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Upadek Nankinu 
Upadek Nankinu, stolicy Republiki 

Ghińskiej, nie stanowi żadnej niespo- 
dzianki ani dla Japończyków, ani dla 

Chińczyków. Z tą chwilą bowiem, gdy 
Japończycy złamali trzymiesięczny 
bohaterski opór wojsk chińskich pod 
Szanghajem, zdobycie Nankinu było 
dla nich kwestią czasu. Z tego zdawał 
sobie sprawę również mauszałek 
Czang-Kai-Szek. To też bynajmniej 
nie zamierzał on bronić stolicy, lecz 

z góry przeprowadzał jej ewakuację, 
przenosząc różne centralne instytucje 
i urzędy w głąb kraju. aby w ten spo- 
sób uniknąć generalnego starcia z na- 
cierającymi wojskami nieprzyjacie!s- 
kimi 
Tym niemniej jednak, upadek Nan- 

kinu będzie stanowił punkt zwrotny 
w wojnie japońsko-chińskiej. Japonia 
bowiem, która dotąd nie mogła osiąg- 
nąć tak pożądanej dla niej kapitualcji 
Czang-Kai-Szeka i wprzęgnięcia go w 
rydwan swej polityki azjatyckiej, po 
zdobyciu Nankinu, jak donosi agencja 
Domei, ma zamiar egłosić deklarację 
odwołującą uznanie centralnego fzą- 
du chińskiego, złożonego z człon- 
ków Kuomintangu i powołać do życia 
nowy, posłuszny sobie rząd, który by 
zgodził się na współpracę z Japończy- 
kami na warunkach przez nich po- 
dyktowanych. 

Gzy ten plan zostanie zrealizowa- 
my — trudno na razie. powiedzieć. 
Dziś już jednak widzimy, że zarówna 
w Pekinie, jak i Szanghaju oraz in- 

nych przez Japończyków zajętych 
miejscowościach udało się im powo- 
łać złożone z Chińczyków rządy lo- 
kalne. Nie jest więc rzeczą wykluczó- 
ną, że po zajęciu Nankinu, zostanie 
powołany również rząd centralny, 
który bez zastrzeżeń pójdzie na współ 

. pracę z Tokio i dopomoże Japończy- 
kom umocnić się w zdobytych przez 
nich prowincjach. 

Powstaje jednak zasadnicze pyta- 
mie: czy po zdobyciu Nankinu Japoń- 
czycy zaniechają pościgu wajsk chiń- 
skich i tym samym zaprzestaną dal- 
szych działań wojennych oraz czy zaj- 
mą się umocnieniem swych wpływów 
na okupowanych terytoriach, czy też 
będą nadal kontynuowali wojnę, po- 
suwając się coraz bardziej w głąb 
Chin? Na to pvlanie, kierownicze sfe- 

ry Japonii nie dają jednolitej odpowie 
dzi. Koła militarne są zdania, że 7 Chi- 
nami trzeba raz na: zawsze zrobić po- 
rządek. Wg dziennika „Yomiusi Szim 
bum* wyrażającego opinię tych kół, 
Japonia nie powinna wstrzymać dzia- 
łań wojennych dopóki przywódcy 
Kuomintangu z Czang-Kai-Szekiem 
na czele, zajmujący  nieprzejednane   

slanowisko w stosunku do Tokia, 
nie będą zlikwidowani. Zaniechanie 
bowiem dalszych działań wojennych 

"i ograniczenie się do zdobytych pro- 
wincyj, pozwoliłoby Czang-Kai-Szeko 
wi skoncentrować wojska w prowin- 
cjach Kwasung i Kwangsi, przekształ 
cić te prowincje w bazy operacyjne i 
przygotować się do przyszłej wojny 
z Japonią. Tym bardziej, że Czang- 
Kai-Szek liczy na pomoc ze strony 
Anglii, Francji, Ameryki i Rosji so- 
wieckiej, która by mu pozwoliła na 
odpowiednie uzbrojenie się i przygoto 
wanie się. 

Koła natomiast ba”dziej umiarko- 
wane na czele z premierem ks. Ko- 
noye, są ponoć odmiennego zdania. 
Półroczna wojna bowiem w znacznej 
części wyczerpała Japonię pod wzglę- 
dem finansowo-gospodarczym. Konty 
nuowanie działań wojennych. wyma 
gałoby jeszcze większego nakładu sił. 
co w rezultacie mogłoby doprowadzić 
do niepożądanych konsekwencyj. Dla 
tego też ks. Konoye, jak podaje Reu- 
ter, ma domagać się zaniechania woj- 
ny i ograniczenia się do dotychczaso- 
wych zdobyczy. 

Która z tych grup zwycięży — po- 
każe najbliższa przyszłość. Rzecz oczy 
wista, że rozumowanie sfer wojsko- 

| wych, jest w zasadzie słuszne. Marsza 
łek Czang-Kai-Szek bowiem, cofając 
się w głąb Chin w zasadzie odbywa 
drogę powrotną swego głośnego mar- 
szu na północ, który rozpoczął w lip- 
cu 1926 r. i który go wówezas dopro- 
wadził do zdobycia Nankinu i Szang- 
haju. Po odbyciu tego triumfalnego 
marszu, i rozgromieniu komunistów, 
próbował on zjednoczyć Chiny pod 
sztandarami Kuomintangu w myśl! za 
sud jego twórcy dr. Sun-Jat-Sena, 
pierwszego prezydenta republiki chiń 
skiej. To olbrzymie zadanie, nie zosta- 

ło osiągnięte. Na przes”kodzie stanęli 
podtrzymywani r rzez Moskwę komu- 
niści oraz Japończycy. 

Dziś właśnie pod uderzeniami 
wojsk japońskich twórca nowych 
Chin, cofa się z powrotem. Ale to co- 
fanie się, o ile można sądzić, bynaj- 
mniej nie oznacza rezygnacji z dzieła 
zjednoczenia Chin. W Chinach bo- 
wiem posiadają olbrzymie interesy 
Anglia, Ameryka, Frarcja i Rosja So- 
wiecka. Aczkolwiek państwa te z róż- 
nych względów. dziś nie występują 
czynnie w obronie niepodległości Chin 
— to jednak Czang-Kai-Szek bynaj- 
mniej nie łudzi się, licząc na ich po- 
moc. Postępowanie bowiem Japonii w 
Szanghaju, w.sposób wyraźny wska- 
zuje, że Japończycy są zdecydowani 
wyrzucić z kontyneniu azjatyckiego 

BEST 

Akc'a pomocv zimowei w Niemczech 

Kanclerz Hitler składa datek na rzecz pomocy   zimowej, podczas powszechnej 
zbiórki ulicznej w Berlinie.   

wyżej wspomniane mcearstwa. A to 
właśnie, zmusi je wcześniej czy póź- 
niej udzielić bardziej wydatnej pomo- 
cy Czang-Kai-Szekowi, który w od- 
budowie Chin, chciał opierać się i opie 
rał się o ich pomoc finansowa-gospo- 
darczą i techniczną. To zaś może umo 
żliwić Gzang-Kai-Szekowi podjęcie w 
przyszłości nowego marszu na północ. 

Tym bardziej, że wzrost nacjona- 
lizmu chińskiego oraz popularność 
Czang-Kai-Szeka, jako wodza odra- 
dzających się Chin, są tak duże w na- 
rodzie chińskim, że jego poczynania 
mogą znałeżć oddźwięk nawet w pro- | 
wincjach zajętych przez Japończy: 
ków. Istnienie zaś takiego ośrodka, 
stanowi duże niebezpieczeństwo dla 
Japonii i jej zdobyczy terytorialnych. 
To doskonale rozumieja japońskie sfe 
ry wojskowe i dlatego nalegają na 
rząd ks. Konoye, . ażeby prowadził 
wojnę do zwycięskiego końca i nie do- 
puścił do ewentualnego nowego mar- 
szu Czang-Kai-Szeka. Sk. 

  

  

  
Brytyjski minister wojny, 

  

Reorganizacja angielskiej zrmii 

  

Hore Belisha (po lewej) rozmawia z szefem sztabu ges 
neralnego Imperium, Viscount Gort, który ma przeprowadzić reorganizację armił, 

l polegającą na zastąpieniu starych genarałów przez młode siły. 

  

Zmarł Andrzej Strug 
WARSZAWĄ (Pat) — 9 bm. nad ranem zakończył życie 

po ciążkiej i długotrwałej chorobie znakomity pisarz An- 
drzej Strug (T. Gałecki). 
EEE AA,   

Wydział Rolniczy na U.S.B. 
zamiast Stud'um Rolniczego 

Wczoraj Ścjm rozpatrywał pro- 
jekt ustawy © przemiznowaniu Stu- 
dium Rolniczego w U. S. B. w Wilnie 
na Wydział Rolniczy Uniwersytetu. 

Projekt ustawy po pierwszym czy 
taniu bez dyskusji został przesłany 
do Komisji. 

  

Włochy ofcjalnie występują z Ligi Narodów 
RZYM (Pat). W kołach dyploma- 

tycznych krążą pogłoski, jakoby Wło- 
chy, idąe za przykładem Japonii i Nie 
miec, miały się oficjalnie wycofać z 
Ligi Narodów. 

Aczkolwiek pogłoski te nie są jesz 
cze potwierdzone, sfery dyplomatycz 
ne traktują ie z naiwiększą nowaga. 
Decyzja co do tego ma być ogłoszona 
przed końcem tygodnia. Głównym po 

wodem tego kroku ma być opóźnie- 
nie w uznaniu przez Ligę Narodów 
Imperium Włosko-Akisyńskiego. 

POTWIERDZENIE. 

LONDYN, (PAT|. — Reufer donosi z 
Genewy, iż w famie'szych kotach wlas- 
kich poiwłerdzaią wiadomości, IŻ Włochy 
w sabotę osłaszą oficjalna swe ustąpienie 

Į z Ligi Narodėw. Ž 

Rozpoczęła sie konferencja 
trzech państw bałtyckich 
TALLIN (Pat). Dzisiaj rozpoczęła 

się w Tallinie konferencja ministrów 
trzech państw bałtyckich, na której 
będą rozpatrywane zagadnienia ogól- 

| nej sytuacji politycznej w Europie, 
sprawa klauzuli bałtyckiej oraz wza- 
jemne stosunki Estonii, Łotwy i Lit- 
wy. 2 

  

Żydzi rezygnują z Palestyny? 
Porozumienie żydowsko-arabskie 

JEROZOLIMA, (PAT). Arabski dzien 
nik „Falanstin“, Jak donosi Reuter, ogłosił 
sensacyjną wiadomość o rzekowym poro 
zumieniu pomiędzy przywódcami arabski 
mi a żydowskimi co do przyszłości Pales- 
tyny. Układ ten rzekomo przewiduje dal 
sze trwanie obócnego usirojiu z ustale- 
niem stałego stosunku ludności, wynoszą 

cego 65 procent Arabów i 35 proc. Ży 
dów, stworznnie zgromadzenia prawodaw 
czego i przyznanie obszarów, zapewniają 
cych minimum egzystencji włościanom 
arabskim. 

Oficjalne koła żydowskie, zarówno jak 
I lokalni przywódcy arabscy, twierdzą, IŻ 
nic o podobnym układzie nie wiedzą. 

Jawne wybory w Sowietach 
MOSKWA (Pat). : Według wiado- 

mości ze źródeł nieoficjalnych kartki 
wyborcze będą podpisywane nazwis- 
kiem przez większość wyborców. Nie- 
<którzy sądzą nawet, że liczba podnisa 
nych kartek wyniesie przeszło 900, 

gdyż rzadko kto zbchce narazić się na 
pcdejrzenie, że jest wrogiem ludu, 
tym bardziej, że w wy*% rach, jak о- 
świadczył Mołotow w swej mowie wy 
kerczej, wezmą również udział i wro- 
gowie władzy sowieckiej. > 

Wł. Studnicki skazany 
na 3 mesące aresztu i 500 zł. grzywny 
WARSZAWA (Pat). Dziś w sądz'e 

okręgowym zapadł wyrek w sprawie 
SŁ Starzyńskiege przeciwko Siadnic- 
kiemu, 

Oskarżony Studnicki skazany z0- 
stał na 3 miesiące aresztu | 500 zł. 
grzywny.   

$. P. ANDRZEJ STRUG (TAD. GAŁECKI) 

urodził się w r. 1873. Od najwcześniejszych 

tat szkolnych był członkiem tajnych stowa. 

rzyszeń, należał do Polskiej Pariii Socjalt- 

stycznej, z ramienia której piastował mandat 

senatorski. 

W latach przedwojennych jeden z pierw 

„szych członków „Strzelea*, organizowanego 

przez. Józefa Piłsudskiego, w latach wojny 
był oficerem frontowym pierwszej Brygady. 

Współtowarzysz ideowy Żeromskiego, za 

wód swój pojmował jako nieustauną służbę 

narodowi i ideom społecznym. 

Do najbardziej znanych jego prac należą: 

„Ludzie podziemi“, „Jutro“, „Ze wspomnień 

starego sympatyka*, „W twardeį službie“, 

„Dzieje jednego pocisku*, „Ojcowie nasi*, 

„Portret*, „Pieniądz, „Mogiła nieznanego 

'żołnierzać, „Kronika Świeciechowska*, Po- 

kolenie Marka Świdy*, „Z powrotem*, „F'ar- 

tuna kasjera Sniewankiewicza*, „Klucz ot- 

chłani*, „Żółty Krzyż”. Śmierć przerwała mu 

pracę nad nowym cyklem powieściowym, 

którevo pierwsza część p. t. „Millardy* uka- 

zala się nrzed kilku tygodniami na rynku 

księsarskim. 

Nie tyłka literacką, ale i srołeczną zasłu. 

są Struga jest. że w powieścinch swych wy- 

siawił pomnik czesto bezimiennym bohate- 

rom wałk o wolność i nienodlecłość — chła- 

pom, robotnikom i intelisencji. W „Ojench 

naszych* wrócił da powstsńców z r. 18834 

w „Pan I parobek* — do doll sybirskiej ska< 

zańców i stwerzył głęboko przejmujący 0b- 

raz niedoli I brhaterstwa uciemiężonego na 

radu. „Mogiła nieznanego żołnierza” | „Żół. 

ty Krzyż* malują dzieje wielkiej wojny: w 

„Pieniądzu i ostatnio wydanych „Miliardach* 

poruszył tematy bardziej kosmopolityczne, 

związane z życiem międzynarodowej finan- 

sjery 

Kondolencie 

WARSZAWA (Pat). Polska Aka- 

demia Literatury wysłała do p. An- 

drzejowej Strug-Gałeckiej następują- 

cą depeszę: 
„Z powodu zgonu mąża pani, wielkie 

go pisarza, który twórczym trudem całe 

go swego życia powiększał dorobek pol 

sklego piśmiennictwa, Polska Akademia 

Literatury przesyła pani wyrazy "najgięb= 

szego współczucia”. ; 

Sekreiarz generalny (—] Juliusz Kaden 

Bandrowski, wiceprezes (—] Leopold 

Stał, prezes [(—] Wacław Sieroszewski, 

СВ li k i ii i 

Wieep'emier Kw'atrowski 
obywatelem hotorowym gm 

Borzęcin 
TARNÓW (Pat). Gmina Borzęcin 

koło Brzeska, nadała więepremierowi 
inż. Kwiatkowskiemu obywatelstwo 
honorowe. 

fin. Delb)s w nedzelę p.zy- 
bedzia do Jugo lawii 

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa do 
nosi: Min. Delbos przybędzie 14 grud- 
nia o godz. 9 do Białogrodu, gdzie zą- 
mieszka w poselstwie francuskim, °
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Pienarne obrady Sejmu 
WARSZAWA, (PAT). — Na wsiępie 

wczorajszego posiedzenia odesłano na 
wniosek marszałka do komisji budżetowej 
przedłożenie rządowe o zamknięciu ra- 
chunków państwowych za okres od 1-90 
kwietnia 1935 r. do 31 marca 1936 r. z 
wnioskiem Najwyższej Izby Kontroli o zał 
wierdzenie rachunków | udzielenie rządo 
wi absoluiorium z gospodarki finansowej 
za powyższy okres budżetowy. 

W dalszym ciągu odesłano w pierw- 
szym czytaniu do odpowiednich komisyj 
w myśl propozycji marszałka 24 rządowe 
projekty ustaw. 

Nasiępnie poseł Surzyński osa! 
sprawę ratyfikacji porozumienia między 
Polską a Fiancią o przedłużenie prowizo- 
rycznego układu handlowego | o zmia- 
nę jednego arłykułu tego układu. Raty- 
iikacja wymienionego porozumienia ma 
charakter raczej porządkowy. 

Ustawę ratylikacyjną przyjęło w 2 ! 3 
czytaniu. 

P. Kroebl referował ratyfikację układu 
1 Szwajcarią w sprawie likwidacji sum tak 
zwanych zamrożonych wskutek  ograni- 
czeń dawizowych. 

Ten sam poseł. referował nasłępnie ra 
tyfikację dwuch protokułów do konwencji   

handlowej polsko-szwajcarskiej. 
W głosewaniu przyjęło obie usławy 

rałyfikacyjne  referowane przez posła 
Kroebla w 2 i 3 czylaniu. 

Nasłępnie p. lahoda-Żółtowski refero 
wał projekt ustawy o ratyfikacji układu 
dodatkowego z 29 lipca 1936 r. o kon- 
wencji handlowej „> Polską a Au 
strią. * 

Sejm przyjął valiūisį w 2 i 3 ezyłaniu 
bez zmian. 

P. PEŁCZYŃSKA 

przedstawiła izbie ustawę o ratyfikacji pro 
tokułu dodatkowego podpisanego 29 ma 
ja 1937 r. do protokułu tarylowego pol- 
sko-estońskiego z 23 lutego 1937 r. No- 
wy prołokuł przedłuża ważność zniżek 
celnych udzielonych Ełonii na maszyny 
mleczarskie nie wyrabiane w kraju, a pot 
rzebne dla .ozwoju naszego przemysłu 
mleczarskiego do końca roku bieżącego. 
Porozumienie ło jest gospodarczo korzy 
stne dla nas. W głosowaniu Izba przyję 
ła je w 2 i 3 czytaniu. 

Po referacie p. Fomeli o ustawie o ra 
fyfikaci) porozumienia polsko-finlandzkie 
go z dnia 17 lipza 1937 r. w sprawe cle- 
nia serów pochodzenia finlandzkiego, któ 

re przedłuża ważność zniżek celnych dla   

| łych serów do 31 lipca 1938 r. — Izba 
przyjęła w 2 1 3 czytaniu projekt powyż 
szej usławy. 

Sprawozdawca p. Morawski zrefero- 
wał następnie projekt ustawy o ochronie 
znaku I nazwy Czerwonego Krzyża oraz 
godła związku szwajcarskiego. 

Projekł ustawy zosłał przyjęły w 2 I 

3 czytaniu. 
Był ło osłatni punkt porządku obrad. 

Pomiędzy innymi interpelacjami, wpłynęła 
interpelacja p. Hermanowicza do ministra 

skarbu w sprawie niszczenia przez Mono- 

pol Zapałczany polskiej produkcji pałycz 

ków zapałczanych.,   

  

  

NAJTAŃSZY _ 
TYGODNIK W POLSTE 

PISMO [LĄ 
MIESZKAŃCÓW WSI 

GAZETA TYGODNIOWA 

GŁOS 
Wychodzi w każdą niedzielę, Daje popularny asg wiadomości 
politycznych, społecznych i gospodarczych 2 całego tygodnia oraz 

artykuły fachowo-rolnicze. 

Prenumerata roczna 2 zł. Cena egzemplarza 5 gr. 
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zpończyty wezwali Hankin do poddania (i 
SZANGHAJ (Pat). Dowódca armii 

Japońskiej gen. Maisn! zwrócił się do 

dowództwa wojsk chińskich, bronią- 

eych Nankinu z żądaniem poddania 

młasta do godziny 12 w południe. w 

piątek. List gen. Matsui, zawierałecy 

żądanie poddania miasta, został zrzu- 

Keńlowskie zareczyny ср ВО ер> 

4 

    

|fusacjo przedsławia dwić młode córki księcia von Portland, kióre mają wkiółce: wejść do kodowa tehish belgijskiej. 

Jedna ma być wybranką króla Leopolda a druga jego brała, księcia Charlesa. Na zdjęciu pe od. Eo -- sienų 

  

druga — Malgorzata, Irzeci — ks. Charles, 

  

W ielokrośny morderca 
aresztowamy we Fieamcji 

PARYŻ (Pat). Policja francuska dokonała 
wezoraj sensucyjnego aresztowania, dzieki 

kłóremu wyjaśniono kilka tajemniczych mor 

derstw, dokonanych w ostatnich czasach. 

Aresztowany pod zarzutem zamordowa- 

mia agenta mieszkaniowego w Wersału, 6. 

sobnik oświadczył, iż jest obywatelem nie- 

mieckim i nazywa się Siegfried Seuerbey. 

*"Podezus wstępnego przesłuchiwania przyznał 

sie jednakże, iż właściwe jego nazwisko 

brzmi Eugeniusz Wiedmann. Areszłowany 

  

(„czytając garetę czy zwraca Pan 

uwagę na reklamę? 

‚ — A wie Pan, przecież to jest nie. 

zawodny informator handlowy, cie. 

kawy i praktyczny, a wiadomości, 

€>erpane 2 rekiam, ułatwiają Panu 

wybór towaru j prowadzą do odpo. 

wiedniego źródła zakupu. 

„Dlatego też, rozsądny przemysło- 

wiec, troszczący się 0 popularność 

wych wyrobów, lub kupiee, który 

chce zdobyć hiezną khentelę — re. 

klamuje się stale w „KURJERZE 

WILEŃSKIM". 
— To jest wierny | niezawodny 

sposób zdobycia klienteli. 

    

przestępea urodził się w łutym 1908 roku 

we Frankfurcie nad Menem. Przybył do 

Uraneji w roku 1937 z Niemiec, skąd zbiegł 

przed służbę wojskową. 

Dalsze dochodzenie stwierdziło, tł Wied 
maB zamordował nie tylko agenta mieszka- 

niowego w Wersniu, ale jeszcze i trzy inne 

oschy. M. In. miss Dekovenn, młodą aktorkę 

smerykańską, której tajemnicze zniknięcie 

® lipcu r. b. przez wiele tygodni wypełniało 

najrozmaitszymi domysiami lamy prasy nie 

tylko franeuskleį, ale | amerykańskiej. 

Przesłuchiwanie zabójcy miss Dekorvern 

trwało do południa, Jnż-w nocy mordesea 

zapowiedział, Iż zeznania jego będą sensacyj 
ne. Prasa, podające wiadomości o ujęciu 

zbrodntarza, | jego zeznania, zwraca uwagę, 

15 Wledmann jest jednym z najniebezpiecz- 

niejszych bandytów, jakich schwytano w о- 

gėle we Pranejt, nie wisdomo, kiedy się 

skończy lista jego ofiar. 

Indagowany na temat fajemniczego znik 

nięcia Fritza Frommera, który siedział z 

nira kiedyś w więzienia, Wiedmann przyzaał, 

ił zamordował go w swej willi, a zwłoki za- 

kopał w piwnicy. 

