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„Jeżeli gdzie są tarcia to na szczytach" 
Obszerne streszczenie przemówienia gen. Żeligowskiego 

wygłoszonego w dniu 2 b. m. na plenum Sejmu 

Myśli ludzkich, chcąc je zrozu- 
imieć, nie wolno brać w oderwaniu 
od człowieka, który je wypowiedział. 

Mówca-polityk, człowiek, dla któ- 
rego wypowiadanie się w mowie i pi- 
smie stało się już zawodem, traktuje 
własną wymowę jako instrument do 
osiągnięcia celów Ściśle określonych 
i obliczonych. Takim doskonałym mó 
weą i publicystą politycznym jest np. 
pułk. Bogusław Miedziński. 

Ale są również mówcy i publicy- 
ści, którzy wypowiadają się tylko 
wtedy, gdy leży im coś na sercu, gdy 
ich coś gniecie. Ludzie ci nawykli do 
czynów, nie słów, gdy czują, że cze- 
goś własnym tylko czynem przesądzić 
nie zdołają, mówią, głoszą wyczute 
prawdy, nie dlatego, żeby przez to za 
mierzali osiągnąć jakiś konkretny e- 
fekt faktyczny, ale poprostu dlatego. 
żeby dać świadectwo prawdzie. 

Przemówienia mówców pierwszej |- 
kategorii interpretacji nie wymagają 
Są tworem skończonym. Same są in- 
terpretacją. . 

Mowy natomiast ludzi, nawykłych 
tylko do czynów wypowiedziane pod 
wpływem wielkiej wewnętrznej po- 
trzeby serca, same są jak czyny. Są 
raczej symbolem określonej treści, niź 
jej ostateczną i dla wszystkich zrozu- 
miałą formą: 

Takie uwagi nasuwają się same 
przez się temu, kto słyszał ostatnie 

pów gen. Żeligowskiego w 
ejmie lub dziś ma je przed sobą na 

szpaltach gazet. 

„Jeżeli gdzie są tarcia, to na. szczy 
tach“. To zdanie nie jest tylko koń- 
cowym akcentem przemówienia gen. 
Żeligowskiego. Jest jego osią. Gen. 
Zeligowski ma zaufanie do szerokich 
mas chłopskich i twierčzi, že tam nie 
ma tarč.. Tarcia są u góry, a na dole 
znajdują tylko szkodliwy - od- 
dźwięk. Chcąc zjednoczyć naród, trze 
hc zjednoczyć jego szczyty. Podstawą 
zjednoczenia powinna być konstytu- 
cja. W tym wołaniu o zjednoczenie u 
szczytu dźwięczy nuta tragiczna, pły- 
nąca z głębi serca nie polityka, nie 
mówcy, ale żołnierza-rolnika. į 

Gdy trzeba się ustosunkować do 
zjawiska, które nas bardzo blisko ob- 
chodzi, a które musimy oceniać ujem 
nic zazwyczaj zwracamy się w -pierw 
szym rzędzie do tych, z kim nas łączą 

e jbliższe stosunki, najserdeczniejsze 
uczucia. Nie dlatego, żebyśmy ich czy 
nili winnymi, ale dlatego, że żalić się 
zwykliśmy tylko osobom najbliższym 
i ich uwagę zwracać na zło, które wi- 
dzimy: 

: Gen. Żeligowski mówił o p. Pre- 
mierze, „wym towarzyszu broni, mó- 
wił o jego okólniku i O. Z. N. Mówił 
też i o Wodzu Naczelnym, a jednocze SMC 1 W przemówieniu i w replice pod 
kreślał swą miłość i żołnierskić przy: 
wiązanie do niego. 

Gdybyśmy chcieli oceniać przemó- 
wienie płytko, w płaszczyźnie inter- 
prelacji gramatycznej, w płaszczyź- 
nie tylko taktyki,_ moglibyśmy ; za 
wzorem wczorajszej południowej pra 
sy Warszawskiej napisać nie tylko 
tak, jak ona: „Pojedynek dwóch 80- 
neralow w Sejmie“, albo „Gen. Želi- 
gowski przeciwko preinierowi i O. Z. 
N“, ale nawet „Gen. Żeligowski prze- 
ciwko Wodzowi Naczelnemu”. 

Byłby to absurd. Absurd tym więk: 
„szy, że znamy już jeden „bunt* gene 

rała Żeligowskiegó przeciwko Wodzo 
wi Naczelnemu przed 17-tu laty i ten 
„bunt* umiemy właściwie ocenić. 

Dzień wczorajszy w Sejmie jedno Z 
pism nazwało dniem gen. Żeligows- 
kiego. Całkiem słusznie. W dniu tym 

lamenterąy odziennej „taktyki: par ! nej wdarł się niby prąd świe 
żego powietrza. Czyn odważnego czło 
wieka, czyn o dalekoidącym „Strate- 
gicznym* znaczeniu, który wstrząs- 
nął audytorium, zwrócił uwagę nie na 
osoby, a na zagadnienie. — Tarcie u 
szczytów! 

Parlamentarny czyn gen. Żeligow 
skiego w moim pojęciu, wbrew co- 
dziennym obyczajom sejmowej takty- 
ki nie był skierowany swym ostrzem 

Pos. Żeligowski: Na łerenie Sejmu powsta 
ło nowe stronnictwo—Obóz Zjednoczenia 
Narodowego. Na czele tego stronnictwa 
stoją ludzie wybiłni, znani z wielkiego pa 
triotyzmu, uczciwi i wysoce oddani spra- 
wom dobra państwowego. Program tego 
Obozu jest taki, że wszyscy pod nim może 
my się podpisać. Stronnictwo to jest, że 
tak powiem pod prołektorałem najwyż- 
szych władz państwowych. 

Aczkolwiek tak jest, jednakże zapytu- 
jąc swego sumienia, czy mogę złożyć ak- 
ces do łego stronnictwa, dostaję ujemną 
odpowiedź. Dlaczego tak jest? Zastłana- 
wiam się, dlaczego stronnictwo powstaje 
właśnie teraz w okresie gdy mamy nową 
konstytucję, gdy wszystkie sprawy Państ- 
wa są uregulowane, wytyczne poliłyczne 
są wyraźne? 

Cofnijmy się wstecz do roku 1926. Mar 
szałek Piłsudski załrzymał sobie wówczas 
dwie sprawy w Rządzie: wojsko i polity- 
kę zagraniczną, Wiemy, że tam wszystko 
jest dobrze i o tem nie będziemy mówić. 
Resztę oddał swym najbliższym współpra 
cownikom. Od łego czasu upłynęło 11 lat. 
Co się w ciągu tych 11 lat stało i czemu 
obecnie, gdy jest wszystko — zdav:ałoby 
się — uporządkowane — Konstytucję ma 
my prawie idealną — szukamy znów ja- 
kichś nowych dróg? 

Przez pewien okres czasu w 1925 i 26 
roku byłem Ministrem Spraw Wojskowych 
( dziś jeszcze nie mogę bez obrzydzenia 
wspominać tych czasów, tej atmosłery. po 
liłycznej, jaka panowała wówczas wew- 
nątrz kraju. To się musiało zmienić i wła 
Śnie. wszystko się zmieniło. Na czele Pań 

«stwa słanęli ludzie najbliżsi Marszałkowi 
Piłsudskiemu i Jego ideom. Oni to opra- 
cowali nową Kons'yfucję, a tymczasem 
obecnie mówimy, że Konstytucja ta jest 
zła I chcemy odejść na nowe tory — jakie? 

Długo można by mówić o przebiegu 
tych 11 lat, które upłynęty od roku 1926. 
Nie wiem, czy to jesł potrzebne i nie o 
to chodzi. Chodzi o to, w jakim jesteśmy 
momencie obecnie, jaka jest bieżąca stra 
'łegia Państwa. Wydaje mi się, że na czo- 
ło wysunęły się dwa zagadnienia: 

1) Obóz ideowy, który rządził i który 
ma wielkie zasługi dla kraju, który, zda- 
niem moim, powinien był wejść w ramy 
nowej Konstytucji, Konstytucji opracowa- 
nej przez najwybiłniejszych przedstawicie 
li łego samego obozu, nie chcę łego uczy 
nić i zamierza pójść inną drogą. Czy to 

jest dobrze i od czego ło się zaczęło? Za 

częło się w lipcu zeszłego roku od okól 

nika p. Premiera, który stwierdzał, że dru 

gą osobą w Państwie jesł p. Marszałek 
Śmigły Rydz. Konstytucja przewiduje in- 
ną gradację :Prezydent, Rząd, parlament, 
wojsko. Jakaż zaszła konieczność, aby ten 
słan rzeczy zmieniać? 

Rozumiem że są momenty w dziejach 
narodu, gdy zachodzą takie okoliczności, 

że konieczność jako prawo hisłorii zmu 
sza nas do wydawania specjalnych zarzą- 
dzeń dla dobra kraju koniecznych. Konie 
czność ła staje się prawem. Jakież jednak 
zaszły nadzwyczajne okoliczności, które 
spowodowały wydanie okólnika p. Pre- 
miera? Okólnik był wydany w słowach 
jaknajwiększego uznania, które my wszys 
cy czujemy, a więc czyż mamy walczyć z 
tym okólnikiem? Jeżeli jednak w szere- 
gach najwyższych czynników w Państwie 
odstępuje się od zasad Konstytucji, to cóż 
mamy, mieć świąłego. To co się obecnie 
stalo na terenie Sejmu, powstanie -OZN 
jest dalszym ciągiem odstępowania od ram 
konstytucyjnych. 

2) Na terenie świała dzieją się wialkie' 
„przemiany. Niemcy czy Włosi tworzą no 
wy ustrój tetalistyczny, słają się silni. Nas 
ło nęci, nie mówimy jednak tego otwar- 
cie. Lecz czyż jest ło nasza droga? Nie. 
Naród polski jest więce! wart, aby być 
pod rządami totalnymi. To zresztą już by 
to, mieliśmy totalizm magnaterii, totalizm 
państw zaborczych i często naszej admi- 

przeciwko żadnej osobie, a tylko prze 
tiwko określonym zjawiskom. 

Całe nieszczęście: że w Połsce ma- 
ło jest ludzi, którzy takie ujmowanie 
sprawy umieją zrozumieć.   Piotr Lemiesz.   

nistracji. Połrzeba nam prawa, musimy 
obudzić ducha naszych obywateli. Kon- 
słytucja daje nam właśnie tę możność. Na 
cóż jeszcze mamy szukać nowych dróg nie 
zgodnych z prawem i z duchem narodu. 

Taka polityka jest wysoce fałszywa. W 
takich pociągnięciach, jak okólnik p. Pre 
miera i fakt powsłania OZN na terenie Sej 
mu daje sią wyczuć odgłosy, że grupa ta 
chce mieć wpływy i nadal ra politykę Pań 
stwa i to wbrew Konstylucji. 

Obóz Legionowy, który ma olbrzymie 
zasługi dla Państwa, lecz który odejdzie, 
stanie. się opozycją, tam: się skonsoliduje 
i włenczas odegra wielką rolę w życiu 
Państwa, tym bardziej, że ma praktykę 
rządzenia. Trzeba sobie w czas powie- 
dzieć: Wykorałem i odchodzę. 

Gdy się będziemy zastanawiali czegoś 
my przez osłatnia 11 lat nie zrobili, cze- 
gośmy nie przewidzieli, co nas najwięcej 
teraz boli, to musimy stwierdzić, że dotych 

czasowe rządy straciły obecnie zaufanie, 
społeczeństwa, Dlaczego? Dlaczego panu 
je obecnie atmosfera nieufności, która da   

je się powszechnie odczuwać? Stało się | chu iudowego 
tak dlatego, że warstwy rządzące składają 
ce się z dobrych Polaków, z ludzi uczci- 
wych i wielkich patriotów wchłonqły w 
siebie czynniki ujemne, różnych kariero- 
wiczów, ludzi nie mających z ideą dobra 
państwowego nic wspólnego. 

Marszałek: Proszę Pana Generała o 
bliższe sformułowanie zarzutu karierowi- 
czostwa. Czy miał Pan na myśli, że ka- 
rierowicze znaleźli się w Rządzie? 

Pos. Żeligowski: Nie. „Właśnie podkre 
ślałem, że w Rządzie są ludzie uczciwi i 
gorący pafrioci. Jednakże na różnych sta 
nowiskach w różnych urzędach znaleźli się 
ludzie, którzy dostosowali się do obec- 

nych warunków, stali się ulira piłsudczyka 
mi „ultra legionistami, mimo iż w legionach 
nigdy nie byli i z ideą legionów nic 
wspólnego nie mieli. Oni to robili złą 
reklamę Rządowi. W urzędach I w życiu 
zapanowała niezdrowa atmosfera, wyraża 

jąca się w kulcie dla polityki rządowej. 
W. ciągu ostatnich lat nie doceniliśmy 

zagadnienia sprawy ludowej. Tragedią ru 

  

Vielka parada gospodarcza w Wilnie 
Wezmą w aie]j.udział wicep”. Kwiatkowski, 
oraz ministrowie resortów gsspodarczych 

Dnia 11 b. m. z okazji poświęcenia nowowybudowanego 

w Wilnie gmachu PKO odbędzie się wielka narada gospo- 
darcza, na której przedstawiciele miejscowych sfer gospo- 
darczych będą mieli możność przedłożyć swe postulaty 
panu wicepremierowi Kwiatkowskiemu oraz ministrom 

wszystkich resortów gospodarczych. 

Przemówienie posła dr. Wielhorskiego 
na plenum Sejmu w dniu 2 grudnia 1937 r. 

  

Pan Wicepremier Kwiatkowski przed- 
stawił wczoraj Wysokiej Izbie podstawy, 
na jakich planuje on inwestycje. Widzieli 
śmy, że wyszukuje się dn tego tereny sło 

sownie do następujących trzech probierzy: 
warunków obronności, zapewnionego ob- 
fitego owocowania włożonego kapifału I 
konieczności demograficznych. Jako taki 

okręg uznano na dziś i na jutro 5 ndo- 
mierskie I Małopolskę Środkową; w dal- 
szej przyszłości — obwód iwowski, pomią 
dzy Bugiem a Dniestrem. Nasłępne plany 
wychodzą już poza horyzont przewidywań 
współczesnych. 

Należy uznać słuszność w wyborze kry 
terlów, które decydują o koncentracji wy 

siłków w pewnych terenach. Bezsporną 

wydaje się również sama zasada koncen- 
tracji tych wysiłków, wobec skąpych środ 

ków finansowych, jakimi rozporządzamy. 
Niepodobna jednak zrozumieć, dlaczego 

przy zastosowaniu powyższych kryteriów 
ziemie wschodnie pozostały poza nawla 

sem zalnteresowań Inwestycyjnych państ- 

wa; I na dziś I na jutro! — Jedynie Wil- 
nu przyobiecano budowę elektrowni w 
Szyłanach na Wilii. Cały wielki pas kraju 
natomiast, stanowiący frzecią część obsza 
ru państwa, pominięty został w planie in 
westycyjnym poza tym wyjątkiem zupeł- 

nie. ‚ 
P. Wicepremier podawał nam cyfry 

wielkiego zagęszczenia ludności w Mało 
polsce. Pod Tarnowem mieszka na kl. kw. 
do 160 ludzi! Zapewne, że takie stosunki 
każą tam spleszyć z uprzemystowieniem 
kraju. Ale czy na wschodzie jest iepiejl 
Wołyń północny I Polesie np. posiadaią 
zaledwie po 40—50 mieszkańców na kim. 
w. Zważyć jednak należy, że w obwo- 
dach tych na kłm. kw mamy zaledwie po 
lowę ziemi, zdolnej do uprawy w stosun   

, (Streszczenie) 

  

było zawsze to ,że nie 
miał on dobrych przywódców. Obecnie to 
się zmieniło. Na czele ruchu ludowego 
znaleźli się właściwi 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 państwowy. Mieszkam 
wśród tego ludu w dzielnicy położonej 
najbliżej wschodu i stwierdzam, że nie ma 
łam komunizmu, Sądzę, że tym bardziej 
w innych dzielnicach Polski nie ma go 
również. 

Wrócę jeszcze do okólnika. Miał on 
takie złe strony: 

1) był wydany wbrew Konstytucji, 

2) tworzył dualizm na szczytach Państ- 
wa, 

Poczucie odpowiedzialności jest w ogóle 
wśród nas, Polaków słabo rozwinięte. Któż 
jest przed tym odpowiedzialny. Konsty< 
tucja mówi, że Prezydent rządzi się swym 
sumieniem i jest odpowiedzialny przed 
Bogiem i historią, a Rząd przed parlamen- 
łem. Tymczasem p. Premier oświadcza. że. 
ofrzymał rozkaz od Marszałka i jest przed 
nim odpowiedzialny. W ten sposób, pro 
szę panów, włączyliśmy wojsko do poli- 
tyki. 

Wojsko jest dziś i powinno być zbliżo- 
| ne do społeczeństwa, lecz te społeczeńst 
wo winno zbliżać się do wojska, a nie woj 
sko do społeczeństwa. (Głos: Naczelnemu 
Wodzowi należy :'ę honorowe miejsce w 
Państwie). Tak jest. Nikt tego nie kwestio 
nuje i łak też mówi Konstyłucja. Wszys- 
cy mamy najwyższą cześć dla Marszałka na 
którym ciąży najcięższy obowiązek i odpo 
wiedzialność w czasie wojny. Miałem za- 
miar postawić wniosak z prośbą o cofnię 
cie okólnika p. Premiera. Nie będę tego ro 

(Dokończenie na str. Lej) 
  

Ku do jej zapasu na tej samej przestrzeni | wschodnich, cierpliwa I zaradna podnosi 
w Małopołsce. Ziemia fa jest poza tym w 
dzisejszym stanie kultury prawie o poło- 
wę mniej wydajna niż pod Tarnowem. — 
Uwzględniając dwie powyższe korektury, 
spostrzeżemy bez trudu, że przy gęstości 
zaludnienia 40 osób na kim. kw. Polesie 
i Wołyń północny posiadają ludność rolni 
czą, stojącą w takiej samej nędzy i ciasno 
cie w stosunku do wydajności ziemi, jak 
Małopolska środkowa. Taką jest statyka. 
Dynamika wygląda jeszcze gorzej. Przy- 
tost roczny ludności wynosi pod Tarno- 
wem 11 na 1000, a na Polesiu i Wołyniu 
251 Ziemie Wschodnie to obszar, gdzie 
przebiega isina rewolucja demograficzna. 
Nacisk na ziemie, wobec słabej urbaniza 
cji tych prowincyj rośnie więc zastraszają 
co, stwarzając odpowiednie konsekwencje 
gospodarcze i... psychologiczne. 

Dalej, jakże wygląda probierz opłaca! 
ności Inwestycji w odniesieniu do tych 
ziem | Nieprzebrane bogactwa kamienia 
brukowego I budowlanego, kaolinu, gra- 
fitu i t. p. leżą tam na powierzchni zlemi 
w warunkach idealnie opłacających ich 
eksploatację. Trzeba do tego jednal. zbu 
dować kanał wodny i parę pomocniczych 
nij kolejowych. Wołyń południowy znów 
jest rezerwoarem środków żywności I su- 
rowców poszukujących rynku na zew- 
nątez. Na wysokości Wołynia leży względ 
nie niedaleko Sandomierz z narastającą 

dokoła niego szybko ludnością przemys 
łową, Inwestowanego 1есо okręgu. Braku 
e zaledwie kilkudziesięciu kim. kolei, by 
powyższe dwa rejony pańztwa, dopełniają 
ce się ekonomicznie, związać ze sobą do 
aktów wymiany handlowej. Nie można jed 
nak od szeregu łat doprosić się wybudo 
wania tego krótkiego odcinka kolei. 

Pozostawałaby przeto, jako ratunek i- 
niejalywa prywatna. Miech ludność ziem   

własnymi siłami poziom gospodarczy 
swych ziem. P. Wicepremier zacytował 
wczoraj słusznie zasadę liebigowską t. zw 
„prawo minimum”. Posiada ono istofnie 
zastosowanie zarówno w fizjologii, jak e- 
konomice. Otóż wobec tego, że czynnik 
komunikacji występuje na połowie obsza- 
ru ziem wschodnich w „minimum — re- 
jon ten skazany jest na zupełny zastój eko 
nomiczny; żadna inwestycja nie ma tam 

widoków rentowności. Pomyślne objawy 
pewnego postępu gospodarczego doty- 

czą jedynie połowy terenu ziem wschod- 
nich Rzplltej, gdzie się stosunki komuni- 
kacyjne kształtują pomyšlniej. 

Wreszcie trzeci probierz: obronności. 
Ziemie wschodnie stanowią żywy wał, os- 
łaniający resztę obszaru Rzpliiej od 
wschodu. Państwo nasze jest zbyt biedne, 
by zbudować beionową linię obrony, na 
wzór trancuskiej „linii Maginot" na wscho 
dzie. Musi ją przeto zastąpić postawą ob- 
ronną serc swolch obywateli na tych zia 
miach. Czy wskazane wyżej warunki da 

mograficzne i gospodarcze na tych obsza 
rach mogą sprzyjać narastaniu „morale” 
wśród mieszkańców tych obszarów! Czy 
postawa ich heroiczna i przywiązanie wo 
bec państwa mają szanse umacniać sięł 

Obecny stan rzeczy, gdy przeludnienie 
wsl kresowej nie posiada warunków na 
rozładowanie się, pcha tam psychologię 
wielomillonowej masy wieśniaczej w dół, 

ku rozgoryczeniu. 

Nie mogę się zgodzić na twierdzenie, 
że Polskę nie stać na fo, by przez skrom 
ną bodaj pomoc ekonomiczną uratować 

siłę ducha, a przeto wzmóc najistotniej- 

siłę obronności województw wschodnich 
wobec wszelkich zakusów z zewnątrz. — 
Polska tego dokonać musi. inne twierdze- 
nie a limine odrzucam!



® 

WARSZAWA (Pat). W dniu dzi- 
siejszym w godzinach popołudnio- 
wych Nord-Espressem z Paryża przy 
był do Warszawy z oficjalną wizytą 
francuski minister spraw zagranicz- 
nych p. Yvon Dełbos. Ministrowi spr. 
zegr. Francji towarzyszą min. Char- 
lės Rochat — dyrektor gabineta mini 
stra, oraz p. <rmand Berard, zastęp- 
ea szefa gabinetu. 

Na dworcu głównym p. ministra 
powitali: min. spr. zagr. Józef Beck, 
dyr. protokółu dypl. Rcmer, dyr. ga- 
binetu ministra spr. zagr. Łubieński, 
wieedyrektor J. Potocki, wojewoda 
Jaroszewiez, prezydent m, st. Warsza 
wy St. Starzyński, członkowie amba- 
sady franeuskiej oraz przedstawiciele 
kolonii francuskiej i towarzystw połs 
ko-franėuskich w Warszawie. 

