie wzrostu konsumcji Nrą- 
du elektrycznego. Wszystko wska« 
zuje jednak na to, że wzrost będzie 
na wiele większy. 

Należy tu podkreślić znowu, że 
kencepcja elektryfikacji Wilna przy 
pomocy rozrastaiącej się elektrowni 

cieplnej, nie wvtrzymuje krytyki. Z 
zakładem cieplnym zwiazany jest 
pięciokrotnie większy Foszt własny 
energii niż w zakładach wodnvch. 
Koszty te musiałby pokrywać kon- 
sument z własnej niezhbvt zasobnej 
kieszeni. W tvch warunkach lamna 
naftowa krołowałaby jeszcze nrzez 
długie lata na przedmieściach Wilna. 

Skoro więć koncepcja rozbudo 

(Dokończenie na str. 5-ej) 
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A. BP, 
Przemówienie m. Premiera uem. Sławoj-Składkowskiego, 

wygłoszone 2 b. mm. w Sejmie 
Wysoka Izbo, przyznam się, że chcia- 

łem mówić na końcu dyskusji, ale widzę 
z przerażeniem, że szeregi byłych mów- 
ców topnieją. Szereg kolegów powledzia- 
To co chcieli I potem Ich nie ma na sali, 
Wobec tego, bojąc się, że będę mówił na 
końcu tylko do tych niewinnych, kfórzy nie 
przemawiali, chcę się wypowiedzieć teraz 
I zaskoczony, przemówię może mniej przy 
gotowanie, ale to trudno. 

Proszę kolegów. Półtora roku rządze- 

nia, rząd-enła bez skrystalizcwanej więk- 
szości parlamentarnej i społeczeństwa, rzą 
dzenia w atmosferze pustki, która powsta- 
ła po śmierci Komendanta — półtora roku. 
to jest długo, to się dłuży nie tylko rządzo 
nym, ale zaczyna się dłużyć i rządzącym. 
Półtora roku ciągnę; jak mogę. Proszę ko- 
legów, ze zmiennym szczęściem, ciągnę 
dlatego, że mam poparcie czterech czynni 
ków: poparcie autorytetu Pana Prezydenta, 
marszałka Śmigłego Rydza, który użyczył 
swego autoryteiu temu rządowi, następnie 
stale. choć pewoll poprawiającą się cytua- 
cję gospodarczą I wreszcia — pomoc wa- 
szą Koledzy, bo cokolwiek byście mówili, 
chociaż nie raz | często nawet jesteście 
zli na mnie i niechętni, to jednak nie psu 
fiścle mi roboty ani razu, ale zawsze, Jak 
mogliście w tej robocie pomagali. 

Natomiast nie mcgą tu się zgodzić 2 
fym, co powledział generał Żeligowski, 
te rząd jest nadmiernie chwalony. J szu 
kam tych, którzy mnie chcą stale chwalić, 
ale tego nie ma. Chyba, że generał Želi- 
gowski uważa, że jestem za mało wymyśla 

ny i dla tegn tak go fo razi, że się mnie 
chwali, 

Nawiązuję do przemówienia generała   

Żeligowskiego, chociaż niestety jest nleo- 
becny. | zdaje mi się, że tylko mojemu 
podeszłemu wiekow! należy zawdzięczać. 
że nie wyskoczyłem odrazu na trybunę I 
nie ripostowalem na oskarżenie mnie o 
naruszenie konstytucji. 

Proszę panów. Gdyby mi powiedział 
jakiś zasuszony prawnik, że rok temu na 
ruszyłem Konstyłucję, $ оп do mnie teraz 
przychodzi i'mówi ml: „naruszyłeś pan 
Konsiytucję, dziś to panu mówię”, to po- 
myślałbym scebie, że tak on rozumuje, że 
dla niego jest to teoretyczna kwesta, że 
może on tak sobie mówić, 

Ale jeżeli generał, jeden z najdziel- 
niejszych generałów, zdobywca Wilna, 
mówi mi w przeszło tok po dokonanym 
fakcie, że ja naruszyłem Konstytucję, i mó 

wl to spokojnie, po przyjacielsku, a ; o 
tem prosi mnie abym cofnął -okólnik, któ- 
rym naruszyjem Konstytucję, to mnie nie 
chce się w to wszystko wierzyć, tu coś nie 
sztymuje. 

Jeżeli jakiś drab naruszył Konstytucję, 
— to w dyby go, ło vofum nleufneści I, 

* rzadu, nrzed frybuna' 

go, tak generał reaguje na fakie rzeczy. 
Ale nle w fen sposób, że w rok po fakcia 
mówi się, że naruszyłem Konstytucję. 

I dlatego nie korzystam z nieobecności 
gen. Żeligowskiego. przeciwnie: jako były 
podkomendny znam go dobrze, mam sen 
tyment dla niego I wiem, że gdybym na- 
prawdę naruszył Konstytucję, to nie czekał 
by rok na fo, by wytoczyć dochodzenie w 
tej sprawie. Działałby natychmiast. Póki 
nie wytoczy dochodzenia, póki nie spowo 
duje postawienia mnie przed frybunałem   

stanu, — jestem spokojny, że Konstytucji | plotki, pomimo wszystkie „noce”, czy 

nie przekroczyłem. 
Proszę kolegów. W ciągu tego półtora 

toku ciągnę tą starą moją drogą w 'kie- 
runku sprawiediiwości społecznel. Mie bę- 
dę tutaj wam przykładów cytował, powiem 
lylko ogółnie, że jednak nastroje, że jed- 
nak syfuacja w kraju pomimo wszystkie 

„kwadranse“ oblecywane, stopniowo uspa 
kaja się, że syfuacia soclalna się poprawia, 
te zarobki v.zrastalą, że na ogół biorąc, 
nie licząc tragicznych dziesieciu dni sierp 
niowych mamy w ciągu roku ostatniego 

(Dokończenie na str. 2-ej) 
EIK Sis 1 PARKAS T TY TTK TSS K ATI RIEESTSSYETTĄ 

Mandžukuo i gen. Franko 
uznali się wzajemnie de |ure 

TOKIO, (Pat). Ambasador Mandžukuo 
Juan Czen luo | charge d'affaires rządu 
gen. Franco Castilio dokonzli w japoń- 

skim ministerstwie spr. zagr. wymiary not 

w sprawie wzajemnego uznania de jure. 
Wszystkie pisma japońskie witają uzna 

nie Mandżukuo przed Hiszpanię naro.- 
dową. 

Setki szyb wybito w domach żydowskich 
Ekscesy antysemickie w Litwie : 

RYGA, [Pai). Jak donos! pismo litews- | głych od siebie punktach fego sa ieg0 
kie „Lletuvos Žinios“ w trzech najwięk- 
szych provincjonalnych miastach litews- 
kich: Szawlach, Wilkomierzu I Kłajpedzie 
miały miejsce w ostatnich dniach liczne 
skscesy antyżydowskie, w których wyniku 
w licznych sklepach i mieszkaniach żydow 

skich wybito szyby. 
Dziennik litewski w tyfule swego do- 

niesienia określa ekscesy te jako robotę 
podejrzaną a w treści doniesienia wyli 
czając wyrządzone przez sprawców szko 

„dy zaznacza, że są one bardzo duże, przy 
czym wyraża pogląd, że ekscesy fe były 
zorganizowane o czym świadczy fakt, że 
odbywały się one równocześnie w odle- 

miasta. Z dalszych Informacyj dziennika 
wynika, że w Szawiach, gdzie ekscesy te 
były największe nie został ujęty żaden ze 
sprawców. L 

Katolcki „20 Amžius“ informuje, že liex 
ba szyb wybitych w mieście Szawle w 
sklepach I r 'aszkaniach żydowskich prze 
kroczyła 300. Należy zaznaczyć, że organ 
rządu litewskiego „Liełuvos Aldas" który 
nie omija najmniejszego nawet wypadku, 
relem wykazania panującego rzekomo an 
fysemizmu w innych krajach, pominął cał 
kowliym rallczeniem ostainie ekscesy anty 
żydowskie na Litwie. A
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| Dyskusja Sejimu nad sytuacją w kraju 
WARSZAWA (Pat). Dziś przed po 

łedniem Sejm przystąpił w obecnoś- 
ci ezłonków rządu z premierem i wi- 
cepremierem na czele do debaty nad 
projektem ustawy skarbowej i preli 
m”narzem budżetowym na r. 1938/39. 
Do głosu zapisało się 26 mówców. 
Pierwszy przemówił 

PREZES KOŁA PARLAMENTARNE 
GO 6. Z. N. poś. pik. ŚWIDZIŃSKI: 

Wysoka Izbo! Na terenie Sejmu i Senatu 
zerganizowane zostało Koło Parlamentarne 
Obczu Zjednoczenia Narodowego. Jako pre 
zes tego koła w jego imienin mam zaszczyt 
oświądczyć: 

Bierąe czyny udział w akcji zorganizowa 
ais narodu dla wypełnienia przeznaczeń; 
które nasz naród czekają, grupa posłów i se 
natorów, skupionycit w Obozie Zjednocze- 
nis Narodowego, postanowiła powołać do 
życia. kołą parlamentarne, celem zorza '«0 
wania i pogłębienia pracy swojćj w Sejmie 
i Senacie. 

Konstytucja, pod którą widnieje podpis 
fwę naszego państwa i Nieśmiertelnego 

: iela Narodu oraz testament. Zawar 
y czynach i słowach Józefa Piłsudskiego. 

+ naszym drogowskazem. Skupiamy się 
ad, wyrażonyćh w deklaracji lu- 

„pik. Keca, która jest deklaraeją ideo 
wą Oboza Zjestnoczenia Narodoweto — ja- 
ks organizacji narodu. 

Przedložonv izbom preliminarz budžeto 
wy będzie szezecółóowo rózpatrywany w ko 
misi, gdzie będziemy mieli możność doko- 
nania dokładnej analizy cyfr i faktów. skom 
frontowsnia fej z rzeczywistością kraju, 0- 
raz możliwóściami wynełfsisnia zodzń przez 
psństwe. Tam też określimy swój stosunek 
da naszezczółnych części bndżelu. 

Stasenek nasz do prae rządu bedzie zaw 
Sz rzeczowy z żachowaniem pełnej nfczałeż 
wości w ocenie jego działalności. Każd” ро- 
zytywny wysiłek rządu. zmierzający do na- 
większenia siły, hogaetwa | znaczenia Pol- 
sk! spafka sło ż nońsrefoo: zoła (oklaski). 

POS. HERMANOWICZ. 

podnosi, że kontakt Sejmu ze społeczeńst- 
wem został pogłębiony, a Jora tym zwięk 
szyło się zainteresowanie sprawami mło- 
dzieży, która jednak nie jest jeszcze dopusz 
czcna do picrwszych szeregów naszego Ży- 
cia politycznego. 

POS. ŻELIGOWE 11. 

oświadcza, że OZN na terenie Sejmu przy- 
brał formę stronnictwa. Na czele tego stron 
nictwa stoją ludzie wyłii.'. znani z wiel- 
kiego patriotyzmu, uczeiwi i wysoce oddani 
sprawom dobra palistwowėg.. Program tego 
obozu jest taki, że wszyscy pod nim może 
my się podpisać. Stronnictwo to jest, że tak 
powiem, pod protektoratem najwyższych 
władz państwowych. 

Aczkolwiek tak jest, mówca sądzi, że nie 
moż. zgłosić akcesu do tego stronnietwa. 
Zastanawia sie, dlaczego stronnictwo to pow 
staje właśnie teraz, w okresie, kiedy mamy 
nową konstytucję, gdy wszystkie sprawy 
państwa 'są- uregulowane, wytyczne „politycz 
ne są wyraźne? 2 

Pos. Żeligowski nważa lewiem, że w 0- 
kresie ostatnich jedenastu lat, wszyst” . — 
zdawałoby się — zostało uporządkowane — 
konstytucję mamy prawie idealną, a: mimo 
ty szukamy znów jakichś nowych dróg. Na 
czele państwa stanęli łudzie najbliżsi Mar- 
szałkowi Piłsudskiemu i jego ideom. Oni 
15 opracowałi nową kostytueję. Tymczasem 
©becnie chcemy odejść na nów” tory. 

Na czoło wysunęły się dwa zagadnienia; 
1 Obóz idcowy, który rządził i który ma 

wielkie zasługi dla kraju, który, zdaniem 
pesła Żeligowskiego, powir/en by? wejść w 
ramy nowej kostytucjij, opracowanej przez 
najwybitniejszych przedstawicieli tego sa- 
mego obozu, nie chce Ł » uczynić i zamie 
rza pójść imną drogą. 

Czy to jest dobrze? I od czego to się za- 
częło? 

Zaczęło się w lipcu zeszłego rokn od о- 
kó'nika p. premiera, który stwierdzał, że 
drugą osobą w państwie jest p. Marszałek 
Śmigły Rydz. Konstytucja przewiduje inną 
gradacię: Prezydent. rząd, partament, woj- 
sko. Mówea przeciwstawia się ustrojom to- 
talnym, stwierdzając, że naród polski jest 
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Skład i Pracownia Mebli 

BA. КЕ #Ф 
Wilno, Niemiecka 4—20, 1-6 pisiro 
b. kierownik f-my M. Wilenkin I S-ka 
poleca: MEBLE wszelkleqo rodza- 
ju jak równieź mebie miękkie po ce- 
nach dostępnych, Przyjmuje zamó- 
wienia na wszelkie roboty w zakres 
stolarstwa | tapicerstwa wchodzące. 
Rysunki meblowe wykonuję na miej- 
scu na żądanie klienta. 

Przyjmuję meble do opakowania 
1 reperacji. Przerabiam kolory mebio- 
we. Ceny dostępne.   
  

  

s wart, aby być pod rządami totalny- 
mi 

Dalej mówca zwraca m. in. uwagę, że 
warstwy rządzące, skalada';ė. się z dob- 
rych Połaków, z ludzi nczeiwych i wielkich 
patriotów, wehłonęły w siebie czynniki u- 
jemne, różnych karierowiczów, ludzi nie 
mających z id gf dobra państwowego nie 
wspólnego. 

"Marszałek: Prosżę pana generała, 0 bliź 
sze zformułowanie zarzutów karierowiezaw- 
stwa. Czy miał pan na. myśli; žo karierowi- 
cze znaleźli się w rządzie? 

Pas. Żeligowski: nie. 
Właśnie podkreślałem, że w rządzie są 

ludzie uczciwi i gorący patrioci. Jednakże 
na różnych stanowiskach, w różnych urzę- 
dach znaleźli się ludzie, którzy dostosowali 
się do obeenvch warunków. Stali się ultra 
piłsudczykami, ultralegionistami. 

W legionach nigdy nie byli i z ideą te- 
gicnów nie wspólnego nie mieli, oni to robi 
li złą reklamę rządowi. 

W ciągu ostatnich łat niedoceniliśmy za 
gadnienia sprawy ludowej. Tragedią ruchu 
ludowego byłó zawsze to, że nie miał on do 
brych przywódców. Obecnie to się zmieni- 
ło. Na czele ruchu ludowego znaleźli się wła 
śerwi ludzie i należałoby im ułatwić pracę 
na tym terenie, gdyż w tym tkwi przyszła 
moc Polski. Szczęściem jest fakt, że lud nasz 
jest zdrowy moralnie i posiada instynkt pań 
stwoówy. 

  

POS. WIELHORSKI. 
podnosi trainy, wybėr poszezegėlnych ok:r- 
gów, które mają stać się ośrodkami przemy 
słe wymi, wzmacniającymi naszą obronność i 
stwierdza, że w jednym z następnych eta- 
pów winien być szerzej uwzgie tniany tren 
wschodni, mający wszełkie szanse hy stać 
sie ebszarem 6 wiclkim rozwoju przemysło- 
wyńr. Na Polesia kanał wodny i linie kole- 
jewe otworzą duże możliwości ekonomiczne. 
(Przemówienie posła Wielhorskiego w ob- 
śzernym streszczeniu podamy. jutro). 

ar 

  

POS. MADEYSKI, 
wskazuje, że na sali, podobnie jak i w 
całym społeczeństwie, dominuje obecnie pro 
biem zjednoczenia narodowego. Przeciwdzia 
ła jednak temu zbyt wiele elementów, mają 
cych swe źródła nie tylko tu w kraju, ale 
często i za granicą. 

: POS. HOFFMAN, 
p sprawę działalności rządu wobec 
wiązka Nauczycielstwa Polskiego. Podkre- 

šia m in że jeźcii chodzi o komunizm, to 
nie ma nic konkretnego co właściwie rząd 
zarzuca związkowi. Mówca przypuszcza, że 
tak samo jak w sprawie czytanki, rząd był 
przez kogoś błędnie informowany. 

Dalej pos. Hoffman usk:rža się na ma- 
sowe aresztowania. 

Wspominając o sprąwie mniejszości na- 
rodowej pos. Ifłoffman zaznacza, że mamy 

| duże obszary © większości niepolskiej i mu 
simy do tego zagadnienia u-tosunkowač się 
jasno 1 konkretnie, także ze względów na 
obronę narodową. ' 

Co się tyczy sprawy młodzieżowej, to. 
mówca przypomina, że dnia 1 listopada 
część młodzieży t. zw. staroendeckiej twier 
dziła, że ona nie poszła n1 ie uroczystoś- 
ci dlatego, że byli tam „furowey”, i „wiciow 
cy'. Staje przede mną pytanie — ciągnie 
mówca — czy ta część młodzieży, jeżeli wej 
dzie do szeregów, a kapraleri będzie dawny 
wieiowiec, czy oficerem: Ukrainiec lub Żyd, 
czy usłucha ona wówczas rozkazu? Jest to 
zagadnienie zasadnicze. Niew ystarczy tu 
zwrócenie się do ministra, ćo on będzie w 
danym razie robił. Całe społeczeństwo musi 
о tym pomyśleć z chwilą gdy chodzi o wojs 
ko, kończą się wszełkie sprawy narodowoś 
ciowe, czy partyjne. 

Następnie zabrał? głos p. premier, gen. 
SŁAWOJ-SKŁADKOWSKI. (mowę dajemy 
osobno). Mowa pańa premiera była wielo- 
krotnie przerywana i:gorąco oklaskiwana.. 

Obrady trwają. 

  

  

  

   
       

   
pielęgnują środki 

    

      
  

kosmetyczne z OCZARU WIRGIŃSKIEGO * 
HAMAMELIS (G512) 

` Płyn do mycia twarzy 
Krem, odżywczy na noc 
Puder rośli 2 nny o najwyż: 
szej subtelności « Mydio' 

33, O najlepszej jakości — 
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„ (Telejonem od naszego korespondenta z Warszawy) 

Przemówienie gen. Żeligowskiego 
w Sejmie 

Największe zainteresowanie w Myślą przewodnią tego przemówic 
dniu wczorajszym wzbudziło zapo- | nia było zaznaczenie, że społerzeńst- 
wiedziane przemówienie 
ła rolników, posła gen. 

rezesa ko- 
eligowskie- 

Przemówienie swoje wygłosił gen. 
Żeligowski w obecności rządu z p. 
premierem na czele i pełnym plenum 
Izby. 

wo jest na ogół jednolite, natomiast 
różniec, które utrudniają zjedaoeze- 
nie tkwią u góry. 

(Na stronie drugiej podajemy stre 
szczenie przemówienia gen. Želigow- 
skiego, według tekstu, nadesłanego 
nam przez PAT.). 

Pozytywne przyjęcie przemówienia 
wicepremiera Kwiatkowskiego 

w Sejmie | | 
Wiorkowe przemówienie w Sej- | wszystkieh h. przychylnie t jest sze- 

mie wieepremiera Kwiatkowskiego 
jest omawiane w Warszawie nie tyl- 
ko przez polityków I ekonomistów 
lecz i przez szerokie sfery społeczeń 

roko komentowane. 

Cała warszawska prasa popełud- 
niowa omawia je bardzo obszernie 

stwa, Zostało ono przyjęte przez | pozytywnie. 

Ribbe..trop zdezawuowat dr. Schachta 
Niemcy nie żądają kolonii belg:|skich 

i portugalskich 
LONDYN (Pat). W związku z in- 

formacjami prasy, że w toku roz- 
mów francusko-brytyjskiech zastana- 
wiano się nad. zreferowanym przez 
lorda Halifaxa planem niemieckim 
zapewnienia Niemcom . eksploatacji 
belgijskiego Konga i portugalskiej An 
goli, amh. von Ribbentropp odwiedził 
ministra Edena i na skutek instrukcji 
kancierza Hitlera oświadczył brytyjs 
kiemn ministrowi spraw zagranicz- 
nych, że powyższy projekt nie repre- 
zentuje ofiejalnego stanowiska rządu 
Rzeszy w sprawie kołonij, Iecz tylke 
pogląd osobisty dr. Sehkachta. 

Zdezawuowanie przez ambasadora 
niemieckiego min. Sehachta jest kro 
kiem bardzo znamiennym. W Londy 
nie przypuszczają, że płany Schachta 
wysunięte zostały wobee lorda Hali- 
faxa jako balon próbny, z tym, aby 

  

Strajk chiopski i Z. N. IP. 
(Dokończenie ze str. 1-ej) 

jednegó zabitego | kilkunastu rannych. 
Spokój więc jest. 

* Tragiczne dni sierpniowe: 
Chcę mówić odważnie; aczkolwiek ko- 

ledzy to Jakoś łagódnie poruszali. Ten 
epizod tragiczny 10 dni w. Małopolsce w 
sierpniu. t cheę iuiaj wypić ten kielich go- 
ryczy do dna, żeby nie było wrażenia, że 
unikam odpowiedzialności wobec Wyso- 
kiej zby. Przede wszystkim <hcę więc od- 
powiedzieć па pytanie, 

DLACZEGO W CZASIE TYCH 16 DNI NIE 
BYŁO MNIE W POLSCE, 

wierzyłem, wyznam proszę kolegów, wy- 
znem, iż wierzyłem, że Święto Żołnierza 
Polskiego, to jest takie święto, którego 

niki nie będzie używał do osobistych I 
partyjnych rozgrywek. Dalej, wierzyłem w 

Stronnictwo Ludowe, Sfronnictiwo Ludowe 
w swej odezwie napisało co następuje: 

„Chłopi, od 16 sierpnia 1937 r. do 
25 sierpnia włącznie strajk chłopski”. 

