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Pułk. Koc o red. St. Mackiewiczu 
Ostra kwal.fikacja artykułu „Słowa” z dn. 2 b. m. 

Agencja „Iskra ogłasza następują 

ce oświadczenie szefa O. Z. N. płk. A- 

dama Koca: 
W podpisanym przez p. Cata arty- 

kule wstępnym „Słowa* wileńskiego, 

z dnia 2 grudnia tb. znalazły się twier 

dzenia następujące: 

1) „Źle jest, że Ozon mieśći w so- 
bie elementy ideowe przeróżne — nie 

wysuwając żadnego hasła ideowego, 

łączącego wszystkich. 

2) „Źle jest, że Ozon, jako jedyne 
hasło, łączące wszystkich, wysuwa 

„menažkę“. „Co tam mamy dyskuto 

wać, czeka nas menažka“. „Jak się 

pókłócimy między sobą, to od menaż 

ki wszyscy odpędzeni zostaniemy* — 

ten łącznik, wwysuwany w zastępstwie 

łącznika ideologicznego, wydaje mi 

się zbyt źle wybranym”. - 

Pomijając niektóre inne twierdze- 

nia tego artykułu, wręcz sprzeczne z 

prawdą, zmuszony jestem w odpowie 
dzi na twierdzenia powyżej zacytowa 

ue, oświadczyć co następuje: 

Panu Catówi wiadomym jest, że 

Ohóz Zjednoczenia Narodowego opie 

ra się na deklaracji ideowo-politycz- 

nej. ogłoszonej przeze mnie dnia 21 

lutego rb. zatem twierdzenie, że O. 

Z N. nie wysuwa żadnego hasła ide- 

owego, łączącego wszystkich — jest 
świadomym fałszem. : ! 

Bezpośrednio po odprawie legio- 
nowej z dnia 20 października r. b 

p-Cat również w art wstępnym „Sło- 

wa* z dnia 2 listopada r. b. pozwolił 

sohie na aluzję, że wynik tej odprawy 

należy tłumaczyć głównie symholicz 

ną menażką. na którą zaprosił zebra 

nych gen Sławoj-Składkowski. W kil 

ka dni, po walnym zjeździe P. O. W 
w Wilnie, w artykule „Słowa* z-dnia 

25 listopada r. b. p. Cat powrócił do 
tej samej insynuacji, pisząc: 

„Niestety, poczucie prawdy każe 
mi przywołać obraz, kiedy to premier 

Składkowski po pewnym posiedzeniu 
wzamian ideowej dyskusii zaprosił 
wszystkich na menażkę. Tak, ta me- 

Delbos opuścił Polskę 
HOŁD NA WAWELU. 

KRARÓW, (PAT). — Wczoraj w 
godzinach przedpołudniowych p. mi- 
nister spraw zagranicznych Francji 
Yvon Delbos wraz z ministrem Bec- 
kiem, ambasadorami Noelem i Łuka- 
siewiczem oraz towarzyszącymi im 0- 
sobami zwiedził kościół N. M. Pznny 
i Bibliotekę Jagiellońską po czy'a u- 

dał się na Waweł. Tam wraz z p. min. 

Beckiem i otoczeniem udał się do kryp 

ty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów, 

gdzie oddał hołd pamięci Marszałka 

Józefa Piłsudskiego i złożył u jego 
trumny wspaniały wieniec z białych 
róż, spowity szarfami o barwach pań 
stwowych republiki francuskiej z na 

pisem: „Yvon Delbos — ministre des 
affaires etrangeres de la Republique 
Francaise". 

W momencie schodzenia przedsta 
wiciela Francji do krypty wawelskiej 
orkiestra odegrała Polski Hymn Nar. 

Z kryptv pod 
Dzwonów pp. ministrowie Delbos i 
Beck wraz z otoczeniem zwiedzili ka 
tedrę oraz -zamek królewski. 

‚ . ODJAZD. 

KRAKOW, (PAT). — Po zwiedze- 
niu Zamku Królewskiego na Wawelu, 
p. minister Delbo, udał się wraz z p 
ministrem Beckiem_ i towarzyszącymi 
im osobami do swoich apartamentów 
w Grand-Hotelu. 

Zgromadzona na ulicach puhlicz- 
ność zgotowała przedstawicielowi za- 
przyjaźnionej Francji p. min. Delbo- 
sowi żywiołową owacię. 

  
wieżą Srebrnych |. 

  

nażka to na razie duża łączność. Nie 

jeden sobie mówi: jak się pokłócimy 

to menażki nie stanie”, 
P. Cat ze słów, htżytych przez gen. 

Stawoj-Skladkowskiego, a przypomi- 

nających jego zebranym towarzy- 

szom broni koleżeńską tradycję wo- 

jenną — wziął asumpt do tego, aby 

ściągnąć do najniższego poziomu, do 

gry utylitarnych instynktów, pobud- 

ki, którymi kierowała się starszyzna 

legionowo-peowiacka, meldując się 

na wezwanie swego wodza i deklaru- 

ją mu, po wysłuchaniu jego poglą- 

Gów i zamierzeń, swe żołnierskie od- : 

denie i posłuszeństwo w dalszej pra- 

cy w służbie Rzeczypospolitej. Był to 

gedny, który nie zasługiwał na odpo- 
wiedź. SBE ; 

Gdy jednak w swym wystąpieniu 

ostatnim p. Cat posuwa się do tego, 

że swoje własne insynuńcje podaje ja 

ko rzekome hasła, wysuwane przez 

O Z. N. — gdy swoje stowa przyta- 

O Z. N. — jest to już nieuczciwość, 

przekraczająca wszelką dopuszczainą 

miarę. Nieuczciwość tę napiętnować 

muszę jak najostrzej. 

(—) ADAM KOC. 

Szet Oboza Zjednecz. Narodow.   

znowu fałsz świadomy, złośliwy i nie. 

cza w cudzysłowie w ten sposób, jak 

hy były one cytatami z wystąpienia 

  
Nankin w płomieniach 

NANKIN (Pat), Korespondent Reu | 
| dek ducha wojsk cihńskich, tera donosi: ; 

Pozostałe jeszcze. w mieście od- 
działy chińskie palą i niszczą dziś od 
rana składy amunicji i broni, łotnis- | 
ka, hangary oraz fabryki. Od czasu 
do czasu słychać. na ulicy wystrzały, 
oddawane przez żołnicrz do grabią- 
tych sklepy i mieszkania maruderów. 

Wszystkie chińskie samoloty opu- 
ściły Nankin, odłatująe do nowych 
baz w głębi kraju. Aparaty. popsute, 
których nie zdażone naprawić, znisz- 
схопо па lotniskach. Zachodzi obawa. 
że woska ehińskie przed ostatecznym 
wyeofaniem się:z miasta, podpałą re- 
prezentacyjne - pałace i budynki rzą- 
dewe, które w przeważnej części są 
zabytkami architektury wschodniej. 

Silny oddział chiński ma pozostać 
w Nankinie i bronić się do ostatniej 
możliwości. 

TOKIO (Pat). Agencja Domei do- 
nosi: 

Wojska japońskie, po zajęciu 
wszystkich ważnych punktów strate- 
sicznych na przedmieściach Nankinu 
przystaniły @73% rano do generalnego 
alaukn. Całe miasto spowite jest w gę- 
sie kłęby dymu. 

Opór wojsk chińskich uległ zuneł- 
nemu załamaniu i zaięcie w najbliż. 
szych godzinach miasta przez Japoń- 

GETAFE 

W południe p. min. Delbos wraz z 
otoczeniem, bardzo serdecznie żegna- 
ny na dworcu kolejowym opuścił 
Kraków, udając się do Bukaresztu. 

P. min. Delbosowi w dalszej dro 
dze z Krakowa towarzyszą m. in. am 
basador francuski przy rządzie R. P. 
Noel a z ramienia MSZ p. Dygat. 

POWITANIE W RUMUNII. 
CZERNIOWCE, (PAT), — Wczoraj o 

godz. 23 min. spraw zagr. Delbos przeje- 
chał granicę polsko-rumuńską. Na dwor 
cu w Czerniowcach min. Delbos został po 
wiłany przez przedstawicieli władz. Min. 
Delbos w rozmowie z konsulem generał 
nym R. P. w Czerniowcach p. Uzdow- 
skim, oświadczył, że jest zachwycony po 
bytem w Polsce, który pozosłanie mu na 
zawsze w pamięci. \ 

POWROT DO WARSZAWY 
MIN. BECKA. 

KRAKÓW, (PAT). — Bawiący w 
Krakowie p. minister spraw zagr. Jó- 
zef Beck wczoraj w godzinach po po 
łudniowych opuścił Kraków, udając 
się w drogę powrotną do Warszawy. 
SOFPYENCINAŁA 

czyków nie ulega wątpliwości. Upa- 

przypisy 
wany jest ogólnie demoralizującemu 
wpływowi oddziałów  prowinejonal- 
nych, które wycofały się w popłochu 
poza wyznaczoną przez Czang-Kai- 
Szeka obronną linię Nankinu. Gene- 
ruiny odwrót wojsk chińskich potwier 
dziły przeprowadzone wczoraj rano 
zwiadowcze loty eskadr japońskich. 

W. Nankigie panuję, panika. — 

SZANGHAJ (Pat). Donoszą tu, że 
Marszałek Czang-Kai-Szek w towarzy 
stwie swego doradcy prywatnego An- 
glika Donalda opuścił Nankin na po- 
kładzie skręta wojennego, udająe się 
dc Hankou, : 

NANKIN (Pat). Marsz. Czans-Kai- 
S»ek z małżonką, kilkoma generała- 
mi i doradcą, Australiiczykiem, odle- 
ciał samolotem z Nankinu. Samoloty 

Nowa notežna linia 
PEKIN, (PAT). — Przedstawiciel do- 

wództwa japońskiego oświadczył, że Chin 
czycy wznoszą obecnie potężną linią ob- 
ronną na prawym brzegu rzeki Żółtej. — 

Od Tungkuan w prowincji Szansi do m. 

LONDYN, (PAT). Korespondent mos 
kiewski „Dalły Telegraph" donosi, że w 
Moskwie krąży pogłoska o aresztowaniu 
gón. Alknisa, szefa lotnictwa sowieckiego 
i zastępcy kmisarra obrony ZSRR. Jak wia 

BARCELONA, (PAT). — Poza Barcelo- 

ną, gdzie ofiarą bomb lotniczych padło 
wczoraj 50 zabitych I 100 rannych, lotni 
ctwo gen. Franco bombardowało inne 
miejscowości w okolicy stolicy Katalonii. 

Około godz. 15 eskadra złożona z 
15 samolotów z Saragossy bombardowa- 
ła południową część Barcelony I podmiej 

WARSZAWA (Pat). Jak dziś 

się dowiadujemy w najbliższych dn.   
Jutro wybory 

w parlamentarnym Kole Rolników 
WARSZAWA, (Pat). W nadcho- 

dzący czwartek po posiedzeniu ple- 
t+arnym Sejmu odbędzie się plenarne 
vosiedzenie Koła Rolników. Będzie t 
voroczne zebranie Koła, na którym 

wysłuchane zostaną sprawozdania z. 
działalności Koła za rok bieżący oraz 
wykonane zostaną wybory władz 
Kcła 

Barcelona pod 

Wszyscy. obywatele eudzoziemscy, za 
| wyjątkiem kilku korespondentów wo 
jennych opuścili miasto. Wezoraj wie 
сгогет wyjechał z Nankinu marsza- 

„tek Czang-Kai-Szek -z. małżonką - 1 
swym brytyjskim doradcą Donaldem. 
Gen. Tangszenszi wydał wczoraj, 
wcześnie wieczorem rozkaz zamknię- 
cia wszystkich bram i zabronił cywil- 
nej ludności pojawiania się na uli- 
each miasta. 

Ucieczka Czang. Kai- Szeka 
przed samolotami japońskimi 

| japońskie wszczęły pościg. Samolot 
marsz. Cziing-Kai-Szeka zdołał odda- 
lić się od Japończyków, którzy zanie 
chali pościgu nad miastem Anking 
(słofiev prowincji Anhuei). 

W Nankinie zanewniają, iż Japoń- 
czycy nie wiedzieli, iż w samolocie 
znajduje się marsz. Czang-Kai-Szek. 
a'howiem nigdy nie zaniechaliby poś- 
cigu. 

obronna Chińczy”ów 
tunaj. Długość linii obronnel będzie wy 

nosiła około 250 mil I ma być obsadzona 
przez 22 dywizie. Wedle poałosek, Chłń 
czycy ponownie zajęli m. Pingyao [55 
mil na poł. zachód od Tayuanu.   

Kuansien (60 mił w głąb prowincji Szan- | 

_Zasądził Tuchaczewskiego — 
teraz sam aresztowany 

domo, gen. Alksnis wchodził w skład spe 
cjalnego trybunału, kióry wydał wyrok, 
skazujący na karę śmierci marsz. Tucka- 
czewskiego I 7 Innych generałów sowlec 

kich. 

gradem bomb 
skle osiedla. Straty spowodowane wybu 
chaml są znaczne. Zwraca uwagę fakt, że 
lotnicy zrzucili niewiele bomb powodując 
jednak duże siraty. Bomby trafiły w domy 
gęsto zaludnicne. Jedna z bomb trafiła w 
resiaurację pełną gości. Padło tam b. wie 

lu zabitych i rannych. 

Legionowo-peowiacka | 
komisja porczumiewawcza 

| powołana ma być do życia stała ko- 

misja porozumiewawcza legionowo- 

peowiacka. Zadaniem komisj* będzie 

koordynowanie w terenie prac Zw. 

Legionistów i Zw. Peowiaków oraz 

uzgadnianie tych prac. z terenowymi 

ogniwami O. Z. N. 

W skład prezydium stałej komisii 
porozumiewawczej wejść mają m. in. 
z ramienia Komendy Naczełnej Zw. 
Legi. nistów gen. Kruszewski, zaś z 
ramienia Zarządu Głównego Zw. Pe- 
owiaków min. Kościałkowski.     

ena 15 gr 

  

Order „Virtuti Militari" na sztandarze peowiaczek 

  

Moment dekoracji szłandaru Peowiaczek przez Pana Marszałka Smigłego-Rydza 
krzyżem „Virtuti Militari", 
  

Padi ę:owanie P. Prosydenta RP 
1a Życzenia 

WARSZAWA (Pat). Z polecenia 
Pena Prezydenta R. P. szef kancelarii 
cywilnej ma zaszczyt niniejszym po- 
dziękować wszystkim organizacjom t 
osobom, które złożyły, względnie na- 
desłały Panu Prezydentowi życzenia 
z okazji 70-ej rocznicy Jego urodzin. 

Kogila pie znaje blokady 
wytwzeży h szpańsk ch 

LONDYN, (PAT). — Rząd brytyjski of- 
rzymał od gen. Franco notę, w której za 
powlada on blokadę wybrzeży hiszpań: 
skich, przytaczając równocześnie powody 
zmuszające go do tego kroku. 

Brytyjski ambasador w Hendaye. ot< 
rzymał polecenie udzielenia odpowiedzi, 
że blokada fa nie będzie przez W Bryia 
nię uznana, gdyż gen. Franco nie ma 
praw sirony walczącej. 

Austriacki episkonat 
wyraża współczucie 
katolikom w Rzeszy 

WIEDEŃ, (PAT). — Episkopat austria 
cki wydał orędzie do kardynałów i b'sku 
pów niemieckich, wyrażająz współczucia 
katolikom niemieckim z powodu sytuacji 
kościoła katolickiego w Trzeciej Rzeszy. 

Orędzie wskazuje na usiłowania, dażą 
ce do wprowadzenia podobnego stanu 
również i w Austrii i wyraża nadzieję, że 
plany te nie powiodą się. 

Orędzie biskupów austriackich wzywa 
katolików niemieckich do wytrwania, wy 
rażając nadzieję, że sytuacja w  Niem- 
czech zmieni się na korzyść kościoła kato 
lickiego. 

EEST EEST ANET IPSN 

XXV-Iecie niepodlegtošci 
Albanii 

W związku z rocznicą, 25-lecia niepod- 
ległości Albanii, reprodukujemy zdjęcia, 
przedstawiające króla Albanii Zogu |-go
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Taatr Muzyczny 

  

Żołnierze b. 201 p.p.o. 
b. Baonu Ochotn. Wileńskich 
b. | Baonu 6 r. Harcerskiego 

Wszyscy byli żołnierze 201 p. p. o., 
5. Baonu Ochofnikėw Wileńskich, b. I 
Baonu 6 Harcerskiego p. p. przebywający 
ла Wiłeńszczyźnie i Nowogrėdezyžnie 
proszeni są o zgłoszenie się do Komen 
dy Oddziału Wileńskiego Koła Żołnie- 
rzy b. 201 p p. o. Koło mieści się w Wil 
nie, uł. Biskupa Bandurskiego 4 m. 7. — 
Adlufantura czynna codziennie, prócz 
niedziel | świąt cd godz. 17—-18, 

Delegaci wojsta i legionów 
słlada'g rowizytę wa Włoszech 

RZYM, (PAT). — Dn. 13 bm. przybę- 
dzie do Włoch polska delegacja wojsko 
wa i legionowa w następującym składzie: 
gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, 

gen. Mieczysław Boruta Spiechowicz, se- 
nator płk. Jan Jagrym-Maleszewski, poseł 
Władysław Starzak, płk. dypl. Kazimierz 
Janicki, ppik prof. Antoni Jakubski, mjr. 
lan Jaxa-Axentowicz. 

Przyjazd deiegacji polskiej będzie od 
powiedzią na wizyłę kombałantów włos- 
kich, kiórzy w roku ubiegłym z gen. Co- 
selochi na czele bawili w Polsce | przy= 
wieźli ze sobą ziemię z Palałynu na ko 
piec Marszałka Piłsudskiego ne Sowińcu, 

Ustawę o medalu 
„Za długoletnią służbę” 

przyjęto na komisji sejmowej 
WARSZAWA, (PAT). — Pod przewod 

nictwem wicemarszałka Sejmu Podoskie- 
go odbyło się wczoraj w obecności p. pre 
miera gen. Slawoj-Skiadkowskiego, pod 
sekrełarza stanu w Ministerstwie Sprawie 
dliwości Chełmońskiego oraz wyższych u 
rzędników Prezydium Rady Ministrów po 
siedzenie komisji prawniczej Sejmu. Na 
posiedzeniu tym rozpatrywano rządowy 
projekt ustawy o ustanowieniu medalu 
„Za ,u'ugoletnią służbę”. Po referacie po 
sła Krzeczunowicza zabrał głos p. pre- 
mier gen. Sławoj-Składkowski, Z powsze 
chnym uznaniem została przyjęta polityka 
odznaczeniowa rządu, zainaugurowana 
przez p. premiera. 

Na wywody mówców wyjaśnień udzie 
lał p. prezes Rady Minisirów gen. Sławoj- 
Składkowski i dyrektor biura prawnego 
prezydium Rady Ministrów P, Paczoskł. 

Ostatecznie większość komisji przyję- 
ta projekt rządowy 

Następnie po referacia posła Moraw 
skiego komi*ja prawnicza przyjęła bez 
zmian rządowy projekt ustawy 6 ochro- 
nie znaków | nazwy Czerwonego Krzyża 
oraz godła Zw. Strzeleckiego. 

FUTRA 
SUKNA 
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Rząd niemiecki nie dotrzymuje konxordatu 
List pasterski eniskopatu niemieckiego 

BERLIN, (PAT). —— Episkopat rlemiec' 
kl odpowiedział bardzo ostrym listem pa 
sterskim na niedawne cświadczenie mi- 
nistrów Kezrla i Goebbelsa w sprawach re 
liglinych. List zawiera zarzuty, iż propa- 
ganda antyrelighna w Niemczech rozwi 
Ja się bez przeszkód, s nawe! cieszy się 
paparciem. Kościół niemiecki staje wobec 
konieczności obrony. Konfiskowane są bo 
wiem biuletyny parafłalne, a nawet pouf 
ne okólniki dla duchowieństwa. 

Lisf pasterski głosi dalej, iż w Niem 
czech nie dofrzymano żadnej obietnicy, 
udzielonej przy zawieraniu konkordafu, a 
zwłaszcza w dziedzinie szkolnej konkot- 
dat jest stale naruszany. 

Nawiązując do oświadczenia ministra 

spraw kościelnych Rzeszy Kerfla, jakoby 
kościół oirzymywał od państwa zasliki 
wyższe niż przewidziano w konkordacie, 
list kończy się następującym zwroiem: — 
„Ten stan rzeczy nie może trwać i.adal. 
W inieresie kościoła I sprawiedliwości za 
blerać będziemy głos w sposób I w chwili 
które uznamy za konieczne. Nie powstrzy 
ma nas groźba, ani przymus”. 

Jak słychać, list ten doręczony był po 
szczególnym рагайот katolickim przez 
speclalnych kurierów. Do ostainiej chwili 
treść listu trzymano w ścisłej tajemnicy. 
W Berlinie list odczytano w paru zaledwie 
kościołach, tekst zaś zwrócono nałych- 
miast kurli biskupiej. ; 

Z kolei premier Jugosławii udaje się 
_2 wizytą do Niemiec 

BEKLIN (Pat). W: kołach dobrze 
poinformowanych twierdzą, że pre- 
mier i minister spr. zagranicznych Ju 
gosławii Stojadinowicz przybędzie z 
oficjalną wizytą do Be. fina. 