Tym samym pociągiem , przybyli 
ambasador Polski: w Paryżu P. Łuka 
siewiez i ambasador francuski w War 

  

  

szawie p. Noel, ktėry towarzyszył p. 
min, Delbosowi od Zbąszynia. : 

Z dworca p. min. Delbos, w towa 
rzystwie ambasadora. francuskiego 
Noela odjechał szmochodem do amba 
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Minister spr. zagranicznych Francji 
przybył do Polski 

| sady franeuskiej, gdzie zamieszkał 
wraz z otoczeniem. 

O godz, 18,30 p. min. spr. zagr. 
Francji Delbos złożył wizytę p. min. 
Józefowi Beekowi. 

rozmawiał w Berlinie z min. Neurathem 
BERLIN (Pat). Niemieckie biuro 

informacyjne donosi: > 
Pociąg wiozący do Polski min. Del 

bosa przejeżdżał dziś . przez, Berlin 
pizy czym zatrzymał się na kilku 
dworcach. 

Na dworcu Zoo wsiadł do posiągu 
ambasador francuski w Berlinie Fran 
cois Poncet. Towarzyszyć on będzie 
w podróży ministrowi Delbosowi aż 
do Frankfurtu nad Odrą. 

Na dworcu Friedrichstrasse powi- 

RAR S 

P. min. Delbos oraz premier francuski Chaułemps. w. oknie wagonu, 

  

- Przemówienie gen. Żeligowskiego 
(Dokończenie ze str. Tej) AA 

bić, gdyż myśli w nim zawarte 
wszystkim drogie, 

Gdyby jednak p. Premier miał to zro- 
bić sam, fo mam wrażenie, że wszystko 

są nam 

stanęłoby spowrotem na swoim miejscu. : 
Naród polski jest spokojny i wszędzie gó 
rę bierze zdrowy instynkt. Jeżeli gdzież są 
'łarcia, to na szczytach. 

* * * 

Po przemówieniu p. premiera gen, Sła 
woj Składkowskiego i p. wicemarszałka 
Miedzińskiego, p. poseł gen. Żeligowski 
zabrał głos pa rez drugi | oświadczył co 
nas'"ouje: * 

"acznę od p. Premiera. Okólnik mnie 
osobiście zdziwił, Udałem się więc do p. 
Premiera i zapytałem, co on znaczy. Dła- 
czego trzeba stwilerdzić głębokie uczucia 
szacunku i miłości w stosunku do naczelne 
go wodza w sposób niemal biurokrałycz= 
ny. { » S 

Przeszedłem cate piekło rewolucji bol- 
szewickiej z żołnierzem polskim i stwier- 
dzić muszę, że nie zdarzył się ani jeden 
wypadek, żeby żołnierz polski zrobił ja 
kąś krzywdę swojemu oficerowi, żeby nie 
słał zawsze za nim. Dziwi mnie, że naród, 
który ma takie piękne tradycje żołnierskie, 
nagle otrzymuje okólnik, jaki ma być sto 
sunek do raczelnego wodza. 

'Pan premier Składkowski powiedział mi 
ło samo, co mówił p. Miedziński, że byl 
ło rozkaz Pana Prezydenta. Skłaniam się 
przed rozkazem Pana Prezydenia, ale pa 
mięłem, że Fan Prezydeni ma największą 
władzę; lecz w ramach Konstytucji, a prze 
cież Konstytucja zostela opracowana przez 
naszych najpoważniejszych mężów i jeśł 
załwierdzona najwyższym aułorytefem. 

Wiem, jakim żołnierzem jest pan ge 
nerał. Składkowski, szczególnie ja, który 
miałem szczęście 18 lat temu z nim współ 
pracować. Wiem, że p. generał Składkow 
ski otrzymany rozkaz wykona. Ale p. gen. 
Składkowski powiedział, że otrzymał ież 
rozkaz marszałka, a więc mamy dwa rozka- 
zy, a wiem, co to znaczy, gdy żołnierz, 
otrzymuje dwa rozkazy. Jest to tragedia. 

Obecnie Iworzy się obóz zjednoczenia 
narodowego. Mam wrażenie, że dzieje 
się to nie z woli marszałka, ale z woli sze- 
regu 'udzi, aby jego nazwisko zwiezać z 

łym obozem. Nikt nie może przeczyć, aby 
wódz naczelny nie miał jak największego 
wglądu we wszystkie sprawy państwa. 
Jest fo konieczne dla obronności kraju i 
fak się dzieje w każdym państwie. Pamię- 
łamy wszyscy, jaką wsłkę stoczył Marsza- 
tek Piłsudski o ustawę o naczelnych wła- 
dzach obrony państwa. Dziś przychodzi 
QZN i widzę chęć wcięgnięcia naczelnego 
wodza do polityki. Widząc Jakie tenden 
cje, zwracam się do przeszłości. Pan pre 
mier Skladkowski powiedział. że „rok   

_miłezał | teraz dopiero z' zarzutem naru 
szenia Konstytucji”, Tak jesł, rok czasu za 
słanawiałem się nad tą sprawą i do jej po 
ruszenia skłoniły mię dalsze: posunięcia - 
w tej kwestil, które obecnie nasłąpiły. 

Marszałek: Panie generale! regulamin 
Sejmu przewiduje, że mówca, zabierając 
ponownie głos w dyskusji, może przema 
wiać 5 minuł 

Poseł gen. Żeligowski: Zdaje się mi, 
że już wszystko, co miałem do powiedze- 
nia, powiedziałem. Może jestem pod tym 
względem nieco przeczulony, ale chciałem 
wyjaśnić, czy w przemówieniu p. Miedziń 
skiego nie było akcentu kwestionującego . 
nasze oddanie się naczelnemu wodzowi. 
Gdyby łak było, musiałbym tę sprawę je 
szcze wyjaśnić. 

Poseł Miedziński z miejsca: Nie miałem 
zamiaru kwesiionować u p. generała naj- 

L szacunku dła naczelnego wo- 
za. ” 

Poseł gen. Żeligowski: Wobec tego 
nie mam już nic do powiedzenia. 

    

    
NAJTAŃSZY 
TYGODNIK W POLSCE 

tuł ministra Delbosa charge d'affaires 
Lubomirski. 

Na dworcu śląskim oczekiwał mi- 
nister spraw „zagranieznych Rzeszy 
Neurath, który wsiadł do pociągu 
min. Delbosa i przeprowadził z nim 
krótką rozmowę w obecności amhasą 
dora Franęois Poncela. 

ode R 

BERŁIN, (Pat). Przybycie na dworzec 
berliński ministra spraw zagranicznych 
Rzeszy von Neurałha celem  powiłania 
min. spr „zagranicznych Delbosa ora: roz- 
mówa obu ministrów w wagonie, wywoła 

|ły w tułejszych kołach poliłycznych sen 
sancyjne wrażenie. W Berlinie podkreślają 
Чеп niezwykły akt kurłuazji ze strony rzą 
du Rzeszy w stosunku do ministra Delbosa. 
Według dotychczasowych bowiem zwycza 
jów dokonywał powitania 
cych zagranicznych mężów stanu jeden z 
urzędników Wilhelmsirasse. Tak było przy 

przejeździe do Polski min. Lavala. 
Gest ten koła niemieckie oceniają, Ja- 

ko chęć obu ministrów wykorzystania choć 
krótkiej okazji do bezpośredniega spotka 
nia, ale przede wśzysikim jako obustron 
ne pragnienie podkreślenia faktu, że od- 
wiedziny min. Delbosa w stolicach wschod 
niej Europy nie mogą być uważane za skł 
nieprzychylny dla Berlina. 

WYROK 
na członków nielegalnej 

-organizacji zbrojnej 

Stronnictwa Narodowego 
ZAMOŚĆ (Pat). W procesie przeciw człon 

kem niełegalnej organizacji zbrojnej stron- 
sietwa narodowego, zapadł dziś koła godzi- 
ay 14-ej wyrok w sądzie okręgówym, skazu- 
jucy Kazimierza Rzewiskiego na 1 rok wię 
„zienła, Antoniego Glińskiego na_6 miesięcy 

“| więzienia f Władysławź Plizgć na 3 miesią 
ce areszta. Wszystkinr kary zawieszono. Sze 
*Gelu oskarżonych sąd uhiewińnił. 

W: motywach sąd zaznaczył, źć przewód 

sądowy nie dostarczył dowodów odnośnie 

dsorzenia związku zńrojaego. Stwierdził na 
'tamłast nielegalne posładanie broni oraz 

grozić bezpieczeństwu publicznemo. Sąd 

wziął pod uwagę dotychezasawą  niekaral- 

ność askarżonych za tego rodzaju czyny, po 

budki ideowe oraz skruchę i przyznanie się 
do winy 

Skamieni»ty żółw 
z p'zed 400 tvs. lat 
BUENOS AIRES' (Pat). W Zagłęhiu Rio 

Tercero w prowincji Cordoba znaleziono w 

korycie rzekł tej samej nazwy, skamieniałe 

ga żółwia w rodzaju „Gliptodonte*, mającego 
1,00 metra długości 1 0,90 em. szerokości. 

Według zdania uczonych gatunek znałe 

zlonego skamientałego żółwia istniał w epo 

ce przed 400 tys, lat.   
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referatów 

na komisji budżetowej Sejmu 
‚ WARSZAWA (Pat). Na posiedzę- 
nia komisji budżetowej Sejmu doko- 
nano przydziału referatów  poszcze- 
gółnych części preliminarza budžeto- 
wego na rok 1938—39. 

"_ Sprawozdawcą generalnym został 
poseł Zygmunt Sowiński. Referaty po 
szczególnych części budżetu objęli: 
Prezydent R. P. — pos. dr. Zaklika 
Walerian; Sejm i Senat — pos. Puław 

ski; Ignacy; kontroła państwowa — 

Jan Ślaski; prezydiam, Rady Minist- 

rów -— pos. dr. Zaklika Walerian; 
min. spr. zagran. pos. Jan Wałew 

ski, min. spr: wojsk. —-pos. Władys- 

bw Starzak: min. spr. wewn. — pos. 

  

dr Bronisław Wojciechowski; min 
skarbu — pos. Jan Hołyński, mia 

| sprawiedliwości — pos. Zygmunt Sio 

da, min. przemysłu i handlu — pos 
Brunon Sikorski; min, komunikacji 
— pos Juliusz Dudziński; min. rolai 

ctwa i ref. roln. — pos. Piotr Sabezyk; 

min. wyznak rel. i ośw. publ. — pos. 

Bolesław Pochmarski; min. opieki 
społ. — pos. Leopold Tomaszkiewicz; 
min. poczt i telėgr. — pos- Zygmuni 
Gardecki, emerytury i zaopatrzenia 
— pos. Jozef Ostafin; renty inwalidz 
kie i pensje -— pos. Edwin Wagner; 
długi państwowe. i mtonopołe — pos. 

Fmeryk Hatten-Czapski. 

przejeżdżają- 

materiałów wybuchowych, które mogły za- 

  

Prof. dr, Hiller prorektorem USB 
W związku z mianowaniem dotych 

czasowego prorektora USB. Prof. Pat 
kowskiego dyrektorem departamentu 
w ministerstwie WR i OP, w dniu 3 
bm. odbyło się zebranie delegatów 
rad wydziałowych Uniwersytetu Ste- 
fana Batorego, na którym dokonano 
EET 

    

45 RADIO-MOTOR 
Wielka 10. 

wyboru prorektora. Prorektorem 20- 
stał wybrany prof. dr- Stanisław Hil. 
ler, obecny prodziekan wydziału le- 
karskiego. 

W najbliższych dniach oczekiwa- 
n» jest zatwierdzenie wyboru przez 
ministra WR i OP. 

Tel. 24-01. 

  

Przed ostatnią linią obro y Nank'nu — 
"TOKIO (Pat). Agencja Domei do- 

nosi z Szanghaju że wojska japońskie 
sWiżyły się obecnie do trzeciej linii o- 
brony Nankinu, idąccj od Czinkian 
dlo Tanysngu, Kintanu i Liyangu, 
które te miejscowości połężone są w 
odległości mniej więcej 70 km od 
Nankinu. 

Dowództwo chińskie zamierza 0- 
becnie zatrzymać natarcie Japończy- 
ków na Nankinu, obsadzająe 300 tys. 
żełnierzy ostatnią linię obronną po- 
między miejscowościami Kuyang i Li 

| szui, które to miejscowości znajdują 
się mniej więceż w odległości 30 kn. - 
‘ей Nankina. 

TOKIO (Pat). Wojska japońskie, 
posuwające się w kierunku Nankinu, 

czynią stałe postępy. Dzisiaj o świcie 
zajęto miasto Tanyang, odległe o 35 
kirometrów na północny zachód od 
Czianczau. 

Wojska japońskie, operujące w 
Chinach północnych, zajęły Langszi 
о 35 km. na zachód od Kwanteh. 

Na nowy rok zajmą Japończycy Kankin 
TOKIO (Pat). Generał Matsui, 

wódz naczelny armii japońskiej w 
Chinach zamierza wkroczyć uroczyś 
cie do Nankinu w dzień nowego ro- 
ku — Takie zapowiedzi ukazały się 
dzisiaj w dziennikach japońskich, któ 

re twierdzą, że między 15 i 25 grud- 
nia rozegra się ostatnia decydująca 
bitwa o Nankin, w odłegłości 30 km. 
na wschód od miasta, gdzie przygoto 
wana jest ostatnia linia obrony. 

„Niczi-Niezi-Szimbun“ wyraża 

Demonstracje 

przekonanie, że po zajęein stołicy 

Chin — rząd nankiński straci charak 

ter rządu centrałnego, a stanie się rzą 

den prowincjonalnym. Wiełkie ma: 
carstwa nie będą mogły utrzymywać, 
stosunków z fikcyjnym: centralnym - 

rządem chińskim. Rozwiązanie zatar 
gu z Chinami może nastąpić tylko w . 

drodze rokowań z niezależnym  tzą- 

аста Chin północnych, który ma być 
niebawem stworzony. 

antyjapońskie 
  

w czasie defilady w Szanghaju 
TOKIO, [Pai]. Oficjałny komunikał ja- 

poński przedstawiła w następujący sposób 
zajście w koncesji europejskiej Szanghaju: 

Sztab japoński polntormował władze 
koncesji międzynarodowej i francuskiej, 
że 3 bm. przemaszerują ullcamł oddziały 

japońskie dła uczczenia zwycięstwa nad 

| wojskami chlńskimi. Oddziały defilujące. 
składały się z piechoty, kawalerii, artylerii 

i wojsk zmołoryzowanych. W czasie defł 

| lady nad koncesją przelatywały samoloty 
je” 

Około godz. 13.40 nieznany Chińczyk 

| rzucił dwie bomby na wojska japońskie. 
Wybuch ranił trzech żołnierzy japońskich 

ł Jednego policjanta z japońskiej policji 

konsułarnej. Sprawca zamachu został zabi 
ty przez policję miejską. Wojska japońskie 
otoczyły kordonem grupę domów, 
rmuceno bombę. Żandarmeria wojskowa 
przeszukuje domy. 

Niemcy występują w obronie Chin? 
SZANGHAJ, (Pat). Reuter stwier- 

dza, na zasadzie informacyj zasięgnię 

tych w kołach zbliżonych do amha- 

sad włoskich i niemieckich, że am- 

basador niemiecki w Chinach von 

Trautmann istotnie prowadzi rozmo 

wy ź przebywającym obecnie w Nan- 

kinie marszałkiem  Czang-Kai-Sze- 
kiem. 

Szanghajskie koła dyplomatyczne 
nic znają szczegółów tych rozmów, 

| sądzą wszakże, że ich inicjatywa nie 
wyszła ze strony Japonii. Rozmowy te 
w każdym wypadku są uważane za 
spóźnione wobec sukcesów wojsk ja 
pońskich. Zdaniem dobrze poinformo 
wanych obserwałorów Niemcy oba- 
wiają się aby Japończycy nie poszli 
zbyt daleko w głąb Chin i nie wyczer 
pali tam wysiłków i materiałów, któ- 
re mogłyby być użyte przeciwko So- 
wietom. 

Koncert Szpinalskiego w Lipsku 
LIPSK Pat). Staraniem konsulatu 

R. P. odbył się w wielkiej sali aonser 
watorium w Lipsku koncert profeso- 

ra Stanisława Szpinalskiego, dyrekto 
ra konserwatorium muzycznego w 
Wilnie na rzecz niemieckiej pomocy 
„zimowej. 

Pianista połski, którego pierwszy 

wyslęp na terenie Niemiec. przyjęła 

pobłiczność niemiecka niezwykle en- 

tuzjastycznie, zaprezentował się w 
Lipsku z najlepszej strony: 

Prasa lipska ocenia prof... Szpi- 
nalskiego jako pianistę dużej miary, 

rozporządzaiącego wysoką kuliurą 

Nie ma Już party] 
w В:атм!! 

RIO DE JANEIRO, (Pat). Prezydent 

Vargas podpisał dekret o rozwiązaniu 

wszystkich parłyj politycznych, w iej licz- 

bie i partii integralistów. 

Arala fortyfikuje 
ksnał Suszki 

JEROZOLIMA, [Pai]. Prasa arabska do 

nosi, że wojskowe władze brytyjskie przy 

siąpić mają do prac fortyfikacyjnych ka- 

nału Suezkiego. Koszta 'oriyfikacyj obli- 

czone są na 15 miln. funtów. 

muzyezną o prawdziwym liryzmie i. 
wielkim poczuciu styłu. Artysta polski 

ujął sobie publiczność lipską subtel- 

pą interpretacją utworów Bacha, Lisz 

la i Beethovena, a specjalnie doskona 

tem odtworzerfiem arcydzieł chonino 

wskich. Program obejmował uty>ry 

kompozytorów polskich, między in. 
Szeligowskiego. F. Łabuńskiego, Ma: 

ciejewskiego. Sukces artystyczny wie - 

| czoru był ogromny. Na koncercie о- 
becny był również konsul generalny « 
R-P. Chiezewski wraz z personelem 
placówki i licznymi przedstawicieła- 
mi, kolonii polskiej. 

Xranika telegraficzna 
—W całym Marokku szerzy się epidemia 

tyfusu brzusznego i plamistego. Władze za- 

rządziły przymusowe szczepienie ludności tu 

bytezej. Mimo to śmiertelność jest wysoka. 

Komuniści w Jaffie. W Jaffie władze skon 

tiskowały znaczną iłość bibuły komumisłycz 

nej, drukowanej w języku arabskim. Areszto 

į wsno kiłka osób. 

— Wściekły pies. We wsi Negresty, pow. 

Wasłuj w Rumunii wściekły pies wpadł do 

szkoły początkowej i pokąsał nauczycielkę ł 

dwanaścioro dzieci 2 
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Komisja polska w Pirymie 

zbadała przyczyny katastrofy lotniczej 
WARSZAWA, (Pań). Polska komisja tech | ła 3 grudnia rb. do m. św.-Wracz, skąd uda 

niczna wysłana do Bułgarii celem przepro 
wadzenia dokładnych dochodzeń w spra- 
wie wypadku samolotu Douglas SP—AIS 
po przybyciu dnia 1 grudnia rb. do miej- 
scowości św. Wracz, wyruszyła niezwłocz- 
nie w góry Pirynu do -wioski.Popowa Łą- 
ka, gdzłe nawiązała iączność ze znajdu- 

jącą się tam komisją bułgarską. 

W dniu 12 grudnia rb. obie komisje w 

towarzystwie wojska, policji I grupy robot 

ników po forsownym rtarszu górskim do- 

tarły koło godz. 14 do miejsca wypadku, 

położonego w górach Pirynu na zboczu 

szczytu Mozałowski Rif na wysokości 2550 

metrów, koło 150 m. poniżej wierzchołku 

szczytu. 

Komisja techniczna przy badaniu rozbil 

fego samolotu znalazła w jego szczątkach 

zwłoki trzech członków załogi i trzech pa 

sażerów, których -fożsamość stwierdziła. 

Sytuacja, w jakiej znaleziono zwłoki wy- 

jaśnia, że śmierć wszystkich 6-ciu nastąpi 

ła równocześnie z katastrofą samolotu, co 

stwierdrił również w swolm profokóle. le- 

karz, wchodzący w skład komisji. 

Zwłoki ofiar katastrofy ze względu na 

trudności Ich przetransportowania zostały 

złożone w leśnym szałasie poniżej miej- 

sca wypadku pod osłoną policji, skąd :zo- 

staną w dniu 3 grudnia rb. przewiezione 

do m. św. Wracz. 

Komisja po przeprowzdzeniu docho 

dzeń na miejscu wypadku powróci w dniu 

POPSETZSTZEZ ZER ZBCOZOCSTORYYZA. 

Podziękowanie P. Presydonta R.P. 
2a ŻYCZON'A 

WARSZAWA (Pat). 

dent Rzeczypospolitej wyraził telegra 

ficzne podziękowanie J. K- M., królo- 

Pan Prezy- 

“| wi Danii Chrystianowi X-mu, krėlowi 

Norwegii Haakonowi VII, krėlowi Bel 

gów Leopoldowi III, królowi Szwecji 

Gustawówi V za życzenie, nadesłane 

z okazji 70-ej rocznicy Jego urodzin. 
Er 

  

się do Sofii, gdzie zakończy swe czynności 
wspólnie z komisją bułgarską. 

PRZEWIEZIENIE ZWŁOK. 

SOFIA, (Pat). Dziś o godzinie 16 ko- 
misja polska przybyła ze zwłokami ofiar 
katastrofy samolotu „„Douglas'" do miastecz 
ka św, Wracz. 

We wsiach, przez które przechodził 
kondukt żałobny, jak I w św. Wraczu, wy 

legała na spotkanie cała ludność miejsco 
wa, która następnie towerzyszyła konduk- 
towi. Uczniowie szkół powszechnych i gim 
nazjum w św. Wraczu uformowali szpaler 
i zasypali drogę, którą posuwał się kon- 
dukt, gałęzkami jodłowymi. Ciała złożo 
no w kostnicy szpitala państwowego w 
św. Wraczu. Jutro zostaną one umieszczo 
ne w trumnach I przewiezione samocho- 
dem ciężarowym do Sofii. Następnie po 
dokonaniu formalności zostaną wysłane 
wagonem przez Rumunię do Warszawy. 

Senat rozpoczął obrady 
WARSZAWA, (Pa!). Dziś przed połud- 

niem w obecności członków rządu z p. 
premierem gen. Sławoj Składkowskim na 
czele odbyło się plenarne posiedzenie se 
natu, poświęcone sprawie wyboru komis 
syj senackich. 

Marszałek Prystor otworzył posedzenie 
i odczytał zarządzenie P. Prezydenta R. P. 
o otwarciu sesji zwyczajnej Senatu. Mar- 
szałek zakomunikował, że sen. Józef Tau- 
'be pismem z dnia 13 października rb. za 
wiadomił o zrzeczeniu się mandatu sena- 
torskiego z dniem 31 października rb. 