Dalej piszą tak: „W tym czasie wszyscy 
chłopi w Polsce z wyłączeniem Pomo- 
rza, Wleńszczyzny, Wołynia, Małopols 
ki Wschodniej i Śląska Górnego winni 
nie nie kupować, ani nic nie sprzeda- 
wać, nie wyjeżdźać do miast i praco- 

wać fylko przy koniecznej pracy na 
swych gospodarstwach”. A dalej piszą: 
„Nie dajcie się Jednak sprowokować 
do żadnych innych wystąpień, zacho- 
wujcie się spokojnie, godnie, zasiępuj- 
cie się na wypadek azeszłowania I t d.", 
a na końcu odezwy jest napisane: 
„Nasz nowy czyn chłopski, ten nasz 
dziesięciodniowy siraik chłopski, musł 
być początkiem do przywrócenia chło 

pu w Polsce praw do życia — współgo- 
spodarza, a kiajowi ładu, porządku I 
bezpieczeństwa”. 
Koledzy! Rżeczywiście wierzyłem tej 

odezwie i miałem wrażenie, że po święcie 
Żołnierza ten strajk. być może, będzie 
ograniczony do zwykłego strajku, že przej 

dzie wzgiędnia spokojnie. i 
Ale możecie mi zadać również koledzy 

pytanie, dłaczego nie przyjechałem na- 
fychmiast do kraju, gdy dowiedziałem się, 
będąc we Francji, że fu dzieją się podob- 
ne rzeczy. Proszę kolegów! Czynniki mia 
rodajne francuskie były uprzedzone, że 
będę tam przez 2 tygodnie i kiedy gazety 
francuskie zaczęły się rozpisywać, laka to 
straszna rewolucja jest w Polsce, po felefo 
nicznym porozumieniu się z rządem w 
Warszawie doszedłem do przekonania, że 
lepiej będzie jednak, żebym nie wracał 
do Polski, nie wyjeżdżał z Francji, bo wy 
chodzitoby to tak, że premier polski nie 
może nawet na 2 tygodnie wyjechać, bo 
tam zaraz dzieją się oktopne rzeczy   

Tak zadecydowałem, tak ml się zdawa 
ło, że jest lepiej I dlatego przyjechałem 
po dwóch tygodniach, [ak fo było umówio 
ne. Może fo było złe, może fa było do- 
brze, niewątpliwie Jednak: aczkolwiek 
Śtronniciwo zapewniało, że ŁR spokój, 
to władze bezpieczeństwa I ja powinniś- 
my byls wiadzieć o mafii Istniejące] w tym 
Stronnictwie, która zrobi zamieszki w ta- 
Jemnicy nawet przed całością władz Siron 
nictwa. Niewąłpliwie, żeśmy © fym nie 
wiedzieli, to jest mój I władz bezpieczeń- 
stwa błąd. į 

Przebiegu wypadkėw nie będę kole- 
gom odźwierciadlał, wiecie koledzy, że 
one nie miały jedynie sirajku na wzgłę- 
dzie, Ž 

NIE BYŁY DZIAŁALNOŚCIĄ CAŁEGO 
STRONNICTWA LUDOWEGO, 

ale mafii, która w tafemnicy podburzała 
nie chłopów pełnorolnych, posładających 
gospodarstwa — bo tam, gdzie chłop po 

siadał rolę, to akcją spaliła na panewce == 

lecz podburzała w sposób podstępny chło 
pów bezrolnych albo chłopów na aospo- 

darstwach karłowatych, kfórzy nigdy nie 
sprzedawał do miast | kiórych zawsze ra 
ziło to, że ich sąsiedzi wracali z pieniędz 

mł z miasfa. Oni sami nie sprzedawali 
swoich produktów do młast, natomiast roz 

winęlt terror wobec spokojnej ludności, 
rozwinęji akcję rozbłerania mostó'v, prze- 

€lnanla drutów telefonicznych, niszczenia 
dróg, napadów na policję. 

Proszę panów, reakcja policji musiała 
być bardzo ciężka, 42 zabitych chłopów, 

proszę kolegów, kilkudziesięciu pofurbo- 
wanych policjaniów —— też synów chłops- 

kich —— feczyło się jeszcze długł czas w 

szpitalu. Niewątpliwie są fo rzeczy ragicz 

ne, niewątpliwie są to rzeczy, które maila 
pewnego sironnictwa przygotowała. Pro- 
szę kolegów, naturalnie 

TRZEBA BYŁO STRZELAC, 

bo były to rozruchy anarchistyczne, które 
objemowały klika powiatów. Gdybym 

młał, fak jak io jest we Francji, 50 tysięcy 

gwardii ruchomej, gdzie w razie rozruchów 

wysyła się nie wojsko, lecz tę gwardię, 

„która siłą swą bez strzelania fłumł rozru- 
chy, fo mógłbym nie strzelać. Niestely, po 
sładam tej policji za mało 3 wskuiek tego 
strzelanie było nieuniknione, Czy rząd za 
winił w fym wypadku? Rząd zawinił, że nie 
przewidział iego wszystkiego na kilka dni 
naprzód, — Co jednak rząd! nic nie zra 
błł poza strzelaniem! 

RZĄD NiE TYLKO STRZELAŁ. 

W ciągu roku byłem parę razy w Mało 
polsce i badałem warunki życia ludności. 
Sprawiłem, te zarobki robotnika rolnego, 
które wynosiły niejednokroinie 45 gi za 
dzień, wzrosły podwójnie. Przecież rząd 
w fych właśnie powiatach założył centrał 
ny okręg przemysłowy. Pewnie, że nie roz   

ładuje się tego nagromadzenia ludzi, o 
którym mówił wczoraj p. wicepramier 
Kwiatkowski, że jest tam po 160 ludzi na 
1 kilomefrze kwadratowym. Kiedy byłem 
niejednokrotnie w tym okręgu centralnym. 
rozmawiałem z robotnikami, z miejscową 
ludnością. Byli to lućxie, którzy płerwszy 
raz w życiu po 2 tygodniach pracy dostali 
40 złotych na rękę, plerwszy raz mieli fe 
40 zł. w ręku. Proszę kolegów, miesięcznie 
płaci się tam miejscowej ludności 600,000 
złotych za robocizną I to wchłaniają te po 
wlafy, które dawniej nawet 10.600 zł rocz- 
nie nie dostawały. 

Nie można więc powiedzieć, że rząd 

fylko strzelał, że rząd wszystkłego zanied- 

bał. Rząd, mołm zdaniem, ztoblł wszyst- 

ko, co mógł, aky przyjść z pomocą lud- 
ności. Aby te wypadki sierpniowe były tył 
ko smutnym epizodem. ce 

Jak było z Z. N. P. 
Proszę kolegów, przejdźmy feraz do 
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA 

POLSKIEGO 
I do odpowiedzi sympatycznemu kołedze | wszystk 

Hoffmanowi. į е 

Z tym Związkiem Nauczycielstwa Pol- 

sklego długo się nemyślałem, jakby po- 
siąpić z nim, to znaczy z jego zarządem. 

Zdawałem sobie sprawę, że to |e<! po 
<lągnięcie o wielkiej wadze państwowej, 
a nie [akleś pokazanie przez Składkowskie 
go, kio będzie mocniejszy, czy [a, czy oni. 
Co mnie zmusłło, proszę kolegów, do fe- 
go, aby tak postąpić i dlaczego zrobiłem 
fo teraz, a nie przediem, naprzykład przed 
pół rokiem. 

Osiainią kroplę, która wyczerpała mo- 
ją clerpliwość, były artykuły w „Głosie 
Nauczycielskim” które zaczęły już ofwar- 
cle głoryfikować rządy zaborcze kosztem 
polskiek, którym „Głos Nauczycielski” po 
winien właśnie służyć. | 

Zarówno w „Głosie Nauczycielskim” z 
19 wrześnła fego roku, jak i w „„Głosłe 
Nauczycielskim” w roku zeszłym mówi się 
6 fym, że szkoły i nauczyciele byli zupeł 
nie inaczej traktowani przez zaborców, a 
obecny rząd fraktuja ich w sposób fatalny. 
To są niedopuszczalne rzeczy, fo jest nia- 
dopuszczalna krytyka wiasnz| władzy, to 

jest presja na własną wiedzę. Ja uważam, 

Że ta jest osiatnła kropla. Daję panom kołe 

gom te rzeczy do przejrzenia. : 

Proszę kolegėw, Ja nis badą wyliczai 

ludzi, mnie nie chodzi o !udzi, którzy byli 

komunizujący, ałe chodzi mi o atmosferę, 
© folerowanie przez zarząd tej atmosfery. 

Oto „Płomyk”, o których tak królko po 
seł Hofiman mówił. Qio są dwa „Płomyki” 
— ja kolegom okažę. Oto „Płomyk” pol 
ski i rosyjski. Na „Płomyku” polskim jest 
przedstawiony obraz gdzie jest podpisane 
„tobofnicy”, To nieprawda, ten obraz nie   

przekonać się jak zareaguje rząd bry 
tyjski na tego rodzaju projekt. 
EKT IKS ATS ЗОВЕ 

nazywa tię: „robolnicy“, lecz „strałk”. To 
są robotnicy w tragicznym momencie ży- 

cia którzy muszą nie pracować. 
I oto robotnika polskiego ktėry Z ża- 

parciem się siebie w ciężkich warunkach 
buduje państwo i który przyczynia sią do 
jego wielkości I obrony, przedstawia się 
właśnie w momencie sfrajku. To jest ten- 

denc!a niezdrowa, fo jest kłamsiwo. 
A oto w numerze „Płomyka”, poświę- 

conėgo Sowietom są przedstawione małe 
dziewczynki bółszewickie. Daj Im Bože, 
ja nie mam w sobie ani cienia zazdrości, 
unł też jakiejkolwiek nienawiści. Niech to 
dzieci w Sowietach fak wygłądają, daj Bo- 
że, ale dłaczego przeciwstawiać ie wesołe 
dzieci w Sowietach, ofo femu obiazowl 
strajkujących roboinikówł (przerywania) 
w fym numerze „Płomyka” sowieckiego 
Jest.jeszcze „list z Syberi/* Or-ofa, gdzie 
synspisze do maki. Pisze o niedoli na Sy 

berli. W wierzu Or-ofa w przedostatniej 

strofce pointą całego wiersza jest to, 26“ 

bezczelne ręce opuszczają tę siroikę, wy:” 

rzucają ję tendencyjnie, żeby dziecku pol * 

sklemu nie dzić o fej wierze przeczytać. 
To jest w fym numerze, koledzy mogą 
sprawdzić. . ' 

Czy tak sią postępujeł Czy to jest wy 

chowanie polskiego dziecka? My nie chce 

my, ażeby nasze dzieci były wychowywa- 

ne w ten sposób (oklaski, głos: hańba). 

Proszę kolegów, nie będę mnożył tych 

przykładów. Ja nie prześladuję żadnych 

ludz!, nie aresztowałem nikogo, tylko chcę 

ażeby uczciwy, patriotyczny, porządny nau 

czyciel polski na prowincji nie był zaausze 

ny by podobne paskudztwa przechodziły 

przez jego rece do dzieci polskich (głosy: 

brawo, oklaski). 

Myślę, że kolega Hoffman w duszy 26 

mną się zgac'zra. 

Proszę kolegów, nie chcę zwalczać 

związków zawodowych. Nie chcę, ażeby 

Związek Nauczycielstwa Polskiego zna'do 

wał się pod pręgierzem opinii. Zrokiłem 

ysiko, ażeby jak naipredzeł odbyły się 

nowe wybozy, ażeby nowy zarzad. praca- 
wał w myśl wytycznych narodu polskiego, 

więcej nie. (oklaski, głosy: brawo). 

Krystalizacia opinii - 
parlamentarnej 

Nie będę omawiał szeregu Innych rze 

czy, które były przez kolegów poruszane. 

Chcę stwierdzić fakt dla mnie, jako rządzą 

cego wiełkiej doniosłości | będący żró- 

dłem wielkiej radości, to jest począiek 

krysfalizowania. się opinił pariamentarnej. 

Kto rządzi fen wie, jak jest ciężko rządzić, 

jeżeli w parlamencie każdy ma swoje od- 

dzielne zdanie. To oddziaływuje równo- 

na społeczeństwo. : 

№т` іщ&и‚ dłaiego z radością 

witam krystalizację opinii parlamentarnej 

w postaci koła parlamentarnego O. Z. N. 

Owszem, że dia knidego rządzącego 

człowieka jest to wielka ulga. Proszę kole 

gów, w ten sposób nabieram pewnej od- 

wagi, że nie wywrócę się może przy ja- 

| klelt przypadkowej strzelaninie, albo przy 

jakimś innym przypadkowym epizodzie, 

bo będę miał opinię w parlamencie | cpl 

nię w narodzie, do której będę miał moż 

ność się stosować. 

Mam nadzieję, mogę już marzyć o fym, 

że być może, uda mil się oddać władzę w 

ręce, które będą młały za sobą wiekszość 

w parlamencie większość w społeczeń- 

siwie. A wfedy kiedy mi się to uda, zoba 

czycie mnie wesołego | uspokojonego, 

przechadzającego się na Krakowskim 

Przedmileściu x rumieńcem na licach z mie 

lonikiam na bakier, wesoło nucącego 

Pierwszą Brygadę (oklaski). >



„„ doskonalego lacinisty. 

Yvon Delbos 
minister spraw zagranicznych Francji 

Yvon Delbos urodził się w Tho- 
nac w roku 1885. Po ukończeniu 
szkół średnich wstąpił do Ecole Bor- 
male Supórieure w Paryżu. W ko- 
łach młodych uczonych zyskał sławę 

Przez jakiś 
czas pracował nad klasyczną litera- 
turą trancuską i -wydał m. in. ko- 
mentarz do „Rozważań* Lamarti- 
ne'a. Pociągała go jednak polityka. 
Już w r. 1911 obok pracy literackiej 
zajmuje się dziennikarstwem polity- 
cznym. Jest wówczas współpracowni 
kiem szeregu poważnych pism w Pa- 
ryżu oraz korespondentem dzienni- 
ków prowincjonalnych. W jakiś czas 
później zostaje naczelnym redakto- 
rem dziennika „Radical“, organu le- 
wicy radykalnej, który wywierał du- 
ży wpływ na bieg spraw  politycz- 
nych. 

Dnia 3 sierpnia 1914 r. został po- 
wołany do służby wojskowej, jako 
sierżant piechoty. Zgła:za się jednak 
jako jeden z pierwszych do przesz- 
kołenia na lotnika. Zos.aje dwukrot- 
nie ranny, opuszcza jednak szeregi 
armii dopiero po demobilizacji. 

Wróciwszy do Paryża zakłada 
wraz z przyjaciółmi pod koniec 1919 
roku pismo ,„Ere Nouvelle“. na czele 
którego stoi aż do chwili objęcia re- 
dakcji największego pisma prowin- 
cjonalnego we Francji „La Dópeche 
de Toulouse“. W r. 1924 ubiega się 
pe raz pierwszy o mandat poselski 
i uzyskuje go w okręgu Sarlat. Pod- 
czas następnych wyborów partia ra- 
dykalno-socjalna ponawia jego kan- 
dydaturę, tak, że zasiada nieprzerwa 
nie w Izbie Deputowanych. W par- 
łamencie Yvon Delbos wysuwa się 
ne pierwszy plan, wspinając się szyb 
ko po szczeblach kariery politycznej. 
Najpierw więc zostaje podsekreta- 
rzem stanu dla spraw technicznych 
I sztuk pięknych, ale już w roku 1995 
wchodzi do gabinetu Painlevć jako 
minister oświaty. Tekę tę piastował 
EEE BRT er 

Cichnu sza? 
Konferencja 9-cia mocarstw zebrała się, 

mówiła, omawiała, przemawiała, obmawiała, 
dyskutowała, debatowała, ględziła, zrzędziła, 
jazgotała, zbierała się na posiedzenia, ка- 
łatwiała sprawy, wysyłała noty, zapraszała, 
znowu zapraszała, jeszcze raz zapraszała, 
prosiła, powładamiała. 

— I co? 
— Dwie dziurki w nosie i skończyło się. 

* в ® 
— Co się dzicje w polityce międzynato 

dowej? SE 
— Nic. 

— Jakto nic? 

— No bo nawet jeśli się co i dzieję, 1 
wszystko będzie zupełnie inaczej. 

% & & 
Po wystawie łowieckiej. 
— Podobno lord Halifax to Świetny my- 

śiiwy? ż 
— Tak, Celomai w Rzzg, więc trafił do 

$erlina. 

o 

® : © 
— A czego Delbos przyježdža do Polski? 
— Myśli, że może też coś upoluje, 

* % & 
Anegdota o stosunkach austriackich: 
Kanclerz Schuschnigg wraca przez Niem 

ty sypialką z Danii. Przespał się, a rano 
postanawia sprawdzić, czy w Niemczech Hit 
ler jest istotnie tak popularny. Pociąg za 
kszymuje się na jakiejś stacji, na peronie 
eibrzymi tłum. Schuschnigg dla eksperymen 
lu staje w oknie, podnosi rękę i woła: — 

* Weil Hitler! 
Tłum w odpowiedzi, wznosząc ręce ry- 

ėzy z enluzjazmem: 
— Heilt Heili Heil] Hitler! Heij! Heij! 

Heiltti ; 
W tej chwili Schiischnigga chwyta za 

połę sekretarz i szepce: 

— Ekscelencjo Przejechaliśmy już gra- 
aicę niemiecką! Jesteśmy w Anustrił, 

+ kr 

» 

Jakie masz przekonanie polityczne? 
— Kuda wietier dujet. 

* о* & 
— (o się dzieje w literaturze polskiej? 
*— Kobiety piszą powieści, n mężczyźai 

nie czytają tych powieści. 
* kok 

Na wystawie malarskiej: 

  

— Niech pan spojrzy — wała przygodny 
znawca obrazów — cóż to za wspaniałe ma 
łowidłot Jak tu wiernie oddano życie, po- 

prostu czuć w tym życie, co. za niezwykłe 
podobieństwo| Te brudy, ta gnojówka, a 
ten rynsziok poprostu Śmierdzi. Wspania- 
tell 

3 * * 

— Śnieg wreszcie pada. 

  

— Ano! Nawet niebo nie może już pa- 

trzeć na nasze kocie łby. 

  

— Dlaczego krówa ryczy: muuu, nie zaś 

jakoś inaczej? 

— Ot, uparła się. 

K, 3. W.   

dwukrotnie. Wielokrotnie ofiarowa: 
no mu różne teki, również Prezydent 
liepubliki proponował mu kilkakrot- 
nie misję tworzenia rządu, jednakże 
Delbos uchylał się od tych zaszczy- 
tów, poświęcając się jako poseł pra- 
cy nad polityką międzynarodową. 

Znany ze swych przekonań repu 
blikańskich i patriotyzmu, zyskał uz 
nanie w kołach zarówno przyjaciół 
jak i przeciwników politycznych. W 
r. 1927 reprezentował Francję na 
kongresie Paneuropejskim. Podczas 
swych licznych podróży zagranicz- 
nych miał możność dokładnego prze 
sludiowania poszczególnych zagad- 
nień politycznych, nawiązania kontak 
tów z najwybitniejszymi osobistoś- 
ciami świata politycznego. 

W r. 1932 zostaje wybrany prze- 
wodniczącym Izby Deputowanych 
Na tym zaszczytnym stanowisku wy- 
trwał aż do objęcia teki ministerial- 
nej. W r. 1936 wybrany został znowu 

  

  

„KURJER WILEŃSKI 3 XII. 1937 

wiceprzewodniczącym Izby, otrzy- 
mawszy 395 głosów na 460 głosują- 
cych. Prezydent Republiki zwrócił się 
wówczas do niego, zważywszy, iż Del 
bos był również przewodniczącym 
partii radykalno - socjalistycznej, z 
misją utworzenia rządu. Delbos mi- 
sji tej nie przyjął. 

Do rządu Alberta Sarraut wszedł 
w charakterze ministra sprawiedliwo 
ści, a-po utworzeniu gabinetu Frontu 
Ludowego przez Bluma objął w nim 
tekę ministra spraw zagranicznych. 
którą zatrzymał również w gabinecie 
Chautemps. 

Delbos należy do czołowych po- 
staci partii radykalnej i świata poli- 
tycznego Francji. Jest on mówca b. 
spokojny i opanowany, nie goni za 
zewnętrznym splendorem. Przemó- 
wienia jego odznaczają się wiełką 
jasnością. Szczery .przyjaciel Polski, 
min. Delbos przybywa dziś z wizytą   do Warszawy. 
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Sceptycyzm „Robotnika”* 
Omawiając niedawno podpisanie 

układu — protokułu, ustalają ego 
warunki i zasady współpracy sówiec- 
kich związków zawodowych z Am- 
sterdamską Międzynarodówką, zaz- 
neczyliśmy, Że należy wątpić czy 
klasowe związki zawodowe np. w Pol- 
sce, zgodzą się na współpracę z ko- 
munistycznymi związkami w ramach 
jednej międzynarodówki; i że, moż- 
na liczyć się z możliwością wystąpie- 
nia polskich klasowych związków 
zawodowych z F. S. I. w czasie raty- 
fikacji protokułu moskiewskiego. 

„Robotnik* pisze na ten temat 
(artykuł p. t. „Możliwości i różnice*): 

Kilkanaście lat femu sam fakt po- 
wstania Międzynarodówki Komunistycz 
nej wywołał rozłam we francuskim ru- 
chu zawodowym. Był to jedyny „„roz- 
łam masowy”, jedyny, jaki przeżył nasz 
ruch. Bo gdzieindziej, w innych kra- 
jach, spotykaliśmy się podówczas, w la 
tach 1918—1921, fylko z „odchodze- 
niem grupek'; rozłamów masowych nie 
było. 

