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Wileńsko-Nowogródzki, Grodzieński, Poleski I Wołyński 

Nie bedzie Polski B 
  

P. wicepremier Kwiatkowski w 
Wilnie! Fak ten ma swoją wymowę. 

Przyjazd ten następuje w chwili, gdy 

_ Sejm przeprowadza generalną”tiebatę 

budżetową; w chwili gdy huczy pra- 

ca w Centralnym Okręgu Przemysło- 

wym — beniaminku Polski w latach 

1936—1940. Przyjazd ten ma swoją 

wymowę z tego jeszcze powodu, że 

to p. minister Kwiatkowski rzucił 

hasło: zrównać Pólskę B z Polską A. 

On to przecierpierwszy użył tego ter- 

minu: Polska B. On to przecie ryso- 

wał ten obraz — Karykaturę: -paūst- 

wo złożone z dwu części, jednej tęt- 

niącej życiem i: drugiej -borykającej 

się z trudnościami... odziedziczony- 

mi po zaborcy. On to przecie wskazy- 

wał na absurdalność podobnej sytua- 

cji, na największe niebezpieczeństwo 

@э siły, zwartości, aa pań- 

stwa. 

Stoimy w podobnej A jaka 

zastał ongiś Kazimierz Wiełki. Ten 

jedyny władca, który w dziejach Pol 

„ ski uzyskał tytuł Wielkiego za to, że 

; „zastał Polskę drewnianą, a zostawił 

murowaną”. Odziedziczył -on  prze- 

cie państwo złożone z części, przez 

blisko dwa wieki żyjących życiem od 

rebnym, mających warunki odmien- 

ve, strukturę przeróżną, patrzących 

mó siebie nieufnie. Dokoła czyhali 
wrogowie, wobec których młode od- 

„toódzone Królestwo zdawało się tak 

słabe, jak płomyk świecy na wietrze. 

Łokietek mieczem wywalczył niepod 

tegłość. Kazimierz dopełnił dzieło Ło- 
kietkowe i dopełnił wspaniale. Dwa 

  

Odoowiedź min. Becka 
na depeszę min. Delbosa 
WARSZAWA, (PAT). — W odpo- 

wiedzi na depeszę, min. Delbosa, prze 
słaną w chwili opuszczania granie 
Polski, p. min. Jozef Beck przesłał 
pod adresem .- francuskiego. ministra, 
spraw 
nastepującej: 

„Żywo wzruszony tak uprzejmymi wy. |- 

razami, w których Wasza Ekscelencja ze 
chciał wyrazić swe wspomnienia, wynie- 
sione z pobytu między nami, pragnę Go 
zapewnić, że wizyta Jego w Polsce była 
dla nas nowym I cennym świadectwem 
trwałości więzów naszego sojuszu oraz 

giębokiej przyjaźni naszych obu narodów. 
Zechce W. Eks, wierzyć, że byłem oso 

biście bardzo rad, mogąc Go przyjąć w 
Warszawie. Proszę o przyjęcie wyrazów 
mych bardzo serdecznych I szczerych u- 
czuć (—] BECK". 

„Łapat mego papierosa 
i głosuj na mnie“ 

"CZERNIOWCE, (PAT). —-Prasa podać 
"je; że niektórzy kandydaci do parlamentu 

w. Rumunii zamówili w'monopolu tytonio 
  | wWym większe ilośći papierosów z wydruko:|-- 

wanymi swymi nazwiskami, celem rozda” 
wania ich wśród wyborców, jako Środka |" 
propagandowego. W. niektórzych okrę- 
gach Mołdawii rozdano już całe masy pa 
pierosów, "zawierających nazwiska kandy 
datow na.posłów i senatorów. | 

zagranicznych. telegram. treści, 

zrcalizował zadania: wzmocnił Pol 

skę gospodarczo i wyksztełcił ludzi, 

którzy pracę jego powiedli dalej. 

I nie byłoby bez Wielkiego Króla ni 
Lnii, ni Grunwaldu, ni rozwoju kultu 

cy polskiej, ni imperializmu na wscho 

dzie, ni tronu austro - węgierskiego, 

ni Kusi Czerwonej, ni żadnego z tych 

wielkich osiągnięć, które uzyskała 

Polska Jagiellońska. On kładł tylko 

podwaliny pod mocarstwo, ałe pod- 

waliny te były z rzetelnego granitu, 

mocną zaprawą spojonego, głęboko 

osadzonego: w ziemię. Odszedł z tytu- 

trm Wielkiego, a mimo że części oj- 

cowizny musiał się wyrzec, to co po- 

zostawił, stopił w jedną wspaniałą 

bryłę — Polski murowanej. 

Zapewne, wszelkie analogie histo- 

ryczne są mało ścisłe. Tym nie mniej 

pódobieństwo zadań tamtej epoki i 

naszej bije w oczy. Przed kilku laty 

„Pełskie Radio nadało cykl reportaży 

pod wspólnym tytułem: „Wzdłuż gra- 

"nie Polski”. Tym, co cyklu tego słu- 

chali, utkwił niewątpliwie w pamięci 

"reportaż znad granicy Prus Wschod- 

nich. Reporter opisuje okolice Mła- 

"my. I oto właściwa granica, granica, 

która rozdziela dwa kraje o różnej 

strukturze gospodarczej i kulturalnej 

—- to nie jest dzisiejsza granica pru- 

'sko'- polska, — ło dawniejsza grani- 

ca niemiecko - rosyjska. Mława — to 

jeszcze brudny, ciemny, wyboisty „u- 

jezdnyj gorod*. O kilka kilometrów 

gi. inna gospodarka, ba! nawet inna 

erergia, inna inicjatywa, inny czło- 

Wicepremier 

Eugeniusz Kwiatkowski. 

Wicepremier i minister skarbu   
  

W 125 rocznicą 
pobytu Napoleona w Warszawie 
WARSZAWA, (PAT). — Wczoraj o g. 

11 przed południem odbyła się uroczy- 

stošė odsłonięcia, tablicy pamiątkowej, 

wmurowanej w fasadę hotełu angielskie-. 

go przy ul. Wierzbowej nr. 6, celem upa 

miętnienia 125 rocznicy pobytu w tym do 

mu cesarza Napoleona w czasie odwrołu 

x Moskwy. 

Tablicę z bronzu, na której: wytyto na 

| pis w języku polskim i francuskim:: „Pa- 

mięci Napoleona cesarza Francuzów, kłó 

ry w domu tym spędził dzień 10 grudnia 

1812 roku” — ufundowali właściciete do- 

mu z inicjatywy stowarzyszenia  polsko- 

francuskiego w Warszawie. 

Odsłonięcia tablicy dokonał P Маг- 

szałek Šmigty-Rydz. 

ną zachód — to inny kraj: inne dro- | 

  

wiek. Oto jest granica Polski A i Pol- 

ski B. Oto jeden z najstraszliwszych 

skutków rozbiorów. - 

Granicę polską wyrąbał mieczem 

żołnierz polski. Żełnierz polski odbu- 

dował byt polityczny Rzeczypospoli- 

tej. Ale zaborca na Zachodzie 

pozostawił nam Polskę A, na Wscho- 

dzie — Polskę B. 

Itu mamy przyczynę różnie, czę- 
sto wzajemnych kwasów, zazdrości, 

niechęci. Tu mamy olbrzymi, podsta- 

wowy, najbardziej palący problem 

Polski współczesnej. A 

Dopiero wtedy powiemy, że dzie- 

łe Odrodzenia jest ukończone, gdy 

zczeźnie ostatnia rysa dzieląca obie 

połowy państwa, gdy ostatnia cegła 

peložona ręką polskiego robotnika 

wyrówna wyrwę. w tej części, która 

nosi nazwę Polski B. Gdy Polska B 

w ogóle przestanie istnieć! 

I dlatego przyjazd do Wiłna czło- 

wieka, który tę historyczną szezerbę 

dojrzał 1 przed przedstawicielstwem 

nerodu w jesieni 1935 roku zlikwido- 

wanie jej określił. jako swe zadanie, 

ma dła nas taką wymowę. 

k sz 

Leniralny. Qkręg Przemysłowy jest 

di; nas sprawą bardzo drogą. Jest 

sprawą drogą dłatego, że jest to baza, 

na której w czas burzy oprze się ob- 

rona narodowa. Aleć nie zapominaj- 

my o tym, że Centralny Okręg ma być 
potężnym skupieniem produkcyjnym   

  

również w czasie pokoju: Ten ošro- 

Kwiatkowski 
w Wilnie 

W związku z jutrzejszym poświę- 
(ceniem nowego gmachu P. K. O. i 
wielką konferencją gospodoracza, 

która dziś się odbędzie w gmachu Wi 
leńskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

przybył wezoraj do Wilna pociągiem 
wieczornym p. wicepremier i min. 
Skarbu Kwiatkowski. 

Ministrowie: Kościałkowski, Po- 
niatowski, Ulrych i Roman, oraz pre 
zes P. K. O. Gruber i wicedyrektor 
Funduszu Pracy dr. Paczyński mają 
przybyć do Wilna dziś rano. 
ELITE 

| dek produkcyjny wymaga konsumen 

| ta, konsumenta, który nie tylko bę- 

dzie chciał, lecz również będzie mógł 

kupować jego wyroby. Ale żeby się 

to stało, trzeba jednego — trzeba zie- 

mie te podnieść wzwyż, zrealizować 

hasło wzmożenia tętna życia gospo- 

darczego, dzisiaj bijącego zbyt jesz- 

cze słabo. Ze względu na odmienne 

warunki Centralny Okręg Przemysło- 

wy i północo-wschód Polski nie są 

konkurentami, lecz wzajemnie uzupeł 

niają się i łączą. Rozwój Centralnego 

Okręgu na dłuższą metę zależy od roz 

woju gospodarczego Polski B. Jest to 

jedna sprawa, jedno zagadnienie i je- 

dna troska. 

„Blisko rok temu sen. Zygmunt 

Beczkowicz w imieniu parlamentar- 

nych przedstawicieli 5 województw 

wileńskiego, nowogródzkiego, biało- 

siockiego, połeskiego i wołyńskiego 
złożył na Komisji Budżetowej Sejmu 

następującą rezołucję: 

Zważywszy : 

1) że zadaniem polityki inwestycyjnej 
kraju winno być podniesienie jego zdol- 
ności obronnej i zwiększenie dochodu 
społecznego, bez którego to zwiększenia 
ме możliwe jest złagodzenie istniejące- 
go bezrobocia oraz przeludnienia wsi, 

2) że niezagospodarowanie Ziem 
Wschodnich przez kapiłał publiczny sta- 
wia fe olbrzymie połacie kraju nieomal 
poza obrębem rynku ogólno-polskiegao I 

go całej Polski, 

Senał wzywa Rząd: 
* aby uwzględnił konieczność czynnej 

BERLIN (Pat). Wiadomości prasy 
franeuskiej o mającym w najbliższym 
czasie nastąpić przyjeździe do Berli- 
n» b. premiera Fłandina wywołały 
duże wrażenie w tutejszych kołach 
politycznych. Fłandin bawi obecnie 

po czym wstąpi do Berlina.   JEROZOLIMA (Pat). Wysilki pod- 
| jęte w ostatnich tygodniach przez wła 

Mobilizacja cywilna w Hiszpanii 
BARCELONA, (PAT). — Minister pra ; 

cy wydał wczoraj dekret nakazujący mo 
| bilizację cywiłną wszystkich Hiszpanów w 

wieku od. 18 do 50 lał, a będących w о- 
becnej chwili bez pracy. Wszyscy zareje 

strowani bezrobotni w wieku od 18 do 40 
lat mają być natychmiast wcieleni do spe 

cjalnych. oddziałów. Dekret ustala szcze- 
góły przeprowadzenia tej cywilnej mobi 
lizacji. 

(i Majorkę a tamci Minorkę zbombardowali |; 
SEWILLA, (PAT). — Generał Queipo | .porłu Palma na Majorce eskadra powietrz 

de Llano, w swym przemówieniu radio- 
wym oświadczył, iż w odpowiedzi na 
fzbombardowanie przez samoloty rządowe   

na generała Franco obrzuciła bombami 
lotnisko Mahon na Minorce. Port Barce- 
lony został również zbombardowany. 

Niedosziy zamach na min. Delbosa w Pradze 
LILLE, (PAT). — Przed miesiącem po- 

licja aresztowała w Valenciennes pewne- 
go Węgra nazwiskiem Budal Kolemana, 
który, jak się okazało, jest szefem niebez 
plecznej bandy terrorystów. Po jego are 
sztowaniu policja przejęła dwa szytrowa 
ne listy, adresowane do niego do Valen- 
ciennes i do Salat Amand, Rozszyfrowanie 
tych listów pozwoliło wykryć dwa przygo 
towywane zamachy: jeden miał być doko 
nany w Pracze na ministra Delbosa pod   czas jego pocróży po Europie Środkowej, 
deugi na aeneralnego gubernałora Alqe- 

ril. Autorzy tych dwóch listów, którzy do 
magali się od Kalemana pieniędzy za do 
konanie zamachu, zostali aresztowani w 

| Pradze. 

  

czyni je ham"!cem rozwoju gospodarcze-   -roil Ziem Wschodnich w życiu gospodar- 

  

  

czym lego Państwa, zwiększając wydał. 
nie dotychczasowy nikły udział tych Ziem 
w wydatkach inwestycyjnych Pańsiwa, w 
szczególności zaś, 

aby zapewnił w 4-letfnim planie inwe- 
stycyjnym dostateczne środki pieniężna 
na rozbudowę dróg żelaznych, wodnych 
I bitych, inwestycyj rolnych z melioracja- 
mi na czele, urządzeń miejskich, energe 
fycznych i budowę szkół. 

W odpowiedzi na tę rezolucję 

stwierdził wicepremier Kwiatkowski 

co następuje: 

„Rząd docenia ważność prac inwesty- 

cyjnych na. Ziemiach Wschodnich z pun- 
ktu widzenia najbardziej istotnego intere- 
su poliłycznego I gospodarczego Państ- 
wa, jako całości | że zamierzeniem Rzą- 

du jest zwiększać rozmiar inwestycyj na 
fych ziemiach w miarę rozwijania planu 
Inwestycyjnego”. 

Dzisiejszy przyjazd wicepremiera 

Kwiatkowskiego do Wilna na wielką 

naradę gospodarczą jest dowodem, że 

słowa wypowiedziane przed komisją 

wchodzą w okres realizacji, że wice 

premier Kwiatkowski wypowiedział 

wojnę Polsce „B*, w myśl hasła wy- 

równania zaległości, które Rzeczpos- 

polita odziedziczyła po wiekowej nie- 

woli. 
Wicepremier Kwiatkowski zreali 

zował każde z tych zadań, których się 

podjął. Gdynia, Mościce, nowobudują 

cy się Okręg Centrałny — to etapy 
jego pracy. Dziś staje on przed zada- 

niem podniesienia gospodarczego 

Ziem Północno- Wschodnich. Nie wąt 

pimy, że realizacja tego zadania bę- 

dzie nie mniej świetna niż tamtych. 
Ping. 

  

Francia nawiązuże rozmowy z Niemcami 
Flandin sedwiedzi Beri n 

Jakkolwiek urząd spraw zagrani- 
cznych Rzeszy nie nadaje specjalnego 
chąrakteru politycznego pohvtowi w 
Berlinie b. premiera Flandina, jest 

jednak możliwe, że przeprowadzi on 

rozmowy z wybitnymi osobistościami 

w Kopenhadze, gdzie wvgłosi odczyt. | świata politycznego, m. in. z min. Rze 

| szy Neurathem. 

Likwidacja band terrorystycznych 
w Palestynie 

dze w celu stłumienia terroru, zadały 
— jak się zdaje —-dotkdiwy cios ru- 
chowi powstańczemu. 

Zdaniem policji sprawcy zamachu 
należą do dwóch band, z których każ 
da liczy około 60 osób, operujących w 
północnej i południowej części Pale- 
styny. Formacje terrorystyczne otrzy- 
rcują zza granicy pomoce pieniężną i 
amunicję. W ubiegłym tygodniu ter- 
roryści otrzymać mieli 600 funtów 
pałestyńskich i materiały wybucho- 
we, * 

Policja aresztowala trzy osoby, po 
dejrzane o zamordowanie gūbernato- 
ra Andrewsa. Jeden z aresztowanych 
przyznał się do zbrodni. 

Sprawę Doboszvńskiego 
roznatrzy Sąd Iwowski 
WARSZAWA, (PAT). — Sąd Najwyż- 

szy na wniosek Sądu Okr. w Krakowie 
w dniu wczorajszym na zasadzie artykułu 
40 KPK ze względu na zabezpieczenie 
prawidłowego wymiaru  sprawiediiwości 
przekazał sprawę Goko) Sądo- 

wi Okr. we Lwowle, 

Snadły dwa samoloty ćwiczebne w Toruniu 
Cztery osoby poniosły śmierć 

TORUŃ, (PAT). — Wczoraj w godzi- 
nach przedpołudniowych uległy katastro 
fle dwa samoloty ćwiczebne. Czterech 

  

członków załogi samolotów ponioslo 

śmierć. i
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TOKIO (Pat). Wedłag wiadomości 
ze Źródeł japońskich o godz. 12.30 
(czas lokalny)) wojska japońskie przy 
stąpiły do generalnego natarcia na po 
xzycje ehińskie w: Nankinie. 

Dowództwo chińskie pozostawiło 
ultimatum generała Matsui bez odpo 
wiedzi. 

D godz. 17 wedlug czasu Mmiej- 

seowego wojska japońskie wkroczyły 
du stelicy Chin Nankinu przez bramę 
Kuanghua, w poludniowo-wschodnieį 
części miasta. 

Na skutek zajęcia bramy Kuang- 
hua Chińczycy wycofali swe załogi 
ze wszystkich hram na wschodzie i 

| południa Nankinu, które zostały zaję 
| te w godzinach wieczornych. Atak na 

  

  

  

  

  

lustracja goina przecsi_ sia spe ki'czrę! Wi,_ Lig wa rzece Jang-Tse-Kiang pod 
INankinem. Dolna natomiast —— jedną z bram miasła, ołoczońego óbionnym murem 

B. min. Titulescu warcholi 
BUKARESZT, (PAT|. — Jak donosi pra 

4a rumuńska, b. mln. Titulescu wysiorował 
2 okazji przyjazdu do Bukaresztu min. Del 

bosa obszerńą depeszę do rządu francus 
klego o sytuacji politycznej Rumunii. Fakt 
fen wywołał duże niezadowolenie w tu- 
tejszych kołach francuskich, a w prasie ru 
muńskiej spotkał się z surową sna i 
oburzeniem. 

„Le Moment“ zarnacza, že p. Titules 
cu zapomnieł najwidoczniej o zasadzie 
hierarchii | wystosował depeszę do prezy 
denta Francji, przedstawiając niemiły spo 
sób, w jakl został przyjęty w kraju po 
półłorarocznej nieobecności. 

„Tara Noasira“ zapytuje, w jakim cha 
rakterze wysłał p. Tliulescu swą depeszę 
| czy przypadkowo nie jest on czyimś a 
gentem w Rumunii, tak jak swego czasu 
mówlone o nim, iż jest raczej ministrem 

  

spraw zagranicznych Genewy w Rumunii, 
niż ministrem Rumunii w Genewie, 

Przy czym prasa dońosi, że Tifulescu 
<zynił starania by móc się spotkać z min. 
Delkosem, jednak bezskutecznie. 

"AAKALAAMAAAMAAAALAA AAA AAA SAAB ALLSDASO 

Teatr m. NA POHULANCE 
sirai ara nio a CA 

Dziś o a. 8.15 wiecz, 

Nieusprawiedliwiona 
Godzina 
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Uwaga łyżwiarzeł 
Ost zenie łvżew z rowkiem oraz szil- 
fowanie wzdłuż na specjaln'e sorowa- 
dzonym w tym celu 72 S>wecii apa- 
racie wyłącznie u 0. Wiikomirsklego   Wilno, ul. Św. Jańska 5. 
  

  

„„«URJER WILEŃSKIE 11. XI. 1937 

6 bram Nankinu zajeli Japończycy 
bramy Nankinu prowadzony był koa 
centrycznie, przy udziaie lotnictwa i 
artyierii, ! 

TUKIO (Pat). Władze japońskie 
oswiadczają, iż wojska japońskie ziła 
były dotychczas 6 bram Nankinu na 
cgólną ilość 18. 

PEKIN (Pat).  Przedsiawicieł ja- 
pońskiej kwatery głównej oświadczył, 
że w murach Nankinu broni się około 
20 tysięcy żałnierzy chińskich. Japoń 
secy rzeczoznawcy wojskowi ' spodzie- 
wają się upadku stolicy w ciągu 2—3 
dni. 

To tylko jedna z faz 
walny 

SZANGHAJ (Pat). Tutejsze koła 
chińskie przyznają, że kontynuowa- 
nie obrony Nankinu nie ma żadnego 
zmaczenia wojskowego, jest jednak 
symbolem woli Chin de stawienia 0- 
poru nieprzyjacielowi. Utrata Nanki- 
nu, podobnie, jek i utrała Szanghaju, 
będzie jedynie jedną z faz wojny. 

