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Pomoc dorosłym — 
gwiazdka dzieciom 

Przemówienie P. Prezydenta ft. P. 
wywgłoszone przez radio dn. 16 b. me. 

Po raz drugi zabieram głos w spra 
wie opieki nad człowiekiem pracy w 
Folsce. Sprawa ta dotyczy zarówno 
teraźniejszości jak i przyszłości na- 
szęgo narodu i państwa, 

Gdy mówimy o państwie, którego 
debro jest prawem najwyższym, ma: 
my na myśli człowieka — obywatela 
państwa, na którego sile fizycznej i 
moralnej dobro to budujemy. Mamy 
па myśli człowieka pracy, pracy móz 
gu i rąk, twórcę dobra wspólnego, 

Gdy myślę o współczynnikach do 
bro wspólne tworzących, na pierwszy 
plan wysuwa się w Polsce praca. Jest 
to największy, w warunkach naszego 
życia kapitał. Radujemy się, gdy ka- 
pitał ten narasta, mnoży się, gdy jest 
twórczy i budujący. Smucimy się, gdy 
odłogiem łeży, gdy nie ma zastosowa 
nia. edy iest zmarnowany. 

Od chwili odzyskania niepodieg- 
łośr: weszło w życie eloła 8 i 7 
liona nowych obywateli. To — wielki 
czynnik napawający nas radością i 
tiumą, stanowił on bowiem o wiecz- 
ności narodu i jego wspólnego domu 
— państwa. Lecz radość tę chwilami 
przesłania nam smutek. Smutek, giy 
urasta świadomość, że nic wszyscy 
obywatele stoją przy swolch warszta 
tach pracy, że ćzterysta tysięcy ro- 
flzin próżno czeka na swoich żywicie 
Ii, którzy z dnia na dzień z pustymi 
rękami wrneają z wędrówki za pra- 
cą: że, jak wykazują statystyki — 0- 
kołn 800.000 dzieci czeka na opiekę 
społeczną, patrząc w oczy bezsiłnych 
rodzieów. 

Te żywe cyfry niech same przemó 

wią do sere waszych, ja apeluję do 
waszego rozumu społecznego, narodo 
wego, który podpowie wam, że nic 
wolno przejść obojętnie nad zagadnie 
niem włączenia owych setek tysięcy 
istot ludzkich do społeczności pracu 

jęcej, że nie wełno bezczynnie przy- 
glądać się warunkom, w jakieh wyra 
stu dziecko polskie, dziecko, które u 
nzs stanowi ogromny procent ogółu 
indności, dziccko, przyszły obywatel, 
przyszła ostoja państwa. Należy mu 

   

zabezpieczyć opićkę, szkołę i rados” 

życia aż do chwili, gdy w zdrowia fi 
zjtznym i moralnym samo zacznie 
tworzyć dalsze wartości społeczne i 
pracą wykuwać dobrobyt i moc 6j- 
czyzny. Pełną gwarancję tego może 
dać powszechne zatrudnienie, 

Idziemy w tej dziedzinie naprzód, 
ku lepszej przyszłości z wiarą w ten 
jasny dzień, kiedy to państwo prze- 

„ zwyciężywszy trudności, zabezpieczy 
wszystkim swym obywatełom pracę. 

Obok zrealizowania tego celu, wr 
simy jednak w każdej chwili pamię- 
tać o zadaniach doraźnych, o tym, że 
dopóki nie zbudujemy dostatecznej 
ilości warsztatów, nie wolno nam 
zmarnować ani jednego człowieka 
pracy w Polsce, Musimy mu ułatwić 
przetrwanie, by gdy na niego kołej 
przyjdzie zachował zdrowie moraląe - 
i zdolność fizyczną do podjęcia pra- 
ty. Musimy umożliwić mu przetrwa 
nic przez najcięższy okres, jakim jest 
z natury rzeczy zima. 

Wykonanie tego zadania /doraź- 
nego — to ahbowiazck powszechny, 
rułego społeczeństwa. 

Rolę wykonawcy wzięła na siebie 

t zw. „Pomoce Zimowa*, Znamy już 
tę akcję. Wiemy, ezego dokonała w 
pionierskiej pracy roku ubiegłego. 
Mamy do niej już zaufanie. Musimy 
„Ją jeszcze udoskonalić, upowszechnić 
tak, by w roku bieżącym nikt nie wra 
cał do domu z pustymi rękami i go 
ryczą w duszy tak, by lza dziecięca 
nikomu nie. przysłoniła świata. — 

Nie omyliłem się gdym w roku 
cbiegłym wyraził wiarę, że znajdę 
oddźwięk w sercach waszych. Nić 
serce tylko ale i rozum i myśl 9 przy 
szłości naszej każe i w tym roku od 
wełać się do naszego instynktu spełe 
<znego.   

Wróg szybkim krokiem zbliża się 
ku nam. Zajrzyjcie do domostw bezro 
boinych, a rzeczywistość sama wam 
pedpowie, co czynić macie. Spojrzyj 
cie na kalendarz. Grudzień. Za kiłka 
dni zasiądziemy do wieczerzy wigilij 
nej. Zapałimy choinki, a dzieci zaj- 
rzą, eo im ież dobry anioł przyniósł, 
czy aby wszystkim dzieciom coś przy 
niósł? Czy aby wszystkich obdzielił? 
Tak, powiuniśmy odpowiedzieć: wszy 
stkim, bo tym dobrym aniołem jest 
przecie społeczeństwo całe. 

Dziecko — to wszak najwdzięcz- 
niejsza istota, bo to eo otrzyma, sto 
krotnie w przyszłości zwróci spole- 
ezeństwu. 

Któż z nas nie żyje nagromadzo- 
vym w dzieciństwie kapitałem. „Mia 
łem szczęśliwe dzieciństwo — wspo 
mnienie to wywołuje w każdej chwili 
życia uśmiech. Zawsze też wracamy 
z niezmienną miłością do tych, którzy 
dali nam w dzieciństwie radość ży- 
cia. Jeżeli tym dobrym czynnikiem 
staje się społeczeństwo, — jakże do- 
brego wychowuje sobie obywatela. 
Dziecko gdy już dorośnie sięgnie 
wspomnieniem do łat dziecięcych i 
przypomni sobie, że rodzice jego byli; 

" bezsilni, gdyż nie ze swojej winy ode 
szli ed warszlata pracy i nie mogli mu 
dać tego czego mu jako dziecku dać 
cheieli. Ale odezwało się społeczeńst 
wo, zastąpiło mu częściowo rodzi- 
ców, Dzisiejsze dziecko, które sięgnie 
kiedyś wspomnieniem do roku 1937 
samo odgadnie, co winne jest społe- 
czeństwu, co winne jest państwu. 

" Roztaczając pomoc zimową i opie 
kę nad dzieckiem, wypełniamy nie tyl 
ko zew serca, ałe i nakaz rozumu. 
Idziemy za głosem instynktu społecz 
wi” wychowujemy dobrego obywa- 
ela, 

O ileż spokojniejsze ma życie mat 
ka i ojelee, gdy dziecko jest syte I 
odziane, gdy dziecko w spokoju ode 
słane jest do szkoły, gdy znajduje 
tam naukę, zabawę i trochę niezbed 
nej strawy, gdy dziecko jest uśmiech 
uięte, Pozwólmy dziecku łatwiej 
przejść przez twarde życie, a pomno- 
żymy wielokroć kapitał społeczny. 

Osiemset tysięcy dzieci objąć win 
„na w bieżącym roku opieka społecz- 
na, opieka pówszechna, w której ni 
kogo z nas braknąć nie może. 

W tej chwili, na grudzień hasłem 

Nowy kryzys gospodarczy w U. $. A. 

  Prer. Roosevelt, kłóry znów 

jest: „Pomoc dorosłym — gwiazdka 
dzieciom*, 

Za kilka dni będziemy mieli moż 

ry doraźnej, Zarządzeną została w ca 
łym państwie zbiórka. Zbiórka z myś 
lą przede wszystkim o dziecku. Od naj 
wyższych przedsławieieli państwa de 
dzieci w wieku szkolnym, będących 
w szczęśliwszych od innych dzieci wa 
runknch — wszyscy wezmą w tym 
zkożnym dziele społecznym udział 

Jak nie myliło mnie wyczucie w 
roku ubiegłym, tak I w tym roku ute 
omylę się, jeżeli wyrażę głęboką wia 
rę w zdrowy instynkt, serce i rozum 
społeczny obywateli Rzeczypospoli- 
tej. : 

WASZYNGTON (Pat). Sekretarz 
stanu Hull podał do wiadomości, iż 
raporty urzędowe śtwieydzają, że ża- 
pońskie okręty wojenne ostrzeliwały 
z karabinów maszynowych kanonier 
kę „Panay* już po bombardowaniu 
jci przez samoloty japońskie. 

Informacja ta przesłana została 
ambasadorowi amerykańskiemu w To 
kio celem zakomunikowania jej mi- 
nistrowi spraw zagr., jako uzupełnie 
nie faktów przedstawionych już w no 
cie ofiejalnej w sprawie bombardowa 
nia „Panay“, | į 

Według oświadczenia wyższych u 
rzędników departamentu stanu zosta 
to stwierdzone, że gdy pozostali przy 
życiu pasażerowie kanonierki „Pa- 
nay“ ratowali się na małych łodziach, 
samoloty japońskie ostrzeliwały ich 
z niewielkiej wysokości, raniąc dwie 
osoby, 

Dodają tu również, że urzędowe 
informacje departamentu stanu po- 
twierdzają, iż przed zatonięciem „Pa 
uay* zbliżyły się do kanonierki dwie 
jopońskie wojskowe łodzie motoro- 
we, ostrzeliwując również „Panay*. 
Kilku Japończyków weszło na pokład 
kanonierki, gdzie pozostawali około 
5 minut, aczkołwiek powiewająca fla   

° musiał podjąć walkę z kryzysem gospodarczym, wez wał na naradę swych ministrów. Po le- 
wej stronie od prez. Roosevelta siedzi min. finansów Morgenthan, a po prawej min. spr. zagr. Cordell Hull. 

ność rzucenia na szałę społeczną ofia | 
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P. Premier i Wicepremier 
na audiencji uP.Prezydenta R.P. 

WARSZAWA (Pat). Pan Prezy- | gen. Slawoja Skladkowskiego i p. wi 
dent Rzeczypospolitej przyjął dziś w | ce premiera inż. Eugeniusza Kwiat- 
obecności Pana Marszałka Śmigłego | kowskiego, którzy referowali o bicżą 
Rydza pana prezesa. rady ministrów | cych pracach rządu. 

Wręczenie nominantom czerwonych 
kapeluszy Kkardynalskich 

CITA DEL VATICANO (Pat). Dziš Nowomianowani kardynałowie 
rano odbyła się uroczystość wręcze- ; złożyli przed rozpoczęciem  uroeczy- 
nia przez Ojca św. czerwonych kape ; stości przysięgę. 
luszy nowomianowanym  kardyna- 
łom, w obecności reprezentantów du 
chowieństwa, korpusu dyplomatycz- 
nego i licznych dygnitarzy watykań 
skich. 

Nosił wilk — ponieśli i wilka 
B. szef „czerezwyczalki” w wiezieniu 

MOSKWA (Pat). Rozeszła się po- | członkiem wszechrosyjskiego central 
głoska, że Jakub Peters, Łotysz, czło | uego komitetu wykonawczego od r. 
nek centralnej komisji kontroli par- | 1917. W latach 1918 i 1919 był człon 
tyjnej od r. 1923, został aresztowany. | kiem kolegium „czerezwyczajki* a 
Peters jest starym  bolszewikiem, | przez pewien czas nawet jej szefem. 

Następnie odbyło się tajne posie- 
dzenie konsystorza na którym Papież 
wręczył nowomianóowanym kardyna 
łom pierścienie kardynalskie. 

  

Japończycy po zbombardowaniu 
ostrzelali kanonierkę amerykańską 

nie, jako niczgodaym z faktami, 
twierdzeniom, že kanonierka „Pa- 
nay“ przed zatonięciem ostrzeliwana 
była przez Japończyków z dwóch ło 
dzi motorowych i jakoby żołnierze 
japońscy weszli na pokład kanenier 
ki, po czym opuścili ją zanim pogrą 
żyła się vna pod wodą. Wedłus wspo 
ninianych władz janońskich, w czasie 
bombardowania „Panay* nie bylo 
tam żadnej japońskiej łodzi wojsko- 
wej. 

na. 
Według Halla wiadomość ta czyni 

incydent z „Panay* o wiełe poważ- 
niejszym, niż to wydawał» się z po- 
czątku. Sekretarz stanu oczekuje 
wciąż odpowiedzi rządu japońskiego 
na wysłany we wtorek protest formal 
ny. 

ga amerękańskau była łatwo widzła- | 

" ZAPRZECZENIE: JAPOŃSKIE. 
SZANGHAJ Pat). Japońskie wła- 

dze wojskówe zaprzeczają kategorycz 

Dziś uroczysty wmarsz do Nankinu 
SZANGHAJ (Pat). Oddziały wojsk | re wejdą przez bramę Szuęszan bę- 

lądowych i marynarki wojennej Ja- | dzie stał generał Matsui, a admirał 
ponii wejdą uroczyście do Nankinu | Hasegawa będzie dowodził jednostka 

17 grudnia. Na czele oddziałów, któ I mi floty, które odpłyną z Hsiankwan. 
O TWTYNOWIERZZEEY 

  

Wydział rolniczy w USB 
Pos. Pełczyńska referuje na plenum Selmu projekt ustawy 

WARSZAWA (Pat); W dniu 16 | dep. prof. Patkowski. Przed przystą- 

grudnia r, b. obradowała sejmowa ko | pieniem do prac komisji przewodni- 

misja oświatowa. Z ramienia min. W. | czący pos. Pochmarski złożył hołd pa 

В. # О. P. wzięli udział podsekretarz | mięci prof. Ujejskiego. . 

stanu prof. Ateksandrowicz oraz dyr. Następnie przewodniczący gorące 
słowa wspomnienia poświęcił pamię 

ci Andrzeja Struga, składa mu hołd 
jako wiełkiemu pisarzowi i żołnierzo 
wi walki o niepodległość oraz nieugię 
temu szermierzowi idei Polski opar- 

tej o sprawiedliwość społeczną. 
W dalszym ciągu komisja w wy- 

konaniu porządku dziennego przydzie 

liła następujące projekty ustaw 40 

zteferowania: pos. Hoffmanowi usta 

wę o kwalifikacjach zawodowych do 

nauczania w państwowych przemy- 

słowych szkołach wyższych nie aka- 

demickich i pos. Peiezyńskiej o utwo 

rzeniu wydziału roln. w uniwersyte- 

cie Stefana Batorego w Wilnie. 

Z kolci pos, Hoffman jako prze- 

wodniczący podkomisji dla szkolniet 

wa zawodowego zreferował stan prace 

podkomisji, stwierdził, że min. WR i, 

OP zamieniło szkołę im. Wawelberga 
i Rotwanda oraz szkałę budowy ma 

szyn w Poznaniu na wyższą szkołę 

akademicką. 

Jednocześnie referent poinformo 

wał, że sprawa nowelizacji ustawy © 

tytule inżynierskim jest w trakcie re 

alizowania. 

Kronika telegraficzna 
— Król grecki Jerzy zatrzymał się tu w 

drcdźże powrotnej z Londynu do Aten. Kołą 
oficjalne twierd, żo wiz.ia i1 ma charakteć 
ściśle prywatny. 

— W Chieago podczas pożaru, który wy- 
buchł w wielkiej fabryce zapałek, zginęło 
płomieniach 8 robotnic. Wiele osób uiegią 

ciężkiemu poparzeniu. 4 
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W 15 rocznice Śmierci 

prezydenta Narutowicza 
WARSZAWA (Pat), We czwartek 

dnia 16 grudnia jako w 15-tą roezni 
ėė śmierci pierwszego Prezydenta 

  

zes rady ministrów gen. Sławoj 
Składkowski, marsząłkowie: Senatu 
Prystor i Sejmu Car, rząd, prezesi są 

Rzeczypospolitej ś. p. Gabriela "Naru | du najwyższego, najwyższej izby kon 

towicza zostało odprawione uroczv- 
ste nabożeństwo żałobne w katedrze 
św. Jana, które w zastępstwie chore 
to J. E. ks. kardynała Kakowskiego. 
odprawił J. E. ks. arcybiskup Gall. 

Pan Prezydent z powodu niedaw 

"no przebytej niedyspozycji nie mógł 
wziąć osobiście udziału w nabożeń- 
stwie. 

W nabożeństwie wzięli udział: 

troli państwa, najwyższego trybuna 
łu administracyjnego, najwyższego 
trybunała kompetencyjnego, wice 
marszałkowie Senatu i Sejmu, inspek 

torówie armii, podsekretarze stanu, 
rektorzy wyższych uczelni w Warsza 
wie, prezesi banków - państwowych, 
senatorowie i posłowie, oraz wyżsi u 
rzędnicy władz centralnych. 

Pan Marszałek Polski Śmigły Rydz 

Marszałek Polski Śmigły Rydz, pre- | w imieniu Pana Prezydenta Rzeczy 

tła ra bezrobotnych w niedziel 
w cały lcraju 

WARSZAWA (Pat). Dziś odbyła 
się konferencja prasowa, na której 
przewodniezący sekcji zbiórki pienięż, 
rej pomocy zimowej gen. dr. Roman 
Górecki poinformował licznie zebra 
nych przedstawicieli prasy © mającej 
się dokonać w dniu 19 grudnia b. r. 
zbiórce. : 

Na wstępie gen. Górecki, podał 
przyczyny, dla których naczelny ko' 
mitet Pomocy Zimowej, oprócz nor 
malnych periodycznych świadczeń po 
stanowił urządzić jednocześnie zbiór 
kę w całym kraju — a mianowicie: 

1) Zmniejszenie do połowy świad 
czeń ze strony rżesz pracujących. 