Wiedmann oskarża się również, iż fest 

»abójeą szofera taksówki Gouffy. Zbrodnia 

ta została popęłniona w początkach wrześ. 

nia, w okolicach Orleanu. Samochód zamor- 

dowanego znajduje się oheenie w ogradzie 

wi „La Vonlzie“, 

Bandytę skonfrontowauo z przyjaciółką 
Rogera Leblonda, którego zwłoki znaleziona 

w samochodzie w Neniily. Panna de Moner 

wświadezyła bez wahania, kiedy jej pokaza- 

no szelki, których używał zbrodniarz, IŻ na- 

leżały one do jej przyjaciela. Wiedmann nie 

usiiował jeż wobee tego przeczyć. iż był 

sjtaweą I tej zbrodni. Ośwladezył on, iż po- 

pełnił zbrodnię w celach rabunkowych. 

Dochodzenie stwierdziło, iż Wiedmann 

wynajął willę „La Voulzie* w St. Cloud, w 

    

Bo egzaminów 
przygotewnje doświadczeny R naucz 

gimn w rakragie proziumu nowego 
t dawnego typu ginu Spiecjainość poł 
ski matbomatyka zyka. przyroda. 
Nauka seluina. ddpłata przystępna. 
Zęgłoszema da tedakcy „Kurjera Wi 
leńshiego” po godz 738 wiesz lub 

telefopiu zmie nr РО&Ф pokój 5, od 
godz 18 rano do 7 wierz. 

m L a   

akoliey Paryża za pošrednieiwem niejaklego 

Maurtee'a, którego nazwiska nie zna. Zamia- 
rem jego było zwabianie da willi zamożnych 

osób w celach rabunkowych. 
Władze sądowe, prowadzące dochodze. 

nie, udały stę po południu do Sł. Clond. W 

miejscu, wskazanym przez bandytę, znale- 

zleno rozkładające się zwłoki mtes Deka- 

vėnn. Oflara zbrodniarza miała jeszcze na 

głowie kapełusz. Obok niej leżał woreczek 

1 aparat fotograficzny. 

Na głębokości 50 em. znalezłono zwłoki 

Frommera, w miejsen, wskazanym przez 

Wiedmanna. Bendyta zabił go. mierząc z ty- 

łu w głowę I knia wyszła lewym okiem. Wła. 

dze policyjne znalazły poza tym w willi pal- 

to Rogern Lehłonda. Sekcja zwłok miss De 

keyvenn stwierdziła, że została 6na nduszo- 

ne sznurkiem zaełśniętym na szył. 

Polleja jest zdanła, że Wiedmann miał 

dwóch wspólników. 

SARAŻAŻŁAZAŁADŁARAŁAGYA 63503 RARAA?" 

1 Teatr m. NA POH"LANCE Teatr m. NA POHULANCE 
Mt o a, 8,5 wiecz. 
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Kronika telegraficzna 
— Premier Jasosławii Stoladinowiez o. 

puścił o godz. 0,20 Rzym, udałąc się do Al- 
ficri. Na dworėn žegmali go Mussolini. noslo 
wie jugoslowieūscy przv Kwirynałe i Waty- 
kanie, sekretarz partii faszvstowskieį, podse 
kretarza stanu w ministerstwie rolnie'wa о- 
raz wvżsi urzędnicy ministerstwa spraw za- 

granicznych. 

—Krėl Leonold TIE w iowarzysiwie matki 
I księżny Portłand przybył popołudnin do 
Lendyntt. 

— Znany poeta węgłerski Atiala Jozsef 
rzucił się pod pociąg, pónosząe śmierć na 
mie jseu. 

Przyczyną samobójstwa był rozstrój ner 
wowy. Zmarły liczył 33 łata. 

— Głagolew, redaktor sewieckić h wy- 
dawnietw literackich „Znamia” К „Chudożesi 
wiennyj Trust" oraz „Swietocz”, został aresz 
ławany jako aferzysta i defraudant, Śledzt 
wo usialiło, że zdefraudowana sama w insty 
tucjach państwowych wynosi 240 tys. rb. Jak 
znykle w takich wypadkach, okazało się po 
20 latach, že Gineo'ew jest synem b. naczel 
nika ochrany carskiej, 
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cony z samolotu japońskiego nad 
kwaterą główną wojsk chińskich, 

TOKO (Pat). Agencja Domet do- 
nosi, iż wojska japońskie nacieraią w 
dalszym ciągu na Nankin, wypierając 
powoli wojska chińskie z zaimowa- 

nych stanowisk. Dzisiaj rano kolum- 

ny japońskie zajęły lotnisko w Ta- 

chino oraz inne punkty strategiczne 

w bezpośrednim sąsiedztwie Nanki- 

nu. Samołoty bez przerwy bombardu 

ją mury, otaczające miasto. Pojedy- 
nek artyleryjski w ciągu dnia wczo- 
rajszego był niesłychanie gwałtowny. 
Straty chińskie są bardzo ciężkie, cha 
ciaż główna kwatera chińska wymie- 

nia tytko 384 zabitych. 
W pobliżu bramy południowej i 

Hsiakwan wojska chińskie spaliły ca- 
lu nową dzielnieę miasta, gdzie mieś- 
ciły się zupełnie współczesne gmachy 
publiezne. 

Jedna z kolumn janońskich prze- 
szła wczoraj rano rzekę Jantse. zat. 

mująe północne jej wybrzeże. Wkrėt- 

ce potem hez oporn ze strony chińs- 

kłej wkroczono da Tsingkiang Graz 

raieto forty w nobliżu Tuenszcne- 
cziang po PZW oz simy 

EEE MAT! В 

  

fikowanych pozycyj chińskich pod 
kiangyinem. 

Przednie straże japońskie, które 
dzisiaj rano zajęły lotnisko Tachias, 
posunęły się dalej i znajdują się cbe 
enie w odległości 500 metrów od bra 
m; Kuanghua. Inna kolumna japońs- 
ka zajęła bramę Czungsan. 

Po pięciogodzinnym ogniu artyle- 
ryjskim Japończycy zajęli fort chiń- 
ski Niuszan na jednym z przedmieść 

Nankinu. 
NANKIN (Pat). Kerespondent Ren 

tera, analizujyc sytuaeję wojsk chiūs 
kich w Nankinie, dochodzi do wnios 
ku, iż obecnie, po zajęciu Wuhu od- 
wrót armii chińskiej z Nank*nu na- 
potyka na.poważne trudności gonie- 
waż miasto jest prawie eałkow.cie a- 
toczone. Pozostaie tylko jedna droge 
-—- przez rzekę Jangtse. 

Nastroje armii ehińskiej, które 
świadczyły © wielkim zmęczeniu i de- 
zorganizacii, w ostatniej chwili uleg- 
ły poprawie i woiska chińskie bra- 
nią miasta z całą zaciętością. Wycnfu 
1aę się Chińczycy palą i niszczą wszys 
tkie zabudowanła. mogące stanowić 
sedno dia wejsk ia. 
      

  

Polska nie mn.ej bereis koloni 
jak i Niemcy | 

PARYŻ, (PAT). — kacie Havasa do | żenłami ze strony min. Delbosa. Francje 

nosi z Bukaresztu, że zasadniczym rezulia 

tem rozmów min. Delbosa w Warszawie 

jest riewąfpli'wie wzmocnienie  so'uszu 
francusko-polskiego. Wizyta min. Delbo 

sa w Bukareszcie ma na celu wzmocnienie 

tradycyjnej przyjaźni | współpracy pomię 

dzy Francją a Rumunią. 

W Polsce wymiana zdań obięła szero 

kłe iematy. Nowym momentem było о- 

mówienie polskich postulatów w dziedzi 

nie kolonialnej. Rozmowa na te temsiy 

nie objęła szczegółów, ponieważ w swej 

całości zagadnienie to nie jest jeszcze w 

tej chwili postawione. W te] formie umiar 

kowanej I ogólne! posfulaty że nie mogły 

spotkać się z jakimiś Isiolnymi zastrze- 

bowiem nie mogłaby odmówić swej. soju 
szniczce tego rodzaju zadośćuczynienia, 

którego w. ramach. ogólnego układu nie 

wzdragałaby się udzielić Rzeszy Niemiec. 

klej. Pofrzeby Polski w tej dziedzinie są 

zresztą Idenfyczne z potrzebami o któ- 

rych mówią czynniki niemieckie. 

W związku z wysuwanymi swego cza 
su projekiemi ogólnego paktu wza'emne| 
pomocy między Francia a Małą Enientą 
lako całością aqencia Havasa podkreśla, 
Iż jest on o tyle nieaktualny, że pakt. ta 
ki mnuslałby być poprzedzony zawarciem 
oqó!nego układu o wza'temneł pomocy 
m'adzy trzema kra!ami Małai Fntenf". — 

Jak wiadomo zaś ani Jugosławia, ani Ru. 

munia układu takiego nie chcą zawierać. 

Okmarznięcie przyczyną katastrofy 
-samo'otowe 

SOFIA, (PAT). — Polska komisja tech 

niezna, delegowana do Bulgari w celu 

zbadania przyczyn wypadku  samołotu 

Douglas w górach Pirymu, po przepro- 

wadzeniu dochodzeń łącznie z komisią 

bułgarską doszła do następujących wnio 
sków: 

Wypadek został spowodowany gwał- : 
townym obmarznięciem samolotu, które 
nastąpiło w chwili wejścia semolofu w 
strefę burzy na wysokości około 3300 m., 
a w odległości około 20 kim. na pólnoco- 
zachód od miejscowości Peliic. 

Komisia stwierdziła że według zapis 

ków siacji meteorologicznej na szczycie 

Musała (w w grupie gór Ryła, na wyso- 
kości 2924 m.), dnia 23. 11. br. około g. 
12 przechodziła przez szczyt Musała bu 
rza z kierunku zachodnio-pėlnocnego tj. 
przez góry Pirym, przecinając linię lotu 

polskiego samolotu. 
Siła wiatru wynosiła skoło godz. 12 

70 klm/godz. I wzrosła o godz. 13.30 do 

90 km/godz. Równocześnie wiatr , niósł 

tnieg, zmieszany z deszczem przy tempe- 

raturze otaczającego powietrza 5 si. pont 

tej zera. 
Ponieważ warunki, powodujące obio 

dzenie, były bardzo intensywne, jak wy- 

nika z zapisków siacji mefeorologicznej 

Musała, oblodzeniu uległ równocześnie 
cały samolot, wskuiek czego nie megąc 
ulrzymać się na chwiłowej wysokości — 
(3300 m.) został skierowany przez piloia 
w kierunku doliny: rzeki Strsmy, znajdują 
cej się niedaleko od sirony wschodniej 

Pilot nio otrzymawszy komunikatu 2 
Musala, nie mógł znać ant siły, ani kle 
runku wisiru, wskuiek czego, odbywając 
lot na ślepo (podstawa chmur około 600 
mir.), wkrew swoim przewidywaniom, zo 

  

w Butrarii 
stał znieslony ponad pasmo aór Pirym. 

Bezpośrednią przyczyną katastrofy by 
ło uderzenie samolotu lewym skrzydłem 
w zbocze szczylu Mozgowicki Ri, co spo 
wedowało zupełne zniszczenie lewego 
skrzydła I wybudowanie lewego silnika. 
'W chwili potem samolot, po odbiciu się 
6d szczytu uległ eksplozji zbłorników ben 
zynowych, czego nastepstwem było ro- 
zerwanie całego szmoloiu na niewielkiej 
wysokości nad zboczem góry. 

Śmierć wszystkich 6 osób, znajdują- 
cych słę w samolocie nastąpiła 1ównocze 
śnla z ekspłozją. 

TREEREZEEO WERE Z OODRRIN ATZ ODYDÓORO 

Gopierajcie pierwszą w Kraju pół. 

dzielnię Śrzeciwgraźliczą w powiecie 

wileńsko - trockim 
ROE RRDA DTS TITANO 

8.000 obywateli Haiti 
zakita na terenie S$. Domingo 

PORT AU PRINCE, (PAT). Prezydeni 
republiki Haili Vincent w wywiadzie, u- 
dziełonym Associated Press ośw'adczył, 
iż ed października rb. co najmniej 8.00% 
eSywaleii Halli zabitych zosiało na teryte 
rium republiki Sandomingo. 

Prezydem dodał KŁ zabójstwa te nie 
mogą być uważane za zajścia graniczne, 
łecz za morderstwa, popełnione na tery- 
fortem sandomiiskim, zdała od granic, 
Prezydent zaznaczył dalej, iż nie chciał 
nadawać sprawie tej charakteru sensacji 
i że z wielkimi trudnościami zdołano obli 
czyć ilość zabiłych, ponieważ wszystkie 
wypadki rozegrały się wewnątrz republiki 
sandomińskiej,



WOLNA TRYBUNĄ 

  

WE i CO DALEJS2 
Nie możemy nie zamieścić poniższego 

artykułu p. Heleny Romer-Ochenkows. 

kiej, naszej współpracowniczki, jednej z 

najbardziej zasłużonych działaczek nie 

„podległościowych, której praca na polu 

kulturalno-społecznym w Wilnie jest pow 

_ szechnie znana. 

Drukując ten artykuł pragniemy zaz- 

naczyć, że rozumiejąc jego intencje, nie 

podzielamy jednak poglądu auiorki na 

działalność władz uniwersyteckich, które 

pracując w najcięższych warunkach zbyt 

wielką ponoszą odpowiedzialność, by mo 

żna było ferować wyroki o ich zarządze. 

niach, nie znając dokt-dnie towarzyszą 

cych im okoliczności. (red.). 

Gazeła codzienna powinna zam'esz- 
czać każdodziennie wiadomości i wyda- 
wać do zdarzeń komentarze, według 
swych przekonań. Nie zawsze jednak rea 

gowanie na fakty wyczerpuje kwestie, 
gdyż są seryjne wypadki, ciągłość zda- 
rzeń i a'mosłera pewnego nałążenia, do 
której omówienia trzeba dystansu, zgęsz 
czenia taktów i spojrzenia na epizody, 
składające się na całość ideową lub oby 
czajową. 

Ostatnie tygodnie przyniosły szereg fa 
któw, ilustrujących atmosferę moralną na 
szych uczelni. Krótko mówiąc, rektorowie 
niektórych uniwersytetów, wbrew konsty- 

łucji, na którą się tylekroć powoływał p. 
min. Świętosławski—poddali się terrorowi, 
wymaganiom i żądaniom o ghefło. Ustą- 
pili. To, o co młodzież endacka „walczy 
ła" od półtora roku w sposób bezwzględ 
ny, rozsławiając uczelnie polskie na świat 
cały, jako gniazda wybryków, to, czemu 
się opierało wielu profesorów, starając 
się przemówić do młodzieży, — to zosta 
ło usankcjonowane przez władze uniwer 
syteckie. Jeśli łak się miało skończyć, po 
co trwało to tak długo? O wiele mniej 
szkodliwe dla młodzieży, o wiele mniej u 
pakarzające dla władz byłoby zdecydowa 

° пе od razu usiępstwo i podział. Ubodzy 
studenci nie straciliby roku pracy, społe 
czeństwo nie byłoby świadkiem kapitula 
cji rektorów po wielu uprzednich odez- 
wach i przemówieniach. Stało się. | co 
najbardziej boli, zarządzenie to zostało 
wprowadzone na wileńskiej Almae Ma- 
ter, stając się odsłąpieniem od zasad, gło 
szonych przez założyciela USB. Poza tym: 
rektorem wileńskim jest ksiądz, więc czło 
wiek najbardziej przeznaczony przez 

swój stan: do 1) odwagi przekonań i wytr 
wałości w posłanowieniach, 2) do spra- 
wiedliwości społecznej i równości chrze 

Ścijańskiej, czego wyrok na studentów Ży 
dów wydany pod presją części młodzieży 

nie jest bynajmniej dowodem. 
Jaka może być atmosfera w takich u- 

czelniach, gdzie część kolegów stoi na 

wykładach, na każdym kroku będąc na 
rażona na grubiaństwa, na objawy pogar 
dy i nigdy nie wie co ją jutro czeka? A 
druga część czeka na okazję do: skanda- 
łu? Czy to jest atmosfera do pracy? Czy 

Cichu sza? 
Różne a przedziwne sposeby potrafi wy- 

naleźć kobieta, która łaknie męża. Oto up. 
w Bretanii panny wierzą, że ich patron saint 

„, Guiróe spełnia prośby panieńskie, jeśli szpil- 
„p, ka ukłują w nos jego posąg, znajdujący się 

w Płounach. Sposób jest widocznie nieza- 
Wudny i władza świętego nad opornymi ka- 
walerami ogromna, skoro co jakiś czas za. 
chodzi potrzeba gruutowauego remontu dosz- 

€ręlnie pokłutego nosa posągu. 

Piszę to na pociechę tym, którzy boleją 
nad wysoce kulturalnym zwyczajem, panu- 

jacym w Polsce uwieczniania przez zakociia- 

eych swych imion na ścianach, posągach, 

płytach grobowych Pocieszcie się i zaprze- 

atuńcie prześladowania zwyczą ju, który prze 

cie dowodzi, że jednak w Polsce sporo ludzi 

umie pisać. 
s e * 

— Naprawdę, zastrzeliłeś kangura? 

— Bah, trzeba ci było widzieć, jak trze- 
potał skrzydłami, gdym go trafił. 

® * * 

W przydrożnym -lesie dwóch bandytów 
Łaczajonych oczekuje na mającego tamtędv 

pewracać z miasta bogatego handlarza nie. 
togacizną. 

Mija godzina, potera druga, a przypusz 
6zalna ofiara nie nadchodzi. 

— Do kroćset — mówi jeden z opsysz 

ków — żeby mu się tylko co złego nia stato, 

+ 144 

— Panie psorze, czy wśród ludożertów 

można znaleźć jaroszów? 

— Oczywiście. Żywią się oni tylko zie : 

łonymi smykami. 

® * * 

— Zerwałaś zaręczyny z tym miłym nau- 

tzyciem geografii? 

— Oczywiście, straszny z niego forma- 
lista. 

— * 

— Przedwczoraj spėžnilam się n1 randkę 
I on knzał mi przynieść od mamy » "*emte 

Msprawiedliwienie. K. J. W.   <w Wilnie (VI—VII 1812) 

„KURJER WILENSKI“ 40. XII. 1937 r. 

namiętności nacjonalistyczne nie zatruwa 
ją młodych umysłów, wypierając z nich 
troskę o zdobywanie wiedzy? Czy ustę- 
pujący zachciankom studenckim rektorzy 
zasłanowiłi się choć chwilę, że podwa- 
żają swój autorytef? Że od tej chwili ustę 
pować będą musieli każdym postanowie- 
niom wiecowym, bo kto powiedział a, ten 
musi i dalsze litery alfabetu pokornie wy 
głosić. Dziś uchwalono ghetto dia kole- 
gów, jutro, dlaczegoż nie? zażądają te- 

gož dha prolesorėw, i od objawów nie 
nawiści rasowej nie obroni ani sława pol 
skiego uczorego, ani zacność charakieru. 

Na tej drodze, na którą weszły na- 
sze uczelnie, trudno się zatrzymać przy 
pierwszym „friumfie", Jeśli rządzi studen 
teria, ot jaka jest rola rektorów? Po co 
biorą rząd tusz nad młodzieżą, jeśli nie 
poirafią przewodzić tej młodzieży. 

No ale stało się. Ustąpili. Poddali się. 
Jeden uniwersytet lwowski w osobie rek 
tora dr. Kulczyńskiego nie ustąpił, nie 
wprowadził ghetła. Ten jeden utrzymał 
dawne tradycje uczelni polskich, naraża 
jąc się na szereg awanłur. Należałoby, 
(rozumując logicznie), oczekiwać, że tem 
ci wszyscy, którzy ustąpili, wyślą do dr. 
Kulczyńskiego odezwę  połępiającą, na- 
mawiającą do ustępstwa. A cóż się dzie 
je? Wprost przeciwnie, Wszyscy rekto- 

rzy uczelni ślą do dra Kulczyńskego u- 
wielbiającą jego czyn depeszę! O tym, 
że „patrzą z daleka (o tak, z bardzo da- 
leka), na jego wytrwałe i ofiarne stanowi 
sko w obronie prawa i poszanowania po 
wagi uniwersytetu" iip. Słowem pochwa 
lają to, czego sami nie zrobilil Znaczy: ja 
robię źle, a pana uwielbiam, że robisz 
wręcz inaczej? Jakże to wyglądał 

Nawiasem dodajmy, że jak  :łychać, 
zarządzenie rektora na wileńskiej wszech 
nicy nie przez całe grono profesorów zo 
stalo zaaprobowane. Część proiesorėw 
zgłosiła na ręce rektora sprzeciw. Ale to 
"ie wyszło na szersze forum. Czemu? 
Niechby personalnie przynajmniej wiado 
mym było, jak wyglądają opinie tych na- 
szych profesorów, którym dzisiejszy stan 
rzeczy jesł obcy. A tacy są. 

Oczywiście na tak wspaniałym  zwy- 
cięstwie nie można się zatrzymać. Więc 
od młodzieży akademickiej, a może od je 

szcze poważniejszych sfer, idzie agiłacja 
w szkołach średnich. 

Jednym z najjaskrawszych | najbar- 
dziej oburzających bojkotów Żydów były 
awantury w szkole Wawelberga i Rotwan 

da w Warszawie, założonej wielkim kosz 
tem, oddanej Rzeczypospolitej przez 2-ch 

| Żydów - Polaków, którzy wiele pieniędzy 
i pracy oddali Polsce. Przypomnjmy m. 
in, że nie aryjczyk, ale Wawelberg — 
Żyd był pierwszym wydawcą taniej Try- 
logii Sienkiewicza, która dzięki tamu Ży 
dowi, rozeszła się w dziesiątkach tys eg- 
zemplarzy, 

W wileńskich szkołach średnich szerzy 
się agiłacja, podająca do prasy fałszywe 
wiadomości o petycji 300 uczniów Gim- 
nazjum Zygmunła Augusta, o ghetto law 
kowe. Na tymże terenie bryka bezkarnie 
jakaś „„Noga” (a i nie tylko „Noga”) też w 
pseudo narodowym duchu zaražająca 
trucizną nienawiści umysły dzieci. 

Czekajmy, lada dzień posłyszymy o 
szkole powszechnej, która uchwaliła ghet 
ło czy coś w tym rodzaju. W ltalii podob 
no uczą 6—7-letnich chłopców, strzelania 
z karabinów maszynowych, widziałam tę 
potworność na ekranie. Polacy, mniej od 
ważni, czy mniej: konsekwenini, uczą tyl 

Powrót armii napoleońskiej 
przez 

(W T2S-tą roczmicę) | 

"Napoleon podczas swego pobytu | stko, ale będziemy Polakami" Jakoż 
ustanowił | do końca listopada wystawiła Litwa 

Komisję. Rządzącą prowincjami Lit- 
wy. Miała ona być marzędziem w rę- 
"ku.cesarza dla wykonywania jego wo 
li jego życzeń i rozkazów. Z drugiej 

strony Komisja uważając się za pierw 
szą organizację narodową na progu 

*d.. powołania do życia wielkiego pań 
„stwa Jagiellonów, a więc w imię pa- 
"tiiotyzmu chętnie spełniała rozkazy 
swego wybawcy. 