Wzrunśi |acońskia 
TOKIO. (Pat). Plenarne posiedze- 

nie gabinetu aprobowałoó decyzje, po- 

wzięte przez .konferencję pięciu mi- 

nistrów, ! 
Decyzje te adeodzkia. że: 1) Ja- 

ponia nie przerwie swej „krucjaty”, 

dopóki Chiny nie zmienią swej anty 

japońskiej polityki; 

2) Japonia będzie domagała się u- 

stąpienia Czang-Kai-Szeka; 

3) Japonia wyraża gotowość udzie 

lenia pomocy. w dziele odbudowy 
Ghin. 
MTEP TS ОНИ 

Kronika telegraficzna 
— Spadła winda z górnikami. W Pri- 

bram w Czechosłowacji, w miejscowej ko 
palni srebra zdarzyła się wczoraj straszna 
katastrofa. Wiada robocza, w której znaj 
dowało się 11 górników, zerwała się i roz 
biła na dnie szybu. Sześciu górników od 
niosło b. ciężkie rany, 5 zaś lżejsze. 

|  — W całej północnej Ameryce, sza- 
lała niezwykle silna zamieć. śnieżna. Wy. 
wołało ło duże: trudności komunikacyjne 
zarówno ra drogach jak w kolejnictwie. 
Wiele miast w północnej części Stanów 
Zjedn. pozbawione jest dowozu żywnoś 
ci. Szkoły, biura, fabryki | sklepy w wielu 
miastach są zamknięte. Grubość pokrywy 

Śnieżnej sięga 30 cali. Z różnych stron 
kraju donoszą o olicznych wypadkach 
śmierci skułkiem zamarznięcia. Dotychczas 
żanotowano 50 wypadków śmierci...: 

= Liczba zabitych w kałastrofie kole 
fowej pod Casilecary wynosi do 34 osób. 
Dotychczas wydobyło spod szczątków wa 
gonów zwłoki 26 osób. Przeszło 40 pasa 
żerów odniosło ciężkie obrażenia. Jest to 
największa katastrofa kolejowa w W. Bry 
tanii od roku 1915. 

Murzliwy wiec akademicki w call Śniadeckich 
Młodzież Stronnictwa Narodow. domsga Się rozwiązania wszystkich 

organizacyj akademickich nienaradowych 
Zapowiedziany na wczoraj w sali Šala 

deckich USB , Akademicki wiec antykomu 
nistyczny”, zwołany przez Brainią Pomoc 

Polskiej Młodzieży Akademickiej USB, 
miał niezwykle burzliwy przebieg. Mło- 
dzież nie ograniczyła się niestety wymia 
ną zdań ł dyskusją, lecz zrobiła również 
użytek z lasek i kastetów. 

W oblicjalnej enuncjacjł Sratniej ^ Ро- 
mocy o motywach zwołania wiecu, powie 
dzianym było, że wiec zwołuje się w zwią 
zku z wykryciem obrazów bezboźniczych 
f anłynarodowych w lokalu ZNMS, | 

„Przed rozpoczęciem wiecu zaszedł na 
ulicy incydent pobicia przechodnia przez 
grupę studentów. 

Ponieważ na wiecach akademickich, 
Jak zreszią na wszelkich Innych podob- 
nych imprezach akademickich, wsięp nie 
studentom- jest zakazany, porządkowi 
Bratniej Pomocy, przeważnie z mieczyka 
ml w klapie, skrupulatnie sprawdzali legi 
tymacje. Przedstawiciele młodzieży nie 
należącej do Stronnictwa Narodowego 
skarżyli się przy tym, że sprawdzano legi 
fymacje mlodzieży nie należącej do tego 
sironniciwa, natomiast na wiecu znalazł 

się cały szereg osób spod znaku „naro- 
dowego” nie studentów. Spośród nich wia 
śnie rekrutowe!i się czołowi mówcy wie 

cu, jak nprz. pp. Łochfin, Świerzewski i 
inni, którzy przecież nie są już studen- 

„demi. 

Część siudeniów  inierweniowała w 
sprawie usunięcia ich z sali u kutaiora wia 

cu ks. dziekana Świzskiego, który pozo- 
stawił Ich na sali. 

° — Мбёмсу endeccy osiro afakowali wszys 
tkie inne organizacje akademicke, pad- 
clągając pod wspólny mianownik komu- 
nizmu tekie organizacje jak „Wiei“, TUR, 
Stronnictwo Ludowe, PPS, Front Morges, 
a z akademic.ich stowarzyszeń: Polską 
Młodzież Ludową (Kesynierówj, ZPMD, 
Legion Młodych I rozwiązania tych orga- 
nizacyj ostro domagali się pozauniwersy- 
tetcy mówcy. 

Do burzliwych zajść doszło w czasie 
przemówienia studenia Wiika, niestowa- 
tzyszonego, który podkreśliwszy  siale 
wziastające nisbezpieczeństwo  kómuniz- 
mu, zwrócił uwagę, że „narodowcy”, pod 
clągaljąc inne organizacje nic wspólnego 
z komunłzmem nie imaiące, pod wspól- 

wie wałki z tym niebezpieczeństwem, to 
biąc nie'ako propagandę właśnie na rzecz 
komunizmu. 

Bo czyż nie propagandą na rzecz ko 
munizmu, mówił dalej p. Wiiek, jest os- 
karżanie o komunizm tych, którzy nie 
chcieli, aby w świątyni wiedzy I pracy 
— jeką jest uniwersyfef, szelały bojówki 
z pałką i kasteiem! Mówca wskazał dalej, 
že „dla uchronienia się przed niekezpie- 
czeństwem komunizmu, (trzeba podniesie- 

nia wielkiej idei która ky, jak mówi Że- 
romski, przyćmiła Wschód i Zachód”. 

Mlodzież spod znaku Stronnictwa Na 
rodowego zaieagowała na słowa Wilka 

  

     napaścią na mówcę, kt zosiał pobiły i 

hy mianownik komunizmu, źle służą spra 

  

wyrzucony z sali. Bojówkk z kastetami | 
laskami napadli na zwolenników p. Witka 
których wypchnięto na schody I tam doł 
kliwie pobito. Jeden z polurbowanych 
studentów Borysewicz, został opairzony 
przez pogotowie ratunkowe. 

Ponadto zostali pobici studenci: Kar- 
piej, Sidor,  Milincewicz, Kolankowski, 
Skarżyński i inni. 

Po a» opozycji wiec frwał da- 

lej. 
przemawiali” mówcy wyłącznie z oko» 

zu „narodowego”. 
"Więc zakończył się koło 11 w nocy 

przez powzięcie | szeregu tezolucyj. 
Między in. uchwalono domagać się 

rozwiązania wszystkich orqanizacyj aka- 

demickich nie należących do Stronnictwa 
Narodowego, wprowadzenia ghetfa w 
szkołach średmńich, usunięcia asystentów 
i doceniów Żydów i paragrafu aryjskiego 

dla lekarzy. 
W czasie wiecu zaszedł również nas- 

siępulący Incydent: 
Kiedy student Germaniek zgłosił wnio 

sek o wyrażenie proiesiu przeciwko obra 
zie pamiąci Wielkiego Marszałka Polski 
co miało mie'sce na „poprzediim wiecu a- 
kademickim, mładzież , „narodowa” zaczę 
ła krzyczeć: „precz"1 | przeszkadzać 
mówcy, fak że kurator wiecu prof. ks. 
dziekan Śwlrski zmuszony był odekrać 
mówcy głos. 

Dockoła uniwersyielu przez cały czes 
wiecu, aż do jego ukończenia czuwały 
wzmocnione pałroie policyjne. {е!.   

Rówaoległość polityki polsko-anrielskiej 
LONDYN (Pat). „Yorkschire Post“ 

omawiając podróż ministra Delbosa, 
siwierdza bardzo serdeczne przyjęcie 
jakiego doznał on w Polsce. Nikt nie 
mógł oczekiwać — pisze dziennik —- 
aby między Paryżem, a Warszawą na 
stąpiło eałkowiie zidentyfikowanie 
poglądów 'na' sytuację europejską. 
gdyż położenie geograficzne Polski 
słale wymaga, łatwo zresztą zrozumia 

  

łej wstrzemięźliwości politycznej. Nie 
ulega wątpliwości, że niedawne roz- 
mowy angielsko-francuskie w najwyż 
szym stopniu interesują Polskę. Poli 
tyka zagraniczna w granicach. w ja- 
kich tego wymagają specjalne warun 
ki, wykazuje pewną równoległość 7 
polityką brytyjską—oświadcza „Yerk 
shire Post“. 

Dziś wielka rada faszystowska 
poweźm'e ważne uchwały, 

RZYM, (PAT). — Całkowite mil- 
czenie, jakie zachowują tutejsze koła 
oficjałne i półurzędowe na temat dzi 
siejszego posiedzenia wielkiej rady fa 
szystowskiej, zrodziło mnóstwo pogło 
sek i domysłów krążących zarówno w 
społeczeństwie włoskim, jak i w ko- 
łach dyplomatycznych. 

Za najbardziej prawdopodobną u- 
chodzi wiadomość, że wielka rada fa- 
szystowska poweźmie decyzję o defi 
nitywnym wystąpieniu Włoch z Ligi 
Narodów. Równocześnie jednak spec 
jalnie uroczysty charakter dzisiejsze- 
go posiedzenia wielkiej rady  faszy- 
stowskiej oraz nawoływania prasy do 
plehiscytowego udziału społeczeństwa 
w decyzjach, które będą zakomuniko 
wane ludowi w balkonu pałacu wenec   

kiego, zrodziły przypuszezenie, że 
„wielka rada faszystowska poweźmie 
uchwały, przekraczające ramy zagad 
nień, awiązanych z Genewę. 

Nie brak prżypuszczeń, że decyz- 
je wielkiej rady faszystowskiej doty- 
czyć będą stanowiska Włoch wobec 
t. zw. demokracyj zachodnich, z któ 
rymi ostro polemizował niedawna. 
„Popoło d'ltalia* zapowiadając, iż 
na pogróżki ekonomicznego okrąże- 
nia państw totalnych, Włochy odpo- 
wiedzą wzmocnieniem _ pogotowia 
wszystkich swych sił moralnvch, eko 
nomieznych i wojskowych. Mówi się | 
też o możliwości zajęcia przez Wło- 
chy „nowego stanowiska wozeę Hisz. 
panii i komitetu londyńskiego. 
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Rocznik Xill. 

SKŁAD GŁÓWNY: 

Wilno, Wielka 66   
"B. sędzia I prokurator 
skazani za łapownictwo 

LUBŁIN (Pat). Sąd Apelacyjny w Lubji- 

| nie wydał dziś o godz. 21 wyrok w sprawie 

b. sędziego Sądu Okręgowego w Czertke-- 

wie Michała Gąsiorowskiego i b. prokuratora | 
Sądu Okręgowego w Czortkowie — Sokolow 

skiego, oskarżonych © łapownictwo oraz Гга 

aku Bergmana » Czorikowa, oskarżonego © 

pośrednictwo w łapownietwie. Sąd Apelacyj 

ny zatwierdził wyrok Sądu Okręgowego w 

Sgólnicy mordercy 
paryskieco 

PARYŻ, (PAT). — W sensacyjnej spra 

wie mordercy Wiedemana, « której prasa 

francuska poświęca całe stronice i która 

porównywana jesł do słynnej swego cza 

su sprawy Landu, upiora z Duesseldoriu. 

zaszedł dziś nowy nieoczekiwany zwrot. 

Poszukiwani przez władze śledcze 

Lyonu, dokąd prowadziły ostatnie ślady, 

zosłali odnalezieni przez policję pod Pa 

ryżem. Jeden z nich niejaki Blanc odgry- 

wał w tej sprawie rolę bliżej nieokreśloną, 

drugi natomiast nazwiskiem Million sta- 

wił się na policję w towarzystwie adwoka 

ła, twierdząc, że mimowoli był świadkiem 

morderstwa, соКопапедо przez Wiedema 

na na osobie młodego agenta handlowe 

go Leblond. :   

KALENDARZ LEŚNY 
NA ROK 

Pod redakcją WACŁAWA DANKIEWICZA. 

Cena zł. 3.— (łącznie z przesyłką) 

BOGATA TREŚĆ INFORMACYJNA I DBSESMA, 

1938 

Oddział Wileński Związku Leśników Polstich 

Wysyłka za zaliczeniem pocztowym. Pożądane zamówienia zbiorowe, 

Wydawnictwo ukaże się w sprzedaży w końcu grudnia 1937 r. 

  

Lublinie w stosunku do Gąsiorowskiego, kió 

ry skazany został na 8 lat więzienia 3,300 zł. 

grzywny i nirałę praw na przeciąg lat 6, e 

w drodze amnestii uzyskał zmniejszenie ka- 

ry 0 2 lata i zaliczenie aresztu śledezega od 

dnia 28 marca 1936 r. oraz w stosunku da 

Sokołowskiego, skazanego na 4 lata I 6 mies, 

więzienia i utratę praw na przeciąg lat 6, 

któremu na mocy amnestit darowano karę 
grzywny i z»liczono areszt Śłedczy cd t 

kwietnia 1936 r. ! ` 

Izaakowi Bergmanowi Sąd Apelacyjny 

zmaniejszył karę z 7 lat 1 6 mies, do 7 lat 
więzienia i skazał go na utratę praw na prze 

ciąg łat 8. Na moey amnestii karę tę złaga- 

dzono do lat 6. Ponadto zasądzono od niego 
13 tys. zł. grzywny. 

Do B*rezy za szykany 
w: hec robotników 
WARSZAWA, (PAT). — W dniu 9 

grudnia został zatrzymany | skierowany 
do miejsca odosobnienia Józef Jersak, 
właścicie! tkalni w Zelowie, pow. łaskie- 
go. Jersak był wielokrotnie karany admi 
nistracyjnie grzywną i aresztem bezwzglę 
dnym za przekraczanie przepisów sanitar 
nych, budowlanych i przemysłowych, a w 
szczególności przepisów o czasie pracy | 
umowie o pracy robotników, przy czym 
stosunek jego do pracawników zatrudnio- 
nych w tkalni nosił A iNinis charal 
ter szykany. 
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Dzieła książkowe, druki książki 

dla urzędów państwowych. 

morządowych. zakładów nankor 
Bilety wizytowe, 

szenia praspekty, afisze i wszel- 

kiego rodzaje roboty w zakresie 

drukarstwa 

WYKONYWUJĄ 
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Po półrocznym przygołowaniu już 
jutro 'nasiąpi w Auli Kolumnowej USB 
otwarcie XVI Tygodnia Społecznego 
SKMA „,Odrodzenie”. 

Tydzień ten odbił się głośnym echem 
w całej Polsce i za granicą. W sobotę po 
ciągami wieczornymi przybywają do Wil- 

"na_prof. prelegenci ze wszystkich uniwer- 
syłetów -polskich wraz z liczną rzeszą ka- 
tólickiej młodzieży akademickiej ze wszys 
tkich środowisk uniwersyteckich oraz 
Gdańska i Cieszyna. Atma Mater Vilnen- 
sis na:czele z Jego Magnificencją ks. rek- 
torem zrobiła wszystko co mogła, aby 
przywitać jak najdostojniej przybywającą 
polską młodzież katolicką w swych pra- 
słarych murach Skargowskich. W ogłosze 
niu rektorskim Jego Magnificencja przy- 
śpieczył na kilka dni ferie świąteczne, 
aby dać młodzieży wśród głębokiej po- 
wagi i*w wielkim skupieniu możność wzię' 
cia udziału w pracach „Tygodnia Spo- 
tecznego”. š : 

Cała prawie młodzież wstrzymuje się. 

£ wyjazdem na ferie świąteczne i bierze 

  

„KURJER WILEŃSKI 11, XII. 1937 

Otwarcie XVI Tygodnia Społecznego SKMA 
„Odrodzenie 

| * „Tygodniu“ gremialny udział. 
Program jutrzejszy jest następujacy. 

NIEDZIELA 

Godz. 9 — Msza święta w Bazylice. 
Celebruje i wygłosi kazanie J. E. Ks. Ar- 
cybiskup — Metropolita Romuald Jałbrzy 
kowski. 

Godz. 12 — Uroczysta inauguracja w 
* Auli Kolumnowej Uniwersytetu Stefana 
Batorego. 

1. Zagajenia wiceprezesa Komitetu 
Organ. prof. Dr Konrada Górskiego. 

2. Przemówienie Jego Magnificencji 

NA WI 
LUDOWCY I P. P. S. KONFERUJĄ. 

W kołach pelitycznych pojawiła się wia- 
"domość, że w związku z zapowiedzianym 
kongresem Str. Ludowego przewódcy tej раг 
til odbywają naradę z leaderami=P. P. S. w 
sprawie uzgodnienia niektórych postularów   na kongresie. 

Motywy wyroku naW, Studnickiego 
Po ogłoszeniu sentencji wyroku, przewo- 

dnieząty przytoczył ustne motywy, które po- 
dajemy +w. streszczeniu: 

„Wydając wyrok powyższy. sąd wyszedł 
s następujących: założeń 'i ustałeń: 
Na. podstawie zeznań świadków i załą- 

ezpnych do sprawy dokumentów, sąd ustalił, 
iż w czerweu 1937 r. rozpowszechniona zosta 
Is broszura zatytułowana „Mianowany, nie- 
rpowołany administrator p. Stefan Starzyń- 
skj%, Autorem tej broszury jest Oskarżony 
W! Studnicki. Przy anz'izie i interpretacji 
treści poszczególnych ustępów broszury, a 
objętych aktem oskarżenia sąd doszedł do 
wniosku, że dowodu prawd v tyną kierum- 
ku oskarżony nie zdołał przeprowadzić. 
Stwierdzone zostało, iż. oskarżyciel prywat- 
ny będąc wiceministrem skarbu, zasiadał w 
kliku radach nadzorczych, wygórowanych 
wszakże wynagrodzeń w związku z tym nie 
pobierał. i 

"Twierdzenia broszury, jakoby oskarży-. 
cie! prywatny -uważał stanowisko prezyden- 
ta miasta za odskocznię do najwyższych sta- 
nowisk w.państwie, zdaniem sądu gołosłow- 
ne i'niczym obiektywnym nic poparte uałeży” 
uznać za zniesławiające. Również zarzut re- 
klsmiarstwa nie został przez oskarżonego 
udowodniony. 

<Zarzuty jakoby oskarż ciel "prywatny, 
Jako prezydent r iasta otaczał się nie-wspó!- 
pracownikami, lecz zeusznikami oraz zarzuł 
wprowadzenia instytucjach miejskich .sy- 
stemu wywiadu 1 donosicielstwa, : ;:d uznał 
жа zniesławiające. 

Zarzuty « 1e”ania się 7ausznikami, . ła- 
mania charakterów | wytwarzania złych ©- 
byczajów w dziedzinie polityki personalnej 

  

w zrozumieniu sądu nie zostały udowod- 
nione. 

Bezpodstawny i gołosłowny jest zarzut 
odwracania opinii publicznej od rzekomych 
błędów popełnionych przy wytaczaniu po- 
wództwa przeciwko elektrowni. Wreszcie 
twierdzenie, jakoby oskarżyciel prywatny 
prowadził pertraktacje z Towarzystwem Ele 
ktryczności, przy jednoczesnym „miotanłu 
gremów w prasie*, jako nieprawdziwe. 

Zwrot „Studnieki, czy nie -5nižacie slę, 
występując do walki ze Starzyńskim*, uży- 
ty w broszurze treścią swą godzi w poczu- 
€'a godności osobistej oskarżyciela prywat- 
nego. 

Reasumując powyższe i poddając wystą- 
pienie oskarżonego ocenie kwalifikacy*nej 
z punktu widzenia przepisów kodeksu karne 
ge sąd doszedł do wniosku, że prawdzi vośc 
zarzutów oskarżony w < łej pełni nie tylko 
nie udowodnił, lecz przeciwnie. zarówno z 
treści, jak, 1 formy wypowiedzeń, zawart:ch 
w broszurze, poczynając od karty tytułowej, 
zawierającej przymiotnik „niepowołany”, do 
ostatniej strony, na której znajduje się zwrot 
o poniżaniu się oskarżonego, gdy wstępuje 
do „wałki z oskarżyciełem prywatnym, — wy 
nika aż nadto wyraźnie chęć poniżenia oskar 
życiela w opinii publicznej | pods nia za- 
uiania potrzebnego dla oheenego jego sta- 
nowiska prezydenta m. st. Warszawy. 

Oskarżony w inkryminowanej mu bro- 
szurze dopuścił się zaró xno pod względem 
pódmiotowym, jak 1 przedmiotowym znie- 
sławienia oskarżyciela nrywatnego oraz ob- 
razy jego godności osobistej, — za co winien 
ponieść karę w granicach sankcji przewidzia   nych w par. 1 art, 255 1 par. 1 art. 256 k. k“. 

EREDTEESTA 

Nie ma ghetta ławkowego 
w szkołach średnich w Wilnie 

Kuratorium Okręgu Szkolnego w Wil | łosek jest wiadomość o wprowadzeniu 
nle komunikuje: 

Notatki, jakie pojawiły się w ostatnich 
dniach w prasie -na temat akcji, podjętej 
przez młodzież szkół średnich m. 'W'lna 
о ghefto lawkowe (,„Siowo“ z dn. 6—7-i 
9 grudnia, „Dziennik Wileński” z dn. 5 

grudnia, „Kurjer*Wileński" z dn. 5 grud- 
nia, „łlustrowany Kurjer Codžienny“ z dn. 
8 grudnia i in.) nie odpowiadają praw- 
dzie. Młodzież gimnazjów wileńskich nie 
występowała z żadnymi prośbami, czy 
też memoriałami w- tym względzie, ani 
wobec dyrekcji szkół, ani też wobec Ku 

ratorium. Miarą «prawdziwości tych pog- 

Powrót armii napoleońskiej 
przez 

ghetła ławkowego w klasie VII gimnazjum 
im. A. Mickiewicza, t. j. w klasie, która 
w ogóle już na terenie szkolnictwa śred 
niego ogólnoksztaicącego nie istnieje — 
a są tylko klasy licealne. 