'2) Zamiar powiększenia przecięt 
nej kosztów dożywiania jednostki w 
goku ubiegłym ok. '16 złotych mie- 
sięcznie.. : 

3) Zamiar szerszego zastosowania - 
zatrudnienia, w którym to wypadku 

znacznie wzrasta koszt jednostki. —. 
"4) Zamiar objęcia w opiekę więk : 

szej ilości dzieci: około 800.000 w ubie 
głym roku 500.000. 3 

Następnie przedstawil gen. Gėrec 
ki sposób przeprowadzenia tej zbiór 
ki, która będzie dokonana pod has- 
łem: „Pomoe dła bezrobotnych — 
gwiazdka dla dzieci”, 

  

‚ NAJTAŃSZY 
"TYGODNIK W POLSCE 

  

Dla podkreślenia doniosłości celu 
tej akcji, w roli kwestarzy — poza 
członkami organizacyj społecznych, 
kombatanckich i t. p. wystąpią przed 
stawiciele władz państwowych, samo 
rządowych oraz osoby, cieszące się 
w społeczeństwie szczególną popular 
nošcią. 

Specjalnego charakteru nabierze 
zbiórka w stolicy, gdzie udział w kwe 

ście zgodzili się wziąć przedstawirie 
lu najwyższych władz państwowych 
—. ministrowie, podsekretarze stauu 
oraz członkowie zarządu miejskiego 

— 2 prezydentem miasta na czele, któ 

rzy w niedzielę dnia 19 bm. kwesto 
wać będą między godz. 13—14. 

Udział p. woj. Bociań- 
skiego w zbiórce 
na bezrototnych 

Jak się dowiadujemy p. wojewoda. 
płk. Bociański i prezydent miasta pos. 
dr Maleszewski oraz szereg wyższych 

urzędników w Wilnie wezmą osobisty 
udział w zbiórce na bezrobotnych w 
dniu 19 bm., by w ten sposób wzbu- 
d”ić większą ofiarność w społeczeńst- 
wie. 

PISMO DLĄ 
MIESZKAŃCÓW WSI 

GAZETA TYGODNIOWA 

GŁÓS 
Wychodzi w każdą niedzielę. Daje popularny. przegląd wiadomości 

politycznych. społecznych 1 gospodarczych # całego tygodnia oraz 
artykuły fachowo=ralniczė. 

Prenumerata roczna 2 Zł. Cena egzempiarza 5 gr. 
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Zmiana konstytucji litewskiej 
RYGA (Pat). Dziennik „Jaunakas | tego stanowiska, zostaje prezyden- 

Żinas* donosi z Kowna, że rząd litew 

ski opracował nowy projekt konsty- 
tucji, który zostanie przedłożony sej 
mowi litewskiemu, konstytueja bo- 

wiem z roku 1928 została uchwalona 

na lat 10, po tym zaś terminie winna 

być przedłyżona lub, zmieniona. No- 

wy projekt przewidywać ma między; 
in. że prezydeńt państwa po trzykrot. 

tem dożywotnim. 
Przewiduje się ponadto pewne 

zmiany ordynacji wyborczej, których 
głównym celem byłoby amożŃwienie 
Litwinom, zamieszkującym okręg 
klajpedzki, gdzie stanowią mniej- 
szość, uzyskiwać pewną ilość manda 
tów do sejmu: Nowy projekt konstytu 
cii nadmienia, że „stołicą Litwy" jest 

nej reelękcji i 20-letnim piastowaniu | Wilno. 

_ Obrady Polaków w Niemczech 
BEREIN (Pat). W dniu dzisiej- 

sym odbyły się w Berlinie dwa waż 
ne posiedzenia polskich placówek go 
spodarezych w, Niemczech. W godzi 
„nach rannych. obradowało nadzwy- 

czajne walne zebranie banku słowiań 

skiego w Berlinie, centralnego banku 

spółdzielczego w Niemczech. Zebra- 

nie postanowiło ‹ jednomyślnie pad- 

wyźszyć kapitał zakładowy banku sło 
wiańskiego. Słatuty banku przystoso 

wene zostały do przepisów nowego 
prawa akcyjnego. Podniesienie kapi 
talu zakładowego banku słowiańskie 
go w Berlinie wzmacnia wydatnie, mi 
mo, niekorzystnych warunków, pod- 
stawy centrałnego bańku polskiego w 
Niemczech. 
"W tym samym dniu obradował na 

sałi „Rodła* w Berlinie sejmik spół- 
dzielni polskich w Niemczech. Obec 
ny hył dyrektor związku spółdzielni 
spożywców R. P. „Społem Stanisław 
Dippel. Sprawozdanie prezesa związ 
«ku spółdzielni połskich w Niemczech 
Stefana Szezepaniaka . wykazało, że 
dzięki jednolitym wysiłkom ludu pol 
skiego w Niemczech, gospodarka 34 

spółdzielni. zrzeszonych w związku, 
mimo poważnych trudności, nie cofa 
się. 

W czasie obrad nadeszło zarządze 
nie władz niemieckich, donoszące o 
udzieleniu nieograniezonego „czasowo 
samodzielnego prawa rewizyjnego dła 
Związku Spółdzielni Polskich w Niem 
czech. Dotychczas. prawo to, uzyska- 
ne z wielkim trndem, musiało być co! 
rocznie odnawiane. 

  

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

okręt itd., bo książkę z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, uł. Jagiellońska 10. Tel, 13.70 
Ostatnie nowości — klasyczn? — lite- 

rstura szkolna — naukowa. 
Czynna od t! do 19 godz. 

Kaucja 3 zł. — Abanament miesięczny 
1 zł. 50 ge. 

Okazyjnie de nabycia: 1) Rymowicz 
i Święcieki: Prawo cywilne Ziem 
Wschodnich — M. X. Część L (3 to 
my) — 2) Encyklopedia Gulenberga 

(20 tomów].   © TH TB CUD GPC>Z<CZ Cb CO > TB CZ CD 

pospolitej po nabożeństwie złożył 
wieniee ma sarkofagu 5. p. Prezyden 
ła Gabriela Narutowicza, znajdują- 
cym się w krypcie pod katedrą. 

5-MINUTOWA CISZA. 
WARSZAWA (Pat). 15-tą rocznicę 

śmierci pierwszego Prezydenta R. P. 
Šš. p. Gabriela Narutowicza Warszawa 
uczcila pięciominutową ciszą. - 

Na hasło syren fabrycznych o go 
dzinie 11-tej ustał na ulicach Warsza 
wy wszelki ruch, autobusy, taksówki, 
tramwaje i inne pojazdy uliczne za 
trzymały się. 

Trzęsienie ziemi 
w Japonii 

TOKIO (Pat). Ag. Domei donosi: 
Środkowe prowincje Japonii oraz To 
kio zostały dziś, o gadz. 18.36 nawie 
dzone silnym trzęsieniem ziemł. Wy- 
rządzone szkody są nieznaczne. 

Zwolnienie szefa lotnictwa 
za bombardowanie okrętu 

„„Panay” 
LONDYK, (Pai). Zgodnie z danym przy 

rzeczeniem ukarania oficerów, odpowie» 
dzialnych sa bombardowanie” kanonierki 
amerykańskiej „Panay” rząd japoński od 
wołał szefa operacyj ch, kontr 
admirała Mitsumian!, który zostanie zwol 
niony ze swego stanowiska. 

Elochy wystap ły również I z M ę- 
dzysarodoweco Biora Pracy 
GENEWA. (Pat). Rząd wołski no 

tyfikował w sekretariacie międzyna- 
rodowego biura pracy , wystąpienie 
Włoch z tej organizacji z dniem 15 
grudnia. Dyrektor międzynarodowe, 
go biura pracy potwierdził otrzyma- 
nie depesz 'ó wystąpieniu Włoch. 

Nie wolno w Ń omczech zawijać 
towaru W $azety z portrotem 

H tle"a 
BERLIN, (Pólf? W Niemczech ninożą się 

ostatnio wypadki odbierania żydowskim 
handlarzom jarmarcznym prawa handlu za 
ło, że podczas targów i jarmarków zawi- 
jali sprzedawany towar w gazeły w kłó- 

rych podczas rewizji napotkano na repro 

dukcje fotograficzne kanclerza Hitlera. 

W motywach zarządzenia powiedziane 
jest że zainteresowani dopuścHi się obra 
zy uczuć narodu niemieckiego | zniewagi 
osobistej kanclerza. 1 
EEE A 

WARSZAWA (Pat). Dziś w obee- 
ncści członków rządu z p. premierem 

gen. Sławoj Składkowskim na czele 
odbyło się plenarne posiedzenie Sej 
mu, 

Po załatwieniu wstępnych forma] 
ności przystąpiono do debały nad rzą 
dowym projektem ustawy o ustano- 
wieniu medalu „za długoletnią służ- 
bę“. 

WARSZAWA, (Pai). Drta 16 bm. w fo 
kalu Wydziału Robotniczego Obozu Zje 

dnoczenia Narodowego, odbyło się zebra 
nie organizacyjne nowej placówki kulłu 

ralno-oświatowej ma odcinku robotni- 

czym pod nazwą „Pracownicze Towarzy 

stwo Ośwłatowo-Kuliuralne Im. Stefana 
Żeromskiego”. : i 

Celem  słalujowym towarzystwa jesł 

podnoszenie poczucia państwowego 

wśród robołników, szerzenie miłości kra- 

ju ojczysiego, iworzenie świalłych, zdro- 

wych ełyćznie | fizycznie obywateli 

przez krzewienie jak najszersze oświały, 

LONDYN (Pat). Ddpowiadająe w 

izbie gmin na interpelację posła libe 

ralnego Mandera na temat wiadomoś 

ci prasowych © rzekomych rokowa- 

niach między Polską a Gdańskiem w 

sprawie zmiany statutu W. M. Gdań 

ska, min. Eden oświadczył, że nie są 

dzi, aby te doniesienia prasy upowaź 

niały posła Mandera do przypuszcze 

nia, że tego rodzaju rokowania rzeczy 

wiście się odbywają. 

Poseł Mander zapytał następnie, 

czy oznacza to, że Polska nie nosiada, 

łaby prawa podejmowania tego rodza, 

WASZYNGTON (Pat). W chwili, gdy pre: 

zydent Roosevelt wystąpił z inicjatywą 2l0- | 

żenia energiczne” astw wobec Ce5A771 

japońskiego, w izbłe reprezentantów został 

zgłoszony projekt ustawy przez dep. Ludlo- | 

wa, zmierzający do wprowadzenia poprawki | 

du konstytucji, która uzaležnialaby wypo- ' 

wiedzenie wojny przez Stany Zjednoczone 

od referendum narodowego. 

Zgodnie z regulaminem Isby  reprezen- | 

tantów, zgłószony przez Ludlowa projekt po   winien był uzyskać 218 głosów, czyli więk 

Społeczeństwo a wolność myśli 
Pląty dzień Tygodnia Społ. „Odrodzenia“ 

Zagadnienie: wolność twótczości myśle 

wej jednostki, a społeczeństwo — jest 

dziś, wobec wzrastających z jednej stro- 
ny fendencyj demokratycznych, a z dru- 

głej totalistyczno-państwowych, nie tylko 

niezmiernie aktualne, ale również popu 

łarne, Na łamach prasy codziennej czy ty 

godniowej ukazułą się na len temat arty 

kuły jeden za drugim, toczą się dyskusje i 

spory. Sprawa jest stale otwarta I niewy- 
cierpana, Nic feż dziwnego, że wczotaj- 

szy referat dra.1. Mosdorfa wzbudził bar 
dzo wielkie zainteresowanie i zgromadził 

w Sali Kolumnowej USB wiełką liczbę słu 

chaczy. Tyfuł referatu brzmłał: „Prawo 

społeczeństwa do regiamentowania Iwėr 

czoici myšlowe|". ` 

Na wstępie swego referaiu zastanawiał 

się dr M. nać Istotą twórczości. Obowiąz 

kiem człowieka jesi nie ucieczka ze świata 

materłalnego, ałe właśnie opanowywanie 

go | doskonalenie. To cpanowywanie I 

doskonalenie materll jest twórczością. Po 

fym stwierdzeniu przeszedł prelegent do 
kwestii stosunku jednostki do społeczeń- 

stwa. Rozróżnia on dwa rodzałe Indvwi- 

dualizmu: biemy | czynny. Biemy polega 

na postawie obronnej jednego Indywidu- 

um wobec przewagi innego; druet zaś na. 

narzucaniu indyw. przez jednostkę oto- 

czeniu, U.nas ma niesiełv przewagę fen 
pierwszy rodzaj. Dałej: Ideałem jest czło 

wiek, u którego sharmanizowana Jesi 
wszechstronność z: indy' ‚ Р 
zoriałowania się. słuchaczy podąje dr M. 
fakelę, według której „lopiimum” jesf fo 
spólnia róznorodeności, a „pessimum“ — 

niespó'nla jednorodności; pomiędzy „pes 

simum“ a „opflmum” jest albo niespółnia 
różnorodności (kakofonia] albo spóźnia 

jednorodności. (monotonta, szablon), któ 
ra w obecnych czasach charakteryzuje 

znaczną część ludzi. т 
Po tych subtėlnych I glębokleh. a jed 

nak įasnych rozwežaniach przystąpit refe- 
rent już do sedna zagadnienia, porusza- 
jąc te sprawy „najdrażliwsze”, budzące   najwięcej rozbieżności w pogiądach. Spo- 
łeczeństwo — według niego — pomaga 

człowiekowi do opanowania własnej nału 

ry (nie jest ani kolektywem ani związkiem 

przypadkowym lecz celowym]. Idealnym 

celem społeczności jak | jednostki [est 

spójnia różnorodności. Społeczeństwo ma 

'zadanie reglamenfować twórczość jednost 

kl. Niezwykle niebezpłeczna dla nas jest 

twórczość żydowska; nie tylko re wzalę 

du na swą obcość, ale przede wszystkim 

dlatego, że w zetknięciu się z naszą twór 

wuje. Za konieczność naglącą uważa za-. 

od żydowskiej. ! 

W okresie tofalizmów zachodu I wscho; 

du nie możemy sobie pozwolić na zbytnią 

swobodę myśli (I). Przeciwko złeł myśli po 

trzebny jest przymus. W rzeczach zasadni 

cezvch należy narzucać wspólność poglą- 

dów. ! 

Te osłafnie fezy dra Mosdorla, wyraża 

łące konieczność reqłamentowania twėr- 

czości myślowej jednostki, przez społe- 

ezeństwo I to nawet, w niektórych wypad. 

kach, w formie usu — bvlv Iskra ne 

zapalne prochy „owłlno-myślicieli”, którzy 

wystąpili przeciw konirolł społeczeństwa, 

a za wolnością fwórczości m”ślowel. Zda- 

nież zwolenników | gorących obrońców 

fer prełegenfa. Znalazły "łe jednak i gło: 
sy kompromisowe pomiędzy |ednvm, a 
druałm stanowiskiem, które zaadzały się 

na konirolę społeczną ale tylko w kwe- 

siłach bardzo wyjątkowych, kiedy wcho- 

dil nieunikniona pofrzeba reglamentacji 

re względu na dobro powszechne, np. 

państwa. 
Dyskusia była dość długa i obfitująca 

w wiele ciekawych wypowiedzeń. 

Takie pośrednie mniej więcej stanowi 

tko w. sprawie reglamentowania iwórczoś 
ci myšloweį załał również prof. I. Jawor 

wa, a wolność druku”: W pierwszej częś- 

ch druku w Europie. W końcu zai, zastana   wiając się nad prawem społeczeństwa do 
ograniczenia wolności słowa i druku, przy 

  
  

czością narodową — rozkłada ją I depra | 

tem dr M. uwolnienie fwórczołci polskiej | 

nia były podziełone, gdyż nie brakło rów. 

zki, kfóry mówił na temai: „Wolnošė sta | 

cl referatu prof, J. podaje historię wotnoś | 

Sejm uchwalił ustawę o medalu 
„za długoletnią służbę” 

Referent tego projeklu pos. Krze 
| czunowiez zaznaczył, że ustawa doty, 
czy odznaczeń masowych dła w ckszo 
ści funkcjonariuszy publicznych. Nig 
przewiduje ona specjalnych warun« 

ków i przesłanek a tylko wysługę ® 

ciągu pewnej określonej liezby lat. | 

W głosowaniu Sejm przyjął usta 

№6 

Nowa robotnicza placėwka 
kulturalno-ešwiatowa 

upodobań  kułłuralnych, zamiłowań da 

szłuk pięknych, kuliury fizycznej, kuliywo 

wania pracy zespołowej, życia zbiorowe- 

go i przyjaźni wzajemnej. 

W skład prezydium nowopowstałego 

towarzystwa weszli: jako prezes poseł dr 

Zbigniew Madeyski, wiceprezesi Jan Niem 

czyk | marszałek Sejmu Śląskiego Karol 

Grzesik, sekretarz generalny redaktor 

Ł. A. Woynarowski i skarbnik Stefan Boa 

żek. "W najbliższych dniach odbędzie się 

zebranie władz towarzystwa, na którym 

zostanie wytyczony plen pracy. ; 

Polska nie pertraktuje z Gdańskiem 

0 zmianę statutu 
ju rokowań, Min. Eden odpowiedział; 

„Nie mam najmniejszej wątpliwości, 

co do tego, że gdyby rokowania ob- 

chodziły bądź inne państwa, bądź [1 

gę, rząd polski poinformowałby Ligę 

Narodėw“, й 

Na dalsze zapytanie posła Mande 

ra, czy min. Eden zamierza zwrócić 

się do rządu polskiego z zapytaniem 

czy istotnie prowadzi on rokowania 

w tej, tak ważnej sprawie, min. Eden 

odpowiedział przecząco, oświadeza- 

jąc, że nię podziela obaw „posła, Mah 

„dera. .. : i 

Strach Amerykanów przed wojną 
Słość. członków izby, by mógł DE РОЫЕ 
wany przez izbę. й 2 tą 

Początkowo w kołach rządowych. przy” 

puszezano, iż liezba ta nie zostanie osią8" 2 

ta, ale zatopienie kanonierki „Panay.. wylyo 

rzyło nastrój, dórzystny dla projektu, zpłó* 

szońego przez Łudłowa i ostatnie podpisy, 
"których brakowało, zostały szybka uzyska 

|| ne Projekt więc będzie rozpatrywany FP 

izbę, ale ponieważ chodzi o zmianę konstytu 

ef, musi uzyskać w izbie reprezentantów i 

w senacie 2/3 głosów. 

Rząd — jak zaznacza Agencja. Havasa — 

jest ustosunkowany nieprzychyl
nie do zgło 

szonego projektu ustawy. W kołach. sq 

nych do rządu, panuje przekonanie, że Lud 

10% nie nzyska koniecznych 2/3 głosów w 

čialach prawodawezych ! że projekt nsławy, 

uzależniający wypowiedzenie wojny od refe 

rerdum ludowego, zostanie odrzucony. 