A były to wymagania wielkie, 

(zbyt wielkie jak na Litwę i współcze- 
sńe warunki, w jakich żyła. Żądał Na 
poleon od Litwy wyżywienia pėl mi- 
lionówej przechodzącej armii oraz 
stu tysięcy wojska przebywającego 
diuższy czas w Wilnie: poza tym two- 
rzenia żywnościowych magazynów 
rezerwowych oraz wystawienia wła- 
snym kosztem wojska w wyso 
109 000. -Wymagania 
możność ich wykonania. 

Nie zrażeni trudnościami Litwini 
mówili sobie twardo: „stracimy wszy 

   

   

  
  

ko rozsadzać i bojkołować Żydów. Tam- 
ło ma jednak o wiele większą logikę. 

U nas cały bojkot Żydów, odrzucając 
na bok antyhumanitarne, sprzeczne z kon 
styłucją, awanturowanie się, łagodnie tra 
ktowane przez wladze skandale, rob'one 
arlystce, napašci na kobiety, kupujące w 
sklepach žydowskich, ta cala ideowa ak 
cja jest bardzo nie przemyślana i bez- 
programowa, Hasło: wyrzucić Żydów. — 
Skąd? Z' Polski? Dokąd? Trzy miliony lu- 
dzi płacących podatki, pełniących służbę 
wojskową, wnoszących swój dorobek do 
skarbu państwa, czy to w pieniądzach, 
czy przedsiębiorstwach, czy wiedzy, — 
łego zlikwidować nie tak łatwo; robić z 

nich nędzarzy — to będą ciężarem spo 
leczeństwa polskiego. 

Za rosyjskich czasów nie było w o- 
czach pewnej części społeczeństwa gor- 
szego wroga od Niemców. Ani niepodleg 
łości od nich nie chcieli, ani polsk'ego u- 
niwersyłefu, ani braterstwa broni. Dziś 
wąfpić należy czy senfymenty Niemiec 

łak się dla nas zmieniły, ale sentymenty 
łego odłamu polskiego społeczeństwa 
ogromnie. Dziś naśladuje się hitleryzm, 
gadają o totalizmie, słarają się naśladować 
system niemiecki w stosunku do Żydów, 
bynajmniej nie orientując się, że u nas 
procent i stosunki handlowe Izraela, ina- 
czej wyglądają, niż w Hiflerii. Endecja zaw 

sze miała programy negatywne, nigdy 
twórcze. Zawsze czemuś oponowała, coś 

chciała niszczyć, | dziś na żaden twórczy 
program w stosunku do kwestii żydow- 
skiej się nia zdobyła, tylko idzie po łat- 
wiutkiej, demagogicznej drodze propa- 
gandy „pikietowania“ sklepėw i uprzyk- 
szania się publiczności. Gdy się widzi ta 
kiego draba, jak godzinami spaceruje z 
rękami w kieszeni i zaczepia przechod- 
niów uwagami, by nie kupowali u Żydów 
— nasuwa się myśl, że czy nie lepiej by 

się przysłużyć swej idei pracując, niż kon 
trolując czynności wolnych obywatel: w 
wolnej Rąpublice, bo to bynajmniej do 

takich jak on nie należy, Polityka, do któ 
rej popychają przywódcy  niedojrzałą 
młodzież, jest po prostu samobójcza, a 
najbardziej na rękę -naszym sąsiadom ze 

wschodu i zachodu, 
Siedzimy biedni, o małych dochodach 

i małych kapitałach, o malutkich w po- 

równaniu do Niemiec uzbrojeniach, o lud 
ności w dużym procencie niepolskiej i od 
lat paru przekreślając arnbicje, zasady ł 
program Marszatka Piłsudskiego, meltretu 
jemy mniejszości, by z nich zrobić, co? 
Czy lojalnych, czy życzliwych obywateli, 
czy oddanych państwuł Chyba nikt nie 
sądzi, że obecne metody działania wyda 
dzą dodatnie owoce. Wszystkie represje, 
prześladowania w słosunku do mniejszo- 
ści, mają ten skutek, że 1) roboła nacjo- 
nalistyczna tych mniejszości chowa się w 
cienie konspiracji, którą trudniej tropić 
niż jawne organizacje, że 2) konsolidują 

te mniejszości pomiędzy sobą w jeden 

wrogi I coraz bardziej rozżarty obóz lu- 
dzi uciemiężonych, co przynosi szkodę 

Polsca na arenie międzynarodowej i 

jest kategorycznie sprzeczne z duchem 
polskim i zaprzeczeniem  demokratycz- 
nych zasad, na których powstała nasza 
Rzeczpospoliła i Konstyłucja, 3) że jest 
nonsensem, bo my sami jesłeśmy jaskra- 

wym dowodem, że im. silniejsze prześla 

dowania, tym goręfsza miłość do swe; na 
rodowości, tym szybsze uświadomienie, i 
solidarność. 

Pikietowanie, ryki na koncertach, ob- 
rzucanie profesorów śmieciami, kocie mu 

zyki. napadanie na pogrzeby żydowskie 
i wybijanie szyb w bożnicach, fo niemąd 

NA WI 
PROF. RYBARSKI PRZYSTĄPIŁ 

DO STR. PRACY? 
W związku z trudnościami wewnętrzny 

mi, jakie przechodzi Stronnictwo Nar., rozesz 
iy się pogioski w sferach politycznych, jake 
by grupa ludzi zbliżonych do prof. Rybar- 
skiego miała wystąpić z tego Stronniciwa i 
zgłosić swoje przystąpienie do Stronnictwa 
Pracy. 

Z REDAKCJI „ABG* NA KATEDRĘ 
DO KRAKOWA. 

W związku z objęciew. reakcji naczelnej 
„AGC* przez red. Glusińskiego dowiadujemy 
się że redaktor naczelny tego pisma, dr. 
Wojciech Zaleski obejmuje asystenturę przy 
Ace ekonomii w Uniw. Jagiell. w Kra- 

owie, 

R. KOMENDANT LEGIONU MEO. 
DYCH STACHÓRSKI REDAKTO 

REM DZIENNIKA. 

W grudniu b. r. ukaże się nowe pismo 
codzienne pod redakcją naczelną p. Stachór- 
skiego b. komendanta Legionu Miodych. 
Pismo to będzie organem Związku Lewicy 
Patriotycznej. 

MONARCHIŚCI NIE MAJĄ 
SZCZĘŚCIA. 

Związek Monarchistów Polskich złożył 
podanie do Komisariatu Rządu o legalizację 
tego Stowarzyszenia, na co Komisariat Rza- 
da odpowiedział odmownie. Nie zrażeni tym 
Menarchiści odwołali cię do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, jednak I tu podanie 

tel. załatwiono niepomyślnie. 

ra zabawa dla niedowarzonych młodzi- 
ków. Ale co dalej? 

Trzeba choć trochę konsekwencji. Je 
“li się wypędza orkiestrę żydowską z cu 
kierni i wymusza na właścicielu, że jej nie 
będzie, to nia dopuścić Żyda ani do tei 
cukierni, ani do teatru, ani na koncert, 

ani w ogóle nigdzie. Wrócić do średnio 
wiecza na całego. Trzy miliony ludzi nie 
wvjedzie z Polski tak prędko, naweł jeden 

milion nie ucieknie. Bo dokąd? A ile by 
pieniędzy wywieźli? Jaka szkodą materia! 
ną by Polska poniosła? Czy przywódcy pi 
kieciarzy stworzyli by wszystkia placówki 
opuszczona przez Żydów polskiemu prze 
mysłowi i handlowi? 

Puinowač obvwateli plecacvch podał 
ki, nie jest dobrą usługą dla państwa, a 
przecie prymitywne sposoby obecne to 
maja na celu. : 

Wreszcie, przechodząc т dz'edziny 
materialnych spraw na duchowe, cieka- 
wym by bylo wiedzieč, jak rozstrzygają 
swoją, polską zasadę rasizmu studenci, do 
maqający się ghetłał Kto dla nich įest 
Żydem? Czy każdy kto ma nos żydowski 
i odstające uszy po babce, choć nosi pięk 
ne, hrabiowskie nazwisko staropolskie? — 
Czy gorliwy, wzbogacaiacy naukę i myśl 
polską niechrzczóny Żyd, nie maiący 
prócz krwi i wyznania nic żydowskiego. 
pracujący dla Polski? Czy jest już Pola- 
kiem taki Żyd co się wczoraj ochrzcił? 
Czy taki, którego rodzice to zrobili? Czy 
dla polskości i aryjskości Polaków waż- 
niejsze jest bojkołowanie kilku sklepów 
żydowskich, czy wweliminowanie wszyst- 
kieqo, co dość pokaźna ilość notorycz- 
nych Żydów wniosła do umysłowości, li 
terałurv i nauki polskiej? I może do psy- 
chiki? Bo wszak fo Żydzi mają w swych 
zasadach falmudvcznych ,.oko za oko, ząb 
za ząb”, a natomiast chrześcijanie: — 
„miłujcie się społecznie i dobrze czyń 
cie tm. którzy was nienawidzą”. 

„ Wychodzi więc jakoś na to, że ci. co 

najwięcej się rzucają na Żydów, słuchsją 
żydowskiej zasady religijnej, a nie chrze 
ścijańskiej... 

Ale nad tymi paradoksami nie mają cza 
su sią zasłanowić ci, co wałesają się po 
ulicach koło żydowskich sklepików... a 
szkoda. 

Hel. Romer. 

wilno 

w bardzo ciężkich warunkach pracu- 
jąc 19 tysięcy wojska; następnie na 
penaglenie Napoleona, by ekspedio- 
wano w stronę frontu żywność i pa- 
szę, oraz, by na samej Litwie przygo- 

towano magazyny dla mającej tu ścią 
gnąć na leże zimowe armii — Komi- 
sa mogła donieść Napolennowi, że w 
Wiłnie przygotowali dla armii żyw- 
ność na 40 dni, czym Napoleona my- 
$iącego już wtedy © odwrocie, bardzo 
ucieszyła. 

Zapał ogólny wprawdzie ostygł z 
powodu ciągłych: rekwizycji, pobo- 
rów, nieustających rabunków doko- 
nywanych przez maruderów, jednak 
Komisja dzielnie pracując nad wy- 
pełnianiem obowiązków złożonych 

ią przez Naboleona, starała się 
ystać z każdej okazji, by zapał 

pierwotny rozniecić i pobudzić naród 

    

  ds wzmożonych ofiar. 
Jeśli mimo wszystko niechęć na- | 

wet wkradała się w serca Litwinów | 

  

DOWNI 
DYREKTOR KONCERNU NAFTO 
WEGO AGITOWAŁ ZA... STRAJ. 

KIEM CHŁOPSKIM. 

Jeden z czynnych działaczy Str. Ludowe+ 
go, adwokat dr. Stanisław Tabisz, po doręc 
czeniu mu skfu oskarżenia za udział w straj 
ku ehłopskim, został prze sieziony z lwow 
skich Brygidek do więzi: ia w Czortkowie, 
gdzie odbędzie się rozprawa przeciw niemu 
przed Sądem Okręgowy. Adwokat dr. Ta< 
bisz przebywa już piąty miesiąc w więzieniu. 
Kompetentne władze nie zjodziły się aa 
zwolnienie adw. Tabisza za kaucją. Adwokat 
Tabisz jest b. dyrektoren koncernu nafto- 
wego „Małopolska* i posiada dnży majątek, 
cv nie przeszkadzało mu uprawiać agitacji 
za strajkiem chłopskim. 

MORACZEWSKI NITE PÓJDZIE 
NA ZAMEK. 

Jak nas informują ze -ródeł autorytatyw= 
nych, przewodniczący ZZZ, b. premier Mo- 
raczewski. nie uda się na Zamek, o czym 

ostatnio pisano. 

KTO WSZEDŁ DO KOMISJI 
UGODOWEJ UNDO? 

W związku ze zbliżającym się kongresem 
ukraińskiej partii UNDO, powołana została 

do życia specjalna komisja, która ma za za- 
danie uzgodnić sprawę wyboru nowych 
władz partyjnych. Trzeba zaznaczyć, że do 
komisji tej weszli przedstawiciele obu zwal. 
czających się grup Unda w składzie: wiee- 
marszałek Mudryj, poseł Celewicz, ks. prałat 

Kunicki, pesł Witwieki, pos. ilnźmowicz | 

dr. D. Lewicki. 

PROGRAM ZJAZDU „WICI. 

Tegoroczny ogólnopolsk* walny zjazd de- 

Iesatów Związku Młodzieży Wiejsk'ej R. P. 

„Wiei*, zwołany do Warszawy, który rów 

nocześnie obchodzić będzie 25-lecie oreant. 

zscjł ruchu młodzieżowego, odbędzie sie w 

dużei sali Tow. Higienieznego, przy ul. Ka- 
rowej. ` 

/ Porządek dzienny ziazdu jest następnją< 

ey* 1) Uroczyste otwareie zjazdu pov'iszane 

z 25-leciem ruchu m'odzieży wiejskiej: 2) po 

witanie zjazdn przez nrzedstawieieli zanro- 

szenych orzanizacyj; 3) odczytanie 1 przyję: 

cie protokółu z noprzednie”o zjazdn; 4) spra 

wezdenie orpanizecyjno-rzeczowe 1 kasaweg 

5) ustalenie kamisyj ziazdowych i obrady 

w komisiach: 6! sprawozdonie z proc komi- 

syį — uchwalenie wniosków: 7) wybory pre 

zesa i członków zsrządu rłówne*o i komisji 

rewizyjnej; S) wolne wnioski; 9) zekończe- 

nie zjazdu. Uezestniev zjazdu będą korzysta 
il ze zniżek kolejowych. 

CO UZYSKALI KOLEJARZE? . 

W czerwcu b. r. Zjednoczenie Koleiow= 

ców Polskich wystosowało do Prezydiumt 

Rudy Ministrów memoriał w licznych spra< 

wach, dotyczących pracy ! bytu kolejarzy. 

Spiawy te przekazane zostały Ministerstwu 

Komunikacji, które na memoriał udzieliło 

odpowiedzi. Tak wiec dowiaduiemy, się że 

sps awa zwolnienia płac praeawników przed 

siebiorstwa Polskie Koleje Paistwowe ed 

pedatku specialuevo jest rozważana łącznie 

7e snrawą ulg w stosowaniu do tego podat- 

ka. Dalej, odpowieść na memori*ł podsie do 

władomości, że Ministerstwo Komunikacji 

roznatruje nbeenie możliwość przyznania da 

datków służhowych pracown*kom służby wy 
kenawczej. Poza tym 1'zktóre sprawy 7a- 

warte w memoriale przekszane zostały Min. 

Skarhu i odpowiedź na nie jeszeze nie na- 

doszła. 

BOJKOT SKLĘPÓW ŻYDUWSKICH 
W WARSZAWIE. 

W związku z nadchodzącymi świętami 
Rożego Naro”zenia i wymoeniona frekwen= 
cją kupujacych roznoczeło > w Warszewie 
1 okolicneh nodmiejskich rikłetowsnie stle- 
pów żydowskich przez oddziały grun ONR- 
owskich. W e>łym szerasu miejsce doszło da 
zakłócenia spokoju publiczneso, który zos'ał 
stweżyście przywrócony przez organy pe'i- 
cyjne. 

—— о 

WĘGIEL 
najlenszych kopa'ń 
dos!-+-+> w kns=ch * tnnowa 

„SIEESHA“ 
Pilsvdskiego '2, tel-fon 26 27 

Ceny konkurencyjne. Waga 'waran'owana 

i zmęczenie z. powodu nieustających | przez Napoleona Minister Spraw Za- 

obciążeń ponad miarę, to jednak po- | granicznych, Ks. Bassano. Na jego rę- 

nad wszystkim górowała wiara, prze 
świadczenie w jaśniejącą na wscho- 
dzie wielką gwiazdę Napoleona. 

Nie wiedzieli mieszkańcy, że Na- 
poleon zanim doszedł do stolicy Ro- 
sji, krwawo musiał okupić każdy wa- 
żniejszy punkt na drodze, a niekiedy 
przepłacić nawet przegraną. Napołe- 
on bowiem nie chcąc zmniejszać: wia- 
ry wszystkich, którzy byli poza fron- 
tem w swoją wielkość, a wiedząc, że 
tym tylko zatrzyma ich w zupełnym 
dla siebie oddaniu — nie. przysyłał 
żadnych niepomyślnych wiadomości . 
z poła walki. 

Dnia 19 sierpnia Kurier Litewski 
oznajmiał o wielkiej uroczystości, ja- 
ka odbyła się w Wilnie dnia 15. VIII 
z racji świecenia imienin cesarza 
„Od dawna Łitwini zazdrościli swei 
bsaci z Księstwa tego szczęścia. że ma 
gli swobodnie obchodzić święto Na 
połeona. Wczora spełn'łv się nasze żv 
czenia. Na brzegu Wilii zabrzmialv 
te same okrzyki radości. które od lat 
5 rozlegaią się nad Wisłą. Prezydent 
miasta, Michał Romer w soracej pa- 
triotvcznej mowie wypowiedzianej na 
uczcie wyprawionej przez municypal 
ność miasta, pobudzał Litwinów do 
wytrwania. Ażeby obywatela wileńs 
су stati się godnvmi swoich przod 

ków i Napoleona”. 
W Wilnie przebywał wyznaczony   

ce przesyłał Napoleon biuletyny z 
frontu. Po morderczej bitwie pod Mo- 
żajskiem zawiadamiał Bonaparte o 
swoim zwycięstwie: „Pole bitwy było 
prześliczne, czego oczywiście Ks. 
Bassano nie omieszkał rozpowszech 
nić wśród licznie zgromadzonego u 
siebie towarzystwa. 

Wiadomość o wejściu Napoleona. 
do Moskwy, Wilno obchodziło uro- 
czyście, śpiewając po kościołach: „Te 
deum.laudamus*. Bassano wywdzię- 

czając się za to wilnianom, wyprawił 

bal. On jeden ukrywał na tym balu 

vod pozorną wesołościa niepokój — 

wiedział, ile kosztowało Napoleona 
weiście do Moskwy i wiedział o jej 
spaleniu. 

Od tego czasu odbierał Ks. Bassa: 

no wieści coraz groźniejsze, a musiał 
je pozorować uśmiechem i sztucznie 
okazywaną radością, bv nikt nie wv- 
czytał z jego obl rozgrywających 
się w rzeczywistości losów napoleoń- 

skich. Licznie przebywający w Wit-. 
nie przedstawiciele państw zagrani- 
cznych, nazwani później przez Nano- 

leona zgraja szpiegów. pilnie obser- 
wowali Ks. Bassano, chcac wyczytać 
7 jego twarzy nadeszłe wieści z fron- 

tu. 
Dopiero we wrześniu otrzymało 

Wilno pierwsza wieść prawdziwą & 
tragiczną. Dowiedziano się, że nieda- 

   

   

   



Eś AA EGIESRUN 
Sądząc z głosów prasy, Niemcy okre- 

šlily już zgrubsza swe aspiracje kolonial- 
ne: Kamerun, Togo, Kongo, Angoia, Sło- 
wem połężny szmał Afryki Ekwatoriilnej 
podlegającej obecnie Anglii, Francji, Bel- 
gii i Porługalii, Nie ma wzmianki natomiast 
o innych przedwojennych posiadłościach 
niemieckich, jak: część Nowej Gwinui, Ka 
тойлу, archipelag Bismarcka, Kiao-Czao, 
Uganda, pozostających pod władzą Japo- 
nii bądź Anglii, Jak podaje prasa, okolicz 
ność ta tlumzczyłaby się racjonalną chęcią 
posiadania kolonii „w jednym kawałku”, 
skomasowanych, a rie rozrzuconych — 
jek to miało miejsce przed wojną świało- 
wą — po wszysikich niemal częściach 
świata, co wymagała znacznego rozprosz- 
kowania sił dla ich obrony. Jak wykazało 
doświadczenie, jeden fylko Kamerun zdo 
łał się długo bronić przed przeważają- 
cymi siłami przeciwników. Reszła kolonii 
zamorskich wpadła łatwo, niby dojrzałe 
fliwki, w peszczękę wrogów. 

KAMERUN. 
Q ile by przeło udało się Niemcom od 

tyskać swój dawny Kamerun, poszerzony 
znakomicie o wielkie obszary sąsiednie, 
ło blok taki zarowno pod względem go- 
spodarczym jak poliiycznym stanowilby 
dla metropolii warłość bez porównania 
większą niż piękne lecz odległe i mało wy 
dajne wysepki Polinezji czy mające teore 
fyczne tylko znaczenie skrawki na Dale- 
kim Wschodzie w rodzaju Kiao-Czao czy 
innego Macao. Niemcy dlobrze rozumieją 
twój interes 

AQORZYS-. 

O korzyściach gospodarczych kolonij 
rozwodzić się sie trzeba. Zna je każde 
dziecko ze szkoły powszechnej, każdy 
czytelnik popularnych wydawnictw L. M. 
I K. Na drodze mcrskiej z Hamburga, Lu- 
beki, Stralsundu czy Szczecina do Kame 
runu i odwrotnie krżyżowałyby че dwa 
Istotne w gospodarce każdego kraju prą- 
dy: surowce (kawa, złoto, kość 'słonio- 
wa, guma, orzeszki koli, owoca iropikal- 
ne) i fabrykaty. Korzyści z emigracji były 
by w danym wypadku raczej problematy 
czne, ze względu na trudny do zniesienia 
dla Europejczyków klimat. Korzyści natu 
ty moralnej, prestiżowej — wielkie. 

ZAGADNIENIA WCIĄŻ AKTUALNE. 

Zdawałoby się, że w dobie dzisiejszej, 
w XX wieku problemy kolonialne należą 
do kategorii problemów  wyczerpanych. 
Glob ziemski (jeżeli nie liczyć obu biegu- 
nów i brazylijskiej puszczy w dorzeczu 
Amazonki) zosiał już przecież gruntownie 
spenetrowany wzdłuż | wszerz, ziemie, ja 
kie tylko były do zagarnięcia — zebrane, 
sfery wpływów — podzielone, mandały 
-— przekazane. Zdawałoby się, że kolo- 
nialna ekspansja państw europejskich, za 
początkowana gdzieś hen w bohaterskiej 
epoce wielkich odkrye geograficznych 
Kolumba, Vasco de Gamy, Magellana, 
wielkich podbojów Pizerra czy Corteza 
czy Jermaka, kontynuowana później przez 
korsarzy - admirałów w rodzaju Francisz- 
ką Drake'a czy podróżników na wielką 

skalę a la Cook czy Bougainville, wykoń 
€zona wreszcie przez eksploatorów 'iakiej 
miary jak Livingsione czy Słanley rzekła 
swe osłatnie słowo już w stuleciu ub, — 
Tymczasem tak nie jest. 

ZMIENNY STAN POSIADANIA. 

Jakież to fluktuacje widzimy w historii 
władztwa kolonialnego na przestrzeni kit 
ku zaledwie wieków! Linia papieża Alek 
sandra Vl-go, rozgraniczająca zamorskie 
fereny ekspansji Hiszpanii i Portugalii oka 
zała się wiełce krótkotrwała. Olbrzymie, 

bogałe obszary monarchii hiszpańskiej ry 
chło rozleciały się pod uderzeniami An- 
glików i Holendrów, podobnie zresztą jak 
n.ezmierne kolonie portugalskie nad Ocea 
nem Indyjskim, z kiórych dziś Poriugal- 
czycy poszc ycić się mogą bodaj tylko 
maleńkim Macao w Azji i Angolą w Afry- 
ce, Amerykańskie posiadłości Francji też 
nie wytrzymały nacisku historii. Francja po 
wetowała to zreszią sobie w Afryce pół- 
nocnej i równikowej, jako też w Indochi- 
nach, głównie dzięki premierowi Fer- 
ry'emu, przezwanemu z tego powodu urą 
gliwie „Torkińczykiem”. Wówczas (po 
wojnie prusko-francuskiej) nie doceniana 
jeszcze we Francji znaczenia odległych 
kołonii. 