Na tej podsławie i zgodnie z art. 29 
tymczasowego regulaminu Senatu, marsza 

tak stwierdził wygaśnięcie mandatu sen. 
Taube, o czym podał Izbie do wiadomoś- 
ci. 

Z kolei marszałek Prysłor oświadczył: 
«nim przysłąpimy do porządku obrad, nie 
wąłpię, że będę wyrazicielem uczuć całej   

Izby, wyrażając, tak jak Ю już uczynił 
marszałek Sejmu, naszą głęboką wdzięcz 
ność dla narodu bułgarskiego za zbioro- 

| wą, bohaterską pomoc w odszukaniu pol- 
skiego samolotu, który rozbił się w górach 
Pirynu. (Huczne oklaski w całej Izbie i na 
ławach rządowych). Obecni w loży dyplo- 
małycznej minister pełnomocny królestwa 
Bułgarii p. Piotr Trajanow i prezes towarzy 
stwa Pol.-Bułg, Pawlikiewicz podziękowali 
Izbie ukłonami. 

  

Następnie izba przystąpiła do porząd 
ku obrad, wybierając w myśl propozycyj 

marszałka członków poszczególnych komi 

syj senackich. 

Wpłynął wniosek sen. Barańskiego o 
zmianę tymczasowego regulaminu Sena- 
fu, Wniosek ten przekazano komisji regu 

laminowej, 

Na tym zamknięto posiedzenie. 

Obrady prezydium komitetu 
uczczenia pam:ęci Marszałka Piłsudskiego 
WARSZAWA, (Pat). Dnia 1 grudnia 

1937 r. odbyło się na Zamku pod prze- 

wodnictwem Pana Prezydenta Rzeczypo- 

  

Nowy kontriorpedowiec polski O. R. P. „Blyskawica“, który onegdaj wszedł do 

porłu wojennego w Gdyni. 

wają instytucje powołane do ochrony zdro 
wi. obywateli — w walce z graźlicą. I nie 

tiko u nas. Wszystkie cywilizowane kra 

je świata mobilizują do tej walki najtęższe 

siły lekarskie i poważn: | pilt finanso- 

  

   Fe Francji rozwinięto na 
akcję zapobiegawczą, w Niem 

no uwagę głównie na s. w leczenie, row- 

stała cała sieć ludowych zakładów leczni- 

crych, czego rezultatem jest poważny spa 

  

del- śmiertelność” na gruźlicę, wahający się | 
w granicach 7 osób na 0.409. 

Jak się nato.niast przedstawia sytuacja 

pod tym względem u nas? W -Polsce umie 
ra rocznie na gruźlicę okoła 80.090 . osób 
Przy śmiertelności takiej jak w krajach za. 

chodnich umierałoby u nas nie więcej po 

nad 30.600 osób. Co jest tego powodem? 

Raz po raz sygnalizuje nam prasa © 

powstaniu coraz to nowocz”śnieiszych za- 

kładów leczniczych, o pokrywaniu się kraju 

coraz gęstszą siecią ośroc „ów zdrowia ubez 

pieczalni społecznych. 
Powstają nowe szpitale: Andrychów, Za 

kopane. Warszawa, Chrzanów. 
I medycyna nie stoi w Połsce niżej, niż” 

w krajach Europy zachodniej. Lekarze pol 
scy nie są gorsi od francuskich, niemieckich 
czy szwajcarskich. 

Co zatym jest istotnym powodem tak po 
ważnej u nas śmiertelności na gruźkcę? 

Zwróciliśmy się w tej sprawie do :jedne. 
$> zepoważnych znawców: (ege zagadnienia. 

szę pana, ani lekarz, ani. najno- — p 

wccześniejsze środki do walki z g'uźlicą. 
ani najcudowniejsze warunki leczenia Е    о > S. ni: nla pomogą „o ile w społeczeństwie: bę- 

dzie-tkwiła jakaś dziwna, niczym nieuzasad . 

   

    

   

niona animozja do systemu lecznictwa. Naj 
teższe siły lekarskie stwierA iły, że 
leczyć można w każdym klin e, 
ku leczenie rozpocząć w porę-i ma 
ni do lekarza i przeprowsdzanej 
Klimatu specjalnie leczącego gruźlic nie ma. 
Jak w żadnej innej chorobie, w gruźlicy po- 
trzebna jest wytrwałość pacjer 7 
tego i długotrwałość choroby i jej r 
na zmienność. 

gruźlicę 

  

     

  

  

e _ Gruźlica jest uleczalna! 
Najwięcej bodaj energii.i wysiłku zuży- | Nie każdy naprzykład chory może się le- 

czyć w klimacie górskim. Są przypadki, któ 
re się zupełnie nie nadają doleczenia w gó- 
rach. A pobyt chorego w takim klimacie 
woże mu tylko zaszkodzić. 

To jest właśnie przyczyną dlaczego np. 
senatoria Zakładu Ubezpieczeń Społecz. 
nych budowane są w rozmaitych miejscowo* 
ściach Rzeczypospolitej, Od sanatoriów wy- 
bitnie: nizinnych (woj. poznańskie) i położo- 
nych nieco wyżej (Otwuck), posiadamy w 
kraju całą sieć podgórskich i wysokogórs- 
kich ośrodków lecznictwa gruźliczego (An- 
drychów, Chrzańtów, Zakopane). 

Podstawą leczenia sanatoryjnego jest t. 
zw metoda higieniczno-dietetyczna, polega- 

jaca ne przebywaniu jak najdłużej naotwar- 
tym powietrzu w miejscowości suchej, piasz 
czystej, w otoczeniu lasów iglastych. Mogą 
to .być zarówno miejscowości nizinne, jak 

   

„podgórskie lub górskie. 

_. © wyborze miejscowości klimatycznej 
może decydować tyłko doświadczony lekarz. 

Gdy ubezpićczony, pragnący się leczyć w 
sanatorium górskim po zbadaniu otrzyma 
przydział do któregoś z nizicnych ośrodków 
sanatoryjnych,  ubezpieczalni społecznych, 
ma pótem nicuzasadniony żal do lekarza, ża 
nie: pojechał dajmy na to do Zakopanego, 
boćnie wie, że Zakopane dle niego oznacza” 
łohy tylko przyśpieszenie śmierci. 

"Trudno jest nieraz* takiemu 
wytłumaczyć, że jego zadawniona gruźlica 
w miejscow „górskiej to natychmiastowa 

agonia. Gorzej jest z chorym, po przebytej 

grypie z lekko zajętymi szczytami. Takiemu 

   

  

«ło się już zdaje, że wystarczy mu litr górs-. 

kiego powietrza i będzie zaraz zdrów jak 
ryba. Tymczasem i ten objaw choroby wy- 

mag.. właśnie leczenia niziunego. 

O jednym. powinni - chorzy na 
gruźlicę pamiętać: jest ona uleczalna. Z po- 
śród chorych, którzy roz -oczęli leczenie w 

h trwania choroby, 
przecię 70 proc. Trze 

się lecz stosować si 
do wskazówek i poleceń le- 

  

   

        

     

choremu .   

spoliłej posiedzenia Prezydium Naczelne- 
go Komitetu Uczczenia Pamięci Marszałka 

Piłsudskiego. 
Zebranie zagaił Pan Prezydent R. P. po 

czym gen. Wieniawa-Długoszowski zdał 
sprawozdanie z dotychczasowej działal- 
noci wydziału wykonawczego i zreferował 

zamierzenia na przyszłość. Specjalnie pod 

kreś"t gen. Wieniawa-Dtugoszowski ofiar 
ność całego społeczeństwa polskiego ne 
cel uczczenia pamięci Marszałka, która 
wyraziła się sumą około 12-1u milionów 
złotych, zebranych tak przez Naczelny 

Komitet, jak i komitety lokalne. 

W dalszym ciągu zebrania gen. Krze- 
mieński zreferował wynik prac komisji re- 
wizyjnej, stwierdzając całkowiłą zgodność 

ksiąg i rachunkowość, Po wyczerpującej 

dyskusji nad sprawozdaniem prezydium 
powziętło następującą uchwałę: 

„Prezydium Naczelnego Komitełu po 
zapoznaniu się za szczegółowym spra- 

wozdaniem wydziału wykonawczego 

przyjmuje do zatwierdzającej wiadomości 

prace dotychczas wykonane i akceptuje 
program dotyczący doprowadzenia do 
końca prac zamierzonych”. - 

W dyskusji poruszono między innymi 

zagadnienie t, zw. pomnika żywego, przy 
czym nie przesądzając formy tego rodzaju 
uczczenia pamięci Marszałka Piłsudskiego, 
przeznaczono milion złotych na fundancję 
stypendialną imienia Józefa Piłsudskiego, 

założoną przez Marszałka, mającą na celu 

opłacanie wpisów szkolnych za sieroty po 
poległych za wolność ojczyzny wojsko- 
wych, a następnie po zasłużonych oflce- 

rach i szeregowych W. P. 

Król Stanisław August - 
na Pińszczyźnie w 1784 r. | 

  
  

NA WIDOWNI 
ZMIANY W „SŁOWIE*?. 

„Kurjer Poranny* donosi: 
„W kołach politycznych duże wrażenie 

zrobiły wypadki i zmiany w Spółce wydaw- 
niczej wiłeńskiego „Słowa, W czasie ostat 
niego mianowicie zgromadzenia spółki zwy 
ciężyła grupa konserwstystów — zieman 
zbližova sympatiami do Str. Narodowego". 

ZJAZD LUDOWCÓW W LOKALU... 
STR. PRACY. 

W dniu 12 grudnia b. r. w Warszawie 
przy ul. Traugutta Nr. 3 w lokalu Stronniet 
wa Pracy, odbędzie się Zjazd Stronnictwa 
ludowego woj. warszawskiego. Jak z tega 
można wnioskować nić przyjaźni pomiędzy 
Stronnietwem Ludowym a Stronnictwem 
Pracy zacieśnia się coraz bardriej. Na Zjeż 
dzie referat polityczny *wygłosi urzędujący 
prezes NKW Stronnictwa Ludowego p. Ма 
ciej Rataj. 

QSTRE WALKI POMIĘDZY STRON 

NICTWEM NARODOWYM A 

STRONNICTWEM PRACY. 

Pomiędzy Stronnietwem Narodowym, a 
Stronnietwem Pracy toczą się zażarte boje o 
wpływy na masy. Stronnictwo Narodowe w 
swej pracy agitacyjnej pomawia Stronniet 
we Pracy jakoby byłe ono opanowane przez 
masonerię. 

PRZED ŚWIĘTAML.. 

W związku ze zbliżającymi się święta- 
mi 1 masowymi zakupamł przez ludność, 
Stronnictwo Narodowe przygotowuje dużą 
nkeję pikietowania sklepów żydowskich. Ak 
cja ta obejmuje swoją działalnością całą Pol 
skę i już w tym kierunku przygotowywane 
są dałeko idące instrukcje. 3 

ZJAZDY STR. PRACY W 
KRAKOWSKIEM. 

Rozplanowane już zostały na terenie woj. 
krakowskiego ziazdy powiatowe Stronniet- 

wa Pracy. Zjazdy te od_ywać się będą już 

od pierwszych dni grudni:. po wojewódz- 
kim zjeździe Stronnictwa Pracy, który to“ 

ziazd odbędzie się w dniu 5 bm. w Krako- 

wie. 

ZATARG W „POLONII. 

Prasa Śląska donosi, że od pewnego cza 
su na terenie zakładów graficznych, redak 
eji 1 administracji „Polonii* zaobserwować 
się dają ostre tarcia między kierownietwem 
przedsiębiorstwa a pracownikami. Tarela te 
mają swe źródło w tym, że pracownicy w 
„związku z powstaniem Partii Pracy (EF: nt 
Morges) pragną oprzeć swój stosunek na za 
sadach głoszonych przez tę właśnie partię, 
której organem jest „Polonia“. Kierowniet 
wo zakładów z całą stanowczością przeciw 
stawia się tym dążeniom, a nawet bardziej 
zaawansowanym w tej aki! pracownikom 
zagroziło wydałeniem  zpracy. 

Przyczynkiem do nurtuiącego wrzenia 

wśród pracowników „Połonii* jest ostatnie 
zebranie pracowników wydawnietwa „Polo 
ali“ zorganizowanych w Chrześcijańskich 
Związkach Zawodowych (Ch. .Z. Z.), które 
odbyło się dnia 30 ub. m. Na zebraniu tym 

doszło do dramatycznych scen, omał nie za 

kończonych rękoczynami. Wzburzone umy- 

sły uczestników zebrania z trufesa udało się 
uspokoić, nie mniej cały za: ąd z prezesem 
Gackiem na czele podał się demonstracyjnie 
do dymisji. Kilku pracowników wydawnići 
wa oświadczyło wyraźnie, ż* przystępują do 
innej organizacji zawodowej. która skutecz 
niej niż Ch. Z. Z. będzie umiała bronić ich 
słusznych praw. 

TRACE SEKCYJ GOSPODARCZYCH 
О. 7е 

Sekcje gospodarcze Obozu Zjednoczenia 
Narodowego przystąpiły ostatnio do praę te 

cenowych. Przygotowywane są specjalne kon 
terencje gospodarcze w komórkach gmin- 
nych i powłatowych, które mają na eela 

ujednostajnić i zorganizować planowo pra 

ce członków OZN w organizacjach gospo- 

darczych. 

ZJAZD PREZESÓW GMIN 
ŻYDOWSKICH, 

W Warszawie odbył się zjazd prezesów 

KET 

  

  

sarządow gmin žydowskich pod przewodnict 
wem b. sen. Ringla. Na zjeździe omawiana 
sprawy uboju rytualnego Graz projektu u- 
tworzenia Związku Gmin Żydowskich. Uchwa 
tone projekt memoriału, który będzie wrę 
czony ministrowi WR i OP. 

FRAKCJA REWOLUCYJNA 
TOPNIEJE. 

Oddziały terenowe tej organizacji w 0- 
stotnich czasach masowo przechodzą bądź 
do Związku Związków Zawodowych, bądź 
tez do klasowych Związliów Zawodowych 
P. P. S. Stąd można wnioskować, ż2-ta 
orgiś dość liczna organizacja stopniowo top 
nicje. Oddziały Związku Frakcji Rewolucyj- 
nej P. P. S. rozwiązały się w Siedlcach, w 
Sokołowie Podl. i Hajnówce. 

POS. DUBOIS. 
Na ostatnim posiedzeniu CK PPS zostz 

ły omówione sprawy wewnętrzno - organi 
zacyjne oraz zatwierdzono b. posła Dubois 
jako referenta spraw młodzieży partyja |. 
Uzgodniono też pogląd, że między partią a 
b. pos. Barlickim nie ma ostatnio różnie. 

CZY DOJDZIE DO POŁĄCZENIA 

POMIĘDZY MŁODZIEŻĄ DEMOKRA 

TYCZNĄ A MŁODZIEŻĄ SYNDYKA 

LISTYCZNĄ. 

Młodzież Demokratyczni w myśł dyrek- 
tyw, jakie zapadły na ostatnim Zjeździe, pro 

wadzi ożywione rozmowy « młodzieżą syn 
dykalistyczną 1; sprawie r spółpraey tych 

dwóch organizacyj, narazie choćby tylko ną 

terenie wyższych uczelni. 

70 PROCESÓW W JEDNYM DNIU... 

Przed sądem rzeszowskim toczyło się oneg 

daj 70 spraw 0 udział w zatściich w czasie 

strajku chłopskiego. Akty oskarżenia zarzu 

cały wszystkim 70 oskarżonym, że w sierp 

ulv b. r. w czasie t. zw. strajku rolnego na 

terenie powiatu tarnobrzes! icgo nie dopusz 

czali do pracy robotników, zajętych ' czy 

budowie toru kolejowego, mostu I t. p. oras 

waruszall w nocy Spokój pubłieczny, wyła- 

mująe płoty wieśniakom, vie solidaryz...ja- 

cym się z akcją strajkową, zawracali 7 dro 

gliurmanki i t. p. 
W wyniku przeprowadzonych rozpraw 

oskarżeni zostali skazani na kary od tygod 

niu do trzech miesięcy aresztu. 
Kilku oskarżonych uniewinniono. 

PPS. 

POSIEDZENIE CENTRALNEGO 

KOMITETU UNDO. 

Na posiedzeniu centralnego komiteru 

UNDO w dniu 20 ub. m. postanowiono zwo 

ła: zjazd krajowy stronnictwa w końcu grud 

ulu rb. W związku z tym powołano do ży- 

cin komisję, która ma opracować stronę 

polityczną zjazdu oraz uzgodnić sprawę wy 

borów do organów partii. W skład komisji 

wchodzi między in. b. leader UNDO dr. Dmy 

tre Łewycki, który obecnie stoi w opozycji 

w stosunku do ostatnich pociągnięć politycz 

uych eentralnego komitetu partii. £ 

TSL ORGANIZUJE KURSY 

SPÓŁDZIELCZE. 

Na terenie woj. lwowskiego Towarzystwa 

Szkoły Ludowej przeszło do organizowania 

w terenie prac gospodarczych. Między .in. 

w ostatnim czasie zorganizowanych zosta:e 

szereg kursów spółdzielczyć”., na których 

prelegentami bxli działacze TSL-u. Podkreš 

I'ć należy, że Towarzystwo Szkoły Ludowej, 

rajmowało się dotąd prawie wyłącznie tylko 

pracami oświatowymi. 

DE ZSEE COCK RI TORS EEC 

Proces Starzyński contra Stud- 

nieki zbliża sę ku końcowi 

WARSZAWA (Pat). Jak wiadomo 

dn. 29 ub. m.. po 10-dniowej przerwie 

sąd przystąpił do rozpatrywania spra 

wy, wytoczonej przez prezydenta m. 

Warszawy Starzyńskiego, przeciwko 

Władysławowi Studnickiemu. 

We środę przewód sądowy został 

zamknięty, a we czwartek rozpoczęły 

się przemówienia stron. 

  

  

   

Giza wasi RADIO-PRĄD IKA-RADIO 

  

Mówi się u Polesiu, jako o krai--q dwóch kanałów: Królewskiego (Mu: 

nie tysiąca możliwości gospodar- 
czych, przeprowadza się naitkowe ba 
dania gleby, torfów, bagien, kopie się 
kanały, odwadnia, melioruje. Nieje- 
den skłonny jest myśleć, że dawniej 
nic się na Polesiu nie: robiło i že do“ 
piero w ostatnich lat dziesiątkach za - 
interesowano się tym: krajem  błot, 
kaczek, cietrzewi:i łosi. - 

Nic podobnego. Juž krėlowa Bo- 
na, wlašcicielka olbrzymich na Po. 
lesiu dobr, kraj energicznie melioro: 
wała, urządzała wzorowe gospedarst 
wa, sprowadzała do swoich  mająt- 
ków osadników — Mazurów. Wielki 
kanclerz koronny Jerzy. Ossoliński 
w 1563 roku wniósł do laski marszał- 
kowskiej projekt połączenia drogą . 

wodną przęz Pińszczyznę 'Morza Bał 

tyckiego z Czarnym. Mówiło się o 

tym dużo za Władysława IV. Lecz do 
piero za Stanisława Augusta. który 
urodził się pod Brześciem w Wołczy 
nie i tam spędził swoje młode lata, 
projekt przybrał realne kształty. О- 
koła 1765 r. foznaczęto budowę 

  

  

chawieckiego), który miał połączyć 
Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym 

przez Wisłę, Bug, Muchawiec, Pinę, 
Prypeć i Dniepr, oraz Telechańskiego 

(Ogińskiego), mającego połączyć Mo 
rze Czarne z Bałtyckim przez Nie- 
men, Szezarę,* -Jasiotde, Prypeć i 
Dniepr. Na skrzyżowaniu obu tych. 
olbrzymich arteryj komunikacyjnych 
łeży. Pińsk, W pierwszym wypadku 
trzeba było budować kanał między 
górnym biegiem Piny, a Muchawcem, 
w drugim między dolnym biegiem Ja 
siołdy, a Szczarą. ° 

Sprawę budowy wzi4l gorąco do 
serca wiełki hetman litewski Michał 

„Ogiński, właścicieł majątków na Piń 
szczyźnie. Na prowadzenie robót u- 
zyskał poważne fundusze ze skarbu 
litewskiego fost. 700.000 złp.). Znako 
mitym wykonawcą planów jego był 

sędzia piński Mateusz Bulrymowicz, 
właścicieł Chłabów i Łopatyna (zwa 
nego później Krystynowem) pod Piū 
skiem. 2 

Praće, pomimo że pochłaniały du 

   

  

  

Dogodne warunki spłaty 

żo pieniędzy, szły tępo. Jednak da 

1784 r. posunęły się naprzód o tyłe, 

że można było odbyć wodą podróż 

z Pińska do Warszawy. 

Aby drogę wypróbować, Butrymo 

wicz na wiosnę 1784 r. kazał przypo 

rządzić 10 czółen, obijanikami zwa, 

nych, do każdego przydzielił po 3 ti 

saków — Pińczuków, pod dowódz- 

twem doświadczonego szypra Stefa-, 

na Stachowskiego z okolicy Stache- 

«wa, kazał czółna uładować towarami; 

prawdziwie pińskimi, jak to: miodem, 

* przaśnym,: woskiem, łojem, grzyba-; 

mi, rybą, suszonymi wiunami, krupa, 

mi jagłanymi i innymi 

Pińszczyzny i wysłał transport 

Warszawy. 
Nie mała była to sensacja w War 

szawie, gdy flotyla z niewidzianymi, 

dotąd Pińczukami, w stroje z przed” 

stu lat ubranymi, zatrzymała się pod 

produktami, 
do 

„zamkiem królewskim. Sam król do- 

wiedziawszy się o przybyciu, kiłka- 

krotnie przyjeżdżał z Łazienek nad, 
Wisłę. Szypra zabrał na swoje poko 
je, tam łaskawie rozpytywał o oko-* 
liczności podróży, darował mu zega 
rek, a diariusz podróży i rejestr przy 

wiezionych produktów kazał wziąć 
do archiwum swego, jako dowody @- 

tworzonej, tej pierwszej komunika: 
cji. 

    

  

Owo6ž ta impreza miała być, zda+



4 „KURJER WILENS 

Krym — jego przeszłość 
i teraźniejszość 

Jest kraj, o którym niegdyś głośno by- 
lo na ziemiach Rzeczypospolitej, Jest na- 
ród, którego losy w przeszłości splałały 
się z losami narodu polskiego zarówno 
w rycerskich bojach jak i w przymierzach 
skierowanych przeciw wspólnemu wrogo- 
wi. Tym krajem jesł Krym, a tym narodem 
«ą Tałarzy krymscy. W dniu 26 listopada 
naród łatarski obchodził uroczyście wspo 
mnienie 20 rocznicy zwołania Kurułłaju 
czyli pierwszego  parlameniu Republiki 
Krymskiej. Z okazji tej rocznicy napiszemy 
КИКа słów o przeszlości i teraźniejszości 
lego pięknego a dziś tak nieszczęśliwego 
kraju. 