Na taki „sposób wypowiedzenie wojny wat 

pliwe czy mogą sobie pozwolić nawet Stany 

Ziednoczone Am. Płn., bo nim odbędzie. się 

referendum, nieprzyjaciel zdąży zmiszezyć 

kraj ` X 

„AŁAKAAŻAŁKAKAAKARAŁABAŚŁAŁA
 ziakkóbkkdóŻkk 

Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

Dziś o g. 8.15 wiecz. 

DIABELSKI JEŹDZIEC 

    

   
chodzi do przekonania, ił ograniczanie 10 

fest kici: może następować tylko 

w chwilach wyjątkowych — jako małe ne 

cessarlum. 
a 

rogramie popołudniowym 

się ae M. Ka. rektora WR aĄ 

p. ts „Wychowanie społecze
ństwa pó, 

nint ks. Rektor wysiąpił przed mo 
: 

|rebrani zgotowali mu owację, wyra 196 

tym swą wdzięczność za pomoc uz 

ach przygotowawczych Tygodnia. a= 

zwróci! uwagę w swym refęracie Na Z > 

słość wychowania młodzieży, Szc'4"- 

nie w dzisiejszych czasach. ay na 

wiebezpieczeństwo laicyzacji met e 

chowawczych pod rozmaitymi postaciami, 

. : Kodėl 

o antropoceniryzmi
u, stwierdza 

w : 

:се!еэот‚ ie odrodzenie ich może mA 

aleść tylko nawrót do katolicyzmu, "Ory 

| wychowanie uważa za przy 

życia społecznego, a Jleczeństwo 1a 

środek doskenalenła się „jednostki. 
c—k. . 

DZISIEJSZY PROGRAM. 

Gadz. 10. Prof. R. U Lu 1. Czuma! 

„Organizowanie społeczeństwa”. Dr. M. Wi- 

newiską: „Teocentyrzm czasów  współcześ- 

gych'. 
W 

Godz. 16.10 — Dr: SŁ Stłomma: „CHRZEŚ   CIANŃSKI NACJONALIZM, Dyskusja. 

powstałych n= gruncie. zmaterłalizo ko iao M 
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„KURJER* Ne. (4306). 

Historia sie powtarza 
(Roll 1905—1936-4) 

Wydarzenia, których jesteśmy co- 
raz częściej świadkami, skłaniają do 
przeprowadzenia analogii doby obec- 
nej z niedawną przeszłością w dzie- 
jach naszego wschodniego sąsiada — 
Rosji. 

Pogromy żydowskie, Jak i 22 lata 
temu na Rosję, prasa całego bodaj 
świata wylewa obecnie potoki żółci 
i kalumnji na rząd i naród polski. 

Apr pos prasy. Napoleon powie- 
dział: „Cztery wrogie gazety niebez- 
pieczniejsze są od 100,000 nieprzyja- 
ciół w 'poli:*. 

Więc Pizycyk, Mińsk Mazowiecki, 
Brześć, Częstochowa itd, Chaskiele- 
wicz, Szczerbowski, Pędrak, Zabili 
podstępnie z premedytacją, W Mińsku, 
Brześciu i Częstochowie były pogro- 
my. Czy to był dziwny zbieg okoticz- 
ności, czy też świadoma prowokącja, 
że we wszystkich wypadkach. przela- 
na została krew, krew chrześcijańska. 

Komu zależy by wywołać pogro- 
my? By zdyskredytować Państwo, na- 
tód cały w oczach: opinii społecznej 
świata. Bo pogromy są nonsensem, 
Są odruchem rozpaczy. Pomijając to, 
że są czynem z punktu widzenia pra- 
wa, karygodnym, nie osiągają One 
celu, gdyż ofiarą ich pada najmniej 
odpowiedzialna warstwa, Gorzej. Dają 
one podstawę do oszczerstw, do żą- 
dań: odszkodowania od miast, od rzą 
du, wreszcie robią reklamę rzekomo 
upośledzonym, prześladowanym i gnę- 
bionym synom Izraela, 

Gdzie leży przyczyna anormalne- 
"go stanu rzeczy. W nich samych. 

W żydach. Von Moltke powiedział: 
„Mimo swego rozproszenia, żydzi ma- 
ją mocną łączność między sobą. 
Przez nieznanych władców oni kon- 
sekwentnie są kierowani ku wspólnym 
celom. Odrzucając próby asymilacji, 
oni stanowią państwo w państwie, 
a w Połsce — stali się głębokim, to-. 
piejącym się wrzodem na ciele tego | 
pięknego krajn*. 

„Do czego oni dążą” Odpowiedź 
da'e žyd d'Iztaeli — lord Bikonsfild— 
pierwszy minister Imperium Brytyj- 
skiego: „Żydzi — jedyni arystokraci: 
globu i powołani władcy swiata“. |- 
W tych słowach — i pewność, i pra- 
gram i dażonia. Panowanie nad 
Swia! 

Jaką uiogą naród pozbawiony pań- 
stwowości, może marzyć o ziszczeniu 
tak niezwykłych dążeńy 

* . Dwie drogi. Równoległe, a pozot-. 

* 

nie wrogie, Kapitalizm i socjalizm. 
Straciwszy polityczną niepodległość, 
żydzi czują się wszędzie jak „w po- 
kojach umeblowanych*, zachowując 
jednak odrębność swej organizacji 
kahalnej, Żyd, — liberał tylko wobec 
socjalnego ustroju otoczenia, —w swej ! 
natomiast religii i organizacji — kos- , 
serwatysta, W życiu wewnętrznym -ka- 

„łałów, judaizm nie dopuszcza do-0b- 
jawów wolnej myśli i podporządko- 
wuje sobie każdą niezależną indywi- 
dualność. 

W masie żydzi niechętnie nastro- 
jeni do objawów życia aryjskiego 
otoczenia. Ten niechętny stosunek do- 
obcych norm bytu powodował, że we 
wszystkich ruchach rewolucyjnych już 
od zarania historii żywioł. żydowski 
grał wybitną i bodaj decydującą rolę. 

Za dwa lata będziemy obchodzić 
20 rocznicę wskrzeszenia Uniwersyte- | 
tu Wileńskiego, Wpływu uczelni na 
życie współczesne Polski, a ziem 
północno-wschodnich, w szczególności | 
nie podobna zmierzyć, Jest to jedno 
z najtrudniejszych i b. ciekawych za 
gadnień. Możemy jedynie w spó:ób 
ułamkowy zbliżyć się do słusznej 

„oceny tego wpływu. Niemożliwą bo 
wiem jest rzeczą zbadanie wartości 
społecznej pracy każdego z wycho- 
wanków uczelni. Krzyżują się tu wp- 
ływy wyniesione z ławy. uniwersyte. 
ckiej z. osobistymi wałorami jedno- 
stek. Dlatego miarą pospolitą, naj- 
Częściej stosowaną jest ocena wyni- 
ków działalności wyższej uczelni na 
polu naukowym. Pomnażanie ogól- 
nego dorobku nauki polskiej jest 
jednym z głównych zadań uniwer- 
sytetu, Ono zapewnia mu dłuższe 
trwanie, Podobnie jak naród, któ- 
rego przyrost naturalny maleje, z nie- 
pokojem patrzy w przyszłość, tak sa- 

  

Dobitnie określa ten stosunek żyd 
Abram Idelson: „Żydzi, w odróżnie- 
niu od swego otoczenia, pozbawieni 
są tradycji... kiedy żyd tępi szlachtę 
lub burżuazję, on nie żałuje tego pię- 
kna życia i wyższej kultury, których 
wyrazicielami były te warstwy. W Ży- 
dzie pozostała z. przeszłości : jedynie 
nienawiść do istniejącego stanu rze- 
czy, który zawsze był dla niego 
wstrętny. Wę wszystkich rewolucjach, 
poczynając od przeszłego stulecia, a 
koficząc na ostatniej rosyjskiej, ten 
typ żydowski typ okresu niszczenia — 
nie twórczości, bierze czynny ud iał, 
odgrywa dużą rolę, stanówi często- 
kroć duszę tego ruchu w zależności 
od odporności i rozwoju umysłowego 
mas, wśród których on działa”. („Raz- 
swiet* Nr, 49 z 1923 r.). 

Udział Żydów w ruchu  socjali- 
stycznym stwierdza również inny wy- 
bitny działacz żydowski Teodor Herzl: 
„Wytwarzamy bezustannie średnią in- 
teligencję, nie znajdującą zastosowa- 
nia swych sił i stanowiącą dla tego 
takie same niebezpieczeństwo społecz- 
ne jak i.nasze wzrastające bogactwa. 
Wykształceni i niezamożni żydzi 
obecnie .przechodzą wszyscy do 50с- 
jalizmu, I bitwa socialna odbędzie się 
na naszych plecach, gdyż zbyt wy- | 
bitne miejsca zajmujemy zarówno w 
obozie kapitalistycznym jak i socjali- 
Zn („Państwo Żydowskie" str, 

4). 
Wytwarzając, lub, ściśle mówiąc, 

kolportując teorie socjalistyczne, Ży- 
dzi nie zastosowują ich do swego ży- 
cia organizacyjnego. Uważają socja- 
lizm za wynalazek, ułatwiający im 
drogę do koniecznego celu, za broń 
w walce o panowanie nad światem. 

Karol Marks wypowiedział się:   

Rzecz o antysemityzmie antypogromowym 
„Moi, je ne sui pas marxiste* (co do 
mnie nie jestem marksistą), a naczel- 
ny rabin Londynu Adler rozszerzył 
poprzednią myśl oświadczając, że 
„les Juifs sont volontiers anarchistes, 
mais... mont aucun gout pour Faction 
personelle*« (zydzi są anarchistami 
z amatorstwa, lecz nie mają gustu do 
osobistego udziału). 

Szukając rozwiązania zagadnienia 
żydowskiego, syjoniści pragną stwo- 
rzyć terytorialne oparcie dla mas ży- 
dowskich w postaci niepodległego 
Państwa, nie poruszają jednak kwestii 
ewentualnej masowej emigracji Żydów 
z Polski; przeciwnie, większość ugru- 
powań żydowskich skłonna jest pod- 
dać się sugestii teorii, w g której ży- 
wioł żydowski jest w.równej mierze 
autochtanem na ziemiach Rzeczypo- 
spolitej jak i Polacy. 

W Polsce istnieje cały szereg ży- 
dowskich ugrupowań politycznych o 
dążeniach socjalno-wywrotowych, jed- 
nak w kwestiach dotyczących interesu 
żydowstwa występują on wspólnie 
ze stronnictwami konserwatywno-mie- 
szczańskimi, nie zastosowując rady- 
kalnych metod do swego wewnętrz- 
nego życia, pracując na rzecz współ- 
nej sprawy żydowskiej, 

Jak się rozwiną wypadki? Czy 
zdrowy rozsądek zwycięży i.czy ja- 
kiś światły umysł znajdzie rozwiąza- 
nie niebezpiecznego zagadnienia, 

Jeżeli nauka historii powinna słu- 
żyć do unikania popełnionych ongiś 
błędów, więc studiujmy historię re- 
wolucji z 1905 roku w Rosji i uczmy 
się. 

Bo praw historycznych lekcewa- 
żyć nie wolno, Historia się: powtarza, 

(E K-R.)   

Święła za pasem! 
WÓDKI i LIKITERY 

Soklyftkacji Wórszawskiej: 

  

NA Wi 
PRZED WALNYM ZJAZDEM 
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA 

POLSKIEGO. 
W związku z przewidzianym Walnym 

Zjazdem Związku Nauczycielstwa Polskiego 

pod koniec stycznia 1938 r., na terenie ca- 

tej Polski odbywają się już lokalne Zjazdy 

w sprawie zajęcia stanowiska przez delega- 

tów na Walnym Zjeździe w związku z wy- 

borami nowych władz centralnych. Do władz 

w ogniskach prowinejonałnych przeważnie 

wybierani są ponownie starzy przywódcy. ) 

OBRADY STRONNICTWA 
NARODOWEGO, 

W dniu 17 bm. odbędzie się posiedzenie 
Zarządu Głównego Stronnictwa Narodo- 

wego. 

KOWALSKI W POZNANIU. 
W dużej sali „Cyrku Olimpia* w Pozna- 

niu odbył się w. niedzielę wiec Str. Narodo- 
wego. Na wiecu przewodniczył p. Wróbel. 

Przemawlali; prezes stronnictwa, adw. Ko- 

walski, pp. Janiszewski i Czysz. Dodać na- 

teży, że przyjazd adw. Kowalskiego do Poz- 

nania nastąpił wskutek interwencji prezesa 

Str. Narodowego w Poznaniu, dr. Meissnera, 

ponieważ iane czynniki partii nie były chęt- 

ne występowi adw. Kowalskiego na gruncie 

poznańskim. 

I RADZIWIŁŁ i BNIŃSKI. 
Sen. Janusz Radziwiłł obejmie w Stronni- 

ctwie Zachowawczym stanowisko przewod- 

mezącego zarządu głównego. Hr. Bniūski 

jest — jak wiadomo — prezesem rady na- 

czelnej. Dwolstość ta poglębi zapewne różni- 

ce w łonie nowej partii, 

REWIZJA W LOKALU STRONNIC- 
TWA NARODOWEGO: 

W WARSZAWIE. 
We wtorek wieczorem w lokśłu zarządu 

okręty wojenne U. $. A. pod Szanghajem 

  

Zdjęcie powyższe, dokonane z amerykańskiego okrętu wojennego, przedsławia na pierwszym planie marynarzy tego okrątu, 

mo uniwersytet, który nie wydaje 
uczonych, przyszłych profesorów uczei- 

ni, nie spełnia należycie swego za- 
dania — stanowi element konsump- 
cyjny w całym organizmie życia na- 
ukowego -kraju. Brak ten zrówno- 
ważyć mogą: jedynie niezwykłe wyni- 
ki; osiągnięte w innych dziedzinach 
działalności uniwersytetw. . 

Każdy bezstronny obserwator ży- 
cia naukowego w Wilnie przyzna, że 
studium filologii klasycznej naszego 
"uniwersytetu jest jedną z bardziej 
twórczych placówek na polu nauko- 
wym. Pod tym względem wysuwa się 
'na czoło wśród studiów Wydziału Hu- 
manistycznego uczelni. 

Szczycimy się tym, że katedrę po 
znakomitym $. р prof. Janie Roz- 
wadowskim w Uniwersytecie Jagiel. 
objął wychowanek naszego Uniwer- 
sytetu prof. Jan Safarewicz. A nie 
gdzie indziej zdobywał on metodę   pracy badawczej jeno w Seminarium   

na dalszym zaś widok Szanghaju. 

Filologicznym, jako 
asystent, 

Dr. Józef Rybicki, obecnie dyre- 
ktor gimnazjum parństwowego w No- 
wogródku wykazał też talent badaw- 
czy uzyskując w swoim czasie nag- 
rodę z Funduszu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. A z młodszych: dr. 
Zofia Abramowiczėwna i dr, Antoni 
Szantyr dali się poznać jako sumien- 
ni pracownicy naukowi. Świeżo uka- 
zała się na półkach księgarskich pra- 
ca Abramewiczówny o hymnach ho- 
meryckich, wydana nakładem Tow. 
Przyj. Maak w Wilnie. Szantyra zna- 
my z gruntownego artykułu o filolo- 
gii klasycznej w Wilnie drukowane- 
go na łamach Aima Mater Vilnensis 
(zesz. 11). * 

Spośród najmłodszego pokolenia 
Leokadia  Małunowiczówna świeżo 
opublikowała owoc swych wysiłków 
badawczych dotyczących fragmentu 
dziejów pzgaństwa w państwie rzym- 
skim w. IV. 

Nie zapominajmy też o tym, że 
pierwszy tom Biblioteki F'ma Mater 
Vilnensis wydało Koło Filołogów U. 
S. B. zamieszczając szereg prac swych 
członków. Dorobek naukowy całkiem 
pokaźdy. 

jego uczestnik i 

  

Gdzie leży przyczyna tego rozwo- 
ju? W czasie mych studiów uniwer- 
syteck ch, uczęszczałem na prosemi- 
narlum łacińskie prof. Oki. Pamię- 
tam—wzbudzał on lęk wśród słucha- 
czy pierwszego roku, Drżano przed 
ćwiczeniami piśmiennymi, jakie dość 
często urządzał (tłumaczenie z pol- 
skiego na łacinę). Ulmiał bowiem 
prof. Oko wymagać od swych ucz- 
niów rzetelnego wysiłku naukowego. 
To jest jedna, jak sądze, Z przyczyn 
tego dorobku, którym się teraz może 
poszczycić. Następna--to trafna oce- 
na zdolności ucznia | szczęśliwy wy- 
bór na stanowiska asystentów. Trze- 
cią odsłania nam niedawno wydana 
iako pierwszy tom Biblioteki Koła 
Filoloaicznego książka p. t. Z dzie- 
jów filologii klasycznej w Wilnie. 
Wilno 1937. 

Na treść tego tomu o pokaźnej 
objętości (497 str. druku) złożyły się 
prace dotyczące przeszłości studium 
filologii klasycznej naszego (lniwer- 
sytetu w pierwszej połowie XIX stu- 
lecia. : : 

Postač centralną publikacji stano- 
wi Gotfryd Ernest Gioddeck, wlašci- 
wy tworca filologii klasycznei w Pols- 
ce, Jemu poświęca prof. Jan Oko   

DOWNI 
głównego Str. Narodowogo w Warszawie 

przeprowadzona została rewizja. 

Rewizja trwała dwie godziny. Otwierane 

poszczególne szaty przy pomocy zawezwane 

ge ślusarza. Zabrano 990 egzemplarzy afisza 

„Żydzi do ghetta“, 

W 10 minut po opuszczeniu iokału przez 

funkejonariuszy P. P. przybył naczelnik u- 

rzędu śledczego p. Wasilewski w towarzy- 

stwie przedstawicieli wydziału prasowega 

Komisariatu Rządu oraz funkejón-. 

P. P. 1 dokonali ponownej rewizji. 

KŁOPOTY KORFANTEGO... 

Krążą uporczywe pogłoski, że w Kutowi- 

cach ma powstać nowy organ, skierowany 

przeciw „Polonii“ į Korfantemu. Nowe pis- 

mg ma być założone przez b. dzłałaczy Ch D. 

niezadowolonych z taktyki Frontu Morges, 

ы 

ORGAN GOSPODARCZY 

STRONNICTWA LUDOWEGO. 