PARCELACJA AFRYKI. 

Drugs połowa ub. stułecia stała się 

Na mapie widzimy dawne kolanie Niemiec (w kolorze czarnym), a mianowicie 
Togo | Kamerun, które ieraz znadują się w rękach Anglii i Francji, Tanganikę (daw 
niej niemiecka wschodnia Afryka), nad którą ma mandat Anglia, Ruandę I Urun- 
dł, obecnie w rękach Belgii | wreszcie niemiecką południową Afrykę, kióra dziś 
włączona jest do Unii Południowo-afrykańskiej. W rogu mapy znajduje się w iej 

8 samej skali obszar dzisiejszych Niemiec. 

  

  

  

„KURJER WILEŃSKI" 10, XIk. 1937 r, 

okresem parcelacji kolonialnej Afryki po- 
między Francją, Anglią, Włochami, Niem 
cami, Belgią, Poriugalią i Hiszpanią. Dzię- 
ki ofiarnym, eksploatatorskim trudom wspo 
mnianego już Livingsione'a, Stanley'a 
oraz innych niestrudzonych podróżników 
jak Mungo Park, Pinto, Wissmann, Mar- 
chand, Emin pasza (Edward Schniłzier), 
Ciapperton, Arno! i t. d. „Czamy Lad“ od 
słonił swe tajemnice i definiływnie tra- 
fił pod opiekę białych. Jeżeli chodzi o 
Niemcy, ich. afrykańskie zdobycze dałują 
się z epoki Bismarka, który umiejętnie po 
pierał prywałną I handlową inicjatywę ko- 
lonialną ludzi tak energicznych I obrot- 
nych jak Karol Peters, Lideriłz czy 
Schnitzier. Byli oni niemieckimi Cecil Rho 
des'ami, pionierami, rozszerzającymi grani 
ce swej ojczyzny w dziewiczych dżun- 
glach Czarnego Lądu. New, 

  

7e spraw nauczycielskich 

Konferencija nauczycelska w Karaciszkach 
Różne bywają konferencje na świecie: 

uzbrojeniowe, rozbrojeniowe, interwencji i 

n.etnterwencji i t. d. 

Konferencje takie bywają głośne, mówi o 

nieb — cały świat. 

£ą jednak konferencje ciche, spokojne, 

bez dziennikarzy, „kiniarzy* i mikrofonu. 

Taka to właśnie konferencja odbyła się 7 

b m. w szkole im. Marszałka J. Piłsudskiego 

w Karaciszkach, (w której wzięło udział 25 

vsób, należących do XVIII rej. nauczyciel 

shiego w pow. wileńsko-irockim), pod prze. 

wednietwem kier. szkoły w Łandwarowie p 

Fiąckiewicza. Obecnym też na konfereneji 

był insp. szkolny obwodu wileńskiego p. (a 

węcki. 

Tematem konferencji była lekcja w kl. 

IV — wzbogacenie słownika u dzieci, którą 

poprowadził kier. miejscowej szkoły p. Buc- 

ki. 
Ciekawy, mówiony referat na powyższy 

temat wygłosił p. Rybnik, naucz. z Rykont. 

W dyskusji została poruszona ciekawa 

sprawa „zapasu* słów u dzieci, przez naucz. 

Nowickiego z Ludwinowa. Podał on, że dzie- 

e miejskie przychodzą do klasy pierwszej 
z pięcioma tysiącami wyrazów, a opuszczają 

sskołę (siedmioklasewą powszechną) z pięć- 

dziesięcioma tysiącami. Jak jest u nas na 

wsi, trudna e dokładniejsze cyfry. Wymie- 

miano (p. Borkowski z Waki Kowieńskiej, 

p Czerniak z Dohbrowoli, p. Horodniczanka 

£ Ludwinowa, p. Chwastkówna 2 Jaczan, p. 

Masłowski z Zawias i niżej podpisany ze 

Skorbucian), że liczby te zaczynają się praw 

depodohnie od... pięciuset, a kończą się po 

oj uszczeniu szkoły (czterech klas) na pięciu - 

tysiącach. 

P. insp. Gawęcki polecił nauczycielstwu 

zwracać większą uwagę ną wyrazistość czy- 

tania (raczej wolnego), z uwzględnieniem 

znaków pisarskich, akcentowania itd, Odno- 

si się to zarówno do prozy, jak i mowy wią- 

znnej (wierszy), Następnie zwrócił się da 

wazystkich z apelem czynniejszego udziału 

w akcji popierania budownictwa szkół. 

P. inspektor żywo interesował się stanem 
kenserwacji nowego budynku szkolnego im. 

Marszaika Piłsudskiego (a jest ich w powie- 

cie 19), oglądając go skropulanie zewnątrz 
1 wewnątrz. 

Po krótkiej herbatce koleżeńskiej (skład 

kowej) wszyscy udal się do swych domów. 

Ja ruszyłem do Zawias, gdyż chciałem 

zohaczyć tam nową szkołę (też im. Marszał- 

ka) i przy okazji złożyć wizytę pp. Maslow. 

  

Dziwaczne zbiory sztuki na Wegrzech 
Węgry posiadają liczne cenne prywatne | 

zbiory. Reprezentowane s1 wśród nich wszyst 

kie rodzaje sztuk pięknych i to niejednokrot 

nie przez niczwykle cenne okazy. Między po 

ważnymi zbieraczami sziuki jest jednak kil 

ku, którzy ograniczają się do gromadzenie 

pewnych niezwykłych „specjałów”, 

Ałe nawet i między tymi „niezwykłościa 

mi* można niekiedy znaleźć b. interesujące 

kolekcje e kulturalno - historycznym znacze 

niu. I tak np. hotelarz Fryderyk Gliick posia 

dą starannie dobierane sztućce stoławe, 

wśaód których podziw wzbudzają wspaniałe 

okazy najczystszego baroku. 

Znani byli jako zbieracze zawiadomień e 
śmierci trzej uczeni: prof. uniwersytetu Bal 

l gi, historyk Geza Nagy i bibłiograf Jóżef 

Szinnyey, Zbiory ich są cennym materiałem 

pomocniczym dla historyków, w szczególnoś 

ci zaś dla genealogów, gdyż czasami związki 

między rodzinami i rodami dadzą się ustalić 

jedynie tylko na podstawie tych zbiorów. 

Były lekarz nadworny kilku księżniczek 

Ł rodziny królewskiej, dr. Stein, znany jest 

jaka zbieracz naparstków, przyczym kładzie   

głównie nacisk na dokładne określenie po. 
chodzenia (może naparstek stanowił włas- 

neść jakiejś kobiety?) jak również na arty- 

styczne wykonanie swoich zbiorów, 

Kulturalno - historyczną wartość posiada 

thiór bucików pani Krasznay, w którym znaj 
duje się obuwie najrozimaitszych ludów świa 

ta 

Fajka należy na Węgrzech do najnlubień 
szych przedmiotów zbieraczy. Najbogatszą 

tego rodzaju kolekcję liczącą około 700 sztuk 

pesiada b. minister sprawiedliwości, Stefan 

Barczy; są między nimi kunsztownie zdobio 

ne fajki, rękami najsłynniejszych mistrzów 

włoskich, austriackich i węgierskich. 

Baronowa Dora Сгоейе! pasiada przepiękny 

zbiór lalek, liczący ponad 300 sztuk. Zhiór 

len uzupełnia artystycznie wykanany pokój 
dła lalek jak również odpowiednie naczynia 
kuchenne, 

Znaczenie kulturałno - historyczne posia 
da także zbiór groteskowych figurek barono 

aej Skerlecz. Są tam całe serie z fajansu, 

bronzu, szkła, kośei słoniowej I drzewa, a 

wśród nich cenne rzadkie okazy; jeden tylko 
BREST E ET T TAS TAS KITI ОЕБ Е. 

wno uformowany pułk gwardii litew- 
skiej pod dowództwem Konopki zos 
łał rozbity przez Rosjan pod Sioni- 
mem, generał ranny z 14 oficerami i 
217 szeregowcami dostał się do nie 
woli; 50 tysięcy przeszło złotych, znaj 
dujących się w kasie wpadło w ręce 
nieprzyjacielskie. Rozbitkowie ścią 
gających do Wilna nieśli z sobą pos- 
trach, zwątpienie, żałobę dla wielu 
rodzin litewskich. : 

© Przegrana uczyniła fatalne wra- 
żenie na mieszkańcach, tym bardziej, 
że uświadomiono sobie zbliżanie się 
już nie lotnych oddziałów kozackich 
ale stałej armii rosyjskiej. Nadcho- 
dziły wieści groźne, że Czyczagow 
wdzierał się w głąb Litwy, zajął część 
departamentu grodzieńsk. — przed 
oczami mieszkańców stawała groza 
powrotu rządów rosyjskich. W za- 
mieszaniu drobne oddziały kozackie 
krążące koła Wiln: brano za przed- 
nią straż nieprzyjacielską; w dodatku 
Niemcy rozsiewali błędne pogłoski o 
zajęciu przez Moskali Grodna 
wszystkie te wiadomości, spadające 
na Wilno niespodziewanie i nagle wv 
woływałv panikę w mieście, zamyka- 
no rogatki, trzymano w pogotowiu 
na ulicach i placach wojsko. 

Gwiazda Napoleona zaczynała ga- 
sRąć. 

Od cesarza zaś szły alarmujące 
Fozkazy, by ściągać nowe ofiary w ł 

  
pieniądzach od ludności, by zakładać 
olbrzymie magazyny rezerwowe. 

Tymczasem tutaj znaczenie Komi 
sji Rządowej malało z dnia na dzień 
Zapał zgasł, odezwy, mowy patrioty- 
czne nie skutkowały. Nie wiełu tylka 
wypełniło swój obowiązek, ale już 
bez wiary i z rezygnacją. Dowóz żyw- 
ności do Wilna przecinały bandy ko- 
zaekie. Jednacześnie Czyczagow roz- 
rzucił po kraju wielką ilość proklama 
eyj, zapowiadających karę śmierci 
na tych, którzy stanęli z bronią w rę. 
ku w obozie napoleońskim przeciw 
„Rosji: „Burzący się Polacy. Jest jesz 
cze czas wyjść Wam z tych błędów, 
wciągających Was w konieczną zgu- 
bę“. 

16 listopada Czyczagow zajął 
Mińsk, by przeciąć odwrót armii na- 
poleońskiej.  Komunikacia od tego 
dnia między frontem, a Wilnem usta- 
ła. Wysłani kurierzy nie dochodził 
de miejsca swego przez”naczenia. Ks. 
fBassano przeżywał w Wilnie bardzo 
ciężkie dni. 

Udało się wreszcie obywatełowi 
Abramowiczowi dotrzec do Napoleo- 
na 27 listopada i to właśnie w czasie 
odwrotu przez Berezynę. Wrócił do 
Wilna akurat tego wieczora, kiedy 
Ks. Bassano dła ukrycia własnego nie 
pakoju znajdował się na balu, udające 
swobodę i wesołość. 

Dotąd Wilno poza ogólnymi, niez- 

! 
! 

  
byt ś isłymi pogłoskami właściwie 
nie w.edziało o faktycznym stanie ar- 
mii napoleońskiej. Pojawienie się 
odczas balu Abramowicza — świad- 
ka klęski berezyńskiej i wiadomości, 
jakie przynosił o powracającej bez- 
ładnie armii — okropne wrażenie u- 
czyniły na obecnych. Sale po kilku 
minutach opustoszały zupełnie. Pomi 
mo wielkich kar i zapowiądanych 
»rzėz wladze francuskie wyroków 
śmierci za rozpowszechnianie wiado- 
mości o klęsce Wielkiej Armii — ca- 
te Wilno nazajutrz wiedziało o Bere- 
zynie. 

Tymczasem w obozie na froncie 
w nocv z 5 na 6 grudnia Napoleon w 
największej tajemnicy opuszczał ar- 
mię, zostawiajae roznarzadzenia $ о- 
biecująe pawrócić z 300.000 nową ar- 
mią. Omingł Wilno, zatrzymujse sie 
tviko na przedmieściu kowieńskim 
Ala zmiany koni i pośnieszył w strone 

Warszawv. Odiazd Nanoleona nie 
dał się utrzymać w tajemnicy. Dezor- 
ganizacja ogarnęła nawet nailensze 
pułki. Dla tych żołnierzy pozostałych 
jeszcze przy żvciu. pobitvch, przemar 
zniętych, zgłodniałvch, Wilno zdawa. 
ło się być ziemią obiecaną. 

(D. e. n.) 

A. Knyszkawe:- 

—000—   

podobny zbiór może rywalizować z wymie 

nicnym, a mianowicie zbiór znanego angiel- 

skiego artysty operetkowega Berry. 

Poza wymienionymi tutaj okazami, które 

tworzą całe kolekcje, jest jeszcze wiele niez 

wykłości, kióre są przedmiotem pożądania 

wągierskich zbieraczy. I tak np. pewien 

ksiądz posiada próbki win w maleńkich bu 

teieczkach, z wszystkich krajów na świecie, 

produkujących wino i z każdego roku. Pa- 

stor wyznania reformowanego znów znany 

jest jako zbieracz nut na flet wyłącznie wę 

gierskich kompozytorów. 

Naturalnie i zabobon posiada swój odręb 

ny kult zbierania i tu nałeży wymienić zbiór 
pedków końskich, ważący kilkadziesiąt kilo, 

będący własnością pewnej damy z Budapesz 

tn gdyż H wedle węgierskiego przesądu, pod 

kowa ma przynosić szczęście. 

(St. Ot.)   

skim, nauczycielstwu. Zapomniałem o tym, 

że w Zawiasach — już pas graniczny. Na 

stacji dyżurny patrol spytał mnie o przepust 

kę, której nie miałem. Legitymowałem się 

czym tylko mogłem (nie chcąc „spacerować” 

de strażnicy odległej o kilometr), a na pyta: 

rie patrola: na kogo z szarży wojskowej mo- 

89 się powołać, odrzekłem — na starszegą 
kenoniera Sz. (tu wymieniłem dokładny ud. 
res). Patrol w śmiech, ale jakoś pnścił mnit 
de szkoły, która się mieści o 200 mtr. od 
dworca. 

Kol. Masłowski pokazuje mi (świecąe la. 
tsrkę) nowy lokal, w którym K. O. P. umeh. 
lewał jedną z klas. Z zazdrością patrzytany 

ną te wygodne 2 osob. ławeczki malewaną 

na katedrę „piofesorską” z wygodnym fate. 

lem, na ładną szafę, na egromne liszydła, 

na piękne, olbrzymie portrety i inne rzeczy. 
Piękna też, artystycznie wykonana o<taia 
KOP-n, wisi tam na ścianie. 

W ogółe miło jest oglądać, chociaż na 
starsze jnż łata nauczycielskie, te wygodne, 

nowe budynki szkolne, będące <trażnicami 

rzszej kultury na granicy. ® Jas Hopko. 

- ж 

| Co się dzieje 
z br. Wieleno!st2? 
List hrabiego Józefa Wielopolskiego, 

którego żona przebywa już od 5 miesięcy 
w więzieniu w Bezlinie, skierowany do 

kanclerza Hitlera, pozostał do dnia dzisiej 

szego bez odpowiedzi, chociaż prośba 

została zgłoszona w początkach listopada. 

Obrońca osadzonej w więzieniu w Moabie 

cie hr. Wielopolskiej adwokat Gustaw Bej 
lin wyjeżdża za kilka tygodni ponownie 

do Berlina w celu interweniowania u 

władz niemieckich o przyśpieszenie pro- 
cesu, 
KSS ASS TTK 

Buszmeni zabiegają 
o rezerwat 

  

Depułacja Buszmenów, pierwotnych mie. 
szkańców Afryki, którzy żyją jeszcze w 
poł.-zachodnim zakątku łej części świata, 
przybyła do Kapszładu w celu domagania 
się od Rządu Południowo-Afrykańskiego; 
aby przyznał im rezerwał. Na zdj. współ< 
uczestnik depułacji ze swym dzieckiem. 

Emil Zegadłowicz chory 
Emil Zegadłowicz zachorował ciężko w | przewieziony został pod morfiną do ie- 

Gorzeniu Górnym, gdzia zamieszkuje, I | karza, 

Haussa na rekordzistów sportowych 
Panuje obecne w Hollywood moda na 

rekordzistów w sporcie, Olo znowu dwóch 
z nich Glenn Morris i Eleanor Holm zosta 
ło porwanych dla odegrania ról głów- 
nych w filmie „Odwet Tarzana”. 

W podobny im sposób odbyło się 

„porwanie” Soni Henie, Ta osłatnia nieda 

wno zorganizowała w Hollywood. frupę 
zawodowych łyżwiarzy, złożoną ze 100 
osób. Ten „cyrk” Sonii ma produkować 
się w całej Ameryce. Widzieliśmy go już 
w pierwszym filmie Sanii Henie p. t. „e 
dna na milion“ i wkrėice zobaczymy zna 
wu w drugim filmie królowej lodu p. £ 
„Thin ice” (Cienki lód). 

Najstarsza katedra węgierska 
Kongres Eucharystyczny, który połączy | fehervar. Budowa ła dawno rozsypała się 

w Budapeszcie w r. 1938 wiernych z całe- 
go świała, zwrócił uwagę na Węgry, któ 
re już przed blisko tysiącem lat były przed 
murzem chrześcijaństwa w Europie i uirzy 
mywały się na tym posterunku w krwa- 
wych bojach wytrwale przez setki lat. W 
nawiązaniu do Kongresu oiwariy będzie t. 
tw. rok św. Stefana, poświącony pamięci 

pierwszego chrześcijańskiego króla Wę- 
gier, święłego Stefana, patrona 'ego kra 
lu. On ło lud swój nawrócił na chrześci- 
'aństwo. W owych odległych czasach dzi 
siejsze niewielkia miasio, leżace 60 km 
na południe od Budzpesziu, Szekesteher 
var, było stolicą i miastem koronacyjnym 
młodego księstwa. Św. Stełan uważał za 
jedno ze swoich najważniejszych zadań 
pozostawić ziomkom zewnętrzny, pełen 
wyrazu znak nowej wiary i w tym celu 
polecił wznieść wielką bczylikę w Szekes   

w proch, Jednakże z fundamentów, jakie 
niedawna temu odkopano, widać dokład 
nie, że musiała to być jedna z 'najwięk= 
szych katedr owego czasu a odnałezione 
rzeźby wskazują na io, że musiała być tak 
że przepięknie ozdobiona. Szekesfehervar 
było w ciągu 5 stuleci miastem koronacyj 
nym Węgier, aż do czasu kiedy Turcy opa 
nowali kraj, W walkach z najeźdźcami zbu 
dzono jeszcze 4 inne wielkie kościoły — 
przechowały się bowiem o nich wiad>moś 
ci, a liczba ich ze względu na bardzo ma 
łe miasteczko ówczesne, wskazuje na naj- 
głębszą religijność mieszkańców tamiych 
czasów — ocalał zaś tylko jeden, t. į. koś 
ciół św. Anny. Po oswobodzeniu kraju po 
сге!о odbudowywać kościoły w ich daw- 
nej wspaniałości, a wiele z nich przetrwa 
ło do dnia dzisiejszego. “ Ok



„KURJER WILENSKI“ 10. XII. 1937 r. 

Co trzeba zrobić, aby było 
3© milionów złotych jako mistzimswem prrzegsziego roku—Analfuhetyzi, 
bezrobocie, nędza na wsi — ma konierencji gospodarczej z udziałesau 

_ Na konferencji gospodarczej w dn. 
12 b. m. w Wilnie przedstawiciele 
Ziem Północno- Wschodnich zreferu- 
ją p. wiceministrowi Kwiatkowskie- 
mu i ezłonkom rządu najbardziej pa- 
lące zagadnienia ekonomiczne tych 
terenów i będą starali się przekonać 
swych słuchaczy, dysponujących kre 
dytami i ułgami wszelkiego rodzaju. 
ż. dla rozwoju gospodarczego ziem 
naszych realizacja zaprojektowanych 
Jnwestycyj i ulg jest potrzebą koniecz 
ną i pilną. Wysunięte będą postulaty 
zarówno w dziedzinie inwestycyj pub 
licznych jak i N'ywatnych w szer- 
szym zakresie. Znaczna część ich nie- 
jednokrotnie już była poruszana w 
memoriałach, składanych nie raz rzą 
dowi i dość często była omawiana na 
łamach naszego pisma. Na niedziel- 
nej konferencji będą one znowu poru 
»70ne w skorygowanym planie inwe- 
Rtycyjnym, w planie dostosowanym 

de warunków i możliwości dnia bie- 
łącego, a co najważniejsze @а nie- 
których dziedzin będzie te program 
minimalny, wyjęty z programu ob- 
szernego, którego realizacja, jak do- 
tychczas, leży w sferze  nieziszczal- 
nych marzeń. 

Na konferencji zostanie także po- 
ruszona sprawa dorobku gospodar- 
czego Ziem Północno-Wschodnich. 
1rzeba przecież dowieść, że nie tylko 
umiemy  kołatać o dotacje, ulgi i 
wsparcia, lecz także i umiemy dobize 
wykorzystywać ku pożytkowi tych 
ziem przyznane sumy. 

Zestawienie stanu posiadania w 
chwili odzyskania niepodległości 2 
jednej strony, dorobku w ciągu ostał 
nich kilkunastu lat z drugiej i wresz- 
cie wskazanie na konkretne braki — 
to wszystko pozwoli na sprecyzowa- 
nie i dobitne uzasadnienie poszczegól 

* nych wysuwanych projektów. 

Dragi 
Było na Wileńszczyźnie 230 kim 

dróg bitych, w Nowogródczyźnie zat 
zaś więcej, bo 500 kim. W miastach 
| miasteczkach bruków mieliśmy po 
wojnie w obu województwach zaled- 
wie 380 klm. : 

Dziś mamy w obu województwach 
4200 kim. dróg bitych. Przybyło po- 
nad 3 tysiące klm. Jest to, trzeba 
przyznać, dorobek ogromny, jeżeli się 
zwažy, że kredyty przyznawane na 
ten cel nie były zadawalniające w naj 
muiejszej nawet mierze. 

Powinno być jednak dwa razy 
lepiej. To znaczy gęstość sieci drago- 
wej, posiadaną dziś należy podnieść 
do przeszło 8 tys. kim. dróg bitych, 
ahy dorównać przeciętnej gęstości 
dróg w kraju. Przy takim tempie bu- 
dowy dróg, jakie mieliśmy w r. 1934, 
trzeba by było czekać na to podwoje- 
nie do 10—11 lat. Przy tempie zaś 
zeszłorocznym, który zaznaczył się 
spadkiem kredytów na budowę dróg. 
termin ten powiększa się do 15 łat. 

t 

Przebudowa ustroju rolnego 
Ze scaleniem uciążliwych do ob 

róhki „sznurów** wiejskich łączy <ię 
zagadnienie podciągania wzwyż wsi 
naszej, przeważnie, pod względem 
gospodarczym, wegetującej na poz;o- 
Mie ub. stulecia. Tym bardziej zagad- 
nienie to jest pałące, że rolnictwęm 
trudni się na naszych ziemiach 809/0 
ludności. 