W ten sposób premiei Stojadino- 
wicz zrewizytuje niemieckiego min. 
spraw zagranicznych von Neuratha. 
który w czerwcu r. b. bawił w Belgra 
dzie. Premier Jugosłowiański przy- 
być ma do Berlina w drugiej połowie 
1938 roku. 

ZADOWOLENIE W NIEMCZECH. 

BERLIN, (PAT). — Zapowiedź przyjaz 
du premiera Słojadinowicza do Berlina, 
ogłoszona łu na 6 tygodni naprzód, w 
dniach, w których odbywa swą podróż mi 
nister Delbos, przyjęta została w niemiec 
kich kołach politycznych z dużym zado 
woleniem. Koła niemieckie widzą w rewi 
zycie premiera Stojadinowicza dowód, iż 

zasada regulowania słosunków między 
państwami drogą rozmów dwustronnych 
zyskuje coraz więcej zwolenników, 

„Diplomatisch  Polifische Korespon- 
denz” pisze w związku z podróżą premie 
ra Stojadinowicza do Rzymu, że wizyta 
ta jest dowodem, iż poliłyka bezpośred- 
niego porozumiewania się zapewnia I 
tworzy irwałć podstawy rozwoju przyjaz 
nych stosunków między obu państwami. 

Układ stosunków włosko-jugosłowiań 
skich oceniany jest w Niemczech z sym- 
palią. 

Polemizując z niektórymi głosami pra 

sy zagranicznej, które błędnie Interprefu 
ją podróż premiera Stojadinowicza, D P. 
K. stwierdza, że porozumienie włosko-ju 
gosłowiańskie obecnie umacnia się i bę- 

„dzie oddziaływało nie tylko na oba sąsied 
"nie narody, lecz przyczym się poważnie 
do utrwalenia pokoju ogólnoeuropejskie- 
goi.) . 

sNiewozwraszczeńcy 
PARYŻ, (PAT). =— Wyższy sowiecki o- 

Meer czerwonej armii,  Walier Krywiekij, 
przebywający: w specjalnej misji za gras 
nicą, odmówił powrotu do Moskwy I po   zostaje w emigracji w Paryżu, podobnie 

k у ы с Paa, adm pono ówił powrotu 
do ZSRR. 

Chiny przygotowują się 
do długotrwałej wojny 

TOKIO, (PAT). — Agencja Domei ko 
mumikuje: marsz. Czang-Kaf-Szek nie za- 

WŁODZIMIERZ 

_PIKIEL 
Wilno, WIELKA 7, tel. 1155 

NA PODARKI! 

RESZTKI 
— CENY ZNIŽONE 

   
   

  

    

  

  

Ostrzegamy przed naś.adownictwem ll! 

jest 

prawdziwa 

  

  

  

B. Mitropolitański | 
Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 220 

" Wyłąc?na sprzedaż 

zmam. aparatów radiowych 
światowej marki W IELIEFUNECEN 

SUPERHETERODYNY prądowe i baieryjne o mi- 
nimalnym zużycia prądu i niskiej cenie 

Zarząd Restauracji „EMPIRE 
w Baranowiczach 

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

i sympatycznej obslugi. Ceny konkurencyjne. 

A więc wszyscy na dancing-kabaret do „Empire“!   

mierza nawiązać rokowań pokojowych t 
Japonią, lecz odwrotnie przygołowuje się 
do przewlekłej wojny, zakładając bazy w 
prowincjach Kuanłung 1 Kwangsi. Nie za 
mierza on zrezygnować z walk), naweł w 
razie upadku Nankinu. 

„/*omiuri Szimbum” wskazuje, że pó 
zajęciu Szanghaju I zdobyciu Nankinu, na 
stąpi początek ostatniego ełepu działań 
wojennych, Wedle pisma, Japonia nie po 
winne wstrzymywać działań wojennych, 
dopóki przywódcy Kuomintangu przeby- 
wają w Nankou lub w Czangsza. Jepończy 
cy winni nacierać nie tylko na Kiukiang I 
Nanczang, lecz również na Nankou i Czan 
gsza, aby osaczyć aniyjapońskich przy» 
wódców Kuomintangu, lub zmusić Ich do 
wycofania się do odległych prowincyj Se 
czuan i Kweiczao oraz Yunnan. 

Pismo twierdzi, że po opanowaniu ? 
prowincyj: Kiangsu, Czekłang, Fukien, 
Kiangsi, Anhuei, Hupeh | Hunan Japonia 
będzie mogła łatwo roższerzyć swe wpły« 
wy na Chiny środkowe | południowe. 

Tymczasem marsz. Czang-Kai-Szek 7а 
mierza kontynuować opór, żywiąc zludne 
nadzieje na pomoc z zewnątrz, Pismo 

| przewiduje, że po upadku Nankinu marsz. 
| Czang-Kai-Szek zgromadzi swe wojska w 

prowincji Hunan, skąd przewiezie je do 
prówincyj Kuatung i Kwangsi, gdzie za- 
mierza założyć bazy operacyjne. L'czy 
przy łym, że będzie mógł otrzymać od 
Angli! uzupełnienie broni I amunicji przez 
Hongkong oraz pomoc francuską  przeż 
Indochiny. ||| с 

  

Pop'erajcte: placowkę chrześcijańską 

„Bławat Polski" 
Sprzedaż bławatów, konfekcji dam- 
ю skiej i qa'anterii 

Lida, Mackiewicza i (obok apteki 
po-sejmikowej), Ceny niskie — stała 

*- Właścicieł 1. Miśkiewicz   
"r GRY ; przesicbieniu, doznaje się ułąj 

zażywająe tabletek 

„Arial Wa) =. 
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Pisaliśmy przed kilku dniami 0 
konferencji gospodarczej, która się 
odbędzie w Wilnie z udziałeri wice- 
premiera Kwiatkowskiego. 

12 bm. odbędzie się poświęcenie 
nowego gmachu Oddziała P. K. O. w 
Wilnie. Aktu poświęcenia dokona 0- 
sobiście J. E. Arcybiskup Metropolita 

xi Ks. Romuald Jałbrzykow- 
ski. 

W uroczystości wezmą udział: p. 
wicepremier inż. Eugeniusz Kwiat- 
kowski, ezłonkowie rządu, przedsta- 
wiciele władz państwowych, wojsko- 

Wielka 10. 

Jak podaliśmy pokrótce przed paru 
dniami, w Krakowie odbył się na cmen 
tłarzu żydowskim pogrzeb Maksymiliana 
Rosego, profesora Uniwersyteu  Siefona 
Batorego w Wilnie. 
Trumnę usławiono na środka hali przed 

-pogrzebowej, po czym członkowie korpo 
racyj żydowskich zaciągnęli warłę. Nas- 
tępnie nacz. wydz, zdrowia w wojew. dr. 
Hesek dokonał dekoracji trumny krzyżem 

komandorskim orderu Polonia Restituta. 
odczytując dekret nadania krzyża. Po do 

konaniu dekoracji dr. Hesek przemówił, 

żegńając zmarłego imieniem Min. Opieki 

Społecznej i podnosząc jego wielkie zas 
ługi dla nauki polskiej. 

Z kolel przemówił prof. Stołyhwo orsz 
przedstawiciele asysłenłów 1 uczniów 

zmarłego. 
W pogrzebie wzięli udział liczni pro 

fesorowie Uniw. Jagiellońskiego z dzie- 

kanem Wydziału Lekarskiego prof. Temp 
ka oraz prof. Pienkowskim. 

Po odprawieniu modłów ruszył kon- 

dukt żałobny na miejsce wiecznego spo- 

czynku. Wzdłuż drogi żydowska młodzież 

akademicka utrzymywała szpaler. Na trum 

nie złożone liczne wieńce m. in. od Min. 

Opieki Społecznej, Polskiej Akademi! U- 

go, Zakładu Anatomii Opisowej itd. 

Jak pisaliśmy prof. Rose przygotowy* 

wał ostatnio do druku pracę naukową o 

mózgu Merszałka Józefa Piłsudskiego. — 

Pierwsza część pracy tej miała ukazać się 

w najbliższym. czasie, 
Niestety śmierć przerwała prace w po 

łowie. Profesor Rose dokonał tylko szcze 
gółowego opisu zewnętrznego mózgu, 

   

  

      
      
      

POLSKI SKLEP 

GALANTERII I TRYKOTAŻY 

„JANUSZEK“ 
Wilno, Ś-to Jańska 6 tel. 1963 

poleca NĄ GWIAZDKĘ 
swetry, bluzki, szłafroki, pijamy 

oraz wykwintną bieliznę damską 

1 męską — po cenach niskich 

Zbiórka na pame 

zimowa kszrobotroym 
odbędzie się w Wilnie 19 bm. 

W dniu 7 bm. o godz. 20 w lokalu 

przy ul. Ostrobramskiej 25 m. 15 od- 

było się zebranie Obywatelskiego Ka 

mitetu Zimowej Pomocy Bezrohot 

nym, na którym omówiono w zary- 

sach plan akcji, która przeprowadzo- 

na będzie w dniu 19 bm. 
Mianowicie w dniu 19 bm. prze- 

prowadzona będzie zbiórka w loka- 
lach rozrywkowych, teatrach, kinach 

i na ulicach miasta. 
Zbiórkę poorzedzi kilkudniowa ak 

cele propasandowa. 

      

   

  

RADIO-MOTOR 

miejętności, Uniwersytetu Warszawskie-- 

  

„ё 

ДНОВК vėliai 
Konferencja gospodarcza w Wilnie 
przy udziale członków rządu ;z wicepremierem 

Kwiatkowskim na czełe 
wych, duchowieństwa, bankowości, 
liczni posłowie i senatorowie, przed- 
stawiciele świata naukowego i miejs 
cowego społeczeństwa. 

Równocześnie z poświęceniem gma 
cha P. K. O. odbędzie się w Wilnie 
konferencja, na której zastaną omó- 
wione sprawy gospodarcze zicra pół. 
uoeno-wschodnich. 

Jednocześnie, jak pisaliśmy, zosta 
ną poświęcone w N.-Wiłejce dwie plz 
cówki gospodarcze — trzepalnia Inu 
i przetwórnia mięsna. 

Tel. 24-01. 
  

Pogrzeb prof. Rosego 
w Krakowie 

Śmierć przerwała badania mózgu Marszałka Piłsudskiego 
w prłowie ' 

sporządził zdjgcia fotograficzne lip. 1/ za: 
ledwie rozpoczął drugą niezmiernie waż 
ną część badań, mianowicie — badanie 
, mikroskopowe. 

Obecnie, wszystkie materiały | prepa 

„raty znajdują się pod opieką zastępcy 
prof. Rosego. O dalszych losach badań, 
zadzcyduje komilet, kłóry został powoła 
ny w swoim czasie i na kłórego czele stol 
prof. Orzechowski. Nie jest wykluczone, 
'łe dalsze badania odbędą się za granicą. 

Kronika telegraficzna 
— Sonia Henie odznaczona. Król Norwe- 

gii nadał byłej wielokrotnej mistrzyni świata 

w łyżwiarstwie Soni Henie krzyż rycerski 

1 kl. orderu św. Ołafa. Jest to pierwszy wy_ 

podek nadania podobńie wysokieso odznacze 

nia za zasługi na polu sportowym. 

— Pociąg, zdążający z Walencji do Bar- 

telony zderzył się między stacjami Freiute- 

noda £ Planes de Montsia w prowincji Tar- 

ragona, ze stojącym na torze wagonem. Lo- 

komotywa wykołeiła się i wraz 2 waqgonem 

bagażowym i dwoma wagonam), trzeciej kla 

sy spadła na dno wąwozu. tr. osób zginęło, 

80 zostało rannych. 

— Najbliższa konfereaeja ministrów spr. 
zagranicznych Włoch, Austrii i Węgier, któ- 
rych periodyczne spotkania  rzewidziane są 
w protokółach rzymiskieh, odbędzie się 10 i 
11 stycznia 1938:r. w Budapeszcie, 

— Środkowe Filipiny zostały ponownie 
nawiedzone przez tajfan.. Straty, spowodowa 
ne przez powódź, jaka tam nastąpiła, są bar 
dzo znaczne, W nawiedzonych przez tajfun 
okclieach wybuchły epidemie. O ich rozmia. 

rach świadczy fakt, iż w jednej tyfko wsi 

zmarło 20 mieszkańców. 5 

|| — Wskatek obfitych "*szeżów wylała rze 

ka Achalus w Anatolii. 20 wsł znajduje się 

na metr pod wodą. We wsi neochori powódź 

zbvrzyła 206 domów. Kol.j Missołungi — A- 

grinion została uszkodzona na przestrzeni 
5 kiłometrów. : ; 

— Czwarty język w Szrajearii. Rada Na- 

| rodowa uchwaliła dziś jednegłośnie projekt 

ustawy, wprowadzającej w Szwajcarii, jako 

erwarty język krajowy — obok niemieckie- 

go, francuskiego i włoskiego — język retoro- 

mański. AL Н 

— Krėl belgijskt Leopoła HI i. kzćlowa 
matka, zabawią prawdopodc: nie do -zwart- 

ku w Welbeck Abbey, gdzie są gośćmi księ. 

tia Portland. ъ 
— B. redaktor „Journał de Moscon* Wik 

ło” Kin, młody literat sowiecki, jakoby zo- 
sta” aresztowany za nałeżeni? do grupy lite. 
rackieį „Liliront“, Grupa ta łączyła przedsta 
wiciełi  trockistowsko-zi i1awiewsko-buchari. 

newskiego kierunku w fiieraturze. 

— Kancierz Hitler odw'edzi! dziś chorego 
| gen Ludendorffa i wyracił mn w swoim imie 

nis f w imienia marszałka Fon erga ży- 
czenia rychłego powrotu do zdrowia. 

— 6.000 więźniów kryminalnych, którzy 

znajdowali się w więzieniach w Madrycie 

zostało ewakuowanych na Wsche 'J. 

| —— Węgierski minister wojny Roeder uda 

się w dnia 11 bm oficjalnie do Rzymu, celem 

rewizytowania włoskiego padsekretarza sta- 

na min. wojny Parianiego, k %ry był na Wę 

grzech podczas manewrów | sic.mych. Min. 
Rceder powróci do Bud: pesztu przed świę. 

tami, й 

— Olbrzymi pożar w $s0 Paulo w Brzzylił 

zn'szczył wielkie magazyny znan .j firmy ma 
szyn do szycia „Singer. Spłonęto ponad 
2000 maszyn. Straty wynoszą ponad 5 milio 
nów milraisówi
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icusli ziemasikiej 
szłej wojny, kryjący się pod hasłami | angielskiej, francuskiej, włoskiej jest 
ideologicznymi, musiał by być jedy- | dostatecznie nasycona szeroką skalą 

W związku z wizytą min. Delbosa 
w Połsce, 11 organów prasy francus- 
kiej z „Le Temps* na czele opubliko- 
wało artykuły o potrzebie uwzględ- 
nienia żądań kolonialnych Polski. 
Jest to objaw b. pocieszający, fakt, 
który niewątpliwie zostanie wyzys- 
kany przez dyplomację polską. 

Kula ziemska jest dziś podobna 
do wielkiego latyfundium, którego 
część powinna ulee reformie rolnej. 
Podczas kiedy niektóre małe narody 
Eeropy zachodniej, nie mając emi- 
grantów, posiadają olbrzymie obsza- 
ry, inne kraje doszły już niemal do 
granic przeludnienia. Podczas kiedy 
w krajach obszarniczych niemal każ- 
da jednostka niezatrudniona może 
znaleźć pracę, jeżeli nie w metropolii, 
ta w koloniach, inflacja łudzka w Pols 
ce, zwłaszcza inflacja młodzieży, jest 
już gdzieś w pobliżu pogranicza kra- 
ju kulisów. 

Reforma rolna kuli ziemskiej -by- 
łaby o wiele skuteczniejszym zabez- 
pieczeniem pokoju, niż najpiękniej. 
sze aforyzmy z wytwórni genewskiej. 
Dla Niemiec stałyby się kolonie ujś- 
tem energii, podobnie jak dziś dla 
Włoch cywiłizowanie Abisynii. Dla 
Polski oprócz terenów kolonizacyj- 
nych i surowcowych, stałyby się wa- 
runkiem istotnej mocarstwowości i 
ułatwieniem sprawowania opieki nad 
B-milionową masą wychodźczą. 

Emigrant angielski, który nie po- 
trafił urządzić się w Brazylii wyjeż- 
Ч%а do Afryki Południowej. 

Emigrant polski, skazany jest w 
tych warunkach na les gorszy od 
śmierci. Byliśmy niedawno świadka-- 
mi, jak kryzys gospodarczy w Bel- 
gil i Francji, niszczył dobytek na- 
szych górników, jak doprowadzał ich 
ilo samobójstw i nędzy. 

Każdy kraj musi mieć rezerwuar 
ziemi. Jeżeli potrafią to zrozumieć 
kraje niedoludnione, unikną wojny z 
krajami przeludnionymi. Bo nie ule- 
k wątpliwości, że istotny powód przy 

KREM i PUDER 
TEO-RADIA 

gau 2 : 

ŻRÓDŁEM 
MŁODOŚCI CERY 
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Cicmu sza? 
Chociaż srogie mrozy przyszły 
w Wilnie ma zakwitnąć kwiatek, 
wielkie projekty gotuje 
nasz wileński magistratek, 

Cóż Mickiewicz, co tam Ratusz, 
furda asfalt i Szyłany, 

To są rzeczy przestarzałe, 
nowe stworzyć trzeba plany, 

„ Obmyšlają, wykrešlają 
krzywe koła i kwadraty, 
niechaj w Polsce raz poznają 
magistrat nad magistraty. 

Jakiś kanał przeprowadzić, 
Wilię w biegu jej odwrócić — 

Bekieszową na plac skopać, 

ponad Wilnem most przerzucić! 

Tysiąc rur od Wilii wiedzie 
wprost na szczyt Zamkowej góry 
nieprzebrane masy wody, 

€o zatopi stare mury. 

"Tysiąc pomp już wodę tłoczy, 
dudnią maszyny — potwory, 
masz na samym góry szczycie 
takie jak Narocz jezioro. 

Co za spadek! woda leci, 
hucząc w dole niewymownie, 

tam na szczycie — wedłe planu - ; 

stanie hydroelektrownia. 

Co za urok, co za siła, 

co za wartość turystyczna! 

(tak zapewne uzasadni 
Komisja Urbanistyczna). 

Więc zmienimy wreszcie Wilno, 

wszędzie zamieszka dostatek — 

byle zechciał to zrozumieć 

spóźniony grudniowy kwiatek. 

A może dać spokój wielkości 
zarysowanej na planach 
ł poprzesta ćna drobnostce 

— na Szyłanach? 

K. J. W. 

  

nie zamaskowanym ruchem o refor- 
mę rolną świata. : 

Witając z entuzjazmem głosy pra- 
sy francuskiej, świadczące o tym, że 
właściciele jednej z największych or- 
dynacyj świata zrozumieli znaczenie 
reformy, chcemy jednak przypom- 
nieć przysłowie bis dat qui cito dat.. 
Polska dzisiejsza jest chora na nad- 
miar energii bez użycia, na nadmiar 
sił niepotrzebnych ze względu na prze 
budowę struktury kraju. Polska była 
zawsze krajem tęskniącym do Wiel- 
kiej Przygody. Stąd Arciszewscy, Be- 
niowscy! Polska ze swoim olbrzymim. 
„młodym rezerwuarem sił młodzieżo- 
wych, jest pomimo najszybszego roz- 
woju w Europie, ciągle w deficycie 
warsztatów może nie tvle pracy co- 
dziennej, ile właśnie niecodziennej. 

Wyobraźnia młodzieży belgijskiej. 

światowego organizmu tych państw. 
Młody Polak w 17 roku życia pozna- 
je, jako harcerz. każdy staw i każdy 
las krajowy, a w 18-tym zaczyna się 
nudzić. Co będzie, kiedy wyrosną 
wszystkie miasta, jakie mają wyrość? 
Wszystkie zapory wodne, kanały i wo 
le stalowe. 

A ten czas jest może znacznie bliż- 
Szy, niż się nam wydaje. Zresztą nie 
każdą wyobraźnię można spożytko- 
wać na miejscu. Oto d'aczego z entuz 
jnzmem przyjmie cała Polska ezyn. ja 
ki zapewne wkrótce nastąpi po przy- 
<hylnych głosach prasy paryskiej. 
7. niecierpliwością i wzruszeniem bę- 
dzie na ten czyn oczekiwał kraj nasz 
Bodaj że najbardziej w stosunku do 
swoich sił wytwórczych, przeludnio- 
ny folwark europejski.   K. Leczycki, 

Z pobvtu min. Delbosa w Warszawie 

  

P. min. Delkos w towarzystwie p wicepremiera Kwiatkowskiego i min. Romana 
© — podczas rautu w Ministerstwie Spraw. Zagranicznych. 

  

Słynna artystka Marlena Dietrich podczas społkania w Paryżu z wielkim pisarzem 
Remarquem, autorem znanej książki „„Na zachodzie bez zmian”. 

Laureat Wito!d Hulewicz 
i jego „Środy Literackie" 

  

"Tegoroczny laureat nagrody imie- 
nia Filomatów, Witold Hulewicz, od- 
szedł z Wilna przed dwoma łaty i, 
„prawdopodobnie, wileński swói okres 
Życia uważa za miniony na stałe. Wil- 
no może już dzisiaj spojrzeć obiekty- 
wnie na to, co mu Ilulewicz dał. Na- 
leży się więc Hulewiczowi serdeczność 
nasza i nie odmówiło mu tej serdecz- 
ności Wilno, obdarzając tym, na co 
je w tej chwili stać: nagrodą literacką 
im. Fiłomatów. 