Z początkiem roku przyszłego ukaże się 

w Warszawie nowe czasopismo, które będzie 

organem Komisji Gospodarczej Stronnictwa 

' Ludowego. Jak wiadomo, Komisja ta nie da- 

wno powołana została do życia, Na jej czele 

stoi prezes Thugutt. 

WOŁYNIACY NA ZJEŻBZIE 

MŁODEJ WSL 

W Zjeździe Związku Młodej Wsi, który 

jak wiadomo odbędzie się 19 bm., weźmie też 

udział delegacja Wołyńskiego Związku Mło- 

dzieży Wiejskiej. 

ZYDZI NTERWENIUJĄ W M. S. Z. 

W związku z wysiedleniem żydów ze Ślą- 

ska Opolskiego sen. Schorr interweniował w 

Ministerstwie Spraw /agranicznych u dyr. 

Departamentu Zachodniego p. Potockiego. > 

/ 

„REWOŁUCJA PALACOWA“ 

W „TYG. ILUST ROWANYM*, 

„Kurier Połski* pisze: 

* Było od dawna tajemnicą poliszynela w 

warszawskim światku literacko - dziennikar 

skim, że „Tygodnik Ilustrowany”, mający > 

sobą stare i piękne tradycje, „robi bokami*, 

Ale jakoś przy opiece i poparciu naczelnika 

wydziału Kultury i Sztuki w ministerstwie 

Oświaty, wszystko foczyło się starym try- 

hem. Aż doszłn do rodzaju „rewolucji pała- 

cowej*. Dokonała się ona podobno w naj- 

głębszej konspiracji. Najprzód zmienił się 

właściciel - wydawca, później z dnia na 

dzień, nawet z godziay na godzinę, przyszia 

rekonstrukcja gabinetu redakcyjnego. Od po 

niedztałku zasiadają w nim pp. Breza 1Ho- - 

rzelski, pierwszy b. współpracownik, a dru- 

gi czynny współpracownik „Kuriera po: 

ego“. CE 27 

KIETASIS
 

Nowy obrońoa Doboszeń>tlega 

Jak słychać, w związku 1 przeniesie 

niem procesu inż. A. Doboszyńskiego na 

teren apelacji lwowskiej przywódca najź 

cia na Myślenice zwrócił się o obronę da 

adw. Macielskiego we Lwowie. Tak więc 

"ława obrońców Doboszyńskiego ulegnie 

powiększeniu, Adw. Macielski jest jednym 

z wybifniejszych przywódców nacjonali- 

stycznych na łerania Lwowa, a w okresia 

studiów brał on żywy udział w życiu po- 

„liłycznym i korporacyjnym. 

pathwała ilologów wileńskich ° 
wstępny artykuł, w którym referuja 
badania -Grodka nad filologią w Pols- 
ce. Działalność naukową uczonego 
omawia Antoni Szantyt, Bibliog afia 
jego prac oraz prace o nim zesta- 
wiają: Antoni Szantyr i Michał Am- 
bros. Zofia Abramowiczówna kreśli 
sylwetkę Tarenghiego, kolegi na ka- 
tedrze profesorskiej Grodka; Alekszn- 
det Zujewski zaś opisuje żywot I, 
działalność Jana Stanisława Kostki 
Hryniewicza, wreszcie Ambros zesta- 
wia bibliografię filologii. klasycznej 
w Wilnie w latach 1£00—1830. 

Pod względem chronologicznym 
prace omawianej księgi obejmują ca- 
ły okres istnienia Uniwersytetu w 
XIX st, nawet w owej szczątkowej 

postaci jaką były: Akademia Medyko-, 
Chirurgiczna i Akademia Duchowna, 
(działalność Hryniewicza), Mimo to 
całości obrazu dziejów filologii w owym 
czasie książka nie daje. Brak omó: 
wienia działalności Miinnicha, następ: 
cy na katedrze Grodka. Należa!oby, 
też przedstawić działalność jego ucze, 
niów: Żukowskiego, Sobolewskiego 
i Kowalewskiego. Są to braki, z któ- 
rych zdają sobie sprawą inicjatorzy 
i wydawcy książki, jak o tym infor- 
muje słowo wstępne prof. Oki. Na- 

   



4 „KURJER“ Nr. (4306). 

Jak organizowano marsz 
ma miasto Jarosiaw 
Prote: przywódców stra ku ch'opskiego w Małopolsce 

Przed Sądem Okręgowym: w Przemyślu 
rozpoczął się dn. 14 bm. proces przeciw= 
ko wiceprezesowi Stronnictwa Ludowego 
na. pawiał jarosławski, J. Kasprzakawi: (0- 
skarżonemu: . arli. 164 $.2 k.k. i 254 k. k.), 
hr. Drohojowskiemu (art. 164 $ 2 k. К, 
26, 223 k. k.), J. Maziarkowi, K. Wlažle 
(164 6. 1 k. k.), Wł. Milkowskiemu (164, 
S tk. k. i: 250-k. k.), J. Orzechowi, 1. Ru- 
sinkowi, K. Sofskiemu (223 k. k.), J. Siup- 
kowi i J. Świłałowskiemu: (154 $; fk. le). 
Prócz J. Kasprzaka i Drohojawskiega, któ 
rzy odpowiadają z. więzienia, wszyscy in- 
ni adpowiadeją z wolnej stopy. 

Wszyscy: askarżeni byli do: tej pory 
niekarani. Siedmiu z nich jest żonałych, 
3 — wolnego słanu; trzech służyło w woj 
iku; będąc obecnie w rezerwie; jeden z 
z askarżanych jest właścicielem: dóbr (Kr. |. 
Drohojowsk:); jedem stolarzem; jeden ko- 
walem, jsden emerytowanym kolejarzem, 
reszta — drobni: rolnicy, jeden: posiada 
Fm. ziemi, 2 — 2 | pół m., f —4i m. 2— 
£ | pół m, 

€O „4ÓWI AKT OSKARŻENIA. 
Kasprzak i Drohajowski odpowiadaję 

ra ło, że od 19 do 2f sierpnia kierowali 
zebraniem, mającym na: celu przeciw= 
działania drogą, przemocy czynnościom 
urzędowym policji, zmierzającym do 
przylrzymania  kierawników | członków. 
bojówek strajkujących oraz przewódców 
skcji: sirajkowej, Kasprzak ponadło, że 
w dn. 23.X, przygniėtiszy leżącego Aa 
ziemi Wł. Huka, zmuszał go do. wyjaś- 
nień, po co przybył! do Pawłesiowa, zaś 
Drohojowski ponadło, że nekłaniał J 
Drzecha do utrudnienia korzystania z 
róg publicznych, przeznaczonych do 
komunikacji, przez ścięcie i ułożenie 
trzew w poprzek drogi. Maziarek, Wlaz- 
ła i Miłkowski są oskarżeni o łe same 
występki co Kasprzak i Drohojowski, 
Orzech, Rusinek i Solski, że działając 
w dn. 20.VIII, wspólnie utrudniali pow- 
1zechne korzystanie z drogi publicznej 
larosław — Pawłosiów, przez. ścięcie 
przydrożnej: topoli, dług. 20 m. i ułoże- 
nie jej w poprzek drogi; Słupek, że w dh. 
Z1.VIII w Powlasiowis wzywał, by: w razie 
przybycia policji, zasypywano. jej oczy 
piaskiem | popicłem: „a Światłowski,, aby 
chłopi: przygotowali kenzynę w puszkach 
* po zapaleniu rzucali je na przeježdžają- 
ką sufomi policję. 

GENEZA STRAJKU. 
Akt oskarżenia w uzasadnieniu podaje 

genszę sirajku, zarządzonego na mocy 
upoważnienia do. zaositzenia: opczycji 
przez kongres nadzwyczajny Strn, Ludo- 
wego w styczniu br., przez NKW, prokla- 
mawanego: w dn. 15.VIII. Strajk. miał cha- 
rakier maniłesłacji poliłycznej, a. celem 
Jego było: zadokumenfowanie wobec rzą 
du żądań zrealizowania programu poli- 
łycznego $. L, w szczególności posfula- 
łów, zawarłych w izw. rezolucji nowosie- 
leckiej.. Strajk w pow. jarosławskim pro- 
klamował prezes B. Gruszka, wydając za- 
sządzenia techniczne. 

Ponieważ. część ludności. wiejskiej nie 
solidaryzowała się ze sfrajkiem, wynikały 
na drogach załargi między strażą, złożo- 
fą z kilkunastu lub kilkudziesięciu osób, 
n wieśniakami, zdążającymi do miast z 
pradukiami, które: kończyły się pobiciem 
eparnych i niszczeniem produkiów. 

TERROR STRAJKUJĄCYCH, 

Gdy gwałt | ferror przybierał z każdym 
dniem na sile, ponieważ akcja organów 
bezp. spotykała się z oporem ze strony 
bojówkarzy, a wezwania do rozejścia się 

stępny tom: prac Koła przyniesie być 
może. uzupełnienie owej, luki. 

Z samega wyliczenia tytułów wi- 
dzimy, że większą część. ksiażki: zaj- 
muje omówienie działalności Grodka. 
Stosunek ten jaszeze jaskrawlej; sie 
wyraża w zestawieniu ilościawym stron. 
Grodkowi poświęcono: str 376, pozo 
stałym: łącznie z bibliagrafia filołogii: 
klasycznej w Wilnie str. 97. Jest to: 
pewną wadą kompozycyjną księgi, 
która się: da wytłumaczyć potrzebą 
wszechstronnego przedstawienia: roz- 
ległej działalności Gotfryda Ernesta 
Grodka.. 

Tytuły prac Grodka łącznie z wy- 
Kkazem: obszernej korespondencji, jaką: 
prowadził an, uczeń: slynnego Hey- 
nego z uczonymi: niemieckimi, dają: 

- pojęcie o bogatej twórczości nauko- 
wej profesora: wileńskiego. Z. grun- 
townej: rozprawy Szantyra; poznajemy 
jego pogłądy metodologiczne; zazna- 
jamiamy się bliżej z jego: pracownią 
naukową. i rezultatami, do klėrych 
doszedł w swych: badaniach, dowia- 
dujemy się, że: cudzoziemiec ten dał: 
impuls powstaniu czasopismiennietwa 
w Wilnie |ako redaktor i wydawca: 
Wileńskiej Gazety Literackiej, 

Spełniał on rolę łącznika miedzy 

     

  

| nie: ednosiły skuiku, oddziały policyjne 
musiały rozpraszać zbiegowiska siłą przy 
użyciu pałek gumowych. Ta słanowcza 
skcja policji spowodowała, że: łącznicy 
na koniach i rowerach zawiadamiali a 
łym. prezesów: kół S. L., którzy następnie 

, zarządzali zbiórki chłopów, a ci, uzbroje 
(ni w widły, kosy oraz inne narzędzia, 

 waściach. (Szówsko, Munina), Dachodzące 
do paru tys, osób tłumy, oblegały for- 

| malnie niektóre miejscowości. i drogi. 
Wobec tak poważnej syłuacji, musiały 
władze bezp. zarządzić przytrzymanie 
członków bojówek, przewódców skeji 
"strajkowej. 

„KOMENBA“ V „SZTAB“, 

W dn.. 20.VIIL areszlowano W.. Jadliū= 
jskiego; kierownictwo akcji objął wów- 

| czas drugi wiceprezes $. L. pow. jaros- 
lawskiego, Kasprzak z Pawłosiowa, gdzie 
powsłała: tzw. przez chłopów „Komenda? 

(b „szłak”,, w kfórej, skład wchodzili: Kas- 
| przak Drahajowski, Wlazło i Maziarek, 

| Jako pow. komendant. siraży porządke- 
, wej. Z. „komeondy” szły rozkazy, meldun- 

, ki, dyrektywy. Nikt nia mógł bez „prze- 
; pusłki” opuszczać. wsi, 
| doprowadzeno. Na: skutek wydanego za- 
rządzenia: przez „komendę”, zaczęły do 

| Pawlosiowa nadciągać uzbrojone w kosy, 
| widły, a nawet broń palną grupy, sią- 
gające do kilku łysięcy osób, które: Kasp- 
rzak zaprowadził do. lasu: pawłosiowsk e- 
go, gdzie podzielone: tłum: na 4 oddziały, 
koczując: je, pod dowództwem wyznaczo 
nych: przez Kasprzaka: dowódców, da Wid 
nej, Muniny, Tywonii i Pawlosiowa, Od- 

| dział: pawłosiowski. padzielona na pluło- 
ny, z których jedan był saperski do: wzno 

era 

  

   

  

Komisja prawnicza Senafu przed przewod 
nictwem. sen. Terlikowskiego rozpatrzyła 
projekt ustawy © ochronie znaku l nazwy 
Czerwonego: Krzyża oraz godła: Związku 
Szwajcarskiego | na wniosek sprawazdaw 

projekt według uchwały Sejmu bez zmian. 
Nasiępnie: komisia: wysłuchała: sprawo 

tdanla sen .Sfaniewicza © projekcie: usta- 
wy o zniesieniu insiytucji sądów przysięg 
łych I sędziów pokoju. Sprawozdawca wy 
powiedział się za utrzymaniem sądów 
przysięgłych, a za zniesieniem Instytuoji 
iędziów pokoju, proponując odroczenia 
dyskusii F zaproszenie na komisję rzecza: 
imawców. 

Komisja w głosowaniu wniosk spra- 
wozdawcy © odroczenie dyskusji odrzu: 
tiła | przystąpiła da: dyskusji merytorycz- 

nej. 8 

Sen. Terlikowski wypowiedział się prze 
clw sądom przysięgłych, natomiast za 
wprowadzeniem do sądownictwa karnego 
czynnika społecznego, zgłaszając. nastę- 
pującą rezolucję: „Senat wzywa Rząd de 
przedstawienia lzbom Ustawodawcz. pro- 
IEA EEE    

    
BI 

| Wilaem a światem naukowym zagra- 
/ niea, zaszczepił na gruncie wiłeńskim 
zdobycze mechumanizmu, kształcił 

| umysły na literaturze świata kłasycz- 
nego budząc ku niej szczerą miłość 

(1 kult. Wymownym wynikiem tej jeqo 
i pedagegic”nej, działalności: jest szereg 

jmich: zaliczyć też nam trzeba i Joa- 
chima Lelewela, który dzięki Grodko- 

| wi wyniósł: z. Uniwersytetu Wilerńskie- 
go' ową: gruntowność: i pasję badacza. 

| Z kart ksiegi wieje podziw i uz- 
|manie dła działa'ności Grodka. Lacz- 
|ność ze świetną tradycją nawiązana 
| została. Czujemy, że ten węzeł za- 
| dzierzgnięty między młodymi filologa- 
mi wileńskimi u ich moprzednikami 

jw pierwszej połowie XIX st. jest moc- 
ny. Świadomość tej łączności zwięk- 
sza poczucie odpowiedzialności, po” 

| dwaja energię, przestrzega przed po 
| wierzchownościa, zaostrza wzrok i myśl 
| twórczą, Guod felix faustum fortuna- 
tumque sit. 

Witold Nowodworski. 

| —-000—   

| poczęli się skupiać w. niektórych miejsca: | 

„podejrzanych” | 

szenia berykad na drogach, Inny pełnił 
funkcję żandarmerii, 

Na zebraniach, odbywanych w. świeł: 
licy, wydawano polecenia zaopatrzenia 

| się w piasek, popiół, benzynę, do afako- 
(wania znienacka oddziałów policyjnych: 
Wystawiane czujki. doprowadzane niepe 
wnych. 

KWAŁIFIKACIA PRZESTĘPSTW. 

| Z zeznań świadków wynika, że akcja 
| była zakrojona na szerszą skalę, »ż do 
zbrojnego wymarszu do Jarosławia, gdzie, 

| według słów Kasprzaka, miano opanować 
| magazyny, amunicję: i karabiny. 

Akt oskarżenia zarzuca, że: kierowni- 
czy charakter udziału oskarżonych — Dro- 

| hojowskiego: | Kasprzaka ——- został nie- 
| zbicie stwierdzony. Oni: to ułożyli płan, 
wydawali wszysikie zarządzenia. Czyny 
' dalszych oskarżonych —- Maziarka, Wlaz- 
ly, Mitkowskiego — z uwagi na ich pod- 
rzędną: rolę: w zebraniu, ograniczyły się: 
do uczestnictwa w zebraniu, z pełną: świa 
domością celu przestępczego, dls którego 
zebranie urządzeno.. 

OSKARŻENI NIE PRZYZNAJĄ SIĘ DO 

! 

Po odczyłaniu akiu oskarżenia, składał: 
/wyjaśnienia osk, Kasprzak, który nie przy 
znaje się do roli kierowniczej: w: zebra- 

| niach chłopskich | twierdzi, że dążył: do: 
uspokojenia rzesz chłopskich; które ze- 

| brały się w Pawłosiowia. Pozostali oskar 
żeni, z. wyjątkiem Rusinka, również nie 
przyznają się do zarzucanych: im czynów. 

Oskarżony Rusinek. przyznał się do: ści- 
nania drzew w cełu przerzucanie: ich przez 
drogę i tworzenia barykad, oświadczając, 

| że czynił ło ze strachu przed pobiciem   
BEDE ala horicė“ 

i DSA 

Zniesienie sądėw przysieglych 
uchwaliła komisja prawnicza Senatu 

jekfu ustawy, powołującej do udzłałw w | wacki, Luliomirski, Dworakowski, Lewan- 

  

czy sen. dr. Głowackiego przyjęła fen | 

| uczniów, którzy stanowia pod pew- | 
nym względem szkołę Grodka. Do.) 

'go przez chłopów. 

   

  

, wymiarze sprawiediiwości czynnik społecz 

| by wespół z sędziami zawodowymi w o- 
, fzecznicfwie karnym”. 

Sen. Pefrażycki wypowiedział słę 1a 
miesieniem sądów przysięgłych I zgłosił 

| poprawkę do arf. 2 projektu ustawy freści 

j damł przysięgłych. przed wejściem w ży» 

według: dofychczasowycit przepisów”. 

Poza tym w dyskusji zabierali głos 
| fenałorowie: Róg, jeszke, Barański, Gło- 

niedawno wrócił z podróży, wydarzył się 
| nieszczęśliwy wypadek. 