Pogłoski, jakie się na ten temat roza 
szły, mają swe źródło w akcji podsunięcia 
młodzieży niebezpiecznego pomysłu, ce 
lem wywołania wśród niej zamętu i wcią 
gnięcia jej w wir walk politycznych. 

Rodzice w wysokim stopniu są zanie 
pokojeni £ymi. nieodpowiarającymi rze- 
czywistošci pogłoskami i przeciwstawiają 

" się im w zdecydowany sposób. 

Ks Rektora Dr Aleksandra Wóycickiego. 
3. Przemówienie powitalne. 
4. Odczyt Ks. Rektora Dr Konstantego 

Michalskiego —' prof. Uniwersytetu Ja- 
giellońskiego — „Teocentryzm średnio- 
wiecza. 

Godz. 15 — Obiad. 
Godz. 17 — Zebranie, 1) odczył w Sali 

Śniadeckich wygłosił prof. dr. K. Górski 
p. t. Humanizm, reformacja I oświecenie 
początkiem nowoczesnego  antropocen- 

tryzmu, 2) dyskusja. Е 
Uwagal  Wstep na inauguracją baz- 

płatny. 

DOWNI 
FERMENTY W „WICIACH*. 

W związku ze zbliżającym się Walnym 
Zjazdem „Wici* dużą aktywność wykazuje 
grovpa „Wiciowców*, odsuni ia od wpływów 
w tym Związku na poprzednim Zjeździe, 1 

  

b. posłem Bolesławem Babskim na czele. Gru . 
pa ta jest przeciwna angażowaniu się mło- 
dzieży związkowej do czynnej polityki Str. 
Ludowego. Znawcy wewnętrznych stosun- 
ków Związku twierdzą, że wpływy tej grupy 
są minimalne i dlatego na Zjeździe nie osiąg- 
nie ona swych cełów. 

KS. POSEŁ LUBELSKI W ŁASKACH 
U ŁUDOWZÓW.. 

W. związku ze znaną "interpelacja złożo- 
ną w Sejmie przez księdza Lubelskiego w 
sprawie strajku chłopskiego, delegacja Str. 
Ludowego z Małopolski złożyła ks. Lubelskie 
me gorące podziękowanie za wzięcie w och- 
ronę pokrzywdzonych chłopów. 

. 

„CHŁOPI I CHŁOPOMANIA*. 
Staraniem Zrzeszenia Ii “eligeneji Ludo- 

wej i Przyjaciół Wsi odbędzie się w niedzielę 
12 bm. w Warszawie odczyt zna::ego pisarza 
I poety ludowego Antoniego Olchy nn temat 
„Chłopi i chłopomania*, Jest to pierwszy 2 
cyklu odczytów e wsi, które w zimie orga- 
nizować będzie Zrzeszenie Inteligencji Lu: 
dowej. 

WALNY ZJAZD ZWIĄZKU 
INWALIDÓW WOJENNYCH. 

11 i 12 grudnia rb. © „ędzie się w War- 
szawie Walny Zjazd Delegatów Związku In. 
walidów Wojennych Rzeczypospolitej Pol- | 
skiej. 

KOŁO ŻYDOWSKIE W SEJMIE 
INTERPELUJE... 

Koło Żydowskie w Sejmie ma złożyć do 
laski marszałkowskiej interpelację w Spra- 
w** wprowadzenia ghett na targac t jar- 
markach, oraz przenoszenia targowisk na 
place podmiejskie а utrudnienia dostępu 
handlarzom żydowskim. W interpelacji ma 
też być przedstawiona rozpzezliwa sytuacja 
żydów w województwach zachodnich, a mia- 
nawlełe: w poznańskim, pomorskim i Słąs- 
kim. 

PAMIĘTNIKI PRZYBOCZNEGO 
LEKARZA MARSZ. PIŁSUDSKIEGO. 

Nicbawem wyjdą pamiętniki dy R. W'oy- 
cezyńskiego. który przez szereg lat był leka- 
rzem przybocznym Marsz. Piłsudskiego, O- 
bejmą okres do r. 1314. 

ZJAZD AKADEMIKÓW OBOZU 

WIELKIEJ POLSKI. 

W styczniu projektowany jest Zjazd 
człenków ukademików Obozu Wielkiej Pol- 

sk“ z całego kraju 49 Warszawy.. Jesi to wi- 
dcezna ofensywa Młodzieży Strannictwa Na 
rodowego przeciwko młodzieży Obozu Rady- 

kalno-Narodowej. 

 WOZODZZTOOKZEY WRZOAKCOO Z RERZOROZA 

Popierajcie pierwszą w Kraju Opół- 

dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko - trockim 

  dopóki nie włożyła 
fartucha wypranego 

„w RADIONIE . 

Dopiero wtedy przekonała się, jak wielka różnica może być 
między „białym i białym”, i jak bardzo różni się Radion od 
innych środków dó prania. 
Aby bieliżna była rzeczywiście biała, należy usunąć nie tylko : 
powierzchowny brud, ale i ten, który wniknął głęboko w 
tkaninę. 
Dlatego używajcie RADIONU. Przy gotowaniu bielizny w 
Radionie wytwarzają się miliony drobnych pęcherzyków tlenu, 
które na wskroś przenikają tkaninę, usuwając z niej wszelki 
brud. I to właśnie jest powodem śnieżnej białości bielizny. 
pranej w Radionie. 

- RADION | 
pierze bieliznę „na wskroś” 

  

Zjazd Młodych Polityków 
W czasie dwu dni: 11 I 12 grudnia 

1937 r. odbędzie się w Szkole Nauk Po- 
liłycznych w Wilnie pod wysokim protek- 
foratem "p. wojewody Ludwika Bociań- 
skiego i honorowym przewodnictwem p. 
dyr. Władysława Wielhorskiego Zjazd 
Młodych Polityków. Podczas obrad na 
Zjeździe będą poruszane sprawy wielkiej 
wagi, jak akademizacja wileńskiej Szkoły 
Nauk Politycznych oraz stworzenie mię- 
dzynarodowej organizacji Młodych Poli- 

tyków i Ekonomistów. 

Polski Akademicki Związek Zbliżenia 
Międzynarodowego „Liga“ wzywa wszyst 
kich swych członków do wzięcia udziału 
w uroczystościach przewidzianych w pro- 
gramie na dzień 12 grudnia br., a szcze-| 
gólnie w uroczystej mszy św. w kościele 
akademickim św. Jaha o godzinie 9-tej 
oraz w przemarszu na Rossę celem zło« 
żenia wieńca przed mauzoleum z sercem. 
Marszałka o godzinie 10-} po nabo- 
żeńsiwie. 

Wilno ||| 
(Dokończenie) 

*Vracali. Szli w nieładzie przy 28 
stopniach Reaumura. Od Orszy już 
nie otrzymywali żywności, magazyny 
bowiem ze zbożem przygotowane dla 

nich, spałone zostały przez Kozaków... 
Zwaczna część tego tłumu odziana by- 
ław najdziwaczniejsze kostiumy, sa- 
lopy, suknie damskie, chusty, ornaty 
cerkiewne, nawet całuny, bez broni, 2 
odmrożonymi członkami... niecznli... 
na głos dewódców i honoru -wojsko- 
wego, ogarnięci... strachem panicz- 
nym -przed Kozakami... przejęci jed- 
nym tylko pragnieniem: za jakąbądź 
enę ogrzania się, posilenia i -wypo- 

czynku w ciepłych izbach po kilku- 
dniowych męczarniach odwrotu. Ten 
smutny obraz przypomniał jakiś prze 
ażający karnawał orszaku mar ok- 

repnych. 

  

Dnia 7 grudnia Wilno przyjmowa- 
ło w swoje miiry okropne w swoim 
wygłądzie szezątki wielkiej, błyszczą 

cej przed aru miesiącami armii na- 

    

poleonskiej. 
Worawd ludnošė wilenska u- 

przedzona iuž byla o klęsce bevezyn- 
Skiej i zbiiżaniu sięarmii da Wilna. 
ałc te strzępy wojska. straszne były 

  

„ponad wszelkie oczekiwania. Pomi- 
n:0,:że wydano rozporządzenia, doty- 
'czące wydawania wojsku żywności, 
*oraz rozlokowania go-po kwaterach, 
1> jednak o wykonaniu tych zarzą- 
-dzeń nawet mowy być nie mogło. 

Jak opisujeg wejście wojska do 
Wilna Iwaszkiewicz w swej monogra- 
fii. „u bram tłoczyły się w okropnym 
nieładzie tłumy różnych wojsk... Żoł- 
nierze wtargnęli przemocą do miasta, 
mimo ustawionych u bram straży, 
n:a jących pilnować porządku; nie słu 
chano niczyich rozkazów, rzucono się 
na magazyny z żywnością i wódką i 
zaczęto rabować je. W mieści: pow- 
stał nieopisany zamęt... zaczęto zamy 
kać skłepy, oberże i domv. Zgłodniali 

żołnierze, podnieceni wódką, której 
wielką ileść wypili, widząc przed. so- 
`Ба zamknięte bramy domów. gdzie 
mogliby znaleźć schronienie, zaczęli 
"wybijać drzwi i bramv; zwiększyło ta 
jeszcze powszechne zamieszanie, któ 
remu nie mógł zanobiec Król Neapati 
tański. Płace i'ulice miasta zanełnia 
ne były wojskiem, wozami amunicv|- 

nymi, fursonuni ze zdabyczą wvwie 

   

  

    

  ziona z Moskwy. Na ulicach płonęły   
ognie biwaków, przybywały coraz 
większe tłumy i nieporządek zwięk- 
szał się z godziny ra godzinę”. 

Ks. Bassano nie znajdując innego 
„wyjścia z sytuacji, opuścił Wilno, śpie 
sząc do Warszawy. 9 grudnia pierw- 
sze oddziały rosyjskie stanęły u bram 
miasta. Panika i rozprzężenie stawa 
ły się nie do opisania. Jedyny ratu- 

nek widziano-wówydóstaniu sięz Wil 

na; Kozacy wdzierali się jaż do mia 
sła. Bezład się wzmagał, aż wyjazd: 2 
Wilna Murata w nocy 10 grudnia stał 

się hasłem do powszechnej ucieczki 

„Wilno nrzedstawiało podówczas 
straszny widok — pisze cytowanv wv 

żej autor. — Sklepy i domy . zamknię 

te.. na ulicach. cisneły się tłumv nę 

  

dzarzy w łachmanachsmrące setkami” 

z głodu. Błasania'o litość, jęki i prze- 

kleństwa umieraiących navełniały uli 

ce, zavchane fvrgonami waiskowymi 
powozami, nadłvmi końmi i trnnami 
ludzkimi. Od czasu do czasu tłumv 
zrywały się w szalonej nanice. spown 
dewanej uka iem się 
nrzedmiaściu istieiś sotni korachiaf i 
bieałv jak oszałałe w stronę drogi ko- 

„wieńskiej. Ž 
W -naiwvżs 

woisko franct 
Pod góra Ponar 

   

  

   

vm nieładzie władze i 
e ovuszczały Wilno 
ka nanotkałv ieszeze 

  

  

icdną przeszkodę. Ponieważ góra na 

"reta bla lodem, calv ten flrm bezła 

Ariv zmieszanv z nawozami i fursona 

    mi z wielka trndnością  wdzierał s 
na szcezvit. Tvmezasem ra postwnią- 
cych się mozałnie, z tyłu napadli z 

  

gdzieś na- 

przerażającymi okrzykami Kozacy 
Zostawiono działa, rzucono łupy zdo- 
byte na Moskwie, kasę cesarską w su- 
mie 10 milionów — uciekano z ży- 
ciem. 

Na górze tej —pisze pamiętukiarz 
francuski — straciliśmy pieniądze, ho 
ner, resztki dyscypliny i siły, słowem, 

* straciliśmy wszystko! 
, Wilno pozbawione wszelkiej wła- 

dzy i' policji oddane zostało na past- 
*we rozjuszonych Kozaków. 

Straszny widok przedstawiały szpi 
tale wileńskie. Wśród ogólnego zamie 
szania zaniedbano chorych, co więcej 
— zapomniano o nich. 

Bez żadnego nadzoru, nie otrzymu- 
ją” żywności wdzierali się chorzy 'do 
ssbinetów” anatomo-patologicznych. 
Włamawszy się do * gabinetu prof. 
Franka „Pożarli;— jak pisze tenże 
profesor — wszystkie preparaty, mię 
dzy innymi nerki wypełnione kamie 
niami i wypili spirytus, w którym pre 
paraty konserwowano*. 

W korytarzach klasztoru bazyliań 
skiego leżało około” 7.500. trupów. 
Pęknięcia w ścianach i wybite szyby 
pozatykane byłv rękami, nogami i gło 
wami trupów. Chorzy znajdujący się 
w tym gnieździe zarazy, zapomniani 
przez wszystkich, przeznaczeni byli 
na niechybną śmierć. O szpitału w Za 
krecie przypomniano sobie, gdy: wv- 
buchł w nie pożar. Zanim nadeszła 
pomoce wielu cherych padło jego ofia- 
rą. \ 

  

  „Nie te jednak było najstraszniej- 
  

sze, — pisze pamiętnikarz — znale- 
ziono niezbite dowody, że.chorzy po- 
żerali się wzajemnie”. - ; 

Na straszny głód i zapomnienie 
skazani zostali również i jeńcy fran 
cuscy zabrani przez Kozaków i osadze 
ni po klasztorach wileńskich. „Gdy, 
przypadkiem dostał się. tam. pies A 
notuje pamiętnikarz — został w. jed 
nej chwili rozszarpany. i pożarty . 
przez nieszczęśliwych, którym dopie 
re później pozwolono wychodzić na | 
miasto“. 

Pewien porządek wprowadził 
przybyły. do Wilna Aleksander dnia 
23 grudnia. Witał go w bram pałacu! 
na czele wspaniałej świty zwycięzca 
ostatniej kampanii Kutuzow, składa! 

jąc u stóp Jego Cesarskiej Wysokości 
2 orły franeuskie. 

Cesarz rozkazał pochować trupy 

skostniałe od mrozu, znajdujące się 

w okolicach Wilna w liczbie 40 tysię 
cy Profesor policji lekarskiej Becu 
za masowe uprzątnięcie tych ciał 
otrzymał order św. Włodzimierza IV 
kiasy. „„Sądzę czyni uwagę dr. 
Frank — że to był pierwszy wypa- 
dek, iż lekarz olrzymywał nagrodę 
za to, że pogrzebał dużo ludzi! 

Cesarz przybywszy do Wilna, ogła 
szał powszechną amnestię, a jednak 
Sybir i knut carski, które wkrótce za 

wisły nad głowami mie: ńców Lit 

wy, uczyniły ich bardziej niż kiedy- 

kolwiek bliskimi Francuzom. 

  

   

      

A. Krzyszkawska.  



` 

Korespondeni PAT w Sofii odbył roz 
mowę z przewodniczącym polskie; komi 
sji technicznej Inż. Małeckim, który po- 
dzielił się z nim wrażeniami z bardzo trud 
nej ! pełnej niespodzianek pracy komisjh 

26 ROBOTNIKÓW I KILKANAŚCIE 
MUŁÓW. 

Po przybyciu do Sw. Wracza — mówił 
inż. Małecki — zatrzymujemy się tam dłu 
go, tak, jak tego wymagały przygoława- 
mia. Ekspedycję stanowili wszyscy człon 
kowie. 26 robotników z łopatami i kiika- 
naście mułów. Sprzęt mieliśmy wysokogór 
ski: raki, liny, narty. Namioty wysłano na 
stępnego dnia. Trasę ze Sw. Wracz do 
schroniska Popina Łąka stanowiącą około 
18 km. drogi górskiej przebywamy w 
włększej części w nocy w środę. W schro 
nisku spotykamy członków komisji bułgar 
skiej. Schronisko zaopatrzone na nasz po 
by! w piece, półmaterace ze słomy, koce 
It. @., przyniesione ze Sw. Wracza. Po 
porozumieniu się z komisją bułgarską 
ustałamy plan pracy na czwariek. Zgod- 
nie z tym planem mieliśmy przeprowadzić 
w czwartek rekonesans w kierunku miejs 
са katastroly | wrócić w nocy do schronił 
ka |! po ofrzymaniu namiotów bez wzglę 
du na pogodę następnego dnła sforsować 
za wszelką cenę szczyi Mozgowicy. Kom! 
sja bułgarska przed naszym przybyciem 
próbowała dostać się na miejsce kałastro 
ty, jednak nie udało się fo jej z powodu 

złej pogody. 
W czwariek o godz. 6.30 rano wyruszy 

ła grupa robotników, której zadaniem by 
ło torowanie drogi. Za nimi wyruszyły o- 
bie komisje. Pogodę mieliśmy sprzyjają- 
«2. Postanowiliśmy lego dnla dostać się 
aa miejsce katastrofy. 

NA MIEJSCU KATASTROFY. 

Droga była irudna, zwłaszcza od miej 
scowości Meca Polana. Szliśmy przez ko 
sodrzewinę w giębokim śniegu. Koło go- 
dziny 14 znaleźliśmy się na miejscu kata 
shofy. Zaczęliśmy dochodzenie. Wszystko 
pokryte było śniegiem. 

Zaczęliśmy odkopywać, Zebraliśmy 
€ały materiał techniczny I papiery. Wzięliś 
my zwłoki I ruszyliśmy w drogę powrofną, 
Przyszilśmy do schroniska około godz. 24, 
przy czym dwie trzecie dregi odbyliśmy 
po ciemku. Zwłoki zostawiliśmy w prowi 
zorycznym baraku w górskim tarłaku wod 
nym pod ople..ą trzech policjaniów I kil 
ku robotników. Po przybyciu do schroni- 
ska wysłałem do Swety Wracz komunikał 
© pracach komisji I instrukcje co do przy- 
gotowań w związku z fransporiem zwłok. 

HUK SZEŚCIU MIN. 

W piątek o godz. 12 przybyły do 
schroniska Popina Łąka zwłoki oraz no 
wa partla ludzi ! mułów z Swety Wracz. 
Wyruszyliśmy niezwłocznie w dalszą dro   

gę. Po drodze spotkaliśmy się ze wzru- 
szającymi I serdecznymi  maniłestacjami 
ludności. Już robotnicy pilnujący transpor 
fu, udekorowali trumny zielenią. Spotka-. 
liśmy oddział robotników, pracujących 
na szosie, Wszyscy ustawieni w dwuszere 
gu, zdjęli czapki | rozległ się huk sześ- 
ciu min załadowanych w skałach. To sal 
wa honorowa na cześć sześciu poleg- 
łych. W każdej wiosce cała ludność wy 
chodziła na drogę z kwiatami I zielenią. 
Wkrótce frumny tonęły w kwiatach | zie 
łeni. Dzieci szkolne wychodzą na społ 
kanie. Gorące i serdeczne przemówienia. 
Przed miastem Swefy Wracz wyszła lud- 
ność z wojewodą sofljskim I miejscowym 
starostą na czele. Wojewoda Łukow przy 
Jechał specjalnie, aby w imieniu rządu 
asystować przy sprowadzeniu zwłok. 
Zwłoki złożyliśmy w kostnicy  szpltala 
państwowego. 

TRUMNY POKRYTE SZTANDARAMI I 
OZDOBIONE WIĄZANKAMI SZAROTEK. 

Przeprowadzenie zwłok odbyło się w 
nledzielę rano. Na rynku w Sw. Wraczu 
ustawiono trumny pokryte sztandarami i 
ozdobłone wiązankami szaroiek. Stowa- 
tzyszenia miejscowe | władze złożyły 
wiele wieńców. Wojewoda Łuków wygło 
sił gorące przemówienie. Odpowiadałem. 
Mała dziewczynka złożyła na ręce przed- 
stawiciela „Lotu” p. Złoikowskiego ad 
tes, wygłaszając przy tym  wziuszające 
przemówienie. P. Złotkowski I p. Łukow 
podziękowali władzom I ludności za ich 
niezwykłą serdeczność | uczynność. Miej 
scowi mężczyźni, którzy nieśli trumnę z 
kostnicy na rynek na ramionach, blorą je 
znów na ramiona i niosą przed gmach sta 

rostwa, gdzie czekał samochód ciężaro 
wy. Żegnamy niezwykle miłych mieszkań 
ców Swefy Wracz I wyjeżdżamy. 

W sobotę zdążyliśmy załatwić sprawy 
formalne. Oddaliśmy urzędowi pocztowe 
mu do dalszej ekspedycji znalezioną na 
miejscu katastrofy poczię, a rzeczy osobl 
ste załogi samolotu I pasażerów przejęły 
władze sądowe dla dalszego przekazania 
ich drogą służbową. 

„RZEKA STRUMA WYLAŁA I JESTEŚMY 
ODCIĘCI". 