W ciągu miesięcy ostatnich francu- 
ski ruch zawodowy scałkował się z po- 
wrotem w myśl swolch dawnych trady-   

<yj. Podjęto teraz próbę porozumienia 
pomiędzy naszą Międzynarodówką za. 
wodową a związkami sowieckimi [nie 
z „Proflnternem”, t. zn. nie z Między: 
narodówką Komunistyczną zawodową, 
tylko ze związkami państwa ZSSR). 

Tow. tow. L. Jouhaux, Schevenels 
i Stolz podpisali protokół wstępny, któ 
ry podlega, oczywiście, zatwierdzeniu 
odnośnych instancyj klerowniczych. 

Nie sądzimy, by protokuł wsiępny 
mógł się przeobrazić w stałe porozu- 
mienie. Chodzi nie tylko o zgoła о4- 
mienną strukturę organizacyjną zv:ląz- 

ków „sowieckich”, o Ich taktykę, o Ich 
zależność od Rządu Sowieckiego, o ich 
„totalizm“ w codziennym życiu Związ- 
ku Sowiecklego; chodzi przede wszyst 
kim — o różnice ideowe. Takich różnic 
nie sposób ani pominąć, ani ,„przesko- 
czyć”. Dlatego traktujemy I tę próbę 
— nie pierwszą zresztą — z całym 
sceptycyzmem. 
Skoro piszecie, nie sądzimy, by 

protokuł wstępny mógł się przeobra- 
zić w stałe porozumienie, to dlacze- 
go zamiast „całego sceptyzmu* nie 
mówicie towarzysze poprostu sło- 
wa; nie!? 

  

NA WIDOWNI : 
GEN. GALICA NA ZJAZDACH 
POWIATOWYCH O. Z. N. 

Po odbyciu wszystkich zjazdów wojewó- 

dzkich Obozu Zjednoczenia Narodowego, od 

bywają się obecnie zjazdy powiatowe tej 

e1ganizacji. Na wszystkie prawie zjazdy po- 

wiatowe wyjeżdża osobiście gen. Gałlca, wy 

głaszając tam przemówienia polityczne. 

_ CZY NOWY KLUB W SEJMIE? 
W kołach sejmowych krąży pogłoska, ja- 

koby na terenie Sejmu miał powstać nowy 

Klub polityczny pod przewodnictwem po- 

sła Zakliki. Ugrupowanie to liczyłoby о- 

koło 10 posłów 1 senatorów. Ideologia tej 

grupy jest bardzo mocne zbliżona do grup 

6 N. R-skich. 

PRACOWNIKOM 
„DZIENNIKA PORANNEGO* 

WYPŁACĄ. 
Inspektor Pracy Prenier oświadczył de- 

legacji „Dziennika Porannego*, że min. 0- 

pieki społecznej zabiega o uzyskanie odpo- 

wiednich funduszów na zaspokojenie preten 

syj strajkujących od 5-ciu tygodni pracow- 

ników. 

ZE SPÓŁDZIELCZOŚCI 
P. KIERZKOWSKIEGO. 

Mimo porażki na walnym zgromadzeniu 

  

W pierszych dniach grudnia upływa 30 lat 
od chwili wstąpienia na tron Szwecji króla 
Gustawa V, którego podobiznę reprodu- 

kujemy. 

  

Kozbłory i odrodzenie Rzeczypospo 
litej. 

Ciekawe to zagadnienie omawiał 
z punktu widzenia prawnego nowo 

wydana książka Huberta *). Niby 

rzecz sama jest sucha: kogo intere- 
sują u-nas zagadnienia prawne? Po- 
"za specjalistami niemal nikogo. Prof. 
„Wróblewski powiada, że złożyły się 
na to dwie przyczyny: nieuznawane 
przez nas, narzucane nam prawa 7a- 
berców i nadmiar przepisów praw- 
nych, które stworzyła Polska Odro- 
dzona, a kłóre często bywały zbytecz 
ne, wadliwe lub zgoła niewykonalne. 

A cóż mówić o prawie międzynarodo 
wym. Ciągłe łamanie lub obchodze< 
nie przepisów i postanowień prawa 
międzynarodowego zdepopularyzowa 
ły samo prawo. Zwłaszcza, że prawo 
międzynarodowe, pozbawione właści 
wie egzekutywyjest prawem sui ge 
neris. Zagadnienie to rozważa Hu- 
bert we wstępie do swojej książki. 
Suchość tego wstępu może zrazić czy 

  

1) Stanisław Hubert—Ro zbiory i od- 
rodzenie Rzeczypospolitej. Za- 
gadnienie prawa międzynarodowego. Lwów 
1937 r. 

     

  

  

wo-gospodarczych, „naprawiacze* nadal u- 

silują utrzymać swe wpływy w tych orga- 

nizacjach. Na styczeń zwołany ma być po- 

dobno do Warszawy z inicjatywy tej gru- 

pr zjazd działaczy spółdzielczych 1 gospo- 

darczych wsi, na którym poruszana ma być 

1a. in. sprawa usunięcia ze spółdzielczości p. 

Kierzkowskiego. 

KONGRES STR. LUDOWEGO. 
Kongres Str. Ludowego, który odbędzie 

się dnia 30 1 31 stycznia w Krakowie doko- 

na wyboru nowej rady naczelnej, ta zaś wy- 

bierze naczelny komitet wykonawczy. Do- 

dać należy, że p. Rataj jest tylko urzędu- 

jącym prezesem rady naczelnej. 

MŁODZIEŻ „WICIOWA* 
ORGANIZUJE SPÓŁDZIELNIĘ. 
Na terenie Małopolski, Krakowski Zwią- 

zek Młodzieży Wiejskiej „Znicz* przystąpił 
energicznie do organizowania spółdzielczości 

różnego typu na wsiach. Przede wszystkim 

przy pomocy związkowców powstają liczne 

spółdzielnie zdrowia. 
. 

CZY „WICI UGHWALĄ 
WNIOSKI ANTYSEMICKIE? 

Związek Młodzieży Wielkopolskiej, or- 

ganizacyjnie wchodzący w skład centralt 

„Wici“, ma na Walnym Zjeździe młodzieży 

wiciowej zgłosić szereg wnłosków © cha- 

rukterze nntysemickim. Zjazd ma się odbyć 

w Warszawie w kinie „Świt* 11 I 12 gru 
dnia rb. 

ZEBRANIE KLUBU 'DEMOKRATY- 
CZNEGO W KRAKOWIE. 

W Krakowie odbyło się zebranie orga- 

nizacyjne Klubu Demokratycznego pod prze 

wodnletwem płk. Wojakowskiego. Na ze- 
braniu dokonano wyboru zarządu okręgo- 

wego w składzie następującym: płk. Woja- 

kowski — prezes, St. Bukowski, L. Szymań- 

ski, T. Piltz, E. Polezyūski — exłonkowie 

zarządu. 

CZY B. POSEŁ BARLIGKI 
WYCOFAŁ SIĘ Z POLITYKI? 

B. poseł 1 więzień brzeski p. Norbect 
Barlicki po zlikwidowaniu przez władze ad 

ministracyjne „Dziennika Popularnego", 

którego był naczelnym redaktorem, wycofał 
się z życia politycznego i w pracach poli- 

tycznych I organizacyjnych P, P. S. udziału 

nie blerze, : 

teinika — nieprawnika. Ale po owym 
suchym wstępie wchodzimy w sam 
„miąższ zagadnienia. I owe prawnicze 
rozważania, owa ocena formalna I 
zwyczajowa w jakże jaskrawym świe 
tle stawia ów gwałt niesłychany, ja- 
kim były rozbiory. Nie jestem praw 
uikiem. A jednak książkę przeczyta 
łem jednym tchem, taka niezwykłość 
obrazu zarysowuje się przy opisie i' 
naukowej analizie tego rabunku, po- 
krytego hipokryckimi wykrętami. 

A potem idą lata niewoli. Powsta, 
nie, dowodzące, że naród polski nig 
dy z rozbiorami się nie godził, nie 
dopuszczał do... przedawnienia, Jak- 
Że to słowo brzmi w odniesieniu do 
naszego własnego państwa i jakże w 
specjalnym świetle stają postacie bo- 
haterów z r. 1831, 1846, 1848, 1863, 
1905 i tych co między tymi datami 
wciąż rozdmuchiwali zarzewie -bun- 
tu przeciw niewoli. : 

Aż przychodzi triumf odrodzenia. 
Przychodzi moment powstania państ 
wa, pierwszy historyczny dzień, kie 
dy trzy elementy: ludność, terytorium 

     i władza suwerenna przeistaczają się 
w jedność, czyli w państwo. Przycho | 
dzą akty uznania państwa przez in- | 

LUDOWCY PRZED SĄDAMI 
W grudniu b, r, na terenie Małepoiski 

odbędzie się cały szereg rozpraw sądowych 

przeciwko działaczom Stronnictwa Ludo- 

wego o akcję strajkową z sierpnia rb, 

DMOWSKI MONITUJE 
KOWALSKIEGO. 

W sterach zbliżonych do Str. Narodo- 

wego utrzymują, że pod wpływem akcji 
umiarkowanych kół pa''UW, Dmowski ma 

podobno na najbliższym posiedzeniu komi- 

tetu wykonawczego udzielić instrukeyj adw. 

Kowalskiemu, aby pohamował swoją lekko- 

myślność nie licującą ze stanowiskiem, ja- 

kie zajmuje i godzącą w interesy parti. W 

kołach partyjnych przypominają, že preze- 

Bura Kowalskiego jest owocem tylko kom- 
promisu wynikłego z walki dwóch skrzydeł 

partyjnych. 

„FALANGA*% GŁOSI TOTALIZM. 

W dniu 5 grudnia rh i następną nie- 

flzielę w da. 12 hm. odłam O. N. R-u „Pu- 

ianga* organizuje zgcomadzenia publiczne 

w Łodzi i Wiłnie. Na zgromadzeniach tych 

me in. p. Bolesław Piasecki wygłosi referat 

o korporacyjnej pracy na wzór państw (o- 

Is listycznych, 

STRONNICTWO PRACY ROZPO- 
CZYNA W WARSZAWIE DZIAŁAL- 

NOŚĆ POLITYCZNĄ. 

Stronnictwo Pracy rozpoczyna w stolicy 

działałność polityczną 1 organizacyjną, u- 

r.ądzając w grudniu szereg zebrań w lbka- 

lach zamkniętych. 

ZJAZD METALOWCÓW 
W WARSZAWIE. 

-W Warszawie zakończył się zjazd Zw. 
Rohotników Przemysłu Metalowego, рого- 

stającego pod wpływem PPS. Na zjezdzie 

uchwalono rezolucje w obronie dvmokra- 

cji, wolności koalicji i przeciw antyscadty- 

zmowl. Poza tym wybrano nowe włacze 

związku z prezesem Janem Fellcrem i sekre 

tarzem Wilhelmem Topłnkiem na czele, 

PRACA „MŁODEJ POLSKI* 
W TERENIE. 

W grudniu wprowadzony będzie w Jy- 

tle plan organizacyjay Związku Młodej Pol 

L 

ski, ustalony przed paru tygodniamł na o- 

gólno-polskiej odprawie działaczy tereno+ 

wych tej organizacji. Sćkcja wiejska Z. M. 

P..zaczęła już plan ten wprowadzać w życie. 

W ostatnich dniach odbyły się odprawy ok- 

ręgowe sekcyj wiejskich Z. M. P. w Bia: 

łymstoku, Nowogródku, Łodzi, Lublinie, 

Lwowle i Wilnie. Obecnie zaś odbywają się 

powiatowe kursy Z. M. P. na terenie powia- 

tów Bielsk Podlaski, Ostrołęka. Pa-niń # 

Przeworsk. Poza tym koło 15 bm. zorgani- 

zewanych będzie nowych 17 kussów pn- 

wlatowych, * 

MIESIĘCZNIK „MŁODA WIEŚ. 
Ukazał się nowy miesięcznik pod nazwą 

„Młoda Wieś* jest to pisme sekcji wiejskiej 

Związku Młodej Polski. Redaktorem teza 

pisma jest p. Antoni Baczewski. ‚ 

WYDAWNICTWO O WYSTAWIE 
W LISKOWIE. : 

W najbliższym czasie ukazać się ma wy- 

dawnictwo — sprawozdanie o wystawie 

„Praca i Kuliura Wsi* w Liskowie. Stronę 

redakcyjną wydawnictwa opracowuje Ko- 

mitet Wystawy z ks. prałatem Blizińskim na 

czele. 

ROLNICZE: ZBLIŻENIE 
SŁOWIAN. 

Stowarzyszenie Młodych Słowian zabie- 

ge usilnie o rolnicze zbliżenie narodów sio- 

włańskich. Prowadzi ono w stoliey już od 

5 lat, wyłącznie dla inteligencji polskiej, bea 

płatne kursy języków: bułgarskiego, czes- 

kiego, słowackiego, słoweńskiego, serbochor 

wackiego, ukralńskiego 1 łużyckiego oraz 

rosyjskiego. Zestawia słowniki i biblioerafie, 

wydaje podręczniki £ udziela bezpłatnie w 

dredze korespondencyjnej porad. Stowarzy- 

szenie mieści się w Warszawie przy ul. Kru- 

czej Nr 21. : 

ARESZTOWANIE NAPODOWCOW 
V. TARNOWIE, 

Polieja tarnowska aresztowała czterech 

członków miejscowego oddziału Stronnietwa 

Narodowego Stan. Mirochnę, Aleksandra 
Bryka, Łacinę I Nosala, Mirochna jest pre 

zesem zarządu pow. Stronnictwa Narodowa 

go. Aresztowanie stol w związku z napadem 

na jednego z socjalistów tarnowskich doke 

nanym przed kilku dniami. ‚ 

nych, akty tak wzruszające w swej ! świetności, ale samej šwietnošei, jak 
mowie. 

Radziłbym gorąco przeczytać tę 
książkę także nieprawnikom. Innymi 
oczami spojrzą na wiele zagadnień, 
niedostrzegalnych dotąd, lub zapom 
nianych w szarzyźnie powszedniego 
dnia — odrodzonej Polski. 

Bo szary dzień powszedni jakże 
jest jasny w porównaniu z najjaśniej 
szymi chwilami wieku, który na 
szczęście minął. 

Z czego Wilno jest dumne. | 
Jesteśmy gdzieś zdala od głów- 

nych arteryj życia gospodarczego 
Wciąż wołamy o zastrzyk kapitału, o 
industrializację, o gładkie jezdnie, o 
Szyłany, o turystów. Ale jesteśmy 
miastem, które na jedno stać — na 
żywe tętno Życia kulturalnego. Jak 
jest, tak jest, ale powinniśmy zdo- 
być w Polsce t. zw. „pozycję* kultu 
ralną, nie nadarmoż konkurujemy -z 
Krakowem o dumne miano Aten pol 
skich. RE : 

Aleć nie tylko twórczość dzi 
sza może nam tę „pozycję* wyrobić. 
Mamy tradycję, jakiej — poza Arako 
wem — nie ma żadne miasto Polski. 
A przez lat kilkadziesiąt trzymali 

   

   

      

  

tu go brutalna pięść najeźdzcy. 
Ukazała się niedawno k       

by ów blask rzucony z przed wieków. 
Książka nosi odstraszający laika ty 
tuł: „Materiały do dziejów literatury 
i oświaty na Litwie i Rusi”). Są to 
rzeczywiście „materiały* przeznaczo 
ne dla uczonych, a którzy oprą się, 
na nich w dalszym - opracowywanit | 
zagadnień dotyczących naszej przest 
łeści historycznej. Ale'ja piszę nie dia: 
uczonych i badaczy — którzy zorien 
tują się w wydawnictwach tego typu 
ze specjalnych czasopism hauko- 
wych. Moim zadaniem jest informo- 
wanie codziennego czytelnika gazety, 
o świeżo wydanych książkach i o tym 
ce w nich znaleźć może. Czy w'ęc 
normalny czytelnik, pożeracz książek 
gdyby wpadło mu w rękę owo wy- 
dawnictwo Towarzystwa P е:61 
Nauk w szarej nieetektownėj okiad- 
ce nie powinien do niego zajrzeć? A 
może opłaci się mu nawet poszukać 
tej książki w bibliotece? 

I myślę, że jeśli zajrzy, nie oder 
wie się od tej książki tak prędko. Bo 
znajdzie w tej wydanej koresponden 
cji, zebranej w archiwum drukarm i 

    

    

  

  

*) Msieriały ao dziejów iiermiury 1 0Ś- 
wialy na Litwie I Rusi z archiwum drukar- 
ni i księg: a 
nie z lat 18 
wski. Tam If. Wiłno 1937. N »m Towa- 
rzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. 
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Dwa miesiące wśród Eskimosów 
Wyprawa uczonych polskich w okolice Arktyxi 

2.180.000 kilometrów kwadratowych 
pól lodowych — 16.000 mieszkańców roz- 
proszonych na wybrzeżach Grenlandii — 
о'ю w olbrzymim skrócie charakierystyka 
łej największej wyspy świała, znanej nam 
tylko z polarnych filmów. 

Wśród 
północy spędziła w lecie rb. dwa miesiące 
polska wyprawa naukowa, o wrażeniach 
x której opowiada jeden z uczestników 
ekipy, p. Stanisław Siedlecki. 

Jeszcze przed kiłkunastu laty literatu- 
ra podróżnicza charakteryzowała eskimo- 
sów jako lud dziki, ciemny, barbarzyński, 
znajdujący się na najniższym szczeblu cy- 
wilizacyjnym. A oto rewelacje, nie tylko 
dla nas, ale i dla calej Europy. W eski- 
meskich osadach na Grenlandii, w więk- 
szych skupiskach, zwanych z duńska ko- 
loniami i mniejszych —— pėlkoloniami, 
błyszczą wszędzie w polarnym słońcu nor 
weskie sirome dachy szkół ludowych; 
wśród ludności tubylczej jest mniejszy pra 
zenż analfabetów, aniżeli w niejednym 
zachodnim nawet kraju Europy. Seminaria 
w koloniach eskimoskich kształcą pasto- 
rów i nauczycieli, zdolniejsi otrzymują od 
rządu duńskiego słypendia na słudia w 
Kopenhadze. Oczywiście ubogi jązyk es- 
kimoski, posiadający w swym skromnym 
słownictwie jedynie określenia przedmio- 
tów i czynności realnych, a nie znający 
zupełnie określeń abstrakcyjnych, wypie- 
rany jest przez bogałą mowę duńską. Te 
same irudności spotykają Eskimosa gdy 
operuje większymi cyframi niż 20. Eski- 
mos umie tylko liczyć w -woim rodzinnym 
Jązyku do 20; do liczby palców u obu 
zęk | nóg. 

„Jeden'** w języku tubylców brzmi jak 
nazwa pierwszego palca prawej dłoni, 
„dwa* — drugi palec, I t. d., „pięć” — 
eała ręka, „dziesięć” —— dwie dłonie, 
„dwadzieścia” — cały człowiek. Chcąc 
więc wypowiedzieć dajmy na 'o cyfrę 
„rzydzieści dwa, trzebaby użyć niezwykle 
skomplikowanego określenia brzmiącego 
mniej więcej: „drugi palec drugiej ręki 
sałego drugiego człowieka”. Ciekawy jest 
aliabeł eskimaski, Język eskimoski nie zna 

Spokoju „świętych krów” 

sympatycznych mieszkańców 

  

zupełnie dźwięku „c”. To też abecadło 
askimoskie rozpoczyna się nie tak jak 
u nas „A, B, C”, ale od ;,A, B, D“, 

Lud eskimoski, zamieszkujący niezwy- 
kle prymitywne torfowe chatki, rażące eu- 
ropejczyka swoim niezbyt higienicznym 
Irybem życia, przerasta łego europejczyka 
o glowę swoją etyką i moralnością. Eski- 
mosi ujawniają niespotykany nigdzie kulł 
malki, Stara kobieta — metka, otaczana 
jest wielką czcią. Morze—jedyny żywiciel 
lego ludu — w symbolicie eskimoskiej 
przedstawiane bywa pod posłacią starej 
niewiasty, 

Jest ło jedyny bodaj lud na kułi ziem- 
skiej, któremu obce jest słowo nienawiść, 
w kłórego języku nie istnieje słowo wojna. 
Szczepy eskimoskie nie prowadzą ze so- 
bą i nie prowadziły nigdy żadnych wojen 
ani ularczek, przeciwnie zawsze w walce 
z okrutną przyrodą polarną łączyły się 
i wspomagały, co wyrobiło w nich rzadki 
gdzieindziej solidaryzm i przyjaźń. 

Na tle lej miłceści człowieka dziwnie 

  

Snieg i aerÓz 
uniemożliwiają zbadane przyczyn katastrofy „Douglasa” 

  

wygląda słosunek Eskimosów do zwierzął, 
a zwłaszcza do psów, pomagająych tubyt- 
com w polowaniu, 

Eskimos Jest urodzonym myśliwym. Wy 
ruszając na łowy, zabiera ze sobą 10 psów 
rasy niezbadanej doiąd, a z wyglądu przy 
pominającej nasze wilczury, To też w każ- 
dej osadzie eskimoskiej włóczą się tych 
psów olbrzymie sfory, Zimą rzuca im go- 
spodarz resztki jedzenia, latem nie trosz- 
czy się o swoich pomocników zupełnie. 
Wygłodniałe psy zżerają więc w okolicy 
w promieniu kilkudziesięciu kilometrów 
wszystkie żyjące stworzenia czworonożne 
! płaki, a bywają nierzadkie wypadki, że 
rzucają się na dzieci i dorosłych. 

Barbarzyński zdawałoby się system irak 
towania zwierzął przez Eskimosów ma 
swoje głębokie uzasadnienie. Psy latem 
są niejako „żywą kanalizacją” osady. Zja- 
dając wszystko, co jest do zjedzenia, oczy 
szczają kolonię eskimoską z odpadków, 
które pod wpływem wysokiej temperałury 
polarnego lata stanowiłyby poważne nie- 
bezpieczeństwo dla zdrowia mieszkańców. 