W ciągu 17 lat akcji scaleniowej 
w województwach wileńskim i nowo- 
gródzkim skomasowano około milio. 
Da ha. Jest to wprawdzie wiele, ale .. 

Pozostaje do scalenia aż 1.7000.000 

ha gruntu chłopskiego. Niektóre wsie 
czekają po kilką lat nadaremnie mier 
niczego. Kredytów nie wystarcza na 
pokrycie nawet części zgłoszeń. Przv 
dotychczasowym tempie scałania trze 
ha będzie czekać aż 20 lat na zakoń. 
czenie akcji. 

Z przebudową ustroju rolnego łą- 
czy się sprawa melioracji. Sprawa 
ta jest paląca. Ziemie północna- 
wschodnie posiadają połowę zabag- 
nienia całego kraju. W tej dziedzinie 
dopiero zaczynają stawiać pierwsze 
kroki. 

Elektryf kacia 
Pod wzgłędem elektryfikacji jes- 

lešmy kopciuszkiem szczególnie w po 
równaniu z uprzemysłowionymi dzie] 
nicami Polski. W czierech wojewódz 
twach północno-wschadnich posiada- 
my zaledwie 1/30 mocy elektrycznej 
Polski, nie licząc Śląska. 

Zwiększyłiśmy wprawdzie cziero- 
krotnie wytwórczość w porównaniu 
ze stanem sprzed kilksynastu lat, ale 
dla wyrównania ze Średnią dla całe; 
Polski nałeżałoby zwiększyć ją jesz- 
cze czterokrotnie. * 

l Możliwości naszego terenu pod 
względem zasobów energetycznych w 
rzekach są tak duże, że narzucają ane 

program szerszy, jeżeli chodzi o wy- 
korzystanie energii elektrycznej. Śre- 
dnia wytwórczość w Polsce nie może 
być dla nas „linią przewodnią* ani 
granicą dążeń. Plan elektryfikacji 
Ziem Półnoena- Wschodnich przy po- 
mocy „białego węgla", jak już o tym 
pisaliśmy przed paru dniami, ma za- 
dania głębsze.   

Zatrudnienie 
Zagadnienie dostarczenia pracy 

ę dla co roku przybywających kadr no- 
wych pracowników z przeludnionej 
wsi i z miast, łączy się ściśle z uprze- 
mysłowieniem terenu. 

W ciągu ostatnieh łat dziesięciu 
vprzemysłowienie naszych ziem wzro 
sło o 10%, zatrudnienie zaś potroiło 
się: — z 12 tysięcy osób wzrosło do 
85 tysięcy. W III kwartale roku bie- 

Placóski 
Sieć płacówek handlowych jest u 

mas bardzo rzadka. Na 1000 mieszkań 
tów w 4 województwach półn.-wscho 
dnich przypada zaledwie 9,4 przed- 
siębiorstw handlowych, podczas gdy 
średnia dla całej Polski wynosi 12,7 
placówek na 1000 mieszkańców. 

W ciągu ostatnich 10 lat zwiększy- 
hśmy liczbę przedsiębiorstw handlo- 
wych zaledwie o 5%, ałe jeśli chodzi 
9 obroty, to wzrost ten był jeszcze 

| ącego wystąpiło nawet pocieszające 
zjawisko większego procentowego 
wzrostu zatrudnienia niż w eałei Pols 
ce Mianowicie w krajn w III kwar- 
tale wskaźnik zatrudnienia wyniósł 
100, u nas 136. 

„Dla wyrównania uprzemysłowie- 
nia naszych terenów ze średnią 
uprzem. całego kraju trzeba cztero- 
krotnie powiększyć zatrudnienie. 

handlowe 
| mniejszy. Obecnie obroty handlowe 

n: Ziemiach Półn.-Wschodnich na 
jednego mieszkańca są trzy razy 
ają niż przeciętna  ogólnopol- 

ska. я 
Dochód na głowę mieszkańca 

wzrósł wprawdzie u nas w ciągu ostal 
niego dziesięciolecia o 10%, jednakże 
nie sięga jeszcze nawet połowy śred- 
niej ogólnopolskiej.   

Inwestycie intelektu: ina 
Ziemie pėlnocno-wschodnie posia 

dają największy procent analfahe- 
łów. Notowane jest zjawisko wtórne- 

- ge analfabetyzmu, niestety, zjawisko 
deść powszechne, 

Do walki z analfabetyzmem i pry- 
mitywizmem kulturalnym, który ja- 
ko jeden z głównych czynników, 
wpływa hamująco na rozwój wsi na- 

| szej pod każdym względem, pawoła- 
a jest przede wszystkim szkoła. 

W 4 województwach półn.-wschod 
nich przybyło wprawdzie 2.300 izb 
lekcyjnych, ale mimo to izb tych 
mamy za mało, aby mogły wchłaniać 
nowe roczniki młodzieży. Daleko 
nem także jeszcze do przeciętnej ogól 
rapoalskiej. 

dwa rodzaje Inwestycyj 
Takie są w dużym  streszczeniu 

ogólne potrzeby terenu w niektórych 
dziedzinach jego życia. Zaspokoić te 
pcirzeby mogą dwa rodzaje inwesty- 
zyj. Z jednej strony inwestycje pab- 
liezne, przeważnie nierentujące się 
bezpośrednio, inwestycje, które mogą 
stanowić doskonałą podsiawę do oży- 

! wienia w inwestycjach drugiego ro- 
dzaju reniujących się bczpośrednie, 
mianowieie — prywatnych. 

Inwestycje te idą w parze, więk 
sze nasilenie pierwszych pociąga za 
sobą rozwój iniejatywy prywatnej. 
jak budowę nowych fabryk, zakłada- 
nie przedsiębiorstw handlowych itp 

cyicepremiera 

O planie inwestycji publicznych 
na terenie województw wileńskiego i 
nowogródzkiego możemy sobie wyro- 
bić pojęcie na podstawie memoriału 
posłów i senatorów ziem naszych, 
memoriału, który niedawno został zło 
żony rządowi. 

Płan ten, określany przez autorów 
jako minimalny, dzieli inwestycje pu- 
bliczne na podstawowe, które powin- 
ne być realizowane w ramach ogólno- 
"państwowego planu inwestycyjnego i 
bieżące, które powinny być wykona- 
ne z normalnych środków budžeto- 
wych. Ogólna kwota na I typ in- 
westycji wynosi 30 milionów złołych, 

lawestycie 
Ważniejsze pozycje w planie in- 

wesłycji publicznych to (oprócz po- 
trzeb wymienionych na początku) — 
hudowa nowych linij kolejowych (ko- 
lej Postawy — Oszmiana — Lida; — 
Iwacewicze — Nowogródek — Moło- 
deczno lub Oszmiana; — Szarkowsz- 
czyzna — Dzisna), roboty regulacyjne 
na Wilii, budowa bindugi drzewnej 
w Drui na Dźwinie, chłodni w Wilnie, 
19 mleczarni i zlewni w wojew. wi- 
leūskira i 23 w nowogróazkim i t. d. 

W. dziedzinie usprawnienia zbytu 
artykułów produkcji zwierzęcej zapro 
jektowana jest budowa nowej rzeźni 
miejskiej w Wilnie, której ogólny kosz 
torys wynosi około 2 milionów zło- 
tych.. Na rok 1938-39 potrzeba 500 
tys. złotych. Na zapoczątkowanie bu- 
dowy hal targowych w Wilnie trzeba 
150 tys. złotvch (ogólny kosztorys 600 

Żądania nie są wygórowane 

  tys. złotych). Na dokończenie rzeźni 
w 36 miejscowościach w województ- 

Duży wpływ na uprzemysłowienie | 
naszych terenów wywarł dekret z 27 
listopada 1936 r., przyznający ulgi dla 
inwestycji przemysłowych i rolnych 
na ziemiach wsel.odnich w podatku 
dochodowym. Dał się zauważyć 
wzrost liczby przedsiębiorstw. Pod je- 
go wpływem powstało 150 nowych 

Sukces f. bryki radic- 
odb orników „Elektrit" 

w Paryżu 
Dowiadujemy się, IŻ naczelne jury 

wszechświatowej Wystawy Sztuki | Techni 
ki w Paryżu nadało Wileńskiej Fabryce 
Radiood>iorników „„Elektrił* najwyższę, 

nagrodę (medal) za produkowane radio- 

odbiorniki. 
TPGD GB EDUNEDEORE GO REDY PPOR CH 

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

okręt itd., bo książkę z 

' Bibl'oteki Nowošci 
Wilno, ul. Jagiellońska 10. Tel. 13.76 

Ostatnie nowości — klasyczn* — lite- 
ratura szkolna — maukowa. 
Czynna ad ti de 19 godz. 

Kaucja 3 zł. — Abonament miesięczny 
1 al. 50 gr. 

Okazyjnie do nabycia: 1) Rymowicz 
i Święcieki: Prawo cywilne Ziem 
Wschodnich — T. X. Część L (3 to 
my; — 2) Encyklopedia Gutenberga 

(20 tamėw). 
Oosewr0>-->904165<> | 

  
W dniu 5 bm. ckoło godz. 0,10 w po- 

cłągu pośpiesznym Wilno — Zemgale ok. 
st. kał. Duksziy usiłował popełnić samo- 
bójstwo Edward Wasiłojć, lat 27, b. kie- 
rownik spółdzielni spożywców w Duksz- 
tach. Wasiłojć dwukrotnie strzelił do sie- 

Pijany wypa 
W dniu 4 bm. o godz. 16.30 zawiadow 

ca st. kol. Bezdany zawiadomił miejscowy 
| posterunek policji, że z pociągu nr. 743, 
idącego z Bezdan do Podbrodzia, wypadł 
człowiek około przysianku. kolejowego 
Parczew. Wydelegawany na miejsce wy- 

1 bm. o godz. 13 na polach kol. Dzier ' 
nicze, gm. jodzkiej, w czasie połowania 
kłusowników lustyne | Anfonlego Bez- 
dzielów, mieszkańców kol. Rydzewszczyz 
na, lustyn Bezdziel sirzelając do zająca 
trafił z fyłu w głowę siedzącego na san- 
kach Artoniego Bezdzieła. Po przywiezie 
niu do łskorza w N. Pohaście Antont Bez 
dziel zmarł. 

W związku z fym zatrzymano Justyna   Bezdziela, kióry do winy stę nie przyznał, 

inwestycie prywatne 

Dwutrotnie strzelił do siebie 
Zamach samobólczy w pociącu Wilno—Zemgale 

dł z Dociąqu 

Kłusownik zastrzelił kłusownika 

  fłumacząc, że Antoni Bezdzieł sam się po 

na drugi — około 6 milionów. W su- 
mach tych nie uwzwględniono rozbu- 
dowy sieci kolejowej. 

Suma ta nie jest wygórowana ani 
4a duża w stosunku do sum, prelimino 
wanych w roku przeszłym na inwesty 

cje publiczne w kraju. Mianowicie pro 
jektuje się uruchomienie 350—400 mi 
lionów złotych. 

Jeżeli chodzi o pozycje szezegėlo 

we w planie inwestycyj publicznych 

obu województw to niektóre z nich 
nie odbiegają od przydziałów z lat po 
przednich, są jednak wyższe od sum 

przydzielonych w roku 1937-38, 

pubic-ne 
wie wileńskim trzeba w roku 1938-39 

— 165 tys. złotych — oraz 7 w wojew. 

nowogródzkim — 300 tys. złotych. Na 

urządzenie targowisk w wojew wiłeń 

skim poza Wilnem trzeba 150 tys. zł , 
w wojew. nowogródzkim (razem z bu 
dową hał targowych) — minimum 
133 tys. złotych. 

Dla usprawnienia zbytu artykułów 
rolnych przewiduje się budowę elewa 

tora w Wilnie kosztem 500 tys. zł. W 

roku przyszłym trzeba na ten ceł 200 
tys. złotych. Na budowę 11 magazy- 
nów zbożowych w 2 województwach 
(4 w woj. wileńskim t 7 w woj. nowo- 
gródzkim) potrzeba 490 tys. zł 
Plan minimalny redukuje tę kwotę 

do 290 tys. złotych. 
Pian wspomina także © inwesty- 

cjach uniwersyteckich, o Targach Pół 
noenych, elektryfikacji i t. p. pilnych 

potrzebach inwestycyjnych, o których 
nieraz pisaliśmy obszernie. 

płacówek gospodarczych, a przebudo- 
wano i rozszerzono przeszło 100. Ca 
jednak ciekawe, że wśród nowopowsta 

łych placówek nie ma takich, które by 
się opierały na kapitale z zewnątrz to 
znaczy na kapitale, pochodzącym z in- 

nych dzielnie kraju. Wszystkie przed 

  

  siębiorstwa oparły się na kapitale 

epiei? 

miejscowym. Musimy więc liczyć prze 
de wszystkim na własne siły oraz na 
przedsiębiorcę lokalnego i Średnioza 
możnego. Jednakże ułgi w podatku 
dochodowym dają stosunkowo mało, 
właśnie temu Šrečniozamožneinu 
przedsiębiorcy, a faworyzują wyraź- 
nie przesiębiorcę większego. 

Z tego też względu dla wywołania 
ożywienia na odcinku inwestycji pry- 
watnych przemysłowych przede wszys 

tkim Izba Przemysłowo-Handlowa za 
biega o ułgi jednolite dła wszelkiego 
typu przedsiębiorców inwestujących, 
o „ułgi demokratyczne”. 

Z inwestycjami prywatnymi łączy 

się ściśle zagadnienie odpowiedniego 

kredytu, szczególnie dla drobnej wyt- 

wórczości przemysłowej t dla rzemio- 

sła. Kredyt bankowy jest dla tego ty- 

pu wytwórczości zasadniczo niedo- 

stępny. 

Zagadnienia brarż 'we 

Jeżeli chodzi o zagadnienia Ściśle 

branżowe to na konferencji mają być 

poruszone sprawy turystyki, artyku- 

tów hodowłanych i roślinnych. drze- 

wa, lnu, skór i futer. Stanowią one 

podstawę gospodarki naszych ziem. 

A więc prezydent miasta dr. Male 

szewski będzie mówił o potrzebie bu 

dowy w Wilnie domu turystycznego. 

Będzie także poruszona sprawa damu 

turystycznego nad Naroczem. potem 

potrzeba specjalnych ceł wywozo- 

wych Inu, zredytu budowlanego na 

budowę gmachu Targów i Aukcji Fu- 

trzarskich i t. d. 

Te wszystkie postulaty oraz wiele 

innych nie uwzględnionych w tym 

krótkim przeglądzie zagadnień gospo- 

darczych ziem naszych, będą zrefero 

wane na konferencji gospodarczej. 

Obok każdego z nich będzie stała su- 

ma minimalna i życzenie rychłego jej 

otrzymania. 

Co z tego wyniknie, okaże niedale 

ka przyszłość. (w). 

Aktualmości kulturalne 
Aktualności u mem 

Jubileusz 10-lecia „Śród Literackich" 
i uroczyste więczenie nagrody Im. F.lomatów 

—— Witełdowi Hulewiczawi 
325 „Środa Literacka” zgromadziła tę! 
część publiczności, którą można by nazwać ' 

„k+drą” środkową — wieloletni i wypróho- 

wsni przyjaciełe wieczorów w sali u Bazy- 

lirnėw stanowią sporą jak widać gromadkę, 

skoro wypełnili nie tylko ławy „kanoniezne“ 

а’ 1 dostawione krzesła. Obecni bvli rów 
nież pp.: wojewoda Bociański, kurator Go- 

decki. rektor Staniewiez. 

Prezes Związku p. Tadeusz Łopalewski 

odezytał nadesłane depesze oraz przedstawił 

w skrócie płon lat ubiegłych, a więc — „Śro- 

dy“ (z frekwencją od 2006 przeszło osób do 
unikatu „8 osób razem z prelegentem i Ba. 

tylim“...), lokal, akeja samopomocowa, na- 

groda im. Fiłomatów. kwartalnik „Środy Li- 
terackie'* oraz pomoe wydawnicza dła рое- 
tów — ezłonków związku. Fundusze związ- 

bie z płstołełu browning. Jedna z kul chy- 
biła, druga zaś utkwiła w kości ramienia 
wej lewej ręki. Rannego odwieziono do 
szpitałs w Wilnie. Stan jego zdrowia życiu 
nie grozi. Powodem iargnięcia się na ży- 
cie były nieporozumienia rodzinne. 

padku policjant znałazł na przysłanku w 
Parczewie Jana Malanowicza, zam. w Pod 
brodziu, z okrwawioną głową, który był 
pliany i nie mógł podać w jakich okolicz 
nościach wypadł z pociągu. Rannega od- 
wieziono da Podbrodzia de lekarza, 

strzelił przez nieostrożność. W czasłe sek 
cji zwłok us'ałono, że denat nie mógł sam 
stę pos!rzelić, lecz zosłał postrzelony 
przez Inną osobę. Justyn Bezdziel nie przy 
znał się również do nielega!nego posiada 
nia kronł myśliwskiej, a w czasie rewizji 
broni nie znałeztono, natomiast zakwesiło 
nowano fuzję myśliwską należącą do An- 
fonłego Bezdzłela. Sędzia śledczy w Bra- 
sławiu zastosował względem Justyna Bez- 
dziela jako środek zapobiegawczy kaucję   lub poręczenie w kwocie zł. 300. 

ka są oczywiście i dziś jeszcze skromne, tvm 

niemniej od pierwszego roku działalności 

wzrosły... 80-krotnie] 

Z kolei zabrał głog witany oklaskami sam 

inicjator „Śród*, którego przemówienie, ob. 

razujące atmosferę pierwszych lat pracy 

związku ukaże się w najbliższej „Kolumnie 

Literackiej“. 

Po przerwie jako członek jury syłwetkę 

lauresta nakreślił p. Józef Maśliński. Prze- 
mówienie to odbiegało mocno od konwenejo 

nalnego typu „mów pochwałnych”. Gładkie 

w sformułowaniu zasług organizacyjnych 

Witolda Hułewicza, okazało się chropawe 

w części drugiej, którą sam prelegent okreś- 

Kł jako najtrudniejszą ezęść swego zadania. 

Bedąc bowiem na €o dzień jako zwangardzi- 

<ta przysięgłym wrogiem tendencyj literac- 

k-eh, którym hołduje laureat, z eszczędnoś- 

cią tylko szafował pochwałami. Na tych 

„konfliktach programowych* najlepiej wy. 

szła książka Hulewicza o Beethovenie oraz 

pizekłady, gdzie prelegent podkreślił rewe- 

latorstwo Hulewicza jako pierwszego niemal 

tłumacza Pawła Valery, Rilkego i Kleista 

eraz wysokie walory tych przekładów. szcze- 

góimie niezmiernie trudnej, a kanitalnej dla 

Rilkego książki, jaką jest „Malte“. 

Wiersze oryginalne i przekłady Hulew- 

cze. recyłował p. Hierowski z teatru miej- 

skiego, artysta obdarzony doskonatymi wWa- 

runkami głosowymi. 

Nagrodę wręczył w imienin jury prof. Ste 

fsn Srebrny, podnosząc w krótkim i serdecz_ 

nym przemówieniu zasługi laureata, które 

obserwował z bliska na przestrzeni lat u- 

biegłych. 
Serdecznością i wzruszemem natechowa- 

* ne było również przemówienie laureata, któ- 

ry zwierzył się przy okazji z prace najbłiż- 

szych: — oto ukaże się niebawem drugie 

wyd. książki o Beethovenie („Przybłęda Bo. 

ty”) i przekład „Pentezilei* Kleista, na nkoń 

czeniu za8 jest abszerna książka o Ghopinie, 

* * * 

Miłym uzupełnieniem uroczystości była 

biesiada towarzyska w „Dworku Kresa. 

wym”, gdzie mogły się wyładować zarówno 

uczucia poważne, dające wyraz przyjaźri 

pcczętej przy wspólnej pracy, jak też ! mniej 

poważne, żartobliwe, przywodzące ma myśł 

„Zlote humory" nieboszczki. „Smorgonii”.
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Iš Wschód słońca — 9. 7 т 33 

Zz:chód słońca — g. 2 m. 50 

Sposazeżenia Zakładu  Meteorologi USB 
w Wilnie dnia 8 XII. 1937 r. 

Ciśnienie — 762 
Temp. średn. —13 
Temp. najw. —14 
Opad — ślad 
Wiatr — północny 
Tend. barom. — wzrost 
Uwaga — pochmurno, przelotny śnieg. 

NOWOGRÓDZKA 
— Propaganda rzemiosła | handlu 

chrześcijańskiego. Z inicjatywy Obozu 
Zjednoczenia Narodowego odbył się na 
terenie ? cwecęrćócczyzny w czasie od 1 
do 8 bm. „Tydzień propagandy rzemio- 
sta i handlu chrześcijańskiego". Rozdawa 
ne były ulotki, odezwy, urządzano zebra- 
nia i odczyty, 8 bm. odprawione zostało 
w kościele św. Michała uroczyste nabo- 
żeństwo z udziałem licznie zebranej lud 
ności wiejskiej, sklepikarzy i rzemieślni- 
ków. Po nabożeństwie rozwinął się po- 
chód, który wraz z czterema sztandarami 
przeszedł przez Rynek do kina Miejskie- 
go, gdzie wygłoszone zostały okolicznoś- 
ciowe przemówienia, zakończone insceni- 
za”. Przemawiali: inż. Smolski, dyr. Kor 
diaź i Holak, Przemówienia były głośno 
oklaskiwane, a nastrój entuzjastyczny, 

Dnia 12 bm odbędzie sią zjazd kupców 
-# całego powiału w celu założenia chrześ 
cijańskiej hurtowni, 

— Tatarzy rumuńscy w Nowogródku. 
Zapowiedziany na 7 bm. przyjad kiłkuna- 
stu krymskich Tałarów, obywateli Rumunii, 
wywołał wśród nowogródzkich Tatarów 
ogromne poruszenie. Powołany ad hoc ko 
miłeł zajął się przyjęciem tych gości i ro 
zesłał do przedstawicieli miejscowego 
społeczeństwa zaprocszenia na przybycie 

"do teatru i na zabawę do „Ogniska”. 
Goście przyjechali dnia 7 bm. wieczo- 

ram i powiłani zosłall przez Komitet i gmi 
nę tatarską w świetlicy Związku Strzelec- 
kiego Oddziału Tatarskiego. 

Przemówienie powitalne wygłosił w 
języku krymskich Tatarów p. Mustafa Sza 
gidewicz. 

Wieczorem odbył się zapowiedziany 
koncerł, na którym goście wystąpili w ory 

- ginalnych strojach krymskich, inscenizując 
śpiewem i muzyką sceny z życia swej dale 
kiej ojczyzny. 

Wypełniona po brzegi sala kina Miej- 
skiego (przeważnie przez Tatarów) hucza- 
ła po prostu od bisów i oklasków. 

Po przedstawieniu odbyła się w „Og- 
nisku“ zabawa tanaczna, ciesząca się rów 
nież ogromnym powodzeniem. 