Dojechaliśmy do wioski Pirym, gdzie 
nas zawladomiono, że rzeka Struma wy 
lała I jesteśmy odcięci. Należało się śpie 
szyć. Kawałek szosy zalany sforsowaliśmy 
w ten sposób, że samochód ciężarowy 
przeciągnął samochody osobowe. Po kil 
ku kilometrach szosa znów zalana I to 
łak, że pozłom wody wznosi się na około 
2 metry nad poziom szosy. O przeprawie 
nłe ma mowy. Wojewoda Łukow wyru- 
ia pieszo przez zbocze góry do wsi 
Krupnik. Napotykam patrol telefoniczny. 
Mechanik wchodzi na słup I załącza tele- 
fon polowy. Proszę st. Krupnik. P. Łukow 

*irqiscy muzyke r 

  
CI dwaj, kiórych na fotografii widzimy, Kirgizi wyglądają z oryginalnymi, własnej ro 
boty, instrumentami, jakby co najmniej grywali w pierwszych skrzypcach jakiejś 

wielkiej orkiestry operowej. 
  

„KURJER WILEŃSKI* ti. XII. 1937 

Polska komisja 
ma szczytach Pirymu 

Wywiewd z kierowmikkśese, śmż. Matechira 

już tam jest, organizuje pomoc. Proszę o 
połączenie z Sofią I zawiadamiam p. aku 
bowskiego o opóźnieniu. Nadeszli wieš- 
nłacy, wysłani przez p. Łukowa zabierają 
nasz bagaż | ruszamy. Jesteśmy znowu w 
górach, przybyliśmy do Krupnika. Woje 
woda Łukow zarządza wywiad po linii wą 
skotorowej. Znajduje lokomotywę, ale 
dwa kllometry od stacji tor jest zalany. 
Znowu wracamy w góry | włeczorem do 
piero dotarliśmy już kolejką do wsi Simit 
Ii. Ulokowano nas na nocleg w szkole. Po 
dużych trudnościach dofarliśmy wreszcie 
do miasteczka Góma Dżumaja. Wojewo- 
da Łukow wysłał tymczasem oddział 400 
ludzi I kilka par wołów na pomoc samo 
chodom, które wyciągnięto z miejsc zala 
nych wodą. Samochody były zmoczone 
do poduszek na siedzeniach. Do Sofil 
przybyłśmy w poniedziałek o godz. t6. 
Komisja bułgarska przybyła około 23 w 
nocy. Obecnie są opracowywane rezulta 
ty dochodzeń. 

UCZYNNOGė I ŽYCZLIWOSė, 

Chciałbym szczerze podkreślić — ož 
władczył w zakończeniu inż. Małecki — 
nacechowane życzliwością | serdecznością 
zachowanie się władz i ludności bułgar- 
skiej wobec nas. Serdeczne podziękowa 
nie należy się dla płk. Bojdewa, mir. No 
garowa, kpl. Tincewa, ppor. Tofewa, ko- 
mendanta garnizonu Swaty Wracz pkt. Jan 
czewa jeżeli chodzi © władze wojskowe, 
dalej dla wojewody Łukowa, starosty Sem 
kowa, dr. Nestorowa I inż. Kocewa. Poza 
tvm wszyscy urzędnicy I ludność odno 
sili stę do nas z niezwykłą wprost życzi- 
wością | uczynnością. 
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Rozrywki umysłowe 
ANDRZEJKI — Szarada 

(5 punktów). 
Pięć—trzecie jezioro | 
Spowite raz mgły... | 
Dziewczęta wosk leją 
by sprawdzić swe sny... 

Andrzejki, Andrzejki. 
lej się wosku, lej! 
wróżbie czarodziejki 
dopomóżcie mejl... 

Jakie szóste—siódme 
gotuje mi los, 
czy słedem—sześć cudny 
chłopiec, by mnie wziąć?.., 

Czy w sześć—wtórej sianie 

pozostawać mam, 

czy męża dostanę — 
kim będzie ter pan?.-« 

Czy mężowi będę 
raz—wspak eztery—pieć 

wdzięczność, że posiędę 

z nim do życia chęć?... 

Czy z czwartej i wtórej 
życia będę żąć 

same kwłaty szczęścia 

czy też osty ciąć?... 

Andrzejki, Andrzejki, 
lej się wosku, lej = 
wróżbie czarodziejki 

omóżcie mej!... 
z й „Rex“ 

, cą, Kl. Szar. 

STAROŚĆ NIE RADOŚĆ. 

(4 punkty). 

Coraz trudniejsza jest dwa—trój—czwarta 
gdy pierwsza—czwarta późnej starości 

mózg mi pokryła i bolą kości. 

Na nic zdała wola uparta! 

Dostaję pierwszych i drugich stale 

dy rozwiązuję ciężkie „frykasy”, 
5. bo niestety, przyszły już cząsy, 

te nie pomaga mi drugi wcale. 

$nać mnie ezwór—wsteczny trzeci już czeka 

w apartamentach pozastyxowych, 
jo coraz częstsze mam hóls głowy 

coraz hardziej ciąży powieka... 
Dziądek z Rakszty 

czł, KV. Szar. 

SZARADA 

& punkty). 

Choć dą wspak ezwartej-drugiej—trzeciej 
› uciekaj człecze przed chłodami. 
Raz, bo raz—czwarta w wie-znym Jeere 

wschodnią rozkoszą nęci, mami. 

Nawet dwa—drugie—pierwsze wschodnie 

lepsze jest w smaku niż w Europie, 

więc choć w podróży nie wygodnie 

mknie... moją myśł po ptasim tronie. 
Dziadek z Bakszty 

czł. KI. Szar. 

UZUPELNIANKA. 

miasto w Polsce 
mówca inaczej 

rozbójniey morscy 

narzędzie gospodarskie 

podstay a pod owoce 

ROZWIĄZANIE z dnia 20. NT. 1937, 

Soja 
amen 
Jena grat 
anam rata 

Wyścigi z przeszkodami. — Pierwszy już 
był lepszym biegzezem, gdyż drugi stracił 3 
cm przechodząc po grzbiecie żółwia pierw- 
szego, lecz zyskał 8 em na drugim żółwiu. 
Razem zyskał 6 em — (a przyszedł równo- 
cześnie z drugim). 

12) Idą do nas jesienne słaty. 
13) W ezasie jesiennej szarugi 

łzawe nastroje listopadowe. 

negr 
etna 

  

  

  

    

  

Ostrzegamy przed naś.adownictwem !!! 

„Tylko z tym 

znakiem 
ZNAK FABRYCZNY 

cd 150 lat znana porcelana ĆMIELÓW 

   
    
    

    

jest 

prawdziwa 

yn iicjsiorem zamordowania ojca 
Tajemnica morderczego strzału przez okno 

rozwiązana 
Podaliśmy onegdaj wzmiankę w kroni 

ce baranowickiej o tajemniczej zbrodni. 
W dniu 3 bm powrócił późnym wieczo- 
rem z Baranowicz do domu Szlejko lan, 
łat 45 mieszkaniec wsi Kuliki, gminy Do- 
bromyśl | gdy zasiadł do kolacji nagle 
padł strzał przez okno. Kula ugodziła go 
z tyłu w głov” ,, kładąc trupem na miejscu. 
Sprawcy zbrodni zbłegił. 

Obecnie zbrodniarze zostali już wykry 
el. Stało się to przy następujących okolicz 
nościach. Zauważono mlanowicie we wsi 
trzech osobników, zachowujących się bar 
dzo dziwnie. Byli to: syn zabitego Jana 
Sziejki, Szlejko Aleksander lat 19 ł jego 
dwaj kołedzy, Maksymczyk Polikarp lat 22 
I Sienkiewicz lerzy lat 21. Mieszkańcy wsi 

zwrócili uwagę, że po fragicznym wypad 
ku „dzielna trójka” wymyka się chyłkiem 
wieczorami na pole, czy też kryje się 
gdzieś po siodołach | odbywa gorączko 

we jakieś narady. 
Pewnego dnia jeden z wieśniaków, 

ROZWIĄZANIE z dnia 27. XI. 1937, 

Szarady muz. 
i) Mandolina. 2) (tara. 3) Pikulina. 
Nr 15 Szarady Karabin, Asturia 
Nr 16 Konkurs autorski 
Nr 17 1) Co do swoich lai 

2) W arce Noego 
3) Ślimak 
4) Mleczną drogę 
5) Wesz 

Nr 18 Sport, (mogą I "6 inne rozw.). 

т 
2 

Rozwiązania nadesłali z Wilna. 

P. Jot. s, Borski, Korotyńska, Juchnie- 
wiez, Kluczyńska, Franckiewiezówna, Mat- 
wiejew Perlicki, Sowa Fr., Wołczok, Kalida 
Lojkówna. 

Spoza Wilna. 
Be—be z Baranowicz 
Mironowiczówna A. z Chażowa 
Kitowski L. z Żyrmun 
Szubertowa St. z Dukszt Pijarskich 
Skinder H. z Szalewa 
Wróbel A. 2 Żyrmun 
Nowicki W. z Warszawy 
Nowakowski T. z Bastun 
Sułek Sz. z Żyrmun 
Gudanowa W. z Lidy 
Maniecka S. 2 Ostrožca 
Piotrowska z Worotyńca ‚ 

Nagrody przez łosewanie 

uzyskali p. Nowakowski FT. i Piotrowska 
L z Wołotyńca. 

Rożwiązania z numern dzisiejszego, z dn. 
18. XII, z'numeru świątecznego i numeru 
mcworocznego można nadsyłać razem do 
dnia 10. I. 1938 r. *   
   

gdy „irójka” udała się na konferencię de 
stodoły, przechodząc obok posłyszał wys 
raźnie głos Maksymczyka: 

-— „Dawaj prędzej 100 złotych, bo ja 
muszę stąd uciekać”. 

— Otrzymasz za kika dni, gdy sprae» 
dam zboże — odpowiedział Aleksander 
Szlejko syn zamordowanego. 

— A lie, oirzymam ja! — odezwał się 
głos trzeci, Sienkiewicza. 

Chłop dalej nie słuchał I doniósł © 
swym spostrzeżeniu policji. 

Tego samego dnia odbyło się przesłu: 
chanie podejrzanych. : 

Na widox policji najbardzie] zmieszał 
się Słenkiewicz. 

— Ja o niczym nie wiem — į 
się. W dniu 3 bm. przyszedi do mnie Mak 
simczyk Polikarp | powiedział, że dziś 
wieczorem idzłemy na poławanie. Gdy da 
szilśmy do mieszkania Szlejki, kazał obej 
rzeć się naokoło, czy kogoś w pobliżu nie 
ma żeby nikt nas nie zobaczył z nielegal 
ną sirzelbą. Nagle posłyszałem strzał | po 
płoch w domu Szlejki ł zrozumiałem wów 
czas, że stała się zbrodnia, 

W trakcie badania Polikarp Maksym- 
czyk zeznał, że go namówił do zastrzele 
nła ojca Szlejko Aleksander, dostarczył 

mu karabin z oderżniętą luią I obiecał 100 

złotych za dokonanie zabójstwa. 

Wszystkich trzech oskarżonych © mot 
derstwo policja aresztowała i przekazała 
do dyspozycji władz: śledczych. z 

kę w. 

  r 

POLSKI SKLEP 
GALANTERII i TRYKOTAZY 

JAN FRLICZKA. 
Wiino, Wielka 11. tel. 19-69 

poleca NĄ GWIAZDKĘ 
modne sweterki, bluzki, szlafro- 
ki, pijamy. bonjurki oraz bieliz- 

nę damską i meską 
po cenach niskich.     

    

Ruiny zamku książąt Wiśniowieckich 
w Pińsku 

W r. 1704 słarosta piński ks. Michał | 
Serwacy Wiśniowiecki wybudował na Ka 
rolinie (przedmieście m. Pińska) obronny 
zamek według ówczesnych wzorów fran- 
cuskich. W 1706 r. zamek był zdobyty 
i zdewastowany przez Szwedów (Karola 
Xil-go). Nie powstał już z gruzów nigdy. 

Potężne ongiś mury | basiiony znisz- 
czył ząb czasu, Władze zaborcze patrzyły 
przez palce, jak rozbierano słare mury na 
cegłę dla budowy domów prywatnych. 
Flac zajmowany przez zamek stał się „zie 

mią niczyją”. 
Prawem kaduka zaczęli osiedlać się na 

nim Żydzi. Z początku nieśmiało, prowi- 
zorycznie. Nie kupowali parceli, bo i pa 

co, gdy nikt im tej ziemi nie bronił, nikt 
nie upominał się o. czynsz dzierżawny. 

Dzieło zniszczenia ci nowi gospodarze 
doprowadziłi do końca. Pobudowali na 
około murów zamkowych nędzne domki, 
przypominające z wygłędu chlewy i chle- 
wy nie dające sią odróżnić od domów. 
Wewnątrz murów urządzono śmietniki, 

zawartość których nigdy i nigdzie nie wy- 
wożona, wytworzyła specyficzny „berdy- 
czowski“ adėr, ktėrego pozbyė się nie 
sposób. 

* * * 

Przewodniki po Polesiu I Pińsku spo- 
fród innych historycznych zabytków mia-   

sta wymieniają ruiny zamku ks. Wiśnio- 
wieckich. 

Wielki plan orientacyjny miase zawie 
szony w hallu dworca kolejowego w Piń- 
sku zwraca uwagę furysiy na ien pomnik 
historii. 

Zaciekawiony przybysz podąża w kie 
runku wskazanym na planie, aby przeżyć 
chwilę wzruszenia, oddając hołd cieniom_ 
świelnej przeszłości i... doznając rozcza« 
rowania. Nie może bowiem znaleźć tych 
ruin. 

Nic feż dziwnego, — połowa miesz- 
kańców miasta również nie widziała ich 
nigdy i nie wie z pewnością o ich ist- 
nieniu. 

Więc przybysz powraca z Karot' 
Powraca z żalem nieokreślonym do ko- 
goś, kło pozwolił na zagładę tego świa- 
deciwa świełnej przeszłości naszej ziemi. 

Gdyby jednak naweł teraz osłonić mu 
ry słarego zamczyska, gdyby otoczyć opie 
ką ocalałe ich resztki, można byłoby nie 
tylko pokazywać je ciekawemu turyście, 
lecz, z biegiem czasu, zrekonstruować je 
i dać miasiu gmach-muzeum, w którym 
znalazłyby miejsce pamiątki z owych cza 
sów, kiedy zamek ten byt stražnicą kul- 
fury zachodniej na „dzikich połach* Rze» 

czypospolitej. 
Sel.
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„KURJER WILENSKI“ 11, XII. 1937 

Serce Iniarstwa Wileńszczyzny 
i Nowogródczyzny 

Ringśczmu zazniana B00 tys. zł. w purę maślionów. 
Zwyciężomuy pośrednik. Malka z konikuuremcję 

Przed rokiem była tu kompletna ruina. 
Duże hale nie miały okien i częściowo 
siropów, mury w niektórych miejscach 
albo ledwo trzymały się albo leżały w 
gruzach. Maszyny zardzewiałe | powiąza 
ne drutem na oko sprawiały wrażenie bez 
użytecznego złomu żelaza i przez pewien 
czas była aktualna myśl rozebrania ich. 

Tekturownia Balberyskiego w Nowej 
Wilejce, wysławiona na  licyłację w 
takim stanie, przez dłuższy czas nie zna 
łazła nabywcy, chociaż ceniono ją nisko: 
uło 300 tysięcy złotych. Wreszcie nabyło 
№ Wileńskie Towarzystwo Lniarskie I po 
włożeniu w remoni paruset tysięcy zło- 
tych podniosło wariość obiektu raptem 
do paru milionów złotych. 

Mówią teraz, że Towarzystwo zrobiło 
šwieiny interes, kupując Ie „ruiny“. Ma- 
gia dobrego interesu nie polega jednak 
łylko na okazji. Poprzedni właściciel gos 
podarzył po partacku. Zbudował tak nie 
umiejętnie koiłownię, że zżerała ona po 

10 ton węgla dziennie, maszyny repero 
wał, przewiązując je drutem. Dziś na sku 
łek przebudowania maksymalna wydaj- 
ność kotłów osiąga się przy spalaniu 2 
ton węgla dziennie. Maszyny właściwie 
sreperowane pracują bez zarzułu, 

WśRÓD MASZYN I ROBOTNIC. 

W towarzystwie dyrektora inż. Pietrasz 
kiewicza zwiedzamy rolnicze zakłady prze 
myslu Inierskiego i konopnego „Wilen- 
ka”. W halach, w korytarzacn, na maszy 
nach, w powieirzu, a wkrótce drobną war 
stwą pyłu na naszych ubraniach — wszę 
dzie len, nasz wileński len, który w myśl 
hasła rzuconego przez gen. Żeligowskie 
go, powinien nas ubrać. 

Zakłady zatrudniają w N. Wilejce do 
150 osób. Przy wszelkiego rodzaju maszy 
hach do trzepania i czesania lnu pracują 
wyłącznie kobiety. Zarabisją od 1.40 do 

=B zł. dziennie. 
W hali, gdzie zamknięte w okrągłych 

pudełkach wirują trzepaki, unosi się przy 
kry kurz, bo narazie wentylator nie dzia 
ła w pełni. Urządzenia zaś wentylacyjne, 
które niebawem zaczną pracować, mogą 
być wzorem. Aby uniknąć ochładzania hał 
prąd powiełrza będzie odbywał drogą 
zamkniętą. Wiłoczony z sali do rur pój- 
dzie przez filir | wróci na salę ogrzany 
po drodze przez kaloryfery. Kobiety pra 
cujące przy trzepakach zdejmą wiedy z 
nóg pomysłowe „okręcenia” lniane, który 
„mi chronią teraz nogi przed chłodem pa 

- nującym w hali. 
W następnych salach pomysłowe ma- 

szyny do czesania lnu, z których każda 
pracuje za 180 robotnic. 

Przechodzimy „rzez sortownię, paku- 
lernię, gdzie pakuje się do bel towar do 
Niemiec, Wychodzimy przez olbrzymie 
składy, Wieża ciśr'eń, nieco dałej budy- 
nek stacji doświadczalnej, na prawo de- 
koriynatornia, gdzie maszyny sprowadzo- 
ne z Czech będą wyrabiały włókno bez- 
pośrednio ze słomy lnianej | konopnej. 

POŚREDNIKA NIE MA. 
Zskłady uruchomione przed 5 łaty w 

Bezdanach pod nazwą „Międlamia i Cze 
alnia Lnu w Bezdanach” i przeniesione w 
foku bież. do N. Wilejki, rozrastają się 
imponująco. 

Zakłady prowadzą skup Inu na tere- 
nie wojewódziw nowogródzkiego i wileń 
skiego. Dziś opanowały na tyle rynek, że, 
Jeżeli chodzi o kszłałtowanie cen, to są 
bezkonkurencyjne. Zyskał na tym przede 
wszystkim nasz rolnik. 

Przed tym rynek znajdował się całko 
wicie i niepodzielnie w rękach  prywal- 
nych handlarzy, przeważnie narodowości 
żydowskiej, którzy płacili bardzo  nis- 
kie ceny, dążąc do jak największych za- 
sobków. * 

Dziś zakłady „Wilenka” płacą ceny 
mniejwięcej takie, jakie ustalają hurtownie 
dla swoich pośredników, Zakłady mogą 
takie ceny płacić, ponieważ pomiędzy ni 
mi a sprzedawcą nie ma pośrednika, Za- 
kłady mają do czynienia bezpośrednio z 
produceniem. 

LICZBA WAGONÓW LNU 
ZWIĘKSZA SIĘ. 

Na terenie wojew. wileńskiego zakła 
dy mają swoje oddziały skupu i częścio- 
wej przeróbki Inu w Posiawach, Brasławiu 
I Suwalszczyźnie. Punkty te mają w iere- 
nie swoich przedstawicieli. W wojew. no 
wogródzkim skup prowaczą placówki w 
Wołożynie, Horodzieju, Baranowiczach i 
Nowogródku. 

Zakłady kupują w terenie bardzo dużo 
j są jednym z największych „kupców” Inu 
na naszych ziemiach. Nasiępujące liczby 
dadzą o tym pojęcie. W roku ub. w Horo 
dzieju nadano Inu wogóle 40 wagonów, 
w fej liczbie 15 wagonów załadowała pla 
cówka zakładów. To było w pierwszym 
toku isinienia oddziału. W lym roku licz 
ba wagonów zakładu wzrosła do 25. Przez 
Wołożyn w roku ub. przeszło 55 wago- 
nów lnu, w tym 38 wagonów załadowały   

zakłady. Szarkowszczyzna i Miory ładują 
do 180 wagonów, w tym do 70 wagonów 
zakłady, : 

Zakłady spełniają rolę zdrowego serca 
gospodarczego, które przyśpiesza i polep 
sza w ogóla na naszych arieriach handlo 
wych wymianę wyprodukowanego przez 
rolnika Inu i konopi na gotówkę, wzmac 
niającą syluację naszego rolnictwa. 

CO PRODUKJJĄ ZAKŁADY! 

„Wilenka” produkuje obecnie len cze 
sany maszynowo, wyczeski różnych nume 
rów; łargańce, pakuły maszynowe na czyś 
ciwo broni, różnych maszyn i parowozów, 
pakuły budowlane, włókna konopne, trze 
pane, czesane oraz pakuły konopne w 
różnych gatunkach. Towar ten jest ściśle 
sorlowany i standaryzowany. 