Krym, duży półwysep u północnych 
wybrzeży Czarnego Morza, od wielu słu 
leci jest zamieszkany przez  Turko-Tata- 
rów. Począwszy od VI! wieku po Chrystu- 
sie zajmowały Krym kolejno turko-tatar- 
skie ludy Chazarów, Pieczyngów, Kuma- 
nów, wreszcie na początku XIII w. kraj 
len siał się częścią olbrzymiego imperium 
Czingiz-chana i jego połomków,  wcho- 
dząc w skład Złotej Ordy. Władcy Złotej 
Drely chętnie przemieszkiwali na Krymie i 
oni ło wprowadzili łu islam, budując me 
czety i zakładając szkoły religijne. W 
pierwszej części XV w. Krym oderwał się 
od Złotej Ordy i utworzył samoitsne pań 
stwo pod dziedziczną władzą chanów 2 

dynastii Girejów. 

Epoka największej świetności poliłycz 
nej i kuliuralnej Krymu — to koniec XV 
| pierwsza połowa XVI słulecia t. į. cza- 
sy, w których i Polska pod rządami Jagieł 
lonów osiąga zenił swej mocarstwowej po 
lęgi. Panujący współcześnie z królem Zy- 
gmunłem I chan Mengli-Girej popierał roz 
wój nauki i literatury, protegował twór- 
czość artystyczną. Z rozkazu łego chana 
wznoszone były meczeły, szkoły i biblio 
leki. On też jest twórcą wspaniałago pa 
łacu w Bachczyseraju, budowli porówny 
wanej przez podróżników do Alhambry. 

W Polsce pamiętne są wojenne nejaz 
dy Tałarów. Zapomina się jednak, że jeśli 
szęsło szable tatarskie krzyżowały się 2 
polskimi w rycerskich zapasach, ło przy 
łym wszystkim bywały okresy, kiedy Tata 
tzy | Polacy leli wodę na te swoje szable 
na znak przyjaźni i brałerstwa, Za Jana 
Kazimierza posiłki tatarskie pomagały Pol 
sce w ciężkich walkach ze Szwedami, elek 
łorem brandeburskim, księciem  siedmio- 
grodzkim i Moskwą. Dość przypomnieć 
sławne zwycięstwo pod Cudnowem w 
1660 roku osiągnięte wspólnym wysiłkiem 
wojsk polskich i łatarskich. 

Upadek chanału krymskiego zbiega 
się chronologicznie z okresem rozprzęże- 
Ala | zaniku sił żywotnych Rzeczypospoli- 
lej. Kosztem obu państw wyrasła w dru- 

lej połowie XVII i w ciągu XVIII w. po- 

= Moskwy. Wojska rosyjskie zajęły 

Krym, chan Szahin Girej zmuszony został 

do abdykacji a manifest Katarzyny Il-ej 

z dn. 21 kwietnia 1783 r. ogłosił wciele-. 

nie Krymu do imperium rosyjskiego. 

Krym ufracił niepodległość. Rozpoczę 

ły się czasy ucisku, burzenia meczetów 

| innych pomników dawnej jego świetno- 

ci, wywlaszezania Tałarów z ziemi, nada- 

wania gruntów tatarskich Rosjanom, Niem 

com i innym cudzoziemcom, oraz wszela- 

kich szykan I represji. Nie mogąc znieść 

prześladowania mnóstwo Tałarów wyemi- 

growało ze swej ojczyzny do krajów ce- 

sarstwa tureckiego do Dobrudży | da 

Bułgarii. Emigracja rozpoczęła się zaraz 

po zaborze Krymu przez Rosję i trwała 

przez cały wiek XIX. Z tych emigranłów 

«tworzyły się ludne kolonie tatarskie na 

lerenie dzisiejszej Turcji, Bułgarii I w Ru- 

munii. 

  

Z końcem XIX stulecia naród tafarski 
na Krymie budzi się z lefargu i przysiępuje 
do organicznej pracy nad ugruntowaniem 
swego byłu zagrożonego przez przemoc 
najeźdźcy, Staje się to za sprawą Ismaila 
beja Gasprały, największego działacza 
lurko-łatarskiego nowszej doby. Gaspra- 
ty w założonym przez siebie w r. 1883 
dzienniku tatarskim  „Terdżuman” (Tłu- 
macz) nawoływał swych rodaków do pra- 
cy dla dobra narodu, wskazując im drogi 
wiodące do odrodzenia, 5 

Dzięki niezmordowanej pracy Ismail 
beja Gasprały oraz licznych jego współ- 
pracowników i uczniów Tałarzy krymscy 
osiągnęli przed wybuchem wojny świafo- 
wej znaczny słopień samowiedzy narodo 
wej i stworzyli zdrowe podstawy do dal- 
szego rozwoju swej kulłury. 

Przyszła wojna światowa, a w ślad za 
nią zawierucha rewolucyjna, która wstrzą- 
snęła podstawami imperium rosyjskiego. 
Tatarzy krymscy odczuli powiew uprag- 
nionej wolności, Dn. 26 listopada 1917 r. 
w pałacu chańskim w Bachczyseraju ze- 
brali się delegaci narodu tworząc parla- 
ment-konstyuantę pod nazwą Kurultaju. 
Dzień ten jest obchodzony przez Tatarów 
jako święto narodowe, ponieważ zwoła- 
nie Kurułtaju objawiło wólę narodu samo- 
słanowienia o sobie. Rozpoczęte wów- 
czas obrady Kurułtaju przyniosły w mie- 
siąc później Konstytucję, która ogłaszała 
utworzenie Republiki Krymskiej i gwaran- 
fowała wszelkie swobody jej obywatelom 
bez względu na ich narodowość, 

Trudne były początki republiki. Na mo 
cy konstytucji powołany zosłał do życia 
rząd pod nazwą Dyrektoriatu pod prze- 
wodnictwem Czelebi-Dżikana. W r. 1918 
Krym przeżyć musiał grozę najazdu bol- 
szewickiego. W walkach słaczanych z bol 
szewikami ginęli żołnierze armii krym- 
skiejj w więzieniach oddawali życie za 
Krym najwybitniejsi działacze, Okrutnie 
zamordowany zost | przez bolszewików 
sam prezydent Dyrektoriatu — Czelebi 
Dżikan, bojownik 6 sprawę tatarską, po- 
słać jasna i czysta, jeden z bohaterów na- 
rodowych Krymu. Nastąpiła okupacja nie- 
miecka, podczas kłórej na czele rządu 
Republiki Krymskiej stanął Tatar polski,   

generał Maciej Sulkiewicz. Po wyjściu 
Niemców Krym został zajęty przez wojska 
Denikina a połem Wrangla. W roku 1920 
Krym ponownie dostał się pod panowanie 
sowieckie i narodowa Republika Krymska 
przesłała isinieć. 

Proklamowano wprawdzie w r. 1921 
Krymską Republikę Autonomiczną jako 
część składową państwa sowieckiego, ale 
ludność tatarska w tej republice nie ma 
prawa swobodnego słanowienia o sobie. 
Powłarzająca się co pewien czas klęska 
głodu, przymusowa sowiełyzacja i kolek 
ływizacja gospodarcza, aresztowania i wy- 
siedlenia opornych — ою tragedia za- 
larskiego Krymu. Lecz żyją na emigracji 
w wielkich dobrze zagospodarowanych 

koloniach Tałarzy krymscy, których ożywia 
jedna myśl, jedno pragnienie: wrócić do 
niepodległej ojczyzny i łam w innych zu- 
pełnie warunkach odbudować własną pań 
stwowość. Największą aktywność wykazują 
Tatarzy mieszkający w licznych wsiach w 

rumuńskiej Dobrudży. Mają oni własne 

szkoły, wydają własne pisma a ich | osel 
zasiada w parlamencie rumuńskim. Liczba 

Tatarów krymskich w Rumunii wynosi 80 

tysięcy. Wzorem ideowym Tatarów krym- 

skich na emigracji jest b. minister spraw 

zagranicznych i wojskowych Krymu, autor 

znanej książki o tym kraju Dżafer Sejda- 

met. 

Krym niewąlpliwie odegra jeszcze waž 

ną rolę w hisłorii Europy Wschodniej, sa- 

mo bowiem jego położenie geograficzne 

nadaje mu znaczenie punktu kluczowego 

wybrzeży morza Czarnego. W interesie 

państw sąsiednich leży, aby ten kraj by! 

całkowicie wolny i niezależny od które- 

gokolwiek z wielkich mocarstw. Krym na- 

leży do krajów najhojniej obdarzonych 

przez naturę. Obfiłuje w wielkie bogact- 

wa mineralne (m. in. posiada kopalnie ru- 

dy żelaznej) a dzięki wspaniałemu ciepłe 

mu klimatowi o niezrównanych własno- 

ściach leczniczych posiada cudowną florę. 

Posiadając najważniejsze poza Odessą 

porły morza Czarnego ma Krym również 

znaczenie bardzo ważnego punktu handlo 

wego i strałegicznego. Jako kraj nieza- 

leżny i nieufralny mógłby Krym odegrać 

rolę Belgii lub Szwajcarii europejskiego 
Wschodu. 

T L i lai i iii" 

WSPOŁCZESNA KOBIETA POLSKA 
Czyła | abonuje specjalnie dia niej wydawane czasopisma: 

„BLUSZCZ* 
flustrowany tygodnik społeczno-literacki 
Prenumerata wraz z przesyłką — 1 zł. 80 gr. miesięcznie. 

„PRAKTYCZNA PANI“ 
popularny lustrowany tygodnik. Prenumerata 1 zł. mies. 

„KOBIETA W ŚWIECIE | W DOMU" 
wytworny dwutygodnik. — Prenumerata 1 zł. 50 gr. mies. 

„JA TO ZROBIĘ* 
dwutygodnik poświęcony robotom ręczn modzie 
i wnętrzu. Prenumerała 1 zł. mies, z dodalk, 1 a. 40 gr. 

„DZIECKO I MATKA" Е 
dwutygodnik. Prenumerata 1 1. 40 gr. mies. a dla prenu- 
meratorek jednego z wyżej wymienionych pism == 80 gr. 

Preniimeratę przyjmuje | egzemplarze okazowe wysyła bezpłótnie 

Tow. Wyd. „Biuszcz* — Warszawa, Solec 87, P. K. %. 18.535, 

  

Podpisał 1000 wyroków śmierci 
Gwardia cywilna w Salamance areszło- 

wała kierownika „Czrezwyczajki” w Gijon 
Luisa Gonzaleza Garcia, kłóry podpisał 

WOZEK OR BARAK OOPS TIE I DS RES ABS 

niem autora Diariusza pobytu króla 
Stanisława Augusta w Pińsku *), 
piawdopodobnie Butrymowicza, przy 
czyną i największą pobudką, iż krė!, 
mając jechać na sejm do Grodna, 
wziął determinację zboczyć do Piń- 
ska i zobaczyć dokonane na Pińsz 
czyźnie prace. 

Wiadomo jednak, że podróż miała 
lakże inne, ważniejsze cele. Kró! 
pragnął przed rozpoczęciem seimu 
opozycję rozbroić, niechętnych prze- 
jcdnać. Stąd nawiązywanie podczas 
podróży bezpośredniego kontaktų ze 
szlachtą i wstępowanie po drodze do 
Aworów i dworków. 

Dnia 30 sierpnia był król na ło: 
wach w Białowieży, w Pińsku stanął 
7 septembra roku 1764 ostatni etap 
podróży z Koźlakowic do Pińska 
przebywszy wodą. Na hrzegu Piny, 
między zamkiem a ex-jezuitami, w:- 
tali króla wszyscy urzędnicy i szlath 
ta, do tysiąca osób, w mundury po- 
wiatowe przybrana, tudzież mieszcza 
nie pińscy. Imieniem powiatu witał 
Bo marszałek książe Diucki - Iuhec 

i, po czym udano się przy odgłosie 
armat, w asystencji całego zgroma - 

-] Diariusz znajduje się w Muzeum Pol- 
skim w Pińsku. 
‚ °) Brygada ta wsławiła się w 1794 r., prze 
Gzierając się z Pińska do Kościuszki pod ko 
mendą generała Kopeia, S 

  
dzenia i cechów, do kościoła księży 
iranciszkanów, przed którym mał 
mowę biskup Naruszewiez, poeta i 

historyk, w Pińsku u jezuitów wy- 
chowauy. ь 

Po nabożeństwie. podczas które: 

go dawała ognia z armat i ręcznej 

broni konsystująca w mieście bryga 

da kawalerii — Petyhorców ”), nastą- 

piło poświęcenie czterech nowych 
sztandarów brygadowych w Wiedniu 

tafiowanych, z Pogonią z jedażj, a 

cyfrą królewską z drugiej strony, po 

czym przybijano ćwieki da drzewców 
czarnych hebanowych, fugowanyca 
brązem. Następnie była przysięga 

pod tymi sztandarami królowi i Rze 

czypospolitej. ` 
Po skończonym obrzędzie krót u- 

dał się do kwatery przygotowanej w 
kolegium ex-jezuickim, a Butiymo- 
wicz szczegółową zdawał mu relację 
o pracach przy budowie kanału Mu- 
chawieckiego, oraz o sypaniu traktu 
wołożyńskiego, łączącego 'Telechanv 
z Pińskiem, a przez Prypeć z Dąbro 
wieą, Wołyniem i Ukrainą, rzacone- 
go wśród moczarów i bagien. Wywo 
dy ilustrował mapami, zrobiouymi 
przez przysięgłego geometrę i kulmos 

nika powiatu pińskiego Juliana Kras 
kowskiego. : 

Wieczorem tegoż dnia król wyje 
ghał na musztrę konną brygady pe   

przeszło łysiąc wyroków śmierci, W mo- 
mencie aresziowania popełnił on nieuda 
ny zamach samobójczy. 

tyhorskiej pod gaj zapolski. Zdarzy- 
ty się podczas wymarszu brygady 
dwa wypadki: jednego ż towarzy- 
szów, wiozących sztandary, w bra- 
mie kwatery brygadiera koń tak u- 
niósł, że o bramę zawadził i drzewce 
od sztandaru złamał, a drugi koń 
adiutanta brygadowego, ukraiński, 
nie dobrze znać utarty, rozpalił się 
w czasie formowania przez adiutan- 
ta oddziałów i jeźdzca z siebie zsu- 
nął. Upadek był tak fatalny, że regi 
mensfełczer stracił nadzieję, iżby 
adiutant kiedykolwiek mógł na koń 
siadać. 

Następnego dnia odbyły się ma- 
newry „które wykazały bojową spraw 
ność brygady ku wielkiemu ukonten 
towaniu króla. Po skończonych ćwi 
czeniach wprowadzono Najjaśniejsze 
go Pana do wielkiej sali z namiotów, 
ustawionej w gaju, a wymyśłnie oz- 
dobionej malowidłami: Neptuna, 
wszystkich rzek na Polesiu ad instar 
bożków namalowanych, tudzież 2 ka- 
nałów, a pod każdym obrazem czte- 
rowiersz, kompozycji Butrymowicza 
| brygadiera Chomińskiego. Wiersze | 
sławiły króla i jego o dobro kraju 
staranie. 

MUCHAWIEC: 

Gdy wiekami stwierdzone sztuka rwie prze 
grody, 

| Zdumiewają naturę pozwracane wody, 

“ 4 XII. 1997 = anas o D S 

Została zlikwidowana blokada WSBM 
Im. Wawelberga I Rotwanda w Warsza- 
wie. W sprawie przyznania tytułu 'nżynie- 
ra absolwentom WSBM interweniowała u 
min. Świętosławskiego delegacja bloku- 
jacych. Minister stwierdził, że na obecnej 
sesji sejmu wniosek o przyznanie tytułu 
inżyniera nie będzie rozpatrywany, ale, że 
może w przyszłości sprawa ta da się prze 

Młodzież wszechpolska wywiesiła na 
gmachu Uniwersytetu 1. K. transparent z 
napisem: „5 dzień bez Żydów” i zablo- 
kowała wejście do gmachu. Wobec tego, 
że tego rodzaju demonstracje powtarzają 

W związku'z awanfurami na terenie 
wydziału rolniczego U. J. w sprawie taj- 
mowania miejsc, władze uniwersyleckie 

trywał sprawę kasacyjną Wolfa Szczer- 
bowskiego, który przed kliku miesiącami 
zabił w Brześciu policjanta. 

Sąd Okręgowy i Apelacyjny wymie- 
rzył Szczerbowskiemu najwyższy wymiar 

Warstawianka na kolanach 
błagała o niewysiedlanie 

Ch ńezyt a 
W sądzie starostwa warszawskiego toczy 

ła się rozprawa przeciwko obywatelowi chiń 
skiemu La Cho Tse, oskarżonemu o niele 

golny pobyt w Polsce, z której przed 5-cia 

m1 miesiącami został wysiedłony. Gdy poli 

cja ujęła go ponownie do komisariatu zgło 

siła się elegancko ubrana młoda kobieta, p. 

Regina K. córka zamożnego właściciela ka 

mienicy w Warszawie, która padłszy przed 

urzędnikiem na kolana ze łzami w oczach 

raczęła go błagać o niewydalenie z kraju 

Lu Cho Tse, gdyż kocha go i pragnie za 

niego wyjść zamąż. Miłość ta jest wzajemna 

l p Regina K. zdecydowała się już na wzię 

cie cywilnego ślubu, mimo że krok taki gro 

t! jej zerwaniem 2 rodziną. — Przypuszezał 

nie władze nie będą usiłowały rozdzielić ro 

mantycznej pary i Chińczyka zostawią w 

pokoju. 

Gozgosowa rostanie zwolalona 
® 910 7. 

Bobaterka glošnego W swoim czasie pro- 

cesu, Rita Gorgonowa, przebywająca od 

marca b. r. w więzienia poznańskim, pozo 

stanie nadal w tym więzieniu. 

Gorgonowa przebywała przedtym w wię 

zicniu kobiecym w Fordonie pod Bydgosz- 

czą, przeniesienie do Poznania nastąpiło je 

dynie wskutek przebudowy więzienia w For 

denie. Wobec tego jednak, iż zwróciła się 

ona z prośbą o pozostawienie jej w więzie 

niu poznańskiem, gdyż przedtym dokacza 

na jej bardzo, uwzględniono jej podanie. 

Prosba Gorgonowej o przedterminowe 

zwelnienie z więzienia została odrznecna. 

Do roku 1940 odsiadywać będzie karę.   
Pińczuk się nad Weneią w swoich będzie 

chlubił, 

Dla niego król nasz razen dwa morza 
zašlubit. 

KANAŁ MUCHAWIECKI: 

Mną posprzęgałeś, Królu, siostry rozerwane, 

Mną ułatwiasz narodom pożytków zamiany 

A itak w liczbie upadów równasz mnie 
Nilowi 

i w dostatka chlubnemu dnem złotemu 
Tagovi 

PINA: ' 

dych, ca teraz mną spławiać nadbrzeżne 
chcą zboże, 

(Ačd muliste przymuszał moje złamać łoże, 

Krółów to rzecz w porządku utrzymać 
stworzenia, 

łoś boskiego jest same zmieniać przyrodze 

zę n:a. 
» 

STRUMIEN: 

Prowadž zyski, Polaku, z wschodu czy 
* zachodu, 

Tu ci drogę otworzył miłośnik narodu, 

Lecz, jeśli chcesz uniknąć wiatrów i skał 
kary, 

Pomnij zawsze z wdzięcznością przyważyc 
towa 

JASIOŁDA: 

Frecz stąd, trzeiny, przesiańmy nudnie 
pełznąć rakiem. 

Odziejmy brzegi kwieciem, lećmy równo & 
ptakiem. 

Żywoż suńmy się, siostry, już nadbiega 
nawą   Dostalek kraju, pańską oceniony sławą. 

Likwidacja blokady 
w szkole im. Wawelberga w Warszawie 

  

kary i skazał mordercę policjania na śmiesć | 

      

prowadzić. Jednocześnie minister zażądał 

przerwania blokady uczelni. 
Po powrocie delegacji, zwołano na te- 

renie uczelni zebranie studentów, na któ- 
rym przedłożono pod głosowania wnio- 
sek o przerwanie blokady. Za zakończe« 
niem blokady oświadczyła się większość 
strajkujących. Wskułek łego studenc! opu- 
ścili uczelnię. 

Ponowne zawieszenie wykładów 

na U.J.K. we Lwowie 
‚ йе już ebraz częściej, rektor Kułczycki, 

zawiesił ponownie wykłady na Uniwersy-, 

tecie aż do odwołania i polecił zamknąć 

wszysikie wejścia do gmachu. 

Nowe obostrzenia na U.). w Krakowie 
wprowadziły ponownie przymus legity- 
mowania studentów, udających się na wy: 

kłady. Aż 

Sąd Najw. uchylił wyrok na Szczerbowskiego 
Sąd Najwyższy w Warszawie rozpa- | przez powieszenie. 

Sąd Najwyższy uchylił wyrok obu in: 
stancyj w części dotyczącej wymiaru kary. 

Sprawa Szczesbowskiego znajdzie się 

więc ponownie na wokandzie Sądu Ape- 

lacyjnego. 

2 Najmilszą gwiazdką — kapelusz z f. Mieszkowski 

  

Młody narciarz zab? się, 
+ wpsdłsty na peń drzewa 

Z Nowego Sącza donoszą, że w oko» 
licy Radziejcwej młody narciarz, uczeń 

7-ej klasy gimnazjum Filip wpadł przy 

zjeździe ze stromego wzgórza na pień 

ściętego drzewa, odnosząc ciężkie rany, 
Wkrótce po przewiezieniu do szpitala 
zmarł, 

Budowa mimo zimna i śniegu drugiego 

z rzędu szybu naftowego w. Starej Wsi, 

v: okolicy Gorlic. 

Gzytał król te wiersze i serce mu 
rosło, że myśl gospodarczego podnie 

sienia kraja na podatny padała 
grunt. Niedługo potem, przetańczyw 
szy kiłka tańców z damami, w białe 

postrojonymi suknie, wrócił do Piń 
ska, gdyż, jak powiadano, trochę był 

niezdrow.. 
Nazajutrz odwiedził grób bł An 

drzeja Boboli, męczennika Unii, po 
czym wyjechał do Krystynowa, fol- 
warku Butrymowieza, aby zobaczyć 
walkę z błotami i skuteczne ich osu 
szanie. Za Piną biegł trakt wołyński 
majątkami Butrymowicza, który Toż 
począł go budować przy pomocy fi- 
nansowej hetmana Ogińskiego. Grob 
la była dotychczas dla przejazdu zam 
knięta. Dla upamiętnienia bytności 
monarchy oddano ją do bezpłatnego 
przejazdu na lat 4, co uwidoezniono 

na słupie — w 4 językach, polskim, 
ruskim, niemieckim i hebrajskim. 