Niezależnie od twórczości Hulewi- 
cza, oryginalnej i. przekładowej, 
wciąż rośnie i rozwija się w Wilnie in 
ne jego dzieło: sławne już dziś w ca- 
łej Polsce Środy Literackie. 
Związek Literatów Wileńskich, zało- 
żeny w r. 1925 przez dwa lata wegeto 
wał sennie, rozsypywał się jak suchy 
piasek; każdy sobie... każdy dla sie- 
bie... Hulewicz, poznańczyk, wniósł 
Związkowi swój cenny zmysł organi- 
zacyjny. Związał po prostu rozsypują 

| cych się ludzi, zgarnął ich jakoś do 
xupy. Wytłumaczył, że można, że 
*rzeba, że koniecznie... Z początku 
wszyscy odnosili się sceptycznie. By- 
ły już próby, a nigdy się nie udawały... 
Nie póidzie.. Hulewicz umiał ludzi roz 
palić, Przeciwności jakoś dla niego 

' nie istniały. 
Odnowiony Zarząd Związku Li'e- 

ratów, pod prezesurą profesora Ma 
'riana Zdziechowskiego, ale pod ener- 
giczną komenda Hutewicza, zabrał sie 
do robotv. Profesor Zdziechowski pa 
tronował imprezie. 

„ Na razie, kiedy padł projekt zorga 

nizowania Śród Literackich nikt so- 
bie dobrze nie uświadomiał, jak te 
zebrania będą wyglądały. Mówiło się 
raczej o zebraniach zamkniętych, o 
dyskusjach fachowych, o wzajemnym 
odczytywaniu sobie swoich utworów 
i poddawaniu ich przyjacielskiej kry- 
tyce. Potem to wszystko zmieniło się 
jakoś samo. Grono ludzi zbierających 
się eo środa, by wspólnie omówić ja- 
kieś zagadnienie kulturalne, przekro- 
czyło o wiele ciasne ramy właściwegu 
Związku Literatów. W po-Bernardyń 

ki, udzielonej przez opiekuńczego 

dla każdej niemal imprezy kultural- 
nej Ferdynanda Rulszczyca, rozpoczę- 
ły się te zebrania z początkiem lutego 
1927 roku, by trwać odtąd bez przer- 
wy przez lat dziesięć. Każdej środy o 
sadzinie 8 wieczorem schodzili się lu 
dzie do ciasnej sałki przv ulicy św 
Anny, by wysłuchać referatu, omówić 
go potem w mniej łub więcej ożywio- 
nej dyskusji, wypić sakramentalną 
herbatkę i rozejść się z miłym uczu- 
ciem, że się wieczór spędziło lepiej, 
niż przy brydżu lub w. kinie. 

W roku 1929 Związek Titeratów 
otrzymał od wojewody Władysława 
Raczkiewicza własny lokal w murach 
pe-Bazyliańskich, w tej części gma- 
chu, sdzie według tradycji była ongiś 
cela Konrada. 

Tu już było przestrono. Znalazło 
sie miejsce na małą estradke i na stv 
'-we umeblowanie. Witold Hulewicz 

  

  „biegał o każdy szczegół, troszczył 
sw o każdy drobiazg, sam musiał być 

skich murach, w sali Wydziału Sztu-.   

          

ROZŁAM WŚRÓD 
KONSERWATYSTÓW. 

„Kurier Poranny* donosi: W kołach po- 
litycznych rozeszły się wczoraj alarmujące 
wiadomości, że w grupie konserwatystuw za 
nosi się na roziam. Mianowicie pomiędzy gru 
pą wileńską nie doszło do uzgodnienia co do 
zasadniczych postulatów na zjeździe. Postu- 
laty te dotyczą przyszłej taktyki grup zacho 
wawczych m. in. także na terenie parla 
mentu. ^ 

KLUB PRACY DLA PANSTWA. 

©Obiegają pogłoski na. terentę Sejmu, iż 
“ma powstać nowy Klub Sejmowy p. n. „Kłub 
Pracy dla Państwa*, pod. przewodnictwem 
jednego z wybitniejszych posłów ze Śląska. 

LOKAL STR. LUDOWEGO 
WE LWOWIE ODPIECZĘTOWANY. 

Na polecenie władz prokuratorskich. zdję 
to pieczęcie z lokalu sekreiarialu Stronniet- 
sva Ludowego we Lwowie przy ul. Lelowsla 
Nr 5. Lokal był opieczętowany przez 3 mie- 
ciące. 

DELEGACJA P. P. S. NA WALNY 
ZJAZD „WICI*. 

Został już ustalony skłud delegacji P.P.S, 
t Klasowych Związków Zawodowych na Wal 
uyeZjazd „Wiei*, a mianowicie: z ramienia 
młodzieży — p. Piotrowski, z ramienia ko- 
błet socjalistek — p. Ejchert - Szymanowska 
i z ramienia Klasowych Zwiąków Zawado- 
wych — p. Antoni Zdanowski. 

NIEDZIAŁKOWSKI I MORACZEW- 
SKI W ŁODZI. 

W Łodzi odbyło się zgromadzenie P.P.S 
Przemówienie wygłosił m. in. poseł Niedz'ał 
kowski, omawiając sprawę audiencji u Pa- 
na Prezydeata Rzeczypospolitej oraz kwestię 
wyborów do ciał ustawodawczych. Również 
bawił w Łodzi b. premier Jędrzej M>tu 
ski, który przemawiał na zgromadz:nia ZŻZ 

STARANIA O ZWOLNIENIE 
PREZESA STR. LUDOWEGO 

GRUSZKI. 

Do sędziego Sądu Okręgowego w Przemy- 
šiu, Czernego, który prowadzi śledztwo w 
sprawie strajku: chłopskiego, przybyła Tele 
gacja powiatu przemyskieso, która przedło- 
Żyła uchwałę zjazdu powiatowego, prosząc 
o przyśpieszenie śledztwa w Sprawie prezesa 
Gruszki oraz innych przywódców Stronniet- 
wa Ludowego, pozostających od przeszła 3 
młesięcy w więzieniu w Przemyślu. Delega- 
cja pozostawiła odpowiedni memoriał z pod- 
pisami. 

WITOS PRZYSŁAŁ DYREKTYWY... 

W kołach politycznych t dobrze poinfor- 
mowanych utrzymują, że władze Stronaiet- 
wa Ludowego otrzymały już dyrektywy od 
Witosa w sprawie stanowiska partii na kon- 
presie krakowskim. Wśród czołowych dzia- 
łaczy Stronnietwa Ludoweyo dyrektywy WI- 
tosa spotkały się z pewnym* zastrzeżeniami. 

KONGRES MŁODEJ WST. - 

Kongres Młodej Wsi, który odbędzie się 
w dniu 19 grudnia rb. zanowiada się bardzo 

Hcznie. Dotychczas zapowiedziało już swój 
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wszędzie i wszystkiego dopilnować. 
Późną jesienią 1929 roku poświęcił u- 
roczyście nowy lokał biskup Bandur 
Ski, >, 

Ileż głośnych nazwisk przesunęło 
się od tego czasu przez estradę sali na 
Ostrobramskiej. Iłeż tam poruszono 
tematów. Ścierały się najskrajniejsze, 
najsprzeczniejsze poglądy literackie, 
artystyczne, ogółnokulturalne, aż do 
społecznych... nawet do politycznych, 
jakkolwiek te zawsze były ukryte pod 
mniej lub więcej przeźroczystą zasło- 
ną. Dyskusje dochodziły nieraz do 
ostrych scysyj, by potem scharmoni- 
zować się znowu w jakimś kojącym 
temacie, zaczerpniętym z dalekiej 
pizeszłości, albo ze sfer czystej sztu- 
ki, nieprzystępnej dła ziemskich burz 

Przychodzili na Środy Literackie 
ludzie bardzo rozmaici: Zależnie od 
prelegenta i jego tematu. Raz przewa- 
#За profesura U. S. B., raz młodzież 
zalegała twarde ławy lokalu. Czasem 
zjawiali się ziemianie z oderwanej. 
oddzielonej granicą Mińszczyzny lub 
Kowieńszczyzny i wzruszali się swoi 
mi własnymi wspomnieniami odbity- 
mi w prelekcji. To znowu zgłaszało 
się nauczycielstwo, znęcone zagadnie 
niem polonistycznym, lub lingwistycz 
nym; albo, z nieodzownym epidiasko 
oem — „krajoznawey““. 

Przychodzili też łudzie „znikąd*, 
nikomu nieznani, zjawiali się i znika 
li, by nigdy już więcej nie wrócić. A 
raz zdarzyło się, że przyszedł sam 
„Urke Nachalnik* i siadł sobie skrom 
nie w kąciku. Ale to już oburzyło sza 
nujaca się publiczność. ; 

Były różne Środy: białoruskie, li- 
tewskie, tatarskie, karaimskie... była 
Środa rosyjskiej emigracji... Był Fran 
cuz, który recytował „Trzech Budry- 
sėw“ w swoim własnym przekładzie, 

<g EMULSJA TRANOWA 
WYROBU: 

  

FLRMY 

  

DOWNI 
przyjazd około 400 delegatów z wszystkich 
stron Polski. 

>ŻYDZI GORĄCZKOWO .PRZYGOTO. 
WUJĄ SIĘ DO KONGRESU. 

Data Kongresu Żydowstwa Polskiego zo 
stała wyznaczona na dzień *0 lutego 1938 r. 

Centralny Komitet czgani sjący  Kongret 

prowadzi ożywioną działalność w całym kra 

ju, we wszystkich organizzejach żydowskiely 

które wezmą udział w Kongresie: Wybory 

delegatów w całym kraju odbędą sy dnia 30 

stycznia 1938 roku. 

ZEBRANIE SENTORÓW Z. P. M. I) 
NA ŚLĄSKU. 

Pod przewodnictwem dra Kazimierza Ku. 

jawsklego odbyło się w Katowicach reorzanł 

zucyjne zebrania sruny ślaskiei centorów ©r- 

"ganiznejł młodzieży Zw. Pol. Młodzieży Dem. 

Po referacie 1 dyskusji ustałono linie wyty- 

czne dla dalszych prze oraz wybrano nowa 

władze oddziałn śłasklega w nostęnującym 

składzie: de. Kxzimierz Kujawski (prezes), 

naczelnik Zawidzki I adw. Grzbski — wi- 

ceprczesi, dr. Trdohski — sekreterz. Jon Wa- 

wrzyniak — skorbnik, dvr. Kokalezyk i dr. 

Lutman — członkowie zarządu. 

WOJEWÓDZKI ZJAZD STRONNI- 

CTWA PRACY W KRAKOWIE. 

Obradował w Krakowie Zjazd Wojewó- 

dzki Stronnietwa Pracy. Zjazdowi przewodni 

czył gen. Kukiel. Referaty wygłosili: b. po- 

seł 1 wiceprezes tegoż Stronnictwa p. Karol 

Pepiel 1 dr. Kuśnierz. W wyniku wyborów 

prezesem zarządu wojewódzkiego został dr. 

Kuśnierz, wiceprezesami dr. Zygmint Nowa- 

kowski i kpt. Pawłowski. M. in. uchwałami 

1 wnioskami, uchwalono wyrazy sympatii 

dla Stronnictwa Ludowego. Dla eharaktery- 

styki należy nadmienić, że w Zjeźd-ie tym 

wzięło udział, w charakterze gości, b. duże 

wybitnych działaczy Stronnietwa Ludowe: 

go z województwa krakowskiego. 

NOWY PREZES MŁODEJ WSI 

NA POLESIU. 

Prezesem Wojewódzkiego Związku Mio- 

dej Wst na Polesiu, do czasu zwołania Zja- 

adu Wojewódzkiego, został wybrany p. Ka- 

simierz Grochowski, na miejsce ustepujące- 

ge p. Stanisława Zawadzkiego, który objął 

utrnowisko podprokuratora w Baranowi- 

czach. 

KOMISJA FINANSOWO - ROLNA 
POD PRZEWODNICTWEM POS. 
ŚWIATOPEŁK - MIRSKIEGO. 
Pod przewodnietwem posła Światopełk- 

Mirskiego odbyło się posiedzenie Komisji Fi- 

nansowo - Rolnej, zwołanej przez Związek 

Izb i Organizacyj Rolniczych R. P., celem u- 

ehwałenia memoriału do Ministerstwa Skar- 

b. w sprawie uporządkowania długów rol- 

niczych. Memoriał omawia następujące spra- 

wy. 1) Konwersja i spłata długów ro ziczy h 
papierami wartościowymi; 2) parcelacja nie- 

ruchomości ziemskich na spłatę długów zolni 
czych; 3) postępowanie układowo - likwida- 
cyjne; 4) re adnienie długów svecjalnych i 
ordłużenia spółdzielni. Memoriał powyższy 
został złożony p. Ministrowi Skarbu nrzea 
przedstawietell „Związku Izb i Organizvevį 
Rolniezycii R. P. 1 Koto Posłów I Senatorów. 

  

była wycieczka literatów niemieckich 
7 Badenii, i Chesterton, i Hindus, co 
opowiadał o dążeniach: niepcdiegłoś- 
ciowych swej ojczyzny.. 

Na sali Śród Literackich omówio- 
no wszystkie głośniejsze premiery, 
jakie w ostatnim dziesięcioleciu prze 
winęły się przez scenę wileńską; 
wszystkie lepsza książki napisane, lub 
wydane w Wilnie. Mieli tu swe wieczo 
ry poeci starzy i młodzi, wileūscy 1 
niewileńscy, początkujący i dojrzali. 
Nikt się tu nigdy niczym nie gorszył i 
nikt nikomu nie nakazywał milezenia. 
Tak trwało dziesięć lat. 

Dzisiaj, w dniu jubiłeuszu Śród Li 
terackich, kiedy się pomyśli o tych 
wszystkich łatach, dziw bierze, że ta- 
ka instytucja, jak co tygodniowy od- 
czyt z dyskusją na temat ogólnokuł-- 
turalny, w dzisiejszych, ciężkich dla 
kultury czasach, by taka instytucja 

mogła przetrwać tak długo. A jednak 

trwa i nie zdradza oznak starczego u- 

wiądu. Oblicze Śród coraz się zmie- 

nia: ożywia się, to znów się uspakaja, 

ale nie martwieje nigdy. I daj Boże, by 

nie prędko zmartwiało. Bo Środy Li- 
terackie — do wartościowa pozycja w. 
dorobku kulturalnym Wiłna i, co bar 
dze ważne, pozycja zupełnie orygi- 
nalna. 

Jej twórca stanie dziś wieczorem 
przed środową publicznością jako lau 
rcat nagrody imienia Filomatów, ale 
też i jako „jubilat środowy”. Publicz 
ność środowa zbierze się z pewnością 
licznie i obecnością swoją, oraz posta 
wą zamanifestuje swoje uczucia dla 
sympatycznego jubiłata. A on z pew 
nością będzie w brylantowvm humo- 
rze, bo mu dziecko jego, Środa Lite- 
racka, wyrosło na rzetelną pociechę. 

Wanda Dobaczewska.
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OQciesmmiasy Szwed 
odznaczony orderem Polonia restituta 

Harald Thilander, zasłużony działacz 
na polu niesienia pomocy ociemniałym, 
obchodził w tych dniach 60-ią rocznicę 
swych urodzin. W związku z uroczystym 
jubileuszem Thilander otrzymał szereg od 
znaczeń międzynarodowych, zaś wśród 
najbardziej zaszczyinych, jakie mu zosta- 
ły przyznane, należy wymienić order Po- 
łonia Restiłuła i szwedzki order Wazów. 

Harald Thilander, syn nauczyciela wiej 
skiego, utracił wzrok w 7-ym roku życia 

po przebytej ciężkiej szkazlatynie. Cho- 
roba ła uszkodziła również częściowo 
słuch oraz osłabiła władzę w rękach. Ro- 
dzice umieścili dziecko w specjalnym za- 
kładzie, gdzie ociemniały uczył się na 
książkach systemu Braille. Książki te jed 
nak były wówczas drukowane tylko w ję- 
zyku francuskim. Ambiiny chłopak z wiel 
kim nakładem energii I woli zaczął pra- 
cować-nad poznaniem gramatyki języka 
ojczystego. Następnie przyswoił sobi" ję- 
zyk irancuski, angielski i niemiecki, nie 
co później opanował język włoski, bisz- 
pański I fiński, 

Po opuszczeniu zakładu, zachęcony 
przez przyjaciółkę swą, również ociemnia 
lą, dyrygenikę orkiestry, późniejszą swą 
łonę, zdobył niezbędne urządzenia do 
druku dla ociemniałych | przystąpił do 
wydawania książek. 

W r. 1901 Thilander zaczął iniereso- 
wać się językiem esperanio, w krółkim 
czasie zorientował się, jak wielkie znacze 
nie ma ten język dla międzynarodowych 
wydawnictw dla ociemniałych. W łym ce- 
łu nawiązał koniak! z wieloma zagranicz 
nymi towarzystwami ! rozpoczął energicz- 
ną propagandę espearanła wśród ociemnia 
łych. Wspólnie z Francurem Th. Cart za- 
ložy! w 1904 r. specjalne czasopismo w 
języku esperanło p. n. „Esperanło Ligi- 
lo”; wydawnictwo to od 1913 r. spoczywa 

B. pułkownik 
    

       

| wyłącznie w rękach Thilandera, 
Praca nad ulżeniem doli ociemnia- 

łym ogamęła Thilandera całkowicie. 
Wszystkie posiadane środki przeznaczył 
na założenie drukarni, w której drukuje 
specjalne wydawnictwa dla swych towa- 
rzyszy niedoli ; sprzedaje je po cenie 
kosztów własnych. Obecnie poza wymie- 
nionym czasopismem „„Esperanto Lig'lo“ 
Thilander wydaje dużą ilość pism, kióre 
rozsyłane są do 30 państw. Wśród nich 
wymienić należy popularno-naukowe cza 
sopismo p. t. „Nia Mondo”, 

Niezależnie od akcji wydawniczej, Thi 
lander przyczynił się wydatnie do stwo- 
rzenia międzynarodowej organizacji łączą 

P 

Niezwykły prorok 
głoszący zamiast „S* xappeal'u" „psychapneal” 

_ Nazywa się Arpad Magyar i jest ulicz- 
nym wróżbiłą w słolicy Węgier. Żyje 2 
wróżenia, kłóre jest jego zajęciem. Ży- 
je... o ile w ogóle nędzę tego bied:.ego, 
ekscenirycznego  półinieligenła, można 
nazwać życiem, 

Stworzył własną technikę dła rozpow- 
szechniania swoich „nauk”, Na brzegu pla 
kału, na słupach ogłoszeniowych, gryz- 
moli kolorową kredką swoje „słowa do 
ludzkości”. Obwieszczenia | przestrogi do 
słają się w ten dziwny, ale zapewniający 
mu wielką poczytność, i bądź co bądź ta- 
ni sposób do łudu. Ta technika przypomi- 
na sposoby Relifa de la Brełonne, który 
twoje odezwy pisywał na barlerach mo- 
słów nadsekwańskich. Arpėd Magyar czę 
sto ubiera swe „manifesty” w szatę wier- 
szowaną. 

carskiej armii 
171. żył w z'emiance jako znachor i pustelnik 

W Łaskarzewie pod Warszawą koło 
miejscowego cmentarza od r. 1920 miesz- 
kał w lepiance jakiś nieznany starzec, Oko 
ficzni mieszkańcy nazywali tego pustelni 
ka znachorem. Starzec tałem zbierał zio- 
ła na cmentarzu, udzielał porad chorym i 
leczył ich ziołami. 

Do ziemianki starucha nikt nie zaglą- 
dal. Chorych „znachor” przyjmował pod 
gołym niebem. 3 

Przed kilku dniami starzec zmarł. Po- 
grzebem zajęłe się gmina. Poniaważ przy 

zwłokach ani też w ziemiance nie zsalezio 
no żadnych dokumentów, sprawą za'niera 
sowała się policja. 

Podczas szczegółowej rewizji w zie 
miance wykopano metalowe pudełko, w 
kłórym znajdowały się dokumanty, Io'o- 
grafie oraz szereg wysokich orderów woj 
skowych dawnej Rosji. 

Z dokumentów | fołografii stwierdzo- 
no, że zmarłym siarcem był pułkown'k ro 
syjski Piotr Suchomlinow, syn b. ministra 
wojny. 