Zakłady dbając o polepszenie materia 
łu siewnego, kupują także nasiona Inu, 
sorlują je, poddają próbom i dostarczają 
producentom po cenach przystępnych. 

„Wilenka“ zdobyła już zagranicę. Wy 
syła swoje towary do Beigii, Francji, 
Włoch, Bułgarii, Czechosłowacji, Niemiec, 
e ostalnio nawiązano kontakty z rynkami 
angielskim i amerykańskim. 

Należy podkreślić, że zapotrzebowa- 
nie na „towar lniany” jest tak duże na 
rynkach zagranicznych, że jeżeli chodzi o 
towar z marką „Wilenki”, to zakłady nie 
będą w słanie tyle produkować, ile by 
można ulokować za granicę. 

Słowem zakłady są niezwykle pożyłecz 
ną piacówką gospodarczą dla naszych 
ziem tym bardziej, że jest dziełem inicja 
ływy i pracy społecznej, którą włożyło |- 
Wiłeńskie Towarzystwo Lniarskie i grono 
ludzi dobrej woli. 

WALKA Z KONKURENCJĄ. 

Na marginesie tych informacyj o „Wie 

nudry i kremų 

  

ъ 
  

  

lence" warło wspomnieć o łych „ciemiach 
łróżach”, które na drodze swej pracy 
znajdowały zakłady i z kiórymi dolych 
czas muszą walczyć, na szczęście, zwycię 
sko. 

Jak wiemy rynek  lniarski na terenie 
ziem naszych znajdował się calkowicie w 
rękach prywatnych handlarzy. Gdy zakła- 
dy (dawniej Mędlarnia i 1. d.) zjawiły się 
na targach, usiłowano je zwalczyć. Z po 
czątku zakłady nie mogły obsadzić swo 
Imi przedstawicielami wszystkich więk- 
szych punktów skupu. Handlarze wykorzy 
stywali to i na tych targach, gdzie przed 
stawiciele zakładów kupowali łen, windo 
wali ceny w górę, płacąc zbył wysoko i 
zmuszając konsumenta do zaniechania za 
kupów; — na targach zaś, gdzie nie było 
przedstawicieli zakładów, dyktowali nis- 
kie ceny, aby pokryć straty, poniesione w 
walce z konkurentem na innych rynkach. 

Zakłady, stosując poliłykę osirożną i 
rozszerzając ieren działania, powoli sku 
tecznie walczyły z ią wyraźną zmową. 

Walka ła w pewnym momencie przy- 
brała szerszy zasięg. Wiele przędzałni w 
Polsce pod naciskiem tych  prywainych 
nandlarzy przestało nabywać len od zakła 
dów. „Wilenka” zmuszona była szukać 
odbiorców za granicą | dobrze na tym 
wyszła, # 

Obecnie zakłady na tyle „wychowa- 
ły” rynek zagraniczny, że zaczyna on od 
innych dostawców z Polski żądać taniego 
poziomu, jaki reprezentuje w swoich wy 
robach „Wilenka”. 

* 

Dziś, o godz. 12—i4-ej, nastąpi po- 
święcenie Lniarskiej Centralnej Stacji Doś 
wiadczalnej oraz Rolmczych Zakładów 
Przemysłu Lniarskiego i Konopnego „W:- 
lenka” w N. Wilejce, (wl. 

      

  
PRZ 
DE BEAUT 

PARIS 

ОЕа IEA 3 

5 

Nowoczesny gmach PKO 
Mówiąc ściśle, Wilno nie miało repre- 

zenłacyjnych nowoczesnych gmachów, 
których by wykończenie zewnętrzne oraz 
urządzenie wewnętrzne można było naz-- 
wač i estetycznym i artystycznym. Wy- 
jetkiem był może „pałac Biskupi” przy 
ul. Magdaleny, na którego powstanie zło 
żyła się praca kilku wybiłnych artystów 
wileńskich. Pałac ten wilnianie mogą po 
kazywać turystom bez wstydu, jako przy- 
kład umiejętności ariystów i rzemieślników 
Wilna. 

Należy łeż z zadowoleniem powitać 
fakt wybudowania na głównej ulicy mia- 
sia nowego gmachu P. K. O., który moż- 
na zaliczyć bez wahania do najbardziej 
nowoczesnych i pięknych, jeżeli cho- 

     
      

    
      
          

    

NAJTAŃSZY 
TYGODNIK W POLSCE 

SOS 

Prenumerata roczna 2 zł. 

  
GAZETA TYGODNIOWA 

Wychodzi w każdą medzielę. Daje popularny przegłąd wiadomości 
politycznych, społecznych i gospodarczych z całego tygodnia ©rez 

artykuły fachowo-rolnicze. 

Redakcja ! Raministracia: Wilno, Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40 

dzi o wyglęć zewnęfrzny | wewnętrzny, 
nowoczesnych budynków w Wilnie. lesł 
on twórczym dorobkiem wileńskich arty- 

'stów oraz dziełem rąk miejscowych rze- 
mieślników i roboiników. 

Gmach ten iutro będzie poświęccny ! 
wkrótce oddany do użytku. (2) 

  

Buży transport 

świeżych SARDYNEK 
francuskich i portugelsk eh, 

oraz KAWIO U I ŚLEDZI kró ewsk. 
оо сса 

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

  

PISMO ОЕа 
MIESZKAŃCÓW WSI 

Cena egzemplarza 5 gr. 

  

Aktualności kulturalne 
OTWARCIE WŁOSKIEGG INSTYTUTU 

KULTURY WE LWOWIE. 

Wczoraj wieczorem odbyła się we Lwo- 

wie inauguracja Włoskiego Instytutu Kultu- 

ry (Unstituto Italiano di Cultur). Instytut 

ten powstał jako drugi z kolei po krakow- 

skim oddział instytutu warszawskiego, Jesz- 

cze przed jego otwarciem wpisało się na czte 

ty zapowiedziane kursy języka t literatury 

— miexaśtaonione ! 

  

Jak przedstawia sie program 
inwestycyjny Wiina? 

Dziś, jak wiadomo obradować będzie 
w Wilnie od dawna zapowiadana wielka 
konierencja Jospodarcza Ziem Północno- 
Wschodnich. Bardzo skrupulatnie do kon 
ferencji tej przygotował się również i Ma 
gistrat wileń ki. Opracował on szczegóło 
wy memoriał, obrazujący najbardziej pa- 
lące ł istołne poirzeby inwesłycyjne mia 
sta na rok 1938-39. Potrzeby te są tak pa 
lące i tak oczywiste, że nie potrzebują 
dłuższego uzasadniania. 

Wystarczy stwierdzić, że Wilno dotych 
czas posiada zaledwie 1 proceni ulic o 
gładkiej nawierzchni, 33 proceni powierz 
chni ulic wybrukowano t. zw. kocimi iba 
mi, reszta 66 procent, są to ulice nieuregu 
lowane bez żadnej nawierzchni. Zaledwie 
połowa nieruchomości w granicach mia- 
sła jest zelektryfikowana. Słan sanitarny 
miasła wymaga bardzo poważnych inwe- 
słycyj wodociągowo-kanalizacyjnych, wie 
le też pięknych piaców w mieście musi 
leżeć odłogiem z braku funduszów na ich 
regulację. 

Wilno na tym specjalnie cierpi. Miasto, 
kłóre ze względu na swą architekturę, za 
bytki i ukształtowanie terenu zaliczone 
jest do najpiękniejszych w Polsce, predy 
stynowane jest na wybitny ośrodek tury 
słyczny w kraju. Miasto o bogatej trady- 
cji historycznej | kulłuralnej — ośrodek 
kuliu religijnego (Osira Brama, Kalwaria) 
ściągający rzesze pąłnicze z całej Wileń 
szczyzny i z zagranicy, a osłatnio symbol 
kuliu narodowego (Rossa) — miasło speł 
niające taką rolę w życiu narodu musi przy 
brać wygląd jeśli nie reprezenłacyjn=, to 
przynajmniej pod względem współczes- 
nej kulłury urbanistycznej zadawalniają- 
cy. 

| Kierując się najistołniejszymi potrzeba 
mi m. Wilna Zarząd Miejski opracował 
następujący projekt programu inwesł, na 
rok 1938-39. 

E!ekiryfikacja: Dla zrealizowania prog- 
ramu elektryfikacji Wilna i okolic potrzeb 
ny jest dlugoterminowy i nisko oprocen 
towany kredyt, W roku 1938  poirzebny 
jest kredyt na zapoczątkowanie budowy 
hydroelektrowni — 750.000 zł.; na budo 
wę sieci zasilających i roździelczych — 
250.000. Łącznie milion ziotych. 

Komunikacja pochłonie sumę 
2.565.009 zł. z czego budowa dojazdu 
do dworca — 200.000 zł. (z funduszów 
wlasnych) i 372.000 (dotacja); regulacja 
uł. Mickiewicza 425.000 zł.; placu Katedral 
nego — 450.090 zł. Poza tym przewidzia 
ne jest uregulowanie ulic: Kalwaryjskiej, 
W. Pohułanki, Zawalnej i niekiórych ulic 

na przedmieściu,   

Mosty. Budowa mosłu na Wilii (koło 
elektrowni miejskiej) — 200.000 zł.; most 
na Wilence (ogr. Bernardyński) — 25.000 
zł.; most koło Tupaciszek — 40.000. Ogó 
łem Magistrat zamierza starać się o dola 
cję na budowę mostów w łącznej sumie 
265.000 zł. 

= Budowa wału ochronnego na Wilii 
— 400.000 zł. Е 

Kanalizacja i wodociągi — 600.000 
zł. (dotacja 450.000 zł.). 

Budownictwo obliczone jest na sumę 
4.010.000 zł. Składać się na nie będzie: 
budowa rzeźni miejskiej, domu turystycz 
nego, budówa osiedli robolniczych, par 
ku sportowego na Pióromoncie, budowa 
szkoły powszechnej, słacji autobusowej, 
Domu Ludowego, dwóch ogródków Jor- 
danowskich, budowa Ośr. Zdrowia, 
stauracja Rałusza, urządzenie ogrodu Zo- 
ologicznego, budowniciwo prywatne i spo 
rządzenie planu zabudowania miasta. 

Przejęcie na własność miejskiej komu 
nikacji autobusowej — milion złotych. 

Restauracja pałacu Słuszków na Anto 
kolu — 200.000 zł. 

Globalny koszt realizacji powyższego 
programu inwesłycyjnego wynosi około 
10 milionów ziotych. Miasto po zanaliza- 
waniu swych. możliwości finansowych nie 

  

re- |. 

  

jest w stanie przeznaczyć na powyższe in 
wesłycje więcej niż 850.000 zł. W związ 
ku z tym Zarz, Miasta ubiegać się będzie 
o wyasygnowanie 6.311.000 zł. iytulem 
diugolerminowej niske  oproceńtowanej 
pożyczki i tytułem dotacij — zł, 2.879.000 

Niezależnie od tego Magistrat ubie- 
gać się będzie o całkowiie przejęcie 
przez Skarb Państwa ciężąceji na gminie 
m. Wilna pożyczki angielskiej w sumie 
okało 5 milionów złotych. 

Tak w krótkim zarysie przedstawia się 
program inwestycyjny miasta, tes]. 

  

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

okręt itd, bo książkę z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 10. Teł. 13.70 

Ostalnie nowości — klasyczne — lite- 
ratura szkolna — naukowa. 
Czynna od ii do 19 godz. 

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

Okazyjnie de nabycia: 1; Rymowicz 
i Święcieki: Prawo cywilne Ziem 
Wschodnich — T. X. Częšč I. (3 to 
nry) — 2) Encyklopedia Gutenherga. 

(20 tomów). 

    

włeskiej ponad 160 osób. instytut, który mie 

$ci się w wytwornych apartameniach przy 

uł. Akademiekiej uruchomił bibliotekę, czy- 

telnię czasopism, sekcje techmczną, medy- 

tzią, których zadaniem będzie studium wsp» 

aisłych postępów nauki włoskiej w tych 

dziedzinach, zapowiedział żywą akcję odczy - 

tów, sprowadzanie prelegeniów z Włoch 

i organizowanie wycieczek. W działalności 
swej instytut przejął agendy zawiązanego we 

Lwowie w r. 1927 towarzystwa Dante Ali- 

ghieri przekształconego następnie w celach 

szerszej akcji zbliżenia polske-włoskiego w 

komitet Połonia-ltalia. Towarzystwo to liczy 

30t członków i znalazło swą siedzibę w in- 

stytucie, я 

Tradycje filowłoskie są we Lwowie bar- 

dzo żywe i datują się jeszcze od 16 w., kic- 

dy to we Lwowie mieszkał słynny Kallimach. 

We Lwowie osiadły liczne rody. włoskie, 

a ród florentyński Bendinellich dzierżawił 

tn przed wiekami pocztę. 

Niezałeżnie od tego Lwów był zawsze wa- 

żnym ośrodkiem studiów nad kuiturą włos- 

ką Ze Lwowa wyszedł genialny przekład po- 

eiycki daniejskiej „Boskiej komedii" doko- 

nony, przez niedawno zgasłego ojca romani- * 

styki polskiej, śp. prof. UJK Edwarda Porę- 
bowicza, który też napisał słynne dzieło o 

Dcniem i prace o włoskim średniowieczu. 

ŚPIEWACY Z KRAINY RÓŻ PRZYBYWAJĄ 

DO POLSKI. 
Do Polski przybywa w dniach najbiliż- 

szych najlepszy chór bułgarski Asena Dymi- 

trrwa. Mamy nadzieję, usłyszenia tego chóru 

tw Wilnie, a to zarówno dla zapoznania się 

z pieśnią narodu, o którym tak „ięknie mó- 

mił na „Šrodzie“ prof. Limanowski, jak i 

dła perównania z doskonałym chórem jugo- 

słowiańskim, który bawił w Wilnie roku ub. 

PARYŻ — RAJEM LITERATOW. 

Pzzed paru dniami odbyła się w Paryżu 

uroczysta inauguracja domu P. E. N. - Clu- 

bów. Najwyższe piętro tego domu zajmują 

łokale, przeznaczone na użytek międzynaro- 

dowej Federacji P. E. N. clubów. Są tam sale 
do przyjęć i odczytów, biura, biblioteka, po- 

kcje gościnne. Każdy członek któregokol- 

wiek oddziału Federacji (a jest ich obecnie 

z górą 50 na półkulach), ma prawo korzy- 

stać z gościny w tym domu. Na koszta wy- 

najmu, urządzenia i utrzymauia łoży rząd 

francuski. 

  

Nowa rzeźnia i fabryka bekonów 
6 maśliomów złotych co roku dla wsł wileńskiej 

Wyłącznie inicjatywie prywałnej zaw 
dzięczają swoje .powstanie rzeźnia miej- 
ska oraz fabryka konserw, kłóre będą 
„dziś poświęcone w Nowej Wilejce. Ruchli 
wy przedsiębiorca p. Janicki, posiadający 
w Poznańskim dużą fabrykę bekonów, u- 
podobał sobie teren Wileńszczyzny i za- 
pragnął łu założyć nową placówkę gospo 
darczą, 

MAGISTRAT 235 TYSIĘCY — P. JANICKI 
300 TYS. ZŁ. 

Sprawa została słinalizowana w len 
sposób, że magistrat Wilejki uzyskał z 
Funduszu Pracy pożyczkę w wysokości 235 
tysięcy złotych, zaś ponad 300 tysięcu zło 
łych wniósł p. Janicki i wybudowano ob 
szerny, rozłożony na przeszło 4 ha grun- 
tu, gmach rzeźni i fabryki pod-jednym da 
chem. 

Jak nas informują, swój wkład w posta 
ci 300 tys. ziotych irakluje p. Janicki jako 
pożyczkę, udzieloną magistratowi, i po-   

życzkę ię razem z proceniami ma wycoły 
wać głównie z dochodów fabryki, którą 
poprowadzi na szeroką skalę. Umo a łak 
jest skonstruowana, że magistrat w przysz 
łości słanie się „wyłącznym” 
lem całego budynku. 

6 MILIONÓW ZŁOTYCH ROCZNIE DLA 
ROLNICTWA. 

Rzeźnia miejska w nowoczesny sposób 
urządzona i zaopatrzona w chłodnię, przy 
stosowana jest do uboju około 60 tysięcy 
sztuk nierogacizny oraz odpowiedniej iło 
ści bydła, wchłanianego przez rynek. 

Fabryka konserw będzie wyrabiała 
głównie szynki i bekony. Zapotrzebowa 
nie jej na niercgaciznę w ciągu roku bą 
dzie się wyrażało wcale ładną sumą oko 
ło 60 tysięcy szłuk wieprzów, wartości po 
nad 6 milionów złołych. Zakupy fabryka 
będzie czyniła przede wszystkim na ryn 
kach Wileńszczyzny w najbliższych okoll 
cach N. Wilejki i w miarę wyczerpywanie 

właścicie- - 

  

się rynku będzie się posuwała przez swo 
ich przedstawicieli głębiej na północ | 

wschód. Jeżeli chodzi o zbyt, to fabryka 
będzie znaczną część swoich wyrobów 
eksporłowała za granicę. 

EKSPORT IAI, GRZYBÓW I 
OGÓRKÓW. 

Niezależnie od fabryki konserw i beko 
niarni p. Janicki zamierza zorganizować 
sezonowe skupy grzybów, jaj i ogórków, 
tych osiatnich dla produkcji konserw. Ar 
tykuły te, zakupywane z pominięciem po 
średników ne rynkach nazzych ziem, p. Ja 
nicki zamierza eksporłować! 

PRACA DLA 140 ROBOTNIKÓW. 

Fabryka będzie stale zatrudniała do 
70 robotników, w okresie zaś skupu i wy 
sytki artykułów sezonowych do 140 robot 

ników, 
Nowopowsialej placówce należy žy= 

czyć pomyślnego rozwoju. (2) 

 



  

    Dzis Damazego B. W. 

11. Jutro Aleksandra M. 

Wschód słońca — g. 7 m. 31 

Zachód słońca — g. 2 m. 49 

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

Ciśnienie 753 
Temp. średnia —5 
Temp. najw. —1 

Temp. najn. 6 
Opad 7,8 
Wiate połudn.-zach. 
Tend. bar. spadek 
Uwagi: pochmurno, śnieg 

FaRaoZIEŃ | 

   

NOWOGRÓDZKA 
— Ważne dla chorych na płuca, Do- 

wiadujemy się, że z dniem 1 stycznia cho 
rzy na płuca, zamieszkali na terenie pow. 
nowogródzkiego, a zarejestrowani w U- 
bezpieczalni Społecznej, skierowywani bę 
dą w celach leczniczych nie do Lidy (jak 
się to praktykuje obecnie) lecz do Przy- 
chodni Przeciwgruźliczej w Nowogródku, 
gdzie jest aparat Roentgena i wszelkie po 
moce lecznicze, 

— PROCES KSIĘDZA. Swego czasu | 
doniosły dzienniki o. ukaraniu w drodze 
administracyjnej ks. Wańkowicza, obecnie 
proboszcza -parafil Milkiewicze, pow. no- 
wogródzkego. A było fo tak: Ks. Kazi- 
mierz Wańikowicz. wyjechał latem b. r. do 
Lidy, do swych krewnych, czy też znajo- 
mych. Ponieważ :ks. W. znany jest szeroko 
ze swych miłosiernych uczynków, do tego 
Jest b. więźniem syberyjskim, gdzie prze 
bywał na zesłaniu za działalność polską 
aż 42 lat, — więc nie dziwnego, że przyję 
ty został w Lidzia przez swych znajomych 
I przyjaciół b. życzliwie. Wkrótce rozesz - 
ła się wieść, že ks. W. zna się na ziołach 
I że porady jego są -bardzo skuteczne. I 
tak się stało, že dr. S. w Lidzie spowodo 
wał przeciwko xs. W. -protokół ra niedoz 
woloną praktykę lekarską. 

'Wyroklem sądu starościńskiego ks. W.   

KA 
skazany został na 500 zł. grzywny z za- 
mianą na 10 dnl cresztu. Wyrok ten ks. 
W. zaskarżył do Sądu. 

Dnia 5 bm. otrzymał od swego adwo 
kata pocztówkę, że po rozpatrzeniu tej 
sprawy przez Srd Okręgowy w Lidzie, zo 
stał uniewinniony. Koszta pokryje skarb 
Państwa. 

— Bezpłatna Łursa, Dyrekcja Instytutu 
Muzycznego w Nowogródku powiadamia 
tą drogą, iż niezamożni uczniowie i kan- 
dydaci łastyłułu mogą korzystać z bez- 
płatnej bursy, 

LIDZKA 
— W Radaniu odbyio się zebranie orga- 

ujzacyjne gminnego Koła Obozu Zjednocze- 
nia Narodowego. Prezes powiatowy OZN w 
Lidzie kpt, w st. sp. Kuzian i sekreta:z Hen- 
szel wygłosili referaty ideowe OZN, objaś- 
niając przy tym poszczególne punkty dek!a- 
racji płk, A. Koca. W zebrani udzia! wzięda 
ponad 50 osób, rekrutujących się przeważnie 
z przedstawicieli gromad gminy ra luūskiej. 