Ruszył tedy król tą groblą, wysła 

ną na 1/4 łokcia grubości dzikim pia 
skiem i sianem — więzarem, by się 

od pojazdów i koni nie kurzyło. 
Po krótkim odpoczynku we dwo 

rze wyjechał nad rzekę Styr, gdzie o 

giądał pływający młyn, z 2 kamienia 

mi do mąki, 1 sitkiem do wysiewa 

nia krup, 4 stęporami do fałowania   sukna, 5 stęporami do tłuczenia pro 

sa i arfą do wysiewania tegoż. W 
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ALNIE PRZYLEGA 
W 

BOGACTWO ODCIENI   
Nowy wicedyrektor 
I:by Przem.-Handl. 
Z dniem 3 bm. stanowisko wice 

dyrektora Izby Przemysłowo-Handlo 
wej w Wilnie objął Mikołaj Szyszkow 
ski, dotychczasowy radca w minister 
stwie przemysłu i handlu. Dyr. Szysz 
kowski będzie również kierował w 
Tzbie działem obrotów towarowych. 

Zapisy do Instytutn Wyższej 
Kaltury Religijnej 

Zapisy do Instytutu Wyższej Kuliury Re 
ligijnej przyjmuje osobiście we środy i piąt 
ki od godz. 13 do 14 w lokalu Arch. Iusty- 
fun Akcji Katolickiej (ni. Zamkowa 6) ks. 
dziekan Ignacy Swirski — rektor Instytutu 
"Wyższej Kultury Religijnej w Wilnie, 

Można też składać zgłoszenia na piśmie 
od godz. 9 do 15 w dni: powszednie: w Se- 
'aetariacie Arch. Instytutu Akcji Katolickiej 

u podaniem cehzusu naukowego, zajęcia, ad 

resu i wieku. 

Inauguracja Instytutu odbędzie się 8-g0 

šrudnia w Sali Misyjnej przy ul. Św. Anny 
Nr 13 0 godz. Išj. : 

Wykłady rozpoczną się po feriach świą- 
iccznych i odbywać się będą w godzinach 
wieczorowych (po 4 tygodnie). Słuchacze 

kcrzystać będą z Instytutu Wyższej Kultn- 

ty Religijnej hezpłatwie. 

Dyr. Jakimowicz 
e wykopaliskach dew deródskieh 

Jak dalece wykopaliska dawidgródec- 
kle budzą zainieresowanie wśród różnych 
warstw społeczeństwa polskiego posłużyć 
może fakt wygłaszania odczytów na ten 
łemał przez prowadzącego prace wyko- 

iskowe dr Jakimowicza dyr. Muzeum 
aństwowego Archeologicznego w War- 

szawie. Dr Jakimowicz poza Polesiem wy 
Błosił ostainio odczyt w Polskiej Akade- 
Mii Umiejętności w Kłakowie, a 18 bm. 
wygłosi podobny odczył w Brześciu. 
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Teatr m. NA POKULANCE 
Dziś o g. 8.15 więcz. 

UCIEKŁA MI 
PRZEPIÓRECZKA 

YYYYYYYYYYYYTYYYYYYYTYYYVYYYYYYVY | 

Władze Śledcze w Wilnie wpadły 
na trop sensacyjnej afery obyczajo- 
wej polegającej na deprawowaniu 
młodzieży szkolnej. 

W alerę tą, jak nas informują, 
wpłątana jest dobrze znana na grun 
cie wiłeńskim osohistość, używająca 
tytułu hrabiowskiego. 

W wyniku przeprowadzenego do 

Z Szumska do Oszmiany wracali dwaj 
handlarze Morduch Kagan i Owsiej Dawid 
son. 

W połowie drogi zatrzymali ich uzbro 
jeni w noże rabusie, którzy sieroryzo- 
wali handlarzy 6 zażądali wydania pie- 
niędzy. 

W chwili przeszukiwania kieszeni, roz- 

Zamordoówał żonę 
Sąd Okręgowy w Równem na sesji wy- 

jazdowej w Sarnach skazał na dożywotnie 
więzienie i ufratę praw obywafelskich na 
zawsze mieszkańca wsi Wielkie Upcewi- 
cze Józefa Wegera. 
trzy razy. Pierwsza żona uciekła od niego, 
druga zmarła w podelrzanych okoliczno- 
ściach, nad firzecią zaś, Krystyną, znęcał 

się w wyszukany sposób. Zmuszał ją do że 
braniny, przywiązywał do drzewa w lesie, 
zostawiając samą na pastwę łosu. Bił drą 
glem w deskę, przywiązaną do plec nie- 
szczęśliwej kobiety, aż wreszcie malfreto- 

Starostwo Grodzkie w Wilnie ukarało 

grzywną w kwocie od 10 do 200 zł 22-ch 

Litwinów, którzy w dniu 27 listopadu oka- 

zali ostentacyjnie niechęć do państwa pol- 

„Strajk” 13 pracowników technicznych 
teatru „Lutnia“ trwa w dalszym ciągu. W 
sytuacji w ciągu dnia wczorajszego nie 

zaszło żadnych zasadniczych zmian. ©; 
Onegdajsze przedstawienie operetki 

"EEST TEST BROK 

Nowe standarty 
przenicy 

Na posiedzenin rady Giełdy Zbo 
żewo - Towarowej i Lniarskiej w 
Wilnie w dniu 2 bm. postanowiono 
podwyższyć standarty pszenicy, oka 
zało się bowiem, że ciężar gatunko- 
wy pszenicy jest wyższy, niź to uwa 
żano na początku kampanii bieżącej. 

Na rok gospodarczy 1937-38 będą obo 

wiązywały następujące standarty psze 

nicy: 1-748, a 1I—726. Dotychczas 
stendarty pszenicy wynosiły: 1-736, 

J1—715. Dła innych zbóż pozostają te 

same standarty. 

Zebrania i czas giełdowy został u- 

stalony na okres od 15 sierpnia do I 

czerwca od godz. © do 14.30, a w o- 

kresie letnim od 1 czerwca do 15 

sierpnia — od godz. 10 do 14.30. 

Rada uchwaliła wyasygnować na 
| pomoe zimową bezrobotnym zł. 1000, 

a na przyszłym posiedzeniu zapadnie 
uchwała wyasygnowania większej 

kwoty na FON. 

Weger był żonały. 

„KURJER WILEŃSKI" 4 XU. 

Aiera obyczajowa w Wilnie 
| chodzenia kilkanaście osób przytrzy 
MAMO, 

Szezegóły dochedzenia w tej spra 
wie trzymane są w tajemniey. Wykry 
cie tej afery nałeży uznać za sukces 
władz śledczych. 

De sprawy tej jeszcze powróci- 
my. (e) 

Napad rabunkowy 
pomiedzy Szumskiem a Oszmianą 

łegł się na szosie turkot furmanek. Rabu- 
sie przecięli wówczas uprząż koni, by 
uniemożliwić pościg i zbiegii. 

Policja aresztowała napastników w oso 
bach: Romanowskiego, Kozłowskiego I! Po 
pławskiego. 

Odsiawione ich do Wiłna i osadzono 
w więzieniu łukiskim. (C). 

w best alski sposób 
wana oliara uciekła od niego do swoich 
rodziców. 

MWeger I fu nie dał za wygraną. Nacho 
dził ją w domu rodziców, gdzie znowu 
bił ją. 

Aż w dnix 29 maja br. dowiedział się, 
że żona poszła do pobliskiej wioski, więc 
zaczalł się w krzakach I napadł na powra 
cjącą. Poderznął jej gardło nożem kuchen 
nym i zwłoki schował w pobliskich za- 
roślach. 

Na drugi dzień pastuszka 
zwłęki Krystyny.   znaiazła 

(K. W.). 

Ukaranie 22 Litwinów 
Jza okazywanie niechęci da Państwa Paliskiego 

skiego. 
Oskarionė © Ю samo wykroczenie 

Tekla Zelisówna zosiała u "ia. 

  

Strajk w „Lutni” trwa 
Wypadek baletmistrza Ciesielsk'egu 

„Wróg kobleś* deszło do skutku prz” po- 
mocy zespołu artystycznego, który sam 
zajął się ustawianiem | montowaniem de- 
koracy]. i 

Podczas sprawdzania działalności ku 
tyny na głowę znanemu w Wilnie balef- 
mistrzowi Ciesielskiemu spadł koł Pzew- 
niany od kurtyny, na którym obracały się 
liny przy podnoszeniu kurtyny. Poszko- 
dowanemu baleimistrzowi udzielono po- 
mocy na miejscu. 

W związku z tym wypadkiem kurso- 
wały pogłoski, że spadnięcie ka załka 
drewna nie Fyło przypadkowe, lecz miał 
10 być akt sabotażu ze strony sirajkujące 
go personelu fechnicznego. Pogłoski te, 
= nas zapewniają, nie odpowiadają praw 

ie. 
Wczoraj również, mimo  „strajku“, 

przedstawienie w Lufni odbyło się. 

BEI INSANE 

Polscy z Litwy 
chcą odwiedzić rodziny 

w Polsce : 
W Wilnie oirzymane wiadomość, iż 

kilkudziesięciu Polaków z Litwy zwróciło 
się do litewskich władz z prośbą o zezwo 
lenie im na wyjazd do Polski na okres 
świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 

Władze litewskie nie udzieliły dotych- 
czas swej odpowiedzi. 

1937 

  

KURJER SPORTOWY 
Polski klub sportowy Sparia 

na Litwie zwycięża 
Mimo trudnych warunków i różnych szy 

kan Polski Klub Sportowy Spartu na Lit- 

qie przeprowadza regułarne treningi w po 

szczególnych sekejach i organizuje zawody 

międzysekcyjne. Ostatnio, Klub urządził za 

wedy towarzyskie w tenisie stołowym z ro 

betmiczą drużyną sportową „Amłit”. Zwy- 

| cięstwo odniosła Sparta w stosunku 5:4. 

Strajk sędziów piłkarskich 
w Białogrodzie 

W Białogrodzie na różnych boiskach do 

szła ostatnio do incydentów i pobicia sę- 

dziów piłkarskich. 

Sędziowie w odpowiedzi ogłosili strajk 

i nie delegują arbitrów na spotkania 

piłkarskie. $ 

Mecz © mistrzostwo świata 
zakończony remisem 

W Brukseli wobeę 7000 widzów rozegra 

nz został mecz hokserski o mistrzostwo 

świała Europy i Bełgii w wadze półciężkiej 

pomiędzy Rothem i Karlem Sys. й 

Mecz zakończył się wynikiem remisowy. 

S:otkanie było nieciekawe. Obaj bokserzy 

uchylali się od wałki i pod koniec meczu 

pebliczpość niezadowołona z przebiegu wał 

ki urządziła burzliwą demonstrację. Obaj 

bekserzy zostali wygwizdani. 

Przed tym meczem odbyło się spotkanie 

pomiędzy Kid Tunero (Kuba) i Adrianem 
Arneet (Belgia). To spotkanie dało rów- 

nież wynik nierozstrzygnięty. 

Indie wezmą udział w zawo- 
dach o puchar Davisa 

Hinduski Związek Lawntenisowy posta 

nawił zgłosić swą drużynę do rozgrywck © 

puchar Davisa. Aby odpowiednio przygoto- 
wać rakiety hinduskie do tych walk Zwią 

zek zaangażował Francuza Esterabeau na 

| trenera. 
W najbliższym czasie bawić będą w 

Indiach niemieccy tenisiści vom Cramm i 

Henkel. Rozegrają oni szereg spotkań z za 

wodnikami hinduskimi w Kałkucie i Bom 

haju. 

Miasta niemieckie ubiegają 
się a mecz Pelska — Niemcy 

Jak wiadomo mecz piłkarski Polska — 

Niemey odbędzie się dnia 18 września 1938 

roku w Niemczech. Teren meczu jeszcze nie 

jest ustalony. 

Q organizację tego spotkania zabiega ją 

obok Berlina również inne miasta niemiec 

kie jak Frankfurt, Monachium. 

Akdualmości Ёсен В & сли° ая ё п ©> 

Stanistau Wasylewsk laureatem Poznania 
Komitet nagrody literackiej miasta Poz 

nania pod przewodnietwem prezydenta Er 

wina Więckowskiego przyznal nagrodę 

(wynoszącą 5 tys. zł.) Stanisławowi Wasy- 

lewskiemu. 

Laureat, ongiś we Lwowie redaktor zna 

komitego pisma tHumorystycznego „Szezut- 

ka“, autor całego cyklu doskonałych opo- 

wiadań i essayów historycznych nałeży słusz 

nie do najpoczytniejszych pisarzy polskich. 

Wysokie wałory jego wiedzy, typowo huma 

nistycznej, orąz zalety odrębnega w swym 

gswędziarskim wyrazie stylu, każą cieszyć 

8 wyróżnienia tego wybitnego 1 bynajm 

niej jeszcze nie „skończonego* pisarza. 

  

„ARKADY* NAGRODZONE W PARYŻU. 

Wydawnietwo Arkady otrzymało na wy- 

stawie paryskiej „Grand Prix*, czyli naj 

wyższe odznaczenie wystawy za całość wy 

dawnictwa, oraz złoty medai — jako speejai 

ne wyróżnienie strony graficznej. 

Wszystkim, którzy się z tym doskonałym 

miesięcznikiem stykają nagroda paryska 

wyda się w pełni zasłużona. "Tych zaś co się 

ni> stykają... — wolno zapytać: czemu? 

PION. 

Pion, Nr. 48, zawiera między io.: Józefa 

Czechowicza „Stella magorum“ (o Jerzyni 

Haułtewiezu), Hieronima Michalskiego „Kry 

stalizacje“, Kazimierza Wyki „Przybyszew 

ski i my“, Romana Koloniackiego „Chester 

ten i kruejala detektywow“, B, W. Lewic 

kiego „Film — przeciwko Žeromskiemu“, 

Karola Irzykowskiego „Aforyzmy“, fragmeni 

powieści Jału Kurka p. t. „Zamurowana rze- 

ka", wiersz Mieczysława Lisiewicza „Przy- 

stan“ — oraz rubryki stałe: Teatr, Przegląd 

prasy i t. @. Ё 

WIADOMOŚCI L'TERACKIE. 

12-stronicowy Nr. 50 „Wiadomości Lite- 

rackieh* poświęcony jest w znacznej części 

pamięci Zbigniewa Uniłowskiego. Składają 

się nań fragmenty i plan t. M „Dwudziestu 

lat życia” oraz artykuły i wspomnienia na 

stępujących pisarzy: Miłosz, Karpiński, Pa- 

randowski, M. Hemar, Breza, Dołęga - Mo- 

stowicz, Hulka - Laskowski, Krzywieka, Ro 

goż, Rogowiez, Iwaszkiewicz, Pomirowski, 

Kubacki, Breiter, Nowaczyński, Gombrowicz, 

Wittlin, Minkiewicz, Broniewski, St. R. Do 

browolski, Wanda Melcer. Pozatem w fu 

merze uwagi Maliniaka na temat niemiec- 

kich roszczeń kolonialnych, przegląd nowo 

šci zagranicznych przez Qaidama, kronika 

tygodniowa i recenzje teatralne Słonimskie 

go, kronika życia umysłowego pióra Bru- 

cza, rócenzje Wallisa z wystawy, humor, 44 

tyra „Camera obscura“. 

13.400 robotników 
wróciło z Łotwy 

W drugiej połowie listopada i pierw- 

szych 3-ch dni bm. wzmogła się znacznie 

reemigracja robotników rolnych z Łotwy. 

W okresie tym powróciło z górą 13.400 

robotników, narodowości polskiej. 

Dotychczas w Łotwie bawi około 3 tys. 

robotników, którzy mają powrócić do po 

łowy stycznia rb. do Polski. 

Zskax wywozu chołeok za gran cę 
Rok rocznie z terenu Wileńszczyzny 

i sąsiednich województw wywozi się kilka 

naście tysięcy choinek do Niemiec, Prus 

Wschodnich i innych krajów. Skułkiem te 

go eksportu niszczy się poważnie drze- 

wosian naszych lasów. To też władze wy- 

dały zarządzenie, aby w br, nie eksporto 

wać choinek za granicę. 

Mad W ROEE OO SEE YO OE Z OCZEK ZE ii 

powrotnej do dworu drodze śledził, 
jak łowieno kaczki sieciami. Witali 
o też sprowadzeni do majątku przeż 
utrymowicza rzemieślnicy — kował, 

Husarz, sukiennik, — ten aż z Pozna 
nia, stołarz, cieśla, pokazując swoje 
wyroby, a przed cerkwią w Krystyne 
wie kilkanaście uczennie i uczniów, 
trzymający tabliczki i książki z haka 
łarzem na czele, który ich uczył czy 
łać, pisać i katechizmu. 

Zmęczony oglądaniem, ale i zada 
wolony, szedł król na obiad obok 
sztucznie nawadnianych łąk, budują 
tych się magazynów handlowych i 
stojących na kanale 10 batėw, goto 
wych do podróży do Gdańska i Kró 
luwca i smacznie jeść raczył potrawy 
mięsne i rybne, między innymi szczu 
paka rosołowo ugotowanego z octem 
oraz wiuny. 

Po wypiciu kilku kieliszków fran 
cuskiego wina -— innego nie chciał 

ić — przeszedł do bawialnego po- 
oju, w którym wisiały 2 portrety, 

jeden króła, drugi Ogińskiego. Wier 
ze pod portretem tego ostatniego bv 
ły zatytułowane „Do J. W. Mość Pa 
pa Ogińskiego, Hetvsana N. Księstwa 
Litewskiego, zatr idnionego — Кора- 
hiem kanału port /)giński i razem bu 

jącego na tymż : kanale pływające 
eatrum, w któy m grane były ope- 

ry i komedie w roku 1771*, Sławiły 
kanał Telechański, 

Co Jasiołdę ze Szczarą łącząe przejazd czyni 
Z Bałlyciego do Morza Czarnego głębini, 
Gcdne pamięci późnej potomności dzieło, 
Które od Ogińskiego swój początek wzięło. 

Zaczynał wtedy Butrymowicz kłaść 
fundamenty pod murowany dwór. 
więe król, po odbyciu polowania na 
dzikie kaczki, których na kanale w 
ogrodzie kilkaset pływało, a jedno 
skrzydło oskubane miały, żeby nie od 
lstywały, w dowód swej łaski dła 
właściciela kamień z odpowiednim 
napisem do fundamentów łaskawie 
wsławić raczył. 

Późnym jnż wieczorem, wracając 
do Pińska, jechał Stanisław August 
Uuminowaną groblą. Pod Karolinem 
witała go szłachta, która na czółnach 
w poprzek rzeki stała z płonącym łu 
czywem. Armaty dawały ognia, gdy 
przejeżdżał przez Pinę, a przed ba- 
tem królewskim płynęła łódź z kape 
ią: gdy za$ wsiadł do karety i jechał 
do swojej kwatery, żydzi karolińscy 
i pińscy biegli z jednej i drugiej stro 
ny, mając w ręku zapalone świece 
woskowe, płonące pochodnie i latar 
nie. 

# 

Dnia 9-go sepiembra król żegnał 
Pińsk. Kazał przyjść Batrymuw* z0- 

wi do siebie, darował m! tabakierkę 

*   
złotą, perłami, szmaragd ami i rubina 

mi sadzoną, ze swoim portretem 
Wchodząc do karety, żegnał хаторла 
dzonych obywateli słowy: „Widzia- 
iem. jak J Mość Pan hetman Ogiń- 
ski dla pożytku i ozdaby tutejszemu 

krajowi osuszeniem Hot i porohie- 
riem wygodnych dróg poczynił, ale 
toż i to widziałem, ż» W Mość Pano 
wie jego w tym dziwate eaśladowaliś 
ke“ 

Wręczy! pałem e:-jezula ks. Bor 
kewski Najjaśniejsztmn Panu wier- 
sze „Od błot pińskieh' które się cieszą 
że 
Słodkie łaskawego króla panowanie 
Wzbudziło o korzyść powszechne siaranie. 

Było z powodu tych wierszy uie 
mało kwasów wśród urzędników pin 
skich, bo jezuita przebrał miarę w 
kadzeniu Butrymowiczowi. В kon 
wania nawet, starano się eie dopus- 
cić sędziego do urzędu, co jednak pie 

przeszkodziło, że energiczny Pan Ma 
teusz został posłem pińskim na Sejm 
Czteroletni, i niejedną dobrą słażył 

radą na komisjach, których był człon 
kiem. 

  

   

* 

Po drodze do Telechan, w oslępie 

Cyhanie, ubił król kilka łosi, Z ostę 

pu miał dalej płynąć kanałem Ogi 
skiego, wodę nawet dlalego zatrzymo 

no poniżej mostu sosnowskiego, lecz 

#   
bat z Telechanu nie pośpieszył. Jechał 

tedy pojazdem ponad kanałem do sa- 

mych Telechan, gdzie nocował w pa 

łacu wojewodzianki trockiej Ogiń 

skiej, mniszki dominikanki, siostry 

hetmana. 

Podczas podróży zwrócił krół u 

wagę na to, że praca koło porządko 

wania kanału szła dość niezdarnie. 

Tłumaczył więc Butrymowicz, dlaecze 

ge tak jest. „To wina”, powiadał, 

„odejścia dóbr hetmana za kordoa 

białoruski *) i z tamtych dóbr daw 

niej po 100 parobków do roboty przy 

chodziło, a obecnie jest to już nie- 

możliwe. 

Wyjaśnia też Butrymowicz przy- 

czyny nieprawidłowości w wytycze- 

niu. trasy oraz niedogodność, jaka 

powstała z powodu poprowadzenia 

kenału przez jezioro wolańskie i wy 

gonowskie, mianowicie: łody na ka 

nale i na rzekach kilku niedzielami 

prędzej topnieją, aniżeli na jezierach, 

a do tego w ezasie burzy na kanale 

i na rzekach nie ma żadnego niebez 

pieczeństwa, zaś na jeziorach statek 
uładowany musi przybijać do brze- 
gu i stać, póki burza nie uciehnie. 
Chodziło jednak o to, żeby jeziora 
jako bezpośrednie punkty wejściowe 

4 Część Białorusi była od pierwszego roz 
bioru włączona do Rosji.   

i wyjściowe kanałów były dogodny:n 

magazynem wody dla kanału. 
Dodaje jednocześnie, że długość 

kanalu z Pińska rzeką Piną do Jasioł 
dy, a przez Szczarę do Słonima wyno 

si 45.000 prętów, która, redukując 
na mile polskie a do mili kładąc prę 
tów po 1800, wynosi mił 25 i prę- 
tów 10. 