Dwa razy strzelił sobie w serce 
i dwa razy został uratowany 

Gazeły wiedeńskie podają niecodzien 
ny wypadek.  Dwudziesiodziewięcioletni 
urzędnik Jan Schmoll, już drugi raz iarg- 
nął się na swoje życie, strzelając z rewo|- 
weru w serce. Już przed siedmiu lały po- 
pełnił analogiczny zamach samobójczy, 
przy czym zranił się ciężko bez nadziei ra 
łunku; jednak dzięki zręczności lekarzy I 
tlałeko posuniętej wiedzy chirurgicznej zo 
siał on uratowany, Wtedy powodem zama 
chu samobójczego była utrata pracy, bylo 
ło bowiem podczas największego nasile- 
nia kryzysu. Obecnie powodem zamachu 
był zawód miłosny, a mianowicie kobie- 
ła, z którą chciał się żenić, odmówiła jego 
prośbie wyjścia za niego za mąż, gdyż 
zbyt mało zarabiał. Jednak i tym razem zo 
sta] on uratowany. Kiedy teraz zranionego   

położono na stole operacyjnym, lekarze 
bardzo zdziwili się, widząc na jego pier 
si łak zwane „okienko”, robione zawsze 
w klatce piersiowej przez chirurgów, ce» 
lem dostania się do serca. Teraz Schmoli 
strzelił w to uczynione przy pierwszej poe 
racji „okienko”, 

Gazety opisują z tej okazji przebieg 
operacji serca, — Pacjenta niezwykle 
szybko się rozbiera i włąc.a mu się aparat 
do szłucznego oddechania; następnie pa- 
cjenła narkotyzuje się i zaczyna się nej- 
bardziej niebezpieczna operacja. Szybki- 
mi ruchami chirurg robi cięcia, aby się do 
stać do serca, zmienia szalenie szybko po 
łrzebne do łego instrumenty, przy czym 
szybkość ruchów, ich zręczność i pewność 
decyduje © życiu pacjenta. 

Zdjęcie przedstawia chińskich uciekinierów - żołnierzy na ferenie francuskiej koncesji w Szanghaju. 

©bóz uciekinierów chińskich 

нна ст 
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cej wszyslkich ociemniałych. Jest on Inl- 
cjałorem tego towarzysiwa i najbardziej 
czynnym jego członkiem. W dniu ukoń- 
czenia 60 roku życia oświadczył Thilan- 
der, iż jego największym marzeniem jest, 
by organizacja ła rozwijała się jak najpo 
myślniej. 

„Niewielu ludzi jest tak szczęśliwych, 
jak ja“ — zwierzył się solenizani, który 
od 53 lat pozbawiony jest wzroku i cierpi 
na przytępiony słuch oraz częściowy nie 
dowtad rąk, — „przeżyłem ciężkie chwi- 
le, ale wszystkie troski i cierpienia są poza 
mną. Rzuciły one tylko słaby cień melan 
cholii na moje obecne, pełna szczęścia 
i radości życie”, 

Trzy zasadnicze idee szerzy przy pomo 
cy swoich „nauk”: po pierwsze homokra 
cję "'óra w przeciwieństwie do technikra- 
cji 6 o wyłącznego panowania maszyny, 
tęskni do opanowania człowieka, po dru 
gie: plebeizmus, pod którym to słowem 
ów wierny „Święty” rozumie współczucie 
dla żebrzących, a wreszcie po trzecie: naj 
ważniejsza „nauka” według której zamiast 
„sexappealu” powinien zapanować na zie» 
mi „psychappeał”, a więc zamiast zmysło 
wej siły przyciągającej, winna zapanować 
na świecie siła przyciągania ducha, idea- 
łu, # 

„Prorok“ pragnie ni mniej ni więcej, 
jak tylko stworzyć religię uniwersalną, któ 
ra jednoczyłaby w sobie poszczególne 
wyznania istniejące na świecie. | wierzy w 
to niezbicie, że mu się to uda.» 

Arpad Magyżr liczy czterdzieści jeden 

lał, Poprzednio był agentem win. „Maho 
meł był przecież tylko zwykłym pogania- 
czem wielbłądów — mawia zwykle — 
dlaczegóż więc ja miałbym się wstydzić 
mojej przeszłościł My, prorocy pochndzi- 

my z dołu. Si. Cl,   

  

Dalsze zawieszenie 
Na Uniwersytecie J, K. we Lwowie po- 

jawiło się zarządzenie rektora Kułczyńskie 
go, zawiadamiające słuchaczy o dalszym 
zawieszeniu wykładów aż do odwołania. 
Ponowna dymisja rektora Kulczyńskiego 
została przez senat akademicki nie przy» 
o us MYR 

  

ze śwó 

  

Nowe flimy polskie 
Sezon zimowy przyniesie nam szereg 

nowych filmów polskich, A więc przede 
wszystkim dwa filmy historyczne: „Koś 
ciuszko pod Racławicami” i „Ułani Ks. 

Józefa”, W pierwszym —= rolę Kościuszki 
grać będzie Białoszczyński. Poza tym wy 
stąpią w tym filmie: Barszczewska, Zacha» 

rewicz, Pichelski, Jaroszewska, Dobrzań- 
ska, Dominiak, Kurnakowicz i inni, W 
„Ułanach” główną rolę grać będzie Jad- 
wiga Smosarska, w pozostałych wystąpią: 
Sielański, Orwid, Broniszówna i inni, Trze 
cim polskim filmem będzie „Dziewczyna 
szuka miłości”, W głównych rolach: Tama 
ra Wiszniewska, Cybulski,  Kurnakowicz, 

Chmurkowska i debiutujący dopiero w fil 
mie Szuberi. Reżyser Waszyński pracuje 
nad przeróbką powieści Marczyńskiego 

  

dr. Henryk Hlebowic 

     

wykładów na U.J.K. 
: Jęta. 

UAI втзая 

  

| Ameryos pl: giaty iėžsą mods. 

| piła sensacja. Obywatel miejscowy, nie- 

Zasypany przez lawinę 
W niedzielę odnaleziono zwłoki ira- 

gicznie zmarłego narciarza 4. p. Słow'ń- | 
skiego, który przed kilku dniami padł cfia | 
rą lawiny w Tatrach. | 

Po kilkugodzinnym  przekopywaniu | 
zwałów śniegu jeden z narciarzy Jó:ef | 
Chotarski nakną! się pod warstwą šniegu, 
grubą na ok. 80 cm., na zwłoki ś, p. Sło- 
wińskiego. Zwłoki znaleziono w pozycji 
siedzącej. | 

  

XVI Tydzień Społeczu 
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„Odrodzenie* 
W połowie adweniu od 12 do 19 gru 

dnia odbywać się ma w Wilnie XVI Ty- 
dzień Społeczny $.K.M.A. „Odrodzenia”. 

| czas i miejsce tego zjazdu młodzieży 
odrodzeniowej niezwykle dobrze są wy- 
brene: cichy Adwent usposabia do roz- 
myślań i dyskusyj o roli człowieka w życiu 
o stosunku społeczeństwa do Boga, a 
ośnieżone, niezmiernie ciche Wilno, to 
miasto kościołów, stwarza głęboko reli- 
gijny nastrój i skłania do żarłiwej modilit- 
wy u stóp Tej, co w Ostrej świeci Bramie. 

Gotyk strzelisty cudnego kościoła św. 
Anny jest jakby symbolem łego pędu 
wzwyż duszy ludzkiej, tak bardzo właści 
wej młodym. 

Dotąd tradycyjną siedzibą Tygodnia 
Społecznego $. K. M. A, „Odrodzenia” 
był przez wiele lał Lublin, Wielkie są za 
sługi X. Profesora Szymańskiego, znanego 
tocjologa i ekonomisty chrześcijańskiego, 
który w Lublinie w ciągu 13 lat, o ile się 
nie mylę, organizował Tygodnie Społecz 
ne. Ostatnie dwa Tygodnie Społeczne od- 
bywały się we Lwowie i w Krakowie, teraz 
przyszła kolej na nasze Wilno. - 

Spodziewany jest przyjazd do Wilna 
Protektora zjazdu Prymasa Polski X. Kardy 
nała Hlonda, a Komitet Organizacyjny 
uczynił wszysiko, by zgromadzić na zjeź- 
dzie „Tygodnia Społecznego” najznako-= 
milsze siły naukowe całej Polski i najwy- 
biłniejszych kapłanów. 

Konferencje religijna mają prowadzić: 
X. dr. Stanisław Czartoryski, X, Profesor 

1, X. prałał Władys- 

W chwili obecnej zawieszone są wykła 
dy na Uniwersylecie J. K., Akademii Me- 
dycyny Weterynaryjnej I Akademii Han- 
dlu Zagranicznego. Na Poliiechnice odbył 
się wiec studentów. 

   
„Szlakiem Hańby”. Film będzie nosił ty» 
łuł „Kobiety na sprzedaż”, Obsada: M. 
Bogda, J. Ardrzejewska, Nora Ney, Gros 
sówna, Brodzisz, Junosza-Stępowski, Sie- 
lański, Samborski i Żabczyński. 

Znowu więc cała seria filmów. Oby tyl 
ko nie okazała się... serią „kiczów”, 

2 

Model sali balowej na Zamku w War- 
szawie, który ma posłużyć do „Pani Wa- 
lewskiej”, filmu osnutego na dziejach ro- 
mansu Napoleona z panią Walewską. 

Film: „Dzień na wyścigach” (u nas jesz 
cze nie wyświeflany) cieszy się w Stanach |. 
Zjednoczenych dużym powodzeniem. W 

wędrówce po ekranach amerykańskich tra 

fił do Cincinatfi, w słanie Ohio, i tu nastą 

jaki pan Filip T. Clancy, znany jeko począł 

kujący liferał, oświadczył, że film opiera 

się na jego scenariuszu, przesłanym do 

Mefro-Goldwyn-Mayer. 
Mimo, że skarg takich napływa łysiące, 

łym razem zajęli się sprawą autorzy sce- 
narlusza i wykazali, że oskarżenie Filipa 
Claney jest mocno przesadzone, Oskar- 
żenia jednak nie wycofano i niebawem na 
leży się spodziewać procesu o plagiał. 
Jako świadkowie zostali wezwani m. in. 
bohałerowie filmu, bracia Marx, Maureen 
O'Sullivan, Allan Jones. ж   

ław Kornilowicz i X. Profesor dr. Walerian 
Meysztowicz, 

Tematem zasadniczym tego Zjazdu bę 
dzie humanizm chrześcijański, szukanie 
najlepszych dróg do rozwoju osobowości 
człowieka, wykazanie, kiedy humanizm 
przeradza się w entropacentryzm i zaczy 
na walczyć z ieoceniryzmem o hierarchię 
naczelnych warłości moralnych, stanowią- 
cych podstawę naszego stosunku do świą 
ła. Znajdziemy łe zagadnienia wyszcze« 
gólnione w programie odczytów. 

CYKL 1 
1. Teocentryzm średniowiecza — ks. prof. 

dr. Konstanty Michalski (Kraków). 
2. ideały średniowiecza a czasy współ- 

ezesnę ks. prof. dr. Michał Kiepacz 
(Wilno). 

3. Humanizm, reformacja 1 oświecenie 

początkiem nowoczesnege antropocentryzmu 
— prof. dr. Konrad Górski (Wilno). 

4. Mentalneść gospedarcza ludzi XFX w. 
— doc, dr. Stanisław Swianiewicz (Wilno). 

5. Od renesansu do rewelueji franceus- 
kiej — prof. dr. Marian Zdziechowski (Wil- 
uo). 

CYKŁ U, 
6. Utyliiarym moraluy — pref, Władys- 

ław Tatarkiewicz (Warszawa), 
7. Autonomizm moraluy — ks, prof. Ig- 

nacy Świrski (Wilno). 
8. Moralność według Kania — pro, dp. 

Adam Żółtowski (Poznań). 
9. Pełnia moralności — dr. Kazimierz 

Kucharski T. J. (Wilno). 

CYKL I. 
10, Autonomia umysłu a dogmał —- doc. 

dr. Stefan Świeżawski (Lwów). 
11. Aseez:. twórczości — ks. mgr. Józef 

Zawadzki (Wilno). 
12, Prawo społeczeństwa de regłamenta- 

wania twórczości myślowej — dr, Jan Bios- 
dori (Warszawa). 

13. Wolność słowa 1 woiność druku — 
prof. dr. Iwo Jaworski (Wilno). 

14. Wolność sztuki — Artur Górski 
(Warszawa), 

15. Wychowanie społecz:”"twa J. M. ke. 
prof. dr. Aleksander Woycicki, Rektor USB, 
(Wilno). 

16. Organizowanie społeczeństwa — prof. 
dr. Ignacy Czuma (Lublin). ł 

17. Opinia kntolicka — prof. dr. Franei- 
szck Bosowski (Wilno). 

18. Chrześcijański nacjonalizm de. 

Stanisław Stomma (Wilno). 
19. Teoeentryzm czasów współczesnych 

— dr. Maria Winowska (Warszawa). 
20. Aktualne zasednienia spo!eczne w 

świetle narki katoliekiej — Stanisław Skwar 
czyński f Wsrszawn). 

21. Misja dziejowa Polski — prof, dr. O3- 
| kar Helecki (Warszawa). 

22, Wilno, jako nasterunek cywilizacji 
chrześciiańekiej — prof. dr. Mieczysław Li- 
manowski (Wilno). 

Przyłoczony powyżej program odczy« 
tów nie potrzebuje komentarzy, Nie tylka 
freść odczytów nas pociąga, ale przede 
wszystkim ałośne w nauce nazwiska pre- 
legentów, Wykazuje też ten program, jak 
wielu uczonych polskich Idzie drogą my» 

«# katolickiej i w ramach tej myśli mieści 
swój świałopogląd i swoje syntezy nauko- 

we. 
Tygodnie Społeczne „Odrodzenia 

mają już 15-letnią tradycję, cieszą się 
ogromną frekwencją młodzieży, a nawe! 
szerszego społeczeństwa. Powierzchowne 

41 częsło nieugruntowane poglądy religij 
ne zaczynają zwykłe właśnie w czasie krój 
kiego tygodnia formować się i pogłębiać 
przez zetknięcie się z rzetelną wiedzą. 

Niezwykła atmosfera wspólnej modlit- 
wy w przepięknych kościołach wileńskich, 
przepiękne konferencje religijne znanych 

nam wileńskich 3 przyjezdnych kapianów, 

słylowe sale wykładowe w gmachu USB 

wytworzą wśród słuchaczy doskonały na- 

strój i łączność ścis'ą w pracy nad pogłę- 

bieniem swej treści wewnętrznej. 

Łączność ta doprowadzi do zbliżenia 
się ze sobą, do głębszych stosunków przy 

jaźni, jak to zresztą wykazała praktyka pa 

przednich odrodzeniowych zjazdów, Zda 
la od zgiełku i waśni świała młodzież prze 
żyje piękny tydzień i przygołuje się w. 
dnie adwentu do przyjęcia Najwyższego. 
Miłosierdzia 1 Najwyższej Sprawiedliwoś 
ci — do Narodzin Chrystusa. 

Rorate coeli desu per et nubes plu- 
ant Justum. 

Aperiatur terra ef. germinet Salvatoreńr. 
Tą piękną pieśnią т У wieku rozdzwo 

nione są dzwony. wileńskie, tą pieśnią toz 
śpiewane :ą nasze kościoły. 

Wacława Walicka. 

Szczegółowy plan każdego dnia bę- 
dzie ogłaszany w presie. Dokładne pro- 
gramy można nabywać w księgarniach św. 
Wojcischa i Józefa Zawadzkiego, 

    

Zopierajcie pierwszą w Kraju Špdl- 

dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie 

wiłeńsko - trockim



  

Sprawa notowań cen žywca i mię 
sa na targowisku wileńskim pozosta 
jc nadal nierozwiązana. Jak dotąd, 
już od przeszło dwóch miesięcy noto 

„wania cen nie są prowadzone i nie 
zapowiada się, by sprawa ta została 
pozytywnie załatwiona w najbliższym 
czasie. 

Najszersze masy producentów rol 
ników okazują z tego powodu zrozu- 
miałe zaniepokojenie, gdyż miesiące 
jesienne są okresem wzmożonej podu 
ży na rynku żywca i mięsa, a brak 
wiadomości o eenach naraża sprzeda 
jacych na straty i zmusza ich do in- 
formowania się w spravie cen п osób 
zainteresowanych w ich obniżaniu t. 
j. kupeów. 

Sytuację tę nie można nazwać ina 
zzej zak skandaliezną. . 

Rolnicy nasi przyzwyczaili się do 
korzystania z komunikatów rynko- 
wych podawanych z przeglądzie rol- 
niczym radiowym, bądź drukowa- 
nych w gazetach codziennych i tygod 
nikach, tak, że regularne notowania 
cen stały się w naszych warunkach 
jednym z bardzo istotnych elemen- 
tów uporządkowania stosunków ryn 
kowych i ochrony rolnika przed wy 
zyskiem ze strony kupującego. 

Pomijając już jednak, słuszne zre 
sztą, postulaty rolnictwa w stosunku 
do instytucyj powołanych dla ochro. 
ny interesów i pomocy tej wartości 
trzeba podkreślić, że 
rulnietwo ma prawo i żąda notawań 

cen. : 
Wszakže producent romik pomosi о- 
płaty targowiskowe, za które należy 
mu się poważniejszy ekwiwalent, niż 
fwiadomość, że istnieją w "Vilnie tub 
Warszawie instytucje, powołane do 
uporządkowania i urządzenia targo- 

7. wisk prowincjonalnych. 

SAME GELNJĄCE 
be piie codztennie 
OVoMALTYNĘ! 

Dzieki Ovomaltynie p0- 

konywa s łatwością 

trudy nauki 1 wyrasta 

na zdrową dziewezyn- 

kę ku radości rodziców 

  

   

  

Dr A. WANDER S. A., Kraków. 
  

Śmiem twierdzić, że najbardziej 
nowocześnie urządzone pod względem 
tęchnicznym targowiskc jest dla pro 
ducenia zupełnie nieprzydatne dopó 
ki nie jest uregulowana i należycie 
dezorowana na nim kwestia cm. Dla 
lego też w związku z powstaniem ©- 
kięgowych Komisyj Targowiskowych 
należałoby oczekiwać, że powołanie 
Komisyj Notowań Cen i regularne ich 
prowadzenie 

stanie się głównym i pierwszym ce- 
łem ich istnienia. p 

Rzeczywistość przyniosła wręcz c€oś 

innego. 
Nie chcąc wpaść w sprzeczność z 

faktycznym stanem rzeczy, informo 
wałem się zarówno w Okręgowej Ko 

misji Targowiskowej jak i w Wileń 

skiej tzbie Rolniczej, gdyż obie te in 

siytucje stały się ostatnie przedmio- 
tem ataków opinii publicznej oraz 
prasy i to już nie tylko wileńskiej 
(por. „Czas* z 4 grudria) z powodu 
zaprzestania notowań. 

Otóż i jedni i drudzy mają pozor 
nie rację. Regulamin Komisji Targo- 
wiskowej przewiduie tworzenie Ko- 
misji Notowań Cen dopiero na skutek 

specjalnego polecenia Komisji Głów- 

nej, którego na razie nie ma. Nie ma 
| również dostatecznych Środków, per 
scnelu, norm standarvzacyjnych i t. 
d., które by umożliwiły uruchomienie 

| notowań cen już. dzisiaj. 
Izba Rolnicza stoi na stanowisku, 

że notowanie cem nie wchodzi w za- 
kres jej działania, że zaesztą również 

nie posiada na to šrodkėw i persone- 

lu. 
Sytuacja nie jest więc pozbawiona, 

niewesołej zresztą, pikanterii. Dwie 

instytucje, z których jedna powołana 
| dla uregulowania obrotu targowisko 

wego, a druga dla obrony inleresów 

| 1 obsługi rolnictwa 
| toczą jałowe spory kompetencyjne, 
rozkładają bezradnie ręce i tłumaczą 
się... brakiem podstaw prawnych. 
Przypominają się mimewoli słowa sa 
try... „wśród serdecznych przyjaciół 
ciół psy zająca zjadły*. 

Tymczasem ów „zając” w postaci 
naszego rolnika płaci. Płaci i słusznie 
się dziwi, że choć liczba obrońców je 
go interesów wciąż się powiększa, po 
zytywne rezultaty tej obrony są bar 
dzo jeszcze dalekie. 

Racje Izby Rolniczej i Okręgowej 
Komisji Targowiskowej pozwoliłem 
sobie wyżej określić jako pozorne. 

Uezyniłem to dłatego, że w moim 
„4 pojęcia pobudką do rozwiązania kwe 

Kurjer Sportowy 

O nartach, hokeju i łyżwach 
Na zebraniu Wileńskiego Towarzystwa 

Łyżwiarskiego omawiane były aktualne ra- 
godnienia, związane z sczenem sportowym. 
Jezeli chodzi o warunki techniczne, te trze- 
ba przyznać, że w tym stzonie uległy one 
pod wiełu względami pogorszenia. Wspomi 

x już o tym, że ślizgawka w parku 

p Wortowym im. Gen. Żeligowskiego została 
tmniejszona. Nie będzie bocznych placyków 

do jazdy figurowej, ale mniejsza o nie, bo 

dla chętnych zawsze lód znajdzie się, bo je 

tel nawet zacznie być ciasno w parku, to 

w takim razie akcja wyszkoleniowa przerzu 

scna zostanie ną ślizgawkę miejskiego komi 

leiu WF i PW na placu Łukiskim, gdzie sta 

Je dyżurować będą członkowie Wileńskiego 
: Pewąrzystwą Łyżwiarskiego, 

Przechodząc do spraw sportowych, trze 

ba zanotować, żę wilnianie zamierzają spro |. 

wadzić do Wiłna w czasie pobytu najlep- 

mych zawodników łotewskich również kil 

ku czołowych łyżwiarzy polskich ze Śląska, 
albo z Wuęszawy. Będziemy więc mieli pierw 

szorzędną imprczę łyżwiarską. Mało jednak 

łego, bo wiłnianie projektują ponadto zorga 

nizować w Wilnie 

zawody w jeździe figurowej z udziałem 

dwėch zawodników niemieckieh, 

którzy sprowadzeni mają być razem £ ho 

keistami. 