Polska komisja techniczna dla przepro- | pina Łaka. 
wadzenia ankiety w związku z katastrofą 
lotniczą w Pirymie wylądowała na lotnisku 
Bozuriszcze, Przewodniczący komisji inż. 
Małecki złażył wizyty pik. Bodewowi i po 
słowi Rzpliłej w Sofii  Tarnowskiemu. 
Członkowie komisji uzupełnili ekwipunek 
na ekspedycję wysokogórską i jufro o 
godz. 5-ej rano mają wyjechać samocho- 
dem do miasteczka Swaty Wracz. 

Wiadomości ze Swałego Wracza nie 
są pocieszające. Panuje łam mróz, jakiego 
od lat mieszkańcy tego miasteczka nie 
pamiętają. W Pirymie spadł ponowny ob- 
lity śnieg. Komisja bułgarska, mimo trzy- 
kroinej próby, nie mogła przedostać się 
w głąb gór i pozostaje w schronisku Po- 

p: o 

  

Polska komisja techniczna będzie mia- 
ła bardzo trudne zadanie i nie wiadomo 
czy zdoła dotrzeć do miejsca katastrofy. 
Władze lokalne czynią wszelkie wysiłki. 
Postano do schronisk specjałne piecyki. 
Wysłano oddział roboiników do przeko- 
pywania "p śnieżnych. Oddział ten po- 
wrócił, gdyż prowadzenie robół okazało 
się niemożliwe. Zmobilizowano oddział, 
składający się ze 100 osób, zaopatrzanych 
w dosłafeczną Ilość mułów I osłów, który 
będzie oddany do dyspozycji komisji. Mi- 
mo to znawcy Pirymu wąipią czy komisja 
naweł przy takiej pomocy będzie mogła 
podołać swemu zadaniu, 

W niedzielę udało się dotrzeć do miej 

  

nie odważy się naruszyć żaden pobożny Hindus. Ale nietylko spokoju, — Zdjęcie nasze przedstawia 
ebrazek rodzajowy z Kalkutty. Wałce czezo nvch bydłąt, która zatarasowała ruch ułicz ny, przechodnie przygłądają się, nie myśląc 

DESER ITO POWTARZAC ZZOZ ZOO PZOOOOZY WPIECZ ROBKZE TRIO I TIA NAT TL TR RST SAITEK 
o Interwencji... 

księgarni Józefa Zawadzkiego, barw | historycznego spóru dynastycznego. 
ny obraz życia kulturalnego lat mi- 
nionych i to w tej szacie eodziennej, 
nieupiększonej, jaką dają prywatne 
listy. Nie trzeba mówić, jaką rolę o- 
Negrala księgarnia i drukarnia Za- 

"wadzkiego. Ileż to osób zwracało się 
Hoi o druk, często miernot literae- 
kich, z iluż osobami on korespondo 
wał. Zwłaszcza nauczycieł, interes"- 

-jący się dziejami oświaty na naszych 
ziemiach, znajdzie w omawianym wy 
dawnictwie kopalnię ciekawych i po 
tytecznych wiadomości. 

Co zawiera II tom Materiałów? 
* Przyczynki do historii ruchu wydaw. 
miczego Wilna, historii zasłużonej dru 
karni, sprawy zaopatrzenia w książ 

-kl szkół litewsko -, ruskich, wreszcie 
sprawa „Bibliografii Polskiej". 

Dzieło ozdabiają liczne podobizny 
kart tytułowych drukowanych przez 
Zawadzkiego podręczników  szkol- 
nych. 

Polacy na Śląsku za Olzą. 
Z kolei przechodzimy de problemu 

tragicznego — do książki poświęco- 
nej Polakom w Czechosłowacji *). Au 
tor obszernego niezwykle pracowicie 
opracowanego tomu rozpoczyna od 

  

*) Witold Sworskowski. Polacy na 
£ląsku za Qlzą. Seria „Polacy za gra- 
nieą", Tom I. Warszawa 1937. Instytnt ba- 
dań narodowościowych.   

o Sląsk, który przez czas dłuższy na 
leżał do „korony św. Wacława". Ale 
oto spór dynastyczny zamienia spór 
narodowy. Śląsk zaolzański walczy 
od połowy wieku XIX-go o swoją pol 
skość. Tragizm sytuacji przynosi za 
kończenie wojny światowej. Nie bę 
dę streszezał tych lat walki. Ale choć 
nie lubię recenzji szpikować cyframi 
podam tu pewną tabełkę statystycz- 

ną. : 
Oto jak wygląda lūdnošė według 

spisu austriackiego z 1910 r. tej częś 
ci Śląska, która przypadła Czechosło- 
wacji: 

ay 113.140 czyli 76,4 proc. | 
si 14.138 czyli 9,6 proc. 

Niemcy 20.767 czyli 14,0 proe. 
Inni 69 czyli 0,0 proc. 
A spis ten bynajmniej nie był dla 

Polaków korzystny, gdyż ludność pol 
ska wynosiła w rzeczywistości ponad 
80 proe., Czesi zaś stanowili zaled 
wie 5 proc. = 

Tak tó nam szezerze sprzyjali na 
st przyjaciełe zachodni, którzy rzą- 
dzili się rzekomo zasadą etnograficz 
ną. Od tego czasu Czesi robili co mo- 
gli, by stosunek liczebny zmienić na 
swoją korzyść, co im częściowo się 
rdało, gdyż 160.000 ludności Śląska 
zaolzańskiego przyznaje się do naro 
dewości polskiej, walczy o swe pra 
wa i nie myśli o odstąpieniu mowy i 

  

kultury ojców. A jest to ludność twar | malowane 
da, wyrobiona społecznie, nie podda 
jąca się czeskiej presji. Tragizm tej 
ludności odciętej od macierzy i jej 
walka e swój stan posiadania to dru 
ga część tej ciekawej i żywo napisa- 
nej książki. 

A teraz przejdźmy do sensacji. 

Recenzent nie wybiera książek, 
jak amator książek, myszkujący po 
księgarni. Diatego zdarza się mu, że 
zrobi taką sałatkę, jak dzieje się ta 
dzisiaj. Leżą prze demną dwie książ 

ki, wydane przez Polską Agencję Pu- 
blieystyezną *). 

Pierwsza z nich opowiada o nie 
zwykłej przygodzie człowieka, który 
musiał nosić czarne okulary, dzięki 
pewnej nieszezęśłiwej dlań operacji, 
ro wciąga go w wir niezwykłych 
przygód. 

Autor drugiej książki usiłuje zer- 
wać z normalnym szablonem sensa- 
cyjnym i wydobyć głębsze problemy 
zycia współczesnego. Autor stwarza 
dość interesujące z dużą plastyką od- 

4) Guy de Tóramond — Człowiek w 
czarnych okularach. Warszawa 
1937 r. 

Fr. Harper -— Dłag Hanki Wolskiej, 
Warszawa 1937, 

Obie nakładem Polskiej Agencji Publi- 
eystycznej. 
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Bezskuteczne poszukiwania zaginionego | 
narciarza 

Pogłoski, jakie we włorek rozeszły się | 
po Zakopanem o ocałeniu znanego nar- | 
ciarza Zdzisława Słowińskiego, kióry miał 
rzekomo uniknąć porwania przez lawinę 
| znaleźć się po stronie słowackiej, oka- 
zały się, niestety, nieprawdziwe i powsła- 
ły na tle zaginięcia w górach turysty z 

czeskiego Cieszyna Skampy, który zabię+ 
kał się i nasiępnie odnalazł. 

Prowadzone w poniedziałek | we wio- 
rek dalsze poszukiwania porwanego przez 
lawinę Słowińskiego, nie dały jeszeze re- 
zulłatu, 

Redaktor „Orędownika” skazany 
Za oszczerstwo 

W Sądzie Okręgowym w Łodzi zasiadł 

na ławie oskarżonych Leon Trella, redaktor 

odpowiedzialny endeckiego dziennika „Orę- 

downik“, wychodzącego w Poznaniu, 

Leon Trella pociągnięty został do od- 

pewiedzialności przez Łódzki Okręgowy Ko- 

mitet Rob. PPS za umieszczenie w dniu 23 

sierpnia 1936 r. w „Orędowniku* artykułu 

p. t. „Za czyje pieniądze". „Z łódzkiego po- 

dwórka socjalistycznego” podpisany przez 

Romana Kaźmierczaka. W artykule tym jest 

mowa, że w dniu 1 maja 1928 r. dzielnica 

PPS Widzew otrzymała nowy szłandar, u- 

fundowany przez największego kapitalistę 

sca kałastrofy komisarzowi policji ze Swa- 
łego Wracza z kilkoma policjantami. Do 
konali oni oględzin miejsca katasirofy 
! zdali sprawozdanie staroście powiatowe- 
mu Swaty Wracz I kierownikowi placówki 
„Lotu? w Sofii Złołkowskiemu, który bawi 
w Swałym Wraczu, 

Dziennik ,„Zora” zamieścił obszerny 

wywiad u płk. Bojdewa, który oświadczył: 
„Piloł i mechanik samolotu polskiego 

byli bardzo dobrymi i doświadczonymi lol 
nikami. Znališmy ich dobrze. Ostatnia ka- 
łastrofa nie powinna wywołać wrażenia, iż 
komunikacja lotnicza jest niepewna. Je< 

żeli zesławimy nieszczęśliwe wypadki lot- į 
nicze z wypadkami, którym ulegają inne 
frodki komunikacji, przekonamy się, iż sa- 
molot jest jeszcze najpewniejszy. Codzien 

nie na całym świecie samoloty przelatują 

miliony kilometrów, słosunek proceniowy 
nieszczęśliwych wypadków w porównaniu 
z katastrofami samochodowymi jest 27 ra- 

zy mniejszy. Samoloty „Lotu są sprzętem 

lołniczym wysokiej klasy. Ostatni wypadek 

nie powinien zachwiać do nich zaułania”.   

w Łodzi, Kona, prezesa Widzewskiej Manu- 

faktury, oraz, że dzielnica Widzew PPS ko- 

rzysta z bezpłatnego lokalu udzielonego jej 

przez tegoż Kona przy ul. Rokicińskiej 62, 

Po zbadaniu świadków i przemówieniach 

stron Sąd ogłosił wyrok, mocą którego red. 

Trelła skazany został na 2 tyg. bezwzgłęd. 

nego aresztu i 100 zł. grzywny. 

Opera w Warszawe 
wznawia przedstawienia 
Na skutek dezycji czynników rządo+ 

wych w sprawie przyjścia Operze War- 
szawskiej z pomocą — główny inspektor 
pracy dyr. M. Klott zwrócił się do przed- 
sławicieli pr.cowników o przerwanie pro- 
wadzonej akcji strajkowej z tym zapewnie 
niem, że udzielona pomoc pozwoli na wy- 
równanie zaległych należności. Pracowni- 
cy opery — w zaufaniu, że sprawa za+ 
ległości za pracę będzie w najbliższym 
czasie pomyślnie załatwiona — zakomu- 
nikowali złównemu inspektorowi pracy, że 

strajk przerywają i przystępują do pracy. 
Opera wznowiła swą działalność wy 

stawieniem „Legendy Bałtyku”. 

Kiepoura wygrał aroces 
© manuskrypt scenariusza 
zagubionegu... w łazience 
Sąd wiedeński rozpatrywał sprawę pew 

nego literata, który wystąpił przeciwko ja 

rewi Kiepurze, oskarżając go o zagubienie 

jego manuskryptu ze scenariuszem filino- " 

wym p. t: „Walc i szezęšcie“, Literat 6w 

twierdzi, że manuskrypt wręczył sekretarce 

Kiepury, która go zaniosła śpiewakowi, ką 

piącemu się wówczas w łazience. 

'Kiepura na sądzie stwierdził, że nie ma 
zwyczajn czytania manuskryptn podczas ką 

pieli a zresztą wszystkie otrzymane scena 

riusze odsyła do wytwórni, Powyźsze zez 

nania potwierdziła również sekretarka Kie 
Fury, wobec czego sąd odrzucił skargę H- 

terata. 

100 tys. złotych łapówki 
Sensacyjny proces © 

` sędz 

Grodnie rozpatrywał proces o usiłowanie 

przekupienia sędziego śledczego pokaźną 
kwotą 100.000 złotych. = 

a powsiała po 

aw Smack firmy „Rabmii”* w Sło- 

nimiu, jednego z przedsię- 

blorstw leśnych na Ziemiach Półn.-Wschod 

nich. Rewizja miała na celu wykrycie do- 

wodów niewłaściwego wypelnienia facji 

podatkowej. Wszystkie księgi handlowe 
zabrano I złożono w kancelarii sędziego 
iledczego Achmatowicza. Obawiając się, 

by personel kancelaryjny nie został prze- 
kupieny I by złożone dowody nie zamie- 
nione na bezwartoicioyre papiery, sędzia 
Achmatowicz kazał codziennie opieczęto- 

wywać pokój, w kiórym znajdowały się 
dokumenty, a ponadio na noc ustanowił 

sylwetki swych bohate- 
rów. 

Obie książki czyta się z  typo- 
wym dla  „sensacji* zainteresowa- 
niem. Ciekawym i dość zabawnym 
szczegółem przekładu jest sprowa- 
dzenie akcji na grunt polski — do 
Warszawy. A no, można i tak, 

Signum temporis, 

Na zakończenie książka a rzeczy 
dla wielu najważniejszej — o Lri- 
dżu”). Jest to podręcznik dła począt 
kujących, choć może większą usługę 
odda tym, co już umieją grać w tę 
trudną grę — tak, po domowemu. 
Autor podaje dnżą ilość najbardziej 
typowych rozgrywek oraz system 
punktacji, przez wieht graczy uważa- 
ny za pewną szablonizację gry. Książ 
ku kończy się podmiotową sentencją, 
mającą zresztą swe uzasadnienie ży- 
ciowe. 

„Nie należy jęczeć i narzekać, gdy 
się przegrywa. Każdy gracz dobrze 
wie, jak sam ma mało współezucia 
dła przegrywających*, 

Czyli inaczej — nigdy nie jęcz. 
Bez względu, co kto myśli o bridźu, 
rada ta jest napewno słuszna. 

‘ W. Toll.   
3) A. Posner — Bridž. Warszawa 1997, 

pióbę przekupienia 
iega 

W kwieiniu b. r. Sąd Okręgowy w — przy pokoju wartę policyjną. 
W frakcle prowadzenia dochodzenia w 

le] sprawie, sędzia Achmatowicz spotkał 
pewnego dnia w klubie myśliwskim swe- 
go znajomego Wacława Adamowicza. Po 
wspólnej kolacji sędzła przenocował w 
domu Adamowicza. Nazajutrz — jak wy 
nika z aktu oskarżenia — Adamowicz za- 
proponował mu 100.000 zł, o ile wyzna- 
czy Jako biegłych buchalterów, osoby, 
które wskaże zainieresowama firma. Sędzia 
z miejsca odrzucił ię propozycję, a następ 
nie opowiedział o tym prokuratorowi. 

Po pięciu dniach do sędziego przybył 
jego szwagier I — jak wynika z zameldo 
wania sędziego Achmatowicza — ponowil 
propozycję Adamowicza, a nawet dla za- 
chęcenła sędziego pokazał mu grube 
paczki 100-złotowych banknotów. Sędzia 
ponownie odmówił, ale mimo to uczynio- 
no dalszą próbę przekupienia sędziego. 

Sąd Okręgowy w Grodnie skazał ob: 
oskarżonych po 3 lata więzienia, 

Obecnie sprawa rozpatrywana była po 
nownie w instancji apelacyjnej. Tu zaszedł 
sensacyjny zwroł. Obrona dowodziła, że 
zainteresowane osoby mie miały żadnej 
potrzeby przekupienia sędziego, gdyż 
ekspertyza buchalteryjna wykazała bez- 
podstawność podejrzeń 0 nieuczciwość 
podatkową I dochodzenie zosiało caiko- 
wicie umorzone. 

Sąd ogłosił wyrok, uchylający wysok 
skazujący pierwszej Instancji. Oskarżeni 
Rałkiewicz | Adamowicz zostali uwolnieni 
od winy I kary. 

Uniewianiający wyrok wywsłał wietkie 
wrażenie, 

— об 

Dziecko urodziła się 

W jednym z najbardziej znanych dan- 
cingów warszawskich zdarzył się nieco- 
dzienny wypadek. Na sali znajdowała się 
żona pewnego kupca lwowskiego p. L. R., 
kłóra w towarzystwie znajomych zabawia- 

ła się wesoło lańcząc bez przerwy. W pew 
nym momencie dama poczuła się nie do- 
brze, Zanim zdołano przywołać lekarza, 
rozległo się ciche kwilenie niemowlęcia. 
Dziecko urodzone w tak niezwykłych oka- 
licznościach I małkę przewiozło nesiępnie 
pogołowie do szpitala.
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USB pożegnał zwłoki znakomitego uczonego 
Wczoraj Uniwersytet Stefana Ba- 

torego żegnał zmarłego prof, dr. Ma- 
ksymiliana Rose, 

O godz. 10-tej rano kondukt ze 
zwłokami prof. Rose wyruszył z da 
mu żałoby przy ul, Zygmuntowskiej 
na dziedziniec uniwersytecki. 

p Trumnę spowitą w togę nieśli na 
ramionach asystenci oraz młodzież 
akademieka. Kilkadziesiąt wieńców 
pcprzedzało trumnę, za którą postę- 
powała rodzina zmarłego profesora 
wie U. S. B., najbliżsi jego współpra- 

przemówił rektor USB 
ŻAŁOBNI SŁUCHACZE ! 

W czarny kir żałoby pokryła się stara 
Wszechnica Balorowa, Cisza grobowa za- 
legia nasze aule, krużganki I pracownie, 
»-— bo oto w nasz żywy organizm nauko- 
wy nagie, jakby piorun z jasnego nieba. 
uderzył grom, wyrywając z pośród nas 
cząstkę najprzedniejszą,  najpracowiiszą, 
najcenniejszą, 

Przedwczoraj niespodziewanie w samo 
południe rozstał się z tym śwłatem prof. 
dr. Maksymilian Rose. Wyrażam tu w imie 
nłu Uniwersyfefu nasz' serdeczny żal, że 
len, który jeszcze przedczoraj tak gorli- 
wie pelnił swe trudy, zawsze 1 dobrym 

„ uśmiechem na twarzy, zawsze uczynny dla 
kolegów, słuchaczy, pacjentów, wiem legi 
Jak dąb. rażony piorunem śmierci — w 
samo południe swego Jakże bogatego w 
naukowe plony, a tak pracowHego žy- 
wota. 

Prof. dr. Maksymilian Rose, dyrektor 
kliniki chorób nerwowych i umysłowych, 
dyrekior państwowego szpitala psychlaf- 
rycznego, dyrektor Polskiego Instytutu 
Badań Mózgu, członek Polskiej Akademii 
Umiejętności, członek T-wa Naukow. War 
szawsklego — już samo to wyliczenie naj 
wyższych społecznie tytułów wskazuje, 
ak wielką stratę poniosła Uczelnia nasza, 
B z nią I nauka polska. 

Zmarły był Jednym z twórców nauki 
o archiiekionice mózgu, jędnym z naj.   

cownicy, młodzież akademicka oraz 
tłumy publiczności 

Na dziedzińw: uriwerzyteckim 
Piotra Skargi zebrał się Seaat USB 
w togach, profesorowie i młodzież a- 
kademicka. Przybyli również przed- 
stawiciele władz z wojewodą Bociańs 
kim na czele, przedstawiciele śwista 
naukowego lekarskiego oraz instytu- 
cyj i organizacyj lekarskich Wilna. 

Trumna została ustawiona na dzie 
dzińcu, na specjalnym wzniesowu, 
otoczonym zielenią. 

Do zebranych 

ks. prof. d”. Wóycicki. 
znakemiłszych w tej dzledzinie uczonych, 
nie tylko Polski ale | świata. 

Naukę wzbogacił ogromnym  dorob- 
kiem pierwszorzędnej wartości z górą 30 
drukowanych prac, które rozsławiły jego 
Imię po całym świecie. Ale wyrażam tu 
nasz serdeczny ból nie fylko po stracie 
uczonego -— okrutna śmierć zabrała nam 
Idealnego człowieka, kolegę | wycho- 
"wawcę. 

Zmarły był człowiekiem wyjątkowo 
dobrego serca; — a człowiek jesi wielki 
nie tyle przez swój fałent, ile przez swe 
serce. 

Koledzy, słuchacze, pacjenci nłe mają 
dość słów uznania dia Jego zalet serca 
| umysłu. Przy tym cechowała go wysoka 
kultura europejska, był pełen subielnego 
smaku I osobistej dystynkcji. 

Schylam nisko czoło przed ogromem 
jego dorobku naukowego, który rozsławił 
go w Polsce I w świecie. W nauce naszej 
prof. Rose był gwiazdą plerwszorzędnej 
wielkości, a uczelni naszej chlubą 
l ezdobą. | 

Przed skarbem tak wielkim serca I umy 
słu składam pożegnalny od Wszechnicy 
hołd, żegnając drogiego towarzysza pra- 
cy, niezrównanego badacza naukowego 
| wzorowego wychowawcę. 

A toble, dostojna Małżonko I ckryta 
żałobą Rodzino, w imieniu Uniwerystetu 
Stefana Batorego wyrażam gorące | ser- 

  

deczne współczucie, dodając ku pokrze- | Ša 
pieniu serc w tak ciężkim Waszym bólu — 
słowa pierwszego rektora Wszechnicy Ba- 
torowej, Pioira Skargi, na którego dzie 
dzińcu po raz osiatni wspólnie żegnamy 
Zmarłego, słowa Jakże pełne otuchy: 

pref. dr. 
Przychodzą czasem lata klęski gdy 

cłos za ciosem uderza, nłe dając możności 
wyfchnienia. Zdawałoby się, że wrażli- 
wość nasza na każde nasiępne nieszczę: 
ście powinna być wtedy mniejszą, gdy ból 
nowy łączy się z niewygasłym jeszcze 
uczuciem bólu po stracie poprzedniej. W 
rzeczywistości naszej jest jednak inaczej; 
cios, który przeżywamy w tej chwili, który 
spadł fak niespodziewanie na nasz Wy- 

dział Lekarski w dniu przedwczorajszym, 
jest niemniej dla nes bołesny, niż naj- 
dotkliwsze rany poprzednie. 