— Wyjazd z Lidy pp. Bieńkowskich. Jak 
sie dowiadujemy, wkrótce (prawdopodobnie 
przed 1. L. 1938 r.) wyjeżdżają z Lidy ogól- 
nie znani i lubiani pp. Bieńkowscy. P. Bień- 
kowski jest kierownikiem miejscowego od- 
działu „Społem, żona jego natomiast była 
przewodniczącą Ligi Kooperatystek w Li- i 
dzie, która to organizacja przejawiała niez- 
wykle żywą działalność. Ponadto po Bień- 
kówscy brali b. czynny udział w życiu spo- 
lecznym miasta.'W odchodzących Lida tra 
e: oddanych sprawie społecznej ludzi. Pań- 
stwo Bieńkowscy wyjeżdżają do Kielc, gdzie 
obejmą kierownietwo tamtejszych placówek 
spółdzielczych. 

— ZŁODZIEJ SPLONDROWAŁ LOKAL 
GIMNAZJUM KUPIECKTEGO. W nocy 8 bm. 
da tokalu Gimnazjum Kupieckiego Ks. Ks. 

Pijarów zakradł się złodziej, który przetr?ą8- 
ną? szereg sza? | schowków, zabierając jedy- 

nie kilkanaście złotych z kasy samorządu ti 

kilka drobinzgów stanowiących własność 
personelu nauczycielskiego. 

— Młode talenty. Z okazji uroczystości 

Św. Mikołaja. w nowej sali Gimnazjum Ku- | 

pieckiego odbyły się produkcje artystyczne - 
  

„KURJER WILEŃSKI* 11. XIL 1937 

Potworny mord 
S$. Kuczko, ze wsi Wólka Oborowska, gm. 
Święta Wola zauważył, że Maksym Kucz- 
ko z synami Bazylim I Sergiuszem wypa- 
sają jego łąkę. Zwrócił im na to uwagę. 
Wtedy młodzi Kuczkowie, uzbrojeni w 
kije rzucili stę do niego z zamiarem po 
Ыс!а. Napadnięty Sergiusz Kuczko po- 
czął uciekać w kierunku wsi, goniony 
przez zaciekłych wrogów. Po blisko pół- 
forakilometrowej gonitwie Bazyli I Ser- 
giusz Kuczkowie dopadll uciekającego i 

zamordowali go kijami. 
Sprawa ta znalazła się ońegdaj sa wo 

kandzie Sądu Okręgowego w Pińsku. 
Obydwaj mordercy zestali skazani na 3 
I pół lata więzienia każdy. Rozprawie 
przewodniczył sędzia S. O. Błoński. 

W imieniu żony I nieletnich dzieci za- 
mordowanego zgłosił powėdziwo cywil- 
ne adw. A. Gutowski, gdyż zabity był 
jedynym żywicielem rodziny. Sąd po- 
wództwo oddalił. 

HS LL LL RODE. ROZERODZSZA 

młodzieży tegoż gimnazjum. Większa część 

punkiów tego programu przygotowanego z 

dużą starannością przez nauczyciełkę p. Zo- 

f'e Wolnikównę, była zupełnie udana. Zasłu 

gują na specjalną uwagę dekoracje scenicz- 

ne, wykonane przez 3 uczni Gimnazjum Ku- 

p eckiego. Malowidła uzmysławiające piekło 

wypadły bardzo gustownie i bez wątpienia z 

dużym -zadatkiem talentu. 

— Powstał Związek Rezerwistów. W sali 

Posiedzeń Rady Miejskiej odbyło się w dniu 

8 bm. pod przewodnictwem p: prok. Wilamo- 

w.cza zebranie organizacyjne Zw. Rezerwi- 

stów Koła Lida. Na zebranie przyszło ok. 

80 osób. Wyłoniono zarząd, którego preze- 

sem został p. Garniewicz Dyonizy, a prze- 

wodniczącym Komisji Htewizyjnej p. Krzę- 

towski. Na zchraniu był obecny p. płk. W. | 

  

Majewski. 

- BARANOWICKA 
— Założenie Spółdzielni Spożywców w 

Siołowiczach. W dniu 8 grudnia 1937 r. od- 

było się organizacyjne zebranie przy udziale 

delegata powiatawego p. K. Ołdziejewskiego 

ip Nowakowskiego, delegata z oddziału ba- 

ranowickiego „Spełem”* w sprawie założenia 

spółdzielni spożywców w Stołowiczach. 

Zebrani jednogłośnie postanowili do spół- 

dzielni przystąpić, Wybrano Radę Nadzorczą 

w „skład której weszli: ks. proboszcz Mae- 

kiewicz — prezes, Adam Samotyja Lenczew- 

ski — wiceprezes, Julian Jasiński — sekre- 

tarz, Mieczysław Jacewicz (komerdant PP.), 

Michał Pynkiewicz, Artoni Nienartowicz i 

Jan Obstałkiewicz jako członkowie. 

Do Zarządu zostali powołani: Gustaw 

Grzechnik (kierownik szkoły) jako prezes i 

skarbnik, Piotr Karaś (wójt) buchalter i se- 
kietarz. W .skład Komisji Rewizyjnej weszli: 

Kurjer Sportowy 
  

Dobre warunki dia narciarzy 
Warunki śnieżne w Wilnie i na Wiieńsz- 

czyźnie z każdym dniem ulegają popraw e 

Do wczoraj mieliśmy przykrą dla narciarzy 

szień, to znaczy stwardniałą skorupę, po któ- 

rej-jazda na nartach nie należała do specjal 

nej przyjemności. 

Wczoraj warunki śnieżne poprawiły się 

znacznie. Spadł świeży śnieg, który razem z 

podkładem stworzył niemal idealne warunki 

narciarskie. Są jednak miejscami tereny wy 

wiane. Trzeba więc uważać przy większych 

zjazdach, żeby nie wpaść z miękkiego śn e- 

gu na szreń, albo odwrotnie, co spowodować 

może wypadek. 

„Zasadniczo biorąc, najlepsze warunki 

śnieżne są obecnie w lasach. Najwięcej śnie 

« gu jest w terenach zalesionych i co ciekaw 

Turystyczne wycieczki narciarskie 
Począwszy od 19 grudnia będą co niedzie 

is organizowane specjalne wycieczki narciar 

skie, Wycieczki te umożliwią narciarzom sła 

* bym, lub nie znającym terenu spędzenie kil- 

ku godzin w niedzielę na ciekawych trasach 

wycieczkowych w okolicach Wiłna.- Specjal 

ny przewodnik, znany narciarz p. Mieczy- 

sław Starkiewicz będzie prowadził te wy- 

cieczki i zaznajomi mniej wytrawnych z ar- 

karami sztuki jazdy na nartach. Poza nie- 

watpliwą korzyścią, jaką odniosą uczestnicy 

wycieczki w postąci nauki, raiłe spędzenie 

' czasu, poznanie pięknych, a nieznanych tras 

w okolicach Wilna i ruch na świeżym powie 

trzu po tygodniowej pracy będzie magnesem 

ściągającym licznych narciarzy, 

AZS ma rozwiązać sekcję bokserska 
Jutro w AZS wiłeńskim odtsędzie się ze- 

branie sekcji bokserskiej AZS, na której oma 

wione sprawy związane z kalend. sport. Ze 

względu jednak na to, że szereg członków 

te, sekcji złożył podania z prośbą © zwoł- 

nienie, zachodzi obawa, że sekcją zostanie 

rozwiązana i plany nie będą mogły być zrea- 

lizowane. Podania. 6 zwolnienie złożone 

zcstały między innymi przez: Lendzina, Igo- 

ra, Pol akowa, Morawskiego i Łukmina. 

„Jeżeli sekcja zostanie rozwiązana, wszys- 

ty jej członkowie otrzymają automatycznie 

zwolnienia. Większość członków AZS zamie- 

Jk Jugosławia chce wygrać mecz z Polska 
Jugostowiański związek chce pożyczyć graczy z francuskich 

klubów 
Jugosłowiański Związek Piłkarski zwró- 

cit się do swoich najlepszych piłkarzy, grają 

cych w zawodowych klubach. francuskich z 

prośbą, aby się zwolnili na kiłka dni i za- 

grali w składzie reprczentacji Jugosławii na 

meczu rewanżowym o mistrzostwo świata z 

Polską. Jugosłowiańskiemu Związkowi cho- 

dzi głównie o Zivkowicza z paryskiego Ra- 
cing-Clubu, Siposo # Sorte i Petrusa £ Can- 

  
  

sze, že śnieg w lesie posiada inny gatunek — 
jest bardziej nośny i sypki. 

Najwięcej śniegu na Wileńszczyźnie jest 

w Głębokiem i w Postawach. Pod Wiłneia 

pókrywa sięga miejscami do 50 cm, a prze- 

ciętnie wynosi 20—30 centr. 
"Tak przedstawiają się Śnieżne warunki 

Wiłeńszczyzny. 
W związku z tym nasuwa się aktualne za 

pytanie, jak smarować narty na śnieg świeżo 

spadły śnieg o podkładzie szreniowatym. 

Narty bezwzględnie trzeba smarować skare-_ 

stm, a dopiero potem natrzeć smarem zjaz 
dowym. Może to być dogoń, względnie miks. 
Bardzo dobrym smarem może być bratlej na 

świeże spadły śnieg. Podkreślamy na świeżo 

spadły, bo bratleja jest kilka gatunków. 

Pierwsza wycieczka 

Dobrze zapowiadająca się tegoroczna zi- 

nią napewno przyczyni się do tego, że wy- 

cieczki te hędą cieszyły się powodzeniem. 

Wiele osób tej zimy stanie poraz pierwszy 

ną nartach. Te właśnie osoby w pierwszym 

rzędzie powinny skorzystać z nadarza jącej 
się możliwości i w łatwy sposób nauczyś | 
się skomplikowanej umiejętności jazdy na 
nartach, Wszyscy więc spotykamy się w nie- 

dzielę 19 grudnia na wycieczce narciarskiej 

Związku Propagandy Turystycznej, Miejsce 

i godzina zbiórki oraz kierunek wycie.zki 

zostaną podane w pada: komunika!ach 

i afiszach. 

rza wstąpić do WKS Śmigły względnie do 

RKS Elektrit. p 

Najbliższą imprezą bokserską w Wilnie 

ma być mecz z pięściarzami KPW z Byd. 

goszczy, którzy do Wilna przyjadą dopiero 

za tydzień, Warto nadmienić, że KPW Byd- 

goszcz należy do rzędu najsilniejszych po- 

morskich klubów bokserskich. Ostatnio byd--. 

goszczanie pokonali Gryf. Toruń 9:7. KPW 

Bydgoszcz posiada między innymi takich za- 

wcdników jak: Borowicz r'istrz Pomorza 

w wadze koguciej, „Richter w piórkowej I 
Pietrasa w wadze półciężkiej. 

nos. Sprawa komplikuje się o tyle, że kluby 

francuskie w tym samym czasie grają jedną 

z ostatnich kolejek o mistrzostwo i oczywiś- 

cie nie łatwo się zgodzą na wypożyczenie 

swoich najłepszych graczy, chyba że Jugo- 

słowianie będą wówczas w słabej formie. 

AI w tym ostatnim wypadku Jugosławia 

również z nich zrezygnuje.   
  

Zwycięstwo pań ogniska KPW- 
W dalszym ciągu turnieju piłki siatko- 

wej e mistrzostwo Wilna w spotkaniach 

drużyn kobiecych zanótowaiśmy: sensacyj- 

na przegraną zespeła AZS, który przegrał 

niespodzianie z. doskonale usposóbionym ze- 

społem pań KPW Ognisko. *AZS przegrał 

"pierwszy raz od niepamiętnych czasów. Zes- 

pół pań AZS był dotychczas drużyną nie po- 
konaną. Spotkanie stało na wysokim pozio- 

mi: sporlowym. Wałka była bardzo wyrów 
nana. Ognisko -zwyci > 2:1. Turniej gier 
sportowych nie jest jaszcze zakończony ale 
ze wszystkiego wynika, że mistrzem w roz- 
grywkach męskich zostanie AZS przed Og- 
niskiem KPW, ale w konkurencji pań pierw- 
sze miejsce zajmie Ognisko KPW przed AZS. 

W ten sposób rywalizujące ze sobą dwa klu- 

b; wileńskie podzielą się tytułami mistrzow. 
skimi. 

Dalszy ciąg turnieja w riedzielę 12 grud- 
dnia. Niebawem rozpocznie się już turniej 

piki koszykowej, gdzie będzie niewątpliwie 
jeszcze więcej niespodzianek. 

  

   

Sześć druż”n walczy © puchar 
Śrenrliera 

Dnia 27 grudnia rozpoczyna się w Davos 

wielki międzynarodowy turniej hokejowy o 
puchar Spenglera. Dotychczas do tej impre- 

z* zgłosiły się Berliner Śchlittschuh Club, 

LTC Praha, driżyna Oxfordu, drużyna Cam- 

bridge i HC Davos. Zaproszona zostanie je- 

szcze jedna szósta drużyna, przypuszczalnie 

z Francji lub Węgier. Pucharu broni HC 

Davos. 

  

  

ks. J. Mackiewicz, Mieczysław Jochniewicz 
1 Jasiński, 

Nowozałożona spółdzielnia zamierza uru- 
chomić sklep spółdziełczy już w pierwszych 
dniach stycznia 1938 r. w nowowybudowa- 
nym domu remizy strażackiej na rynku, 

— Zespół Reduty w Baranowiczach. W 
niedzielę 12 bm. zespół Reduty w Barano- 
czach odegra w sali Ogniska Polskiego ko- 
medię w 3 aktach Gabrieli Zapolskiej p. t. 
„Skiz“. Początek o godz. 8,30. Przedsprzedaż 

biletów w kawiarni Centralnej. 

— Z Sądu Starościńskiego w Garanowl- 
czach. Przez Starostę Powiatowego w Bara- 
nowiczach w trybie administracyjnym ska- 
zeni zostali na kary od 35 do 500 zł. grzyw- 
ny za nielegalny ubój, wprowadzenie w o- 
bieg mięsa z nielegalnego uboju oraz narusze 
nie przepisów w związku z ustawą o uboju 
tytualnym — następujące osoby z Rarano- 
wicz i powiatu: Józef Kwapisz, Jan Laskow- 
ski, Aleksander Waszcz łko, Jankiel Dob- 
kowski, Szłoma -Goldin, Kaiman Kałmano- 
wicz, Paweł Kobuś, Zofia Zambrzycka, Jan 
Mołczun, Leja Fajnsod, Josel Trubowicz, 
Mojżesz Berg, Żymel Kapliński, Myszkin Ie- 
ko, Wolf: Medresz, Teko Rabinowicz, Piacyd 
Hryniewicz, Feodór Połak, Orke Mukasiej. 
Kenstanty Ostroga, Józef Koktysz, Andrzej 
Kalinowski, Boruch Mukasiej, Wolf Słuczak. 
Jankiel Frant, Chaim Frajnt, Michel Szmu- 
lowiez, Abel Frajnt, Szołym Mirski, Mowsza 
Kcerosławski. 

Za niszczenie drzewek przy ul. Piłsuds- 

kieto ukarany został grzywną zł. 35 Antoni 
Cykman. 

Za posiadanie broni myśliwskiej bez po- 

zwolenia — Stanisław Chirkowski z gm. do- 
bremyskiej i Bolesław Hancewicz z gm. no- 

wemyskiej — każdy po 100 zł. grzywny łub 

24 dni aresztu i po 14 dni bezwzględnego 

aresztu. 

Za zakłócenie ae: publicznego ska- 

zani zostali: Tzrael i'Morduch Czemielińscy 

pu 500 zł. grzywny z zamianą w razie”nieścią 

galności-po 50 dni aresztu. Po 20 dni bez- 
względnego nresztu za analogiczne przestęp- 

stwa sąd wymierzył: Piotrowi Czerenkiewi- 

czowi i Antoniemu Sobolowi. Po 10 dni — 

Włodzimierz Czereńkiewicz, Jan. Filipowicz 

t Andrzej Formago. 

Za wjazd na teren pow. baranowickiego 
skazani zostali cudzoziemcy: 
Daszczyłko z Pińska na 60 dni bezwzględ- 

nego aresztu i Morduch Szkolnik ze Swierż- 

nia — pierwszy raz na 50 zł. grzywny, dru- 

gi raz na 100 zł. grzywny i 30 dni bezwzględ- 

nego aresztu. 
Za posiadanie słoniny nieostemnlowanej 

ukarany został przez sąd starościński Jan 

Zienkiewicz, <dzierżawca bufetu kolejowego 

|| klasy na st. Baranowicze Poleskie. 

— Nowa rozmówniea telefoniczna. We 

wsi Dobromyśl (gmina Dobromyśł, pow. Ва- 

ranowicze) została uruchomiona publiczna 

rezmównica telefoniczna de rozmów miejsco 

wych z Iwacewiczami 

AAKAAAAMAAAAAALS 00 ŁAANKAAADAAŁŁAŁŁŁA? 

j Kino „APNLLO" 
w Baranowiczach 

Od 3.XII 1737r. wyświetla arcyholsyny 
film polski p. t, 

SKŁAMAŁAM 
W roli ałównej 

Jadwiga Smosarska 
(YTYWYWYYVYYYWYYYTVYYYYVYYYVYVYYYYYYYVVYYV * 

ь ZWANĄ 

  

      

    

    Ped protektoratem podsekretarza słanu we francuskim ministerstwie wychowania 
p. Lagrange odbyła się w salonie narciarskim 'u bram Wersalu wielka tradycyjna 
noc narciarzy, z której dochód został przeznaczony na rzecz bratniej pomocy b. 
kombatantów francuskich, Na zdięciu fragment tej oryginalnej nocy narciarskiej. 

Włodzimierz , 

  

NIEŚWIESKA 
— 12 grudnia br. odbędzie się w Nie. 

świeżu (Rafusz) zjazd kupców I rzemieśl- 
ników chrześcijan z terenu powiatu. lnicja 
torem zjazdu jest Obóz Zjednoczenia Ма- 
rodowego w Nieświeżu (oddział), Na 
zjeździe omówione zostaną postulaty jed 
noczące wysiłki handlu, rzemiosła i prze 

mysłu chrześcijańskiego. na terenie po< 
wiału. Na zjazd zostali zaproszeni przed- 
stawiciele z. Warszawy, Wilna i Nowo- 
gródka. 

— Powiatowe Koło Hodowców Koni 
w Niešwležu zawiadamia, że dodatkowa 
komisja remontowa odbędzie się dnia 20 
grudnia br. w Mirze. я 

— Starania o szkołę muzyczną. Profe- 
sor muzyki państwowego gimnazjum w 

Nieświeżu Wirściuk Włodzimierz wszczął 
starania w kuratorium wileńskim, zmierza« 
jące do otwarcia w Nieświeżu szkoły mu- 
zycznej .jako filii konserwatorium muzycz 
nego w Wilnie. Szkoła ma obejmować 
klasę- skrzypiec, fortepianu i śpiewu. 

— Świetlica dla dzłatwy ze szkół po- 
wszechnych. Powiatowe zrżeszenie -Zwiąd 
zku Pracy Obywałelskiej: Kobiet: w Nie- 
świeżu oddało na okres zimowy własną 
świstlicę-na uczelnię dla biednej dziatwy 
szkół powszechnych, która w obszernej 
dobrze oświałlonej i ogrzanej sali będzie 
odrabiać zadane w sżkole lekcje. 

WiLEJSKA 
— Kurs dla referentów wychowania oby- 

watelskiego I odprawa strzelecka. Zw, Strzel. 
pow. wilejskiego organizuje w dniach 10 i 11 

grudnia informacyjny kurs dla referentow 

wychowania obywatelskiego, 12-grudnia kura 

zostanie zakończony odprawą z udziałem ko 

mendantów i prezesów. Kurs odbędzie się w 

świetlicy strzeleckiej, a: odprawa, ze wzgię- 

du na dużą liczbę osób, w sali-wydziału po- 

wiatowego. Na odprawę przyjedzie komen- 

dant podokręgu. W ramach kursu dła refe- | 

rentów będzie omówiona sprawa dorocznego 

turnieju świetłicowego, urządzenie świetlicy, | 

organizacja pracy świetljeowej itp. 

POSTAWSKA 
— TRAGICZNY WYPADEK NA DRGDZE 

Lejzer Mindlin, lat 75, mieszkaniec Mładziu 

ła, powracając.w dniu 6 bm z Postaw ilo Mi. — 

dzioła około godz. 20 w pobliżu wsi Czeruła- 

ty, gm. hruzdowskiej, wskutek przestensze- 

nia się konia I przewrócenia sań, wpadli co 

rowu. Spod sań wydobyto Mindlina już mart 

wego. Razem z Mindlinem jechał Henryk Per | 
kowski, mieszkaniec Miadziała. Obaj byll | 

pijant. | 

| 

| 

BRASŁAWSKA 
— ŚMIERĆ POD POCIĄGIEM. 7.bm. 0 g, 

0,12 pociąg osobowy, idący z Woropajewa 

do Drul w odległości pół kilometra od st 

Druja na przejeździe kolejowym najechał na | 

sanie, którymi jechał Józef Łakotko 1 jego 

zona Paulina. Sanie zostały rozbite, a Ffńoll- 
na Łokotkowa dostała się pod parowóz I 
zmazła na miejseu. Józef Łokotko nie doznał | 

żadnych obrażeń. Koń ma złamaną przednią | 

nogę. 