T Nowogrėdka goście rumuńscy wy- 
jechali 8 bm, 

— Odezyty o Marynarce Wojennej. Liga 
Morska i Kolonialna organizuje w dniu 15 
bm w Lidzie, w dniu 16 bm. w Nowogród 
ku oraz w dniu 17 bm. w Baranowiczach po 
rauki dla młodzieży oraz Wieczory Morskie 
przy udziale por. marynarki wojennej p. Ma 
riona Janczewskiego, który wygłosi odczyty 
wyświetlając równocześnie specjalne filmy, 

Zaznaczamy, że Ziemia Nowogródzka zło 
żyła do dnia 1 bm. na Fundusz Obrony Mor 
skiej kwotę 46.526 zł. 62 gr. 

Wobec zakończenia zbiórki na okręt pod- 
wnsiny imienia Marszałka Józefa Piłsudskie. 
go. obecnie Liga Morska i Kolonialna przy- 
śsiępuje do zbiórki na cele budowy nowych 
jednostek bojowych zwłaszcza ścigaczy. 

Koszt jednego ścigacza wynosi 600.000. zł. 
Niewatpliwie wojwództwo wileńskie i na- 

wegródzkie podejmie zbiórkę na budowę jed 
Rego ścigacza, 

— Zebranie narciarzy, 4 grudnia odbyło 
się w lokalu Oddziału Wodno-Melioracyjne- 
zo zebranie Sekcji Narciarskiej, utworzonej 
przy Polskim Towarzystwie Krajoznawczym 
w Nowogródku. Na zebraniu rozpatrzono sze 
reg spraw, związanych ze sporiem zimowym. 
Omówiono sprawę treningów narciarskich, 

wycieczek oraz zawodów na odznakę PZN 
Zasługującym na uwagę jest projekt urzą- 
dzenia toru saneczkowego oraz šlizgawki. 
Koszty budowy toru wskutek dogodnej po. 
ehyłości terenu byłyby niewielkie, 

LIOZKA 
— Nowy Zarząd rederacji PZOO. Do 

Zarządu Federacji, wybranego na ostat- 
nim Walnym Zebraniu, weszli: inż. Las- 
sociński — prezes, prok. Wilamowicz, I 
wiceprezes, Krzętowski — Il wiceprezes, 
Słarkiewicz Wincenty — sekretarz (czaso 
wo) i skarbnik, ref. prasowy Krzętowski, 
funkcje reterenta ubezp. i komendanta po 
wiałowego objął p. Łukaszewicz. 

Nowy Zarząd Cechu Rzemioślników 
Chrześcijańskich. Na ostatnim dórocznym: 
zebraniu Cechu Rzemieślników Chrześci- 
jan został wybrany zarząd w następującym 
skladzie: Słarszy Cechu Zygmunł 
Kaczanowski, zastępca — J. Oganowski, 
członkowie: Michalski, Wersocki, Wach, 
Czajkowski I Biegus, 

NIKA 
— Otwarcie największej w Lidzie sali 

6 b. m. nastąpiło nieoficjalne otwarcie naj. 
większej w Lidzie sali (nie licząc sali kina 
„Ега“, która ma inne przeznaczenie). Właś- 
cicielem jest Kolegium Ks, Ks. Pijarów. Sała 
będzie oddana do użysku Gimnazjum Kupiec 
ckiego i szkoły powszechnej, utrzymywanej 
przez Kolegium. 

Sala ma rozmiary 22X10*/; m. Została w 
niej również zainstalowana scena. 

W związku z otwarciem sali odbyła się 
w niej tradycyjna uroczystość szkołna. 

Do zgromadzonej młodzieży i ich rodzi- 
| ców przemówił dyr. Gimn. Kupieckiego P. 

H Żeligowski. Następnie zabrał głos ks, Kle- 
mens Gzabanowski, rektor Kolegium Ks. Ks. 
Pijarów w Lidzie. 

— TRANSPORT TYTONIU LiTEWSKIE- 
GO WPADŁ W RĘCE BRYGADY OCHRO 
NY SKARBOWEJ. Kilka dni temu funk- 
cjonariusze Lotnej Brygady Ochronv Ska: 
bowej, działającej pod kierownictwem P. 
Borkowskiego, wykryli w mlasteczku Ej- 
szyszkach pow. lidzkiego 80 kg tyfoniu II- 
iewsklego, pochodzącego z przemytu I 
32 talie kart do gry. W związku z tą spra 
wą zatrzymano dwuch osobników za wsi 
Matujzi, gm. e zysklej niejakiego Cybul 
sklego I Królewicza. 

  

Naikorzystniel I najtaniej kupujemy 
w firmie chrześcijańskiej 

„Bławat Parnański” 
Lida — Rvnek 

Ceny stale Staranna obsługa 

  

Firma „HALINA“, Lida, Suwalska 55 
nosiada w welkm wybo zs na składzie 
bieliznę damską, męską i dziec nną py- 
iamy, bonjourki, swetry, szlafroki i inne 
nowości sezonu. Ceny. stałe. lecz niskie 

Właściciel M Slusarczyk 

      

Popierajcie placówkę chrześcijańską 

„Bławat Polska" 
Sprzedaż bławatów, konfekcji dam- 

skiei ' ga'anterii 
Lida, Mackiewicza 1 (obok apteki 
po-se,mikowcj), Ceny niskia — stałe 

Właśc cel 1. Miśkiewicz     

  
  

BARANOWICKA 
— Na budowę domu Legii Inwalidów. Na 
terenie m. Baranowicz odbyła się zbiórka 
urządzona przez Legię Inwalidów na bu- 
dowę domu Legii. — Zebrano 61 zł. 

— Ukarano „wesołego dorožkarza“, — 

P:otr Hoćman, dorożkarz ze wsi Baranowi. 
cze, gm. Nowa-Mysz znany był z tego, że 
często lubił dobrze pogazować, a potem 
wyczyniać awantury na ulicach miasta i znę- 
ca się w niesamowity sposób nad swym ko- 
niem. W dn. b. m. za podobne „popisy* Sta. 
restwo baranowickie w trybie administracyj 
nym ukarało Hoćmana 3 dniami bczwzględ- 
negc aresztu £ 15 zł. grzywny. 

SAAAAASAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAA 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Od 3.XII 1637 r. wyświetla arcypotężny 
film polski p. t, 

SKŁAMAŁAM: 
W roli głównej 

Jadwiga Smosarska 
LYTYYYNYYYYTYYYYYYYYYYYVYYYYYVYTVYYVYVYYTYYvE 

SŁONIMSKA 
= Wycieczka Tatarów krymsko-rumuń 

skich, Do Słonima przybyła z Wilna via 
Baranowicze podróżująca po Polsce wy- 
cieczka Tatarów studentów  krymsko-ru- 
muńskich, którzy po Źwiedzeniu miasta w 
dniu 5 grudnia dali w Domu Ludowym 
koncert, na który złożyły się: muzyka, 
śpiew i tańce w st:ojach narodowych ta- 
łarskich. Dochód przeznaczono na pokry« 
cia wydalków związanych z podróżą. 

Goście po krótkim postoju wyruszył 
w dalszą podróż, 

— Bójka na rabawie, Na zabawie ta- 
necznej wa wsi  Hrynkowszczyzna, gm. 
dziewiątkowickiej, powstała bójka na tle 
porachunków osobistych, w czasie której 
mieszkaniec tej wsi Jan Karpowicz we- 
spół z Mikołajem Szurko uderzyli nożem 
w pierś Jana Gordziejko, lat 19. Poszkodo 
wany zameldował o tym policji, następnie 
udał się po świadectwo lekarskie do Sło- 
nima. 

— Awantura w knajpie. Do restauracji 
Glocera Abrama, przy ul. Mosłowej 13, 
przybyło 5-ciu pijanych osobników: Cha- 
rytończyk Mikołaj, Zamułasz Aleksander, 
Łojko. Henryk, Karpajczyk Mikołaj i 
jeden o nieustalonym nazwisku — wszys 
cy ze Słon'ma i zażądali wódki, której jed 
nak właścicisl restauracji odmówił. Włe- 
dy osobnicy rozpoczęli demolowanie urzą 
dzenia restauracyjnego, rozbijając ? szy- 
by w oknie i kradnąc 5 widelców i 4 
szklanki, — po czym zbiegli. 

— Nie powrócił do domu.  Michło 
Szymon zamieszkały w Słonimie, przy ul. 
Prochownia 4 zameldował w komisariacie, 
że w dniu 4 erudnia br. o godz. Brano 
syn jego Paweł, lał 13, uczeń Szkoły Pow   

„KURIER WILEŃSKI" 40. XII. 1937 r. 

Posiedzen.e Wydziału Wojewódzkiego 
w Nowogródku 

„, Dnia 6 grudnia r. b. odbyło 
się posiedzenie Wydziału Wojewódzkie- 
go. Głównym tematem obrad było rozpa 
trzenie sprawozdań z wykonania budžei- 
tów powiatowych związków  samorządo- 
wych za 1936-37 r. Sprawozdania zawie- 
rały tylko drobne formalne niedokładnoś- 
ci, nałomiast merytorycznie wykazały ra- 
cjonalną i planową gospodarkę, Przekro- 
czenia wydatków, szczególnie zwyczaj- 
nych, były nieznaczne i wywołane istotny 
mi potrzebami. Nadwyżki dochodów, 
które wykazały wszystkie związki, Нота- 
€zą się oslrožną metodą preliminowania, 
oraz lepszą płatnością podatków. 

W ogólnych sumach sprawozdania 
zamknęły się: 

Po stronie wydatków zwyczajnych — 
2.587.804 zł. 

Po stronie wydałków nadzwyczajnych 
— 1.905.490 zł. 

Razem — 4.493,294 zł. 
Po stronie dochodów zwyczajnych — 

3.426.321.99 zł. 
Po stronie dochodów nadzwyczajnych 

— 1.295.010.06 
Razem — 4.721.332,95 zł. 
Nadwyżka dochodów nad wydatkami 

wynosi — 228.038 zł. 
Wydział Wojewódzki postanowił nad- 

wyżkę dochodów nad wydatkami osiąg- 
nięłą w roku sprawozdawczym przezna- 
czyć w pierwszym rzędzie na pokrycie nie 
doborów z lat ubiegłych w tych związkach 
samorządowych, w których niedobory te 
jeszcze . istnieją, na fundusze obrotowe 
oraz na inne wydaiki, 

Z dochodów zwyczajnych suma 
838.517.64 zł. została przeznaczona na 
wydatki budżetu nadzwyczajnego t. |. na 
inwestycje, co wskazuje, że budżety na- 
szych powiałowych związków samorządo- 
wych przesłały być komsumpcyjnymi, a 
stały się twórczymi, 

Nadło Wydział Wojewódzki rozpa- 
trzył pokrótce ogólne sprawozdania z wy 

szechnej Nr. 2 w Słonimie, wyszedł z do- 
mu rzekomo do szkoły i dotychczas nie 
powrócił. Aa 
— ZŁODZIEJE W SEMINARIUM | SZKO 

LE POWSZECYNEJ. Nieznani sprawcy do- 
słali się w nocy z 2 na 3 bm. do budyn- 
ku Pańsiw. Seminarium Nauczycielskiego 
Męskiego przy ul. 3- Maja za pomocą ot- 
warcia drzwi dobranym kluczem z biurka 
w kangelarii, skradli 93,60 zł. 

Tejże nocy I prawdopodobnie ci sami 
sprawcy, dostali się do budynku Szkoły 
rowszechnej Nr. 4, położonego w bezpo- 
średnim sąsiedztwie z Seminarium I za po 
mocą wyważenia drzwi wewnęirznych 
oraz szufłady blurka łomem, skradil 2 
paczki tytoniu. W szufladzie tej leżały 2 
rewolwery i Inne przedmioty, które jed- 
nak nie zostały ruszone. W tymże budyn- 
ku mieści się szkoła ćwiczeń z gabinetem 
kierownika której cl sami sprawcy skradli 
z szuflady blurka otwartego dobranym klu 
czem 3 złote. 

"MOŁKOWYSKA 
— Poświęcenie białostockiego Uni- 

wersytełu Wiejskiego. Jak już zapowiada- 
liśmy, w Żarnej, pow. wołkowyskiego od 
było się uroczyste poświącenie I otwarcie 
lokału Białostockiego Uniwersytetu Wiej- 
skiego. 

Na uroczystość powyższą przybyli 
przedstawicieel różnych organizacyj spo- 
łecznych i Uniwersytetów Wiejskich z róż- 
nych siron Polski. 

Powstały przed miesiącem Białostocki 
Uniwersytet Wiejski mieści się w pałacu 
maj. Żerna, pow. wołkowyskiego. Przy 
Uniwersytecie istnieje internat i świetlica. 

Uroczysłość rozpoczęła się msza św. 
odprawiona przez dziekana wołkowyskie 
go ks. Żamejcia, który dokonał również 
aktu poświęcenia lokalu Uniwersytetu, 

Po przemówieniu ks. dziekana Ż-mej. 

cia, zagaił zebranie przew. Tow. Uniwer= 
syłetów Wiejskich , woj. białostockiego 
WI. Kościuch, poczym cele i zadania Bia 
lostockiego Uniwersytetu Wiejskiego w 
Żernej mówił kierownik Uniw. J. Żelazny. 

Przemówienia gości zainaugurował wo 
jewoda białostocki Ostaszewski, po któ- 
rym zabierali głos: kurator Wileński Go- 
decki, dyr. gab. Min. Roln. Kryczkowski, 
sen. Bisping, Przedst. Centr. Kom. do 
spraw Młodz. Wiejskiej Kobyliński, przed 
sławiciel OTO i KR dr. Piaścik, Prezes Biał. 
Izby Roln. Mystkowski, Woj. TO i KR inż. 
Dąbrowski oraz inni. 

Po odczytaniu nadesłanych depesz z 
życzeniami została wykona część artystycz 
na. przy współudziale słuchaczy Uniwersy 
tełu, Szkoły Roln. w Jeziornicy i okolicz- 

nej młodzieży wiejskiej. 
Na zakończenie odbył się wspólny po 

siłek. 
— KRADZIEŻE I WYPADXI. W nocy 

ze sklepu w Halach Targow"ch w Woiko- 
wysku na szkodę Szmula Jelskiego, za po 
mocą otwarcia drzwi podrobisnym kiu- 
czemi, nieznani sprawcy skradli 30 zł. go- 
fówkt i wyroby tytóniowe, wariości 39 zł. 

— Ma szkodę Antoniego Konopelki, 
właściciela jatki, przy ul. 3 Ma!a, nieznani 
morawcy sktadłi towar męski warłości 70 
złotych. 

konania budżetów wszystkich związków 
samorządowych, z których wynika, że wy 
datkowały związki samorządowe w ogól- 
nej sumie zł. 12.141.545,56, natomiast do 
chody tych związków samorządowych wy 
nosiły 12.643.713,24. Zamknęły przeto 
związki samorządowe rok budżetowy nad 
wyżką 502.167.68 zł. 

Najpoważniejszą pozycję wydatków 
stanowią wydatki drogowe, na konserwa- 
cje i budowę naszych dróg. Cyfra tych wy 
datków dosięgła 3.161.968.73 zł. Z kolei 
idzie oświata, na którą wydatkowane 
1.737.978.42, dalej zdrowie 793.241.23 zb; 
opieka społeczna 600.152.96 zł. i popie 
ranie rolnictwa 390.563,20 zt. 

Sprawą o zasadniczym charakterze by 
ło rozpatrzenie memoriału o potrzebach 
gospodarczych i kuliuralnych Nowogród- 
czyzny, który zosłał opracowany w związ 
ku z mającą się odbyć w dniu 11 grudnia 
naradą gospodarczą w Wilnie w obecnoś 
ci p. Ministra Skarbu Eugeniusza Kwiat- 
kowskiego i PP. Ministrów resortowych i 
PP. Wojewodów Nowogródzkiego i Wi- 
leńskiego. Wobec tego, że msmoriał za- 
wiera niesłychanie ważne zagadnienia, do 
tyczące naszego Województwa, wywołał 
zrozumiałe zainteresowanie pp. członków: 
Wydziału, którzy osobiście wszmą udział 
w naradzie wileńskiej, Do zreferowania 
łego memoriału imieniem Wydziału 
Wojew. wydelegowano p. Galasiewicza. 

Rozpafrzony został również projekt 
zaleceń budżełowych na okres 1938-39, 
W tej dziedzinie na pierwsze miejsce wy 
suwa się budowa szkół powszechnych. 
Samorządy szczególny nacisk kladą na tę 
dziedzinę naszeco życia į dażą do tego, 
by w latach 1938 i 1639 wybitnie zwięk- 
szyć ilość szkół powszechnvch. 

Poza tymi dwoma zasadniczymi punk 
tami obrad, Wydział Wojewódzki rozpa- 
trzyt kilka uchwał powiatowych oraz od- 
wołania od decyzyj Wydziałów Powiato- 
wych. 

PETERS 

— Chalm Czetowicki zam. w Wolkowy 
sku, przy ul. Śmigłego Rydza 70, pozo- 
stawił wieczorem swe małoletnie dzieci 
bez opieki, które w mieszkaniu wznleciły 
ogleń. Przechodnie ogleń zauważyli I uga 
ЯН м czas, > 

WILEJSKA 
—= Dziatwa szkolna na cele społeczne. 

W związku z przemianowaniem nazwy 
szkoły powszechnej w Wilejce samorząd 
klas siódmych ufundował szkole bardzo 
piękny szyld, który kosztował około 20 zł. 

Z okazji imienin kierownika szkoły 
samorządy wszystkich klas złożyty 10 zł. 
na dokarmianie biednych uczniów. 

Dużo inicjatywy wykazały również 
dzieci przy organizowaniu w szkole Świe- 
tego Mikołaja. W. R. 

— Obniżenie taryfy przewozowej wik 
liny na odcinku Nowy Tomyśl — Wilejka. 
Szkoła wyrobów koszykarskich w Wiłejce 
z powodu braku w powiecie dostatecznej 
ilości wikliny, sprowadza ją aż z Nowego 
Tomyśla w Wielkopolsce. Dotychczas prze 
wóz surowca koszykarskiego podwyższał 
bardzo wydatnie cenę wyrobów, produko 
wanych przez szkołę koszykarską w Wilej 
ce. Ostatnio na skutek usilnych zabiegów 
Izby Przemysłowo-Handlowej I Izby Rze- 
mieślniczej kolej znacznie obniżyła taryfę 
przewozu wikliny ze stacji Nowy Tomyśl 
do Wilejki. Poprzednio przewiezienie 100 
kg. kosztowało 13 zł, a obecna tylko 
3 zł, W. R. 

— Spółdzielnia Rolnik”. Spółdzielnia 
rolnicza w Wilejce przeprowadza obecnie 
masowy skup zboża, płacąc za dobry gatu 
nek żyła 20 gr za kg, owies 18 gr i jęcz- 
mień 17 gr. 

Stały zakup dokonuje centrala w Wi- 
lejce i ekspozytura w Budsławiu. W Krzy 
wiczach przeprowadza się zakup wa śro- 
dy, a w Dołhinowie wa czwartki, 

„Rolnik” zakupuje również wszelkiego 
'rodzaju płótna, płacąc za najlepszy jego 
gałunek po 1 zł. 20 gr. metr. Na składzie 
„Rolnika“ są do sprzedaży: narzędzia i 
maszyny rolnicze, oraz szfuczna nawozy. 

--Budżet samorządu gminnego w Kurzeńcu. 

Pierwsze posiedzenie budżetowe samorządu 

gminnego na terenie powiatu, odbyło się w 

Kurzeńcu. Rada gminy kurzenieckiej uchwa- 
lila budżet na rok 1938-39 w wysokości 

16,842 zł. 

W porównaniu z łałami ubiegłymi przez- 

neczono większe sumy na rolnictwo, opie. 

kę społeczną i sanitarną. 

Opracowano również wydatki związane 

z utrzymaniem agronoma gminnego. Gmina 

kurzeniecka pierwsza w powiecie zdobyła 

sę na zaangażowanie wyłącznie na swój te. 

ren specjalisty do prac rolnych. 

Szczegółną troskę rada gminy kurzeniec- 
kiej wykazała w sprawie należytego zorga- 
nizowania wzorowej gromady w Chomińcow 
cach. 

Budżet gminy kurzenieckiej uwzględnia 

podjętą akcję zorganizowania gminnej kasv 

pożyczkowo-oszczędnościowej, spłatę naby. 

tego przez powiat kino-aparatu i kupne u-   
działów w powiatowej spółdzielni rolniczej.   

SZCZUCZYNSKA 
— Pas fransmisyjny... Właściciele tus 

tejszej elekirowni pp. Judel i Bencel Gon« 
czarowscy, od pewnego czasu stosują 
dziwną „metodę“ do dostarczania prądu 
elektrycznego. Ściślej mówiąc, dają świat- 
ło na „raty”. W ciągu wieczora, co dzień, 
o pewnych godzinach, światło nagle да$- 
nie, co ma niechybnie oznaczać, że... 
spadł pas transmisyjny w elektrowni. 

Poza ciągłymi niedomaganiami tech. 
nicznymi i ceną (85 gr. klw.), otrzymywany 
prąd ma napięcie ponad 120 wolf, co u- 
niemożliwia pełne wykorzystanie go dla 
celów radiofonii, gdyż wywołuje zbyt sil- 
na żarzenie lam, hałasy i gwizdy radia. 

Telegraficzny skrót pretensji do elek- 
trowni szczuczyńskiej pragną uzupełnić 
nasłępującą uwagą: biorąc pieniądze? frże. 
ba dać możność korzystania ze światła; 
jeżeli są złe maszyny — kupić nowe, al- 
bo... zlikwidować elektrownię, gdyż tego 
rodzaju „„metody” dostarczania prady iry= 
łują nawet ludzi posiadających „„stałowe” 
nerwy... 

PIŃSKA 

— Zjazd Sędziów. 6 i 7 bm. w Pińsku 
odbył się zjazd sadziów pokoju Okręgu 
Poleskiego. Obradom przewodniczył Pre 
zes Sądu Apelacyjnego w Wilnie p. Przy« 
tuski. 

— 100.000 zł. kredytów dla Pińska. Po 
wiałowa Komunalna Kasa Oszczędności w 
Pińsku przeznaczyła na cele kredytowa 
dla m. Pińska i powiatu 100.000 zł. 

— Nowy dyrektor Ubezpieczalni Spo- 

fecznej w Pińsku. Jak podawaliśmy uprze 
dnio dyrekiorem Ubezpiecza!ni Społecz. 
nej w Pińsku został p. lg. Kubecki, prze- 
niesiony do Pińska z równorzędnego sta- 
nowiska w Ciechanowie. 

P. Kubecki należał przed wojną do 
czynnej grupy rewolucyjnej PPS. Po odzy 
skaniu niepodległości zajmował jedno z 
wyższych stanowisk w Rządzie Ludowym 
w Lublinie. 

Z kolei pełnił funkcje wiceprezydenta 
m. Lublina i prezydenta m. Siedlec. 

Dając się poznać na tych stanowiskach 
lako wybitny administrator i społecznik p. 
Kubecki otrzymał nominację na komisa- 
tza | dyrektora Ubezpieczałni Społecznej 
w Równem i Łucku. 

Dalsze losy rzuciły p. Kubeckiego do 
Ciechanowa, skąd przed kilku zaledwie 
dniami objął wakujące stanowisko Dyrek- 
tora Ubezpieczalni Społecznej w Pińsku. 