* * 

Odwiedziwszy z Telechan jeszcze 
Pohost ks. Druckich Luberkich, wy 
jechał król z Pińszczyzny do Kosowa, 
a stamtąd przez Slonim do Niųwie 
ża, gdzie Radziwiłł „Panie Kochan- 
ku“ urządził owo sławne przyjęcie, 
które kosztowało kilka milionów zło 
tych. J. Lubojacki. 
VDB BLT TED 

Za 5 groszy dziennie 
możesz mieć to, co daje teatr. kina, 

okręt itd., bo książkę z 

Biblioteki Nowości 
Wilna, ul. Jagieliońska 10. Teł. 13.70 

Ostatnie nowości — klasyczn? — lite- 
ratura szkolna — naukowa. 
Czynna od it do 19 

Kaucja 3 zł, — Abonament miesięczny 
1 zł. 50 gr. Ь 

Okazyjnie do nabycia: 1) Rymowicz 

i Święcicki: Prawo cywilne Ziem 

Wschodnich — T. X. Część L (3 to- 

my) — 2) Encyklopedia Gutenberga 
(20 tomów). 
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GRUDZIEŃ | Dziś Barbary, Plotra Chrz, 
4 || Jutro Sabby Op., Niceta 
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Wschód słońca — g. 7 m. 25 

Sobota Zechėd słońca — g. 2 m. 53 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorołogi USB 
w Wiłnie dnia 3.XII. 1937 r. 

Ciśnienie 751 
Temperatura średnia — 4 
Temperatura najwyższa — i 
Temperatura najniższa — 4 
Opad 1,5 а 
Wiatr wschodni 
Tendencja barom.: spadek 
Uwagi: pochmurno. 

NOWOGRÓDZKA 
— O. Z. N. Dziś rozpocznie się w No- 

wogródku dwudniowy zjazd referentów 
prasowych Zjedn. Narod. z terenu całego 
województwa, oraz zjazd zarządu Okręgu 
i obwodu, > 

W związku z tygodniem propagandy 
rzemiosła i handlu chrześcijańskiego od- 

będzie. się szereg konferencyj «gospodar- 
czych. 

— Zjazd kupiectwa chrześcijańskiego. 
Na zakończenie. tygodnia popierania 
chrześcijańskiego kupictwa i rzemiosła w 
dniu 8 grudnia zwołany zostanie do No- 
wogródka zjazd kupiectwa  chrześcijań- 
skiego z całego powiału. Na zjeździe 
będzie załatwiona sprawa zorganizowa- 
nia hurtowni chrześcijańskiej w Nowo- 
gródku. 

— Mieszkańcy wsi rozsianych chcą le- 
karza. Jak się dowiadujemy mieszkańcy kil 
kunastu wsi rozsianych dokoła Nakryszek 
w odległości 50 km od Nowogródka i 15 
km od Zdzięcioła naradzają się nad tym, 
w jakiby to sposób sprowadzić iskarza, 
który by zamieszkał na stałe w obszernym 
gminnym budynku, znajdującym w Nakry- 
szkach. Przed wojną mieścił się tam urząd 
gminy, a przed paru laty posterunek P. P. 
Ponieważ okolica ta jest na ogół spokojna 
i wypadki kradzieży względnie zakiucenia 
spokoju b. rzadkie, posterunek ten został 
zlikwidowany, łak że lokal jest obecnie 
wolny. : ч 

Brak w okolicy lekarza ludność odczu 

wa bardzo dotkliwie i w nagłych wypad- 
kach wścieklizny i t. p. względnie złama- 
nia kości jest po prostu bezradna, zdana 
na wszelkie smutne konsekwencje. Istnieje 
wprawdzie w Zdzięciole małe ambulato- 
tium, ale i do łego miasteczka jest kawał 
drogi. (do 20 km), a przy tym cóż to zna- 
czy jedno ambulałorium na tak wielki 
obszar. : 

Jak dalece pragną wieśniacy. zrealizo- 
wać swój projekt świadczy fakt, że kilka 
wsi, jak Chiniewicze, Romanowicze, Po 
nary, Pacowszczyzna i wspomniane Na- 
„kryszki oświadczyło gotowość opodatko- 
"wania się na powyższy cel po 50 gr mie- 
sięcznie od rodziny, byleby tylko mieć 
lekarza. 3 

Jest to zjawisko dość sympiomatyczna 
j przypuszczać nałeży, że władze woje- 
wódzkie przyjdą z pomocą. 

— WYROK W SPRAWIE P. CHICE- 
"WICZA UPRAWOMOCNIŁ SIĘ. Pisaliśmy 
niedawno o procesie p. Chlcewicza b. kie 
rownika biura Związku Międrykomunalne- 
go Opieki Społecznej. Skazany on został 
na 6 miesięcy (kara darowana] za podro- 
blenie podpisu swej żony. Od szeregu 
Innych zarzutów uniewinniony. Wyrok w 
łej sprawie wobec niezłożenia apełacji 
ani przez oskarżyciela publicznego, ani 
też przez skazanego, już się uprawomoc- | 
nił. Przed tym jeszcze p. Chicewicz wniósł 
do Zarządu Związku Międzk. prośbę o 
wypłacenie mu 3-ch miesięcznego odszko 
Howanla (z powodu zwolnienia bez wy- 
mówienia] i odszkodowania za miesiąc 
urlopu, łącznie w sumie przeszło dwa tys. 
zł. Prośba ta załatwiona została odmow- 
nie ze względu na skazujący wyroś. 

  

Najkorzystniej i najtaniej kupujemy 
w firmie chrześcijańskiej | 

„Bławat Poznański" 
Lida — Rynek © 

Ceny stałe Staranna obsługa 

  

" LIDZKA 
— Nowa sala przybędzie mlastu. W 

tych dniach zostanie ukończona duża sala 
gimnastyczna w Gimnazjum Kupieckim 
Ks. Ks. Pijarów w Lidzie. Sala fa będzie 
jedną z największych w mieście. Brak sal 
na urządzanie imprez o charakterze kul- | 
turalnym daje się „dczuć w Lidzie h, sil- 
nie. 

— Zatrzymanie woźnego sądu. W 
związku z włamaniem do Sądu Okręgo- 
wego w Lidzie zatrzymany został przez 
władze śledcze jeden z wożnych tego 

nie. Woźny ten sprzątając rano mimo, że 
zauważył wyłamane okno w gabinecie pre | 
zesa nie doniósł o tym władzy, czym 
ściągnął na siebie podejrzenie. Po j dno- 
dniowym pobycie w areszcie został wy- 
puszczony. 

| dyplomowana absolwentka 
sądu, który w gmachu sądu ma mieszka-.   

ee 

NIKA 
— Sprzeczka jak zwykle kończy się 

w szpitalu. Pomiędzy Chryszczanowiczem 
Konstantym ze wsi Wangi, gm. bielickiej 
a jego sąsiadem Urbanowiczem Józefem 
wynikła sprzeczka z powodu robienia so- 
bie wzajemnych szkód polnych. W wy- 
niku tej sprzeczki Urbanowicz tak uderzył 
swego sąsiada kamieniem w głowę, że ten 
doznał złamania kości czaszki i wstrząsu 
mózgu, a obecnie dogorywa w szpitalu. 

— Sprostowanie. W notatce o „czyst- 
ce" w referacie technicznym Zarządu 
Miasła Lidy z dn. 2.XII wkradł się błąd. 
Nazwisko referenta budowlanego brzmi 
nie Jerzy Szuss, lecz Jerzy Szkop. 

BARANOWICKA 
—Rada Gospodarcza na terenie pow. ba- 

ranowickiego. Z inicjatywy oddziału miej- 

skiego O. Z. N. w Baranowiczach odbyło 

się w dniu 29 ub. m. zebranie działaczy spo 

łecznych, na którym postanowiono powo- 

łać do życia Radę Gospodarczą, która by 

miała za zadanie badanie sytuacji w chrześ 

cijańskim rzemiośle i handlu oraz zwróce- 

nie uwagi na potrzeby miejscowego rolni- 

ctwa. 

Referat o sytuacji kupiectwa wygłosił p. 

Renodo, © chrześcijańskim rzemiośle — p. 

Pcmianowski i o sytuacji w rolnictwie p. 

Zygmunt Czarnocki. Po dyskusji przystą- 

picno do wyboru prezydium Rady. Na 

przewodniczącego powołano p. sen. Kon- 

stantego Rdułtowskiego i jako członków Ta- 

deusza Kułakowskiego, Hilarego Witkow- 

skiego, Mariana Pomianowskiego, Kazimie- 

rza Grodzkiego, Kazimierza Ołdziejewskie- 

go i Zygmunta Czarnockiego. 

— Koło Ligi Kooperatystek. Odbyło się 

w lokalu szkoły powszechnej Nr. 6 organiza 

cyine zebranie Koła Ligi Kooperatystek, do 

którego przystąpiło odrazu 40 członkiń. 

W skład prezydium weszty p. p. Bojar- 

ska Stefania, Szpilerowa Helena, Romanow- 

ska Zofia, Karpowiczówna, Josianowska Lu- 

ba, Gałuszkowa Maria, Czyżewska Waleria 

1 Zofia Józefowiczowa TIlelena, Huszczowa 

Helena. 
Funkcje Zarządu zostały podzielone w 

następujący sposób: przewodnicząca Józefo- 

"wiczowa Helena, zast. przewodn. Bojarską 

Stefania, sekretarze: -Huszczowa Helena, 

skarbniczka Jasianowska Luba. 

Do Komisji Rewizyjnej weszły p. P-: Ro- 

manowska Zofia, Gałaszkowa Maria i Kar 

powiczówna. Członkiniami Zarządu zostały 

p. p. Szpilerowa i Czyżewska. 

Następnie posiedzenie organizacyjne zo 

stało wyznaczone na 5 grudnia o godz. 15 

w lokalu biblioteki PMS. 

— Uchylenie konfiskaty ulotek antyży- 

dcwskich. Podaliśmy onegdaj o konfiskacie 

przez władze bezpieczeństwa w Baranowi- 

czoch ulotek reklamowych wydanych przez 

Poznański Dom Galanterii w Baranowi- 

czach. 

Onegdaj Sąd Okręgowy w Nowogródku 

ma posiedzeniu niejawnym konfiskatę ulot- 

ki uchylił i takową zwrócił właścicielowi. 

— Nowa rozmówniea telefoniczna. We 

wsi Dobromyśl (gm. Dobromyśł, pow. Bara- 

nowicze) została uruchomiona publiczna 

rozimównica telefoniczna do rozmów miejs- 

«cowych z Iwacewiczami i rozmów. między- 

miastowych. 

— NOŻE I KIJE NA ZABAWACH WIEJ- 

SKICH. We wsi Łobuzy, gim. darewskiej u- 

rządziła młodzież wiejska zabawę taneczną 

u+ którą przybyli również: Głobczyk Broni- 

sław, Boudar Józef, Boudar Piotr, Gredo 

Bolesław, Busko Władysław, Zubryeki Alek 

sander, Boudan Stefan i Michał, wszyscy z 

sąsiedniej wsi Litwa I po odpowiednim „.po- 

gazowaniu* wszczęli kłótnię, która zamie- 

niła się wkrótce w krwawą rozprawę. Po- 

szły w ruch noże i kije. Ciężko pobito i po 

kałeczono mieszk. wsi Łobuzy Ostrowskie 

ge Stefana, którego w stanie ciężkim przy 

wieziono do szpitała w Baranowiczach 

-—- Znowu włamanie do składa Wędlin. 

W nocy na 29 listopada b. r. do składu w? 

dlin znajdującego się przy ul. Szeptyckiego 

54 w Baranowiczach, znanej  firmv 

„Kresexport* włamali się nieznani sprawcy 

i skradłi znaczną ilość wyrobów wędliniar 

słich. 

  

akAŁAŁAŁŁÓ? 

Kino „APOLLO" 
w Baranowiczach 

Od 3.XII 1037r. wyświetla film osnuty - 
na tle głośnej powłeści A. Puszkina 

Dama pikowa 
W rolach głównych: Pierre Blanchar, 

Madeleine Ozersy i M. Moreno. 

FYWYYYYYYYYYYYYYTYYYTYYVYYYYVYYYYYYYTYYYYv - 

R 
Jak pielęgnować urodę: zimą; 
Jak usunąć przedwczesne zmarszczki; 
Jak zachować młodzieńczy wygląd 

bezpłatnie wskaże p. Wanda Sobolewska 
kursów Dr 

J. Świłalskiej, w dn. 5, 6 i 7 grudnia b. r. 
Wobec ograniczonej ilości zaproszeń, któ 
re wydajemy bezpłatnie prosimy o wcze- 

śniejsze zarezerwowanie godzin. 
Skład Apteczny I Perlumeryjny 

M. ROZENHAUS, 
Baranowicze, Szeptyckiego 51.   

-_ „KURJER WILEŃSKI* 4 XII. 1937 

Regulacja rzek na Wołyniu 

  

Fragment robót przy regulacji rzeki Ujścia w okolicach Równego na Wołyniu. 

SŁONIMSKA 
Sprawa b. leśniczego iasów miejskich. 

Sąd Okręgowy w Grodnie na sesji wyjazdo 

wej w Słonimie, rozpoznawał sprawę Wołni 

stego Wacława obecnie zamieszkałego w Do 

bromyślu, pow. baranowickiego który. bę- 

dąc leśniczym lasów miejskich m. Słonima 

miał popełnić nadużycie na szkołę Zarządu 

Miejskiego przeż zezwolenie firmie łeśnej 

Jezierski w Słonimie, na bezprawny wyrąb 

i wywóz sztuk drzew materiałowych. Sąd 

Okr. po przeprowadzeniu rozprawy p. Woł 

nistego uniewinnił. 

Natomiast skazał współoskarżonego w 
tcjże sprawie brakarza firmy Jezierski w 

Słonimie — Wajsztejna Abrama, który w 

tym samym czasie dopuścił się nielegalnego 

i samowolnego wycięcia i wywozu kilku 

drzew, wymierzając mu 2 miesiące aresztu 

oraz skazując na grzywnę w wysokości 1000 

złetych jak również na zapłacenie Zarządo 

wi Miejskiemu tytułem podwójnej wartości 

drzewa 1725,60 złotych i tytułem pojedyń- 

czej wartości drzewa 862,80 złotych. 

— SKAZANIE KOLEJARZY. Sąd Okręgo 

wy w Grodnie na sesji wyjazdowej w Słoni 

wie, rozpatrywał sprawę b. funkejonariu- 

Szy stacji kołejowej Słonim — zawladocy 

stacji — Bibińskiego Edwarda, kierownika 

Ruchu Pezo Aleksandra i magazynierów — 

Aronowskiego Bronisława i Oleszkiewicza 

Michało, postawionych w stan oskarżenia 

© pobieranie łapówek od handlarzy trzody 

chlewnej za dostarczanie wagonów do nała 

dunku i wykonywanie innych manipublacyj 

w związku z wysyłaniem transportów trzo 

dy chlewnej. * 

W wyniku rozprawy zostali skazani Ri 

biński Edward, lat 40 1 Peza Aleksander 

   

  

dst 47 na 3 lata więzienia, zaś Aronowski 

Bronisław, lat 39 Ł Oleszkiewicz Michał lat 

35 na 2 lata więzienia, wszyscy z pozbawie 

niem praw na okres 5-ciu lat. Bibiński i 

Pezo skazani zostali pcaadłe na grzywnę po 

160 zł. każdy. 

W czasie rozprawy z polecenia prokura 

tora zostali aresztowzni za składanie fałszy 

wych zeznań pod przysięgą nastepulący 
świadkowie: 1) Berent Jan, łat 41, 2) Grze 

"skowski Feliks, lat 39 i 3) Onacki Piotr lat 

60 — wszyscy zamieszkali w Słonimie i są 

y zawodu handlarzami świń, grozi im kara 

de 5 lat więzienia. 

Obronę wnosiłi adwokaci: Andrejew z 

Wilna 1 Olszewski ze Słonima, którzy w imie 

nit oskarżonych złożyłi zanowiedź apelacji. 

— Pies pomocnikiem złodzieja. Kozioł 

Konstanty ze wsi Mikłasze. gm. rohoteńskiei 

skradł z wozu Białousa Stanisława, ze wsi 

Mielniki, gm. rohoteńskiei, jedną skórkę ow 

czą. wartości 10 zł Kradzieży dokonał na 

ulicy wsi Mikłasze przy pomocy swego psa, 
К!бгу ściągnął skórę z wozu. 

    

WNŁKOWYSKĄ 

— SKAZANIE 16 KOMUNISTÓW. Sąd 
Okręgowy w Grodnie, na sesji wyjazdowej 

w Wołkowysku, rozpoznawał sprawy 16 wy 

wrotowtów z gmin: Zetwa, Płaski i Roś, po 
wiatu wotkowyskiego, oskarżonych o należe 
nie do KPZR i KZMZB. 

W wyniku rozpraw skazani zostali: 
Bazył Sklba na 8 lat więzienia, Jan Wier 

ciło, Michał Rudnłak, Szłoma Abramczuk, 

Jan Bałaj t Maria Sićko po 5 lat więzienia, 

Grzegorz Repekta i Mikołaj Saniec po 3 -la- 

ta więzienia oraz Jan Rudziak, Jau Kraśko, 

Basia Danilewicz, Paweł Śzniee 8. Teodora, 

Józet Saniec, Jau Soniec, Paweł Soniee s. 
Puwła i Michał Rudy po 2 lata więzienia 

każdy. Ponadto wszyscy Skezani zostali poz 

bawieni praw obywatelskich od 10 do 5 
lat £ ponoszenie odpowiednich kosztów są 

dowych. 

Wykonanie orzeczonych kar więzienia 

zawieszone zostało — Basi Danilewicz na 

la* 3 1 ostatnim pięciu skazanym na lat 5. 

— ZABÓJSTWO NA ZABAWIE. We wsi 
Samojłowicze - Górne, gm. Plaski w czasie 
odbywającej się zabawy tanecznej wynikła 

bójka, podczas której został zabity uderze 
niem tępym narzędziem w głowę Michał Sień 

kc, lat 32, mieszkaniee wsi Borki, tejże gmi 

ny. 
Sprawca zabójstwa na razie nie został 

ustałony. Sieńko był znanym  awanturni- 

kiem, karanym 3-letnim więzieniem. 

Słeńko wraz z innymi mieszkańcami wsi 

Borki, w liczbie 10 osób dokonał majścia 
zbiorowego na odbywającą się w Saxmojło 

wiczach - Górnych zabawę, gdzie wszczęta 

została kłótnia, a następnie bójka z miesz 

kańcami w Samojłowiczach, w czaste której 

Sieńko został zabity. SRG   

  

— Za urządzanie nielegalnych zgro- 
madzeń. Na terenie gm. krzemieńskiej, 

pow. wołkowyskiego, za urządzanie niele 
galnych zgromadzeń zatrzymani zostali we 
wsi Marcinowicze — Antoni Cieśluk, czło 
nek Stronnictwa Narodowego i we w'i Sta 
nielewicze — Edward Szczepański — 
członek Stronnictwa Ludowego, którzy 
wraz z doniesieniami karnymi przekazani 
zostali do dyspozycji władz administra- 
cyjnych w Wołkowysku. 

NIEŚWIESKA 
— NAPAD NA DRODZE. Mieszkaniec 

wsi Liskowo, gm. siniawskiej Michał Duduk, 

lat około 60 wiozący z młynu mąkę, został 

napadnięty ua drodze  Kieck—Siniawka 

przez nieznanych mu osobników. Oprysz- 

kowie Duduka dotkliwie pobili, zabrali mu 

wóz z mąką i konia oraz oddalili się w nie- 

znanym kierunku. 

ŚWIĘCIAŃSKA 
— Życie kulturalne i towarzyskie w Ho 

duciszkach. Czynnikiem bardzo sympatycz- 

nym, który podnosi poziom życia kultural 

nego w miasteczku Hoduciszkach i promie 

miuje na rozległą okolicę jest miejscowy 

Oddział Żeński Związku Strzel. współpracy 

х gronem nauczycielskim Szkoły Powszech- 

nej im. Marii z Billewiez6w Pilsudskiej. W 
ubiegłą sabotę był tu urządzony niezmier 

ni: symapatyczny wieczór świetlicowy, na 

kłóry przybyli goście z okolicznych miaste 

czek, odległych nawet 0:40 km. 

Ogół zachwycony był pięknymi dekorac 

jami, wykonali je p. p. Pomaz i Polikiewi- 

czówna. 

Goście rozjechali się nad ranem pełni 

miłych wrażeń. ja. 

— Gminna konferencja rolnicza w Ko- 

majach. Na terenie wszystkich gmin powia 

tu święciańskiego odbywają się obecnie kon 

ferencje rolnicze, w których biorą udział 

mgionomi powiatowy i rejonowy, przedstawi 

ciele rad gminnych, gromadzkich i różnych 

organizacyj. dobrowolnych. Tematem obrad 

na konferencjach są najaktualniejsze zagad 

nienia gospodarczo - rolnicze. Konferencja 

'* Komajach odbyła się 29 listopada. 

Społeczeństwo miejscowe zadowolone 

jest z wyniku obrad, gdyż jest to pierwszy 

poważny plan podniesienia kultury ro'nej. 

ja. 

OSZMIAŃSKA 
— Rozbudowa rzeźni miejskiej. Zarząd 

miejski w Oszmianie przystąpił w roku 
bież. do rozbudowy publicznej rzeźni 
miejskiej. Budowa jest już ukończona, pro 
wadzone są jedynie prace nad wykona- 
ńiem mechanicznych wewnętrznych urzą- 
dzeń. Na te roboty Fundusz Pracy przy- 
dzielił zł 60.000. Budowa rzeźni prowa- 
dzona jest wedle nowoczesnej techniki, 
kłóra będzie odpowiadała warunkom 
tzeźni eksportowej. Na placu przy rzeźni 
będzie targowisko na przestrzeni około 
1 ha, którego kosztorys wynosi zł 100.000 
z subsydiów Funduszu Pracy. Rzeźnia bę- 
dzie oddana do użytku w styczniu 38 r. 

— Wędrowne kino dia wszystkich. Wy 
dział Powiatowy w Oszmianie uruchomił 
na obszarze powiatu kino wędrowne dla 
umożliwienia łudności rolńiczej ogląda- 
nia filmów. Wyświetlane są filmy o treści 
krajoznawczej i kulłuralno-narodowej, co 
dodatnio wpływa na ludność, która w ten 
sposób zaznajamia się z krajem i przeja- 

wami życia narodu, : 

DZIŚNIEŃSKA 
— Kurs dla przodowników praey Świet- 

licowej. W Łużkach w czasie od 18 do 28 

ub. m. odbył się 10-dniowy kurs zorganizo 

wany i przeprowadzony przez KOP dla 

przodowników pracy  świetlicowej w Zw. 