Widzimy, że plany są szerokie. Jeżeli więe 

dopiszą odpowiednię. warunki atmosferycz 

ne, to trzeba liczyć się z tym, że będziemy 

mieli w Wilnie jakieś dwie, trzy bardzo cie- 

kawe imprczy łyżwiarskie. Nie będzie się za 

7 *+4ominało również о akcji wyszkoleniowej. 

Prowadzone będą liczne kursy dla łyżwiarzy 

kwalifikowanych i początkujących. 

Cieszyć powinno wszystkich, żę naresz 

„tie łyżwiarze wileńscy zrozumieli, że, chcąc 

dokrze wykorzystać sezon zimowy, trzeba za 

weęzasu wziąć się do roboty i omówić szcze 

gółowo cały plan działania, bo jeżeli zacznie 

się dopiero w połowie stycznia, a, jak nieraz 

bywała, i w lutym dopiero myśleć o zorgani 

zowaniu jakiejś imprezy to oczywiście, že 

nigdy nie moglibyśmy się doczekać czeguś 

porządniejszego na lodzie, 

Ze swej strony rzueamy projekt zorgani- 

@ мта ва szeroką skalę 

karnawalo pa lodzie. 
  

Zabawa sportowa z odpowiednimi atrakcja | 
mi może cieszyć się powodzeniem. 

Wszystke więc przemawią za tym, że te 

geroczny sezon łyżwiarki nie zostanie zmar 

nowany. 
Przez kilka godzin naradzali się również 

narciarze, którzy na zebraniu zarządn Wileń 

skiego Okręgowega Związku Narciarskiego 

rozpatrywał szereg zasadniczych spraw spoz 

towych. 

Okręg Wołyński z siedzibą w Krzemieńcu 

zaproponował rozegranie inęczu międzyokrę 

gowego w konkurencjach klasycznych te zna 

czy. że program składałby się z biegu Ba 

18 km. kombinacji etwartego konkursu sko 

ków i ewentualnie z biegu pań. 

Pierwszy mecz Wilno — Wołyń ma ud 

hyć się w Krzemieńcu. Ostateczna decyzja 
co do przeprowadzenią tych zawodów pow 

zięła zostanie po przeprowadzeniu dokład- 

nych obliczeń wydatków. W każdym bądź 

razie Polski Związek Narciarski przysła? pis 

mo z zawiadomieniem, że gotów jest af'aro 
wać dwie nagrody przechodnie: jedna zwy- 

cęskiej drażynie, a druga mistrzowi w kom 

kinaeji. 
7 aktualnych spraw poruszana jednocześ 

nie techniezną stronę nauczama jazdy na 

nartach. Uczyć jeździć na nartaci będą meg 

6 tyłko. ci, którzy posiadają odpowi=dx'e 

s'opnie instruktorskie, nałar: przez Posskt 

Związek Narcjarski. Wszysey inni ścigam be 

wą przęz organa władz administracyjnyeh i 

arani. Chadzi mianowie » 2 to, żeby nauka 

| jazdy na nartach stała na wysrłim poz'am 

inie t żeby ktoś za te rzeczy bv. przynajm- 

niej morałnie odpowiedzia. tym. Tuz: ba 

zslezać samoukėw. Mož> Nuteso mnożą 

s e nieszczęśliwe wypadki a naviach, że Žv 

uczenia biorą się ludzie, ktirzy nie m.ają 

prawie żadnych kwałifikacyj. Powtarzamy 

więc, że uczyć jeździć na ва tach mogą tył 

ko instruktorzy Polskiego Związku Narciar 

skiego. х 

Ctwzrto już ślizTawkę 

Wczoraj otwaria została ślizgawka w 

Parku Sportowym Młodzieży Szkolnej. 

Zapewne dzisiaj na ślizgawce będzie 

ruch, bo „nowalia” zawsze inieresuje, a 

sporłowcy są słęsknieni za ślizgawką. 
  

| ło w ogromne ilk   

„KURIER WILEŃSKE* 3 XII. 1937 

Skandal z notowaniem 
cen żywca w Wilnie 

stii notowań cen ze strony obu insty 
tueyj już dawno powinny by się słać 

dohre chęci, a nie ślepe trzymanie się 
przepisów, 

zwłaszcza jeśix przynoszą on- nie ka 
rzyść, a szkodę warstwie rolniczej. 

Sądzę, że zanim regulamin Komi- 
sji Targowiskowej zostanie odpowied 
nio zmieniony i przystosowany do | 
życia, co ze względu na dobry interes 
rolnictwa powinno jak najszybciej na 
stąpić — brak norm standaryzacyj- 
nych i personelu nie może stać dalej 
nu przeszkodzie wznowieniu notowań 
een. Niech to będą notowania prowizo 
ryczne, tymczasowe — zawsze będą 

, lepsze niż żadne. 

Najwyższy czas, by, władze Komi 
sji Targowiskowej i Wileńska Izba 
Rolnicza wzięły sobie do serca spra 
wę cen w Wilnie. Rolnikowi jest obo 
jętne, czy notowania nrowadzić bę. 
dzie Komisja Targowiskowa, czy Izba 
Rolnicza, byleby one były jak najrych 

iej wznowione. 
Obecny słan rzeczy, podkreślamy 

to raz jeszcze, godzi w najistolniejsze 
interesy rolnictwa i dlatego natych- 
miast musi być zlikwidowany. 

Na pytanie, jaka jest obecnie sy 

tuacja na wiłeńskim rynku żywca i 

mięsa, z braku danych można powie 
dzieć tylko, że... skandaliczna. 

E. M. 

PEEIAS EMS TROSAI ASTA 

M'odziež tūsk“ 
o swsim pokycie w Wilnie 

Nawiązana przyjaźń między pelskim 

społeczeństwem. akademickim, a rałodzie- | 

żą akademicką Finlandii pogłębia się z 

dnia na dzień czego dowodem jest cią- | 

gła współpraca na polu kulturalnym. 

Po wysiawie młodych płastyków w Hel 
sinkach, wizycie młodzieży polskiej w Fin 
landii, oraz niedawnej rewizycie przedsta | 

wiceli Suomen Ylioppiaskuntien Liitto łą 

cznošė ta i wspėlpraca mocno jest pad- 

kreślona zarówno przez Finów jak i Pola 

ków. Finowie, wyjeżdżając z Wilna wy- 

wieźli jak najpiękniejsze: wrażenia, która 

podkreślają w. liście skierowanym do 
PAZZM „Liga”, oraz telegramie przesła- 
nym z Helsingforsu pa powrocie z dełe- 
gacji. Między innymi piszą oni: 

„Po powrocie do Finlandii mamy zasz 
czył wyrazić nasze najszczersze podzię- 

kowania za miłe i przyjacielskie przyjęcie 

nas podczas pobyłu jako gości PAZZM 

„Ligi” w Wilnie. Jesteśmy w stu procen- 
łach przekonani, że piękne wrażenia, kió 
re z Wilna wywiezliśmy pozosłaną u nas 

| w pamięci | przyczynią się do wzmocnie- 

nia współpracy obu narodów | społaczeń« 

| stwa akademickiego”. 

Zamknięcie kursu 

kucia kani w Wilnie 
4 bm. nastąpiło zamknięcie VII kursu 

kucia koni, urządzonego staraniem szkoły 

kucia koni Im. Gen. Rymkiewicza Wileń- 

sko-Nowogródzkiego Instytutu Rzemieśl- 

niczego w Wilnie. Nauka na kursie trwała 

6 tygodni, a uczestnicy korzystali z bursy 

Instytutu, Egzamin końcowy przed ko- 
misją, której przewodniczył inspektor we 

ferynarii Urzędu Wojewódzkiego Wileń- 

skiego, p. Rymkiewicz, złożyli wszyscy | 

uczestnicy w liczbie 21 osób w tym 8 2» 

wynikiem bardzo dobrym. Po egzaminie 

pożegnał uczestników krółkim przemówie 

niem p. inspektor Rymkiewicz i p. dyr. 

Niemiec — prezes Instytutu, wręczając 

| najlepszym nagrody na łączną sumę 
zł 120, S 

Kierownikiem kursu byt p. por. Ja- 

strzębski Stanisław, lekarz. weterynarii, 

WOZWZWORCER 
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|2-lampowy odblornik bateryiny 
: (Typ 

ZŁ. 160 
zamłast zł. 178 

, Prezydium głównego sądu: wystawowego 

ogłosiła ostatecznie ustalone nagrody w pier” 

wszych pięciu grupach (23 klaszch) rozważa- 

nych ekspezycyj. Ogółem zdobyła Polska w 

le, pierwszej iurze 18 nagród pierwszy: n 

| („Grand Prix“), 18 dypłomów honorowych, 

15 medali złotych, 5 srebrnych, 2 bronzowe, 

zajmując piąte miejsce. ž 

„Grand Pris“ ze specjalnym podkreśle- 

niem walorów architektonicznych pawilenn. 

polskiego otrzymali (jak już pisaliśmy] ar- 

cLitekci: Pniewski, Brukalski, Lackert 1 Sza- 

nejea. Poza tym Świerszczyński — za pro- 

jykt B. 6. K. w Warszawie. Dalej: Wanda 

Lundowska, klawesynisika, Chór katedrał- 

ay ks. Głeburowskiego, Towarzystwo Pois- 

kich Widowisk Artystycznych | oddzielnie p 

Bronisława Niżyńska — za „Balet polski“, 

Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Wy- 

ūziai architektury (2) U. S. B. w Wilnie, Wy- 

dział Arch. Politechniki Poznańskiej, Pol- 

ski Związek Wydaweów Dzienników 1 Cza- 

| sopiszi — za całość działalności, PAT — za 

Arkady, Zarząć m. Warszawy — za płany 

| regułacyjne, Biura Pianewania, oraz Sekcja 

Urhanistyczna przy Politeehn. Warsz. 

Pozą tym wśród wyróżnionych spotyka- 

my znane nazwiska Paiewskiego, Gutia (Wił- 

no!), Lacherta i Brukalskich — xa projekty 

Dziś Związek Literatów obchodzi 10-łceie 

sv'ego istnienia. Będzie to 325 zdaje się „Śro- 

da literacka”, na której wręczona zostanie 

tegoroczna nagroda im. Fiłomatów Witoldo-   
Pomóżmy ptakom |! 

Lato iegoraczne szczególnie obfiłowa | 
ilości owadów szkodliwych, 

Plony rolnikėw i ogrodników zostały w 

znacznej części zniszczone; strały sięgają 

selek milionów złotych. Każdy, kto ma 
choćby parę drzew owocowych, lub | 

grządkę warzyw, wie jsk wielkie trudnoś 

ci sprawia tępienie różnych mszyc i gąsia 

nic, 

dziej nowoczesna, przeważnie zawodzą. 
Są mało skuteczne, przyłym drogie, tak, 

że stosowanie ich często nie opłaca się. 

Jedynie pewną jest mełada biologiczna, 
| polegająca na ołaczeniu specjalną opieką 

zwierząt, których podstawawym  pokar- 

mem są owady. Do takich należą przede 

wszysikim piaki. į 
Sikory, mysi-króliki, giłe, szczygły, 

tak dobrze nem znane — zjadają masę ro- 
baciwa chroniąc w len sposób sady, lasy 

i pola. Zima fo okres dla piaka najcięższy. 

Wiedzione instynktem przylatują skrzydla 

łe gromadki do siedzib ludzkich szukając 
pożywienia. Wybredne nie są: trochę zia 

Środki mechaniczne nawet najbar-. 

ren, okruszyn chleba, kawałek tluszczu rę 

ką życzliwą rzucone nie pozwolą zginąć 

płakom z głodu. 

Wzorem lat ubięgłych Zarząd Miejski 

w Wilnie ustawił w ogrodach publicznych 

specj. karmniki dla płaków. Publiczność, 
zwłaszcza młodzież, proszone są o wzię- 

cie udziału w dożywianiu i rozioczeniu 

opieki nad płakami. Warta również, aby 

właściciele ogródków pomyśleli już teraz 

zimą o posaczeniu na wiosną krzewów oz 

dobnych, zachowujących owoce w zimie. 

Poza efektem estetycznym jaki stwarzają 

owoce, często 6 barwach jaskrawych, na 

łle śniegu, stanowią one doskonały po- 
karm dła płaków, ożywiających świergo- 
tem zimową ciszę ogrodu. 

Wyczerpujących informacji dotyczą- 
cych rodzajów drzew i krzewów, zachowu 
jących owoce zimą — udzielają beziniere 

sownie Plantacje Miejskie, ul. Kopanica 

2/4, tel. 92 w godzinach: tel. od 7—15, 
ustnie do t7-ej.   

  

ECHO ZOSTAŁY NAGRODZONE 

ZŁOTYM MEBARLERS 
NA ŚWIATOWEJ WYSTAWIE W PARYŻU 

Przedśtiąjeczna i Ji tn vadi KME 
ci 

  

  

UMOŻLIWIA OBDAROWA NIE SWOICH i SIEBIE PIĘKNYM 
PREZENTEM GWIAZOKOWYM | 

$-iampowy odbiornik (3 pentody) o światowym zasięgu (typ 231-Ž) 

AA TEST 

1-ianrpowy odbiornik (2 pentody) a pełnym zasięgu europejskim 
(iyp 127-2) 

ZŁ. 170 
zamiast zł. 193 

6 pełnym zast europejskim 1aa'B) y “gu pejskii 

G 

ap, 
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 Afetuafmości kulturalne 

"Plon wystawy w Paryżu - 

  

budownictwa prywatnego, kapełmistrzów io 

dzińskiego, Fitelberga i Mierzejewskiego, dyr. 

Szyfmana, kompozytorów Palestra, Kondrac- 

kiego i Weytowicza. 

Dyplom Ronorowy dostała również or- 

kiestra Poiskięgo Radia, które również z0- 

stało odznaczone — medalem złotym. 

Jeszcze jedna uwaga co do architektury 

pawiłonu pełskiego. Przewodniczącym jury, 

które go tak wybitnie wyróżniła był p. Au- 

gustę Perret. Otóż p. Perret jest na terenie 

francuskim wielką emineneją od architektu- 

ry Qn i jego uczniowie otrzymują najpowa- 

żniejsze zamówienia, jego „szkoła” dyktuje 

smak oficjalny. Jak wiadema geniałny mo- 

detnista, Le Corbusier jest jego śmiertelnym 

wrogiem, 2 walka tych przywódców dwu 0- 

kczów niejednokrotnie emocjonowała świat. 

kulturalny. Otóż Le Corhbusier ze swojej stro 

ny omawiające architekturę wystawy w „Pa- 

ris - Soir* kilkakrotnie wraca do pawiłonu 

pulskiego, wychwalając tę „Iekoję lekkości 

i dobrego smaku”, Tak więc to, co w Ser- 

cach naszych znawców z prowincjonalnej ka 

wiarni bylo „pisuarem“ pogodzito we wspėl- 

nvm zachwycie dwie wrogłe szkoły, trady- 

ejonalistėw i nowatorėw Francji, która przo 

duje architekturze światal 

| Dzisiejsza „Środa Literacka” 
| xi Hułewiczowi, głównema „spiritus mo- 

vens"* „Śród”. Z tymi „środami* bywało róż- 

nie Zdarzały się środy — pomyłki. Ot, przy- 

padkowy, nieciekawy prelegent, marna frek- 

wencja i t. d. Ale nie zapominajmy, że ileż 

częstsze były środy „wielkie”, ze znakomi- 

tym prełegentem, albo z zaciekłą, do półno- 

cy trwającą dyskusją. 

Poza Wilnem, to główna pozycja na- 

sza, gdy pytają co w tym Wilnie słychać. 

Przykład wileński naśladowało już kilka 

miast, przede wszystkim Poznań ze swymi 

„czwarikami“ w Pałacu Działyńskich. 

Krótko mówiące, nie ma chyba wiłnianina 

o aspiracjach kulturalnych, który by choć 

raz o salę na Bazyliańskiej nie zawadził. 

Gdy wszyscy chcieli dać sobie teraz rendez- 

vous na uroczystości jabiłenszowej, trzeba 
by większej chyba roli... Mimo to, nie ma 

žvdnych ograniczeń wstępu — może ściany 

się jakoś roztąpią, po staropołsku... 

DORR 

Dwie fotograficzne f rmy 
chrześcijańskie w Wilnie 
Przed kilku dniami pisałiśmy © otwarciu 

chrześcijańskiego sklepu feiograficznego w 

Wilnie p. Siemaszki. 

Jest to już druga ehrześcijańska placów 

ka fotograficzna w naszym mieście. Drugą 

firmą chrześcijańską jest „Polfoi“, cieszący 

się już od szeregu lat opinią sołidnego przed 

siebiorstwa. = B=  



—55, 
Dziś Niepokal. Pocz. NMP 

Jutro Niepokaiana Poczęcie 
GRUDZIEŃ 

  

Wschód «stońca — g, 7 m. 3 

Zechód słońca — g. 2 m. 50 

  

aposirzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wiinie-dnia 7.XH. 1937 r. 

Ciśnienie — 754 
Temp. średnia —12 
Temp. najw. —10 
Temp. najn. —16 
Opad — ślad 
Wiatr — półn.-wschodni 
Tend, barom. — bez zmian 
Uwaga — pochmurno. 

NOWOGRÓDZKA 

— Delegaci na konterencję gospodar 
czą w Wilnie. Na konferencję gospodar- 
czą w Wilnie w dniu 11 bm., jaka ma się 
odbyć przy udziaie wicepremiera E, Kwiat 
kowskiego i ministrów resorłów gospodar 
czych, udadzą się z terenu województwa 
nowogródzkiego posłowie .i senatorowie, 
cz'onkowie Rady i Wydziału Wojewódz- 
kiego, prezesi wojewódzkich organizacyj 
gospodarczych, Izby Rzemieślniczej oraz 
naczelnicy Wydziałów Urzędu Wojewódz 
kiego: samorządowego, rolnictwa i reform 

tolnych oraz komunikacyjno-budowlane- 
go. 

— Związck Strzelecki Nowojelnia. 5 bm. 

w Nowojelni odbyło się doroczne Walne Ze- 

branie członków Oddziałi Ż. S. w którym 

oprócz gości wzięli udział działacze i mło: 

„dzież strzelecka męska i żeńska z Nowojelni, 

Krucilowicz, Kościuk i Daniłowicz. Przewod 

niczył p. Brzękowicz, Po złożeniu sprawoz- 

dań i referacie komendanta powiatu wybra- 

no» Zarząd w osobach pp.: Aduszkiewicz, Szu 

miński, Połapczyk, Szafnicki,  Ingielewicz, 

Woronowicz, Tabisz, Jurago, Potapczykowa, 

Skipor. Na prezesa Koła Przyjaciół jedno- 

głeśnie wybrano p. Fiedorowicza. 

— Formy pieśni stanewiły przedwczoraj- 

„szy program poranku muzycznego, zorgani- 

zowanego przez Instytut Muzyczny, w sali 

Teatru Miejskiego. 

W zagajeniu dyr. S$. Niekraszowa wyjaš- 

niła ceł i znaczenie wychowawcze poranków 

muzycznych dla młodzieży szkół średnich i 

powszechnych, wyrażając przy tym pod ad- 

tesem Dyrekcji Szkół Nowogródzkich słowa 

szczerego uznania, za wzorowe przygotowa- 
nie młodzieży do słuchania audycyj mus: 

tznych. Dyr. S$. Niekrąszowa podkreśliła 

szczególne zasługi ks. rektora- M. Rubika, 

Po słowie wstępnym ks. prof. M. Rubika, 

zzęść koncertową niedzielnego poranku wy- 

pełniła gra na skrzypcach prof. Inst, Maz 

Czesława Szenka, oraz śpiew p. Z. Leszczyń- 

skiej przy akompaniamencie p. Oktawii Żmi 

grodzkiej. z 

Sala wypełaiona była po brzegi, co do- 

wodzi celowości i potrzeby urządzania po- 

dchbnych imprez muzycznych. Koncert zasz- 

tzycili swoją obecnością p. wicewoj. Czay- 

kowski, p. starosta Milewicz, przedstawiciel 

fdnehowieństwa ks. dziekan *W. Dałecki I 

wielu innych przedstawicieli nowogródzkiej 

Inteligencji. 50 procent czystego dochodu 

przeznaczono na stypendium dla ucznia or- 

kiestry strzeleckiej i 50 procent na spłacenie. 

tat fortepianu Nowogr. Tow. Muzycznego. 

— Dziś, 8 grudnia, przyjeżdża do No- 
wogródka zespół bałałajkowy ,,Wołga”, 
który wystąpi w sali kina Miejskłego z ory 
ginalnym koncertem. 

LIDZKA 
— Z ligi Ksoperatysiek, Od 2 do 5 

bm. odbyt się w świellicy spółdzielczej w 
Lidzie trzydniowy kurs przysposobienia 
spółdzielczego dla delegatek spółdzielni 
(okręgu lidzkiego. Kurs ten, zorganizowa 
ńy przez miejscowe Koło Kooperatystek 
przy współudziale rady okręgowej oddzia 
łu „„Społem”', miał na celu przygotowanie 
uświadomionych spółdzielczo kadr kobie- 
cych, któreby mogły współpracować z pla 
DRS S PTAIAKP SPEC AS ESTA 

Przetarg 
aa wydzierżawienie kiosku propagandowego 
L. O. P. P., wybudowanego przy zbiegu ul. 
Im Pułku Suwalskiego i 3 Maja w Lidzie, 
na okres 3-ch lat, poczynając od dnia 1. IV. 
1638 r odbędzie się w dniu 16 grudnia 1937 
tcku o godz. 18 w lokalu Starostwa w Li- 
dzie. Warunki dzierżawy: czynsz dzierżaw- 
ny — płatny w 3 ratąch rocznych z góry; 
prowadzenie hezinteresowne działu propa- 
gandy i sprzedaży wydawnictw L. O. P. P., 
diaz przyjmowanie zgłoszeń na członków. 