— Kwesta na Pomoc Zimową. 5 | 6 
bm. odbyła się w Pińsku kwesta uliczna 
na cele Pomocy Zimowej. Organizacji 
kwesły podjęło się Stowarzyszenie Rodzł 
na Policyjna. Pierwsze dnie dały w wyniku 
sumę 393 zł. 45 gr. 

W niedzielę 12 bm. odbędzie się ostał 
ni dzień kwesły, zamykający organizowa- 
ny Tydzień Pomocy Zimowej. 

— Nowy lokal KKO. W niedługim cza 

sie Pińska Powiaiowa Komunalna Kasa 
Oszczędności zostaje przeniesiona z do» 
tychezasowego lokalu w gmachu Wydzia 
lu Powiatowego do domu Nr. 2 przy ul. 
Kościuszki. 

— Pińsk czeka na łaźnię miejską. Już 
przed kilku laty, jeszcze za czasów prezy 
dentury p. Oliwieńskiego (obecnego se- 
natora), w sferach magistrackich powstał 
projekt budowy łaźni miejskiej. Podobna 
były wyasygnowane na ten cel kredyły, 
lecz... projekt pozostał tylko projektem 

Miasto licząca ponad 35.000 mieszka” 
sów, posiada jedną tylko łaźnię prywatn 
mogącą zmieścić od 30 do 40 osób naraz. 
Jest prócz tego jeszcze kąpiel natrysko- 
wa w Ubezpieczalni Społ :cznej, która zra 

-sztą codziennie nie funkcjonuje. 
Mówiąc o -„prywalnej łaźni, trzeba za- 

znaczyć, że niezupełnie odpowiada ona 
wymaganiom, jakie tego rodzaju instytuc- 
ji powinny być postawione. 

Teraz, gdy miasło ołrzyma niebawem 

załążek sieci wodociągowej, sprawa buda 
wy łaźni miejskiej staje się znów aktualną, 
tym bardziej, że przedsiębiorstwo tego ro 
dzaju będzie bezwzględnie rentowne, a 
więc nie narazi gospodarkę miejską na 
włożenie kapitałów w martwy interes. Być 
może słare projekty nareszcie ujrzą świa 

tło dzienne, po odpowiednich popraw 
kach, zostaną zrealizowane. 

— Teafr Wołyński. W dniu 10 bm. przya 
wa do Pińska Objazdowy Teatr Wołyński 
ze sziuką Władysława Fiodora w opraco 
waniu i przekładzie Wł. Krzemińskiego p. 
t. „Pocałunek przed fustrem”. Udział bios 
rą: pp. J. Domańska, J. Okońska, E. Sza= 
frański i in. Reżyseria E. Szafrańskiego 

— Hydreplan dla Poleskiego Aero: 
klubu. Poleski Aeroklub Wodnopłatow= 
ców w Pińsku otrzymał do swej dyspozy 
cji od Szefostwa Lotnicwa- Morskiega 
pierwszy hydroplan. 

GRODZIEŃSKA 

— Pożar w fabryce dykt B-ci Konopa 
kich w Mostach. W dniu 8 bm. w stolarni 
i klejarni fabryki dykt B-ci Konopackich: 
w Mostach Fabrycznych, skutkiem nie. 
ostrożnego obchodzenia się z ogniert. 
przez stróża Józefa Pawłowskiego wy« 
buchł pożar, który został ugaszony przez 
przybyłe siraże pożarne z Zelwian, st. kok. 
Mosty i miejscową. Sirały nieznaczne,



i 

* bnėji z walki, ze złem widocznym, domnie- 

ów Szkole Nauk Politycznych pod wysokim 

„rodzinie. 

Zjazd Młodych Polityków 
Prądy polityczne, nurtujące w społeczeń- 

stwie polskiej młodzieży. akademickiej, wy- 

wołują w opinii publicznej różne sądy i róż- 

De oceny. Nię chodzi jednak © obron., prze- 

kcnań, czy obozów, które je podtrzymują. 

P. przestaniemy na skromnieįszym — wy- 

cągniemy wniosek bezsporny. 

Jeżeli etektryzują młodzież dzieje chwili 

spółczesnej i reaguje ona z właściwą jej 

nieraz žywiolowošcią na zjawiska z areny 

pclityki, ekonomii czy kultury, dowodzić 

b musi jej głębokiego przejęcia się rzeczy. 

wistością, w jakiej wypadło jej żyć, więc 
dz'ałać i tworzyć. 

„„ Emocjonalizm młodzieży sprowadza się 

de- niechęci przejścia przez życie w rezyg: 

manym htb wręcz pozornym. Jest te zatem 

pozytywne dążenie de zaznaczenia się i urze 

ezywistnienia przyjętego światopoglądu. 

Zjazd Młodych Polityków jest właśnie 

jednym z przejawów tej czynnej postawy 

tyciuwej i godności działania, tam wszędzie, 

gazie dotrzeć zdałają możliwości młodzieży. 

Qdhędzie się on tI i 12 grudnia w Wilnie 

protektoratem pana Wojewady Ludwika Bo. 

tiaūskiego i honorowvm przewodnictwem p. 
dyr: dr. Wł. Wielhorskiego. s" 

Z inicjatywy  Bratniej Pomocy Szkóły 
Nauk Politycznych w Wilnie, a za współ. 

dz'ałaniem | udziałem Bratnich Pomocy S. 

№ P. Warszawy i Krakowa, w najbliższą 

n: tematy najżywiej młodzież obchodzące. 

Obok spraw samopomocowych, najsilniej 

awiązanych ze zrzeszeniami organizującymi 

t;azd, omawiane będą sprawy Ligi P. A. Z. 

7. M. Dalej najbardziej aktualna kwestia a. 

kademizacji Szkół Nauk Politycznych, w któ 

rej na pierwszym miejseu wystąpi Wilno, za 

nim Warszawa, która przedstawi proces a- 

/ kademizacji swej uczelni pe zdobyciu przy- 
zranych jej ustawowo pełnych praw, wresz- 

cie Kraków. 

Zagadnienie to jest jednym z podstawo- 

wych punktów Zjazdu, chodzi tu bowiem o 

tytuł z jakim absolwenci szkół nauk poli. 

tycznych mają wchodzić w życie. Walczymy 

tu o istotne potrzeby naszej przyszłości. 

Dalej polityka zagraniczna, gdzie Wilno 

da przegląd stosunków z Nadbaliyką. Ošwie- 

tlona tu również będzie dramatyczna sytuac. 

ja Polaków zza granicy litewskiej 

Z kolei sprawy gospodarcze ziem wschod 
heh i nasz udział w ieh dźwignięcin. Wresz 

cie uroczysta deklaracja naszego stosunku 

de armii. 

Pe sobocie, poświęconej abradom, niedzie 

ię wypełni uroczyste nabożeństwa w koście 

I» św. Jana (godz. 10 rano), złożenie wień 

ea na Rossie przed mauzoleum z Sercem Mar 

srałka ł uroczysta akademia w S. N. P. 
* Ф e 

Tak się dowiadujemy  spodziewana jest 

obecność na zjeździe członków rządu w 0s0- 

bach pp. wieepremiera Kwiatkowskiego |!   whołę i miedzielę toczyć się będą obrady min. Romana. 

Rewizia coseodarki 
Specjalna komisja rewizyjna z ramie- 

nia KKO m. Wilna przeprowadza rewizję 
gospodarki | zastawów - faniów w lombar 
dzie miejskim. 

Rewizja pozosłaje w związku z ujaw 

nieniem wykroczeń, popełnionych przez 
b. taksałora Perkowskiego. Żakończenie 
prac komisji rewizyjnej nasiąpi w bm. | 

lombardu mie skiero 
Według dotychczasowych badań | 

kontroli poważniejszych wykroczeń, ani 
strat, nie ujawniona. W każdym bądź ra 
zie z dałychczasowych wyników rewizii 
całokształtu gospodarki lombardu  miej- 
skiego, wynika, że zainterzsowani klien 
ci lombardu żadnych strat z tego tytułu 
nie poniosą. 

Inżynier z Gdańska skazany w Wilnie 
na 7 miesięcy więzienia 

Sąd Okręgowy w Wilnie rozpoznał 
wczoraj sprawę inż. Goldberga, oskarżo 
nego o podstępne pobranie z kon'a swej 
łony w Banku Bunimowicza 2 tys. 15 zł. 
na podstawie sfałszowanego czeku. 

W lecie ub. r. córka właściciela skle 
pu, Instrumentów „muzycznych : przy. ulicy 
Wielkiej Eugenia Engelsonówna poznała 
w Sopołach inż. Goldberga z Gdańska. 
zakochała się w nim | powróciła już do 
Wilna z mężem, jaka pani Goldbergowa 

Szczęśliwe pożycie małżeńskie trwało 
nlezbyt długo. Goldberg zaczął trwonić 

pieniądze na prawo | na lewo. Gdy mał 
żonka, słarając się poskromić jego apety 
ty, ulokowala resztę posagu w Banku Bu 
nimowicza na imię ich dwojga, Goldberg 
prosił ją o podpisanie czeku na 15 zł. — 
Następnie przerobił sumę na 2 tys. 15 zł. 
| pobrał tę kwołę. Wyszło to na jaw. Mał 
żenkowi rozeszli się | sprawę skierowano 
do sądu © : : 

Wczoraj Sąd.Okr. w Wilnie skazał inż. 
Goldberga na 7 miesięcy więzienia. 

Skazany zapowiedział apelację. (c). 

Pesłaniec pocztowy w roli... hrabiego 
Przehulał przywłaszczone pieniądze 

Bazyli Trembo był skromnym posłań 
tem w urzędzie pocztowym w Kozianach. 
Przed kilku dniami połecono mu zainka 
sować 1000 zł. 

Trembo pieniądze zainkasował, lecz 
zamiast oddać w urzędzie, przywłaszczył 
sobie i pociągiem wyjechał do Wil- 
ma, gdzie nabył sobie waliżę, eleganckie 
ubranie i wyszedł... na spacer. 

Traf chciał, że spotkał swego znajo- 
mego z Postaw p. Zygmunta L., przyby» 
łego do Wilna celem wstąpienia do... 
szkoły artystycznej. 

— Może się zabawimy, zapropono- 
wał ex-posłaniec, który ucieszył się niez 
miernie na widok znajomego. 

— Co to może być za zabawa, kiedy 
mam wszysikiego 15 zł. — odpowiedział 
przybysz z Postaw. 

Wilk zaatakował 
W ub. fygodniu w Puszczy Hołubic- 

kiej koło zaśc. Witówka, pow. dzlśnień- 
kiego, wydarzył się niecodzienny wypa 
dek. Na przejeżdżających saniami dwóch 

  

— Nie bój się bracie, jestem hrabią 
| za wszystko „odpowiadam... 

Rozpoczęła się zabawa, która skoń 

czyła się dle Tremby bardzo niepomyśl- 
nie. 

Kierownik urzędu poczłowego w Ko 
zlanach, zorienłowawszy się, że Trembo 
popełnił nadużycie, zameldował o tym w 
miejscowym posterunku policji. Policja 
w Kozianach rozesłała za defraudaniem 
listy gończe | wczoraj w Wilnie Trembę 
aresztowano. 

W. chwili. aresztowania posiadał on za 
ledwie 5 zł. Resztę zdążył „„puścić” przy 
pomocy przyszłej sławy teatralnej z Po- 
sław. й 

Trembę osadzono w areszcie do dys 
pozycji p. wiceprokuratora Nowickiego. 

żołnierzy KOP-u 
żołnierzy KOP-u z psem wypadł z lasu 
wilk I w pogoni za psem rzucił się na sa 
nle. Słedzący na saniach żołnierze kol- 
bami karabinów wilka zabili. 

Powiesili se 
z braku środków do życia 

8 bm. między godz. 10 a fi-tą Kazi- 

mierz Kuczyński (SS. Miłosierdzia 31] po 
pełnił samobójstwo przez powieszenie się 

Przyczyną samobójsiwa była desperacja 

I brak środków do życia. Zwłoki wydano. 

* 

W dniu 6 km. około godz. 2-ej w smo 
lami Slepica, gm. postawskiej powiesił 

się Owsiej Rajchel, lat 40. Przyczyną sa- 

mobėjsiwa był ciężki stan materialny. 

$zmskólca wbrew wol 
Tragiczny wypadek wydarzył się wczo 

ta; przy ul. Trwałej 10. 21-letni Wacław 

Pietkiewicz, trudniący się wyrobem ko- 
szyków, z powodu własnej nieostrożności 

| Zamiast wódki napił 
sę zmoniaku 

W mieszkaniu rzeźnika I handlarza mię 
sem Hipoliła Przyjemskiego (ul. Żelazna 
Chatka 11) oabywało się ub. nocy obfite 

przyjęcie. ; 

Wódki na tym przyjęciu nie brakowa 
ło, za$ przezormy gospodarz przyszyko- 
wał nawet pół litra... amoniaku, 

Przezorność ła sprowadziła na głowę 
gospodarza nieszczęście. Będąc pijanym, 
Hipolit Przyjemski zamiest wódki nalał so 
bie pół szklanki amoniaku i skonsumował 

Pogotowie przewiozło Przyjemskiego 
do szpiłała św. Jakuba w stanie greźnym. 

 Pikietowanie sklzpu 
Pružira 

Wezoraj znowu odbywało się pikieło 
wanie Prużana. Ale obok sklepu zjawi!   wbił sobie nóż w okolicy serca. 

_ Pogotowie przewiazio go do szplłala. 

się... tlozorca, który pilnował, by żad- 
nemu klientowi nie stałe się krzywda. (c). 

  

„KURIER WILEŃSKI" 10. XII 1937 r. 

Rozwiązanie Litewskiego T-wa 
Dobroczynności 

Wojewoda wileński decyzją, powziętą 
w dniu wczorajszym, rozwiązał Litewskie 
Towarzystwo Dobroczynności. 

Należy przypomnieć, że niedawno To 
warzystwo te zostało zawieszone przez 
władze administracyjne pierwszej Insłane 
fl. Od zawieszenia władze Towarzystwa 
odwolały się dó wojewody, który powziął 
jednak decyzję całklam przeciwną I za- 
rządził calkowiłe rozwiązanie | likwidac 

Z: 
-— Przepowiednia pogody węg. PIM'e na 

10 grudnia rh. przeważnie pochmurno, z opa 

dw»mi, począwszy od dzielnie zachodnich i po 

łudniowych. Podstawa chmur około 100 m. 
Wzrost temperatury, począwszy od połud- 
nio.zachodu. 

  

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżureją następujące apteki 

S«kołowskiego (Tyzenhanzowska ll; S ów 

Chomiczewskiego (W. Pohtlanka 25): Miej 

ska (Wileńska 2%); Turgiela i Przedmiejskich 

INiemieeka 15); Wysockiego (Wielka 8). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka (An- 

tokolska 42); Szantyra (Legionów 10) i Za- 

jączkawskiego (Witołdowa 22). 

TTL 

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

z-AERETEOZÓOKEC DST TRNRSTNNS /С ОНО POPE TYPOWO 

MIEJSKA 

-— Prezydent Maleszewski wyjechał 
do Warszawy. Onegdaj wieczorem wyje 
chał do Warszawy prezydent miasia dr. 
W. Maleszewski. 

Prezydent Maleszewski przedłoży p. 
wicepremierowi Kwiatkowskiemu postula- 
ły m. Wilna w zakresie inwestycyjnym 
I poinformuje p. wicepremiera © zamierze 

niach inwestycyjnych miasta, jak również 
o postulatach magisłrału, które zostaną 
przedłożone wicepremierowi  Kwia'kow- 
skiemu na wielkiej konferencji gospodar- 
czej w Wilnie w dniu 11 bm. 

— Rada Miejska. Zarząd miasta pro- 
jekłuje jeszcze przed święłami Bożego Na 
rodzenia zwołać plenarne posiedzenie Ra 
dy Miejskiej. Posiedzenie to prawdopo- 
dobnie odbędzie się w dniu 23 bm. Po. 
rządek dzienny nie został jeszcze opra 
cowany. 

— Ofwarcie mosiu Zwierzynieckiego. 
Prace nad resiauracją mosiu Zwierzyniec 
kiego w szybkim tempie posuwają się na 
przód. Już w drugiej pcłowie bieżącego 
miesiąca most otwarły zostanie dla ruchu 
pieszego i kołowego (dorożki i taksówki) 
Otwarcie mostu dla pojazdów ciężkich 
(autobusów) nastąpi dopiero na wiosnę 
r. prz, 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 

_— Klub Włóczęgów. Dziś, ł.-j. w pią- 
tek dn. 10 bm. przy ul. Przejazd 12 odbe- 
dzie się zebranie Klubu z referatem p Fr. 
Ancewicza pł. „Polityka Kominternu". 

Początek o godz. 19.30. Wstęp dla 
członków, kandydatów | zaproszonych 

gości. > 
— Cech Szewców m. Wilna zaprasza 

członków wraz rodzinami, oraz 5утра- 
łyków na tradycyjne rorały, które odbędą 
się w kaplicy św. Anny przy kościele św. 

Jana w niedzielą 12 grudnia a godz. 6 
rano. 

W tymże dniu o godz. 16 (4 p. p.) od- 
będzie się walne zebranie Cechu w Iz- 
bie Rzemieślniczej przy ul. Gdańskiej 6, 
na porządku dziennym budżet oraz inne 
sprawy. 

— Ze Zwiazku Pań Domu. Dziś o godz. 
17 w lokalu, Zamkowa 8—1 odbędzie 
się odczyt p. Pileckiej pi. „Nasza gwiaz- | 
dka“, A 

Ze ZWIAZKÓW i STOWARZYSZEŃ 

— Znasz aralfabetę — poślij go do 
zespołu analfabetów na Wieczorowe Kur 

sy Dokszłałcające Akademickiego Kota 
Polskiej Macierzy Szkolnej w Wilnie, mie 
szczące się przy ul. Kolejowej t m. 12. — 
Nauka w zespoła analfabetów codziennie 
od (6—9) 18 do 21 wiecz. Pomoce nau 
kowe na miejscu. Nauka bezplainie, 

PÓŻNE 

— PKO Oddział w Wilnie uprzejmie 
zawiadamia, że w dniu 11 grudnia 1937 r. 
Biura i Kasy czynne kędą fylko do g. 13. 

— Ceny węgla. W związku z ostatni 
mi mrozami zanotowano tendencję zwyż 

kową na węgieł, Władze adminisiracyj- 
ne mają eeny te uregulować i winni ро- 

bierania cen wyższych ponad usialone — 
będą pocięgani do surowej, odpowiedzial 
ności karnej za uprawianie lichwy. 

® T-wa. 
Powodem rozwiązania Litewskiego 

Towarzystwa Dobroczynności było stwier 
dzenie faktu, że działalność Towarzysiwa 
pozostawała w sprzeczności z jego stafu 
tem i nosiła charakter polityczny, a nawet 
antypaństwowy. 

Rozwiązanie Litewskiego Towarzystwa 
Dobroczynności wśród miejscowych dzia 
łaczy Miewskich wywołało duże wrażenie. 

BBEEIRSTTWCE 

"Zw. Rzemieśln ków 
Chrześciizn w Trokach 

W Trokach odbyło się organizacyjne 
zebranie oddziału Zw. Rzemieślników 
Chrześcijan. Jako delegaci Związku z Wil 
na byli na tym zebraniu prezes Hermano- 
wicz i wiceprezes Wiśniewski, którzy zło 
żyli sprawozdanie z dotychczasowej dzia- 
łałności Związku Rzemieślników Chrześci 
jan w Wilnie, po czym ogólne zebranie w 
"iezbie 60 rzemieślników chrześcijan posta 
nowiło założyć oddział Związku w  Tro- 
kach i dokonało wyboru lymczasowego 
zarządu. 

Prace, jakie mają być podjęte w Tro- 
tach, będą szły w kierunku rozpowszech 
nienia karł rzemieślniczych oraz w kierun 
ku uzyskania większej ilości dyplomėw 
mistrzowskich, a więc przez egzaminy 
lt d. 

Jak dowiadujemy się, na obszarzz wo 
jewództwa powstanie większa iłość oddzia 
tów Zw. Rzemieślników Chrześcijan w 
Wilnie. Prace organizacyjne są w toku. 

Autabusy ini 1 
Od dnia 13 hm. autobusy linii Nr. 1 będą 

dochodziły tylko do ul. Sierakowskiego. 

Na linii Nr. 8, od godz. 6,45 do 8,12 oraz 

od godz. 15 do 20 będą uruchomione 3 wozy, 

Ca. 12 minut, 

Hotel EUROPEJSKI 
Pietwszarzęuny  - Ceny przystępne. 
Telefony © pokajach Winda asnhowa 

  

  
TEATR I MUZYKA 

TEATR MIEJSKI NA .POHULANCE. 

Dziś, w piątek' dnia 10,-0 godz. 8,15 przed 
sławienie wieczorowe w Teatrze na Pohułan 
ce wypełni jedna z najświetniejszych kome-. 
dv; Stefana Żeromskiego „Uciekła mt prze. 

Z w premierowej obsadzie zespo- 

    

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Dzisiaj premiera — „Diabelski jež- 
dziec* Katmana. Widowisko operetkowe pod 
powyższym tytułem obiega obecnie najwięk 
sze sceny Europy. Opinia zaś o najnowszym 
tym dziele Kalmana jest pełna najgorętszego 
uznania i superlatyw. Jak nas informują zza. 
kulis Łutni „Diabelski jeździec otrzymał dn 
skonale dostosowaną do zespołu cbsa”> ról. 
Pcza tem kierownictwo uczyniło wszystko, 
aby widowisko ta wvpadło jak najokazalej. 

Widowisko ta wnrow"dzają na scenę Lut 
ń* reżyser R. Wyrwiez- Wichrowski i kanel- 
mistrz M. Kochanowski, przy udziale całega 
her wyjątku, zesnałn artvstveznewo. W rali 
tvrułowej wvstani po krót'im wvnoczynkn 

Kazimierz Demhnwski. Inst to jedna z naj. 
tepszvch krenevi teza artvsty. 

Mimo wielkinh kncztów vystawy, 
miejsc nie zostały padwvższane. 

— „Carmen“ w Lntni. Wtorek dnia 14 
hm. bedzie nnraznionvm niem onery w Vi! 
nie. na zanroszenie howiem kierewnietwo 
aaznakamitsza nrzedstawiciełka w Polsce te! 
partii, Wandą Wermińska, ro czele wvbit- 
nych artystów onery warszawskiej wystąpi 
tego dnia w operze Carr en Bizetą. 

ceny 

— Koncert na niezamożnych ueznłów. 

Dnia 11 bm. ogodz. 17 odbędzie się wsali gim 

nazjum im. Kr. Zrzmunła Augusta koncert 

na rzecz niezamożnych uczniów tegoż Gimna 

zjum przy współudziałe znanych artystów: 

p p. Cumftówny, Granowskiej, Halmirskiej, | 
Olgi - Olginei, Plawskiej, Dęhowskiega, Szcze 

pańskiego, Wyrwicz - Wichrowskiego i ucz 

niėw p. Murasowowej.   

RADIO 
PIĄTEK, dnia 10 grudnia 1937. 