Znów bołeśnie 4 żywo przeżywamy 
zdruzgotane nadzieje; myśląc o zmarłym 
Koledze wspominamy chwile, gdyśmy 
przed siedmiu I pół laty wybierali na ka- 
fedrę psychłatrh znakomHego [uż wówczas 
uczonego, Docenta Uniwersytetu Warszaw 

sklego, Klerownika Polskiego Instytutu 
Badań Mózgu, Doktora Maksymiliana Ro- 
sego. Tak samo żywo odzywają się w nas 
nadzieje, które wiązaliśmy z jego przy] 
łełem do Wilna, z przeniesieniem tu stwo- 
rzonego przez Niego Polskiego Instytutu 
Badań Mózgu, nadzieje związane z lego 
doświadczeniem lekarskim I klinicznym, 
lego wielkim faientem ! dorobkiem ba- 
dawczym I darem nauczania. Żywo | bo 
leśnie wspominamy feraz ię radość, którą 
przeżywałiśmy, gdy siworzył on fufa] na 
Kresowej Uczelni Batorowej znakomitą pla 
tówkę naukową, promieniującą na całą 
Polskę I cały świat naukowy, — gdy ulął 
w swe ręce kierownictwo Klinikt I Szpitala 
psychłafrycznego, gdy swą gięboką wie- 
dzą i krasomówstwem przykuwał słucha: 
czy do swego pięknego wykładu, -—- gdy 
Jako świetny klinicysta | znakomity gospo- 
darz rozbudowywał swoje szpitale I nauko 
we płacówki kliniczne, zakładał Oddział 
w Kojranach, by stworzyć tam najwięcej 

M kzyłanach czy w Wilnie stanie bydrooekirownia 
(Dokończenie ze str. I-ej) 

wy elektrowni cieplnej nie wytrzyma 
"aby krytyki, a wszystko przemawia 

* za nagłą potrzebą budowy hydroele- 
ktrowni — i to niejednej, to 
DLACZEGO JAK DOTYCHCZAS NIE 
MA DOBRZE OPRACOWANEGO 
PLANU ELEKTRYFIKACJI WILNA 
I WOJEWÓDZTWA PRZEZ WYZY- 

SKANIE ENERGH WODNEJ. 

Tymbardziej, że tempo życia za parę 
dziesiątków lat narznci nowe trudno- 
ści, potrzebę budowy nowej hydro- 
elektrowni. której budowa może po- 
trwać do 10 lat? 

Na to pytanie odpowiedzieć nie 
możemy. Stwierdzamy tylko, że pla- 
nt takiego nie ma. Stwierdzamy du- 
że uchybienie. 

Otóż biuro urbanistyczne zdopin- 
gewane z jednej strony wiadomością 
o pewnych obiekciach. wysuwanych 
w stosunku do trafności wyboru miej 
sca budowy hydroelektrowni koło 
Szyłan ze wzelędn na bliskość grani- 
cy a z drugiej zaskoczone brakiem 
plonu na dłuższą metę przystąpiło do 
pracy i w wielkiej tajemnicy nawet 
przed wydziałem technicznym magi- 

« stratu przygotowało projekt budowy 
hvdroelektrowni prawie w sercu 
Wilna — projekt, zakrojony na mia- 
rę, powiedzmy, amerykańską. Na po- 
lecenie biura urbanistycznego  pro- 
jekt ten opracowany został szczegóło 
w w myśl ogólnych wskazówek 
przez prywatnego inżyniera hydro- 
technika p. Romnalda Dobrowolskie- 

go. Prace trwały w tempie gorącz- 
kowym w ciągu ubiegłego miesiąca. 
Dziś projekt ten ma być rozpatrywa- 
ny w magistracie. 

Nie wchodząc w ocenę wartości 
praktycznej i kalkulacyjnej projektu, 
należy jednak podkreślić jego dużą 
śmiałość i dążenie do rozwiązania 
naraz paru zagadnicń. 

Projekt przewiduje na Wilii bu- 
dowę hydroelektrowni dużej, która 
byłaby uruchomiona za lat 10, oraz 
trzech małych na Wilenee, które zas- 
pakajałyby stopniowo wzrost kon- 
sumcji prądu do cząsu ukończenia 
zakładu dużego. 

ZAPORA WODNA NA WILII 
takladų dużego stanęłaby w robliżu 
keścioła w  Trynopolu. Byłaby to 
grobla ziemna długości 600 mtr. i o 
średniej wysokości od 10 do 17 mtr. 
w korycie. Spiętrzona woda zalałaby 
na długości rzeki od Wilna do Nie- 
menczyna ponad 400 ha ziemi, stwa- 
rzając dogodne warunki dla żeglugi   

aż do Niemenczyna. Zniknęłyby na 
całej tej przestrzeni wszelkie wiry, 
kamienie, mielizny itp. przeszkody, 
uniemożliwiające dziś żeglugę na tym 
odcinku rzeki. Duże zalewy, praw- 
dziwe jeziora długie i szerokie na pa- 
re kilometrów, powstałyby naprzeci- 
wko Werek i koło Słowiszek. Pod 
wodą znalazłyby się: część terenów 
Kontrwerek, folw. Sain, Bobkowsz- 
czyzny, Słowiszek i kilku innych. 

Od zapory wodnej zaprojektowa- 
ny jest : 

KANAŁ DŁUGOŚCI W PIERWSZYM 
WARIANCIE 5 KLM, 

6 KLM, 
któryby biegł poprzez t. zw. Głinian- 
ki, przecinał drogę do Werek w po- 

błiżu Kalwarii, potem drogę do Mej- 
szagoły, ul. Wiłkomierską i, w pier- 
wszym wypadku kończył by się na 
wysokim brzegu Wilii. W drugim wy 
padku, szczególnie popieranym przez 
autorów projektu, kanał biegnie po- 
przez Zwierzyniec i wpada do Wilii 
koło Karolinek (patrz rysunek). Ka- 
nał miałby szerokość w zwierciadle 
wody do 30 mtr., w ogółe zaś do 60 
mtr. Na Zwierzyńcu kanał przeciął 
by ul. Gedyminowską przy zbiegu z 
ulicą Krzywą, potem Lipową, Soko- 
lą, Sołtaniską i inne. Zaszłaby konie- 
czność zniesienia ponad 30 budyn- 
ków drewnianych i wybudowania 
mostów. 

Kanał ten w obu wypadkach skró 
cilby drogę wodną po Wilii na tym 
odcinku prawie o 5 klm., a co naj- 
ważniejsze uregulowałby ją. Bo jak 
twierdzą specjaliści (ostatnio prof. 
politechniki warszawskiej Matakie- 
wiez w jednym z czasopism facho- 
wych) 

REGULACJA RZEKI WILIR W OR- 
RĘBIE WILNA TAK FATALNIE 70 
STAŁA PRZEPROWADZONA, ŻE 
W ZASADZIE ZROBIŁO JĄ NIEŻE- 

GLOWNĄ. 
Mianowicie przez nadmierne rozsze- 
rzenie koryta poziom wody został po 
nad miarę obniżony. Obecnie więc 
Wilia w obrębie miasta dla żeglugi 
jest stracona i trzeba by było dużego 
wkładu na zwężenie tafli wody, aby 
przywrócić jej utracone cechy, 

Żeglowny kanał naprawiłby ten 
przykry błąd. Stworzyłby jednocześ- 
nie z północno - zachodniego obszaru 
Wilna wyspę. 

Na początku kanała wzniesiono 
by pierwszy zakład, na końcu drugi. 
Roczna wydajność obu wyniosłaby 
100 milionów k-w godzin. Koszt wła- 
sny k-w wyniósłby niepełny grosz. 

W DRUGIM 

  

Według prowizorycznych  obli- 
czeń koszt budowy zakładów łącznie 
z przekopaniem kanału, užeglowie- 
niem Wilii itp. 

WYNIÓSŁBY DO 10 MIL, ZŁ. 

Tak przedstawia się w ogólnych za- 
rysach projekt budowy dużej hydro- 
elektrowni w Wilnie. Projektodawcy 
sądzą, że budowa ta, uwzględniając 
okres przygotowań i procedurę wy- 
właszczenia terenów, potrwą do 10 
lat. 

Dla zaspokojenia wzrostu szczy- 
towej konsumcji prądu w okresie 
tych 10 lat przewiduje się kolejną bu 
dowę 

TRZECH MAŁYCH HMYDROELEK- : 
TROWNI NA WILENCE. 

Pierwszy stanąłby w Puszkarni o mo 
cy szczytowej 2,00 k-w i „jak prze 
widuje projekt mógłby być urucho- 
miony w lipcu 1940 r., gdyby budo- 
wa jego rozpoczęła się w roku 1938. 
Dwie inne stanęłyby w miejscach u- 
widocznionych na rysunku i byłyby 
truchomione przy pomocy kanałów 

Mamy więc dwa projekty hydro 
elektrowni na Wilii. Zarówno jeden 
jak 1 drugi ma swoje duże walory 
Zarówno jeden jak i drugi będą nie- 
wątpliwie miały entuzjastów i prze 
ciwników. 

A co jest przy tym wzeystkim dla 
Las najważniejsze, że * 

OBA PRĘDZEJ CZY PGŻNIEŚ WE- 
JŁUG WSŻEŃ. KIEGO Pi:AWNOPO- 
DOBIEŃSTWA BĘDĄ ZREALIZO. 
WANE KU POŻYTKOWEI ZŁEM 

NASZYCH. 
Jednak który z nich pierwszy? 

Szyłany mają za sobą poważne przy* 
pctowania, badania na miejscu i wre= 
szcie konkretne zapewnienie, że pie: 
uadze na nie znujdą się, prawdopa- 
doł nie, już w przyszłym raku. Os- 
Łtnio zajstziała v]rawdzi: przesz 
koda wyższego względu, ale wydaje 
się nam, 

ŻE MÓWIĆ O „UPADKU SZYŁAN* 
BYŁOBY PRZEDWCZEŚNIE. 
Drugi projekt młody, z rozma- 

chem amerykańskim może się na- 
wet bardziej podobać, ale .. 

Narazie tyle. 
Pojutrze, w niedzielę, zamieści- 

my artykuł p. tnż. Jensza, twórcy 

projektu budowy hydroelektrowni «v 
Szyłanach. Posłaranty się także a wy 
powiedzenie się p. inż. Dabrowols- 
kiego na temat projektu, który zos- 
ta! przez niego opracowany. 

Włod.   

„A jeśk komu droga otwarta 
! do nieba, — 
+ te fym, co służą Ojczyźnie”. 

Następne przemówienie wygłosił 
prodziekan Wydz. Lekarskiego USB. 

St. Kler 
ludzkie warunki życia chorym psychiez- 
nie, dać im fam najlepsze warunki po- 
wrołu do zdrowia, tworząc równocześnie 
nową placówkę naukową. 

Dumni byliśmy z każdej pracy nauko- 
wej, która wychodziła z Jego pracowni, 
Jakże dumni byliśmy z tego największe 
go, choć tragicznego zaszczyiu, jaki mógł 
ipokać polskiego uczonego, z oddania 
lemu do zbadanła mózgu geniusza nasze- 
go Narodu, Marszałka Józefa Piłsudskiego 

Niech mi woino będzie w chwili „ej 
gdy żegnam Cię na zawsze Kochany nasz 
Kolego, przypomnieć w krótkich słowach 
drogę Twego życia, która zawiodła Cię 
na najwyższe szczyty wiedzy, pracy lekar- 
skie] I lekarsko-społecznej, twóretej pracy 
uczonego I nauczyciela. 

Urodził się Profesor Maksymilian Rose 
w roku 1883 w Przemyślu. Szkołę średnią 
ukończył x odznaczeniem w roku 1902, 
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagielloń 
skłego eximla cum laude w roku 1908, | 
Już jako student od roku 1907 rozpoczy- 
na piacę w Klinice Neurologiczno-psy- 
chłairycznej Uniwersytefu Jagiellońskiego 
Niespełna rok po ofrzymaniu dyplomu zo- 
staje asystentem tej kliniki, I droga Jego 
pracy lekarskiej | naukowej zostaje 
wytknięta. 

W roku 1910 wyjeżdża na dalsze słu- 
dla za granicę, pracuje kolejno w berliń. 
skich klinikach profesorów: Oppenheima 
| Ziehena, następnie Jaka asystent w kan- 
tonalnym szpitalu dla umysłowo chorych 
w Rheinau w Szwajcarii, następnie w Kll- 
nice Neurologi<zno-psychlairycznej w Ti- 
bingen | w jej pracowni anatomicznej pod 
kierunkiem swego znakomitego m'strza 
prof. Brodmanna I tam ustala się klerunek 
lego pracy badawczej, pracy nad cytoac- 
chitektoniką mózgu — nauki, której stai 
slę współtwórcą I Jednym z najznakomif- 
szych przedstawicieli, 

Po powrocie do Krakowa w roku 1911 
rozpoczyna praktykę lekarską I równocze- 
tnie kontyunuje pracę naukową w Insty- 
fucle Anatomii prof. Kostaneckiego. Pracę 
przerywa Mu wojna I służba wojskowa: 
najpierw w armil austriackiej, później służ. 
ba lekarza naczelnego Stacji Zbornej Le- 
glonów polskich, od roku 1919 służba le- 
karska w armii polskiejj w której Jako 
neurolog pracuje w oddziałach neurolo- 
gicznych ! psychiatrycznych szpitali woj- 
skowych w Krakowie. W roku 1921 prze- 
chodzi do rezerwy w stopniu majora le- 
karza. 

Służba wojskowa nie odrywa Go jed- 
nak całkowicie od badawczej pracy; w 
okresie, gdy pełni ją w Krakowie, pra- 
tuje równocześnie w Instytucie Anatomii, 
do kiśrego wraca po Ukończeniu służby 
wo!skowej, I z którego wychodzi w roku 
1925 na stanowisko kierownika działu w 
Instytucie Wilhelma dla Badań Mózgu 
w Berlinie. Zdobywa tam stogłeń doktora, 
efrzymuje prawo praktyki, zostałe mia- 
'oweny członkiem naukowym  Instytutu, 
obejmuje kierownictwo | redakcie Jedne- 
чо z międzynarodowych czasopism, po- 
*więconych psychologii I neurołoail. Jego 
wyblłne kwalifikacje Įsko badacza 
"RP 

naukowego, Jego twórczość  nauko- 
wa, wielkie i ujmujące zalety charakieru 
| umysłu zdobywają Mu jako uczonemu 
polskiemu wśród obcych uznanie I siano- 
wiska ogromnie zaszczyłne, zaszczyłne dla 
Niego I dia nauki polskiej, którą tam re 
prezentował. 

W roku 1928 habiiiiuje się do neuro- 
legii w Uniwersyiecie Warszawskim, 20- 
Fiaje powołany na sianowsko Dyrekiorz 
Polsklego Insiytutu Badań Mózgu w War- 
šzawle; sam właściwie :orzy ten Insty- 
lut. W roku następnym zosłaje mianowany 
członkiem korespondentem Polskiej Aka- 
demii Umiejętności, nasiępnie członkiem 
Warszawskiego Towarzystwa Naukowego. 

W roku 1931 zostaje powołany na ka- 
ledzę Psychiefrii na naszym Wydziale. Od- 
daje wtedy bogate swoje doświadczenie 
zarówno w pracy klinicznej jak i teoreżycz 
ne-naukowej, do dyspozycji Uniwersyte- 
lowl naszemu, przenosi fu równieł zorga- 
nłzowany | urządzony już Instytut Badań 
Mózgu. W roku 1933 zostaje równocze- 
tnle kierownikiem Kliniki Neurologicznej. 
w roku 1934 Uniwersytet w uznaniu Jego 
wielkich zasług naukowych i organizacyj- 
nych wnosi o mianowanie Go profesorem 
zwyczajnym psychiatrii i neurologii. No- 
minację tę oirzymuje od Prezydenta Rze- 
czypospoliiej dnia 24.IX. 1934 r. 

lako kierownik kliniki pracuje w wa- 
runkach bardzo frudnych, dąży jednak do 
planowego Ich poprawienia, wprowadza 
szereg celowych ulepszeń w budynkach 
| urządzeniach klinicznych już isiniejących, 
zakłada Oddział szpiłalny w Kojranach. 
Sam jednak pracuje w ciasnocie, w po- 
kolkach przerobionych ze strychu, w wa- 
łunkach wyraźnie szkodzących Jego zdro- 
wiu; — montuje jednak pracownie nauko- 
we, uposaża je w cenne Iustrumentara 
| pomoce naukowe, — a umiera w chwili, 
gdy świta możność rozbudowy klinik uni- 

 wersyfeckich, a więc 1 kliniki neuroło- 
glcznej. 

Trudno w fef chwil mówić mł obszer- 
niej o olbrzymich zasługach zmarłego dla 
nauki, o zasługach dla Uniwersytetu I mło 
dzieży, którą kochał I dla której pracował 
nie szczędząc swych sił dla Wilna I Wileń- 
szczyżny, — w iej chwili gdy dopiero od- 
szedł od nas, gdy skończył swą drogę 
tycia piękną i trudną, coraz trudniejszą. 
coraz pełniejszą bolesnych goryczy I za- 
wodów; trudno m! mówić o tym w tej 
chwili, gdy przeżywamy lego śmierć już 
nietylko jako stratę ogromną, ale jako ka- 
tastrofę, w której runął jeden z głównych 
filarów gmachu, w którym żyjemy. 

Nie pozostaje mi nie Imnego, jak dać 
wyraz żalu, którego słowa nie ujmą, r po- 
wodu Twego odejścia, Drogi Kolego, — 
jak dać wyraz naszego serdecznego współ 
czucia dla Was Jego Najbliżsi, którym za- 
brakło serca najwięcej kochającego I naj 
więcej kochanego, — serca męża, sorca 
ojca, serca brała. 

Po przemówieniu prof. Millera 
przemawiał przedstawiciel młodzieży 
oraz przedstawiciel asystentów żeg- 
nając Zmarłego Profesora. 

Po tej uroczystości żałobnej trum 
na ze zwłokami oraz wieńce zostały 
złożone w autokarze. Autokar wyru- 
szył do Krakowa, gdzie nastąpią wła 
$ciwe uroczystości pogrzebowe. 

Reprezentować USB na pogrzebie 
znakomitego uczonego w Krakowie 
będą rektor nrof. Jakowieki. nrodzie   kan prof. Hiller oraz prof. Michejda. 
  

Kurjer Sportowy 
  

Bokserzy chcą podbić prewincię 
Bokserzy wileńscy zaczynają coraz więk- I cdniesie pożądanego skutku, e tylko zaie 

szą uwagę zwracać na propagandę pięściar- 

stwa na prowincji. W najbliższych dniach 

wyjedzie z Wilna do Głębokiego przedsta- 
wicieł zarządu Wil. Okr, Zw. Boks. Zyg- 
munt Kaleński celem omówienia mających 
się odbyć zawodów propagandowych. 

Do Głębokiego wysłani zostaną z Wilna 

najlepsi pięściarze, którzy w spotkaniach 
towarzyskich pokażą w Głębokim na czym 

polega piękne sportu pięšciarskiego. Na 

marginesie tej notatki trzeha zaapelować do 
władz bokserskich Wilna, żeby przy nstalą- 
biu drużyny na wyjazd wzięto pod uwagę 
walory techniczne poszczególnych zawodni- 

ków. Bo jeżeli da miejscowości prowinejo- 
nałnych wysyłani będą pięściarze, którzy 
siłę fizyczną stawiają ponsd technikę, io 

z góry można powiedzieć, żę akcja la nie 

Otwieramy sezen 
Na placu Marszałka Piłsudskiego w Wii- 

wie dobiegają już końca tecimiczne przygo- 
towania do wyłania ślizgawki. Śł zgawka 

wylana zostanie w najbliższych dniach w 
zeleżności od mrozu. Obecnie organizatorzy 

kończą budować szatnię. Ze ślizgawki Miej- 

skiego Kom. Wych. Fiz, i Przysp. Wojsk. 
na pl. Marszałka Piłsudskiego korzystać bę- 

dzie mogła przede wszystkim niezaimożna 

młodizeż szkolna. Wzorem lat ubiegłych wy 

dawane będą dła młodzieży dobrze uczącej 

się bezpłatne karty wstępu. Ślizgawka na 

pl. Marsz. Piłsudskiego znajdować sie bę. 

chęci do boksu. 