„Reflektanci winni złożyć najpóźniej w 
dniu 15 grudnia rb. do godz. 15 w biurze 
Zarządu Obwodu LOPP w LŁidzi* (gmach 
Starostwa), w kopercie zaiakowanej, z napi- 
sem „oferta na wydzierżawienie kiosku”, — 
ofertę, z podaniem oferowanych warunków 
dzierżawy i dołączeniem kwitu K. K. O. w 
Lidzie za złożenie rękojmi w kwocie zł. 100, 
w gotówce lub papierach wartościowych. 

Komisja przetargowa zastrzega sobie pra- 

wo dopuszczenia przetargu ustnego, wyboru 
oferenta, niezałeżnie od eferowanych warun- 
ków oraz uznania wyniku przetargu za nie- 
obowiązujący. 

Bliższe informacje można uzyskać w biu- 
rze Zarządu Obwodu codz''..nie, w godzi- 
nach urzędowych. 

* P. 0. Prazecą Zar 7" Obwodu 
Inż, Z. Lassociński 

Wiena aro AA e 
  

NIKA 
cówkami spółdzielczymi w terenie. Liczba 
słuchaczek kursu wyniosła 38 osób, w tym 
20 delegatek nadesłały powiaty: :zczu- 
czyński, lidzki i wileńsko-trocki, pozostałe 
18 rekrułują się spośród miejscowych 
członkiń koła kooperatystek, 

W program kursu. wchodziły między 
innymi: ideologia spółdzielcza, produkcja 
spółdzielcza, rola kobiety w ruchu spółt- 
dzielczym, o korzyściach materialnych wy 
nikających z rozwoju spółdzielczości na 
wsi. Prelegentami byli: pp. B. Najda, C. 
Walat, pp. C. i W. Bieńkowscy, J. Emilia- 
nowiczówna i M. mięzinowa. M M. 

— Dzień Kupca Polskiego. 8 bm. odbę 
dzie się w Lidzie „Dzień Kupca Polskie- 
go”. W dniu tym odbędzie się nabożeń- 
stwo w kościele ks. ks. Pijarów z'udziałem 
'Kupiectwa Polskiego. Po nabożeństwie w 
lokalu stowarzyszenia będzie wygłoszony 
referat dla Polskiego Kupiectwa w Lidzie. 

— Kupiectwo Polskie w Lidzie wzmacata 

się organizacyjnie. Stowarzyszenie Kupećw 

Pciskich oddział w Lidzie jest dość starą pla 

cówką organizacyjną polskiego kupiectwa. 

Długoletnim prezesem. Stowarzyszenia 

(notabene od chwili jego założenia do roku 

breżącego w ciągu 15 lat) był p. Michał Bor- 

kowski. W roku bieżącym w lipcu p. Borkow 

ski został ponownie wybrany prezesem. Jed 

nakże na skutek pewnych nieporozumień z 

czionkami zarządu p. Borkowski zrzekł się 

prezesury. W dniu 5 bm. dla wyboru preze 

sa i uzupełnienia zarządu odbyło się nadzwy 

czajne walne zebranie stowarzyszenia kup 

ców. Obecnych było ponad 50 osób (liczba 

członków stowarzyszenia na terenie powiatu 

«liczy obecnie około 200 osób). 

Po dyskusji nad sprawozdaniem p. dyr. 
H. Żeligowski poinformował zebranych o ma 

jacym się odbyć kursie dla kupiectwa, ape 

lując do zebranych, aby zapisywali się na 

kurs. Kurs będzie zorganizowany w styczniu 

albo w lutym przez. T-wo Oświaty Zawodo 

wej. Z głosów które w sprawie tego kursu 

padły, widać duże zainteresowanie się kupie 

ctwa teoretycznym dokształceniem się w swo 

im fachu. 

Prezesem stowarzyszenia został wybrany 

większością głosów p. Henryk Żeligowski, dy 
rektor Gimnazjum Kupieckiego Ks. Ks. Pija 

tów w Lidzie. Na członka zarządu dokoop 

tewano przez aklamacje p. Józefa Miskiewi 

czn niedawno osiadłego w Lidzie kupca wła 

šciciela „Blawatu Polskiego“. 

— gekeja Pań przy T-wie Ošwiaty Za- 

wodowej, 5 bm. odbyło się zebranie organi- 

zacyjne Sekcji Pań przy T-wie Oświaty Za- 

wodowej. Na przewodniczącą Sekcji wybea 

na została p. Kalinowska. Jednym z pierw- 

szych zadań tej Sekcji będzie zorganizowa- 

nie specjalnych kursów dla stužby dom: 

wej. 
poż RZE i i i iii) 

Firma „HALINA“, Lida, Suwaiska 55 
| vosiada w wieikim wvbo:ze. na składzie 
bieliznę damską, męską i dziec nną. pv- 
łamy, bonjourki, swetry, szlafroki i inne 
nowości sezonu. Ceny stałe lecz niskie 

Właściciel M. Slusarczyk 

    

Najkorzystniel | najtaniej kupujemy 
w firmie chrześcijańskiej 

„Bła wat Peznafiski” 

Lida — Rynek 
Ceny stałe Staranna obsługa   

  

BARANOWICKA 
— Nabożeństwo na intencję chrześci- 

jańskiego rzemiosia | handlu | antysemic- 

kie wybryki wyrostków. 5 bm. odbyło się 
uroczyste nabożeństwo w: kościele para- 
fialhym na intencję chrześcijańskiego rze 
miosła i handlu. 

Zorganizowane kupiectwo i rzemiosto 
wyruszyło ze sztandarami spod komnika 
Nieznanego Żołnierza, idąc do kościoła 
przedefilowało w spokoju ulicami miasta. 
Po nabożeństwie i okolicznościowym prze 
mówieniu ks. dziekana Borysiuka pochód 
powrócił przed pomnik Nieznanego Żoł- 
nierza, gdzie po krótkim przemówieniu 
dyrektora Kasy Spółdzielczej p. Czyżew- 
skiego, nastąpiło rozwiązanie pochodu. 

Rzemieślnicy chrześcijańscy i kupcy uda 
li się do swych lokali związkowych, gdzie 
odbyły się okolicznościowe akademie. 

Tegoż dnia wieczorem grupka wyrosł 
ków powybijała szyby w kilkunastu skle 
pach i mieszkaniach prywatnych Żydów 
na przedmieściu, gdzie gnieździ się prze 
ważnie proletariat i nędza żydowska. 

— Pachciarze wyzyskują ciężką sytuację 
złemian. Prywatna mleczarnia w Stołowi- 
wiczach, należąca do miejskiego pachciarza 

Deieczyńskiego zakupiła i przerobiła w bie- 
žęcym sezonie około 100 tys. litrów: mleka, 

pochodzącego z okolicznych majątków, Przy 

tym płacono za litr od 6 do 9 gr., gdy w tym 
samym czasie mleczarnie spółdzielcze płaciły 

od 12 do 15 gr. za litr. 

Ze względu na różne braki i niezastoso- 
wania się do ustawy mleczarskiej, mieczar- 

n.a 1а została obecnie zakwalifikowana przez 

Starostwo w Baranowiczach do zamknięcia. 

Jędnakże właściciel mleczarni przeniósł ją 

obecnie do; maj. Haciszcze, gm. stołowiekiej 

I pod nową firmą rozpoczął znów swoją 

działalność, Jak nas informują właściciste 

majątków otrzymałi już od niego poważne 

zuliczki na dostarczanie nowych produktów 

„KURJER WILENSKI“ 8 XII. 1937 

„Na ostalnim zježdzie przedstawiciel“ sa 
morządów poszczególnych gmin pow. wi- 
lejskiego wysunięto na pierwszy plan sora 
wę ożywienia działalności gromad. Uzna- 
no, iż najlepszą będzie taktyka tworzenia 
wzorowych gromad, narazie po jednej w 
każdej gminie. Zadaniem tych gromad bę 
dzie dać przykład wszystkim komórkom 
najniższego szczebla samorządu terytoral- 
nego, jak można zorganizować życie gro 
madzkia i do jakich można dojść rezulła- 
tów przy zgodnej, planowej i intensywnej 

pracy. ° 
Jako jedna z pierwszych wzorowych gro 

mad w powiecie zabrała się do pracy gro 
mada chomincowska, obejmująca 4 wsie, 
a położona w. gminie kurzenieckiej. 

W. Chomińcowcach istnieje kółko rol- 
  

  

mleczarskich na sczon nowy znowu po се- 

nach ustalonych z góry. 

Taki sposób gospodarki utrudnia w oę)łe 

rozwój mleczarstwa na terenie powiata i 

stwarza niezdrową konkurencję dla spółdziel 

ni mleczarskich. Odpowiednie władze nad- 

гогсто powinny tym się zainteresować 

WOŁOŻYŃSKA 
— Matka zgładziła syna. W .fulorze 

Starokorzeckim 'w powiecie rówieńskim, 
mieszkała wdowa Tatiana Krale, która 
zmieniała przyjaciół, jak rękawiczki, mimo 
że miała dorosłego syna Aleksego i córki, 
Syn słał na przeszkodzie matce, wypędza 
jąc raz po raz jej amantów, to też mściwa 
kobieta postanowiła pozbyć się go. Propo 
nowała różnym zdecydowanym” ludziom 

nagrody pieniężne za zamordowanie Alek 
sego, a gdy chętnych nie znalazła, próbo 
wała go udusić w uszczelnionym mioszka 
niu dymem, gdy spał pijany po jakiejś li- 
bacji, oraz wlewała mu do pofraw truciz 
nę z ziół, otrzymaną od wróżki, Zabiegi 
te nie dały rezulłatów i dopiero nienawiść 
między Aleksym, a ostatnim przyjacielem 
Jego matki — Janem Krale, zgubiła mło- 

dzieńca; oto spiły alkoholem Jan Krale 
strzelił do siedzącego w domu Aleksego. 

Sąd Okręgowy w Równem skazał za 
namowę do zbrodni — Tatianę Krale | za 
dokonanie zbrodni — Jana Krale na doży 
wołnie więzienie, W. K. 

— Piękny dar robotników z Orzewa. 
Pracownicy Orzewskich Zakładów Przemy 
słowo-Leśnych w Orzewiu na Wołyniu, 
posłanowi!i wyposażyć jeden z pułków 
rówieńskich w nowoczesnej konstrukcji 

rowery dla całego plutonu. 
Na realizację tego pięknego zainiaru 

poświęcają swoją 3-dniową pracę w fabry 
kach. 

Wręczenie daru wojsku nasłąp! w naj 
bliższym czasie. K. W. 

MOŁODECZAŃSKA 
— Nabożeństwo żałobne za duszę 4. p. 

wicewojewody Kazimierza Gintowt Dzie- 
wałtowskiego z Wilna odprawił ks. kpl. 
Zawadzki na prośbę b. współpracowni- 
ków z p. Wadiszewskim na czele. We 
mszy św. wzięli udział urzędnicy star. po 
wiałowego za Starostą Protasewiczem na 
czele. 

= Kupcy crganizują się. 5 bm. w Gam. 
Domu Katolickim w Mołodecznie odbyło 
się zebranie kupców polskich. W miłym 
| serdecznym nastroju omawiano uroczy 
słość „Dnia Kupca Polskiego", który ma 

się odbyć 8 bm. Zwrócono uwagę na spe 
cjalne informacyjno-propagandowe odczy 
ły, które wygłoszą referenci w czasie 
„Akademii Kupieckiej''. Zaznaczyć należy, 
te kupcy polscy z Mołodeczna postano- 
wili co miesiąc odbywać zebrania ogólne, 
poświęcone ich zawodowi, ufundować 
sztandar organizacyjny, a w każdą niedzie 

lę w godz. popołudniowych zbierać się 

polską” celem omówienia spraw bieżą- 

cych handlowych, zetknięcia się z klienta 

mi, poprawiania popełnionych błędów, 

rozwijania swych przedsiębiorstw, stosow 

nie do wymagań klientów I ch potrzeb. 

— Z dzlałalności TOM-u. Na plebanii 

proboszcza parafii wojskowej odbyło się 

zebranie walna TOM-u. Płk. dypl. Michal- 

ski, jako prezes składał sprawozdanie r 

działalności tej organizacji. Dzięki pracy 

| energii Prezesa TOM. kształci kilkunastu 

zdolnych, a niezamożnych chłopców w 

rėžnych szkolach z:wodowych | gimnaz- 

jach, na terenie pulku istnieje bursa i Szko 
ta wikliniarska. Walne zebranie wyrazito 
serdeczne podziękowanie .p. pułkowniko 
wi, wybierając go I niemał cały zarząd w 
komplecie na dałszą kadencję. 

— Zblórka na bezrobotnych, 6 bm. 

odbyło się w Mołodecznie posiedzenie 

Powiatowego Komitetu Pomocy: Zimowej 

Bezrobotnym, na którym zostały zorgani- 

zowane sekcje: propagandowa, zbiórko- 

wa, imprezowa i finansowa. Omówiono 

również dotychczasowe wyniki zbiórki ak 
cji tegorocznej na pomoc zimową, które 
przedstawiają się następująco: zebrano w 
pow. mołodeczańskim dotychczas 180.000 
kg ziemniaków oraz 120.000'kg zboża, z 
czego 4 wagony ziemniaków odesłano 

do Wilna, resztę zaś przeznaczono na po   trzeby miejscowej ludności. Omówiono 
także plan pracy na przyszłość, - 

  

   

w Garn, Domu Kał. na t. zw. „Giełdę ; 

Wzorowa gromada 
| nicze, do którego należy 120 gospodarzy, 
Koło Gospodyń Wiejskich i Strzelec. Jest 
porządna świetlica, w najbliższym czasie 
гаораКту się ją w aparat radiowy i czaso- 
pisma. 

W każdą niedzielę będą urządzane od 
czyty I wykłady agronoma rejonowego, 
lekarzy, instrukłorek I higienistek. Rada 
gromadzka ogłosiła już na rok 1938 kon- 
kurs czystości. 

Gromada będzie miała nowoczesne 
maszyny do czyszczenia zboża. 

Na wzór samorządu kurzenieckiego 
wszystkia gminy otaczają specjalną opie- 
ką jedną z najlepiej zapowiadających się 
gromad, by tworzyć ośrodki przodujące. 

W. R. 
    

OSZMIAŃSKA 
— 30 tysięcy kg ziemniaków dla bez- 

robotnych. Akcja zbiórki na pomoc zimo- 
wą bezrobolnym, prowadzona na terenie 
pow. oszmiańskigo, przynosi pozytywne 
rezultaty. Do dnia 6 bm. zebrano około 
30.000 kg ziemniasów, które zostały zma 
gazynowane w spichrzach gminnych do 
dyspozycji Powiatowego Komitetu PZB. 
Równocześnie prowadzona jest zbiórka 
zboża. Akcję zbiórki prowadzą samorządy 
gminne przy współudziale gminnych komi 
syj opieki społecznej. 

— Dożywianie 100 biednych dzieci. 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet w 
Oszmianie prowadzi akcję dożywiania bie 
dnych dzieci, z której korzysta około 100 
dzieci z Oszmiany i pobliskich miejscowoś 
ci. Dożywianie odbywa się w świetlicy 
ZPOK., gdzie dzieci korzystają z różnego 
rodzaju rozrywek. 

— 505 gospodyń na kursach. Powiałowa 
Organizacja Kół Gospodyń Wiejskich w 
Oszmianie zorganizowała w swych komór 
kach na ferenie powiatu praktyczne kursy: 
gotowania, pieczenia, przetworów owoco 
wych i-mięsnych oraz kursy kroju i szycia. 
Kursy cieszą się dużą frekwencją i będą 
zakończone do dnia 1 kwietnia 1938 r. 
W kursach bierze udział 505 członkiń z 26 
ke' --spodyń wiejskich. 

BRASŁAWSKA 
—- Szkoła z oflar społecznych. W Wi- 

nogradach odbyło się uroczyste poświę- 
scenie szkoły powszechnsj przez ks. J. Per 
kowskiego, proboszcza z Bobolewa, Mi- 
mo b. złej pogody i złego stanu dróg 

zebrało się wiele miejscowej ludności. 
Zaproszeni goście przybyli w małej ilości, 
ponieważ miejscowość w pewnych okre- 
sach roku jest niemal niedostępna, gdy 
rozmiekną g ny na drogach, 

Szkoła powstała z inicjatywy gromady, 
komitet z przewodniczącym, A. Ramza I 
sołtysem, M. Skopkiem, na czele zdany 
był wyłącznie na własne środki. Przy 
ofiarności podinspektora szk, B. Marczew 
skiego i pomocy gminy leonpolskiej, przy 
opodatkowaniu się mieszkańców rejonu 
szkolnego | ofiarności obywateli Leonpo- 
la I gminy zosłał wybudowany skromny 
budynek, będący na tym terenie jedynym 
budynkiem o charakterze publicznym. 

Na tymże terenia w maju ub roku zo- 
stał wspólnymi siłami nielicznych katoll- 
ków ustawiony krzyż przy drodze Dąbro- 
wa—Užmiony | zostało zaprowadzone 
majowe nabożeństwo. Wśród ofiarodaw- 
ców są także prawosławni. St. J. 

SAAAAAKAALAAAAALAAAMAKAASAADAB AP KAM ̂ 

Teatr m. NA POHYLANCE i Aenima BA SU LALE 
Dziś o a, 8.15 wiecz, 
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Furmanka nod pociasiėm 
7 bm. na szlaku Miory-Druja na nie- 

strzeżonym przejeździe pocląg najechał 
na furmankę z ludźmi. Zabiła została Pau- 
lina Lokoiko, druga zaś osoba jadąca fut 
manką ocalała. .Przyczyną wypadku była 
własna nieostrożność jadących. 

Ostatnio w Wilnie wzmogła się znacz- 

nie ilość kradzieży wozowych. Jak się ©- 

kazało znaczna część złodziel mieszka- 

niowych przerzuciła się obecnie na poło 

karstwo. Złodzieje czatują zwykle na swe 

oflary w pobliżu rynków, pod halami miej 

skimi lid. 
. Wczoraj, korzystając z dnla rynkowe- 

go. policja przeprowadziła cbławę na po 

tokarzy. W czasie tej akcji zatrzymano 
„gwiazdorów” potokarstwa wileńskiego, 

wczoraj dramat. Koło godz. 11 rano śpią 
cemu 47-letniemu" Wiktorowi Mackiewi- 
czowi zadała niebezpieczny clos siekle- 
rą w głowę jego przyjaciółka I narze- 
€zoma zamieszkała z nim Jadwiga Kaspe 

rowiczówna.       

WILEJSKA 
— Zakupiono autopogotowie. Zarząd 

miejski Wilejki zakupił za sumę 14.000 zł. 
aułopogotowie, które będzie służyło miej 
scowsmu oddziałowi ochotniczej straży 
pożarnej. Przyjęcie auta przez komisję 
techniczną odbyło sią 30 listopada. Po- 
przednio zaopatrzono oddział ochotniczej 
straży pożarnej w Wilejce w motopompę, 
która kosztowała 5000 zł. W. R. 

— PRZYROST NATURALNY MALEJE. 

W 3-cim kwartale 1936 r. zanotowano w po 

wiecie wilejskim 823 urodzeń, a w 3-cia. 

kwartałe b „r. tylko 765. Pomimo, że równe 

cześnie spadła liczba zgonów z 460 do 357 

I zmniejszył się procent śmierteiności wśród 

niemowłąt z 22 do 17 krzywa przyrostu na 

turalnego systematycznie spada. 

— „Żywa Gazelka* rozrasta się. Cztery la 

ta temu powstała w Wilejce inicjatywa zor 

ganizowania „żywej gazetki". 

Projekt okazał się bardzo trafny i wy- | 

trzymał próbę życia. 

„Gazetka* na początku swego istnienia 

odbywała się w niewielkiej salce szkolnej. 

Następnie przeniosła się do przestronnej 

świetlicy strzeleckiej i tam istniała przez 

trzy lata. Obecnie ze wzglęcu na wielką licz 

bę słuchaczy, „gazetka* odbywa się w ogrom 

nej sali wydziału powiatowego, mogącej vo 
mieścić około 500 osób. Kierownikiem „ga- 

zctki* jest podinspektor szkolny p. W. Wę 

glewski. 

Ponieważ w wydziale powiatowym jest 

aparat kina dźwiękowego, zamierza się w ra 

mach „żywej gazetki“ wyświetlać od czasu 

da czasu, kilkunastominutowe filmy. 

„Żywa Gazetka” cieszy się tak dużym po 
wredzeniem, że przychodzą na nią słuchacze 

z: wsi położonych w odległości do 5 km. 

— Śmierć kobiety w łaźni. W Wilejce 

znaleziono w łaźni kobietę, dającą słaba 
oznaki życia. Po przywiezieniu do szpita« 
la, kobieta ta na krótko odzyskała przytom 
ność i zmarła. Byla to Janina Pacewicz, 
zam. w Wilnie przy ul. Chocimskiej 14. 