GRODZIEŃSKA | 
— Zakończenie kursu ogrodniczo- | 

przetwórczego. Dnia 4 bm. odbyło się w | 
Grodnie zakończenia  11-miesięcznego | 
państwowego kursu ogrodniczo-przełwór | 
czego. Wszyscy uczniowie otrzymali świa 
dectwa ukończenia kursu. Kurs był obesła 
ny przez gminy wiejskie pow. grodz'eńs 
skiego : sąsiednie — powiatu augusłow- 
skiego. Absolwenci zawiązali Koło Wy- 
chowanków szkół rolniczych i ogrodni- 
czych przy OTO i KR. Niezależnia od Ko 
ła absolwenci założyli własną spółdziel- 
nię dla skupu i sprzedaży własnych prze- 
tworów owoców i kwiatów własnej hoa 
dowli. Spółdzielnia już w chwili obecnej 
prowadzi ożywiony handel miodem, do« 
słarczając go do najodleglejszych zakąt- 
ków kraju. Nowy rok szkolny na kursie 
rozpocznie się 15 stycznia 1938 r. | 

— Na FON. Istniejąca od roku na tere4 | 

nie Grodna Spółdzielnia pracy absolwentów | 

Szkoły Rzemiosł P. M. $. pod firmą „Metało+' 

wiec” przeznaczyła na FON należność za re- 

mont kuchni polowej w sumie zł. 66 gr. 40. 

PIŃSKA 

— 13 szkół w pow. pińskim. Onegdaj 
odbył się w Pińsku zjazd wójtów i sekras 

tarzy gminnych pod przewodnictwem p. 
starosty K. Łyszczkowskiego. | 

Przedmioiem obrad była sprawa budo i 
wy 13 szkół-pomników im. Marszałka J. 
Piłsudskiego -w powiecie. Wniosek w tej 
sprawie został uchwalony jednogłośnie. | 

Szkoły te mają powsłać we wsiachtf 
Krzywicze, Merczyce, Muiwica, Kończyce, 
Żeleźnica, Mokra Dąbrowa, Kożłakowi 
cza, Dobrosławka, Kuchocka Wola, Stet, 
czewo, Dubnowicze; Sławek i Serniki. || 

Koszła budowy wynoszące 350.000 zł, 
pokryją skarb państwa i T-wo Popier. Bu 
dowy Szkół, 

Urzędy gminna dadzą budulec. Robo 
ciznę w postaci szarwarku dadzą gromady 
wiejskie. 

DZIŚNIEŃSKA 
— Wobee odejścia starosty Suszyńskiego 

ua uriop wypoczynkowy z da. $ bm. obowiąz 

ki starosty dziśnieńskiego pes deisgnwany 

4 urzędu wojewódzkiego | starostw 

p Lemieszewski. 

  

   



KRONIKA 
WILEŃSKA 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 
w dniu 14 grudnia rb. 

Pogoda o zachmurzeniu zmiennym, prze- 
waźnie dużym, z przelotnym śniegiem, zwła- 
szcza w północnej części kraju. 

Nieco chłodniej. 

I DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 
Srkołowskiego (Tyzenhauzowska 1); Sów 
Ckomiczewskiego (W. Pohwłanka 25); Miej- 
ska (Wileńska 23); Turgiela i Przedmiejskich 
(Niemiecka 15); Wysoekiego (Wielka 8). 

$ „Ponadto sale dyżurują apteki: Paka (An- 
tokolska 42); Szantyra (Legionów 10) ś Za- 
jączkowskiego (Witoldawa 22). 

Hotel EUROPEJSKI 
Pieswssuraędny - Cenę przystępna. 
Telefnny © wokojach Winda osobowa 

  

      

KOŚCIELNA. 
w»— Przy prastarym cechowym ołtarzu w 
saplicy Trzech Króli w kościele po-Bernar- 
dyńskim dnia 12 grudnia (w niedzielę) o: g. 
7 rano będą odprawione uroczyste róraty 
Cechu Stołarzy, Wszystkich członków i sym 
patyków uprasza się o punktualne stawien=" 
niciwo i przystąpienie do Komunii Świętej. 

— W Losciele O. 0. Dominikanów dnia 
17 grudnia u godz. 7 będzie adprawione ża- 
„Jebne nabożeństwo za spokój dusz zmarłych 
rzemieślników. wszystkich branż.  Inicjato- 

rem tego pięknega nabożeństwa jest p. A- 

dam Grzybowski — mistrz Cechu Zdunów. 

Udział wszystkich Cechów ze sztandarami 
jest bardzo pożądany. 

— Ogėlno - Robotniczo - Rzemiešinieze 

lrudycyjuc roraty, organizowane przez Chrze 

ścijańskie Związku Zawodowe w Wilnie od- 

będą się w kościełe Św. Ducha (po-Domini. | 

kxńskim) w niedzielę 12 grudnia rb. © godz. 
4-tej rano. Kazanie wygłosi kapelan Chrześ- 

tijafiskich Związków ke. mgr. Aleksander 
Mościcki. : 

— W nie 32 grudnia rb. o godz. 7 
reno w kościele Św. Kaz* sierza odhędą się 
гоза!у pracowników Zarządu Miejskiego w 
Wiłnie. Podczas nabożeństwa chór kość, Św. 
*Kszimierza wykona pienia religijne pod kie- 
rownietwem p E. Polofiskiego: orkiestra zaś 
smyczkowa Zw. Prac. Miejskich odegra kilka 
ulworów pod batutą p. A. U.banowicza. 

Msza żałobna za dusze zmarłych c€z' n- 
ków Związku odbędzie się dnia 13 grudnia 
e godz. 7 w tymże kościele. 

Zarząd Związku zaprasza swych człon- 
ków do wzięcia udziału w nabożeństwie. 

MIEJSKA 

— Nagrody za najlepsze okazy bu- 
hajów. Zarząd Miejski dążąc do podnie- 
sienia stanu hodowli bydla rogatego w 
obrębie m. Wilna i poprawienia rasy 
przychówku posłanowił wyznaczyć - pre- 
mie w wysokości 100 zł. za najlepsze oka 
xy buhajów wyróżnione podczas dorocz- 
nych spędów. 

AKADEMICKA 

— Zebranie „Ligi“, W dniu 11 grud- 
nia br. o godzinie 20-iej odbędzie się ze- 
branie sekcji bałtyckiej PAZZM „Ligi”. — 
W programie „wycieczka do Łotwy, Esto- 
nii i Finlandii". Obecność członków obo- 
wiązkowa, goście mile widziani. 

— Koła Prawników Stud. U. S. B. urzą- 

fra w sobotę dnia 11 bm. Opłatek dla człon- 
ków i zaproszonych gości w lokafu własnym. 
Początek o godz. 20. 

RÓŻNE 
= Wycieczka niedzielna Związku Pr2- 

agandy Turystycznej zwiedzi w dniu 12 

grudnia Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Na 

sk Zbiórka w ogródku przed Bazyliką. Wy- 
cieczka rusza o godz. 12. 

  

  

„KURJER WIŁENSKI* 19. XH. 1937 

Der społeczeństwa wileńskiego dla Armii 
w dniu wyzwolenia Wilna 

Jak nas informują społeczeństwo 
m „Wilna oraz powiatów: wileńsko- 
trockiego, oszmiańskiego i innych 

zamierza ufundować z dobrowolnych 

  

składek kiłka karabinów maszyno- 
wych, które mają być wręczone dla 
oddziałów wojskowych w dniu 19-go 
kwietnia 1938 r. 

Zarząd m. Wilna chce prowadzić 
komunikację autobusową 

Projekt zamówienia 50 autobusów w Rzeszy Niemieckiej] 

Jak się dowiadujemy, Zarząd Miasta | 
zamierza komunikację auiobusową pop- 
rowadzić we własnym zakresie. Wilno po 
zostaje w tej nienormalnej sytuacji. iż au 
tobusowa komunikacja miejska spoczywa 

nie tylko w rękach prywatnych, lecz w do 
datku należy de konsorcjum zagraniczne- 
go — szwajcarskiego, które oczywiście 
zyski wywozt za granicę. Wobec tego. że 
umowa koncesyjna miasta 2 przedsiębior 
stwem „Tommak” wygasa w roku 1939, 
Zarząd Miejski rozważając możliwości uru 
chomienla komunikacji własnej postano- 

Wojsko dożywia 
Oddziały wojskowe garnizonów: no- 

wawiłejskiego, mołodeczańskiego, wilej- 
skiego, brasławskiego, postawskiego i 
dziśnieńskiego oraz święciańskiego przy 

słąpiły do szeroko zakrojonej akcji w do 
żywianiu biednej młodzieży oraz dziai- 

  

wił w tej sprawie zwrócić się o pomoc do 
czynników rządowych. 

Mianowicie Zarząd Miejski Wina ra- 
proponował Rządowi Polskiemu częścio- 
we skompensowanie zamrożonych wierzy 
telnoścl w Niemczech przez zamówienie 
w Rzeszy Niemieckiej 50 autobusów dla 
miejskiej komunikacji w Wilinie przy led 
noczesnym obciążeniu gminy m. Wilna 
pożyczką w wysokości ok. miliona zł. 

Powyższa koncepcja Zarządu Miej- 
sklego ma wszełkie widoki pomytlnego 

biedną dziatwę 
wy, uczęszczającej do szkół  powszech- 
nych. i 

W r. 1937/38 wojsko wraz z oddziała 
mł KOP zamierza dożywiać 7.500 dzieci 
I młodzieży w wieku szkolnym. 

Burze śnieżne na Wileńszczyźnie 
Wiłeńszczyznę nawiedziły wielkie za- 

dymki śnieżne. W ciągu dnia wczorajsze- 
go padał bezustannie śnieg. Zwały śnie 
gu potworzyły się na drogach publ'cz- 
nych i liniach kolejowych, utrudniając w 
znacznym słopniu ruch  komunikacyj- 
ny. Kiłka aułobusów uiknęło na dro- 
gach. 

Na liniach kolejowych pracują bez 
przerwy pługi odśnieżne | brygady robot 
ników, oczyszczających zwały śniegu. W 
związku z zamieciami śnieżnymi onegdaj 
nie kursowały samoloły „LOT”-u. Na li- 
niach wąskotorowych a mianowicie na 
szlaku: Dukszły — Brasław — Druja w za 

spach śniegu utknęły dwa pociągi. 

Właściciele lombardu 
Wczoraj Sąd Okręgowy w Wiinie roz | 

poznał sprawę b. właścicieli łombardu | 
„Kresowla“ I. Lejbowicza, A. Gordona, 
A. Szłosberga I I. Goffrida oraz b. buchał 
tera zbankrutowanej Instytucji Sz. Szapi- 
ry, oskarżonych © nadużycia handlowe. 

Akt oskarżenia zarzucał im, że iwia- 

domie wprowadzili w błąd szereg wierzy 
elell, pożyczając od nich pieniądze rze 
komo na prowadzenie | rozszerzenie dzia 
łu kredytowego lombardu, a w rzeczywi- 
stośel łokując pożyczone kapltaly, na ©- 
gėlną sumę 225 tys. zł. do fabryki skórek 
„Seal”, która, jak wiadomo, spłonęła. — 
Buchalter „Kresowii“ natomiast oskarżony 
został o io, że po spaleniu się fabryki 
wpisał 175 tys. zł. z tej sumy, do ksiąg 
lombardu. 

Podczas przesłuchania u sędziego šied 
czego b. władciciele lombardu przyznali   

„Kresow'a“ skazani 
się do winy I oświadczyli, że ezyniūi to 
w dobrej wierze, gdyż sądzili, że fabry- 
ka „Seal przynosić będzie pokaźny do- 
chód. Pożaru nie mogli przewidzieć, — 
Buchalter zeznał, że wpisał ię sumę do 
ksiąg lombardawych, bo mu tak kazali 
właściciele. | ; 

"  Qsk. przebywali do czasu rozprawy są 
dowej na wolnej stopie. Na rozprawę po 
wolano 35 świadków. Są to w większości 
wypadków poszkodowani wierzyciele 
„Kresowif” I wbrew Ich Imiencjom spa- 
lonej fabryki „Seał”. | 

Rozprawa przeciągnęła się do późne- 
go wieczoru. 

Wyrok zosiał ogłoszony o g. 22. 
Oskarżeni: Lejbowicz, Gordon, Szłoz- 

berą | Szapiro skazani zostali po 2 а1а 
I 6 miles. więziena. Ostatni oskarżony 
Godirid został uniewinniony. tel. 

„Gwiazdor” Świata przestę czego 
aresztowany w Białymstoku 

© swalns ezasie senaseję wywołała ucle- 
eska dwóch prz stępców wileńskieh B. Wa- 
łejszy | Wincentego Szklanki z więzienia w 
Giodnie, gdzie odstadywr't wyrok 6 lat wię- 
ztenta. Obaj uelekli z cell więziennej po u- 

| przednim przepiłowanin krat. Wałejszo i 
S>ilanko, znany feszcze ze swych „wystę- 
pów* nożewniczych byli bahateremt szere- 

po teh uefeczce policja przedstewzięła naj- 
hardziej energiczne krokt 

gu sensacyjnych włamań w Wilnie, to też | 

€elem aresztowa- 

pis obu zkiegów. : 
Na razie prszukiwanłia nie dały wyniku. 

Dapiero wezaraj polieja wtłańska otrzymała 
telefonogram z Białerastoku. że temtejszej 
polieji udało stę aresztować Szklankę. 

Wineenty Szklonko zestanie dastarezony 
pod eskortą de Wilna t osadzony w „pew- 
nej” eeli więzienia Łukiskiego. 

Dalszy pościi; za Wc. szą trwa. Szklan- 
ko przebywał na welności kilka miesieey | 
dokonał w międzyczasie szeregu włamań.   

Odpowiedź na interpelację 
W sprawie absolwentek Państw. 

Szecły Położcych w Wilnie 
Dnia 9 bm. Minister Opieki Społecznej 

udzielił odpowiedzi posłowi p. Sł. Her- 
manowiczowi na jego inierpelację w spra 

wie rozszerzenia rozporządzenia wyko- 
nawczego o pielęgniarstwie. 

Pan min. zakomunikował: 
„„Mając na uwadze względy, przyłoczo 

| ne w inierpelacji, wydałem rozporządze 
nie, ogłoszone w nr. 63 Dziennika Ustaw 

R. P. 
-Rozporządzenie io, nadajac miedzy In 

nymi czasowe prawo położnym, s więc 
i absolwentkom Państwowej Szkoły Po- 
łożnych w Wilnie, zajmowania się pielę- 
gniarstwem, w dużym stopniu czyni za- 
dość życzeniem interpelacji”. 

Lasy Państwowe 
radiofonizulą szkoły 
Dyrskcja Lasów Państwowych w Wil- 

nie w dniach najbliższych rozeszle do -17 
Szkół Powszechnych na Wileńszczyźnie 
nową pariię trzylampowych radicodbiorni 
ków „Echo” z kompleinym urządzeniem: 
Łącznie z poprzednio  oliarowanymi 11 
radioodbiornikami, Lasy Państwowe w ro 
ku bieżącym zaopałrzą 28 Szkół Powsze 
chnych na Wileńszczyźnie w aparaty ra- 
diowe. 

WE AEO ER 

ROTELŁ 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
r 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w sobotę dnia 11 grudnia o godz. 
B,15 wiecz. odegrana zostanie Świetna, ob- 
fitująca w szereg przezabawnych sytuacyj, 
komedia w 3-ch aktach, węgierskiego autora 
Bekeffiego p. t. „Nieuspraw': Niwiona g0- 

  

„drina“ w premierowej obsadzie. Ceny -pro- 
pagandowe, 

— Niedzłelna popołudniówka. Jutr w 
niedzielę dnia 12 grudnia o godz. 4,15 uka- 
te się na przedstawieniu „opołudniowy .n, po 
cenach prepagandowych, doskonała kome- 
dia Stefana Żeromskiego p. t. „Uciekła mt 
przepióreczka*, Obsada preinierowa. 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*. 

— „Diabelski feždziee“ Kalmana. Dziś 
Teatr „Lutnia” powiarza wczorajszą premie- |. 
tę widowiska operetkowego Ralmana „Dia- 
belski jeździec". Widowisko to, dzięki czaru- 
jacym melodiom, oryginalnej treści i grze 
artystów niewątpliwie stanie się najwięk- 
szym atutem sezonu. Zważywszy na koszta 
jakie są związane z każdym poszczególnym 
przedstawieniem tej wspiniałej operetki 
„Diabelski jeździec” nie może być granym 
todziennie. 

— „Carmen* w „Lutni*. Kasa zamawiań 
sprzedała już większą część biletów na wtor 
kcwe przedstawienie opery Bizeta „Carmen*. 
Spodziewać się należy, że na ten jedyny wy- 
stęp Wandy Wermińskiej w otoczeniu ar- 
tystów opery warszawskiej pu_liczność wi- 
leńska przybędzie tłumnie. 

— Niedzielna ponołudniówka. Ostatnie 
przedstawienie op. „Wr: kebiet*, Ceny pro 
pagandowe. W niedziełę o godz. 4 pp. puhli- 
e>nošė po raz ostatni bedzie młała możność 
uirzenia ep. „Wróg kohiet* w premierowej 
obsadzie. 

—- Koncert Zabejdy-Sumniektego. Świato- 

wej sławy tenor Michał Zabejda-Sumicki, 

znany też W'ilnu ze swych występów poprze- 

dnich, wystąpi w jedynym koncercie już w 

najbliższą niedziełę 12 bm. w Sali Śniadec- 

kich U. S. B. ($-to Jańska 12). Szczegóły w 

programach. Początek o godz. 20-tej.   

RADIO 
SOBOTA, dn. 11 grudnia 1937 r. 

6,15 Pieśń; 6,20 Gimnastyka; 6,40 Muzyka 
: płyt; 7,00 Dziennik; 7,15 Muzyka z płyt: 
8,66 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- 

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

Małgosia':;. 16,15 Koncert solistów; 16,50 Po- 

gadanka; 17.00 Spory literackie w starożyt- 

nym Rzymie — odczyt; Audycja „na cześć 

Króla Słońca* muzyka z oper Lułły i Ra- 

meau; 18,00 Sport; 18,10 „Przed Zjazdem 

Odrodzenia w Wilnie" — pogadanka prof. 

Konrada Górskiego; 18,20 Zespół dawnych 

instrumentów; 18,55 Wileńskie wiadomości 
sjortowe; 19,00 Audycja dla Połaków.za gra. 
nicą; 19.50 Pogadanka; 20,00 Koncert:. Ok. 
20,45 Dzienik wieczorny i pogadanka aktu- 
alna; 21,30 „Dziesięć lat berów i bojek šlą- 

skich Karlika z Kocyndra* — wesoła audy- 
cia; 22,00 Koncert; 22,50 Ostatnie wiadomoś. 
ci; 23,00. Muzyka. 

NIEDZIELA, dnia 12 grudnia 1937. 
8,00 Sygnał czasu i pieśń poranna. 8,03 

Dziennik poranny. 8,15 Gazetka rolnicza, 

8,30 Informacje dla Ziem P'łnoeno-Wschod 
nich, 8,10 Muzyka, 9,00 T:ansmisj" nabożeń- 
stwa. 10,30 Transmisja poświęcen*a nowego 

gmachu PKO w Wilnie. 11,00 Z oper niemiec 
kich. 11,57 Sygnał czasu i hejńuł. 12,03 Pa- 
ranek symfoniczny. 13,00 "V:leńskie żóraw- 
ee" — felieton Jerzego Wyszomirskie,o. 
1:,10 Fragment z powieści Jana Wiktora 
„Wierzby nad Sekwaną”. 13,80 Muzyka o: 
biadowa. 14,45 Audycja dla wsi. 15.45 „Nasz 

najbliższy sąsiad — Łotwa” — .epertaż z 
pły. 16,05 Schuman | Bizet dzieciom. 16.45 

„Anielcia i życie” — powieś. mówiona Hele- 
ny Boguszewskiej. 17,00 Podwieczorek przy 
mikrofonie. 18,00 Chwila Riura Stud'ów. 
19,05 . Górnik to zuch i chwa** — słuchowi- 

skc oryginalne. 19.35 Co słychać na Świecie? 

— opowie Sergiusz Soroko. 19,50 ..Ciotka Al- 

binowa w świetlicy* — andycja słowno-mu- 

tyczna. 20,30 Program na poniedziałek. 

20,35 Wileńskie wiadomości sportowe 20.40 

Przeslad polityczny. 20.50 Dziennik wieczor- 
ny 21,00 Wiadomości sportowe. 21 '5 „Gwia- 
zdka się zbliża” — skecz. 21,30 „Zastępstwa 

urlopowe” — wodewil radiowy. 22,0) Opo- 

wieść o Mozarcie — „Ostatnie łata* — 5 au- 

dycja. 22.50 Ostatnie wiadomości i komu- 
aikaty. 23,00 Koncert życzeń. 23,30 Zakoń- 
tzenie programu. 

Wiadomošci radiowe 
GRUDZIEŃ MIESIĄCEM RADIOFONIZACJĘ. 

szkół powszechnych. | 
Społeczny Komitet. Radiofonizacji Kraju 

ogłosił odezwę, w której zachęca instytucje 

oraz osoby prywatne do szładania ofiar na 

zakup odbiorników radiowych dła szkół. 

Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju 

ustali w porozumieniu z Ministerstwem W. 