Zarządowi WiŁ Okr. Zw. Boks. należy 
się więc pochwała. Szkoda jednak wieike, 

ie dopiero teraz przystąpicno ds tej ak- 

cji. Wiemy bardzo dobrze, że na wsi, qdzie 
biak jest odpowiednich sal gimnastycznys“, 
pu Fazowe mecze piyściarski: cieszyć się 

mogły o wiełe większym „powedzeniem ba 

ciwartym powietrzu, wówczas ludzi wieś 
przyszłoby, a i hokserom byłoby lep' zj w:* 
©yć 

Mówiąc o boksie wileńskim trzeba wspo- 

mnieć, że zapisy na kurs sędziowski zostały 
przesunięte do 7 grudnia. Zapisy przyjmu- 

je p. Romuald Hołownia — Zawalna Nr 6, 

telefon 15. Na kurs zapisywać się powinni 

przede wszystńim ci, którzy kiedykolwiek 
byli czynnymi zawodnikami. 

sportów zimowych 
dzie pod kierownictwem a Jministracyjty:n 
Ośrodka W. F., który ze swej strony zamis- 

rza organizować w czasie sezonu szereg cie 
kawych atrakcyj sportowych i, zabawowyci: 

Niebawem wyłana zostanie również i dru 

ga ślizgawka, powiedzielibyśmy гергоке л- 

cyjna — w Parku Sportowym Młodzieży 

Szkolnej, W tym roku teren ślizgawki bę- 

dzie może nieco mniejszy. Przede wszyst 

kim nie będzie toru wyścigowego, który o- 

kazał się całkiem zbyieczny w Witnie, bo 
nikt z niego nie korzystał, W parku sporto-   wym szatnie są już gatowe, 
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Odznaczeni Złotym Krzyżem Zasługi 
Ostatni „Monitor Polski!” 

rozporządzenie Pana Prezydenta z dnia 1 
grudnia o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi 
M. in. z terenu naszych ziem odznaczeni 
zostali: 

za zasługi na polu pracy społecznej: 
księdzu Józefowi Chomskiemu, proboszcz. 
w Wiszniewie, pow. wilejskiego, księdzu 
Franciszkowi Cybulskiemu, prob. w Rado- 
szkowiczach, pow. mołodeczańskiego, — 

księdzu Walentemu Ignacemu Francisz- 
kowi Jankowskiemu w Kurzeńcu, pow. wi- 
lejskiego, księdzu Stanisławowi Klimowi, 
prob. w Mejszagole, pow. wil.-trockiego, 
Zdzisławowi Książkiewiczowi w Radłowie, 
piw. brzeskiego, ks. kan. Karolowi Lu- 
blańcowi w Wilnie, Wincentemu Łuczyń- 
sk'emu w Wilnie, ks. Stefanowi Ostanie- 
niewiczowi, prob. w Prozorokach, pow. 
dziśnieńskiego, ks. Władysławowi Sadow 
skiemu, prob. w Nowo-Wilejce, pow. wil.- 
trockiego, ks. Marcelemu Słupińskiemu, 
prob. w Gajdach, woj. wileńskiego, Maril 
Strzemińskiej w Wilnie, Tadeuszowi Świe- 
radowi w Radłowie, pow. brzeskiego, 
Teresie Zanowej w Duksztach, ks. Antonle 
niemu Zienkiewiczowi, dziek. w Głębo- 
kiem, ks. Stanisławowi Żukowi, prob, w 
Rakowie, pow. mołodeczańskiego; 

za zasługi na polu pracy społecznej 
( zawodowej: 

Janowi Brzozowskiemu w Wilnie, inż. 
Przemysławowi Grodzkiemu w Wilnie, 
Andrzejowi Tyszkiewiczowi w Zatroczu, | 
pow. wileńsko-trockiego, Michałowi Ur- 
bankowi, — Pawłowi Wańkowiczowi — 
Adamowi Wolańskiemu w Wilnie; 

za zasługi na polu pracy zawodowej: 
dr. Waletemu Gledgowdowi w Wilnie, dr. 
lózetowi Kucharskiemu w Wilnie, dr. Sta- 
nistawowi Lorentzowi w Warszawie, — 
dr. Marianowi Siedleckiemu w Wilnie, dr. 
Wiktorowi Maleszewskiemu, prezydento- 
wi m. Wilna, Tadeuszowi Undrewiczowi, 

zamieszcza | tandrowi Zaniewskiemu, 

  tadcy Okr. Izby Kontroli w Wilnie, Alek- 

nofariuszowi w 
Prużanie; 

za zasługi na polu sztuki: 
Janowi Bulhakowl, starsz. asystentowi U- 
niwersytetowi Stefana Batorego w Wilnie, 
Wandzie Hendrich, artystce-śpiewaczce w 
Wilnie, Wandzie Halks-Ledóchowskiej, 
nauczycielce Konserw. Muzycznego w 
Wilnie, Adamowi Ludwigowi, naucz. Kon 
serwałorium Muzycznego w Wilnie,. dr. 
Tadeuszowi Szeligowskiemu, artyście-mu- 
zykowi w Wilnie, — Leopoldowi Stznisła 
wowi Szpinalsklemu, dyr. Konserwatorium 
Muzycznego w Wilnie; 

za zasługi na polu literafury: 
Stefanowi Tuhan-Mirza Baranowskiemu w 
Wilnie, — Olglerdowi Najman-Mirza-Kry 
czyńskilemu w Warszawie, — Jakubowi Ro 
manowiczowi w Wilnie; 

za zasługi dla Związku Religijnego Ka 
ralmsklego w Polsce: 
Szymonowi Firkowiczowi w Trokach, — 
Ellaszowi Jutkiewiczowi w Wilnie, — Iza- 
akowi Zajączkowskiemu w Wilnie; 

za zasługi na polu pracy w dziennikar- 
stwie:. 
dr. Walerlanowi Charkiewiczowi w Wilnie, 

za zasługi na polu pracy w bankowości: 
Eugeniuszowi Kukulakowi, dyr. oddziału 
Banku Zw. Spółek Zarobkowych w Wil- 
nie, Adamowi Skarżyńskiemu, dyr. Chrz. 
Banku Spółdzielczego w Wilnie; 

za zasługi w służbie samorządowej: 
dr. Adolfow! Stanisławowi Narklewiczowi, 
naczelnikowi wydziału Zarządu Miejskie- 
go w Wilnie, inż. Stanisławowi Wątorskie 
mu, kierownikowi oddziału Zarządu Miej 
skiego w Wilnie 

za zasługi przy budowie Mauzoleum 
na Rossie: 
Oskarowi Jurkiewiczowi w Warszawie, 
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Aktualności kulturalne 
  

Wrażenia z Bulgarii 
(prof. Limanowski na „Środzie Literackiej) 

Była to typowa dobra dobra „Środa” li- | 

seracka: — publiczności niewiele, a prelek- 

cja znakomita. Są mówcy, którzy cyzelują 

swe przemówienia na długie tygodnie -przed 

terminem i są improwizatorzy. Prof. Lima- 

nowski należy oczywiście raczej do impro- 

wizatorów. A w środowy wieczór — „był 

w formie ca się zowiel 

Nie dowiedzieliśmy się z przemówienia 

po czemu są winogrona w Bułgarii, jakie są 

uroki nocnego życia w Sofii, oraz jak się 

nazywają modne hotełe, Prbliczność, 

która szuka takich informacyj dobrze zro- 
biła, że nie przyszła. — „Trzeba być tro- 

chę artystą* — powiada prelegent — żeby 

poznać kraj i żeby zdobytą wiedzę jakoś 

scbie potem skomponować. Mieliśmy więc 

wiedzę komponowaną i niejeden choćby 

wielókrotnie do Bułgarii jeździł, nie wyniósł 

by z niej tyle, co z tej półtora godzinnej 

prelekcji w Związku Literatów. 

Na wysiadającego z pociągu patrzy w 

Bułgarii manifestacyjny szpaler oczu služ- 

by bezpieczeństwa. Wiadomo po co: 
kraj ten chce się uchronić od niepożądanych 

i kłopotliwych gości. Zabieg ten skutkuje 

ds pewnego .stopnia: chroni od zlodziejasz- 

ków, nie chroni od przestępców politycz- 

nych. Ale jeszcze mniej skuteczna wydaje 

się symboliczna rola tego umundurowanego 

muru na granicy, Jest mianowicie Bułgaria 

swego rodzaju rczerwalem w dzisiejszej Eu- 
ropie. W: rozgrywającej się na świecie zor- 

ganizowanej walce człowieka i społeczeńst- 

w: v prawem natury, — wałce, która przy- 

ncsi świetne triumfy, ale i dotkliwe klęski, 

e= walce, która czyni z nas obiekty wydaj- 

niejsze, ałe coraz bardziej jednostronne, nie 

zdolne do pełni życia i bez zorganizowanego 

systemu wzajemnej opieki — właściwie nie- 

zaradno — w walce tej Bułgaria brała do- 
tąd udział niewielki. Dlatego właśnie wydaje 

klę krajem bajki, jakimś mitera antycznym: 

W niej bowiem przechowały się zatracone 

gdzicindziej wartości: „pełni, niestraconych 
możliwości, bukolicznej harmonił z naturą. 

Bułgaria nie jest krajem wielkomiejs"ich po 

myłek w pogoni za przebojem dnia, nie jest 

krajem neurastenii. Świadczy 6 tyn obyczaj. 
ktćrego związki z kullem Dionizosa w an- 
tycznej „Tracji”, tak pięknie sugerawał -pre- 

legent, świadczy również i roła. kobiety w 

tym kraju chłopów, imponujących przyby 

szowi swobodą i kulturą swego obycia. . 

  

Kobiety w dawnej Tracji odznaczały się 
urodą. Dziś gościa z poza kręgu tego sie- 

lankowego rezerwatu uderza -głównie spokój 

tych kobiet. Rozumieją one, czują całą pra- 

widłowość a więc i wielkość swej roli, zwią- 

zanej z ogródkiem domowym, a nie nabrał 

jeszcze norwowości i katastroficznych pre- 

dyspozycyj „współczesnej europejki", 

Nie sposób streścić przemówienia, w któ 

rym historia, etnografia i geografia splatały 

se z polityką, czy teatrologią zawsze   wymownie, zawsze tak, jak chciał prełe- 

gent, żeby sala ga odczuła. — „Trzeba być 

trochę artystą..." Więc jeszcze tylko wspo- 

mnę o wiełkiej przyjaźni dla nas (ostatnio 

tak pięknie zadokumentowanej), o przyjaź- 
ni, której nasilenie przerasta wyobraźnię 

Polaków. Przyjaźń ta ma swoje uzasadnie- 

nie w historii, w mitach pewnych słowiań- 

skich; wzmogła się dziś jeszcze bardziej, 

gdyśmy po upadku Rosji odziedziczyli w wy 

obraźni Bułgarów to miejsce, jakie mieli 

dla kolosa, który różne rzeczy wyczyniał 

nA Świecie, ale wobec tego jednego kraju 

— przez wolę losu, czy prosty przypadek — 

był zawsze czysty i opiekuńczy jak matka. 

Słuchając tego odcytu myślało się mi- 

mowoli — gdzie jest grono, w którym ten 

człowiek powinien przecież promieniować, 

korygować, otwierać oczy, a choćby tylko 

podkładać się Jałodszym do tym świetniej- 

szego startu? Jakieś „Żagary”, jakaś grupa 
„Polityki”, jakaś gromada choćby tak me- 

chanicznie zlepiona, jak to jest w szkolel 

Gzemu przyszli politycy i spece od ziem 

wschodnich nie mają okazjł, możności i mu 

su słuchania „nierealnych* może, sle jakże 

rozwijających zapładniających „wrażeń 

profesora Limanowskiego: o roli olski na 

Wschodzie? 

Po przerwie p. Krystyna Krahelska od 

śpiewała szereg piosenek 

białoruskieh, ukraińskich, oraz huculskich, 

stwarzając doskonałą ntmosferę swym nis. 

zawodnym imitatorstwem specyficznych cech 

folkloru. jim. 

zaściankowych.,   
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3 Jutro Barbary, Piotra Chrz. 

Wschód słońca — g. 7 m. 24 

Piątek || zachód słońca — g. 2 m.54 
  

Spostrzeżenia Zakładu. Meteorologi USB 
w Wilnie dnia 2.XII. 1937 r. 

Ciśnienie — 752 
Temp. średn. —4' 
Temp. najw. —3 
Temp. najn. —5 
Opady — 10,6 
Wiatr — wschodni 
Tend. barom. — spadek, nas':pnie 

wzrost 

Uwaga: — pochmurno, śnieg. 

NOWOGRÓDZKA 
— Dobroczyńcy chłopów. Piszę pod 

wrażeniem wizyty dwóch wieśniaków ze 
wsi Grabowo, gminy Dereczyn, pow. sło- 
nimskiego. Właściwie należało by napisać 
artykuł, Duży artykuł, O tej masie ciem- 
nego, zahukanego chłopstwa, co to nie 
tylko pisać, ale wypowiedzieć się dobrze 
nie umie i zdana jest na żer różnych nie- 
sumiennych adwokatów, biur pisania po- 
dań, a nawet związków z nieprawdziwego 
zdarzenia, które lekceważą sobie — jak- 
że często — słuszne pretensje chłopa 
(zwłaszcza gdy zahaczają 0 miejscowe 
władze administracyjne) i piszą te poda- 
nia byle jak, byle pobrać kilka, czy kil 
kanaście złotych, nie troszcząc się o istot- 
ny sens i skutek takiego podania. 

Gryncewicz Józef i Rodkiewicz Alek- 
sander, obaj z wspomnianej wsi Grabo- 

wo dowodzą, że w związku z wadliwie — 
zdaniem ich — przeprowadzoną koma- 
sacją wsi Grebowo, są bardzo pokrzyw- 
dzeni. Że komasacja nie może wszystkich 
zadowolić, to jasne. Ale jak twierdzi Gryn 
cewicz, pokrzywdzono go naprawdę, bo 
wyznaczono mu pastwisko aż w odległoś- 
ci 8.km od wydzielonej działki, na której 
nia ma ani „garstki trawy”. Jakże tedy bę 
dzie z paszą? Przecież nie może ganiać 
codziennie bydła na wyznaczoną łąkę. 

"Poza łym chodzi mu także o granicę i o 
szereg innych skomplikowanych spraw sca 
łeniowych, które poruszał rzekomo we 
właściwym czasie, jednakże wskułek nieu- 
dolnego sprecyzowania przez biuro po- 
dań — władze niej uwzględniły. 

Nie mogąc się pogodzić z takim sta- 
nem rzeczy, wybrał się w październiku 
br. z Rodkiewiczem do Nowogródka, od- 
ległego od ich wsi o 80 km drogi, i 14 
października zgłosili się do Związku Drob 
nych Rolników. Tam zażądane o dnich po 
2.50 zł (tytułem wpisowego 1 zł | opłaty 
członkowskiej za październik, listopad 
| grudzień po 50 gr), a po tym sekretarz 
oświadczył, że nic on poradzić nie może, 
jak tylko to, aby Gryncewicz pojechał do 
Warszawy i zgłosił się do Centrali Zwią- 
zku Zaw. Drobnych Rolników u doradcy 
prawnego, 

Bagatela, jak gdyby do Warszawy by- 
ło tylko troszeczkę dalej niż z Grabowa 
do Nowogródka. | Gryncewicz przyjął tę 

radę za dobrą monetę, która warta jest 
2 i pół złotych. Dopiero w domu uprzy- 
tomnił sobie, że i'w Nowogródku nie brak 
adwokatów, Czyż ma ich szukać aż w 
Warszawie? 

W ub, środę przyszli znowu do Nowo- 
gródka, Zjawiłi się u mnie, by wylać swo- 
je żale, Pokazali legitymacje Związku 
Drob. Roln., kwiły na pobrane pieniądze 
i opowiedzieli jak to się żyje w ich oko- 
licy. Przerażające nowiny. 

Rodkiewicz znowu wstąpił do Związku 
Drobnych Rolników, tym razem po radę 
w sprawie spadkowej, która ma się odbyć 

  

byli z Warszawy do Pińska: 

  

w Grodnie. Sekretarz wysłuchał lojalnie 
potem kazał wpłacić jeszcze 2 złote, ty- 
tutem składki członkowskiej już za sty- 
czeń, luły, marzec i kwiecień 1938 r. i po- 
wiedział, że napisze list do pewnego ad- 
wokała w Grodnie z zapyłaniem, czy po- 
dejmie się prowadzenia tej sprawy i za 
ile. A gdy Rodkiewicz otrzyma od adwo- 
kata odpowiedź, to niech przyjdzie do 
Związku Drobnych Rolników w Nowo- 
gródku (160 km drcgi), aby uradzić co 
dalej robić. 

Chyba Rodkiewicz nie przyjdzie bez 
2 złotych... 

г Kaz. 

BARANOWICKA 
— Ujęcle zbiega z zakładu popraw- 

czego, W tych dniach z zakładu popraw- 
czego w Słudzieńcu zbiegł młodociany 
opryszek Lejba Wołoch. W dn. 28.XI br. 
poster. kolejcwy w Baranowiczach ujął go 
na stacji w Baranowiczach w czasie usiło 
wania dostania się do pociągu. Odestano 
go zpowrotem do poprawczego zakładu. 

— Zgubione weksle. 1) Gryba, mieszk. 
wsi Germantowce, gm. horodyjskiej na 80 
zt (już wypłocony); 2) Mejera Czarnego 
m. Baranowicz:jeden na sumę 50 zł płatny 
1.1. 1938 r. I drugi na złotych 100 płatny 
1.11. 1938 r. wydane -firmie Efrojmowicz w 
Baranowiczach ul. Szeptyckiego 18, unie- 
ważniają się. 

PIŃSKA 
— Ruch sjonistyczny. Onegdaj przy- 

wiceprezes 
związku literatów w Palestynie i dyrektor 
zakupu ziemi przy agencji żydowskiej w 
Jerozolimie Natan Bystrycki oraz kierow- 
nik wydziału kwest na zakup ziemi dla 
emigrantów w Palestynie Eljazor-Lejb 
Bloch, 

W związku z fym przez 5—% dni w lo- 
kalach różnych stowarzyszeń żydowskich 
odbędą się odczyty, akademie i referaty. 

Prócz tego ma się odbyć kwesta ulicz- 
„na na rzecz <organizacyj sjonistycznych. 

— Na tle konkurencji. Fryzjer Stani- 
'staw Ciwa. zamieszk. w os. Małoryta, pow. 
"brzeskiego, będąc w słanie podchmielo- 
nym powybijał szyby w zakładach swych 
konkurentów Jankla Goldfarba i. Szejn- 
walda. 

— Pożary. W Słoliwie w zabudowa- 

niach Pawła Rozanowicza (Dąbrowskiego 
78) powstał. pożar. Spalił się chlew, w któ 
tym znajdowały się: koń, 3 krowy, świnie 
I sprzęt gospodarczy. Ogień przeniósł się 
na sąsiednią posesję Cyryla Litwinko i stra 
wił chlew. Ogólne straty sięgają 2.000 zł. 

W maj, Popielowo, pow. prużańskiego 
spaliła się stodoła ze zbożem, małeriałem 
budowlanym i uprzężą. Straty około 1500 
zł. Właściciel majątku iwierdzi, że pożar 
powsłał z podpalenia, jako zemsta defrau- 
dantów leśnych. 

— Okradziono bożnicę. Z niezamknię- 
tej bożnicy w Brześciu n/B przy ul. Biało- 
stockiej 38 nieznani złodzieje skradli 10 
żarówek elektrycz., 1 ręcznik, parę spodni, 

— W „Fali” tieba siedzieć w pakie 
W restauracji „Fala” w Brześciu n/B jed- 
nego dnia miały miejsce dwa wypadki kra 
dzieży wierzchniej garderoby. U Bogusła- 
wa Terpiłowskiego skradziono z wieszaka 
palto, u Stefana Jasińskiego — kurtkę. Po 
dejrzeńie w pierwszym wypadku padło na 
niejakiego Adolfa Zawko, u którego przy 
rewizji znaleziono dokumenty osobiste 
Terpiłowskiego. ^ 

Jako podajrzanego o kradzież kuriki 
zatrzymano Leona Sankowskiego. 

Z za kulis „„Lutni” 
Wsnółwłaściciele strajkują I okupują „podziemia“ 

stracyjne i dlatego delegacje strajkujących | leżnle od procentów. Równałoby się to Pisaliśmy wczoraj o niespodziewanym 
wybuchu xatargu w „Lufni”, który powstał 
między personelem technicznym a klerow 
niciwem teafru. Onegdaj przedstawienie 
nle odbyło się, kasa mustała rwrócić ple- 
niądze zawiedzionej . publiczności, 

wczoraj zaś przy pomocy personelu aktor- 

skiego uruchomiono Jakoś dekoracje oraz 
kurtynę I odegrano opereikę. 

Zatarg ten według określenia perso- 
nelu technicznego, który w liczbie 13 osób 
okupuje „podziemia” „Lutni* pod sceną, 
jest strajkiem okupacyjnym. Uważają się 
onł za pracowników teatru i żądają, jak 
dotychczas bezskutecznie, aby traktowa- 
no ich zgodnie 1 usiawami, normującymi 
stosunek między pracodawcą a pracow- 
hikiem. Е 

Natomiast kierownictwo teatru oraz 
inspektor pracy i władze administracyjne 
widzą w nich współwłaścicieli przedsię- 
biorstwa teairainego „Lutnia“, 

Nieporozumienia zaś między właścicie 
lami firmy nic w zasadzie nie obchodzą 
uni Inspektora pracy smi władze admini- 

„określające ' Ach 

  

wspėiwlašcicleli „Lutni“ są odsyłane z ni- 

czem. 
„Strajkujący” personel jest niezado- 

wolony z faklego, może niespodziewa- 
nego dła nich przebiegu sprawy, I do- 
wodzi, że twierdzenie klerowniciwa testru, 

"jako „wspėlwlašcicieli“, 
nie odpowlada faktycznemu stanowi rze- 
cry, — że byli oni zawsze traktowani jako 

pracownicy, že“ nie -dopuszczano ich 
nigdy, jako domniemanych „wspóiwłaści- 
clelf" do głosu, że we wszystkich spra- 
wach decydowała bez oglądania się na 
nich dyrekcja I że mit o „wspėiwlašci- 
clelech" jest stworzony po ło, aby nie 
płacić za nich Ubezpieczalni Społecznej. 

Zatarg ma podłoże ekonomiczne. Stra] 
kujący twierdzą, że w najlepszych mle- 
siącech dla teatru otrzymują onl ze swoich 
procentów od 80 do 140 złotych na oso- 
bę. Uważają, że fakie zarobki, biorąc pod 
uwagę miesiące znacznie gorsze [od 50 
do 120 1!.}, 5а niewystarczające I żądają 
aby kierowniciwo teatru zagwarantowało 
im po 2 złofe dziennie na osobę nieza- * 

  

500/70 podwyżce. 
Kierownictwo featru nie zgadza się na 

to I dowodzi, że teatr „ Lutnia” jest przed 
slęblorstwem zrzeszeniowym. Pięć lat te 
«mu grupa aktorów, osób znających się na 
administracji oraz personel techniczny za- 
dożyli zrzeszenie. Pracowników nie ma. 
Nie ma również finansisty ani właściciela. 
Wszyscy mają jednakowe prawa do przed 
sięblorstwa — zarobki zaś są ustalone 
według klucza procentowego od codzien- 

nej kasy. 
W tych warunkach, zdaniem dyrekcji, 

nie może być mowy o strajku I o okupacji. 
Tak przedstawia się sytuacja ,strajko- 

wa” w „Luini”, Trzeba nadmienić że per- 
sonel techniczny „Lutni” ostatnio wstąpił 
do Związku Pracowników Kin I Teatrów. 
Delegaci tego Związku w Imieniu perso- 
nelu technicznego „Lułni” chciał nawiązać 
pertraktacje z klerownikiem teatru. 

lak dowiadujemy się, „strajkujący” za 
mierzają okupować „podziemia”  Lutni 
pod sceną jak mówią, aż do rezuliatu. 