GRODZIEŃSKA 
— Wojewoda białostocki w Grodrie. 

W ubiegłą sobotę bawił w Grodnię woje 
woda białostocki p. Ostaszewski, który 
przeprowadził lustrację tut. Starostwa. 

— Cenirum miasta bez światła elek. 
frycznego. W nocy z ub. sóboły -na nie= 
dzielę pękł podziemny kabel wysokiego 
napięcia, dostarczający prąd elektryczny 
do transformatorów, znajdujących się na 
podwórzu zarządu miejskiego i na placu 

Batorego. 
Bez prądu pozostało całe śródmieście, 

iak część Brygidzkiej, placu Batorego, Do- 
minikańska z przyległymi ulicami i Orzesz 
kowej. 

W ciągu niedzieli i dnia wczorajszega 
duża ilość robotników rozkopywała ul. 
Dominikańsk;, dla ustalenia miejsca uszko 
dzenia kabla, 

Roboty są utrudnione z powodu zamar 
| zniętej ziemi, spodziewać się jednak nałe- 

ty, że defekt ten jak najrychlej usunięty 

zostanie. (g). 

— „Prawda o komuniźmie". Między: 

związkowy Komitet do walki z komuną w 

Grodnie zorganizował wystawę p. n. 

„Prawda o komuniźme”. Wystawa będzie 

wysłana w teren dla zapoznania najszer« 

szych warstw ludności wiejskiej z istotą 
wywrotowej działalności komunizmu. 

— Plerwsza hurtownia polska. 4 bm 

nastąpiło uroczyste otwarcie nowej, pierw 

szej w Grodnie, chrześcijańskiej hurtowni 

kolonialno-spożywczej pod firmą „Hurt 

Polski“, 
— Turniej szachowy. Turniej Szachowy 

o indywidualne mistrzostwo Grodna, toz 

poczyna sią 11 bm. Zgłoszenia przyjmuje 
kancelaria Klubu Szachoweao, przy ul. 

Dominikańskiej 14, do dnia 10 bm. 
— SKAZANIE ZNANEGO KOMBINA 

TORA. Sąd Grodzki rozpoznał sprawę 
tnanego  „tasiemkarza" grodzieńskiego 

Lejby Szapiro, któremu akt oskarżenia za 

rzucił cały szereg nadużyć. 

Po rozpoznaniu spraw Sąd (p. sędzia 

Peiruczynik]j skazał Czapirę na łączną ka+ 

rę 10 mies. więzienia. Gs": 

CO GRAJĄ W KINACH I 
Apollo: Halka. , 

Pan: Bogate biedactwo, ` 

Maleńkie: Milioner tańczy walc» 

Helios: Żółty skarb. 

Uciecha: Czu-Czin-Czau. 

m. 

-_ Likwidacja bandy potokarzy w Wilne 
znanych zawodowych złodzieł: Clesiuna, 
Kwartowsklego, Gryszklewicza, Rodzife 
sklego, Rajzmana | Bunimowicza. 

Całą paczkę osadzono w areszcie cen 

tralnym. 
Ponadto zatrzymano jeszcze kilku mło 

docianych potokarzy, których  odesłana 

do izby Zatrzymań. 

Wczoraj kradzieży wozowych, które 

są plagą jarmarków I rynków, w Wilnie 

nie zanotowano. 

Siek erą rozpłatała narzeczonemu czaszkę 
„Dremat przy ul. Sirycharskiej : 

Przy ul. Strycharskiej 22 rozegrał się | Rannego pogotowie ratunkowe prizas 

włozło w stanie bardzo ciężkim do szpile 

tala. Kasperowiczównę aresztowano. 
Charakterystyczne, że Kasperowiczów 

na onegdaj złożyła w komisariacie skar« 
gę przeciwko Mackiewiczowi, skarżąc go 
o przywłaszczenie na jej rzkodę 60 zi. (c),



a *" Wstęp wolny. 

| 

Portjer z Greyhili oświadczył stanowezo, że poz- 
naje w oskarżonym człowieka, który krytycznego 
wieczota około godziny 6smej zapytał go o hrabiego 

Niemiecka 15); Wysockiego (Wielka 8). 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

-— Przepowiednia pogody w-g PIM. 
na dzień 8 bm.: 

Pogoda v zachmurzeniu dużym z prze 
łotnymi śniegami, zwłaszcza na wscho- 
dzie, a z przejaśnieniami na zachodzie i 
w środku kraju, 

Temperatura bez większych zmian. 

DYŻURY APTEK. 
Aziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

Bckolowskiego (Tyzenhauzowska I); S ów 

Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); Miej- 

ska (Wileńska 23); Turgiela i Przedmiejskich 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka (An- 

tokołska 42); Szantyra (Legionów 10) i Za- 
jaczkowskiega (Witoldowa 22). 

hotel EUROPEJSKI 
Pierwuorsęuny = Ceny przystępne. 
Telefony e pokojach Winda osnhowa - 

  

      

  

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

asi S KKT ARRAS 

MIEJSKA 
= Nagroda LOPP dla młodzieży szkol 

sej. 12 bm. o godz. 12, w Wileńskim Ob- 
wodzie Miejskim LOPP. przy ul. Żeligow- 
skiego 4 odbędzie się rozdanie i rozioso 
wanie nagród młodzieży szkolnej jako za 
wodnikom za udział w konkursie balonie 
ków wolnych w XIV Tygodniu LOPP, Zain 
łeresoweni proszeni są o punkłualne przy 
bycie. 

— 1000 osób chorych na grypę. — 
W związku z panującymi mrozami ne te 
enie miasta zanotowano wzrosi wypad- 
ków zachorowań na grypę. Według otrzy 
manych danych z Ubezpieczalni Społecz 
nej, z Wydziału Zdrowia w Wilnie cho- 
ruje ne grypę z górą 1000 osób. 

— Plęrwsze odmrożenia. Skutk'em 
gwałtownego spadku temperatury notowa 
he są wypadki odmrożeń, W ciągu dnia 
wczorajszego w Wilnie zanotowano 9 wy 
padków odmrożeń uszu, nóg I rąk, 

> Z KOLFI. 
— Dodatkowe pociągi w okresie świąt. 

Dorocznym zwyczajem Dyrekcja PKP w 
Wilnis na okres świąt wprowadza dodał 
kowe pociągi na linii Wilno — Warszawa, | 
Wilno — Lida — Baranowicze, Wilno — 
Grodni — Bialystok I t. d. Niezaležnie 
ed tego dyrekcja wprowadza kilka pocią 

pów dla uczniów, wyjeżdżających na ferie 

Iwigieczne. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— 325 Jubileuszowa Środa Literacka, 

W dniu 8 bm. odbędzie się upamiętnia:« 

10-letniej działalności Zwiaskuw Lit-ratów. 
W drugiej części wieczoca £rstanie wręczo- 
ła Witoldowi Hułewiczow: neyroda literac- 
ka z» rok 1937. 

— „Niebezpieczeństwo chorób wenerycz 
mych dla Państwa”. 9 bm. w Ośrodku Zdro- 
wia, ul. Wielka 46, o godz. 18, Dr. C. Ryil- 
Nardzewski wygłosi odczyt p. t. „Niebezpie 
tzeństwo chorób wenerycznych dla Państ- 
stwa”. 

  

RÓŻNE.   —— Dzień proiestu przeciwko ghetiu 
ławkowemu. Wczoraj proklamowany 20% 

KONRAD TRANI 

Gozzi. 

Boże święty, co się dzieje? Dlaczego ten stary bał- 

wam, doktór Runsy, nie obala jego zeznań? Dłaczego 

nie mówi; że hrabia nie był właściwie hrabią, ałe zwy- 

kiym szpiclem, hochsztaplerem i kanciarzem? Takie 

oświadczenie zrobiłoby na przysięgłych duże wraże- 
nie! Jak dotychczas, okazuje się, że wszyscy byki do- 

brzy, szlachetni, paczciwi i tylko on jeden, John Hun- 
ne, zwany Szezurkiem, jest zakałą ludzkości, morder- 
€ą, zbirem, bez czci i wary! 

W sereu Szezurka kipiało oburzenie, 

milczał. 
— A na sprawie trzymaj pan łaskawie język za 

zębami, Hunne — zapowiedział mu adwokat. — Kie- 

dy oskarżeni zaczynają gadać niepytani, pakują się 

regularnie w kabalę! 

Co to za porządki! Złapali człowieka obok styg- 

nących zwłok i mimo to puszczają go wolna! Dlacze- 

Gdyby tak przypadkowo 

przydybali na miejseu nie Adamsa, lecz jego, Szczur- 

ka, byłby już wisiał od świętej pamięci! Pies z kulawą 

nogą nie ująłhy się na nim. I to się nazywa sprawied- 

ga? Bo jest gentlemanem! 

liwość! 
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Dokola cferųy ohyczajoawej w Wilnie 

Hrabia Eustachy Rzewuski 
osadzony w w gzien U па Łukiszkach 

Jak się dowiadujemy wczoraj z 
połecenia sędziego śledczego został 
ponownie zatrzymany t osadzony w 
więzieniu na Łukiszkach hrabia Eu- 
słachy Rzewuski, zam. przy ul. Teat- 

_ralnej Ż. i 
Aresztowanie hrabiego Rzewuskie 

go znajduje się w ścisłym związku z 
ujawnioną przez władze śledcze w 
Wilnie niezwykie skandaliczną aferą 
obyczajową, o której pokrótee już 
donosiliśmy. 

Po raz pierwszy hrabiego Rzewus- 
kiego zatrzymane w sobotę wieczo 
rem i po przesłuchaniu zwolnione. Po 
kiiku dniach nastąpiło aresztowanie. 
Słedztwo w tej sprawie prowadzi sę- 
dzia śledczy Łobanos, w dalszym cia 
gu przesłuchując wczoraj uczniów, 
którzy pośrednie, lub hczpośrednio 
padli ofiarą zboczenia aresztowane- 
Eo. 

Bliższe szczegóły ujawnione być 
nie mogą. 

1roki6m.więzienia za zn eważenie sędziero 
Na ławie oskarżonych Sądu Apełacyj 

nego zasiadł mieszkaniec Brasławia Fran 

elszek Stesewicz, oskarżony © znieważe- 

go. 
Franciszek Stesewicz pracował w cha- 

rakterze sekretarza u praktykującego w 
Brasławiu aplikanta sądowego p. Montwił 

ła. Sędzia Białynła-Rzepecki zwrócił swo 
ją uwagę na osobę Stesewicza, który u- 
wijając się po korytarzu Sądu Grodzkie- 
go w Brasławiu, zaczepiał chłopów. Sę- 
dzia zabronił mu wstępu do kancelarii 
sądowej. Od tego czasu Słesewiez żywił 
niechęć do sędziego. 

Pod koniec czerwca w. miejscowym 
„Casino“ odbywała się zabawa fowarzys 
ka, w kiórej wziął udztał kwiat Inieligen 
ejl brasiawskiej, Był na niej również obec 
ny I sędzia Bliałynia-Rzepecki. Koło pół 
nocy przyszedł na zabawę I Stesewicz. 

Nad ranem goście zaczęli się rozcho- 
dzić. Sędzia Białynia-Rzepecki wraz 2 
miejscowym lekarzem | sptekarzem oraz 

| w towarzystwie znajomej damy, opusz- 
  

  

     

Froszki 
* MIGRENO -NERVOSIN” 

GRYPA,PRZEZ ĘBIENIE 
LA id EBOVW   
  

stał przez Żydów dzień protestu: przeciw 
ko gheliu ławkowemu na uniwersytetach. 
Protest ten znalazł Jedyny swój wyraz na 
szpalłach żydowskich dzienników w Wił- 
nie, które Iwią część miejsca poświęciły 
artykułom omawiającym ię sprawę. 

— Polska Macierz Szkołna przeniosła 
swoje biuro do domu przy ulicy Orzeszko- 
wej 11 B. m. 4 (wejście z bramy). 

— Podwieczorek przy mikrofonie. Wił- 
manki i Wilnianie. Niewiele już pozostało 
kart wstępu na Podwieczorek przy mikrofo- 

nie. Otrzymać je można dziś (środa) w cu- 

kierni Rudnickiego (Mickiewicza Nr. 1) a 
codziennie w lokalach ZPOK (Jagieliońska 
Nr. 8/5 F Zamkowa Nr. 20). O godz. B zosta- 
uie otwarty mikrofon. 

— Koń w roli baletnicy w „Pałuis de 

Danse“. To nie błaga, aa bovff, ale praw- 
dziwy żywy, dużych rozm*arów koń w grud. 

nhiwym zesp.le „Palais“ wysunął się na 

ruło programu. tańcząc łażre doty nhec- 

nej Duet York C-o 2 Irena Cherl dopełnia jące 

rewelacyjny program „Palais” dziś na dan- 
cingu popołudniowym od godz. 5 po poł. 

Mimo to 

  

nie sędziego Ludwika mowa, 

  

czali lokal. — W pewnej chwili zbii- 
żył się do niego Słesewicz I w obecnoś 
cl świadków zniewarzył sędziego, krzyk 
nąwszy: — „Pan złamał mi życie”. 

Stesewicza zatrzymano | osadzono w 
więzieniu. Poclągnięto go do odpowie- 
dzlalnośc sądowej z artykułu 133 K. K. 

Sąd Okręgowy w Wilnie na sesji wy- 
Jazdowej w Brasławiu skazał Stesewicza 
na półtora roku więzienia. W stosunku 
do skazańego zastosowano areszt kezw- 

zględny. 
Wczoraj w Sądzie Apelacyjnym w 

Wilnie, oskarżonego sprowadzono z wię 
zienta. Sądzi! sędzia apelacyjny Krukow 
ski. Oskarżał wiceprokurator Sokołowski. 
Bronł z urzedu adwokat Kon. Sąd Ape- 
lacyjny w Wilnie wyrok pierwszeł Instan 
cell zatwierdził w całej rozelęgłości, nie 
zaliczając osk. aresztu prewencylnego. 

Franelszek Słesewicz rapowiedzłał ka 
sację. Prosba o zmłanę irodka zapoble- 
gawczego została uchylona. tej. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 
= Popoludniėwka. Dziś o godz. 16,15 

przedstawienie popołudniowe wypełni inte- 
resująca sztuka współczesna, z życia o. ©. je- 
zuitów p. t. „Pierwszy Legion* — po cenach 
propagandowych. - 

— Wieczorem o godz. 20,16 — komedia 
współczesna Stefana Żeromskiego „Uciekła 
mt przepióreczka”. Udział biorą pp.: Michał- 
ska, Granowska, Wołłejko, Staszewski, dyr. 
Szpakiewicz, Jaglarz, Dzwonkowski, Ko*za- 
nowiez, Kozłowski, Połoński, Surowa i Woż- 
niak. Oprawa dekoracyjna K. f J. Golusowie 

TEATR MUZYCZNY, „ŁUTNIA*, 
+— Dulsiejsze widowiska pa'tenach pra- 

pagandowych. Dziś odbędą się «wa widowi- 
«ka: o godz. 4 po poł. grana będzie operetka 
£Eyslera „Wróg kobiet* z W. Szczawińskim 
w rolż tytułowej. Zgrany zespół artystyczny 
przyczynia się do powodzenia tej operetki. 
Poszczególne role odznaczają się precyzją 
*ykonania, 

Wieczorem 6 godz. 8,t5 wietki sukces se- 
tonu, efektowna operetka Abrahama „Kwiat 
Havajn* w obsadzie premierowej. Ceny pro- 
pagandowe. $ 

— Pigikowa premiera. Największą pozy- 
tją artystyczną bieżącego sezonu będzie wy- 
stawienie najnowszej operetki Kalmana „Dia 
delski jeździec” której premiera nieodwołał- 
nie odbędzie się w piątek najbliźszy. Kiero- 
wnietwo nie szczędzi pracy, intensywne pró- 
bv bowiem:pod kierownictwem K. Wyr-icz- 
Wichrowskiego, a muzyczne zaś nod kierow 
aictwem M. Kochanowskiego odhywają się 
»q kilku tygodni. Również bałetmistrz J. Cie 
sielski występuje z nowymi pomvsłowymi 
baletami. Zaznaczyć nałeży, że piękna, pa- 
pisowa, a zarazem tytułowa partia i rola 
przypadła w ndziale Kazimierzowi Dembow- 
tkiemm. Kostiumy i dekoracje nowe t sty- 
lowe. 

w „Lutni*. Wyjaśnione zo- 
stało ostatecznie, że artyści warszawscy z 
Wandą Wermińską na czele hedą mogii 
wziąć udział w operze Bizeta „Carmen* w 
dniu 14 bm. (wtorek. Bilety wzięte na dzień 
6 bm. są ważne na dzień 14 bm. 

Głos zabrał rzeczoznawca: lekarz sądowy, który 
w długim wywodzie przeprowadził tezę, że zamorde- 

wany mógł wcale nie wiedzieć o zadanej mu ranie. 

Na szeregu przykładów lekarz wykazał możliwość te- 

go rodzaju, że hrabia ugodzony nożem w 
wszedł jeszcze po schodach do swego pokoju, usiadł 
na krześle i wówczas dopiero skonał. 

‚ Stary doktór Runsy słuciiał w milezeniu, uśmie- 

chał się od czasu do czasu i robił jakieś notatki. Wre- 
azcie poprosił o głos. 

— Panie prokuratorze, czy wałlno mi zapytać, o 

której nastąpiła śmierć hrabiego Gozzi? : 

: — Między dwudziestą czternaście a dwudziestą 
dziewiętnaście. ! 

— Czy wie pan o tem, że klient mój, mister John 
Hunne, zgodnie z protokółem policyjnym, którego od- 
pis mam przed sobą, został aresztowany krytyczńego 

wieczoru o godzinie ósmej minut czterdzieści za za- 

kłócenie spokoju publicznego? I że aresztowanie na- 

stąpiło niedaleko Wandwórth Bridge, 

hotel Greyhill znajduje się na Fulham Road? Jest to 
dystans niemożliwy do przebycia w ciągu dwudziestu 

a nawet dwudziestu pięciu minut! 

— Godzę się na przeprowadzenie wizji — po- 

wiedział prokurator. — Urzędnicy policyjni z zapie- 
czętowanymi chronometrami wykażą, że jest to naj- 

zupełniej możliwe. 

mochodem! 

Naturalnie, nie pieszo, 

Doktór Runsy nie dał się zbić z tropu. 

— Czy wolno mi zwrócić panu uwagę, panie pro-* 

  
podczas gdy 

Jecz Sa- 

. ® * " 

Wiadomości radiowe 
RETITAL ŚPIEWACZY 

VERY GAWROŃSKIEJ-LIBO. 
Recital śpiewaczy Very Gawrońskiej- 

Libo, który nada Rozgłośnia Wileńska 9 
grudnia (czwartek), o godz. 18,20 zawie- 
ra w programie prawie wyłącznie pieśni 
m. in. Massenef's, Mariini'ego, Karłowicza 
j Żeleńskiego. 

TRANSMISJA Z POSIEDZENIA POLSKIE! 
AKADEMII LITERATURY. 

Dnia 8 grudnia ł. j. w środę o godz. 
20,10 Polskie Radio transmiłuje uroczyste 
posiedzenie Polskiej Akademii Liłeratury. 
Sprawozdawcą będzie Adam Galis. Tegoż 
dnia Warszawa II o godz. 22,00 nade prze 
mówienie Kornela Makuszyńskiego, tran- 
smiłowane również z posiedzenia PAL-u. 

PIERWSZE WYKONANIE UTWORU 
SCHUBERTA W POLSCE 

nadaje Polskis Radio, 
W czwartek dnis 9 grudnia o godz. 

22,00 wykonane zostanie po raz pierwszy 
w Polsce nieznane w nas dzieło Schuberta 
— „Nokłurn” op. 148 na trio fortepiano 
we, W iej samej audycji program przewi- 
duje również kwiniet op. 111 Schuberta 
skomponowany na fortepian, skrzypce, 
eltówkę, wiolonczelę | kontrabas. Jako 
wykonawcy wystąpią: Rosenbaum, Kmiło 
wa, Szaleski, Halber i Sliwiński. 

Ofiary. 
Na Towarzystwo Opieki nad psychicz 

nle chorymi dla uczczenie pamięci p. prof 
M. Rosego przekazał za pośrednictwem 
„Kurjera Wielńskiege” profesor $. Hiller 
— 60 złotych. 

KINA I FILMY 
„ZA CUDZE WINY” 

„Casino“. 
Lekarz, kóry późną burzliwą nocą ©- 

palrzył nieznajomego jeźdźca został o%- 
karżony o współudział w przestępstwie 
politycznym. Skazany na dożywołnie wię- 
zienie w koloniach, daremnie próbuje u- 
cieczki, W kolonii karnej umiera lekarz 
podczas epidemii żółtej febry. Trzeba wy 
dobyć z ciemnicy więżnia, który przecie 
był lekarzem. Ten po bohaterskich zmaga 
niach opanowuje epidemię I: dzięki. stara 
niom całego personelu więzienia zosiaje 
zwolniony. W domu czeka go wierna żo 
na | dziecko. Happy end. 