Wewnątrz jednego z kotłów maryna- 
(rze oczyszezałi rury do przegrzewania 
pary. W tym czasie oficer-mechanik Jerzy 

| Berzanewski, ciworzył górny zawór kotła, 
Ponieważ zapomniano spuścić wodę. 
przed rozpoczęciem oczyszczania rur, 

| wskutek otwarcia zaworu wrząca woda i 

40 lat temu 

й Kiopoty z. mehem ulicznym w Londynie 

| są; z każdym niemał dniem większe. Za cyr- 
| kiem Piccadily 1 Placem Poczdamskim,, dzieł 

j ni: poliejanci. posługują: się autamałycznymi 

| sygnałami świetlnymi, jak we: wszystkich 

| zwesztą obecnie stolicach: europejskich. My- 

| Sano, że przez: wprowadzenie: tych: sygna- 
| łów uniknie się: wszelkicły trudności komn- 

wikacyjnych, co okazało się niestety złudze- 

niem,. Jakże: często pojazdy: muszą: po. kilka 
| minut czekać, zanim otrzymają, zielony 

| sygnał 
Specjaliści, którzy już od: kilku tygodni 

| to urządzenia badają, doszłi do: wnioska że 

rajlepiej zdjąć te nowoczesne lampy syg- 

nałowe:i zastąpić: je z powrotem. policjanta 

| mi, gdyż policjanci są na. ogół sprawniejsi w 

kierowaniw ruchem, niż świetlny sygnał. 

Jedno z pism angielskich. zamieściło w 
tych: dniach: ciekawy artykuł na temat ru 

chu ulicznego, w którym podaje, że w roku 

1697 w centrach wiełkich miast dorożki szyb   
a i i i i i i a i ai k a LA aa aa   

Nazwisko Pawłowa, jednego z naj- 
, większych fizialogów współczesnych, jest 
, dobrze znane w Polsca.. O tej, wyViinej 

| posłaci zmarłego niedawno rosyjs: iego 
uczonego, o jego życiu i pracy ukazywa- 

| wdziwe wieści, Jest jednak niewielu tylko 
specjalistów, kłórzy: wiedzą na czym właś 
ciwie praca naukowa Pawłowa: polegała; 

, do: jakich: wyników doszedł, czym: wzłso- 
gacił naukę, Dzieło Pawłowa stanowi: prze 

| lam: w naszych: pojęciach o życiu psychicz 
num i zachowaniu się istof żywych, iałć jak 
iwego' czasu: epokowe dzieła Darwina sta 
nowiło przełom w' zapałrywaniach na: po- 

, chodzenia gatunków. I: tak, jak wówczas 
Darwin: wywarł agromny wpływ na wiele 

dziedzin: niezwiązanych bezpośrednio 2 
łemałem jego badań, a idee wycisnęły 
swoisłe: piętno: na całej epoce, tak obec- 
nie: staje: się: coraz bardziej widoczne, że 
podobna rola: przypada: w: udziale: ideom 

„|, Pawłowa, Dlatego też: znajomość ich: po- 
winna: u nas przeniknąć da szerokich 

j warstw inteligencji, nie: związanej nawe! 
bezpośrednio zainieresawaniami z dzie- 

Ag. „Echo“ donosi: Jak przewi- 
dują w Urzędzie Emigracyjnym po 
dokonaniu międzynarodowych przy- 
działów dla emigracji do Palestyny, 
certyfikaty emigracyjne dla Polski 
pawinny wynieść około 50 proe. ogól 
nej ich liczby, dła Niemiec 17 proce. 
Przypuszczalnie do dnia 1 kwietnia 
1938 r. wyemigruje do Palestyny 805 
Żydów, przeważnie ze sfer rzemieśl- 

Rozpoczął się przed Sądem Grodzkim w 
Ostrowie: sensacyjny proces o ubezwias- 
nowolnienie ks. Michała Radziwiłła.   

'ny, którego przedstawiciele uczestniczyli» | 

następującej: „Sprawy, wszczęfe przed są | 

| cie niniejszej ustawy, będą rozpafrywane |    

Wniosek ten został wniesiony przez człon 
ków rodziny: księcia Michała ;a mianowi- 

  

dowski,, Wołoszynowski I Wróblewski. 
Minister Grabowski, popierając wnie- 

tek Rządu: za zniesieniem sądów przysięq 
| lych l sądów pokofir, oświadczył, że Rząd 
| wniesie do lzłz Ustawodawczych projekt 

| ustawy w myśl rezolucji, zgłoszonej przez 
| sen. Terlikawskiego. 

W głosowaniu komista uchwaliła znie- 
| słenłe fnstytucji sądów przysięgłych I są-- 

| Peirażyckiego 5 rezolucję sen. Terlikow-- 

|sklego. Wobec złożenia referatu przez: 
sen. Sianiewicza sprawozdawcą na ple- 

num: zosłał wybrany sen. Petrażycki. 

8 marynarzy poparzonych w kotle 
na statku S/$ „Pułast(" 

W Gdyni na siatku „Pułaski”, który | para wdarły sią do rur I poparzyły mary- | 
narzy. Czierech opafrzono na. mlejscu.. 

Jerzego Perzanowskiego, który został naj 
bardzie; poparzony, palacza Antoniego 
Jabioneckiego: oraz. marynarzy Szczepana. 
Kocielskiego | Edwarda Peterka: przewie- 
złono do; szpiiała S$. Miłosierdzia. Stan 
Perzanowskiego jest b. ciężki, frzej po- 

zostałł po: kilku dniach opuszczą szpiłał. 

szybciej jeżdżono dorożką, 
niż dziś autem 

| ciej się poruszały, niż dziś uła. Zainteresu- 

punkty Londynu: i badali a ile on jest zgud. 

ny z prawdą. Ku ich. zdumieniu okazało się; 

podczas gdy. dziś na przestrzeni 6 kilamei- 
rów ruchliwej, ulicy średnia: szybkość auta 

| wynosi przeciętnie tylko 11 13/4 klin na go: 

ą dzinę, 

23-letnia Milica Jorigie, w Bie- 
| lopolie, obcięła swojej 18-letniej sio- 

Milica, która w najbliższym cza- 
sie miała wyjść zamąż, zauważyła pe- 
wien. chłód: w zachowaniu się narze- 

| czonego. W końcu wykryła, że powo- 
dem tego była jej siostra, która za-   

ły się: u nas liczne, mniej: lułr bardziej: pra | 

dów pokaju oraz przyjęła poprawkę sen. | 

| wani! tym: artykułem udabi się о гчей уе В 

że średnia. szybkaść dorożki: konnej przed | 
| 40 laty wynosiła okałó 15 km. na podziuę, | 

| strze: wszy nożyczkami do paznokci, | 
ponieważ „odbiła”* jej narzeczonego. | 

Wielkie dzieło Pawłowa 
„Wykł:dy e czynności mózgu” po polsku 

dziną naukową, w której Pawłow praco. 
wał. Cel ten mógłby być osiągnięiy przez 
odpawiednie popularyzacje. Są one jed- 
nak potrzebna tylko wiedy, ježeli jaka te- 
oria naukowa jest zbyt skomplikowana lub 
oparła: na danych niedostępnych dla laj. 
ków. W przeciwnym wypadku lepiej sa; 
czerpać z pierwszego źródła; nie bowiem 
nie może: zasiąpić: sałystakcji. bezpośred. 
niego obcowania z. samyn twórcą wiel» 
kich idej: naukowych. „Wykłady o: czyn- 
ności: mózgu!” nie są książką popularyza- 
cyjną. Jest ło dzieło naukowe, lecz dzieło 

| wyjątkowe. Bogata, ekspanzywna natura 
Pawława: promieniuje z kart tej książki 
i ożywia martwe opisy doświadczeń. Czy. 
telnik może śledzić stopniowa rozwój 

| myśli: auiora, brać udział w jego uniesie 
niach k zwątpieniach, martwić się z po- 

| pełnionych błędów i cieszyć z odniesio- 
nych sukcesów, przeżywać te! wszystkie 
wzruszenia, kłóre przez wiele: lat życia 
autora pchaly go do ciągłej pogoni za 

prawdą. Obecnie dzieła to: ukaże się w 
| łemaczeniu: polskim, nakł. Taw. Wyd, 
„Rój”. 

  
[Możliwości emigracji żydowskiej 

niczych i drobnego handkt. Pierwszy 
transport opuści Polską 18 grudnia 

|rh Być może, po zakończeniu roz. 
działw certyfikatów emigracyjnych 
liczba ta da się powiększyć.. W ostat. 
nich latach zaznaczył się wydatny spą' 
dek emigracji z Polski: w roku 1935 
emigracja: wyniosła 24.800 ludzi pod- 

czas gdv w roku 1936 lczha ta spadła 
| do 10.660. - 

Ministerstwo zainieresowało się Swawą | 
- ubezwłasnowolnienia ks. M. Radziwiłła” | 

Rozprawa przy dzwiach zamkn ętych 
cie: przez brata księcia Janusza Radziwiłła 

< Ołyki, bratanka księcia Michała: z Nag. 

łowie w Kieleckim oraz. przez hrabinę 

Leontynę Skórzewską. 

Największą sensacją rozprawy był fakt, 

te prowadzona ją przy drzwiach zamknię 

tych. Rozprawie przewodniczył sędzia 

Goncerzawicz a jako obrońca: 2 Mi 

chała: występuje adwokat Pieczyński w za- 

stępstwie adwokała Winkowskiega. Wnia 

sek<6 ubezwłasnowolnienie złożony przez 

rodzinę księcia Michała popiera adwokai | 

, Demhbiūski 2 Poznania, = 

Wielkie zainieresowanie wzbudził u 

dział w rozprawie z urzędu prokurałorą 

| Damma, który: na: specjalne zarządzenie 
Ministerstwa Sprawiedliwości — popierą 
wniosek. Zarządzenie fo zostało wydane 

w interesie publicznym. Na: rozprawę we- 

zwano: trzech świadków, a mianowicie by 

łego: kapelana w Antoninie ks. probosz 
, €za Liberskiego, prof. Biehleria oraz Sche 

, chteła. Są to. świadkowie rodziny. Zostaną 

| zawezwani [eszcze dalsi: śwłacdkawie. 

p KAAASDAŁAŁAŁ AEO 20 0 

4 Teatr m. NA POHUL 

Dziś: o: m. 8.15 wiecz. 
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а 

— Озбайков е pociągi 
de Warszawy 

w czasie świąt o 
Dyrekcja. Okr. Kolei Państw. w Wiłnie 

| komunikuje, że w okresie świąt Bożego Na. 
radzenia będą uruchomione pomiędzy Wil. 

| nem x Warszawą Główną dodatkowe pocią- 

| gi pasażerskie świąteczne według następu- 
| jacego rozkładu jazdy: 

Odjaza z Wilna w dnisch 24, 22, 23, 26, 
27 1 28 grudnia rb. o godzinie 20,00. 

Dalėj: 

Osiny — przyjazd 21,28. Odjazd — 24,83, 

| Grodno — przyjazd 22,5% Ode — 33,05 

Bialystok — przyjazd: 0,47%. Odjazd 1,12, 
Warszawa GE — przyjazd 513, 

Odjazd: 2 Warszawy Głównej: w dniach 

(2%, 20, 25, 26, 27 128 grudnia rr. © g. 21,55, 

Dalej: > 

Białystok — przyjazd 1,38. Oljazė 158. 

Grodno — przyjazd 3,23. Gdjazd BK 
Orany — 4,52. Odjazd: 4,57. 
Wilno — przyjazd 6,30. | 
W pociągach: powyższych: będą: kursować 

j wagony 1, 2 i 3 klasę. 

salą 

  
' Zzazdrości obcieta siostrze uszy 

| częła ze skutkienr zabiegać o jego 

| względy. 

Miliea długo ezekała na. sposob- 
| ność do zemsty. Pewnego: wieczoru, 
gdy siostra udała się na spoczynek, 

/ wpadła ona na: straszny pomysł. No- 
życzkami, którymi właśnie obcina 
paznokcie, obcięła jej uszy.   +!
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Drugi dzień procesu grupy Dembińskiego 
Drugi dzień procesu „grupy Dembiń- 

skiego” się dalszym  elągiėm 
wyjaśnień Jędrychowskiego. Prokuraforo- 
wi chodziło © to, aby Jędrychowski wy- 
jaśnił, dłaczego w jednym: ze swoich arty 
kułów sugerował, że rozwój wypadków 
we Francji zdąża do dyktatury proletaria 

— fu, dlaczego ustosunkowywał się do tego 
przypuszczenia życzliwie, agłtując nawet 
za tego rodzaju dyktafurą. 

Jędrychowski odpowiedział na fo, że 
jeżeli chodzi o ocenę: ówczesnej syfuacji 
we Francji, wyrażonej w artykule, to musi 
przyznać że była: cna błędna. Zaznaczył 
jednocześnie, że w ogóle dyktatury pro- 
lefariatu nie odrzuca, jednakże w artykule 
rwołm nie agłiował za nią. 

W: swego rodzaju „„dyskusji” na lemai 
marksizmu, która się wywiązała w pew- 
nym momtencie między prokuratorem a 
oskarżonym, a która rozpoczęła się stwier 
dzeniem prokuratora, że „Poprostu” było 
pismem marksistowskim, Jędrychowski. za- 

znaczył, że podstawowym założeniem 
marksizmu: jest zniesienie państwa w ogė- 

le, jednakże marksizm nie: jest doktryną 
martwą, lecz daje szerokie pole do reali 
zacji zamierzeń. W obecnych warunkach, 
zdaniem ., droga: do socjalizmu prowa- 
dzi przez demokrację. 

NIE ATAKOWANG PPS. LECZ KRYTY. 
KOWANO. 

Wzmianki na femat PPS, które były 
tamieszczane w „Poprostu” | które pra- 
kuraiura ocenia jako afaki na tę pariię, 
Jędrychowski określa Jaka życzliwą kry- 
łykę posiępowania PPS. Była to krytyka 
а!, którzy czulą się odpowiedzialnymi 
*a rozwój wypadków. Chodziło wtedy o 
ewenfualne porozumienie PPS z lewicą 
Legionu Młodych. Poprostu” bylo ujem- 
nego zdania o komendzie głównej LM. 
Uważało |5 za chorągiewkę, która kręci 
ilę pod wpływem koniunktursinego wiat- 
ru. Jędrychowski: uważa, że zdanie 'ch by- 
ło rane, ponieważ Legion Młodvch, w 
rezultacie zgłosił swój akces do: OZN a 
z. porozumiewał się z Młodą Pol- 
tką. 

PPS zaczęta życzliwie krytykować wie 
dy, ady zdawało sie Im. že zbacza ona 
z właściweł linii. Jędrychowski nastennie 
mówł o fym, że prokuratura w Polsce 
nłę sprecwzawała jeszcze swego stanowi- 
tka do PPS. lecz Sąd przerywa mu, na 
wniosek prokuratora. 

Na: zakończenie swolch wyjaśnień Jęd 
rychowski przyznaje m. in., że w „Ponro- 
tfu” pod adresem fakteki PPS we Francji 
ukazał się lstufnie ciężki zarzut. 

WYTAŚNIENIA ŻEROMSKIEJ. 

Żeromska, irednieqo wzrostu szatyn- 
ka, z wybiekami padniecenia na fwarzy, 
zaczyna składać wwlaśnienia. mówiac dość 
monotannie, predko | czasami. chsofvcz- 
nie. Do winv nie przyznaie sie. Działała 
£ pobudek ideowych. Jest zdania że 
tzłowieka trzeba z początku nakarmić. a 
potem nawracać. Stoś na ona stanowisku 
współżycia między ludźmi na płaszczyź- 
nie szałecznel. 

Do „Odradzenia”* wsłapiła po ukoń- 
czeniu glmnazium, Pe pewnum czasie wy- 
staniła z niega z własnet Inicinfywy. Bo> 
tvekczas jednak jest praktykującę kato- 
łezka. 

Propozycię współpracy w „ Poprostu” 

przyjęła chetnie. Prowadziła w nim dział 
korespondencii. Ofrzymywała listy ze wsi. 
Podczas czvtania skara biedy wieiskiej 
niersz chciało sie jej płakać. 

Żeromska mówi, że „grupa Dembiń- 
skiego” nłe znaidowała się pod żadnym 
obcym wpływem. W pewnvm momencie, | 
mówiąc za wszystkich, stwierdza: 

— Bvliśmy grupą gabinefową. 
łńówi następnie o swojej pracy nau- 

featr na Pehułanć 
ее 

W w lEgCYy 

kowej w dziedzinie literatury sowieckiej 

| jednodniówce „W obronie pokoju”. Do 

komitefa okrony pakaju zaproszono 

m. in. fryzjera Murala, wileńskiego ieo- 

zofa, poniewa chodziło o poznanie sto- 

sunku: feozofów do wojny. 

Prokurafor zapytuje Żeromską czy u- 

dziełała pożyczki: „Poprostu* | z jakich 

lunduszów. Okazuje się, że pożyczała- 

„Poprostu” pewne sumy ze stypendium 

pobieranego z Funduszu: Kultury Narodo- 

wej. Pieniądze te „Poprostu? zwracalo 

jej. 

| BORYSEWICZ. 

Dembiński, korzystając z pytań, zada- 

wanych mu przez obronę,. wyjaśnia, że 

nigdy nie uznawał żadnych koniaktów z 

Kompariią I nie zgodziłby się nigdy, aby 

Jego dzłałalność szła na korzyść jakiej- 

kolwiek parfli, nieprzychylnie ustosunka= 

wanej da Państwa: Polskiego. Dlatego też 

, zdecydował się wstąpić do PPS, aby dzia- 

falność jego nie byla dowelnie związana 

: różnymi .partłami. 

Składa wreszcie wyjałnienia z koleł 

czwarty oskarżony, Władysław Boryse- 

(wicz, administrator „Poprostu” | „Karty”. 
Nie przyznaje się do winy. Zbliża się do 

siołu obrony, grzebie stę w papierach. 

w: akcie oskarżenia I dowadzi, że w eks- 

pertyzie ksiąg: są liczne błędy. Twierdzi, 

te w niektórych szczegółach. biegli wy- 

kazali krak elementameł znajomości pod- 

iławawych zasad buchalterii. 
W związku z fym adw. Szereż stawia 

wniosek o powołanie biegłych dla po- 

nownego przesłuchania. Sąd  przychyla 

się do tel prośby. Będzie wezwany jeden 

r bieglych. 

ICEK-JÓZEF SCHUS. 

Wstaje potem Schus Icek-Józef i roz- 

poczyna swoje za długie, w stosunku do 

miejsca, poświęconego mu w akcie oskar 

żenia, przemówienie. 