[LB   

Zmiany na stanów sku starostów 
w 5 ołptach | Srcznezynłe 
Dotychczasowy starosta powiałowy w 

Stołpcach, Włodzimierz Wierzbicki, prze- 
niesiony został na równorzędne stanowi- 
sko do Szczuczyna nowogródzkiego, a 
starosta powictowy w Szczuczynie, p. Ko- 
walski, przeniesiony na stanowisko starosty 
w Stołpcach. 
+ 

  

Popierajcie placówkę chrześcijańską 

„Bławat Polski" 
Sprzedaż bławatów, konfekcji dam- 

skiej * galanterii 
Lida, Mackiewicza 1 (obok apteki 
po-sejmikow*j). Ceny niskie — stałe 

Właściciel I. Miśkiewicz 

  

Firma „HALINA“, Lida, Suwalska 55 

posiada w wielkim wyborze na składzie 
bieliznę damską, męską i dziecinną, py- 
jamy, bonjourki, swetry, szłafroki i inne 
nowcšci sezonu. Ceny stałe lecz niskie 

Właściciel M. Slusarczyk   

  

GRODZIEŃSKA 
-— Pożyteczna Inowacja w Urzędzie 

Pocztowym. Od kilku dni Urząd Pocztowy 
Grodno | wprowadził bardzo pożyteczną 
inowację, polegającą na tym, że obsługa 
opróżniająca skrzynki pocztowe posługu- 
je się samochodem nie jak dotychczas po- 
wozem konnym, 

Daje to możność opróżniania skrzynek 
pocztowych 5 razy dziennie, a nie jak to 
było dotychczas — tylko 3 razy. 

Wieczorem poraz ostatni listy wyjmo- 
wane są ze skrzynek o godz. 9-ej wie- 
czorem. (g). 

— Należy zakończyć prace kanaliza- 
cyjne. Poruszaliśmy już sprawę koniecz- 
ności zakończenia prac kanalizacyjnych 
przy ul. Listowskiego, Kalucińskiej i Zło- 
tarskiej, 

Obecnie w związku z nadchodzącymi 
mrozami, prace te należałoby przyśpie- 
szyć. Zachodzi bowiem obawa przymuso- 
wej przerwy w pracy. Gdyby istotnie taka 
przerwa nastąpiła przy obecnym stanie 
prac, mieszkańcy tych ulic narażeni byliby 
na wielkie niedogodności. (b). 

— Zasłużona kara spotkała w tych 
dniach dwóch nożowników wiejskich, 
Przed Sądem Grodzkim słanęli mieszkań- 
cy gminy Hoza Bujnicki Antoni, s. Miko- 
łaja i Bujnicki Antoni s. Antoniego pod za 
rzułem pobicia mieszkańców tejże gminy 
Lankę Ludwika i Waszkiewicza Jana i uży= 
cia podczas bójki noży. 

Jak wynika z personalii pierwszego os 
karżonego, był on już 5-ciokrotnie karany 
za kradzieży i udział w bójkach. 

Sąd Grodzki ogłosił wyrok skazujący 
Bujnickiego Antoniego s. Mikołaja na 2 
łata więzienia, a drugiego Bujnickiego na 
1 rok i 3 mies, więzienia. (9). 

CO GRAJĄ W KINACH: 

Apollo: — Halka 
Pan: — Dybuk 
Maleńkie: — Walc królewski 
Helios: — Zapomniane twarze 
Uciecha: — Czu-czyn-czau. 

POSTAWSKA 
— Okręgowe T-wo Organizacyj i Kółek 

Rolniczych w Postawach zwołało na 28 ub. 

m. zjazd przedstawicieli kółek rolniczych 

pew. postawskiego. Celem zjazdu było о- 

mówienie najaktualniejszych zagadnień rol- 

nych powiatu oraz ustalenie płanu pracy n» 

najbliższy okres. k 

-Zjazd powitał wicestarosta Białkowski, 

Ponadto przemówienia wygłosili przedstawi 

ciel Wil. Izby Rolniczej insp. Smolenkow 

oraz dyr. Wil T-wa Rolniczego inž. Kuryl 

te 

Duże zainteresowanie wzbudził referał 

dyr. Stacji Doświadczalnej w Berezweczu 

inž. Niewiarowicza, obrazujący ostatnie <zy 

aiki prac doświadczalaych z zakresu rołal 

rtwa. 

Z uchwalonych wniosków zasługuje na 

specjalne podkreślenie. postanowienie zwró- 

cenia się do odnośnych władz 6 przyzna 

uie większych kredytów budowlanych dla 

mieszkańców” wsi nadnaroczańskich. ` Рото- 

slaje to w związku z szybkim rozwojem tu 

cystyki nad Naroczem i koniecznością @оч 

stosowania terenu do. jej potrzeb. 

W końcu zjazdu uchwałono -wyrazić po 

dziękowanie b. staroście postawskiemu Bro 

nisławowi Korbuszowi za położone zasługi 

w pracach nad podniesieniem kultury rol- 

nej powiatu. 

DZIŚNIEŃSKA 
— W Parafiauowie został uruchomiony 

kurs społeczno - samokształeeniowy, zorga 

tizowany przez kierownictwo szkoły. pow- 

szechnej przy współudziale finansowym Wy 

działu Powiatowego i pedagogicznym Inspe 

ktoratu Szkołnego w Głębokiem. Kurs po- 

myślany jest w formie 10 zjazdów dwudnio 

wych w ciągu okresu zimowego dla. mło- 

dzieży wiejskiej. Przyjęto 48 słuchaczy x 

różnych organizacyj rałodzicżowych. 

Program kursu obejmuje zagadnienia o 

Polsce współczesnej, o samorządzie, spół- 

dzielczości, zajęcia praktyczne z dziedziny 

techniki samokształceniowej i techniki pra 

cy społecznej na wsi. 

 



| 

| 

| 

„KURIER _WILEŃSKE* 3. XII. 1937 

Bohaterstwo robotników 
Niezwykle dramatyczne chwile 

przeżyli wezoraj robotnicy, zatrud- 
nieni przy budowie domu oraz przy 
regulacji placu, położonego za do- 
miem przy ul. Bouffałowej 3, stanowią 
cych własność Strugacza. « 

Za demem tym wznosi się strome 
wzgórze żwirewe, z którego robotni- 
“y wykopują piasek. 

Była godzina 9 rano, gdy jeden z 
robotników 31-letni Aristareh Rogow 
furman, zam. przy uł. Horodelskiej 
22, który przebywał w dość dużym 

„doółe został zasypany ogromnymi 
zwałami ziemi. 

Obeeni przy t, y zal- 
niejowałi niezwłocznie akcję ratun- 
kową. Odkopywanie robotnika nie 
było rzeczą łatwą. Gdy do połowy 
był juž odkopany 

ROBOTNICY STWIERDZILI Z PRZE 
RAŻENIEM, ŻE NAD ICH GŁOWA- 
MI ZAWISŁO STRASZNE NIEBEZ- 

PIECZEŃSTWO 

Wzęórze zarysowało się w dwóch 
miejseach i olbrzymi zwał „iemi, wieł 
kości średniej kamieniey, groził lada 
chwila runięeiem. 

Co robić? Pozostawić kołegę I sal 
wawać się ucieczką — znaczyłoby 
pozostawić ge na niechybną śmierć. 
Ratować dalej — to narażać swe ży- 
cie na niebezpieczeństwo. 

KATASTROFY MOŻNA SIE RYŁO 
SPGDZIEWAĆ KAŻDEJ CHWILI. 

Robotnicy nie przerwali jednak 

    
   

       

    

        
      

        

     
    

  

Za B groszy dziennie 
możesz mieć to, eo daje teatr. kino, 

okręt itd., bo książkę z 

Biblioteki ? owości 
Wilno, nl. Jagielloūska 10. Tel. 13.70 

Ostatnie nowości — klasyczne — Ше- 
ratura szkolna — naukowa. 
Czynna od ti do 19 godz. 

p Kaucją 3 zł. — Abonament miesięczny 
1 zł. 50 gr. 

Okazy jnie do nabycia: t) Rymowicz 
ł Święcicki: Prawo cywilne Ziem 
Wschodnich — T. X. Część L (3 to- 
my) — 2) Encyklopedia Gutenberga 

(20 tomów). 

     

lutensywna działalność 
propagandowa Z. M. P. 
W ostatnich dniach po krółkiej przer- 

wie Związek Młodej Polski na terenie 
Wilna znowu przejawia bardzo ożywioną 
działalność propsgańdową. й 

.' Na osłatnim przedstawieniu akademic- 
lim w teairze na Pohulance, rozrzucone zo 

stały ulofki, fym razem z uwidocznionym 
adresem lokalu organizacji w Wilnie. 

Codziennie w kinach rozrzucane są ułot 
ki ZMP pod tytułem „Do Młodych Pola- 
ków”. 

Akcja ulotkowa objęła także USB, Szko 
lę Nauk Politycznych oraz szkoły średnie: 
gimnazja państwowe, szkołą Techniczną | 
gimnazja prywatne. 

Na terenie szkół średnich masowo roz 
kolporiowywane są ulotki ZMP p. t. „Do 
Młodzieży Polskiej”, których treść w zde- 
rydowanej formie ałakuje wpływy komuni 
słyczne na terenie młodzieżowym. Ułotka 
kończy się wezwaniem młodzieży szkolnej 

zczenia Polski z wroga wewnęłfrznego. 
į dą zajęcia zdecydowanej postawy i oczy» 

Jak się dowiadujemy, akcja propagan- 
dowa ZMP nie ogranicza się do samego 
Wiina, bo obejmować zaczyna większe 
skupiska ludności na ferenie Ziem Wschod 
nich. 

akeji ratunkowej — Rogowa wyde- 
byto. 

Ledwo rehkotnicy zdążyli prze- 
nieść kolegę w bezpieczne miejsce 
osunął się duży zwał ziemi. Gdyby na 
stąpiło to © parę ehwił wcześniej 
POCIĄGNĘŁOBY ZA SOBĄ ZNACZ- 
NĄ LICZBĘ OFIAR LUDZKICH. 
Pogotowie ratunkowe  przewiaz- 

ło rannego roboinika ze zmiaždžo- 
ną nogą do szpitala św. Jakuba. 

© dramatycznym wypadku powiła 
domiono polieję i władze miejskie. 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przepowiednia przeblegu pogody 
według PIM-a do wiecz. dnia 3 bm.: 

Pogoda pochmuma I miejscami mgli- 
sta z przejaśnieniami w ciągu dnia. W driel 
nicach północnych i wschodnich gdzie- 
niegdzie drobne opady. 

Temperatura w zachodniej połowie kra 

о#, : į 

: DYŽURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują apteki: Nałęcza 

(Jagiellońska 1); Augustowskiego (Kijowska 

2): Romeckiego (Wileńska 8); Frumkinów 

(Niemiecka 23): Rosikowskiego (Kalwaryj- 

ska 31); 
Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10;: 

Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

аича Н EO: ZERA ORC DTI ORO, 

: BOTEL ы 

„ST. GEORGES 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
| Telefony w pokojsch 

Hotel EUROPEJSKI 
A andona = Ceny przysiępne. 

  

  

Telefony © Winda osobowa     
  

MIEJSKA 

—— Prace budżełowe miasta. Prace nad 
układaniem projektu preliminarza budžeto 

ukoficzeniu, Budžei zwyczajny w ogėlnych 

on mniej więcej utrzymany w. granicach 
budżetu bieżącego, t. zn. nie przekroczy 
7 milionów złotych. Natomiasi, jak słychać 

budżet nadzwyczajny ma być wydainie 
zwiększony. j 

— Spłata pożyczki angielskiej. Zarząd 

rzycieli angielskich z tytułu likwidowanej 
tak zw. pożyczki angielskiej, kióra zaciąg- 
nięta została przez miasto jeszcze w roku 
1913. Pożyczkę ię spłaca obecnie Wilno 

wynosi przeszło 100.000 zł. 

AKADEMICKA 

— Sekeja Baltycka PAZZM „Ligi“ 1a- 
władamia, że w sobotę dnia 4 grudnia br. 
o godzinie 19 min. 30 odbędzie się w lo- 
kalu „Ligi? „herbatka zapoznawcza” dla 
członków sekcji. : 

Dnia 8 grudnia b. r. wa środę odbędzie 
się zebranie sekcji bałłyckiej, © godzinie 
17-ej w lokalu „Ligł”. | й 

— Kurs prelėg Zarząd Akademie 
kiego Koła Polskiej Macierzy Szko!nej w 
Wilnie niniejszym podaje do wiadomości   

  

< KONRAD TRANI 

Ф Е ® 
— Nie — odparł stanowczo Piotr. 

stja zaufania. Hrabia został przy tego rodzaju tran- 
zakcjach parokrotnie oszukany. Ja natomiast nieraz 
załatwiałem mu takie sprawy z daleko lepszym skut- 
kiem. Pozatem hrabiemu zależało na tem, by nie wie- 

dziano o jego krytycznej sytuacji materjalnej.. Sir —= 

rzekł Piotr zmienionym głosem —— chcę panu jeszcze 

coś powiedzieć. Wiem dobrze, że prawodawstwo sn- 

gielskie daje oskarżonemu prawo odmowy zeznań, 
jeśli przy badaniu nie asystuje obrońca. Zrezygnowa- 

` tem z tego uprawnienia, jestem bowiem z jednej strony - 
pewien swej niewinności, a z drugiej zdaję sobie spra- 

- wę, że mam do czynienia z ludźmi, których zależy na 
wyświetleniu sprawy, a nie na pogrążeniu mewin- 
nego człowieka. Niech mi pan powie, z jakiej racji 

miałbym popełnić tę zbrodnię? Kosztowności jego mia- 
łem w ręku. Gdybym żywił zamiary przestępcze, wy- 
ztarezałoby mi przecież uciec i sprzedać łup. Poco mor- 

dować człowieka i narażać się na stryczek? Powiedzmy 
jednakże, że zrobiłem to. W takim razie nie byłbym 

chyba meldował się w hotelu w Doverze pod własnem 
nazwiskiem! Nie wygłądam przecież na idjotę! 

— Racjal — pomyślał Heliway, 

84 

FA 
-— Jest ta kwe- 

  ałe twarz nie 

Ju ok, 5 sł., we wschodniej nieco powyżej | :: 

wego miasła na rok 1938-39 są już na | 

zarysach został już skonstruowany. Będzie : 

į miasta wpłacił kolejną ratę na rzecz wie-, 

łącznie ze skarbem parisiwa. Rata miasia   
Piotra powoli opuściły 
się nie boi. 

— Bogu dzięki, trzyma się dobrze! «—— pamyślała 

Niech chłopak wie, że i ona jest dobrej myśli. 
Panna Olsen przedstawiła Heliway'owi i Hille- 

rowi koleżankę z Paryża. Po chwił zjawił się jeszcze 
ktoś: Jim Nording, który nieamylnym instynktem 7a- 

kochanego wyczuł bliskość Jenny. 

Hellway w skupieniu ssał cygaro. 

— Znają panie siedem zmartwień głównych po- 

liejanta? — zapytał. — Kiedy ma miejsce wypadek 

morderstwa, musimy sobie odpowiedzieć na pytanie: 

kto, co, gdzie, czem, kiedy, jak, dlaczego? W naszym 

wypadku osoba zamordowanego została zidentyfiko- 

wana. Wiemy również, w jaki sposób dokonano zbrod- 

Ns miejsce wypadku przybyła spee- 
jalna komisja, która dokonała lustra- 
cji niebczpieczenej góry i zabezpie- 
czyła miejsca w których można się 
spodziewać dalszych osunięć ziemi. 

Reporter nasz trafił ha miejsce 
wypadku w kilkanaście minut po 
katastrofie. Rozmawiał z bohaterski 
mi robotnikami. — Nie mogliśmy po 
zostawić swego kolegi na pastwę nie 
eniknicaej śmierci — mówili. — Mie 
liśmy szezęście — dodawali inni. 

į (e). 

zainteresowanych, że w dniach 3 t 4 grud 
nia r. b. w lokalu własnym Koła przy uli 
Zamkowej 24 m. 8, odbędzie się bezpłat- 
ny kurs prelegencki. 

W kursie tym, poza członkami Koła, 
mogą brać udział skademicy nieczłonko- 
wie i wprowadzeni goście. 

Początek kursu w dniu 3 bm. o godz. 
19-ej. 

Zarząd Koła urzęduje i udziela infor- 
macji w wyż. wym. lokalu w niedziele w 
godz. od 11 do 13 i w czwartki w gódz. 
19 do 21-ej. Ё 
| — Akademickie Koło Studentów Ziem, 
Zachodnich. Zebranie ogólne odbędzie 
się w niedzielę dnia 5 bm. o godz. t1 w 
lokalu Akad. Związku Słud. Ziem Półn.- 
Wschodnich przy ul. Zamkowej 24 m. 22. 
Na porządku dziennym sprawa wycieczek 
świątecznych do Bydgoszczy, Poznania 
i Katowic. Po zebraniu przyjmować się 
będzie zapisy nowych członków. 

— WOJSKOWA 

-— Rocznik 1917. 30 listopada upłynął 
termin powtórnej rejesłracjj mężczyzn, 
urodzonych w roku 1917-ym. Rejestrację 
przeprowadzał referat wojskowy Zarządu 

miasta. 
Mimo upłynięcia terminu, wszyscy opie 

szali poborowi, kłórzy do rejestracji nie 
zgłosili się, winni to uczynić w najszyb- 
szym czasie. 

ZEBRANIA t ODCZYTY. 
— Klub Włóczęgów. Dziś, i. |. w pią- 

tek 3 bm. przy ul. Przejazd 12 odbędzie 
się zebranie Klubu z referatem p. dr. Wło 
dzimierza Tarło-Mazińskiego, założyciela 
i prezesa Związku Synarchistów, p. * „Wiel 
ka idea”. Początek o godz. 19,30 Wsięp 
dla członków, kandydatów i zaproszonych 
gości. 

: te ROBOTNICZA 
— Zaterg w fabrykach cukierków za- 

żegnany. Jak już donosiliśmy, w licznych 
w Wilnie fabrykach cukierków wynikł za- |. 
darg na ile nowej umówy zbiorowej. Za-.j I 
nosiło się na słrajk robotników. Obecnie 
sytuacja szczęśliwie wyklarowała się | 
groźba strajku została ostatecznie usunię- 
ła. Wyłoniona komisja rozjemcza pod prze 
wodnictwem inspektora pracy opracowała 
nowe sławki płac, które zostaną egłoszo- 
ne w dniu dzisiejszym. 

RÓŻNE 
— Wiłnianie poznajcie Wilno. W nie- 

dzielę dnia 5 grudnia rb. Związek Propa- 

gandy Turystycznej organizuje wycieczkę 

do Zakładu Niewidomych. Zwiedzi tam 

szkołę powszechną, gimnazjum, internat i 

warsztaty. Wycieczka wyruszy 2 ogródka 
przed Bazyliką pumktuałnie a godz. 12-ej. 

Dla uczczenia pamięci prof, USB Mak- 
symiliana Rosego składają członkinie 
ZPOK. zebrane na posiedzeniu w dniu 2 
grudnia 10 zł na rzecz fowarzystwa opieki 
nad psychicznie chorymi. 

drgnęła mu nawet. 

— Racja! — pomyślał Hiller, który siedząc w 

przyległym pokoju, śledził bacznie przebieg przesłu- 

chania, stenografując słowa Piotra. 
Hellway uznał, że czas zakończyć przesłuchanie 

ł w milczeniu nacisnął guzik. 

= Qdprowadzić! -- powiedział do policjanta, 
który stanął na progu. ; 

Piotr skłonił się uprzejmie i ruszył ku drzwiom. 

„na korytarzu pod oknem, stały dwie śliczne, młode 

kobiety, jedna jasnowłosa, druga brunetka — Ma 
deleine! е 

Nikt nie krzyknął, nikt nie drgnął. Obydwie twa- 
, rze pozostały ehłodne i nieruchome. Tylko powieki 

się..—na znak, że widzi i że 

  

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
Dziś, w piątek dnia 3 grudnia o godz. 

B.15 ostatnie przedstawienie wieczorow. ko- 
medii współczesnej Bekeffiego „Nieusprawie 
dłiwiona godzina”. 

Jutro, w sobotę 4 grudnia o godz. 8,16 
wiecz. odbędzie się premiera jednej z najlep 
szych komedyj Stefana Żeromskiego „Ueiek- 
la mi przepioreczka“... 

W niedzielę, dn. 5 grudnia o godz. 4,15 
ukaže się po raz pierwszy na przedstawie- 
niu popołudniowym doskonała komedia Be 
keffiego „Niensprawiedliwiona godzina Ce- 

ny propagandowe. 

"TEATR MUZYCZNY „LUFTNIA*, 
— Dziś i jutro najweselsze przedstawie- 

nie bieżącego sezonn, jakim bezwątpienia 

jest operetka Eyslera „Wróg kobiet* z Wła 

dysławem Szezawińskim w roli tytułowej, 

oraz świetnie zgranym zespołem. Ceny pro- 

pagandowe. 

JEDYNY WYSTĘP JANINY KULCZYCKIEJ. 

We wtorek, 7 bm., a godz. 20, w sali ki 
na „Mars” przy ul. Ostrobramskiej, urzą- 
dza Zarząd Okręgowy Rodziny Policyjnej 

na rzecz wdów i sierot po poległych poli 

cjantach „Wieczór płeśni i aryj* w wyko- 
naniu znanej i cenionej primadonny ope 

retkowej pani Janiny Kułczyckiej. 
Część dochodu przeznaczona zostaje 

na pomoc szkolną dla najbiedniejszych 

uczenie gimnazjum im. Ks. A. Czartoryskie- 

go w Wilnie. 