R. 1 O. P. wykaz tych szkół powszechnych, 

które ze względów społecznych i kultural- 
nych powinny być przede, wszystkim zradio* 
fenizowane. | 

Odpowiednie kwoty na Fundusz Radiofu- 

nizacji Szkół Powszechnych wpłacać należy 
na konto PKO Nr 16.130, Jeśli jakaś instytu- 
cja wpłaci kwotę wystarczającą na zakup 

teałego odbiornika dla szkół (ad 113 do 173 

£' w zależności od wyposażenia odbiornika) 

wówczas szkoła otrzym: odbiornik zaopa- 

trzony tabliczką z nazwą instytucji, która od 

biornik ufundowała. Ponadto spis fundato- 

rów odbiorników radiowych dla szkół ogło- 

szony zosianie przez radio w specjalnej Zło- 

tej Rsiędze. : 

SPORY LFTERACKIE W STAROŻYTNYM 
RZYMIE. 

Dnia 11 bm. o godz. 17,00 w programie 

ogólnopolskim nadaje Rozgłośnia Krakowska 

prełekcję dr. Gustawa Przychackiego, prof. 

  

/U J. na temat polemik i intryg pisarzy rzym 

skich. Prof. Przychocki przedstawi w felie- 

tenie radiowym zarówno anegdoty, jak i au- 

tentyczne wiadomości, dotyczące prywatnego 

tycia pisarzy rzymskich, zwyczajów w klu- 

bach artystów. dalej skandale literackie i za- 
targi o plagiaty. : © 

EKT SAITEK SESI ANSI, K ASS STI S DT ИНЕ аЕЕ 

  

KONRAD TRANI ` с 

ZEMSTA 
Wzrok Madeleine biegł od czasu @0 czasu w 

stronę galerji, gdzie wśród tłumu ciekawych siedział 
Piotr. 

Kosztowności uległy, rzecz prosta, konfiskacie 

Wszystko furda, grunt, że wyszli z tej opresji cała 

Postanowieniem władzy klejnoty miały zostać prze- 

słane spadkobiercom zamordowanego hrabiego. Moż- 

na sobie wyobrazić ich zdumienie, kiedy zobaczą „ro- 

dawe kłejnoty Gozzi'ch*'! Ale Madeleine wcale się tem 

nie martwiła. Wszystko jedno — powiedziała sobie 

*— aby dalej od Londynu, 

— Widzisz, kochanie — usłyszała głos Jima, któ+ 

, ry szeptał do Jenny widzisz, że znam się na rzeczy. 

  

Mówiłaś, że paszport Gozzi'ego jest sfałszowany! 

Madeleine spojrzała na niego ze zdumieniem. 

Jenny również otworzyła szeroko oczy. Jim zaśmiał 

się cicho i wskazał na prokuratora, który właśnie 

monotonnym głosem dowodził: : 

— „„polomek szlachelnego rodu... stara szlachta, 

zamieszkałą od stuleci na Korsyce... młody człowiek, 

który nigdy w życiu nikogo nie skrzywdził... 

— Co, Henri był autentycznym brabią Gozzi? Co 

za komiczny świat! — pomyślała Madeleine i posłała 

* zdumione spojrzenie w stronę gałerji. Nie mogła ze 

swego miejsca dojrzeć wyrazu twarzy Piotra, ale z 
  

pewnością był on niemniej zaskoczony aniżeli ona. 

Potem zabrał głos doktór Runsy. Mówił blisko: 

godzinę, a argumenty jego miały wielką siłę przeko- 

nywującą. Wreszcie prokurator wygłosił replikę 
końcową. 

+ «,.* 

Przysięgli naradzali się niedługo. 

Ledwie zaczerpnęli trochę powietrza w mrocz- 
nej. ale za to chłodnej sali posiedzeń, a już okazało 

się, że dyskusja jest właściwie zbędna. Przenikliwy 

dzwonek oznajmił zebranym, że sąd wraca. 

Dwunastu przysięgłych, jedenastu mężczyzn i je- 

dna kobieta, zajęło miejsca. W sali sądowej zaległa 

taka cisza, że słychać było wyraźnie senne brzęcze- 
nie muchy, która raz pó raz nadaremnie uderzała 0 

zakurzoną szybę. RÓ : 

John Hunne dyszał ciężko. pi 

— Panowie przysięgi, czy wynieśliścić ży 

werdykt? 

— Tak jest. 

  

Przewodniczący przysięgłych miał bardzo po- 

ważną minę, : 

— Proszę spojrzeć na oskarżonego i odpowic- 

dzieć na pierwsze pytanie: eży człowiek ten jest wi- 

nien zamordowania Richarda Myersa, funkcjonarju= 

sza służby śłedczej, czy nie? 

— Winien! 

Przewodniezący kompletu sędziowskiego. chciał 

bez zwłoki, właściwym sobie zwyczajem, przystąpić 

do następnego pytania. Ale musiał zatrzymać się na 
  

moment. Wydała mu się, że nagle powstała wokół 

niego jakaś próżnia. xi ' : 

— Proszę spojrzeć na oskaržonego — pódjął 

wreszcie głosem jeszcże bardziej monotonhym — i 
odpowiedzieć na drugie pytanie: czy człowiek ten jest 

winien zbrodni zamordowania Henri'ego hrabiego 

Gozzi di Pino, czy też nie? : 

— Przysięgli jednogłośnie uznali, że dowody są 

nie wystarczające, uwalniając tem samem oskarżone- 

ge od zarzutu dokonania tej zbrodni. ; 

John Hunne, stojąc wysłuchał rzeczenia przysię- 

głych. Kiedy padło słowo'„winień*, zachwiał 'się lek- 

ko i musiał całą siłą wesprzeć się na pulpicie, kolana 

odmówiły mu bowiem posłuszeństwa. Mokry pot na 

czole wysechł nagle. Koniec... Tak? Uniewinnili go 

łaskawie z zarzutu zamordowania Gozzi'ego? To 

  

  

' “šlieznie z ich strony, ale niestety, djabli mu po takiej 

* wyrozumiałośći! Tak, czy tak, pójdzie za tegó szpiela 

na szubienieę! 

Inaczej zapatrywali się na wyrok obecni na roz- 

prawie urzędnicy Seoiland Yardu. Ostrożność przy- 

sięgłych bardzo im się nie podobała. Nie ulega 'prze- 

cież wątpliwości, że Szczurek zakatrupił nietylko 

Myersa, ale i hrabiego! Orzeczenie przysięgłych głosi- 

ło, że oskarżony: zostaje „uwolniony od zarzutu do- 

konania zbrodni” na Gożżi'm. A teraz któraś z gazet 

przyczepi się do tych słów i podniesie wrzask, Że 

sprawca mordersiwa w Greyhill nie został mimo 

wszystko odnaleziony. To dopiero woda na dzienni- 

karski mivn! ; wa : 

(D-€ R: 

  

i



2 kt jest addane z dużą ekspresj 

  

  

5 „KURJER WILENSKI“ 11. XII. 1937 

KINA I FILMY HELIOS ] Rewelacyjny film prod. 1938 r. Ulubienica wszystkich w swej m W-g powieści 

PORT ARTURA" PROW : | Józefa Konrada A A Premiera! V V a n e a. i 
BRR kreacji Korzyniewskiego 

Oczywiście, na podstawie tytułu każdy 

się domyśli, że chodzi o czasy wojny rósyj- 

sko- japońskiej. 

Na tle oblężenia, walk morskich, ogląda- 

my rozwój aż kilku wątków: szpiegowskie- 

go nienawiści rasowej (rasy białej i żółtej), 

miłesnego, bohaterskiego. Do największych 

plusów filmu trzeba właśnie zaliczyć umiejęt 

ne, wprawne, nie banalne powiązanie tego 

wszystkiego w całość. Żaden. wątek nie prze- 

szkadza innemu, przeciwnie — na wzajem 

słę uzupełniają, wyjaśniają i łączą. 

Drugą zaletą filmu jest jego tło, dominu- 

jące nad wszystkim, co się dzieje, niepoko- 

jem, burzą, dymami wojennymi. To tło wal- 

i znawstwem 

środków tej ekspresji na filmie: sceny bata- 

listyczne — świetne. 

Aktorsko film na wysokim poziomie. 

„Port Artura* można porównać z wyświe- 

danym przed paru laty filmem „Markiza Yo- 

risaka”, Obecny mu nie ustępuje, 

Kołerówka — „rozkoszna“. 

PAT — wyświetlony gdzie indziej i wcze- 

  

„ śniej. Reportaż z pobytu króla rumuńskiego 

mierny, no i nieaktualny, jak na „epokę ra; 

dia i Skrariu. 

Pikietowanie.. Hat 
M oiskirh. 

Wczoraj w godzinach porannych gru- 

py „pikieciarzy” ukazały się w. Halach 

Miejskich, wzywając kupujących do _ami- 

jania straganów żydowskich. 
Na tym tle doszło do kilku nieznacz- 

nych incydentów. 
Potrzeby inferwencji policyjnej nie za 

szły. 
W. godzinach poobiednich pikietowa- 

nie przerwano. Podczas pikietowanla roz 
rzucano ulotki o treści bojkotowej. (c). 
ET UOSTAS NPP EAN 

Wezwanie do składania ofert 
Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza nieogra- 

niczony.przetarg ofertow me dostawę w T. 
1938 MLEKA I ŚMIETANY do miejskiego 
szpitalą Zakažnego, Św. Jakóha, Sawicz de 
dowskiego,oraz do Ośrodka Zdrowia Nr. L 
Oterty .w „podwójnych załakowanych koper- 
tuch, osobno na dostawę m'el . osobno na 
destawę śmietany, należy -s*ładać-do godz. , i 

9 dnia 22 grudnia 1937 r. w Wvdziale Zdro 
wia i Opieki Społecznej Zarzadr Mięiskiego 
(ul. Dominikańska 2, oficyna TI, pokój 103). 
Otwarcie ofert odbędzie się w tymże dniu o 

gi dz. 9 m. 30 na dostawe mleka I o godz. 10 |. 
R. <lostawę śmietany. Do uszczalne jest skła 
dsnie cześciowych ofert. W ofercie należy 
podać cenę ryczałtową za litr młeka: z do- 
sławą oraz cenę za klg. šmietany, obliczoną- 
w stosunku procentowego ustępstwa od gieł- 
dowej:ceny masła wyborowego w hurcie. no- 
towanej w Wilnie. Zarząd  iejski zastrzega 
scbie prawo wvboru oferenta podział dosta- 

yr pomiędzy kiłku oferentów oraz calkowi- 
ta unieważnienie przetarga.. 

Staiacv do przetsrau 20 vinni, wnieść ka- 
ucje w kwocie zł. 150. 

Przyjmowanie ofert. i. udzielanie bliż- 
szych informacyj uskutecznia się w. Wydzia- 
le Zdrowia i Onieki Społecziej Zarządu Miej 
skiego (pokój 1031. 

ZARZĄD MIEJSKI M. WILNA. 

FUTRĄ 
w harcowini 

są zawsze tańsze — wybór większy 

Hurtowy Skład FUTER 

ŚWIRSKI 
WILNO, NIEMIECKA 37, 

    

1-e piętro 

ŁUCIU: Z-.POWOGU PRZEZIĘBIENIA 
?OSTRZALE. ISCHIASIE-I T P 
DO 'NABYCIA W APTEKACH 
WYRÓB .| GŁÓWNA. SPRZEDAŻ 

ADTEKA MIKOLASCHA | 
LWÓW. KOPERNIKA 1 

    

Ab A (AAAAŁAŻ A ŁAŁAAAAAŁAA, 

górnośląski 
plerwsz rzęd. WĘGIEL ;::: 

koncernu „PROG<ES*! Katowice 

wagonowo i tonowo- w szczelnie za- 
mkniętych 1 zaplombowanych wozach 

pa'era firma : 

M. BEULĖ Spadobiercy 

Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, aan ' 
Boczn'ca własna I składy: Kijowska 8 

tel. 999, —  Waga qwaraniowana 
Ceny konkurencyjne 

WYYYYYYYYYYYTYYYYYYYVYYVYY 

    

     

     

  

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O: 700.812. Konto rozrachun 1, Wilno 1 
Centrala — Wiino, ut. Biskupa Bandurskiego 4. 
Redakcja: tel, 79-—podz.ny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: teł 99—czynna od godz, 9.30—15.30 

Drukarnia: tel. 3-40, m — nie zwraca 

TT   

  

ikos muszą 

zobaczyč potęžny == PORT 
ARTURA 
Piękny. nadprogram: -„J: K. M. Król i Królewicz rumuń- 

ski w Polsce* oraz cudowna kolorówka. 

Początek 
o g. 2-ej 

  

  

Fenomenalna mała czarodziejka ekranu 

ot Jęhń Boles 
Jack Holt 

W tych. dniach LUX 
w kinie 

Miła niespodzianka przedświątecznal 

nea | 
Chrześcilańskie kino , Staraniem Instytutu Caritas Archidiecezji Wileńskiej wyświetla 

SWIATOWID Į monument, film wiary i mi- Białe róże | 
łości, pełen uśmiechów | lez 

Bohaterami teqo fdmu są ludzie o gorącvch sercach, zdolni do nejwiększych poświęceń 
w imię miłości i dla dobra bliźnich. Każdy powinien zobzcryć, to cudowne arcydzieło 

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

w rewelac, 
filmie p. t. 

Polskie Biuro Podróży 

i ėbčiai w WILNIE 
zawiadamia, iż z dniem 12 grudnia r. b. przenosi się 

do nowego lokalu przy ul. Mickiewicza 16-a 

(nowy „gmach P. K. O.). Telefony: 8.83, 24-71 i 13-13 

  

  

    

gnacji. 

   

  

CASINO 
  

Każda skóra, stosownie do 
swoich właściwości, wyma- 

'ga innego kremu do pielę- 
Sucha i więdnąca 

wymaga nasycania łago- 

"dnym CREME NEUTRE. 
Cerę tłusłą, błyszcząca na- 
feży nacierać kremem bez: 
.łłuszczowym SETA. Cerze 

;normalneį odpowiada 
krem pośredni, półtłusty 

+ VIRGINIA, odżywczy 
i udelikatniający. Ustalenie 
właściwości cery i wybór 
odpowiedniego kremu jest 
„podstawowym warunkiem 

_PERFECTION 
Dziś ostatni dzień. 
KOLOSALNE POWODZENIE. Naibiękniejszv film 

ZA CUDZE WEWY 
W rol. gł.; Warner BAXTER i Gloria STUART. 

    

  

         

  

     

    

     

    

      

  

    
    
     

    pielęgnacji ' skóry twarzy. zma Ę 

SLOWO 

  

Początek o ks: 2-ej 

Nad program: DODATKI 
  

W najlepszym 
swym filmie 

„Nad program UKOZMAICONEŁ DODATKI. 

OGNISKO | -- SHIRLEY TEMPLE 
„Moja gwiazdeczka” 

Pocz. seans. © 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. ( 
  

Plerwszorzędna Krajowa Mechan. Wytwėrnia Wedlin 

Al. Wersochiego 
Lida, ul. Suwalska 9, telefon 7 

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

Firma nagrodzona medalem w 1928 roku na wystawie w Poznaniu. 

Zamiejscowym klientom wysyłam zamówienia pocztą, 
  

  
Wydzyaicówo sKtjer Wilęńs З Ьр 20, 

  

Pierwszorzedna Mechaniczna Wytwórnia Wedlin 

A. fRodziewicza 
A Lida, ul. Suwalska 52, tel. 24 

poleca na święta: dobrei iakości nejrozma'tsze wyroby masarskie, 4 w szcze” 
gólności szynki wędzone na jałowcu. 

Ficma nagrodzona złotymi medalami na wystawach we Włoszech w 1931 roku 
I w Poznaniu w 1935 roku. 

Zamówienia zamiejscowe — wysyłam odwrotną pocztą, Ceny n'skle,   
    

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

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKOW 

Em - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty, 

— Ceny niskie — 

  

    

  

  

Zjedn. Zakł. Włókiennicze K. Scheiblera I L. Gronmana 
Spółka Akcyjna w Łodzi 

urządzają w dn. od 25 listopada do 74 arudnia b.r Sprzedaż przedówiątaczną 
swoich wyrobów pa cenach fabrycznych wyłącznie w firmie 

Skład Manufaktury 6. i I. Izykzonowie 
Baranowicze, Szeptyckiego 27 . 

Jednocześnie firma G. I I. Izykzonowie poleca: Wielkl.'wypór: arrebół ab 
nych, wełnianych i baweinianych I materiałów na płaszcze damskie: Ceny niskie | 

  

| Zarząd Restauracji „EMPIRE“ 
: w Baranowiczach. 

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

i sympatycznej obsługi. Ceny konkurencyjne. 

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

ai sis NN OE ana: ul. Bazyłjańska 35 
Lida, ul. Ułańska 11 

’ Baranowicze, uł. Ułańska 11 

Przedstawiciele: Kleck, Nieświeź, Slonim, 
Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka. Gredno, FA-Wal, 

3-go Maja 6 kry" 

GENA PRENUMERATY miesię 

     

                  

   

        

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

nicą 6 zł, z odbiorem w administracji zł 2,50, 
" w. miejscowościach, gdzie nie ma 

qocztowego ani PARE zł. 2.60 

fim MARS | Potężne arcydzieło reżyserii . - 

Turżańskiego „MIASTO ANATOL 
ur pełne napięcia i sensacii! * Wvsadzanie miasta w powietrze 

Kp :kolorowy: NADPROGRAM. . 

  

Pirm Rožnowski į Karas 
Poleca: 

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

APARATY zaś 231Ż sprzedaiemy częściowa za pożyczkę inwestycyjną 
względnie konsolicacyjną 

Baranowicze, 
Nowogródzka 2 

  

  
„EKONOMIA? 

Baranowicze, Szeptvckiego 50, tel. 97 

poleca BROŃ, AMUNICJĘ i przybory myśliwskie. 
Zapalniczki i kamyczki monopolowe oraz Karty do gry. 
brydżowe, pokerowe i inne. Duży wybór żarówek elektr.     

AAAAASAAAAAAAAASAASAAALA AAS AAAAAAAAAAAA4 

LEKARZE 
WYYYYYYYVYYYYYZYYVYVYYYYVYVI 
DOKTOR MED. 

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

  

ЧАа 

  

AAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAMAA8 

AKUSZERKI | 
PE YYYYTYYYPYWYYYYYYYYYYYŃ 

APUSZERKR LA 

Maria Laknerswa 
Przyjmuje od godz 9-ej rano do gody. T.ef 
wieczorem. UL Jakuba aJsińskiego. b 18 
róę Ofiarnej. obok Sydu 

  

  

DOKTÓR 

Woelfseon 
Choroby skórne, weneryczne | moczo- 

płciowe, Wileńska 7, tel. 10—67 Przyjmuje 
ccdzieū od g. 9—12, w niedzicię od, 5—8. 
  

s© |DOKTÓR 
Zeidowicz 

Cboroby skórne, weneryczne, „Syfilis, narzą 
dów moczowych. "od godz: 9-1 i 5—8 w. 

3 :DOKTOR 

"Zekiowiczowa 
Choroby koLiede, skórne, weneryczne, narzą 
«dów moczowych od godz. 12—2 1 1—1 ul 
Wileńska (28 m 3, telefon *77. 

  

Zw Ród 
| DBAJCIE'© SWOJE ZDROWIE! 

ZWAJCĄRSKIE S Riso ZIOŁA! SĄ st0s0-, 
WANE PRZY KAMIENIACH ŻÓŁCIOWYCH I SKŁONNOŚCIACH 
00 ZAPARCIA -„STWAJC. RZKIE ZIOŁA” SĄ NATU: 
RALNYM, ŁAGODNYM | С. 
UŁATWIAJĄCYM FUNKCJE ORGANÓW nace 

WANYM RÓWNIEŻ PRZY NADMIERNEJ OTYŁOŚCI. ||   
cznie: z od- 

żeń miejsca. 

  

  

AKUSZERKA 
M. Brzezina 

masaż leczniczy i elektryzacja. UL Grodr- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

„AAAALAAMAAASAAASAAAALAAAAAAMAAAAAAŠAAAAAS 

Handel i Przemysł 
TYYYYVYYTYVYVYYYYYYVYYYTYTYYVYVYYYSYUVYVY 

Modne, gustowne KOSZULE, KRAWATY, 
bcnżurki, pijany, szlafroki W. NOWICKI 
„Wilno, ul. Wielka 30. Galant. "ia, swelry, bie- 
lizna. 

  

AAAAAKAAASAAAAAKAAAMAAAS 

LOKALE 
ТТП ТР 
"MIESZKANIE  3-pokojowe x kuchnią, 

wanną, słoneczne, wyższe piętro(cena 60 zł. 

mies.) do wynajęcia — w. .Dąbrowskiego-10 

SRA CA 

NY-vY*"""YYTYVYTYVYWYYYYVYWY 

EKONOM POTRZEBNY do folwarku 200 

hektarowego. Zgłoszenia tylko listowne: Gro- 

dno, uł. Garncarska 3, Poczobnt. 

    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr. w tekście 60 gr, 
za. tekstem 30. gi, drobue 10.gr. za wyraz, kronika redakc, 4 koinunikaty-60 śr. 
za Wiersz jeduoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszema cyfrowe tabelarycz= 
tie 500/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-cio tamowy, za teksten 10-łamewy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* 
zastrzega sobie prawo zm any terminu druku ogłoszeń-i nie przyjmuje zastcze- 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 

redakcja nie odpowiada. Admiuistracja 

16.30-1-17 — 19 

Redaktor mię fan Pupiatło 

   