Nie przyznaje się do winy. Swoją ewo 

lucję duchową opisuje niemal od dzieciit 

stwa. Bołał qo zawsze stosunek pewnych 

sfer do mniejszości. Nie precyzuje ściśle 

o laką mnielszość chodzi mu, można led 

nak łatwo się domyśleć, że o żydowska. 

Uważa siebie za Polaka. Wuj jeso wał 

czył w powstani: styczniowym. Matka pra 

cowała w organizaciach niepodlegiošcio 

wych. Tvm. bardzieł więc oburzały go pew 

ne przeiawy niefolerancii. 

Stosunek de Komparii miał zawsze ne- 

| mafywisy. Tor Schus podkreśla z naciskiem. 

Nieraz ma fen femat wypowiadał się na- 

wet publieznie. 

Dembińskiego ceni i szanuje, uważa- 

jąc go za człowieka ideoweno, lecz nie 

wsnólnega z „grupą Dembińskiego” nie 

miał. 
Ww dalszym ciagu swoich zeznań Schus 

mówi: duże na femaf montowania lewico- 

| wego frontu łedneliłeae na terenie mio- 

| driešowym. Zarzut. że Ю ow właśnie mon 

| fował ten front I fo [eszcze z mastawie- 

niem prokomunistycznym. fest porbkewio- 

nv wszełkiek podstaw. Wprawdzie brał 

udział w moniowaniu porozumienia dwu 

"oraanizacvineno miedzy ZMPD a ZNMS 

na terenie aksdemickim, ale była fo akc'a 

wvražnie antvkamunistuema I nic wspėl 

neno z hasłami įednoliiego frontu nie 

| miała. 
JERZY PUTRAMENT. 

lerzy Putrament. który dotychczas ro- 

bik wrażenie człowieka gleboko 1amv$- 

ków. rozerywalących się dookoła niega, 
oświadczył na wsiępie swolch zeznań. że 

sprawy polityki dla niego są nieważne I 

mgliste. 
Do winy nie przyznał się | podkreślił. 

jeszcze raz, że od polityki stoł daleko. 
fnferesuje go literatura. W „Poprostu“   Gceniai wiersze i recenzje. Napisał także: 

"temu t próbuje obszernie udowodnić, że 

lonego, stojącego z dala od walk i wypad | 

reportaż „Z Lidy”, podczas strajku „Ar 
dalu“ dlatego, że chciał spróbować swo 
Ich sił w dziedzinie reportażu, Załął: wie- 
dy stanowiska obiektywne, 

Był członkiem Klubu Dyskusyjnego. 
Przyznaje się: ze szcz ością, pełną odwa 
gi, że na jednym z zebrań rabrał głos, 
lecz był z własnego przemówienia bar- 
dzo niezadowolony. Wszyscy mówili bo- 
wiem płynnie, gładko, a on chropowato 
| zacinał się, słowem nieudolnie. Prze- 
mówienie fo wywarło na nim bardzo przy 

kre wrażenie. 
Z przekonań jest: delstą. 

Na' fym: zakończył swoje krótkie, treś- 
ciwe wyjaśnienła Jerzy Putrament. 

OBRAZKI Z LOKAŁU ZNMS. 

Wypływa nagle sprawa słynnych [uż 
dziś obrazków. z lokału akademickiego" 
ZNMS. Prokurator, pokazując sądowi czte 
ry barwne rysunki pod szkłem, prosi o 
załączenie ich do aki sprawy, ponieważ 
treść Ich niewąfpliwie, zdaniem prokura- 
tora, podpada: pod kodeks kamy. Obraz- 
ki fe 53 pofrzebne dia charakterystyki na 
strojów w' ZNMS, którego prezesem i 
członkiem zarządu przez pewien czas był 
oskarżeny Schus. 

Adw. Szumański oponuje przeciwko 

freść fych „obrazków” jest zupełnie nie- 
winna, a nawet jeden z nich, przedsta- 
wiający krowę, wyprowadzaną z budynku 
biednego rolnika, ilustruje okėlnik mini- 
sterialny, zabraniający komornikowi zabie 
rać dłużnikowi jego ostanie, niezbędne 
dia: žycia przedmiofy.. Jeżeli chodzi o in- 
ne „obrazki“, to treść ich w porównaniu 
z. obrazkami, dopuszezonymi do sprzeda- 
ży przez władze w przedwojennym wy- 
dawnictwie PPS, jest również niewinna. 
„Obrazki! takie można nabyć w Warsza 
wie przy Alejach Jerozolimskich 3. 

Prokurafor w odpowiedzi dziękuje za 
podanie adresu. Powiadamła również 
Sąd, że w związku z „obrazkami* z 
ZNMS-u została wszczęte postępowanie 
karne z artykulu 154 $ 2. 

ŚWIADEK BLESMANOWICZ 

Na filara oskarżenia był typowany 
funkcjonariusz policji Błesmanowicz. Za- 
wiódł en jednak pokładane w nim na- 
dziele przez prasę. czekając na sansa- 
cje. Był wyraźnie nie w iormie. Mówił 
wprawdzie dużo, starał się być rzeczo- 
wym, lecz wielu szczegółów nie mógł so- 
bie: przypomnieć i operował materiałem 
konfidencjonalnym. Nie podał ani jedne- 
go konkreinego faktu, oparfego na dacie, 
mieiseu lub sumie pieniężnej. 

Na pyfania adw. Szumańskiego świa- 
dek wyjaśnia, że nie ma wyższego wy- 
ksziałcenia | że nie skończył fakże szkoły 
średniej. 

Adw. Szumański — A wie pan kto 10 
był Ossietzky! Ossiefrky w: Niemczech. 
Z czego on utrzymywał się! 

Śwladek Blesmanowicz — Nie. 

Adw. Szumański — | kierował pan 
przez 43 lań politycznym urzędem śled- 

<zym w Wilniet 
Śwładek: mówi, że tylko: w ciągu kilku 

Adw. Szum. — Czy pan zeznawał w 
„procesie jedenastu”ł 

Świadek. Bi.. potwierdza. 
'kdw. Szum. — A czy pan wie, że w 

procesie fym zapadł  trzykrolnie wyrok. 
uniewinniający: Jędrychowskiego | że w 
mofywach Sąd nie dał wiary pańskim ze- 
znaniomi 

Świadek BI. tego: nie wie. 

Św. Blesm. twierdzi, że informacje kon 
fdencionalne siarał się sprawdzać, ze- 
stawiać i jest pewien: ich wiarygodności. 

Następni. świadkowie oskarżenia, zba- 
dani do przerwy popołudniowej, to przed: 
stawiciele urzędów. powiatowych: i woje: 
wódzkich Ziem. Północno-Wschadnich: 
Mówiil © tym, że na teren: ich przychodzi- 
ło „Poprostu“ I. „Karta“ I že byly one 
goraco. popierane: | kolpariowsna przez 

komunistów | ludzi podejrzanych o ko- 
munizm. (z) 

FQ PRZERWIE. 

Po przerwie południowej f. j. od godz. 
17.30 aż do godz 22,15 trwało badanie 
śwladków. Większość zbadanych: świad- 
ków nie wniosła nic cłekawego do proce- 
su. Świadkowie: oskarżenia, przedstawicie 

| le urzędów powlatowych, wojewódzkich i 
funkcjonariusze policji. z obszarów: państ- 
wa stwierdzzii jedynie, ogólnikowo. że 
na ich terenie przychodziło „Poprosiu” i 
„Karta“ I że te pisma były popierane 
przez ludzł związanych z parlią. komuni- 
styczną. Jedynie św. Józef IZYDORCZYK, 
starszy pastęrunkowy policji politycznej 
we Lwowie,. wyróżnił się swymi zeznania 
mi ad szablonowych zeznań innych žwlad 
ków. oskarżenia. 

Zeznawał on w sprawie udziału H. 
Dembiūskieno w aktdemii peświęcnnej 
czei francuskiego pisarza Romałn Rol- 
land'a która odbyła się: we Lwowie w mar 
cu 1936 r. oraz zjazdu pracowników kuliu 
ry, który adlwi się w mału 1934 r. Na fych 
imprezach, które zdaniem świadka nosi- 
ły charakier komunistyczny, wystapienia 
oskarżonego H. Dembińskiego miały być 
wywrotowe | sorzeczne z przewisami praw 
nymi. Miedzy innvmi na zieždzie pracow- 
ników kultury H. Demblóski miał wzsleść 
okrzyk: „Towarzysze moi ze stolicy Zacho 
dnież Białorusi: Wilna polacili złożyć poz 
drowienie bokaiarskim. towarzyszom ze 
stolicy Zzchodnieł Ukrainy Lwowa”. 

Qprócz teno świadek mówił o stosun 
kach H. Dembińskieńo 2 Nasrkowskim 
b. członkiem akademickiego „Orradze- 
nia”, a ostatnie znanum działaczem komu 
nłsiycznym. Świadek twierdzi róvmież 
łe niektórzy działacze FPS Iwewsklega, 
Jak adw. Kersztahi: red. Jampolski ! Szczy 
rek za działałność |edneliiofrontową 10 

| stel wydaleni: z PPS. 

Po konfrontacji jednak św. Izedorczyka 
ze ćw. Pużakiem generalnym. sekrefarzem 

„PPS. okazalo się, że fwierdzenia o wyda 
leniu wspomnianych działaczy z PPS nie 
odpowiadalą rzeczywistości. 

Również I H. Dembiński, sprostował 
niektóre zeznania św. lzydorczyka, 

Św. Pużałe Kazimierz, sekrełarz Gene- 
ralny Kom. Wvkon. PPS zeznał. że latem 
1937 r. Demkiński, Jędrychowski I Dzłe-   lat, będąc zastępcą kierownika. 

TDS ATR 

Gwiazdka dla dzieci 
Miejski Komitet Obywatelski Zimo- 

"wej Pomocy Bezrobotnym w W Inie 
organizuje w niedzielę 19 b.m. pow- 
szechną zbiórkę na fundusz qwiazd- 
kowy dla dzieci rodzin bezrobotnych. 

Wierzymy, że tak szlachetny cel 
poruszy serca wilnian i zwiększy tra- 
dycyjną ich ofiarność. 

Nie powinno zabraknać nikogo'| 

włcka, perttakfowali z nim: w sprawie przy. 

rodzin bezrobotnych 
przy puszce kwestarzy. z 
-Biedne maleństwa bezrobotnych 

chcą mieć tradycyjną „gwiazdke* na- 
równi ze wszystkimi dziećmi Polski, 
czekają więc z ufnością na Waszą 
ofiarność, : 

Miejski Komitet Obywatelski 
Zimowej Pomocy Bezrobotnym 

w Wilnie, 
  

sie dem 
Sztuka w 3 aktach M. Morozowicz-Szczepkowskieł, 

reżyseria M. Szpakiewicza, dekoracje K. i I. Golusów 

` Jeśli ta sztuka nie pociągnie pu- 
piiczności, to już nie wiadomo, co 
„pociągnie*. W każdym razie dawno 
już nie obserwowaliśmy tak żywego 
udziału widowni, jak na onegdajszej 
rermierze. Uldział ten wyraża się. nie 
jaskrawo, ale — ciągle. Cały niemal 
akt „pierwszy, oraz znaczna część 
drugiego: | trzeciego rozgrywają się 
wśród t. zw. „sznurku“ na sali. Jak 
na sztukę, w której poza kilku awan- 
turami w grubszym stylu na ogół się 
„dyskutuje* — to jest bardzo dużo. 
22 Koa ca nie- 

p wie. tej tradycji: „Wiś- 
niowych alla". Sz Ja- 
siów* — zobrazować scenicznie pa- 
sjonującą dziś wszystkich problema- 
tykę spróchniałych: „gniazd rodowych”, 
t. zn, — wcale poważny fragment 
naszej rzeczywistości ziemiańskiej. Zro- 
biła to w sposób prosty i: mało wy- 
szukany. to prawda. Ale czyż teatr 

nie jest także i od tego, żeby o rze” 
lczach pasjonujących ogół mówić 
|w sposób dostępny dla maluczkich? 
Zapewne, gdyby „Walący się dom“ 

pisa! źżczyzna, mniej byłoby tam 
|„liryki* i „afektacii* a za to atak 
skoncentrowałby: się: bardziej świado- 
mie: — może na barbarzyńskiej już 
dziś, 
dalnych w śmieszny: nieraz i odraża- 
jący dziwołąg wyrośniętej „etyce* co: 
poniektórych „gniazd rodowych"; mo- 
że na zacofaniu, zaniku sił intelek- 
tualnych (na rzecz wegetacyjnych), 
oraz ekspansywności — tych „cho- 
robach zawodowych” pozostawionego 
„samemu stanu ziemiańskiego; może 
wreszcie na potwornym marnotraw- 
stwie tego co jeszcze w głowach 
i w ziemi zostało? Każdy z tych „te- 
matów* wart jest scenv. Ale sztukę 
pisała kobieta, więc całym pory-   wem impułsywnej uczuciowości objęła 

z zapomnianych uzusów feu- | 

wszystko, zmieszane, skłębione w na- 
turalistycznym,  „życiowyn* splocie 
| — uszanować należy talent, który 
sprawił, że wszystkiego tego nie za* 
plątała bez. reszty w jakąś „nieczy- 
telną* całość, że — przeciwnie wątki: 
poszczególne widać dostatecznie, aby 
mogły sią stać pobudką myślową 
nawet dla niezbyt wyrobionego widza. 
Chcę podkreślić ten: zmysł naturali- 
styczny, obserwatorski. — Mimo, że: 
„dom, który widzimy na scenie jest 
raczej z ponurego zdarzenia, niż о- 

' biektem „statystycznym”, to przecież 
instynkt prawdy życiowej, to niewąt- 
| płiwe „atu”* autorki, sprawił, że zjawy, 
poruszające się na scenie pokazuja 
maski i maniery autentyczne, pod- 
patrzone, wywołujące u widza grymas 
śmiechu tyrm okrutniejsży, że ma on 

|w swej prywatnej pamięci podobne 
zjawy, równie ułytułowane jak po- 
kraczne. 

Udało się autorce kilka postaci: 
Przede wszystkim _ stary Rakuski 
(Wotlejko), główne straszydło w tym 
strasznym dworze, wampir nawet po- 
trosze, siłą tej może wyssanej z oto- 
czenia krwi: najbardziej żywy. Dalej: 
ostatni z Rakuskich, Janek (Staszew-   
  

ski) 26 letni dryblas, „poprawiający _ 
     

rasę“ dzieci: fornalskich i hulający 
za forsę zrobioną na truskawkach. 
Warto zobaczyć te dwie role. Jak.ci— 
ojeiec i syn — umieją przejść gładko 
od: pleple na tematy „rodówe* do 
płaskiej chytrości gdy zwęszą pienia- 
dze, jak niesamowicie: brzmi: w ich 
ustach pustka wewnętrzna patetycz- 
nego frazesu. Wołłejko, zwłaszcza 
wstadium apoplektycznym znakomity. 
Staszewski (może w atmosferze pre- 
„miery) miał momenty mniej pewne 
(przeładowanie gestu obok monotonii 
w śmiechu), ale stworzył postać wy- 
razistą i przekonywującą. 

lnne postaci, a więc tkliwa do 
rozłazłości Ludwika (Szpakiewiczo- 
wa), posażna nanienka z sąsiedniego 
dworu. (H _ Billing), piełęgniarka - 
aferzystka (Irena Erhardtówna, któ- 

| rą widzieliśmy po raz pierwszy), lekarz 
wiejski z mowoczesnym  zacieciem 
'(Jaglarz), stary sługa (Pofoński) — 
|nałeżą już do „reportażowego* szta- 
„fažu. Nie omawiając tych ról szcze- 
„gółowo, powiedzmy, że — jak całość 
sztuki — zostały one wszystkie bez 

| wyjątku opracowane trafnie i dokład- 
nie, oczywiście w naturalistycznym 

' guście. 

jęcia ich oraz Ich grupy składającej się z 
20 kilku osób. Po: przeprowadzeniu pew- 
nych konsultacji programowych wspom- 

„niane osoby w' zasadzie zostały przyjęte 
do PPS.. Nie są oni jednak jeszcze człon- 

| kami pełnoprawnymi, gdyż nie załatwili 
wszystkich formalności I nie odbyli okresu 

| próbnego. 

' Na zapyłanie prok. czy świadkawi by 
| ly znane napaści „Poprostu** na: PPS i na 
Leona: Wasilewskiego, świadek odpowie- 

| dział, że krytyka: PPS jego zdaniem jest 
pożądana.| że ie bynajmniej nie było prze 
szkodą dia przyjęcia Dembińskiego | in- 
nych do Polskiej Partii Socjalistycznej. 

Poza tym, na szereg zapytań cbrony 
o zdanie świadka o Demblńskim i' Jędry 
chowskim, Pužak, vyjašnii; že z rozmów z 
nimi: odniósł: jak najlepsze wrażenie V že 
uważa Ich za dobry | dodatni: narybek dla 
PPS. 

| Spośród: następnych: świadków: wyróż- 

nił się ks. Henryk Hlebowicz, który zna 

Dembińskiego i: Żeromską, od. szeregu: lat. 

Ks. Hiebowicz, wygłosił dłuższe, przemó 

wienie wydając jak. najlepsze: śwładectwo 

a Dembińskim: i. Żeromskiej, Z całym po- 

czuciem odpowiedzialności stwierdził: on. 

że działalność Dembińskiego*i. Żeromskiej, 

Jego zdaniem: daleka była: od komunizmu 

| nie słała w sprzeczności z dogmałami 

, Kościoła katol. Ze wszystkich rozmów dy- 

skusji które on w przeciągu kilku lat prze- 

prowadzał z oskarżonymi, doszedł do 

przekonania, że Dembińsk) z Żeromską ró 

"žnili się- 2 komunizmem w zasadniczej kwe 

sil, w” dziedzinie materializmu fiłozoficz- 

nego.  Posiułat: maferializmu fłozoficzne- 

ge był' przez nich z całą stanowczością 

adizuczny. A po odrzuceniu tego postu- 

lafu — co pozosfaje z doktryny kormni- 

'stycznej — pyłał ks. Hiebowicz. Tylko 

doktryna społeczno-ekonamiczna. Ale io, 

zdaniem świadka jest zupełnie mo*liwe 

do pogodzenia z dogmatami Kościoła ka 

tolickieao. Ks. Hlebowicz twierdzi, e za 

równo Dembiński jak I Żeromska, aż do 

chwiil obecneł wewnętrznie nie zerwali z 

tellaig kafollcką, 

Czylając „Poprosiu“ ks. Hlekawicz, nie 

dostrzeał fam, żadnych cech. propaaondy 

komunistyczrej, szczenólnie w fych arty 

kułach, które an czyfał. 