Sirzeleckim. 

Zakwaterowaniem i wyżywieniem zajął 

sie KOP. Program kursu obejmował zagad 
aienia z zakresu samokształcenia, prowadze 

nia pracy oświatowej na wsi, przysposobie 

niz rolniezego, samorządu, wiedzy o Polsce, 

spółdzielczości oraz zajęcia świetlicowe pra 

Klyczne, Kurs przesłuchało 29 osób. 

4 
— Ofiara. 10 zi na F. O. N. wpłacił 

za pośrednictwem K. W. — Jan Ambro- 
ziak z Głębokiego jako sporną sumę z p. 

Zadernowskim Janem z Oszmiany.   

MOŁODECZAŃSKA 
— Budowa kościoła garnizonowego. 

Dnia 1 bm. odbyło się w plebanii wojsko- 
wej w Mołodecznie zebranie Komitetu 
Budowy Kościoła Garnizonowego pod 
przewodnictwem prezesa, starosty Kazimie 
rza Prołasewicza. Ks. kpl. Zawadzki poin- 
formował zebranych, že od instytucyj i 
osób prywatnych wpłynęło dotąd na PKO 
1760 zł. Komitet złożył podania do Banku 
Gospodarstwa Krajowego w Warszawia 
| Funduszu Pracy w Wilnie o subwencję. , 
Kierownik sekcji budowlanej p. ppł” 
dpl. Michalski Władysław uzyskał w M. S. 
Wojsk. 20.000 zł i przeprowadza przez 
Inż. Ouandła z Warszawy przeróbkę p!a- 
nów na kościół murowany. Komitet, bio- 
tąc pod uwagę wykonane na sumę zł 
23.000 fundamenty przydzieloną subwen- 
cję M. S. Wojsk., licząc jednocześnie na 
pomoc Banku Gosp. Krajow. i Fundusz 
Pracy oraz przychylność Firm Budowla- 
nych „„Gedrojė“ i „Menes“ wykonywują- 
cych budowy w Molodecznie dla wojska, 
— postanowil przystąpić wczesną wiosną 
do budowy murowanego kościoła garni- 
zonowego, którego brak odczuwają do- 
tkliwie zarówno wojsko, jak i społeczeń- 

stwo polskie. 

— Śnieg unieruchomił aufobusy. Na 

obszarze gmin radoszkowickiej i rakow- 

skiej od dłuższego czasu utrzymuje sią 

temperatura około 5 C. 30 ub. m. spadł 
obfiły śnieg i pokrywa śnieżna dochodzi 

od 25 cm do 35 cm grubości, tak że do- 

jazd samochodem do tych miasteczek zo- 

stał utrudniony. Autobus kursujący na linii 

Wilno—Raków przestał kursować. 

— „Andrzejki*. Dnia 29 bm. odbyły się 

w Garnizonowym Domu Katolickim w Mołe 

decznie „Andrzejki polskie*, zorganizowane 

przez parafię wojskową, celem nawiązaa:a 

do tradycji polskiej i uczczenia cichej, do- 

mowej pracy niewieściej. Miejscowe panie 

i młodzież z robótkami w rękach, a wiej- 

skie gospodynie z kołowrotkami i przęślica 

mi zajęły miejsca. Odezwały się cicha srmęt 

ne adwentowe melodie odegrane na klarne- 

cie, poczym ks. kpl. Zawadzki wygłosił po 

gadanki: Chór pod batutą p. Smolskiege wy 

konał pieśni, wyświetlono obraz wąskotaś- 

mowego filmu „ABC“, w czasie podwierzvr 

ku, urządzonego przez panie z rodziny woj 

skowej i urzędniczej gospodynie wiejskie 

śpiewały piosenki, a młodzież do późna wró 

żyła 

— Obchód powstania Listopadowego, W 

Garnizonowym Domu Katolickim odbył się 

wspaniały obchód rocznicy Powstania Lista 

padowego. Bogaty program wykonali żołnie 

rzę miejscowego garn. dla miejscowej łud- 

ności, na prośbę parafii wojskowej. 

Przemówienie wygłosił por. Kępczyński. 

Fragment „nocy listopadowej'* wykonali żoł 

nierze. Deklamacje i miły chór żołnierski 

zachwycały wszystkich. 

PIŃSKA 

— Sprawa pisarza hipotecznego. W 

swoim czasie Sąd Okręgowy w Brześciu 

n/B skazał pisarza hipotecznego we Wło- 

dawie, b. zastępcy pisarza hipotecznego 

p. Dmowskiego z Brześcia-Małczyńskiego, 

oskarżonego o nadużycia służbowe, na 6 

miesięcy z zawieszeniem. Na skutek ape- 

lacji prokuratora sprawa ta była ponownia 

rozpatrywana w Sądzie Apelacyjnym w 

Wilnie. Kara zosłała podwyższona do 

trzech lat. Sprawa ta, ze względu na osobę 

oskarżonego wzbudziła zrozumiałe zain- 

teresowanie. Bronił Małczyńskiego adw. 

Zieliński z Pińska. 

— Odezwa o pomocy zimowej. J. E. 

Ks. Arcybiskup prawosławny Aleksander 

wydał odezwę do duchowieństwa i wier- 

nych diecezji, apelującą do ofiarności w 

sprawie niesienia pomocy pozbawionym 

pracy rodzinom, 

— Zatarg na tle płac zarobkowych. 

Między robotnikami a przedsiębiorcą leś 

nym Janklem Tejtelbaumem we wsi Biała, 

gm. Kuchocz: Wola, przy załadowaniu 

drzewa do wagonów kolei wąskotorowej, 

wynikł zatarg na tle wysuniętych przez, 

grupę robotników żądań podwyżki płac z 

3-ch do 5 złotych od załadowanego wa- 

gonu. Ponieważ część robotników zgo- 

dziła się na dotychczasowe warunki, po- 

wsłała awantura, która została zlikwidowa 

na przez policję. W rezultacie wszyscy ro 

botnicy przystąpili do pracy po 3 zł od 

wagonu. : : ! 

— Broń w niewłeściwym ręku. Psal- 

mista ze wsi Koszewicze, gm. żabczyckiej 

Włodzimierz Remałowicz, będąc mocno 

podchmielonym, postrzelił się w udo z pa 

siadanego pistoletu. 

Z RÓWNEGO . 
— Samolot dla armii rzemieślników. 

Wołyński Chrześcijański Cech Wedliniar- 

sko-Rzeźnicki uchwałą swoją na zjeździa 

delegatów w Łucku postanowił ufundo 

wać samoloł dla Armii. 

W. tym celu członkowie tego cechu 

opodatkowali się kwotą 20 gr od każdej 

ubiłej sztuki. [K. W.]. 

— Tragiczna śmierć urzędnika. Drogą 

z Hołybisów do Szumska pow. kurzeniec- 

kisgo powracał w nocy urzędnik z gminy 

Szumsk Józef Srokowski. 
W pswnej chwili pijany woźnica Se- 

men Woroniuk wywrócił wóz, który tak 

przygniółł nieszczęśliwego urzędnika, że 

łen w ciągu paru minut zmarł. (K. У/А



Echa radiowe 

0d Suwałk 
do Madaoaskaru 
Zanim zrobin.y trasę od Suwałk do da- 

lekiej wyspy Ben'owskiego musimy jesz- 
cze parę słów poświęcić jesieni. Pod fa- 
kim iyłułem grono m'łych panienek z USB 
i zapewne takich, że młodzieńców ura- 
czyło nas jesienią, widzianą oczyma 

1 poetów, Jakkolwiek raczej należałoby uwa 
kać grono aułorów ża speców od wiosny, 
niż jesieni, jednakże bezshonność każe 
przyznać, że wywiązali się ze swego za- 
dania bardzo dobrze. Podsuwam spółce 
aułorskiej aktualny iemał: „narły.po ska- 

Е „demicku“, Echa wycieczki narciarskiej za 
miasto z powtorzeniem wszystkich dow- 
cipėw (oczywišcie cenzuralnych). A za 
i a sy gaudeamus igitur, czyli 
wiosna widziana oczyma mładości i poe- 
tów. 

ow 4 

Odczyt o Suwalszczyźnie wzbudził w 
nas nowe refleksje na odwieczny tema! 
„eudze chwalicie”. Prelegent odsłonił nam 
piękny kraj puszcz i jezior, pełen. lurys- 
fów | twardych mazurów, kraj przyszłości, 
w siedmiomilowych butach zmierzający do 
kariery wielkiego ośrodka turystyczneyo 

„Kio jeszcze nie był na Suwalszczyźnie ten 
napewno iam pośpiaszy podczas najbliż- 
szych wakacyj. 

SQ 
: Dobrze znana para z pięknego repor- 

tažu o Prowancji P. Jasiewiczówna i p. 
Konier wybrała się nieco dałej, niż do 
pięknej Francji, bo aż na Madagaskar, 
który już w niedługim czasie stanie sią 
Poważnym ośrodkiem emigracyjnym. Był 
lo raczej reporłaż historyczno- liferacki b. 
pomysłowo opracowany i melodyjkami 
gęsto naszpikowany. Przydałby się jednak 
| drugi, bardziej współczesny, opracowa- 
ny pod kątem zainteresowań przyszłych 
emigrantów, Zdaje się radiofonizacja roz 
poczętych w Gazecie Polskiej felietonów 
A. Fiedlera byłaby bardzo na miejscu, 

Audycje słowno-muzyczne tej spółki 
aułorskiej są doskonałym materiałem po- 

P Mocniczym do. nauki, geografii. Warto je 
wykorzysłać | na terenie szkolnym. Zazwy 
czaj u kolegów aułorów forma b, prędko 

** ulega skostnieniu. W tym wypadku „daje 
się zauważyć szukanie nowych form ra- 
diofonicznych. 

„ Kiedy zacna para wykończy kulę ziem 
ską i zabierze się do Wileńszczyzny warło 
wykorzystać jej pomysłowość. do reprezen 
lacyjnej. audycji „p. £. „Ziemia: Wileńska” 
na całą Polskę, ' : i 

* * * : 

Nr. 700-lysięczny abonamentėw  zosiai 
już przekroczony. Szybko zbliża się (kio 
wie może już na Gwiazdkę) nr 800-łysięcz 
ny. Kłóż to będzie tym szczęśliwym po- 

- siadaczem abonameniu nr £00.000. L   

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przewidywany. przebieg pogody we 
dług PIM-a do wieczora dnia 4 bm.: 

Na Pomorzu, Wileńszczyźnie i Polesiu 
naogół pochmurno i miejscami śnieg przy 
łemperałurze —10 si. na Wileńszczyźnie, 
do O st. na Pomorzu. 

DYŽURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują apteki: Nałęcza 
(Jagiellońska 1); Augustowskiego (Kijowska 

2); Romeckiego (Wileńska 8); Fromkinów 

(Niemiecka 23); Rostkowskiego (Kałwaryj- 

ska 31);, 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
iAntokolska 42); Szantyra (Legionowa 10); 

Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
TRL SNES 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszarzędny = Ceny przysiępne. 
Telefony w h Winda osobowa : 

  

  

      

SPRAWY SZKOŁNE. 

— Egzaminy dla cksteruów. Kuratorium 

Ckregu Szkolnego Wileńskiego podaje do 
wiadomości, że gimnazjalny egzamin doj- 

rzałości dla eksternów odbędzie się w sty- 

ezniu 1938 roku. 

Podania o dopuszczenie do egzaminu 

w tym terminie przyjmowane są w Kance- 

larii Kuratorium (pok. 22) do dnia 15 grud- 
nia rb. włącznie. < у 

Do podania dołączyć należy: życiorys 
własnoręcznie napisany z dokładnym wska- 
zaniem, gdzie ekstern uczył się, gdzie i ja- 

kie składał: jnź egzaminy, jak przygotował 

się do egzaminu, 2) metrykę urodzenia, 3) 

posiadane świadectwa szkolne, 4) wykaz le- 

ktury z i;zyka polskiego i języka obcego 

„nowożytnego, 5) dwie-nienaklejone fotogra- 

fie, 6) poświadczenie tożsamości osoby z 

fctografią, 7) świadectwo moralności, wy- 

dane przez władze miejsca stałego zamiesz- 

kania, 8) dowód opłacenia do Kasy I Urzę- 
dn Skarbowego w Wilnie konto Nr 38314 

na rachunek Kuratorinm O. S$. Wił taksy 

egzaminacyjnej 60 zł. * 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Zebranie Członków Akad. Oddz. 

Zw. Strzeleckiego. Dziś o godz. 19 w loka 
lu własnym przy ul. Wielkiej 68 m. 4-a od 
będzie się zebranie ogólne członków 
Akad. Oddziału Zw. Strzeleckiego, 

Obecność wszysikich członkiń i człon- 
ków — obowiązkowa. : 

Duńczyk okazał się lwowianinem 
Fałszywe paszporty z Gdyni 

Wczoraj donłeśliimy o aresztowaniu 
podejrzanego osobnika w mieszkaniu zna 
nego włamywacza wileńskiego Kessela, 
przy ul. Kalwaryjskiej 6. Osobnik ów po- 
dał się za oLywateła duńskiego Arenber- 
9a. Trzeprowadzone dochodzenie wyka- 

zało, że tajemniczy przybysz z Danii po 
chodzi w rzeczywistości ze Lwowa I jesi 
Abramem Brumerem, 

Paszport duūski kiórym się wylegity- 
mował nabył w Gdyni. tel. 

» Wlamanie przy ul. Mickiewicza 
Wczorajszej nocy dokonano większego 

włamania do sklepu materiałów piśmien- 
nych A Hellera pr ; ul. / ickiewicza 17. 

Włamywacze, po wybiciu szyby, prze- 
dostali się do piwnicy, położonej pod skle 

pem Hellera, w której znajduje się drukar 
nia, po czym. przedostali się do sklepu 
i.skradli większą ilość towaru. : 

Wlamanie sposirzežono dopiero nad 
ranem.   

„KURJER WILENSKI“ 4 XII. 1937 

Pomoc Zimowa 
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Metalowe znaczki, kłóre .zosłały wydane przez Ogólnopolski Komiief Pomocy 
- Zimowej dla zesilenia funduszów. 

в GOSPODARCZA 

— Przedstawiciele organizacyj kupiec- 

kieh mogą interweniować. Ponieważ zda- 

rzały się wypadki, źe urzędy skarbowe czy- 

niły trudności przy interwencjach organiza- 

cyj kupieckich ną rzecz członków, domaga- 

jąc się przedstawienia pełnomocnictw ze 

strony petentów, władze skarbowe wyjaśni- 

ły, że do zgłaszania się w sprawie płatni- 

ków podatkowych uprawnieni są przedstawi 

ciele organizacyj kupieckich o ile figurują 

oni na listach osób upoważnionych. W tych 

wypadkach wystarczą przedstawienie legity- 

macji, nie jest natomiast wymagane oka- 

zywanie specjalnych pełnomocnictw ze stro 

ny płatników, których załatwiana sprawa 

dctyczy. 

TEATR ! MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA PORULANCE. 

— Premiera. Dziś, dnia 4 grudnia o go- 
dzinie 20.15 wiecz., odbędzie się premie.a, 
komedii współczesnej „Uciekła mi przepióre 
czka”, Stefana Żeromskiego. W roli prof. 
Wiłkosza wystąpi p. Leon Wołłejko, w dai 
szej obsadzie pp.: Michalska (Smugoniowa), 
Granowska (Księżniczka), Staszewski (5mu 
gun), M. Szpakiewicz (prof. Przetecki!, Jag 
larz  (Bęczkowski), Surowa (Ciehocki), 
Dzwonkowski (Radosłowiecj. Kocza sowicz 

-(Kleniewiczy, Woźniak (Małowieski), Połoń 
ski. (Zabrżeziński); Kozłowski  (Buksński). 
Reżyseria dyr. M. Szpakiewicza. Oprawa de 
koracyjna — K. i J. Gołusów. 

-— Niedzielna popaładniówka! Jutro w 
niedzielę dnia 5 grudnia-o godz. 16.15, da 
na będzie po raz pierwszy na przedstawi: 
nie popołudniowe, komedia współczesna 
Bekeffiego p. t. „Nieusprawiedliwiona Co 
delno“ — po cenach propagandowych. 

TEATR MUZYCZNY „LU1NIA“. 
-— „Wróg kobiet* — po cenach propa- 

gandowyceh. Dziś grana będzie w dalszym 
ciągu operetka Eystera „Wróg kobiet" z WŁ 
Szczawińskim w roli tytułowej. Wróg kobiet 
€ieszy Rię wielkine powodzeniem. © —° 

Jutro operetka Wróg kokiet o godz. 4-tej 
po poł. ‹ 

— „Diahelski feždziec“. Premiera tej 0- 
peretki przesunięta do przyszłego tygodnia. 

-— „Królowa śniegu”. Codziennie odbywa 
ją się próby z'baśni według Av * rsena, pi6 
ra Wańdy Stanisławskiej Krółowa Śniegu. 

Przemyt nielegalnych wydawnictw 
w Litwy 

W powiecie święciańskim i brasławskim 
ujawniono organizację, która przemycała 
z Liwy do Polski I rozpowszechniała nie 
legalne wydawnictwa Związku Wyzwole- 
nia Wilna. Przejęta olbrzymią ilość wy= 
dawnietw i aresztowano 7 osób. 

ARESZTOWANIE. 

Decyzją władz pro :uratorskich została 
aresztowana pod zarzutem działalności 
wywrotowej Urszula Stefancwicz, skarbni- 
czka Liiewskiego Towarzystwa Sług Im. 
św. Zyfy w Wiinie. 

RRKT IKS TSRS 

Popierajcie pierwszę w Kraju Špdl- 
dzielnię Przeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim   

Świąteczny 6: sport drobiu 
1 siem póła.- Wschodnich 

W związku ze zbliżającymi się świę- 
tami Bożego Narodzenia, sfery przemysło 
wo-handlowe przystąpiły do akcji przygo” 
łowawczej w kierunku wysyłki większych 
transportów drobiu. 

Z terenu województw wschodnich do 
Prus ma być do dnia 22 bm. wywiezionych 
15 tys. szłuk gęsi i kilka tysięcy róznych 
gałunków drobiu. 

Również zwiększony ma być. eksport 
wędlin z Wileńszczyzny. 

Zjazd deobneg) kup'ectwa 
żydowsziego 

Jutro rozpoczyna swe obrady w Wilnie 
w lokału gminy żydowskiej zjazd drob- 
nych kupców żydowskich z terenu ziem 
północno-wschodnich. N- zjeździe repre 
zeńiowane będą przez swoich delegatów 
90 miast i miasteczek województwa wi- 
leńskiego, nowogródzkiego, poleskiego 
i białostockiego. Na zjazd przybędą rów 
nież przedstawiciele centralnego związku 
kupców żydowskich z Warszawy. 

Wiadomości radiowe 
KONCERT ORKIESTRY WILEŃSKIEJ. 

Jak zwykle w sobotnim koncercie połu- 
dniowym Orkiestra Wileńska pod dyr. Wł. 

Szczepańskiego wystąpi i 4 grudnia o godz. 
13,20 z repertuarem  powažniejszym, Ode- : 

grzne będą m. in. uwertura do opery. „Wól- 
ny strzelec" Webera, Balet indyjski z opery 

„Lakme“ Delibes'a, Fantazja z op. „Turan- 

dot“ Pueciniego i ttwór nestora kompozyto 

rów wiłeńskich, prof. Miehała Józefowicza 
„Z moich szkiców”, | 

A JEDNAK TO JUŹ 16 LAT, 

Rozgłośnia Wileńska. obchodzi w roku 
bieżącym 10 lat swego istnienia i działął- 

ności. Interesujący felieton o jej począt- 

kach, o pracy ongiś 0,5, kilowatowej stacji 

nadawczej wygłosi w sobotę, ś grudnia o g. 

16,10, z anteny 50 kilowatowej obecnie Roz- 

głcśni = Kazimierz Leczycki. 

PIEŚNI WŁOSKIE. 

Utalentowany i obdarzony pięknym gło- 

sem baryton Stanisław Paria wystąpi w dniu 
4 grudnia (sobota), o godz. 18,20 z kon- 
certem poświęconym pieśni włoskiej. 

1 
JUŻ TYLKO ZA KILKA DNI 

zapiszemy  800-tysięcznego  radioahonenta. 

Dowiadujemy się w ostatniej chwili, że 

według obliczeń urzędów pocztowych z ca 

tei Polski 800-tysięcznego abonenta Polskie 

go Radia należy się spodziewać juź za kil 

ka dni. 

Szanse tych, którzy się jeszcze nie zare 
jesirowałi, wzrastają teraz z godziny na 

gcdzinę. Kto jeszcze nie jest radiosłucha- 

czem, niech nie zwłeka. Spieszcie do najbliż 
szego urzędu pocztowego. Są trzy nagrody 

do zdobycia: złoty zegarek, srebrna papieroś 

nica i książeczka oszczędnościowa z wkła 

dem 100 sł. jako nagroda trzecia. 

RADIO 
SOBOTA, dnia 4 grudnia 1937 roku. 

6.15 Pieśń; 0.20 Gimnastyka; 6.40 Muzy- 

k» z płyt; 7.00 Dziennik poranny; 7.15 Mu- 

zyka z płyt. 8.00 Audycja dla szkół. 8.10-- 

11.15 Przerwa; 11.15 Audycja dła szkó': 

11.40 Wiązanka instrunientalna — płyt: 

1157 Sygnał czasu i hejnał; 12.03 Audycj:: 

południowa; 11.40 Wiadomości gospodarcze: 

15456 Teatr Wy.'raźni dla dzieci: „Przygo- 

dy Makara -Zapałki* — słuchowisko: 16,15. 

| Recital skrzypcowy; 16.50 Nasz program; 

13.00 Wiadomości sportowe; 18.10 Pogadan 

ku społeczna; 18.15 Szwedzkie pieśni ludo 

we (płyty); 18.30 Program na jutro. - 18.35 

Audycja dla wsi 19.00 Audycja dla Połaków 

za granicą; 19.50 Pogadanka aktualna; 20.00 

Połska Kapela Ludowa; 2045 Dziennik wie 

czorny; 20.65 Pogadanka aktuałha; 21.09 Ży 
cie nie jest romansem; 21,15 Muzyka tanecz- 

na; 22.50 Ostatnie wiadomoć i dziennika wie 

czornego, przegląd prasy i koinunikat mete 

crologicžny; 13.00 Muzyka ian*zna. 

NIEDZIELA, dnia 5 grudnia 1937 r. 
8.00 Sygnał czasu; 8.05 Dźienn:k poran- 

ny: 8.15 Gazetka rolnicza; 8.80 Pieśni ziemi 

wileńskiej; 9.00 Marszałe: Piłsudski i Jego 

rodzinne strony — pogadanka Tadeusza Ło: 

palewskiego; 915) Tra: smisja” nabożeństwa 
*z. Ostrej Bramy; 10.30 Muzyka religi zas! 