6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka 4.15 
Muzyka z płyt. 7,00 Dziennik poranny. 7,1> 
Muzyka. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 Przer. 
wa 11,15 Audycja dla szkół. 11,40 Rewia pio 

stnkarzy. 11,57 Sygnał czasu i bejna. 12.03 

Audycja południowa. 13,00 Wiadomości z 

miasta i prowincji. 13,05 Słoma i siano w #- 

spodarstwie rolnym — pogadanka. 13 1. 
Słynne orkiestry i chóry. 14,25 „Zając” — 
nowela A. Dygasińskiego. 14,35 Muzyka pa 
pularna. 15,30 Wiadomości gospodarcze. 

15,45 Poczytajmy sobie. 16,00 Rozmowa 2 

chorymi. 16,15 Walce i serenad . 18,50 Po- 

gadanka. 17,00 Co z alabastru robią w pole 

skiej chacie — pogadanka. 17,15 Jtwory wo- 

kalne. 17,50 Przegląd wydawnictw — prof. 

H. Mościeki. 18,00 Komunik * śniegowy. 18,10 

Wileński poradnik sporiowy. 18,15 Jak spę- 

dzić święta? 18,20 Kon ert. 18,40 Chwilka 

litewska w języku litewskin.. 18,50 Program 

na sobotę. 18.55 Wileńskie wiadomości spor. 

tewe. 19,00 „Pieśni podć .sza” — Kurant sta- 

rożwiecki. 19,30 Nieznane pieśni Indowe $!4- 

skie w wyk. chóru męskiego. 19,50 Pogadan. 

ka aktualna. 20,00 Koncert symfoniczny z 

Filharmonii Warszawskie. 21.00 Dziennik 

wieczorny | pogadanka aktualna. 2250 Os- 

ta.nie wiadomości i komunikaty. 23,00 Mu- 

zyka na dobranoc. 23,30 Zakończenie. 

SOBOTA, dn. 1t grudnia 1937 r. 

8,15 Pieśń; 6,20 Gimnastyka; 6,40 Muzyka 

+ płyt; 7,00 Dziennik; 7,15 Muzyka z płyt; 

5,66 Audycja dla szkół; 11,15 Audycja dla 

szkół: 11,40 Utwory W. A. Mozarta; 11,57 

Sygnał czasu; 13,00 Wiadomości z miasta 

i prowincji; 13,05 Audycja życzeń dla dzieci; 

13.35 Koncert Orkiestry Wileńskiej pod dyr. 

W Szczepańskiego: 14,25 „Zając“ — nowela 

Dygasińskiego; 14,35 Muzyka: 15,30 Wiado. 

mcści gospodarcze: 15,45 Baśń p. t. „Jaś i 

Małgosia"; 16.15 Koncert solistów: 1650 Po- 

gadanka; 17,00 Spory literackie w starożyt- 

nym Rzymie — odczyt; Audycja „na cześć 

Króla Słońca" muzyka z oper Lullv i Ra- 

meau; 1800 Sport; 18,10 „Przed Z/azdem 

Odrodzenia w Wilnie* — pogadanka prof. 

Konrada Górskiego: 18.20 Zespół dawnych 

instrumentów: 18.55 Wileńskie wiadomości 

sportowe: 19.00 Audveja dia Polaków za gra. 

nicą: 19.50 Pogadanka; 20.00 Koncert; Ok. 

20.45 Dzienik wieczorny i pogadanka aktu= 

alna; 21,30 „Dziesięć lat herów i bajek šią- 

skich Karlika z Kocyndra* — wesoła audy- 

cia; 2200 Koncert; 22,50 Ostatnie wiadomoś. 

ci; 23,00 Muzyka. 

Wiadomości radiowe 
PONAD 800.600 ABONENTÓW RADIOWYCH 

liczy oheenie nasza rańiofonia. 

Jak się dowiadujemy w kartotekach Pul- 

skiego Radia zarejestrowan: iuż abonenta 

Nr. 800.000. Cyfra ta Świadczy o. dalszym 

wzroście liczby słuchaczy 1adia w. ©ciscey 

gdyż w przeciągu dwóch lat Folsk-2 Radia 

pedwoaiło liczbę „swoich. słuchaczy. 

, Abonentem Nr. 800.000 jest p. Antoni 

Bak, zamieszkały we wsi Zofianka. Górna 

w Lubelszczyźnie, robotnik. Wedle' przyję- 

‚ lego zwyczaju Polskie Radia ofiaruje swemiił 

300-tysięcznemu abonentowi upominek w pa 

staci złotego zegarka. 2 

Oprėcz tego upominki otrzymają + Awaj 

sąsiedzi” p. Antoniego Bąka a mianowicie/ 

p Józef Dęgowski rolnik ze wsi %łocin, 

pew. sierpeckiego, który który zarejesiśówał 

sie jako abonent Nr. 799.999 oraz p. M.e- 

czysław Białkowski, tkacz, zamieszkały w 

Łodzi przy ul. Okopowej 131. P. Białkowski 

zarejestrował się jako pierwszy abonent Z 

tych, którzy będą dążyć do zwiększenia 'isv= 

by radiosłuchaczy do 900 tysięcy. 

Między dwóch „sąsiadów'* abonenta Pol+ 

skiego Radia Nr. 800.000 Poiskie Radio rozė 

dzieli książeczkę oszczędnościową K. K. 0, 

w Łodzi z wkładem 100 zł. oraz srebrną pa- 

pierośnicę. 

SŁYNNY KAPFLMTSTRZ NIEMIECKI 

FRITZ BUSCH ё 
w transmisji radtowej. 

W piątek dn. 10.X1i o godz. 20.00 transmi 

tuje Polskie Radio' z sali Filharmonii War- 

szawskiej koncert symfoniczny. Na czele Or< 

kiestry Filharmonii stanie słynny w calvm 

świecie kapelmistrz niemiecki Fritz Busch, 

który należy dzisiaj do najwybitniejszych dy 

rygentów i przebywa stałe w Ameryce. Pra- 

gram piątkówego konceriu przyniesie m. tm 

jedno ż najświetniejszych dzieł literatury 

mużycznej ostatniego półwiecza — „Sowiz- 

drzała” Ryszarda Straussa oraz wsirząsającą 

.„Smierė Izoldy“ z opery „Tristan i Izolda“ 
Wagnera. kd woła 

Pomnik-olbrzym 

    -Cały oddział robotników rozpoczął w Londynie żmudną pracę przy odresłaure- 
waniu olbrzymiego pomnika, wzniesionego przez królową Wiktorię dla uczczenia 
jej księcia małżonka Alberta. Robolnicy ci mają do odświeżenia 224 figur tego 

znanego pomnika cokołu. Na zdjąciu fragment prac przy renowacji pome 
nika ks» Alberla, ; *



Kurjer Sportowy 
  

Hokeišci trenują 
Wczoraj odbył się w parku sportowym 

młodzieży szkolnej pierwszy oficjalny !re- 
ning hokeistów wileńskich. Drużyna Ogni- 
ska KPW, korzystając z wylanej ślizgawki, 
przeprowadziła przede wszystkim trening 
jazdy z krążkiem. Trening cieszył się po- 
wodzeniem, bo na lodzie byli wszyscy 
nasi gracze z Godlewskimi, Staniszewskim 
I Czasznickim na czele. 

W piątek w Warszawie omówiona zo- 
słanie ostatecznie sprawa zorganizowania 
w Wilnie meczu  międzypaństwowego 
Polska—Łotwa. W Warszawie więc zapa- 
dnie decyzja kiedy i na jakich warunkach 
odbędzie. się ten mecz, który obudzi nie- 
wątpliwie ogromne u nas zaciekawienie. 

jedną z drużyn warszawskich, względnie 
pomorskich. Jeżeli pertraktacje dobrze 
pójdą, ło bardzo możliwe, że już w naj- 
bliższą niedzielę odbędzie się w Wilnie 
pierwszy mecz towarzyski z udziałem ho- 
keistów zamiejscowych. 

Jednocześnie trzeba zakomunikawć, że 
Ognisko KPW  zakontrakowało szereg 
spotkań w Krynicy. Wilnianie do Krynicy 
wyjadą dwa dńi przed świętami Bożego 
Narodzenia. W Krynicy Ognisko weźmie 
udział w tradycyjnym turnieju świątecz- 
nym. Drużyna Ogniska KPW wzmocniona 
zosłanie graczem AZS wileńskiego Gin- 
terem. 

Tak mniej więcej przedstawiają się 

Hokeiści Ogniska KPW zamierzają w : plany hokeistów wiłeńskich na najbliższą 
najbliższej przyszłości sprowadzić do nas | przyszłość. 

AŻS prowadzi w turniefu 
W dalszym ciągu turnieju piłki siatkowej 

o mistrzostwa okręgu wileńskiego przeprowa 

dzcne szereg interesujących spotkań. Najeje 
, „kawiej wypadł mecz między:dwoma od kil- 
ku lat rywalizującymi drużynami AZS i Og- 
| niska. Zwyciężyła po bardzo pieknej i wv- 

  

    

równanej «xe drużyna akademików. AZS 
wykazał lepsze zaranie, był dr a bordziej 
wyrównaną i opanowaną lentej technicznie 

  

Ognisko grało nerwowo. Widać bvło brak 
treninen. Zespół Ogniska trzeba koniecznie 
admtodzić. 

U akademików najlepszym graczem bv” 
Manikowski, który wsnaniale ścinał, a w 
drnżynie Ogniska wyróżnił sie Andrzej Świę 
cički, który mra jednok niezbvt czysto, ma. 
jąc sporo piłek przetrzymanych. 

  

Na ogół turniej piłki siatkowej cieszy się 
powodzeniem. Poziom jest bardzo w rów- 

nany, ale można zaryzykować twierdzeniem, 
że nieco obniżył się w porównaniu z poprzed 
nimi latami. 

Szkoda wielka, że Wilno nie posiada od- 
powiedniej sali gimnastycznej, bo w obecnej 
sali w Ośrodku W. F. ieut niemożliwie grać, 
ho jest tak ciasno, že szereg piłek marnuje 
się niepotrzebnie, a po drngie turnieje gier 
spertowych odbywają się niemal przy 
drzwiach zamkniętych, bo dła publiczności 
nie ma niestety miejsca. 

Ohecnie w turnieju prowadzi więc AZS 
i ma wszelkie szanse zajęcia pierwszego 
miejsca. 

Zarząd Restauracji „EMPIRE” 
w Baranowiczach 

zaprasza do świeżo odremontowanego lokalu, znanego 
z dobrej kuchni i dobor-wych trunków, godziwej rozrywki 

i sympatvcznej obs'uqi. 

A więc wszyscy na dancing-Kabaret do „Emvire* | 

  

Ceny konkurencyjne. 

  

  

Pierwszorzedna Mechaniczna Wytwórnia Wędlin 

„A. Rodziewicza 
Lida, ul.. Suwalska 52, tel. 24 

poleca na Święta: dobrei iakości n-jrozma tsze wyroby masarskie, 8 w szcze« 

cólności szynki wędzone na jałowcu. 
Firma nagrodzona złotymi medalami na wystawzch we Włoszech w 1931 roku 

i w Poznaniu w 1935 roku 

Zamówienia zamiejscowe — wysyłam odwrotną pocztą, Ceny n skie, 
  

@ Wszyscy muszą: - 

zobaczyć potężny - 
film szpiegowski 

    

PORT 

Piękny nadprogram: „J K. M. Król i Królewicz rumun- 
ski w Polsce” oraz cudowna kolorówka. 

  

RA 
  

CASINO | 
  

Wstrzasaiący film 
o wiełkiej niesprawiedliwości ludzkiej... 

„ZACUDZEWINY" 
W rolach ałównych: Warner BRXTER i Gloria STUART. 

Nad proaram: DODA 'KI. 

HELIOS | 

Sala dobrze oqrzana 

Potežny film prod 198 r. o bohaterstwie, miłości i poświęcen'u 

„Łódź podwodna nr. 9" 
Dolores Del Rio, Richard Dx i Chester Morris. 

Była kcchanną jednego i żoną drugi qo. Katastrofa lodzi podwodnej. N ebywała technika 
| ** zd,ęć na dnie cceanu Nad program: AKTUALIA — Sala dobrze ogrza-a 
  

Miła niespodz'anka przedświateczna! Fenomenalna mała czatodziejka ekranu 

Shirley Temple 
MAŁY BUNTOWNIK 

Staraniem Instytutu Caritas Archidiecezji W'leńskiei wyświetla 
monurent, film wiry i mi- 
łości, pelen uśmiechów i łez 

w reuelac, 
filmie p. t. 

Chrześciaśsk'a Uno 

ŚWIATOWID] 

ora: John Bales 
:4:ck Hailt 

No se LUX 

  

iałe róże 
Bohaierami te o flmu są ludzie o gorących sercach, zdolni do największych pośw.ęcen 
w im'ę miłości | dla dobra biźych. Każdy powinien zob c yć, to cudowne arcydzieło 

Uprasza się o pczybywan e na początki seansów: 3—5—7 9, w niedzielę od l-ej 
  

OGNISKO | «» SHIRLEY TEMPLE 
W naj eoszvm 
swym filmie 

Nad prognam + 0ŚWAMNON: DODATAI 

  

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 

Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachun t, Wilno 1 
Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 

„Moja gwiazdeczka” 
Paez. seans. 0 4-€j, w niedz. | Św. o 2-ej. 

   Lida, ul. Ułańska Il 

  
Oddziały: Nowogródek. ul. Bazyljańska 35 

Baranowicze, ul. Ułańska 11 

„KURIER WILEŃSKI" 40, XII. 1937 r. 

Zebranie sędz'ów 

„koszykarzy“ 
Kierownictwo Wydz. Spraw Sędziowskich 

Wileńskiego Okręgowego Związku Piłki Rę- 
cznej zawiadamia, że w piątek-10 grudnia o 
godz. 20 odbędzie się dalsze Folejne zebranie 
wszystkich panów sędziów gier sportowych. 

Na zebraniu omawiane będą nowe prze. 
pisy gry w piłkę koszykową. Obećność jest 
więc konieczna, bo niebawem rozpocznie się 
w Wilnie turniej piłki koszykowej a nie 
wszyscy będą poinformowani o wprowadzo- 
nych zmianach. 

„Piłsudia* zdobyła puchar 
` nacz. Millera 

Zorganizowany został przez AZS między. 
korporacyjny turniej w ping-pongu. W tur- 
nieju udział brało 8 drużyn. Każda z drużyn 
składała się z trzech graczy. Pierwsze miejs- 
cs zdobyła „Piłsudia* przed „Leonidanią* 
i „Vilnesią*. Puchar przechodni ufundowa- 
ny przez nacz. Miillera >roniony był przez 
„I.conidanię“. Najlepszym graczem ukazał 
się Szlązkowski z „Piłsudii*, który w dużej 
mierze przyczynił się do jej zwycięstwa. 

TT      

  

2 

Mistrz tenisowy Polski Tarłowski w nowej 
roli bramkarza hokejowego w drużynie 

„Dębu” w Katowicach. 

  

  

POLSKA SKLEP 

GALANTERII I TRYKOTAŻY |. 

„JANUSZEK "A 
Wilno, Š-to Ja*ska 6 tel. 1969 

NA GWIAZDKĘ © 
swetry, bluzki, szlafroki, рату 8 

oraz wykwintną bieliznę damską BĘ 

i meską — po cenach niskich $ 

poleca        

  

- Gruźlica płuc 
test nieubiasa'na I cnroc7nie, nie robiac 
różnicy dla pici, wieku i stanu, poclaga 
bardzo wie'a ofiar, Przv zwalczaniu cho- 
rób płucnych: bronchitu, arypv, uporczv- 
we10 meczara no tessz'u it, n  etnenia 
pb. lekarza „Balsam Tr'kolan—Aga“, 
Kk'óry ułatwia wydzie'»nie się plwociny, 

usuwa kasrel, 

  

Zdumiewający wynalazek 
naukowy | 

Przywraca Młodość 
  

       

zwiędłej, zmarszczonej skórze 
m =        

      

Jedno z wiedeńskich pism fachowych obwiesz- 
cza ostatni triumf wiedzy, Który zadziwi świat, 
Qdkryto nie tylko powód tworzenia się zmarsz- 
czek, lecz co ważniejsza, sposób ich usuwania. 
Matki, a. nawet babki, mogą po ać świeżą, 
jasną cerę swych dziewczęcych lat. Kobiety 50-cio 
1 60-cioletnie osiągają gładką, młodzieńczą skórę. 
Skóra z wiekiem traci pewne żywotne odżyweze 
składniki, co sprzyja tworzeniu się zmarszczek. 
Składniki te wydobywa się obecnie ze starannie 
wybranych miodych zwierząt. Gdy się nimi 
odżywia skórę, czynią ją znowu młodą i świeżą. 
Są to zdumiewające wyniki badań prowadzonych 
w Uniwersytecie Wiedeńskim pod kierownictwem 
Prof, AMIE Wyłączne prawa do wynalszku 
tego Profesora aj szyi kolosalnym nakła- 
dem kosztów przez ję. Tokalon. Ten wyciąg 

  

Przetarg 
na wydzierżawienie kiosku propagandowego 
LOPP, wybudowan gc przy zbiegu ul. im. 
Pułku Suwalskiego i 3 Maj w Lidz'* па о- 

kres trzech 'lat, poczynając od dnia 1 kwiet 
nia 1938 roku, odbędzie się «' dnin 15 grud 
nia 1937 r. o godz. 18 w lokalu starostwa w 
Lidzie Warnnki dsierżaww: cztnsz dzierżaw 

nv płatny w trzech ratach rocznych z góry; 
prowadzenie bezinteresowre działu propa. 
gan y i sprzedaży wydawnictw I OPP oraz 
przyimowunie z.:*oszeń na cz'onków 

Reflektanci winni złożyć nainóźniej w dn 
15 grudnia rb. do godz. 15 w biurze Zarządu 
Ohwodu LOPP w Lidzie (gmach starostwa). 

w-kopercie zalakowanej. z napisem: „Oferta 
na wydzierżawienie kiosku* — ofertę z qo- 
taniam warnabów Arianżawy I dniąezani «m 

kwitu K. K. O. w. Lidzie na złożenie rękojmi 
w kworia z! 100, w gotówce I"h nanie 

warfościawych 
Komisia przetargowa zastrzega sobie 

prawo: donnszczenia nrzetarsu ustnego, wy- 
haru oferenta, niezależnie od oferawrnveh 
warunków. oraz nznania wyniku przetargu 
za vienhowiazuiacy, ź 

R'ższel nfarmacie można uzyskać w hin- 
rze Zarzadu Obwodu, codziennie w godzi- 
nach urzędowveh, 

P. 0. Prazegą Zarzadu Obwygdu 
(2) Inż rASSOCTŃSKI 

Wieeprezes 

  

SE! 

  

AABASAALAASSAKAAAAAASAASAAAAAAAAAAABSAAAS 

Kandel i Przemysł 
TYWYYWYYYYYYYYV yw = 

PRACOWNTA KRAWIECKA „IRENA“ ul. 

Antokolska 39—3 wvkonywnie solidnie, ta- 

  

  nio i elegancko sukienki, palta i futra. 
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SKŁAD RFDIOWY Beci S. i M. ŁWOWICZ 

Barsnowicze, Szeptyckiego 52, te!. 104 a s 
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„REKÓRD” w. 6. Cyryńsxi 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

ITS SET ATI 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 

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

  

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
OBBIORNIKOW 

 ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie — 
  

  

z od- CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gi., w tekście 60 gr, 
za teksieim 30 gt, drobne 10 gr. za wyraz, kroniwa tedakc. 1 komunikaty 60 gr. 
za wiersz jeduoszp. Do tych ceu dolicza się za ogłoszem 

2 żyjących komórek skórnych, ńazwany Biocelemt 
wchodzi w skład wyłącznie Kremu Tokslon 
(koloru różowego). Wyczerpujące doświadczenią 
przeprowadzone nad. kobietami w wieku 60-ciu 
do 70-ciu lat dowiodły, że zmarszczki znikły, 
w ciągu 6-ciu tygodni. 

tosuj co wieczór Odżywczy Krem Tokaloh, kóż 
toru różowego, spreparowany według oryginalnego 
francuskiego przepisu znakomitego Pazyskiego 
Kremu Tokalon, Odżywia i odmładza skórę pod- 
czas snu. Zmarszczki szybko znikają. Po kilku tyą 
odniach będziesz wyglądała o lata całe młodziej, 
remu zaś Tokalon koloru białego tnie tłustego? 

używaj w ciągu dnia. Rozpuszcza wągry, ściąga roze 
szerzone pory, czyni z nejciemniejszej I najbardziej 
szorstkiej skóry — gładką, białą i delikatną. Szczęę 
śliwy wynik gwarantowany lub zwrot pieniędzy, 

TER     

      
   

     
    
          

Polskie Biuro Podróży 

„ORBIS“ 
Oddział w Wilnie 

zawiadamia, iż z dniem 12 

grudnia r. b. przenosi się 

| do nowego lokalu przy ul. 

Mickiew:cza 16-a 

(nowy gmach P. K. O.) 
Telefony: 8 83, 24 71 i 13-13 R 

   

   

  

AAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAASASASANAAAAAAAAMAAAS 

LEKARZE 
FYYYYYYYYYVYVYYYYYYYYYYYYTYYYYTYYYYYYYVYTVYY 

DOKTOR AED. 

J. Fiotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawirz Chorahy skórne. 
weneryczne i kohiece, uł Wileńska r. 34, 
tel IRGG Przvin nie ad © 7 wierz 

  

DOK roR 

Biumowicz 
choroby weneryczne, skórne i moczopłciase 
ui. Wielka 21, te:. 921. Przyjmuj. o dgodz. 

9—1 i od 3—8. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMSAAAAAAAAAAAAAALAAAA4, 

AKUSZERKI 
YYTYTYYTYYYYYYYYTYYYTYWYYYYYTYVYTYYYTYTYYY 

ATUSZEKcA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz %ej rano da godz. 7.ej 
wieczorem UL Jakuba aJsińskiego 5—18 
róg Ofiarnej. okok Sądu. 

AAAAŁAŁŁAADAA NAA AAA NAKŁ KA AA KKK ZAŁ ŁA NAK ŁA AA 

PRACA 
FVVVVVYVYVYVYVYVOVYYY- 797 VV VVVEVYTVYVYVYY" 

Biuro Pośrednictwa Pracy przy Wiłeń 
sko-Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej ogłasza 
kotkurs da stanowisko lekurza gminnego w 
Mielegianach, pow. Świę iańskiego i lekarzu 
rejonowego w Sołach, pow oszmiańskiega. 
BF informacje oraz składanie podań w 
kancelarii Izby Lekarskiej. (Dabrowskiego 
10—2), do dnia 23 grudnia 1937 r. 

3020000099928 

Vopieraigia Przemysi Krajowyi 
©©290888988928 

  

  
    

cyfrowe tabe atycz- 
nicą 6zł, z odbiorem w adininistracji zł.2.60, | ne »0%/. Usład ogłoszeń w tekście 5-cio iam'wy, za teksten 10-iamewy. Za 

treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Admiinstracja 
zastrzega sobie prawo zm any terminu druku ozłoszeń i uie pirzyjumje zastrze- 
żeń miejsca. Opłoszenia są przyjmowane w godz, 9,30 — 46.80 i 17 — 19. 

      
        

           

   

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 

3-go Maja 6 

WAY 

Redakcja: tel. 75—godz ny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel 99—czynna od godz. 9.80—15.50 

Drukarnia: tel, 3-40, Redakcja rękopisów niezwiaca 

ma wsi, w milejscowościach, gdzie nie ma 

pocztowego aut agencji zł. 2,60 
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