Pozatem zeznawała znana  literatka 

Wanda Wasjiewska, działacz pacyfistycz- 

my mecens Łypacewicz, inż. Perzanowski 

, b szereg mnych. 

Dałszy ciąg procesu jest wyznaczony 

na dzisiaj o godz. 9. r: 

ESS TSKP NSE IPS ARTS 

Szacunek bez wzz- 
| jemucści 

Słosunek obywateli do Sądu jest pe- 
/łen szacunku, co podkreśla fakł, że wszys 
"cy wstają, gdy Sąd wchodzi, albo ogłasza 
wyrok i, że słuszności wyroków nie. kryły 
kuje się, W stosunku tym nic nie wymaga 

"retormv, bo wszystka jes! dosłajecznie 
uzasadnione. 

Szkoda tylko, że jest to typowy sto- 
'sunek bez wzajemności, czego dowodzi 
najiwymowniej trakłowanie świarłków, któ 

| rych czasu Sąd: wcale nie ceni. Takie prze 
| konanie powstało u znacznej liczby 
świadków; którzy w: pierwszym dniu pro-. 
cesu Dembińskiego zostali przetrzymani 

bezużyłecznie od godz. 9 do fój w zamk 
niętym pokoju, a następnego dnia „od- 

siedzieli" nowe frzy godziny w tym sa- 

mym pokoju, żeby; się dowiedzieć, że ma 

ją przyjść w dniu nasiępnym. 

Jeden ze świadków. 

swemu korowodowi upiorów? Są ta- 
;kie' dwie: postaci. Wul, profesor z Pa* 

‚гуза (Koaczanowicz), postępowiec 
i „chłopoman”, postać dość blada, 
służąca w sztuce za rodzaj rezonato- 

| ra, oraz zbuntowana córka (Granow- 
| ska): ziawiejąca: się w ostatnimiakcie; 

; by zaprezentować...—? — Znakomite 
skutki kuracji moralnej, odbvtei w biu- 
rze na 200 złotowej pensji? Czy też 

| wszystkie przez dwa pierwsze akty 
nie wygadane porywy i anathemy 

, pani: satorki? Było rzeczą teatru roz- 
strzygnąć tę sprawę, no i wybrano 
wersję drugą, celebrując każde słowo 
„z siłą przekonania”, a tym samym 
"wzmacniając posmaczek naiwności 
tej kobiecej roboty. 

Podkreślając staranność i dobry 
poziom: wysiłku. teatralnego. nie spo- 
sób pominąć dekoracyj. Popatrzcie 
przez zmrużone oczy na ten eks-sa- 
lon w eks-magnackim dworze, ziejący 

plamami po zdjętych ze ścian: obra- 

zach, wiejący pleśnią i wilgocią z na- 
„rastającego nań parku, weźcie w. oczy 

tę wizję barwną, a powiecie, że mamy 

w testrze — małarza. 

Józet Maśliński.     Alę cóż autorka „przeciwstawia" —o00—
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„KURJERŚ Nr. (4306), 

Zarząd m. Lidy nie jest 
w perządku 

Ustawy są po to, żeby je przestrzegać 
Jest rzeczą powszechnie znaną, 

ze ustawodawstwo nasze w. niektó- 
rych dziedzinach życia jest dość uciąż- 
liwe i trudne do całkowitego zasto- 
sowania. Ktoś kiedyś pisał, że gdy- 
by funkcjonariusz kolejowy chciał po- 
stępować dokładnie w/g: litery obo- 
wiązujących. przepisów prawdopadob- 
nie byłby... oskarżony o. sabotaż. 

Kierować się więc w takim wy- 
padku trzeba trochę: przepisami resz- 
tę zdrowym rozumem i dobrem 

służby, o 
Nia szczęście jednak nie we wszy- 

stkich dziedzinach życia możemy na- 
rzekać na podobny stan przepisów 
prawnych. Masza ustawa samorzą- 
dowa z r. 1933 w/g opinii. fachowej |. 
nie może być bynajmniej zaliczona 
do t. zw. uciążliwego ustawodawstwą, 
którego stosowanie nastręcza poważ- 
ne trudności. Wręcz odwrotnie usta- 
wa jest dość jasną i celową. Ale mi- 
mo wszystko nie może ona zdobyć 
zaufania: władz miejskich w Lidzie. 
które mają poważną słabość do nie- 
przestrzegania. przepisów ustawy, zre- 
sztą nie tylko samorządowej, również 
innych, co więcej nawet czasami wła- 
snych uchwał, 

Art. 9 wspomnianej wyżej ustawy 
samorządowej zabrania członkom or-. 
ganów ustrojowych - związku samorzą- 
dowego „wchodzić z. nim w stosunki. 
prawne w charakterze kontrahenta”, 
co więcej, tenże artykuł mówi, że 
„ieśli w chwili wyboru pozostają w 
takich stosunkach, nie mogą objąć 
stanowiska dopóki te stosunki. trwają 
i dopóki rachunki, z nich wynikają- 
ce, nie będą ostątecznie uregulo- 
wane“, 

Owszerc tenže artyku! przewiduje 
i wyiątek od powyższego rygoru. 

„W wyjątkowych przypadkach, uza- 
sadnionych miejscowymi potrzebami - 
gospodarczymi, mogą członkowie*or- 
ganu ustrojowego związku samorzą- 
dowego (radni i ławnicy d, a.): być 
dostawcami towarów dła tego związ- 
ku według cen, ustalodych powsze- 
chnie dla- danego qatunku 'towaru, 
pod waruakiem zatwierdzenia ia- 
kiej tranzakcji przez władzę nad- 
zorczą* '(oodkr.- moje). 

Te przewidziane przez ustawę wy- 
jątki od ogólnej zasadv są zrozumia- 
łe i świadczą o przezcr 'ości ustawo- 
dawcy. Jednakże jak mówi komen. 
tarz wydawnictwa zaleconego przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, 
„postanowienia te. wymagają wykład- 
ni ścieśniającej* t. zn, nic ponadto 
<o ustawa pozwała, 

Aby radny mógł być dostawcą to- 
waru dła gminy muszą tej okolicznoś- 
ci towarzyszyć trzy zasadnicze mo- | 
menty. 

1) uzasadnienie miejscowymi po-. 
trzebami gospodarczymi, 

2). cena dostarczanego towaru mu- 
si bvć powszechnie ustalona, 

3) zatwierdzenie tranzakcji przez 
władze nadzorcze. 

Chodziło wiąc ustawodawcy ро- 
prostu o to, że jeśli np. gmina w 
małym miasteczku będzie utrzymy- 
wała ochronkę, żeby dostawca: soli, 
czy chleba (us'alone cenv) mógł być   

radny, szczególnie jeśli jest na miej- 
scu jedna. pożądna firma handlowa 
należąca do niego (radnego), a spro- 
wadzanie skądinąd tych. produktów 
naraziłoby na niepotrzebne wydatki 
(uzasadnienie gospodarcze). . Podob- 
nie mogłoby być z zakupem cemen- 
tu dla własnej betoniarni, jeśli sprze- 
dażą na miejscu trudni się jeden z 
radnych, 

Przy czym musi tu być jeszcze za- 
twierdzenie władzy nadzorczej dla 

| każdej tranzakcji z osobna, a nie upo- 
ważnienie generalne. 

Tak przedstawia się strona praw- 
na zagadnienia stosunków gospodar- 
czych radnego z Zarządem Gminy. 

Przenieśmy się w sferę stosun- 
ków faktycznych jakie panują w Za- 
"rządzie m. Lidy. 

* 
* » 

Lida ma około 25 tys. mieszkań- 
ców, 3 apteki i 3 betoniarnie oprócz J 
miejskiej. 

Zarząd Miasta wydaje 100 do 150 
tyś. zł. rocznie na inwestycje. Rozpo- 
rządza wiec dużą ilością dostaw. Jak- 
by na złość idel praworządności ho- 
norowe miejsce w dostawach mają 
radni (tak!). 

Proszę. Dostawcą wszelkiego ro- 
dza'u wyrobów farmaceutycznych dla 
Zarządu Miasta jest nie kto inny tyl. 
ko radny p. Mickiewicz, i żeby to 
tylko radny, ale również Przewodni- 
czący Komisji Rewizyjnej tegoż Za- 
rządu. Przy dostawie żwiru, piasku 
(nie zawsze się rozróżnia te dwa ga: 
tunki artykułów — patrz sprawozd. 
sądowe) i wyrobów betonowych naj- 
chętniej widzi się p. Wojcieszka (rad- 
nego) lub Grablisa. (ławnika). 

Praktyki te mają miejsce od lat, 
lecz kiedy w bieżącym roku sprawą 

| gospodarki miejskiej w Lidzie zainte- 
resowano się głębiej, p. Zadurski, 
jako burmistrz miasta pragnął stan 
ten „zalegalizować”, a w wyniku tych 
dążeń powstał -niebywaly dziwolag 
prawny—uchwała rady miejskiej. | to 
iaka uchwała. Rekord bezmyślności 
i dowód jak daleko uległą sobie Ra- 
dę można zaprowadzić, jeśli się jej 
członków trzyma w cugłach material- 
nej zależności. 

I to w dniu 24 czerwca b. r. (po 
moich obydwu artykułach) Rada 
Miejska wynosi następującą uchwałę: 

„Rada Miejska przyjmuje do za- 
twierdzającej wiadomości fakt zaku- 
pów artykułów leczniczych w aptece 
Mickiewicza (przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej Zarządu Miejsk, d.. m.), 

| oraz materiałów betoniarskich w. fir- 
mach radnego Wojcieszka i ławnika 
Grablisa“. 

Nie trzeba tu prawnika, žeby się 
przekonać, iż jedyny związek uchwa- 
ły powyższej z prawem obowiązują 
cym jest ten, że uchwała jest jemu 
przeciwna. Fl przecież każdy z rad- 
nych nie mówiąc o burmistrzu wi- 

| nien znać ustawę, Poza tym p. Vice- 
burmistrz jest prawnikiem z wyksz- 
tałcenia, przy Radzie Miejskiej jest 
specjalna Komisja prawna, a Zarząd 
Miasta ma przecież swego radcę 

| prawnego. 
Powyższa uchwała (powzięta no- 

' 

  

tabene w obecnošci os6b zaintereso- 
wanych—sprzecznošė. z art. 9 $ 2 u. 
s.), Zarząd Miasta legitymował się na 
przewodzie przeciwko niżej podpisa- 
nemu na dowód, że dóstarczanie 
żwiru i piasku przez p. Wojcieszka 
było zupełnie na miejscu. Mimo, źe 
a) dostarczanie piasku miało miejsce 
przed 24-VI, 1937 r, „zatwierdzająca 
wiadomość" ex. post niczym stanu 
przeciwustawowego zmienić nie po- 
trafi, : 

b) uchwała nie- wspomina nic o 
piasku i żwirze tylko o materiałach 
betoniarskich, 

€) uchwała jest niezgodna z usta- 
wą samorządową i jako taka jest 
nieważna. 

Poza tym tranzakcje, o których 
mowa i które mają miejsce, gdyby 
nawet były przędstawione do zatwier- 
dzenia wiadzy nadzorczej (nie do „za- 

| twierdzającej wiadomości* ex post) 
należy przypuszczać, że nie byłyby 
zatwierdzene, jako nia odpowiadają- 
ce wymogom ustawy. O tym wie: 
dzieli napewno kierownicy magistratu 

|i dłatego załatwili to we własnym 
kólku posłusznej Rady, 

Zgodność z przepisami prawa 
szwankuje nie tylko na odcinku sto- 
sunków Zarządu Miasta z radnymi. 
Obraz rozpaczliwy przedstawia pro- 
wadzenie rachunkowości w biurach 
Z. M Żadna Komisja nie jest w sta- 
nie zbadac na podstawie prowadzo- 
nych ksiąg i tachunków istotnego 
stanu gospodarki miejskiej, a już 
o zbadaniu celowości poszczegółnych 
przeds'ęwzięć gospodarczych i mowy 
być nie może. Nie można uznać tego 
bałaganu za przypadkowy. To jest 
poprostu metoda. 

Radę miejską m. Lidy podzielić 
można na następujące grupy: 

1) radni żydowscy 
2) radni nieżydowscy. powiązani 

stosunkami gospodarczymi z Zarzą- 
dem Miasta, 

3) radni obojętni znajdujący się 
w dobrych stosunkach z burmistrzem 
i wreszcie 

4) wszyscy inni. 
Radni żydowscy popierają burmi- 

strza bynajmniej nie tylko ze wzglę= 
dów ideowych. S'anowiska grupy 2 
i3 nie trzeba tłumaczyć, tylko ci 
„wszyscy inni*, których razem nali- 
czyć można maximum 5 mogą się 
zdobyć na jakiś sprzeciw wobec swe- 
go przewodniczącego reszta... 

Dzięki tej sprytnej metodzie poli- 
tycznej zastosowanej przez burmistrza 
Zadurskiego Rada jest mu „oddana“ 
i robi wszystko to, co chce burmistrz, 
a burmistrz czasami chce tego czego 
Rada chcieć nie powinna, bo jest 
dła miasta szkodliwe, 

Wynikiem tej metody jest: 
1) stosunkami wewnątrz urzędu 

trżęsie niepowołany referent personal- 
ny adiutant p, burmistrza, taka sobie 
nieco podstarzała p. Pompadour (nie- 
koniecznie w znaczeniu moralnvm). 

2) gruntowny nieporządek w dzie-   

GRUDZIEŃ | Dzi$ Łazarza I Olimpii Wd. 
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Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 

w Wilnie dnia 16.XIŁ. 1937 r. 

Ciśnienie 756 

Temperatura średnia +- 1 
Temperatura najwyższa -- 2 
Temperatura najniższa — 0 
Opad — ślad 

Wiatr — południowo-wschodni 

*"Tendencją barom.: — bez zmian 

Uwagi — pochmurno 

    
  

Wschód słońca — g. 7 m. 39 

Zachód słońca — g. 2 m. 50 

NOWOGRÓDZKA 
— 0.Z.N. Wostatnich dniach roz- 

plakatowano w Nowogródku szereg 
ulotek Zwiazku Młodej Polski. Jak 
słychać, Związek ten liczy tu sporo 
już członków, 

— Sto nowych szkół powszech- 
nych. Głośnym echem obiegła No- 
wogródczyznę wiadomość, że rząd 
przeznaczył na budowę 100 nowych 
szkół w Nowogródczyźnie jeden milion 
złotych. Jest to wiadomość bardzo 
pocieszająca, szczególnie dla wsi, 
które dotychczas własnych szkół” nie 
mają. Niestety, samorządy nasze wy- 
suwają smutną obiekcję, że na bu- 
dowę 100 szkół trzeba aż trzy milio- 
ny złotych, natomiast samorządy są 
tak dalece zadłużone, że żadnym cu 
dem nie będą mogły „wyskrobač“ 
brakujących dwóch milionów. Poza 
tym twierdzą niektórzy, że należało by 
budować nie drewniane szkoły lecz 
murowane. Byłoby to trwalsze uwiecz- 
nienie pamięci | Marszałka. 

LIDZKA 
= Tygodnik w języku żydowskim. W Li- 

dzie zaczęło wychodzić nowe pisme tygod- 
nicwe w języku żydowskich redagowane i 
wydawane przez miejscowego literata żydo- 
wskiego 1. Albirta, : 

— Teatr Kukiełek. Liga Kooperatystek 
pizygołowuje na okres poSwiateczny Teatr 
Kukiełek. Wyrobem kukiełek zajęła się p. 
Bieńkowska. Е 

Przedstawienia kukiełek odbędą się w po- 

czątkach stycznia. 

— Odczyt dia młodzieży, 15 bm. w sali 

kina „Era” por. marynarki Janczewski wy- 

głesił odczyt dla młodzieży szkolnej p. t. 

„Polska na morzu”, następnie wyświetlono 
film p. t „Budowa okrętu wojennego”. 

SŁONIMSKA 
— Klusownicy grasują. Przez słu- 

żbę. maj. Derewiańczyce, gm. żyrowi- 
ckiej, został zatrzymany w lesie przy 
zakładaniu pętli na zwierzynę miesz- 
kaniec wsi Derewiańczyce Włodzi- 
mierz Jałowczyk Znaleziono w jed- 
nej z pętli zająca, przy czym wszyst- 
kich pętli było 17. W czasie rewizji | 
policją znalazła jeszcze 54 pętle. 

dzinie rozporządzania finansami 
miasta, 

3) brak kontroli gospodarki miej- 
skiel, bo to o czym wie większa 
cześć obywateli miasta, o tvm nie 
wie dostarczający maqistratowi piqułki 
farmaceuta — w jednej osobie prze- 
wodniczący Komisji Rewizyinej. 

J. Duchnowski.   

NIKA 
BARANOWICKA 

— Posiedzenie Rady Miejsklej. 20 grud. 
nia rb. o godz. 19 odbę”zie się w, sali ob- 
rad Zarządu miejskiego posiedzenie Rady. 
Miejskiej. 

— Kredyty dłą mleczarstwa. 19 grudnia” 
rb. o godz. 11 w sali Ogniska w Baranowi- 
czach odbędzie się zebranie Związku Pro- 
ducentów Sera Nowogródzkiego. Na zebranie 
ta mają przybyć z Wilna dyr. Pańs' 

Banku Rolnego, przedstawiciel Wileńskiej 

Izby Rolniczej, kierownik Szkoły Serowarg- 

kiej z Dzikuszek i inni. Tematem obrad ma 
bye. m. in. sprawa kredytów mleczarskich, 
zaliczkowych i inwestycyjnych udzielanych 

przez Państwowy Bank Rolny. 

— KŁUSOWNICTWO. Podczas rewizji w 
zabudowaniu Wasłlewskiego Razylego w 08. 
Mazurki policja spostrzegła osobnika, który 
zbłiżał się do osady, gdy zaś zobaczył poli- 
ejantów zaczął uciekać. Po zatrzymaniu go 

okazało się, że był to mieszkaniec osady Ma- 

zurki Jan. Żołnierowicz, który niósł skórkę 

z zabitego lisa. Zarzuca się mu uprawianie 

kłusownietwa. 

NIEŚWIESKA 
— Walne zebranie Oddziału Zw. Strzel, 

cdbędzie się 21 grudnia rb. © godz. 18 w 

sałi Ratusza w Nieświeżu. 