— Koncerf na rzecz najbłedniejszych. 
Dnia 5 grudnia 1937 r. o godz. 19 (7 w.) 
w sali Śniadeckich USB odbędzie się kon- 
cerł na rzecz najbiedniejszych parał. Ostro 

bramskiej. Udział w koncercie biorą: P. 

Zofia Roubianks. Chėr „Echo“ pod kier. 

p. prof. Kalinowskiego. Orkiestra symfoni- 

czna Zarząde M'ejskiego. Cena biletów 

od 20 gr. do 99 gr. 

Szczegóły morderstwa 
w Wierszuliszkach 

30 ub. m. do mieszkania Władysława 

Barańskiego w Wierszuliszkach, gm. rze 

szańskiej, przyszedł pijany Stanisław Ga- 

werski, wszczął awaniurę | zaczął bić słu- 

łącą Z. Kołodziejczykównę. Ponieważ w 

obronie błtej stanął robotnik Barańskiego 

Kazimierz Stefańczyk, powstała bójka I Ste 

łańczyk w obronie własnej uderzył Ga- 

werskłego widłamł „zadając mu rany kłute 

w twarz. W dniu 1 bm. Gawerski zmarł w 

mieszkaniu. Stefańczyka przekazano .do 

sędziego żledczego. 

Opór molicji . 

wszysikich, wobec czego 2 bm. policja za 

wzymała dwuch synów. Trzeci syn I matka 

udali się w nocy do Wilna, celem uzyska- 

nia świadectwa lekarskiego, któreby udo- 

wodniło, że Mikulska jest chora. Mikulska 
już od lipca r. b. przedkłada świadectwa 
lekarskie | do 4 Wstopada miała odrocze- 
nie. 

Jaskinia gry przy ul. Mostowej 
Policja wykryła wczoraj w Wilnie po- 

fajemny klub głer hazardowych. Mieścił 
się on w mieszkaniu Zenona Jankowskiego 

W chwili gdy de mieszkania wkroczyła 
policja, zastała przy „zielonym stole” 42 
osób zajętych hazardową grą. (©).   

RADIO 
PIĄTEK, dn. 3 grudnia 1937 e, 

6,15 Pieśń por.; 6,20 Gimnastyka; 6,40 
Muzyka; 7,00 Dziennik por.; 7,15 Muzyka; 
5.00 Audycja dla szkół; 8,15—H,15 Przer- 
wa; 11,15 Audycja dla szkół: Słuch. górni- 

cze; 11,49 Wesoły fortepian; 11,57 Sygaał 
czasu; 12,00 Hejnał; 12,03 Audycja poł; 
13.00 Wiad. z miasta i prawineji; 13,05 „Jak 
zywić owce zimą* — pog. inż. Alfreda: Ter 
ieckiego; 13,15 Muzyka operowa; 14,25 „Pa 
jączek*. noweła Józefa Blizińskiego: 14,35 
Muzyka popularna; 14,45—15,30 Przerwa; 
1530 Wiad. gospod.; 15,45 „Wiełki święty 

i mali łudzie* — pog. dla dzieci młodszyci: 
14,00 Rozmowa z chorymi; 16,15 Carkiestra 
rozrywkowa pod dyr. Br. Nagujewsk:ego; 
t650 Pogadanka; 17,00 „Opieka pozazakła- 
dowa nad umystowo-charymi“ — odežytį 
17,15 Koncert, solistów; 17,50. Frzegłąd wy 
duwnietw — prof. Henryk Moše,eki; „8,00 
Kcmunikat śniegowy; Wiad. sporiowe: 18,10 
Wileński poradnik sport.; 18,15 Jak spę- 
azič święto? — omówi Eug. Piotrowicz; — 
13,20 Recitał fortepianowy Pęłi Sładk'nów- 
ny, 18,40 Chwilka litewska; 18.50 

    

    
    

  

ną sobotę; 18,55 Wil. wiad. spr! 19. 
Fragment słachowiskowy „Napolesn *: 19,32 

Duety — Domra i giłara w wyłw Edwarda 
Liukszy i Wilhelma Sosnowskiego, ; 19,50 
Pogadanka; 20.00 Wielki koncert syinf.: ek, 
21.00 W przerwie: Dziennik wiecz i poga- 
danka: 22,50 Ostatnie wiadomości: 23,00 
Muzyką na dobranoc; 23,00 Zakończenie. 

Wiadomości radiowe 
Q ZIMOWYM ŻYWIENIU OWIEC 

Mówić będzie w piątek, 3 grudnia o go 
dzinie 13.05 inż. Alfred Teriecki przed wi 

łeńskim mikrofonem. 

RECITAL MŁODOCIANEJ PIANISTKI. 

Jedna z najmłodszych pianistek wileń- 

skich, Poła Składkinówna wystąpi przed mi 

krofonem 3 grudnia (piątek), o godz. 18.20 

i grać' będzie utwory Scarłattiego, Chopina, 

Medtnera i Charbrier'a. 

  

    
     

  

    e ZASTOSOWANIE: 

GRYPA PRZEZIĘBIENIE 
BOLE GŁOWY;ZĘBOWit:p, 

  

   

  

T'zgiczna ucieczka 
“I rzekt Siubło pod Klewaniem na Wo 

łyniu wydobyte zóstały zwłoki 16-letniego 

Henryka Woźniaka, wychowanka zakładu 
poprawczego w Kiewaniu, który zbiegł 

przed tygodniem z tego zakładu. 

Zachodzi przypuszczenie, IŁ Woźniak 

w czasie ucieczki chciał przepłynąć przez 

rzekę ! utonął. (K. WJ. 

WŚRÓD PISM 
— „Elektrit-Radio“ Nr 3. Świąteczny 

numer „Elektrił-Radio", który już wyszedł 

r druku w objętości zwiększonej, zawiera 

pożyteczne wiadomości z zakresu radio- 

łonii, a szczególnie ciekawe informacje 

z działalności wileńskiej fabryki „„Elektrit”, 
Pomimo, że wydawnictwo jest przezna« 

crone dla odsprzedawców radioodbiorni- 

ków tej fabryki, jednak może zainiereso- 

wać każdego radioamatora. 

Teatr m. NA POHVLANCE 
Dzit o 4. 8.15 wiecz, 

NIEUSPRA WIEDLIWIONA 
GODZINA 

A
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l ni. Jeśli chodzi o teren zbrodni, to znamy go zgrubsza, 

  

jakkolwiek... — Hellway mruknął coś niezrozumiale, 

jakgdyby pragnąc zaznaczyć, że ten punkt nie jest 

jeszcze całkowicie wyjaśniony. — Jedno jest w każdym 

razie pewne: Gozzi zamordowany został sztylętem. 

Przypadkiem znaleziono broń tego rodzaju w. donicy 

rododendrona. A w takie przypadki nie wierzę! Prze- 

chodzimy .do kwestji najbardziej drastycznej: dlacžė- 

go?! Dlaczego dajmy na to mister Adams miał zamor- 

dować tego młodego człowieka? Nie chce mi. się po- 

prostu wierzyć, żeby mężczyzna w sile wieku, ma- 

jętny i cieszący się dużą popułarnaścią w kołach elity 

towarzyskiej, zakatrupił z prostej zazdrości erv nie- 

nawiści konkurenta do rączki pięknej pani Wiktorji. 

Mógł przecież z pewnością zdobyć bez trudu inną ko- 

bietę, równie nadobną jak ona, chociaż... niekoniecz- 

nie równie majętną... 

m— Jeśli chodzi o moje skromne zdanie — zauwa- 

żyła Jenny — to uważam, że Adams jest z pewnością 

człowiekiem, który w przystępie zdenerwowania byłby 

zdolny do popełnienia zbrodni. Gdyby Gozzi został za- 

strzelony ałbo poprostu zmiażdżony uderzeniem pięści, 

byłabym może uwierzyła, że zrobił to ten choleryk. 

Ale Gozzi został zamordowany sztyletem, a to znów nie 

jest w styla Adamsat ! 

Heliway i Hiller skinęli głowami. Him przychodzi- 

ło to już niejednokrotnie na myśl. 

(D. c. n). #
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Dziś premiera! 

Reżyseria: Van Dyke. 

ROBERT 

„KURJER WILENSKI“ 3 XII. 1937 

Ulubieniec kobiet 

Nad program: DODATKI. 

-— Mestowanie mrodzynarodowogo kasiarza w Wii 
W drodze do Wydziału Śledczego usiłował wręczyć 

wywiadowcy znaczną łapówkę 
W związku z zuchwałym włamaniem 

do kancelarii Sądu O'tręgowego w Lidzie, 
© czym donieliśmy we wczorajszym ,.Ku- 
tlerze”" policja wileńska ws”częła energicz 
ne poszukiwania za włamywaczami, za 
chodz! bowiem bowiem przypuszczenie, 
że w Lidzie działali wileńscy „specjaliści. 

* Prowadząc wywlady w tym kierunku, 
policja śledcza otrzymała Informacje. że 
do Wilna przytył przed kilku dniami z 
Łotwy jakiś pedejrzany osobnik, który za 
trzymał się w mieszkaniu Я 

ZNANEGO ONGIS 
MIĘDZYNARODOWEGO 

WŁAMYWACZA KASSELA 
przy ul. Kalwaryjskiej. : 

W zwązku z tym jeden z funkcjonariu- 
szów Wydziału Śledczego zgłosił się do 
mieszkania Kassela i istotnie zastał w jego 
mieszkaniu: elegancko ubranego osobnika, 
który podał się za niejakiego. Ronberga, 

AMERCZEKAKIECJ 

| cbywatela duńskiego, na dowód czego 
przedstawił paszport duński. 

Zarówno jednak zachowanie się osob 
nika, jak i okecność przy nim legityracyj 
na Inne nazwiska, nasunęło policji przypu 
szczenia, że rzekomy Duńczyk jest niebez 
plecznym płaszklem, którym trzeba się 
zaopiekować. 

W drodze do Wydziału Śledczego 
przybysz z zagranicy usiłował przekupić 
funkcjonariusza i 

ZAPROPONOWAŁ MU ŁAPÓWKĘ 
W WYSOKOŚCI PARUSET ZŁOTYCH 

celem zwrócenia mu jego paszporiu duń- 
skiego. 

Wywiadowca jednak nie przyjął łapów 
kl I doprowadził podejrzanego do Wy- 
działu Śledczego. 

Zachodzi przypuszczenie, że w osobie 
podejrzanego „Duńczyka” wpadł w ręce 
policji wileńskiej międzynarodowy wła- 

  
  

Mord dokonany przez 12-letniego chłosca 
Mieszkaniec wsi Bereżki w powiecie 

sarneńskim Grzegorz Bakiewicz, liczący 
łat 12, napadł na powracającego ze szkoły 
ucznia Dymifra Sergiejewa, lat 8, zawlokł 
go do krzaków I łam zabił uderzeniem 
siekiery po głowie, poczym ściągnął z za- 

bitego buty, zabrał mu czapkę i torbę 
z podręcznikami i przedr:ioty te ukrył 
w lesie. 

Nieletni morderca przyznał się do winy 
I wskazał miejsce, gdzie schowane zostały 
należące do zabitego przedmioty. 

Tajemnica morderstwa w Markuciach 
wyjaśnia się 

Tajemica morderstwa w 'Markuciach 
wyjaśnia się. Tożsamość zamordowanego 
została ustalona. Ofiarą był niejaki Antoni 
Kamiński, który przebywał ostatnio w to- 
warzystwie podejrzanych osobników i zna 
ny był policji jako „rajzer”. . 

'Poznała go siostra, która przez dłuższy 
czas bawiła na prowincji i dopiero po 
przybyciu do Wilna zgłosiła się do po- 
licji I przyczyniła się do ustalenia fożsa- 
mości ofiary mordu. 

Nastąpiłó to przed kilku dniami. 
W międzyczasie policja zdążyła już 

ustalić szereg dalszych okoliczności, które 
doprowadziły do aresztowania pewnej 
osoby, podejrzanej o udział w zbrodni. 

'_ Zabalsamowane zwłoki Antoniego Ka- 
mińskiego wydane zostały siostrze, która 
wczoraj pogrzebała je na cmenfarzu 
Rossa. 

Szczegóły dochodzenia trzymane są w 
ścisłej tajemnicy. (€). 
  

2     

SP
EC

JA
LN

IE
 
UR
ZĄ
DZ
ON
Y 

  

SKŁAD RADIOWY Beci S. i M. LWOWICZ 
Baranowicze, Szeptyckiego 52, tel. 104 
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mywacz. 
"Czy ma on jakiś związek z wiamaniem 

do kasy Sądu Okręgowego w Lidzie wy- 
każe dalsze dochodzenie. 

Ponadto przy ul. Soflanej aresztowano 
dwóch włamywaczy wars 'awskich Golda I 
Szapirę. (<). 

TAVLOR 
„JEAN HARLÓW 
we wspaniałym filmie 

Panowie z towarzystwa 
Passe partout nieważne 

  

Oświadczenie 
Ja, Stanisław Kolankowski, wprowadzo- 

ny w błąd co do osoby, będąc w lokalu Ko 
ła Prawników, w dniu 27 listopada 1937 r. 
wyrządziłem mimowoli krzywdę panu Sta 
nisławowi Borowskiemu, wobec czego wy- 
rażam uboiewanie i odwołuję obrazę. 

Wilno, 2 grudnia 1937 r. 
Stanisław Kolankowski 

Oświadczenie 
Oświadczam, że napad na mnie, jaki 

miał miejsce w dniu 30 listopada r. b. zor- 
ganizowany przez Brodowskiego Tadeusza 
przy współudziale dwóch nieznanych osob- 
ników — uważam za z napaść i spra 
wę kieruję na właściwą drogę. 

к A : А[.)З‘П‹:Ьи!отн. 

|| SWIATOWID | 
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zalew natasta 
  

  

Wskułek niezwykle gwałtownego i ulewnego deszczu zosłało częściowo zalane 
miasto Maryland w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Na zdjęciu park 

samochodowy pod wodą. 

KALENDARZE na ROK 1938 | 
OZDOBY CHDINKGWE | 

POCZTÓWKI ŚWIĄTECZNE 
POLECĄ W DUŻYM WYBORZE 

HURTOWY SKŁAD PĄPIERU I MATERIAŁÓW PIŚMIENNYCH 

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA" 
WILNO, ZAWALNA 13 

    

Kino Mans| Przygody oficera rosyjskiego na Dal. Wschodzie 

Yoshiwara 
„ POLSKIF V ENG 

w-g pow Maurycego Dekobry. 

W rol. gł: Sessue Heyakawa 
  

Caria MARTĄ EGGERTH 25] teens 
PAŁAC WE FLAKDRII 

Nad proaram: RTRAKCJE 

  

— 

Król komików ADOLF 

DYMSZ 
ZNICZ i ORWID 
w rozkosznej przeboj 

„W # Е D 
owej komedii 

© FRA JED д ** 
  

"PIĘKNY -KOLOROWY NADPROGRAM 

HELIOS Dziśl. Najaktualniejszy Alm doby obecnej ł 
| х Film wielkich wrażeń I 

Ostatni pociąg z 
(Last traim from Madryd), W rol. gł. 

oblężonego m.asta 
Dorothy Lamour („Królowa dżunglii) Gilbert | 

Rołand,. Karen Morley i Helena Mack. — Nad program Mirakcje I Aktualia 

  

       
   

         

          

   

  

REDAKCJA ! ADMINISTRACJA: 
, Konto P,K.O. 700.312, Kotto rozrachun 1, 
„Centraba — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 
Redakcja: tel, 79—godziny przyjęć 1—3'po 
Administracja: tel. 99—czyuna od godz. 9.30—15.30 
"Drukarnia: tet. 3-40. Redakcja rękopisów ui 

Wilno 1 

  

    

Lida, ul. Ułańska 11 

południu | Przedstawiciele: 

e zwraca. 3-go Maja 6 

Uprasza się o przybywanie na początki seansów: 4—6—8— 10, w niedzielę od 2:ej 

Nowy suk- 

OGNISKO | : ces czarując, FRANCISZKI GAAL 

w kapitalnej a p A R N A L l L i $6 aiei partnerzy to: 
2 Hans Jaray 

arcykomedii i Szdae Szakal 
DODAŁ KI. Pocz. seans. © 4-ej, w niedz. I św. o 2-€j. Nad program b...-. „MAICONE 

  

  

„REKORE” w 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 123 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKOW 

|| ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie —   
Qddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 

Baranowicze, ul, Ułańska ii 

Kleck, Nieśwież, Słoniim, 
Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 

  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju—3 zł., za gra- 

nicą 6zł, z odbiorem w administracji zł. 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.60 

  

pk. Bandurskiego 4, tel, 8-44, #, АЧНО 
w Wilnie.         
  

  
    

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

P. o. komornik Sąda Grodzkiego w Łyn 
tupach Bazylko Stanisław, zamieszkały w 
Święcianach przy ul. 11 listopada Nr. 2, na 
zasadzie art 602 K. P. C. ożwieszcza, że w 
dniu 20 grudnia 1937 r. od godz. 14,20 od- 
będzie się licytacja. publicz ruchomości, 
należących do Chaima Tabor: ego, w jego 
lokalu, w m. Świr, gminy tejże, pow. świę- 
ciańskiego, skłałających się z prawa dłuż 
nika „do 9/21 części domu na rozbiórkę, zbu 
dowanego na placu Zalmans Zelcera, obec- 
nie zmarłego; dom częściowo murowany, a 
częściowo drewniany. Pozostałe 12/21 częś- 
ci tego domu należą do Soni i Mowszy f.e- 
wi-Lew. 

Prawo dłużnika oszacowan» na sumę 
zł 2.000—, które można ogłądać w dniu 
licytacji w miejscu sprzedaży, w czasie wy 
żej oznaczonym. 

Łyntupy, dnia 29 listopada 1957 r. 
Komornik (—) St. Bazylko. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

W myśl par. 83 rozporządzenia Kady Mi 
nistrów z dn. 25. 6. 1932 r. o postępowaniu 
cgzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. 
R. P. Nr. 62, poz. 580), Urząd Skarbowy w 
L'dzie, podaje do ogólnej wiadomości, że 
dn 10 grudnia 1937 roku o godz. 13, w lo- 
kalu Rurysa Wincentego, s, Adama zam. Gu- 
dakompie gm. Ejszyszki, cełem uregulowa- 
nia zaległych należności różnych wierzycie- 
li — Rurys Wincenty s. Adama, Gudakom- 
pie, gm. Ejszyszki — odbędzie się sprzedaż 
z licytacji niżej wymienionych ruchomości: 
Owiec starych 10 szt. 150 zł. źrebak półtora 
roczny, kasztan 1 szt. 179 z!., cielaki półro 

czne, 2 szt. 40 zł., żyta w ziarnie 50 pud. 
166 zł. wiałnia w dobrym stanie 1 szt. 45 
45 złotych, waga dziesiętna (250 kg) 1 szt. 35 
złotych. 

Zajęte przedmioty można oglądać dnia 
10 grudnia 1937 r. od godz. 13 w lokalu zo- 
bowiązanego. 

Kierownik Urzędu Skarbowego 
podpis nieczyt. 
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LEKARZE 
опА АУ ТА, 

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitalu Sawicz Choroby skórne. 
weneryczne i kobiece, uł. Wileńska Nr. 34 
tel 1866 Przyjnuje od 5—7 wiecz. 

  

DOKTOR MED. 

Zygmunt Kudrawicz 
choroby wenery”zne, skórne moczopłciowe 
uł. Zamkowa 15, tel. 19-60 Przyjmuje w godz. 

od 8—1 i od 3— 7 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne. skórne i moczopłełows 
uł Wielka 21. te. 921 Przyimuj> o dcodz. 

9—1 1 ad 3—P 

  

DOKTOR 

zeldowicz 

  

Choroby skórne, weneryczne, Sy narzą- 
dów moczowych. od godz. © -1 i 5—8 w. 

DOKTOR, 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 

Wileńska 28 m. 3, telefon *77. 
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AFUSZERŁA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz 9-ej rano do godz. 7-e] 

Ua UL Jakuba aJsińskiego 5—18 

róg Ofiarnej, -obok Sądu. 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elekiryza.ja UI. 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec! 

Grodz- 

  

AKUSZERKA 

Smialowska 
oraz Gabinet Kosmetyc'"v. odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek. waiqrów. pie- 
gów, brodawek. łupieżu, usuwanie fluszrzu 
z bioder i brzucha, kremy. odmi. Tzałą”e. 
wanny elekiryczne, elektryzacja. Ceny przy» 
stępne. Porady bezplatne. Zamkowa 26—6 

MAKŻŁADŁAAŁ DAŁ AŁAŁ AA ŁBA AAS ADAK AAC AŁIAAAAŁ 

Handel I Przemysł. 
TYYYYYYTYYYYYYYYYY*"FYVTTYYY 

PRACOWNIA KRAWIECKA „IRENA% al 
Autokolska 39—3 wykonywųje solidnie, ta 
nio i elegancko sukicnki, palta i fulra. 

r 

      

  

GUSTOWNE szaliki, apaszki, pończochy, 
skarpety W. NOWICE! — Wilno, al. Wiel- 
ka Nr. 30. Madne rękawiczki, torebki, para- 
sole, ciepla bielizna. . 
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INTELIGENTNA, młoda osoba potrzebnę 
jako gospodyni (do jednej osoby). Adres w 
Administracji. 
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Kupme i sprzedaż 
*Yv"Y""TE"YYYYYYTYYYTYTYYYYY 

KUPIĘ MAŁY DOMEK drewniany lu) 

murowany, za gotówkę. Dzielnica obojętną. 

Oferty do Adm. „Kurjera Wileńskiego”, pod 

„b .pilne*. 

        

    
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr. 
za wiersz jeduoszp. Do tych ceu dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
ue 509/, Układ ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy, 2а 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadestane* redakcja nie odpowiada, Administracja 
zastrzega sobie prawo zim:any terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze” 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.80 1 17 — 19 

  

ot „odp. Jan Pupiałło Redakt 
= ras RE wę