11.30 Reportaż; 11.57 Sygnał czasu; 12 03 Pa 

renek symfoniezny; 13.0£ Co się dzieje w; 

Wiłnie? ——-. felieton Mieczysława .Limanow 

skiego;- 13.10 „Dialog o potęuze” — scena z 
„Popiolėw“ Stefana Żeromskiego; 1 30 Mu 
zyka: 1445 Audycja dla wsi; 1545 Marszas 

łek Piłsudski wychowawcą polskiej młodzie 

ży—odezyt; 16.00 Koncert; 1645 Anielcia I 

życie” — powieść Heleny  Bogrszewskiej; 

11.00 Mieczysław Karłowicz: R' psodia lHtew 

ska, 17.20 „Józef Piłsudski c swoim życiu 

— fragmenty z pism Marszałka; 18.00 „Od 

Warszawianki do I-ej Brygały* — mełodie 

i pieśni hojowników o wolność 19.07 „W cie 

niu wielkošei“ — rapsod , tycki z wier- 

szy Iłąkowiczówny; 19.30 Co słychać na 

świecie; 19.45 „Radio w izbie — świat na 

przyzbie* — wieczór Świetlcowy; 20.55 Wi 

leńskie wiadomości sportowe; 24.40 Przegląd 
polityczny; 20.50 Dziennik;. 2* 00 Wiadomoś 
'e, sportowe; 21.15 „Święty Mikołaj w kr''e 
stwie ćteru” lekka audycja: 21.45 Najpięk- 
niejsze pieśni Stanisława Moniuszki; 22.05 

Polskie tańce ż 2-*ej połowy XIX wieku w 
wyk. Małej Orkiestry; 22.50 Ostatnie wiado 

mości i komunikaty; 23.00 Koucert życzeń; 
23.30 Zakończenie programu. $ 

  

   

    

Nie można pozostawiać skóry 
twarzy samej sobie. Trzeba 
dbać o nią. Skėrę suchą= 
nasycać kremem łagodnym 
CREME NEUTRE, do tłustej 
stosować beztłuszczowy krem 
SETA, normalnq- odżywiać 

d udelikatniać kremem 
VIRGINIA. Piękna, pielę: 
gnowana cera czyni twarz Pa» 
ni= świeżą, młodą I ponętną. 

PERFECTION   
  

KONRAD TRANI | = KONRAD TRANI 

# СО $ ТА 
— Ješli Adams nie kłamał, możemy sobie względ- 

nie łatwo odtworzyć przebieg wydarzeń, które spowo- 
dowały śmierć hrabiego. Nie wiemy jednakże, kiedy 
właściwie został wymierzony Śmiertelny cios. Eksper- 
tyza medyczna niewiele nam wyjašnila. Šmierė mogia 
nastąpić momentalnie, ale żadnej pewności w tym kie- 
runku nie mamy. Zdarzały się wypadki, że osoby ma- 

jące nóż w sercu, chodziły, rozmawiały... i dopiero 

po pięciu, ośmiu minutach padały martwe. Medycyna 
zna nawet takie wypadki, kiedy ludzie wcale nie wie- 

dzieli, że są ranieni... Jeśli chodzi o naszą sprawę, to 
nie podobają mi się tutaj dwa momenty: przedewszyst- 
kiem nie wolno nam zapominać o tem, że na kilka mi- 
nut przed ósmą dopytywał się o hrabiego jakiś tajem- 
niczy jegomość, który przepadł później jak kamień 
w wodzie. Moment drugi to charakterystyczne odciski 
palców Gozzi'ego na poręczach. - 

— Gozzi mógł źle siąpnąć į zwiehnąć nogę — 

wtrącił Hiller. —  Tłamaczyłoby to również fakt, że 
szedł nieco pochylony. : 

— Tak, ale równie dobrze mógł Adams, który po- 
jechał na górę windą, wybiec mu naprzeciw po scho- 
dach ; najzwyczajniej óźgnąć go nożem. Zeznania po-   

kojówki wcale takiej ewentuałności nie wykluczają. ' 

— Ależ w takim razie Adams musiałby być kem- 
pletnym półgłówkiem! Nie chcę przez to bynajmniej 

powiedzieć, że uważam go za mędrca, ale coby to miało 

za sens? Człowiek zasztyletował rywala, zleciał jeszcze 

o kilka stopni w dół, wsadził sztylet w donicę i znów 

popędził za swoją ofiarą, wyzywające ją na cały głos! 

_ Niedóść na tem, wbiegł za nią do pokoju i spokojnie 
oczekiwał agonji! Nie, tak nie postępuje najgłupszy, 
morderca! Każdy człowiek, będący w takiej sytuacji 

skryłby się przezornie i czekał, aż jego ofiara wyda 

ostatnie tehnienie. : 

-— No tak, a służący? — wtrąciłą z wahaniem ma- 

dame Mairon. =— Czy na ninx ciąży poważne podej. 
czeniefu my 57 BZ КЦ 

— Mm... bo ja wiem. I tu natrafianiy na wiele 
niejasności. Jedno jest pewne: monsieur Barroux nie 

jest głupcem. Dlaczego więc miałby jąć się tak bardzo 

ryzykownego sposobu przetransportowania swego pana. 

na łono Abrahama? Jeśli nawet postanowił go zabić, 

mógł to zrobić daleko ostrożniej. Nie rozumiem zresz- 

tą coby mogło go popchnąć do takiej zbrodni. Miejsce 

miał dobre, cieszył się bezgranicznem zaufaniem swego 

pana, a nawet jeśli iego zaufania nie miał, to w każdym 

razie posiadał jego kosztowności. Notabene wyjątkowo 

cenne... Komiczny osobnik z tego kamerdynera! Pod- 

czas rewizji osobistej wykryto, że nosi na szyi amulet 

buddyjski z gatunku tych, jakich używają bandyci 

chińscy celem zabezpieczenia się od ran. Ciekawe, nie- 
  

  

prawda? Wynikałoby z tego, że pan. Barronx bywa 
narażony. na Śmierć... Nie przeczę, że tego rodzaju. je- 

gomość mógłby kogoś ukatrupić. Nie cofnąłby się przed 

takim krokiem w razie istotnej konieczności. Ale w 

* każdym razie uczyniłby to daleko sprytnieji 

— Zobaczymy, - jakie informacje 6 nim riadeśle 

nam Paryż — rzekł Hiller — może wtedy łatwiej bę- 

dzie wyrobić sobie o nim zdanie. 

> (o to, to nie — pomyśłała Madeleine. | 
— W każdym razić śytuacja jego jest łego. ro- 

dzaju, że nie możemy ryzykować publicznej rozprawy, 

przeciwko Adamsowi lub Barroux nie narażając dobre- 

go imienia policji na ewentuałny błamaż. Każdy lepszy 

adwokat rozniesie na strzępy cały. ten akt oskarżenia 

I wniwecz obróci: wszystkie nasze dowody. — Hellway, 

westchnął. —— Zdaje się, že 'dužo wody upłynie, nim 
otrzymamy odpowiedź na siedem pytań głównych. 

— (Czy dwie skromne reporterki mogłyby panu 

„w czemś dopomóc? — zaszezebiotala Jenny. — Prze- 

dewszystkiem zajmijmy się pierwszem pytaniem: 

„Kto?”, Kto został zamordowany? Otóż zamordowany 

został nie hrabia Gozzi, lecz zwykły skrzypek rodem 

z Paryża, imieniem Henri. Nazwisko jeszcze nie- 

ustalone. į ks ; й 

— Nonsens! — żawołał stanowczo Jim Nording. = 

Sam sprawdzałem jego paszport. Niema mowy © а4- 

nem falszerstwie. Dokument jest najzupelniej auten- 
tyezny. Znam się na tem! 

(D. e. n.).
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| Rozrywki umysłowe 
WSPOMNIENIA 

SZARADA (7 punktów) 
nadesłana na konkurs autorski. 

O, dziecięce lata, naiwne i cudne, 
w których wszystko sześć się tak 

piękne I złudne, 
bajki i legendy tchną realnym ży- 

ciem, 
całe zaś wzbudzają szybsze serca 

bicie... 

Óśma-óśma moja, fakie to poczciwe, ° 
Szóste-siódme-ósme o czynach rycerzy 
Snuła mi bajeczki, albo też prawdziwe 
walczących w obronie ojczystych rubieży... 
Wspak czwattych — wspak wtórych wów- 
POW RE [3 | ; czas to bawitó; 
bo niejedną chwilę miłą się przeżyło! 
Jak kot na w pak trzy—wspak dwa—-pią- 

te *).w tym czasie 
każdy ż nas był na raz tasy prosił Basię, 
by opowiedziała bajki albo całe: 
o kruku, o smoku, o zamku w krysztale... 
W zamku Białe Damy.. Królewne. prze- 

: cudre... 
trzy-siód- 

- -me!... 
: Basia-opowiada, a my zaś z zachwytu 
tadzibyśmy słuchać i raz spać do świłu... 

Takie fo w czwór-stódmym dzisiej- 
szego życia 

przyszły plęć wspomnienia z dzie- ° 
ciacego bycia, | 

gdzie bajki, legendy tchną realnym 
3 žyciem, 

całe zaś wzbudzają szybsze serca 
` ‚ „_ biciel.... 

Wichry wyją niby wzburzone 

‚ о— 

*) z haczykiem. : + 

„Rex” fczł. Kl. Sz.). › 

ŚNIEŻNA WOJNA 17 punktów). 3 
Szarada z cyklu „Rozkosze zimowe”. . 

Zadanie nadesłane na konkurs autórski; 

Plerwsza i trzecia bitwa się toczy : й 
na zaśnieżonej polanie. - : 
Śnieg niejednemu zalepił oczy, — 
śmieją się Janki i Aniel... 

. Wre plerwsza-druga czwarła i trze- 

cia, — 
kło kogo zwycięży dzisiaj: | 
czy pełen werwy oddziałek Miecia, 
czy spokojniejszy też Zdzisiał 
Jedna i druga.czwarta i druga 
gdy trafia w widzów znienacka 
I ich ponosi jak lawy struga 
krew niespokojna szłubacka! 
Do pierwszej-piątej stanęli wszyscy: 
starsi, uczniowie i dzieci, 
chłopcy, dziewczęta, wysocy, nis- 

cy, 
białych pocisków grad leci!... 

„Dziadek z Bakszty” - 
Członek Klubu Szaradzistów. 

   

  

ODDZIAŁ w WILNIE 

Wileńska 10, tei. 2202 

Ceny broni śrutowej 
znacznie zniżone. 

Dyży wybór. - 

Pp. wojskowym, leśni- 
kom i urzędnikom pań- 
stwowym — na raty, 

  

ZADANIE ŚWIĄTECZNE (4 punkty]. 
Do swych krewnych przyjechał ne 

święta student matematyki. Na pierwsze 
powiłanie gościa vybiegła para najmiod- 
szych kuzyniąt, Jaś i Teresia, i chłopiec 
oświadczył studentowi, że jest 2 razy słar- 
szy od swej siostry. 

Następnie, gdy weszła do pokoju Ne- 
la, ojciec, przedstawiając ją, powiedział, 
że obie razem liczą 2 razy więcej lat od 
chłopczyka. 

Potem znów przyszedł Sławek, przy 
czym okazało sią że wiek jego wraz z 
wiekiem Jasia dwakroć przewyższa wspól- 

ną liczbę lat Neli i Tereni. 
Wkońcu weszła do pokoju Wisia i wiła 

jąc się że studentem, rzekła: 
— Jakże się cieszę, że kuzyn przybył do 

nas akurat gdy kończę lał 21 bo dzisiaj 
dzień moich urodzin. 
— Ach, odrzekł ojciec, to mi przypomi 

na, że wszystkie moje córy mają 2 razy 
tyle co moi 2 synowie. 

Na ostalek Wisia figlarnie zapytała: 
No kuzynku ile lał ma każde z moich 

sióstr i braci? 

(W rozwiązaniu podać uzasadnieniej. 

Ze względów technicznych nie zamie- 
szczamy listy osób, które nadesłały roz 
wiązania. 

Przez losowanie nagrody przypadły: 
p. Indenowej z Lidy, oraz p. Kali- 

Gdzie 5. * 

WYNIKI KONKURSU AUTORSKIEGO. 

_ Na konkurs nadesłało prace 7 autorów. 
Niektóre okazały się bardzo słabe, 

Redakcja postanowiła przyznać nagro- 
dy „Dziadkowi z Bakszty” i p. Rexowi. P. 
Kiłowskiemu przyznańo Il nagrodę. 

Odpcwiedzi Kier. Działu. 

P. Rexowi: Szarady „Andrzejki' po- 
nieważ została umieszczona w numerze 
listopadowym „R“ nie zamieścimy. Pro- 
simy o dalszą cenną współpracę. 

Wszystkim nagrodzonym, (tym, którzy 
nie otrzymali nagród) roześlemy w termi- 

„nie tygodniowym. 
Zwłoka powstała z powodu choroby 

Kier.. Działu. i 

AAAŁARAAŁ AŻ ABD ŁAA ADAK AA AAAA AA AKA AAAA BAĆ 

i WĘGIEL bzem pierwszorzęd. 
jakości 

koncernu „PROGRES*, Katowice 

wagonowo i tonowo w szczelnie za- 
mkniętych i zaołombowanych wozach 

pa!eca firma 

M. DEULL. Spadkobiercy 
Sp. Kom. 

Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811 
Boczn!'ca własna ! składy: Kijowska 8 

tel. 999. Waga qwarantowana 
Ceny konkurencvine 
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Warszawska Spółka Myśliwska | 

  

  

  

o» £KKBNOMEA? 
й ы Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97: | 

poleca BROŃ, AMUNICJĘ i przybory myśliwskie. 
Zapalniczki i kamyczki monopolowe oraz karty do gry 

  

brydżowe, pokerowe i inne. Duży wybór żarówek elektr. 

CASINO j 
«ym filmie 

Reżyseria: Van Dyke. 

HELIOS | ©**' 

Ostatni pociąg 
(Last traim from Madryd). 

DZIŚ Początek o godz. 2-ei. Ulubieniec kob'et 

Robert TAYLOR="-Jean HARLOW 
Panowie z towarzystwa 

Nad program: DODA 'Kl 

Najaktualniejszy film doby obecnej! 
Ейт wiełkich wrażeń! 

z oblężonego miasta 
rol, qł. Dorothy Laimour („Królowa dżungli) Gbert 

Roland, Karen Moriey i Helena Mack. — Nad program Atrakcje | Aktualia 

„KURJER WILENSKI“ 4 XII. 1937 

  

  

  

  

  
  
  
  
  

Bezpłatnych porad: udziela Instytut Kosmetyczny 
Janiny Hryniewiczowej, Mickiewicza I. 

  

Zarząd Restauracji „EMPIRE“ 
w Baranowiczach 

zaprasza do świeżo odremontowanego lokalu, znanego 
z dobrej kuchni i doborowych trunków, godziwej rozrywki 

i sympatycznej obsługi. Ceny konkurencyjne. 

A więc wszyscy na dancing do „Empire“! 

  

Pierwszorzędna Krajowa Mechan. Wytwórnia Wędlin 

А. Wersockiego 
Lida, ul. Suwalska 9, telefon 7 

poleca Sz. Klienteli: najwyższe gatunki wyrobów masar- 
skich oraz szynki świąteczne po cenach najniższych. 

Firma nagrodzona medalem w 1928 roku na wystawie w Poznaniu. 

Zamiejscowym klientom wysyłam. zamówienia pocztą.     
IST SESI WEDEL WA REAR 

„REKORD“ . 6. Cyryski 
WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKOW 

|| ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. ; 

& — Ceny niskie — 
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Zjedn. Zakł. Włókiennicze K. Scheiblera i L. Grohmana 
Spółka Akcyjna w Łodzi | 

urządzają w dn Od 75 listopada do 74 arudnia b.r sprzedaż przedświąteczną 
sęolch wyrobów po cenach fabrycznych wyłącznie w firmie 

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

Jednocześnie firma Gi I |. Izykzonowie poleca: Wielki wyoór wyrobów jedwab- 

nych, wełnianych i bawełałanych i materiałów na płaszcze damskie. Ceny niskie 

  

  

RADIOODBIORNIKI modele 1938r. 
„ECHO“ P. Z. T. 

są do nabycia w firmie 
Baranowicze, 

Rožnowski į Karaś Nowogródzka 2 

APARATY 231Z sprzedajemy częściowo za pożyczkę inwestycyjną 
„wzglądnie konsolldacyjną 3 z 

piękna polska komedia dia wszystkich. ' 

D DYMSZA, sawis 
„MW Я Е ВЭ © R A HED A* 

PIĘKNY KOLOROWY NADPROGRAM 

    

: "Nad program: ATRAKCJE > 
Uprasza stę © przybywania na początki seansów: 4—6—8 - 10, w niedzielę od 2-ej 

  

  

PT © Żel Dale potyątók zesnsów 7 si Ni 
Ko MARS Przygody: cficera' rosyjskiego na Dał. Wschodzie 

Yoshiwara 
REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 

  

         
     

    
    

  

     

    

Konto P,K.O. 700.312, Konto rozrachun :1, Wilno 1 į 
'Centrala — Wilno, ul Biskupa Bandurskiego 4. 
Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

    Aydawyigtwo, „Kurigr Witęóski" Sp. 40,0, 

w-g pow Maurycego Dekobry. 

W rol. gł.: Sessue Heyakawa 

   

          

   
   
    

Lida, ul. Ułańska 11 

3-go Maja 6 

  
Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 

Baranowicze, ul. Ułańska 11 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 
„Szczuczyn . Stołpce, Wołożyn, Witejka, Grodno, 

OGNISKOJ .«.« FRANCISZKI GAAL 
w kapitalnej | P A N HN A L l LI 66 tad asy” to: 

arcykomedii 59 4 i Szbke Szakali 
"Nad program U.-śMALCONE DODATKI. Pocż. Scańs. © 4-ej, w niedz, I św. o 2-ej. 

    
    

    
   
      

    

    
      

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

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

na.wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma, 

swzędy pocztowego ani agencji zł, 2.50 
  

    

   

ZNICZ, 

     

    
      

4 
ZDROWIE 

„SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” są SToso- 
WANE PRZY KAMIENIACH ŻÓŁCIOWYCH I SKŁONNOŚCIACH 
DO ZAPARCIA „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA” SĄ NATU 
RALNYM, ŁAGODNYM ŚRODKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM, 
UŁATWIAJĄCYM FUNKCJE ORGANÓW TRAWIENIA, STOSO- 

* WANYM RÓWNIEŻ PRZY NADMIERNEJ OTYŁOŚCI. 

    

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

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

Śniadania wiedeńskie 1 zł. 
PEZAPRZKCBITYKTPICZE OAI ZOZ ZETOR TYTA 

FUTRA. 
w hurtowni 

są zawsze tańsze —- wytór większy 

Hurtowy Skład FUTER 

ŚWIRSKI 
WILNO, NIEMIECKA 37, 1-e piętro 

  

    

INERWOL 
CHEMIKA .DR. 
NACIERANIE 
STOSUJE. 

FRANZOSA 

ВИГЕа 

REUMATYZMIE! 
KŁUCIU Z POWODU PRZEZIĘBIENIA 
POSTRZALE ISCHIASIE P.T 'P 
DO NABYCIA W APTEKACH 
WYRÓB I GŁÓWNA SPRZEDAZ, 

ADTEKAMIKOLASCHA 
LW6GW KHOPERNIKA:1 

  

POLSKI SKLEP 

GALANTERII i TRYKOTAŻY 

„JANUSZEK“ 
Wlino, Š-to Jafska 6 tel. 1969 

poleca NĄ GWIAZDKĘ 
swetry, bluzki, szlafroki, pijamy 

oraz wykwintną bieliznę damską 

i męską — po cenach niskich 

AAAAAAASAAABAAASAAAAAAAAAMASAS 

LEKARZE 
‘МА пп"птптпт‹'п"пт 

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, 

weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Ar. 34, 

tel. 18-66 Przyjn.uje od 5—7 wiecz. 

  

DOKTOR 
Blumowicz 

choroby weneryczne, skórne i moczopieio. e 

ul. Wielka 21, te. 921. Przyjmuj» © dgodz. 

9—1 1 ой 3—Ё. 

ш AAAAAKAAAAAAAAAAMAI 

AKUSZERKI 
пА ТТ ТТ 

AKUSZERLA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz. 9-ej rana do godz. 7-е} 

wieczorem. UL Jakuba aJsińskiego 5—18 

róg Ofiarnej, obok Sydu 

  

AAAAAAAAAAASAAKSAŽAAAAAAAAAAALAAAAAAMA AAS 

Handel I Przemysł 
TYYYYYYYVYYYYYYVYVYVYYYYYVYTTYY+T774YTTVVYY 

Modne, gustowne KOSZUŁE. KRAWATY. 
bcnżurki, pijamy, szłafroki W. NOWICKI 
Wilno, ul. Wielka 30. Gałant "ia, swetry, bie- 

lizna. 

LAMAMAMA AAA AAA LA AAA AAMA4 

YYYTYYTYYY""VYTYY"VY"W"PYYYYYYYYYYYVYVYTYY 

KUPIĘ MAŁY DOMEK drewniauy (ub 
niurowany, za gotówkę. Dziełaica ekojętaa. 
Oferty da Adm. „Kurjera Wileńskiego”. pod 

„b pilne". 

  

AAAAAAMASAAAAAAAA AAA ŻNE 

RAR. © "WYYYYYYTYYYYYYYYYYYYY" 

KOREPETYCYJ udzielam w zakresie 7-u 

klas szkóły powszechnej. Wymagania b. 

skromne. Oferty składać w administraeji 

„Kurj. WiL* pod „Student“. 

  

ZGUBIONE WEKSLE: 1) Gryba, mieszk. 
wsi Germantowce, gm. horodyskiej, na 80 zł. 
(już wypłacony); 2; Mejera Czarnego, mieszk 

jeden nx sumę 50 zł. płatny 
i drugi na złotych 150 płatny 

, — wydańe firmie Efrajmowiez 
zach, ul. Szeptyckiego 18 — u- 

nieważniają się. 

   
   

  

ZGINĄŁ PIES wik. Laskawego znałazcę 
proszę odprowadzić wynagrodzeniem, nt. 

  

  
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed lekstem 75 gr., w tekście 60 , 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 ge. 

"za wiersz jednoszp.- Do tych ceu dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 

ue 50%, Ukłąd ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamuwy, Za 

treść ogłoszeń 1 rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 

*-zastrzegasohieprawo zneaany tenminu druku jaa 

żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 I 17 — 19 

Тарома 4—1, tel 15—92. 

  

ogłoszeń i nie przyjunije-rastcze- 

           
   ECT 

dp. Jan Pupialio