Prawda, że to wydaje się znajome? — 
Cóż, produkcją filmową rządzi również 
prawo serii. Film grany obecnie nie jest 
w serii dramatycznych przygód bohater 
skich I niewinnych lekarzy ani najlepszy, 
ani najgorszy. Miłym urozmaiceniem jest 
gra murzyna, kłóry wnosi sporo humoru. 
Gloria Słuart bardzo dobra, nieszablono 
wa aktorka — żona lekarza nie miała nie 
słety zbyt wiele pola do popisu. Świełlno- 
dźwiękowe efekty „okropnościowe” dość 
przestarzałej daty z czasów filmu nieme 
go. Zdjęcia dobre. : 

Dodatki interesujące. 
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„REKORD” w. 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

RADIO 
ŚRODA, dnia 8 grudnia 1937, 

8,00 Sygnał czasu i piesń poranna. 8.5 

Dziennik poranny. 8,5 Koncert orkiest у 

Wcjskowej. pod dyr. por. Sądowskiego. 9.( 

Regionalna transmisja z Bralina. 11,06 Mu- 

zyka popularna. 11,57 Sygnał czasn i hejn: *. 

t2,03 Poranek symfoniczuy. 13,00 Madoni : 

Eusowicka — opowiadanie. 13,20 Konec : 

rozrywkowy w wyk. Orkiestry Wiłeńskie :. 

14,45 Audycja dła wst. 1.,45 „Dzieci z eałj 

Pciski na Swaczynie u Dorotki* — aądyc: i 

dła dzieci. 16,15 Recital skr<ypcowy. 16,50 

Pogadanka aktualna. 17,00 Kult Matki Bos- 

kiej u rycerstwa polskiego — odczyt. 11.15 

t Koncert muzyki religijnej w wyk. Poznań- 

skiego Chóru Katedrabzg". 17,50 Determi- 

nizm a zasada przyczynowości — odczyt. 

18,05 Połska Kapeła Ludowa Feliksa Dzier- 

żanowskiego. 18.55 Program na czwartek. 

11,00 Rozmowa Sferki z troribonistą z Horsz 

tyńskiego Słowackiego. 19,15 Wieniec pieśni 

Słąska Cieszyńskiego. 19,35 Wiadomości spor 

towe. 19,50 Pogadanka aktualna. 20.06 Kon- 

cert Klubu Muzycznego. 20.47 Dziennik wie- 

ezerny. 20,55 Pogadanka. 21.00 Koncert Lho- 

pinowski. 21,45 Piękno mowy polskiej — 

kwadrans poezji. 22,00 Muzyka taneczna. 

22,55 Ostatnie wiadomości i komunikaty. 

25,06 Muzyka na dobranoc. 23,30 Zakończe- 

nie programu. 

CZWARTEK, dnia 9 grudnia 1937. 

| 6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,40 

Muzyka. 7,00 Dziennik poranny. 7,15 Muzy- 

ku 8,00 Audycja dla szkół 8,10 Przerwa. 

11,15 Romantyey — poranek muzyczny dla 

gimnazjów. 11,40 Płyty dla dzieci. 11,57 Sy- 

gnał czasu i hejnał 12,03 Audycja południo- 

| wa.. 13,00 Wiadomości z miasta i prowineji. 

1405 Kobiety starego Wilna — pogadanka 

Eugenii Kobylińskiej - Masiejewskiej. 13,15 

| Koncert życzeń. 14,25 Witold Halewicz, te- 
goroczny lanreat nagrody Tow. Filomatów 

w Wiłnie — audycja w poracowaniu Wła- 

dysława Sebyły. 14,35 Muzyka popularna. 

1445 Przerwa. 15,30 Wiadomości gospodar- 

cze 15,45 Rozmowa muzyka z młodzieżą. 

16,15 Koncert rozrywkowy. 16,50 Pogadanka. 

17,00 Polska wyprawa raukowa do Egiptu, 
17,15 Recital fortepianowy Józefa Turczyńe 

skiego. 17,50 Pogadanka sportowa. 18,10 Ма- 

ła skrzyneczka dla dzieci miejskich — Cio= 

cia Hala. 18,20 Recital šplewaczy.-1840 Na- 
sza turystyka w zimie — dialog Józefa Le- 

wona i Jarosława Niecieckiego: 18,50 Pro- 

granz na piątek. 18.55 Wileńskie wiadomości 

sportowe. 19,00 Powszechny Teatr Wvobraź- 

ar „Na miedzy” — słuchowisko. 19.25 Kon- 

cert chóru męskiego „Echo”. 19.50 Posadan= 

ka 20:00 Film i operetka. 20,45 Dziennik wie 

tzorny. 21,46 „Śląsk tematem lit rackim* — 
szkic. 22.00 Roncert kameralny. 2950 Ostat< 
nie wiadomości i komunikaty. 2300 Muzyka 
ną dobranoc. 23,30 Zakeśczenie programu. 

Niżem we własne 
05 serce 

Stanisław Olechnowicz (Legionowa 41] 
dokonał zamachu samobójczego, zadając 
soble cios ncżem w okolłcę serca. Przy- 
'czyną zamachu były nieporozumienia ro: 
dzinńe. Olechnowicza przewieziono do 

szpitała św. Jakuba w stanie nie budzącym 

obaw o życie. : 

Pikietewanie sklspów 
Wczoraj w godzinach włeczorowych 

znowu piklelowano niektóre sklepy žy- 

dowskie. 
Do żadnych incydentów przy fym rie 

doszło. (c). 

KAT ASA SORKIIIIKS TEMPO TS FALA 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
OBSIORNIKOÓW 

— Ceny niskie — 

kuratorze, na okoliczność, że w piątek, dnia 28 czerw- 

са о godzinie siódmej dwadzieścią wybuchł przy Old 
Bromoton Road olbrzymi pożar, wskutek, czego. ruch 
kołowy został na tym odcinku policyjnie wstrzymany 
do dziewiątej dziesięć. Zatem droga z Greyhilł do 

miejsca, gdzie nastąpiła aresztowanie mego klienta, 

trwać rausiało o sześć minut dłużej aniżeli w normal 
nych warunkach. ) ы 

— Poczciwy stary Runsy — pomyślał wzruszony 
Szczurek i otucha wstąpiła weń na nowo. 

' Upał na sali sądowej był nie do zniesienia. Wen- 
tyłatory pracowały bez przerwy, ale mimo to sędziom 
4 publiczności wydawało się, że lada chwila roztopią 

się z gorąca. Tylko przewodniczący, zwany w kołach 

znajomych i klegėw „Rumakiem“, przedewszystkiem 

z racji długiej, iście końskiej szczęki, a powtóre dła- 

tego, że prowądząc rozprawy, miał zwyczaj gnać na- 

przód i ignorował wszelkie przeszkody proceduralne, 

był chłodny i spgtojny, zupełnie jakby siedział w 

„Rumak“ nie miał zwyczaju ceremonjować się 

z przestępcami, o których winie był przekonany. Sko- 

ro tylko zwietrzył ze strony obrońcy niehezpieczeńst- 

wo, natychmiast udaremniał wszelkie zakusy zorgani- 

zowanią wizji na trasie Greyhill — Fulham Road. 

— Gorąco! jęknęła Jenny, która wraz 2 Madelei< 

ne siedziała na ławach prasowych. Jim Nording prze- 

pchał się do nich i podał jej porcję łodów. 

(D. e. n.)



Każdy otrzymuje nagrodę 

, skrzypce 1 mandoliny 

8 

WIELKA REKEAMA 
Wydawnictwa Popularno-Naukowego 

"W celu spopularyzowania naszego epokowego dzicła p. t. „POWSZECHNY LE- 
KARZ DOMOWY” wśród najszerszych warstw Społeczeństwa -przeznaczyliśmy cały -sze- 
rey różnych nagród zupełnie bezpłatnie za trafne rozwiązanie niżej umieszczonego za- 
dznia. Oprócz tego każdy może otrzymać pg. naszych: warunków następujące wartoś- 
cicwe „promie Е 

: ZUPEŁNIE DARMO 

A zegarki męskie I damskie 
bielizna stołowa ' 
sztuki płótna (po; 17 mir.) ! 
kupony na ubrania męskie (po 3 mir.) 
kupony jedwablu na suknie (po 4 mir.) 

. kołdry watowe 
oraz wielką Ноёё innych nagród, 

-, Jak cenne dzieła literackie I t. p. 

W z-r=w=rmm CHC Z=FuW- d=C- 

maszyny do szycia 
aparaty radiowe 
rowery damskie I męskie 
patefony walizkowe 
aparaty fotograficzne 

  

      

Kreski należy zastąpić literami w'ten sposób, aby otrzymać. znane przysłowie ludowe. 

Wykorzystaj okazję, która nadarza śię raz w życiu. Nie ma żadnego ryzyka — 
niepowodzenie wykluczone. Każdy otrzymu je nagrodę. : : 

Odpowiedź należy przesłać na zwykłej pocztówce (15 groszy). Prosimy podać 
czytelny i dokładny adres. . 

„dresować: 
Wydawnictwo PUPULARNO-NAUKOWE, Łódź, ul. 6-go Sierpnia 16/9, 

  

  

SKŁAD RADIOWY B-cl S. I M. LWOWICZ 
Baranowicze, Szeptyckiego 52, tel. 104 
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KALENDARZE na ROK 1938 
. OZDOBY CHOINKOWE 

POCZTÓWKI ŚWIĄTECZNE 
POLECĄ W DUŻYM WYBORZE 

HURTOWY SKŁAD PĄPIERU I MATERIAŁÓW PIŚMIENNYCH 

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA" 
WILNO, ZAWALNA 13 

  

  

/ 
  

Czyńcie zakupy świąteczne tylko w * 
Okręgowej Spółdzielni Stowarzyszenia Spożywców 

“ ” p 

„JEDNOŚĆ w Lidzie 
Biuro Spółdzielni -— ul. Mackiewicza 14, tel. 143. 

iż Prowadzi sprzedaż: | 
Materiały włókiennicze, ubraniowe, bielizniane, pościelowe oraz galanteria — 

в sorze1až w sklepie — Rynek 2, tel 81 
Gotowe obuw!'e damskie | mąskie — Suwalska 52 
Materlatv budowlane, cement wapno, papa dachowa, blacha itp. — Piaski 19 
Piekarnia rrechaniczna | cukiernia — Kolejowa 13, tel, 127 
Sklepy spożywczo-kolonialna zaopatrzone we wszelkie towary świąteczne — 

1) Suwalska 6, 2) kynek 2, 3 Piaski 19, 4) Żeligowskiega 11, 5) Su- 
walska 125. 6) Mennickiego 4, 7) Wyzwo enie 52 i 8) m-ko Żyrmuny 
  

  

Pierwszorzędna Krajowa Mechan. Wytwórnia wędlin 

Al. Wersockiege 
Lida, ul. Suwalska 9, telefon 7 | 8 

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

Firma nagrodzona medalem w 1928 roku na wystaw.e w Poznaniu. | 

Zamiejscowym klientom wysyłam zamówienia pocztą.       
  

   

    
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 

Konto P,K.O. 700.312, Konto rozrachun 1, Wilno 1 
Centrala — Wilno, ut, Biskupa Bandurskiego 4. 
Redakcja: tel, 79—godz.ny pizyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czyuna od godz. 9.30—15.30 

Drukarnia; tel. 3-40, Redakcja cękopisów nie zwraca 

Lida, ul. Ułańska 11 

3-go Maja 6 

    
Wydawnictwo „Kurjec Wileński Sp. Z 0. 0. 

|ELEKTRIT 
РОИ 

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 

Baranowicze, ui. Ułańska 11 
Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 

Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodną 

„KURJER WILENSKI“ 8 XII. 1937 
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POPULARNY 
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  7 obwodów, regulacja. wstęgi. 

koncertowy głośnik dynamiczny // 

  

    

a 
Ošwiadczenie 

Niniejszym oświadczamy, że podanie, znie 

słowiające p. Marię Butkiewiczównę, nauczy 

cielkę w Polenikach, gm. graużyskiej, pow. 

oszmiańskiega podpisaliśmy przez wprowa- 

dzenie nas w bięd. Twierdzenia, zawarte w 

tym podaniu w najmniejszej mierze nie od- 

powiadają prawdzie i za wyrządzoną p. Ma- 

riś Butkiewiczównie krzywdę, gorąco prze- 

praszamy. 
Oszmiana, 22 listopada 1937 r. 

Sielatycki Józef, Sielatycka Maria, Sza 

łatkiewicz Edw., Szałatkiewiczowa Zo- 

fia, Frąckiewicz Stanisław, Frąckiewi- 

czowa Stanisława, zam. Stodolniki, Sko 

roł Napoleon, Skorolowa Antonina, Ja 

giełłowa Anna, Jagiełłowa Jadwiga, 

zam. Ludwikowszczyzna, Iwaszko Bro 

nisław, Iwaszkowa: Melania, zam. Ja- 

chimiszki, Botrowski Ignacy, Mindziu- 

kiewiczowa Antonina, zam. Newopole, 

Fladryūska Maria, Ostrowski  Jóżef, 

zam. Poleniki, Mindziukiewiczowa Ma- 
ria I Jadwiga, zara. Nowopołe; Szałat. 

kiewicz Jan, Miadziukiewicz Wacł., 

Czekałowski Witalis, Mindziukiewicz 

Jan, zam, Poleniki, Ostrowski Bolesł., 

Ostrowska: Bronisława, zam. Poleniki, 

gm. graużyska, pow. 

Szalaikiewiczowa Maria, 

     

Stodolniki, 

  

płaci honorarium za artykuły, Warunki 

współpracy po nadesłaniu znaczka 25 gr. 

CZASOPISMO „TEMPO“, 
Katowice, Słowackiego 17. 

  

Duzy transport 

swieżch ORZECHÓW 
włoskich, fig i daktyli 
ю poleca 

A. Januszewicz 
Zamkowa 20-a, tel. 8-72 

Przetarg 
Komitet Budowy -Liceum Pedagogicznego 

w. Szczuczynie ogłasza pizetarg niecgrani- 
czony na wykonanie robót stolarskich przy 
wykunczen'u-guiechu. ” 

Z wururkami przetargu można zazaajo- 
mie się w kancelarii Liceum w godzinach 
urzedewych względnie otrzymać je. pozzcą 
za cj łalą 1 zł. 

Oferty nałeży składać na ręce Dyrektora 
Liceum. 

  

Przetarg odbędzie się w gabinecie Dyrek-- 
tora Gimnaz;:m w Szczuczynie w dniu 18 
grudnia 1937 r. o godz. 15-0j. й 

į Komitet. 
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„ Bandurs 

oszmiańskiego,. 

Początek o godz. 12-ej 

Jutro premiera. 

japońskiej 1904-5 r. 

W rol. ał. urocza 
DAN.E' LE 

I Adolf WOHLBFUECK 

Miasto 
Sceny pełne napięcia i sensacji! 

CASIN 

  

  

W rolach ałównych: 
Nad proaram: DODĄTKI. 

zdięć na dnie cceanu 

Chrześclipóckia Lino 

SWIATOWA | 

  

Potężny film SZPIEGOWSKI. 
Tragiczna karta z wojny rosyjsko- 

Bohaterska wałka o 

PORT| 
ARTURA 
Bezgraniczna miłość Rosjanina i Japonki na 
potężnym tle zmagzń RASY ŻÓŁTEJ I BIAŁEJ 

DARRIEUX 

Piękny kolorowy NADPROGRAM. 

Początek o godz. 2-ej. 
o wielkiej niesprawiedliwości ludzkiej.., 

„ZACUDZE WINY" 
Warner BPXTER i Gioria STUART. 

Nieodwołalnie ostatni dzień! 
Wspaniała komedia polska dla wszystkich! 

„NIEDORAJDA“ — DYMSZA, Znicz i Orwid 
Szla dobrze cqgrzena 

  

  

  

Kino RRARS| Premiera] Potężne arcydzieło reżyseri Tari:ūsk'ego 

Anatol 
Wysadzanie miasta w powietrze 

Początek o godz. 2-ej 

Wstrząsaiący film 

Sala dnnrza oarzana 

KHELIOS Poteżnv film A 19.8 r. o bohaterstwia, miłości * a 

HELIOS| Łódź podwodna nr. 9 
Dolores Del Rio, Richard Dx i Chester Morris. 
Była kochanką jedneao i źoną drugi qo. Katastrofa lodzi podwodnae|. N.ebywała techniką Ž : Nad prog'am: AKTUALIĄ 

Staraniem Instytutu Caritas Arehidiecezj! Wileńskie! wvświętlą 
monument. film wi»ry i mi- 
łości, pełen uśmiechów i łez Białe róża 

Bohaterami te1o f lmu są ludzie © gorącvch serczch, zdolni do największych poświęceń 
w imię miłości I dla dobra b'ižaich. Każdy powinien zob-c yć. to: cudowne arcydzieło Uprasza się o przybywanie na początki seansów: 3—5—7 9, w niedzielę od 1-ej 
  

OGNISKO | ©: 
w Super» 
filmie pt. 

' 

  

  

NOWOCZESNE 
Meble GWARANTOWANE 

Komplety i pojedyńcze 
POLECI 

В. КЕЕФ 
bvły kierownik firmy 

M. WILENKIN 
Tanio, warunki dogodne 

Wilno, Niemiecka 4 m. 20 
Pracownia na miejscu 

  

„AAMAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAASAAAAAAAAA AAS 

LEKARZE 
WYYYYYYVYYYYYYTYTYYYYTYYVVYYY 

DOKTOR MEL, 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne, kobiece. 

- Przyjmuje w go... 8—0. 12—1 1 4—7. 
Zamkowa 3 m 9 

    

DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz Choroby skórne 
weneryczne i kobiece. ul. Wileńska r. 34, 
tel 1866 Przyjn uje od 5—7 wiecz. 

  

DOKTOR е 
Wolfson 

Choroby akórne, weneryczne | moczo- 
płciowe. Wileńska 7, tel. 10—67 Przyjmuje 
cedzień od. g. 9—12, w niedzielę od 5—8. 

  

DOKTOR 

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

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

„ wujiejscowościach, gdzie nie ma 

jyego ani agencji zł. 2.50 

IT 

ego 4, tel, 

choroby weneryczne, skórne i movzopłciov.e 
| ui: Wielka 21, tei. 921  Przyimujo o dgodz 
k 9—1 I od 3—2. 

  

DESCE 

żeń, miejsca, 

  

EWY PSY 

3-40, 

    

Dziś. Znakomita 
rodaczka 

MOSKWA—SZANGNKAJ 

  
  

    

Pola Nesri 

Pacz. Seans 0 4-ej. w niedz. i św. g 2-ef. 

WAADA AAA AAAA ŁAD ZA AAA DBAŁA AAAA AAA ŁA DAŁA LZĄJ 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYTYYYYTY 

AFUSZERŁA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz 9-ej rano do godt. 7-ej 
wieczorem Ul. Jakuha aJsińskiego 5—18 
rės Ofiarnej. obok Sydu 
AAAAMAAAAMAAAAALAAAMAAAAAAAAA AA AAA AAA LLA) 

› РВ АСА 
стузясстосстуттттЯуТ 

2 MLODA OSOBA z kauc'; poszukuje ją- kiejkolwiek pracy. Oferty do administracji 
„Kurjera Wileńskiego”, pod „206“. 

KRAWCOWA z długoletnią praktyką 
Przyjmuje do roboty suknie i płaszcze oraz 
mcże iść na dom. Wykonanie solidne i su- 
mienne. Ceny dostępne — 1. Metropolitatna 
Nr. 1—18. 
AA4 + ADAZ AGGA KA ADA NAA AAAAA NAGA ŻA AAA ŁAAAAJ 

Handel i Przemysł 
TYYYTYYYVYVYYYYYYV' wtTvvvv?v WYYYYYYYYVYYYYYY 

KALOSZE—SNIEGOWCE własnego wy- 
rcbu „OBUWIE poleca  połska: wytwórnia 
W NOWICKI — Wilno, ul. Wielka Nr. 30. 
Pantofle ranne. 
ŽAAAAAAAAASAAAAAA L AAA kaka 

Kupno isprzeda 
YTYYYYYYVVP"YRYYY"VV-T"WYTYVYYYTYYYYVYYTYY 

PLAC KUPIĘ, ok. 3009 mtr. kw. przy sta 
cj lub bocznicy kolejowej w Wilnie łub o- 
kclicy. Oferty do Kurjera Wileńskiego dla 
„Przemysłowca”, 

    

WAŻNE DLA BUDUJĄCYCH. Materiał 
drzewny z rozbiórki rusztowań i barak war 
sztatowy do sprzedania „o cenach b. przy. 
stępnych. Wiadomość: T-wo K. Rudzki i S-ka 
przy moście Zwierzynieckim, ul. Mickiewicza 
-AAAŁAŁAAAAAAAAAŻA i Akai 

LOKALE 
VVYTVYVYVYVYVYVYVVYVYVVYVYVYVYVYTYTYTYVYYT 

MIESZKANIE, 4-pokojowe z wygodami 
d» wynajęcia, Zwierzyniec, Witoldowa 9, 

    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz mitimetr. przed tekstetn 75 gr., w tekście'60 gr, 
za tekstem 3% gr, drobue 10 gr, za wyraz, kronika redakc, 1 komunikaty 60 ye, 
za wiersz jednoszp. Do tych ceu dolicza się za ogłoszenia cylrowe tabelarycz- 
ue >0*/. Uład ogłoszeń w tekście 5-cio tamowy, za tekste u. 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Adiniuistracja 
zastrzega sobie prawo -zm any termiuu druku Oztoszeń i nie przyjmuje zastrze» 

Ogłoszenia są przyjmowane w. godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

      

Jan Pupiałło