BRASŁĄWSKA 

— ZA OKAZANIE NIECHĘCI DO PAŃ- 

STWA. W dniu 15 bm. starosta bresławski 

w trybie karno-ddministracyjnym skazał M, 
Ostrowskiego, - emerytowanego nauczycielą 

szkół powszechnych, na dwa tygodnie bez- 

względnego arćsztu za demonstracyjne oka- 
zywanie niechęci do państwa polskiego. 

GRODZIEŃSKA 
— Przyjazd nowego starosty. Dziś przy- 

bywa do Grodna nowomianowany starosta p, 

Tadeusz Walicki, który ma objąć urząd z 
rąk dotychczasowego: starosty p. Józefa Dre 

żuńskiego, który obejmuje urząd starosty w 

Łomży, 

— JESZGZE NA 8 LATA WIĘZIENIA 
SBAZANY ZOSTAŁ DR. LEONOWICZ. Wcza 
taj Sąd Okręgowy. w Grodnie rozpoznał dru- 

-Ва х kolel sprawę b. dyrektora rzeźni miej- 
skiej dr. Wincentego Leonewicza, oskarżo- 

nego o słałszowanie podpisu żyranta na we- 

kslu zdyskontowanym w KKO: 
Jak władomo dr. Lepnowicz w pierwszej 

sprawie, rozpoznawanej kilka tygodni te- 

mu, skazany został na 8 lata więzienia. 
Za sfałszowanie podpisu p. Apolonii Po. 

pławskiej, właścicielki sieruchomości przy 

ul. Horodniczańskiej, sąd skazał dr. Leo- 

nowicza na 3 lata więzienia. W ustnych mo: 

tywach Sąd zaznaczył, że przy wymierzania 
kary wzięte zostało pod uwagę, że pieniądza 

| otrzymane z tych weksli oskarżony wydał 

aa hylanki, 

— SAMOCHOD NAJECHAŁ NA FUR- 
MANKĘ. Onegdaj wieczorem 0 godz. 20,08 

na 10 kłm. szosy Szezuczyn—Grodro 5am0- 

ch6d ks, Drucko Lubeeklego, prowadzony 

przez szofera Sosnę: Piotra najechał na fur- 

mankę powożoną przez Rochkina Mówszę, 

zum. w Łuknie. Wskutek zderzenia zostały 

sozbite obie latarnie w samochodzie, ba 

błotniki 1 chłodnia, natomiast w wozłe nła- 
imane zostały obie hołoble. ” 

CO GRAJĄ W KINACH? 
Apollo — „Uśmiech i łzy Wiednia. 
Pau — „Diabły wybrzeża”. 

Maleńkie — „Wśród nocnej ciszy”. 

Helios — „Sensacją żyje świat”. ` 
Uciecha -— „Judel gra na skrzypcach”. 

SESI T IIA VN PTA ORO TENS 

KONRAD TRANI iż 

ZEMSTA 
W kilkanašcie lat potem zdarzyt się cud: wyda- 

wało się, że parusetletnia nienawiść Gozzich i Vici- 
nich skończy się, nareszcie. Najstarszy mój syn 
Armand zakochał się w siostrze Roberia Visini, Hle- 
łenie. Młodzi postanowili stę pobrać, a tem samem 
ustanowić przyjaźń i pokój pomiędzy obydwoma 
rodami. х 

Ale los chciał inaczej. Na dwa tygodnie przed 
Slubem Armand zmarł na zapalenie mózgu. 

Cichy głos opowiadającej załamał się i przeszedł 
w szloch, Ale wnet opanowała się i podjęła tragiczną 

opowieść: : и 
— W jakiś czas po jego zgonie przybiegła do mnie 

Helena i łkając wyznała, że oczekuje dziecka. Dziecka, 
którego ojcem był. mój zmarły syn, Nawpół nieprzy- 
tomna z przerażenia, błagała mnie o pomoc. 

— Nie płacz, dziecko — powiedziałam jej. — Mój 
"drugi syn, Henri, spełni swój obowiązek i pojmie cię 
za żonę. 2 

I wówczas stało się coś niepojętego! Henri, który 
kończył właśnie. dwadzieścia lat, oświadczył, że nie 
chce wypełnić swego elementarnego obowiązku! 

Hrabina Gozzi spojrzała na Jenny i Jima z bez- 
graniecznem zdumieniem. Wydawało się, że raz jeszcze 

W EE O 

  
  

przeżywa tę chwiłę, kiedy syn odmówił spełnienia jej 
rozkazu. Jeszcze teraz — po tylu latach! — nie mogła 
tego pojąć. Było to sprzeczne z wszystkiemi pojęciami 
o obowiązku i honorze, jakie wpajano w nią od dzie- 
ciństwa. . 

— Państwo może tego nie pojmujecie, ale dla nas 
jest te równie oczywiste, jak słońce na niebie. Jeśli 
ma miejsce podobny wypadek, mężem dziewczyny z0- 
staje najbliższy krewny... 
Nie chciał pojąć Heleny za żonę! Twierdził, że lubi. ją, 
ale przedewszystkiem jest od niej znacznie młodszy, 
a powtóre nie czuje do niej żadnego pociągu! I że nie 
pozwoli się w dwudziestym roku życia związywać sak- 
ramentem małżeńskiw niekochaną osobą. Następnego 
dnia po gwałtownej scysji, która miała miejsce wsku. 
tek jego niespodziewanego uporu, zniknął bez śładu. 
Helena urodziła dziecko, Dzieckiem tem jest właśnie 
mój wnuczek, Armand, któregoście państwo przed 
chwilą widzieli, W dniu jego pierwszych urodzin Не- 
lena zastrzeliła się służbowym rewolwerem brata. Była 
przecież z rodu de Sainte Pierre i wiedziała, że honor 
dyktuje jej takie właśnie wyjście. Tak więc Henri nie- 
tylko że nie spełnił obowiązku, jaki nakładała nań 
uczciwość, ale... — Hrabina Gozzi spojrzała blagalnie 
na Jenny. Czy ta młoda kobieta zrozumie ją? Czy 
chłodni, zrównoważeni ludzie z północy zdołają pojąć, 
co się dzieje w duszy Korsykanina? — ale był również 
mordercą Henri! Zabił ja, zabił ją zupełnie tak samo 
jak człowiek, który przystawia bezbronnej kobiecie 
rewolwer do skroni i strzełal 

Henri zaś wzbraniał się! 

  

Przez wiele lat nie słyszeliśmy o Henri'm, Robert 

czynił wszystko, żeby odkryć miejsce jego pobytu, ałe 
jesteśmy przecież tylko biednymi Korsykanami, świat 
zaś jest wielki... Robert poświęcił wszystkie swe siły 

i cały majątek wychowaniu swego siostrzeńca, a mego 

wnuka, Armanda. Robert jest człowiekiem prawdziwie 

szlachetnym. 

- Stara kobieta wyciągnęła rękę, a hrabia Vicini 
złożył na niej pocałunek pełen miłości i szacunku. 

— Aż pewnego razu przeczytaliśmy w angielskiej 
gazecie, że hrabia Gozzi di Pino przyjechał parowcem 
„Marja Luiza“ — statek ten dziwnym trafem nosił 
moje imię — do Dovru. Robert prenumeruje kilka 

pism angielskich i z nich dowiedzieliśmy się w jakiś 
czas potem, że Henri pędzi w Londynie bujne życie 

towarzyskie, uczestniczy w otwarciach wystaw,w im- 

prezach filantropijnych, 

ciach... 

Wówczas Robert wyruszył w podróż do Londynu. 
W 8 dni potem Henri nie żył. Niedziwił się temu żaden 
Korsykanin. 

— Tak, ale... — bąknęła Jenny — ałe... Nie wiem, 
czy pani wie, że hrabia Henri nie był w chwili zgonu 
sam... mógł przecież wymienić nazwisko... 

Hrabina wyprostowała się dumnie. 

— Henri był człowiekiem słabego charakteru, ta 

prawda, ale był przecież mimo wszystko z rodw 

Gozzich: 

(D. e. n.), 

bywa na wielkich przyję-. 

=—.
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„KURIER“ Nr. (4306). 

Komitet Ochrony Przyrody w Wilnie 
W Wilnie odbyło się posiedzenie or- 

ganizacyjne Kom'ieiu Ochrony Przyro- 
dy pod przewodnictwem prof, Si. Mal- 
kowskiego. 

Po otwarciu posiedzenia prof, Mał- 
kowski wyjaśnił, jakie zadania meją do 

ochrony / przyrody 
oraz jaki jest zakres działania Komiłełu 
wileńskiego, po czym zebrani wysłuchali 
zwięzłych referatów dr, W. Rewieńskiej 
p. t „Zarys organizacji i dotychczasowej 
działalności” | dyr, W, Siudnickiego n. t. 
„Ochrona przyrody na terenie wielkiego 
Wilna”, 
© Z kolei przysłąpiono do omówienia 
najważniejszych potrzeb regionalnych w 
rakresie ochrony przyrody, poruszając 
następujące sprawy: 

1 INWENTARYZACJA ZABYTKÓW 
PRZYROLY, 

Prof. St. Małkowski przedstawił zeb- 
raniu wykaz dotychczas chronionych za- 
bytków przyrody na terenia działalności 
komitetu, który "przedstawia sią jak: na- 
siępuje: głazy — 12 okazów, 19 drzew 
pojedyńczych, 7 parków i alei, 8 zadrze- 
wień cmenłarzy | wreszcie największy o- 
biekt — Świieź. Mówca podkreślił konie 
czność dalszego inwenłaryzowania zabył 
ków oraz nadmienił, że planową inwen- 
łeryzację głazów prowadzi zakład mine- 
Balogii i pełrografii U. S$. B. pod jego 
kierunkiem, I 

W dyskusji zabierali głos proi, Priif. | 
ler i K. Karpowicz. 

I. OCHRONA ZABYTKÓW PRZYRODY. 

A. Wisłocki (członek Warszawskiego 
Komitetu Ochrony Przyrody) wnosi o roz- 
łoczenie opieki nad jeziorem Narocz i 
jego okolicami, które w związku z roz- 
wijającym się gwałłownie ruchem turys- 
łycznym i budowlanym, są coraz bardziej 
niszczone, ponadto proponuje rozciągnię 
cie ochrony nad jeziorami Dryświaty | gru 
ра jezior braslawskich. Dr. Rewieńska, 
mając na względzie ochronę krajobrazu 
wnosi o poczynienie starań w tym kierun- 
ku, aby na ferenie Wileńszczyzny * przed 
uprzednim dokonaniem dokładnych po- 

miarów bałymeirycznych oraz bez uprzed 
zasięgnięcia opinii Wil. Oddz. 

PROP nie był obniżany poziom wód w 
jeziorach. ! 3 

Prof, Małkowski mówił o konieczności 

Wilna takich zabytków, jak 'oz szyszkiń- 
ski, oraz niektórych fragmentów krajob- 
tażowych pod Nową Wilejką, w Pona- 
tach i w'Puszkami, Poza łym mówca uwa- 
ża, że wysiłki komitetu muszą zmierzać 
w tym kierunku, aby czynniki organizują- 
ce turystykę uwzględniały postulat ochro 
ny przyrody. : 

W toku dalszej dyskusji wysunięto jako 
pilną potrzebę utworzenia pałronałów 
nad niektórymi zabylkami przyrody. 

PROPAGANDA, 
Prof. Priiffer podnosi sprawę propa- 

gandy Idei ochrony przyrody | uwaža ją 
ta jedno z naczełnych zadań komilełu.   JMówca uważa za bardzo pożądane po- 

rozumienie komiłełu ze wiązkiem Liłera- 
tów w Wilnie w sprawie „Śród Liłerac- 
kich”, poświęconych ochronie przyrody | 
nasłępnie powłarzanie łych „śród” na 
prowincji. Inż. Huszcza wnosi projekt u- 
worzenia kół młodzieży interesującej się 
sprawami ochrony przyrody na terenie 
Uniwersytetu wileńskiego. 

IV. DELEGATURY POWIATOWE 
KOMITETU. 

Na terenie działałności Komiłeiu wi- 
leńskiego istnieją dwie dełegatury pro- 
wincjonalne, a mianowicie na pow, nowo 
gródzki i dziśnieński, Utworzenie dalszych 
delegatur uznano za sprawę b. pilną. 

Y. UKONSTYTUOWANIE SIĘ KOMITETU. 

Ustalono skład osobowy  Komiłetu, 
obejmujący wraz z miejscowymi członka- 
mi PROP Jak nasiępuje: prof. dr. M. Lima- 

nowski — prezes, prol. St, Malkowski — 
wiceprezes, dr. W. Rewieńska — sekre- 
łarz, członkowie PROP: 3, Bulhšk, inž, 
Bokun, dr. A, Dmochowski, inż. L. Husz- 
cza, K, Karpowicz, mgr. A. Kłyszyńska, 
W. Korsak, prof, 1. Prilffer, dyr. W. Słud- 
niecki, doc. dr. Szakien. 

VI. PODZIAŁ PRAC. 

Ustalono następujący podział prac: 
1) planowa rejestracja zabytków fauni- 
stycznych — prof, J. Prifier i inż. Husz- 
cza; 2) planowa rejestracja zabyików przy 
rody nieożywionej — prof. St. Małkow- 
ski; 3) propagenda prasowa — dyr. W. 
Studnicki I dr. W, Rewieńska; 4) propsgan 
da ochrony przyrody na terenie szkół 
średnich — doc. dr. B. Szakien i 5) pro- 
paganda ochrony przyrody na terenie   szkół powszechnych — dyr. A. Dmochowe 
ski. 

Ałcdćcalimości kulturalne 

Muzyka polska za granicą 
(W dnin 1 grudnia rb. wystąpił na ken- 

cercie w Lipsku znany polski pianista dyr. 
Konserwałorium Muzycznego w Wilnie Sta- 
nisław Szpinalski, Występ artysty przyjęła 
piasa niezwykle gorąco. Również bardzo cie- 
piego przyjęcia doznały utwory polskich 

kompozytorów, które. Szpinalski grał па 

swym koncercie. Jak wielkim był sukces ar- 

tystyczny Szpinalskiego dowodzi fakt zaanga 

żowania pianisty przez organizację „Kraft 
durch Freude“, na koncert szopenowski, któ 

ry odbył się w dniu 13 bm. 
Oto kilka głosów prasy z okazji koncertu 

Szpinalskiego które w wyjątkach cytujemy: 

Leipziger Neueste Nachrichten z 2. XII. 

Pod nagłówkiem „Ein po'nischer Klavierma- 

ister" pisze wybitny krytyk dr. W. R=en: 

„W prelndium Bacha a--mol i w Appa- 

ssionacie Beethovena'ujawnila się wspania- . 

le jego mistrzowska technika. Przy tym gra 

jego jest niezmiernie rytmiczna i tak jasna, 
że nawet najnińiejsza nuta ie przepada. 

I w oddaniu muzycznyni granych utworów 
okażuje się artysta naturą silną, ener- 

giczną, ujmującą tematy szeroko heroieznie, 

Da takiega njęcii nadawały się bardzo do- 

brze utwory współczesnych polskich kompo- 
zytorów które pianista wykoriał, 8 małe, ży- 

wo napisane drobiazgi Szeligówskiegó, cykl 
„Bagatel" Łabuń skiego, na wskroś nowoczes 
'na i wytworna muzyka, delikatna i pełna 
treści w brzmieniu i rytmie — i mazurek 
Maciejewskiego, który w rafinowanej formie 
o zupełnie nowoczesnej barwie daje pianiś- 

cie szerokie pole do popisu. | 

— Leipziger Tageszeitung z 2. XII. Pisze 

Kurt von Rudloff: 

Pierwsze wrażenie, które Szpinalski wy- 

wiera jest to, że jest on wirtuozem o niez- 

wykłych możliwościoch, który mistrzowsko 
pokonuje trudności przeróbki lisztowskiej 

Bacha i opracowań Tausiga Scarlattiego (pa 
storalė į Capricio). Do doskonałości techni- 

cznej przyłączyła się jeszcze w Appassionacie 
interpretacja pełna siły, niesentymentalna, 

która pozostawiła silne wrażenie. Najwięk- 

  

Wytory do Rady Miejskiej w Noworródku 
Jak już pisałiśmy, dńia 14 bm, za- 

rządzone zostały wybory do rady 
miejskiej. Dziś podajemy skład ko- 
misyj wyborczych. 

Okręg Nr, 1. (Rynek z przyległoś- 
ciami). Posiada 4 mandaty. Przewod- 
niczący Komisji Strzyżowski Eugeniusz, 
zastępca Skarżyński Witold. Członko- 
wie: Podniesiński Aleksander, Żdżar- 
ski Wacław, Kopacz Stanisław i Dela- 
tycki Berko. Zastępcy: inż. Syrtowtt 
Wacław, Jankowski Michał, Simanoj- 
cėwna Maria i Bloch Judel. 

Okręg Nr. Ii. Posiada 3 mandaty. 
Przewodniczący Komisji dyr. Rybicki 
Józef. zastępca dyr. Dobrowolski Jan. 
Członkowie: Kilarski Edward, Malbin 
Rbram, Kurbyko Arkadiusz i Safare- 
wicz Selim. Zastępcy członków: inż. 
Žmigrodzki Józef, dyr. Kiełło Włady- 
sław, Bulandowa Maria i Berkowski 
Gutel, 

Okręg Nr. lll. Posiada 3 mandety. 
niczący Komisji insp. Niess- 

ner Henryk, zastepca Galiński Bol. 
Członkowie: kpt. Herzog Ludwik, Sie- 
czko Piotr, Marel Bronisław | Kar- 
czewski Józef Zaztępcy: Chorążewicz 
Antoni, Bobiatyński Bohdan, ks. 
Skrzypnik Grzegorz i  Kopelowicz 
Szewel, : 

Okreg Nr. IV. Posiada 3 mandaty. 
Przewodniczący Komisji rejent Nowic- 
ki Wacław, zastępca insp. Zbroja 
Zygmunt. . Członkowie: -dyr. Kordiak 
Leon, adw. Krant Josel-Szloma, Tro- 
niewski Mieczysław i Michalski Jan. 
Zastępcy: komornik Birula Antoni, 
Makowski Roman, Hućko Józef i Ru- 
des Zygmunt. | : 

Okreg Nr. V. Posiada 3 mandaty, 
Przewodniczący Komisji: sędzia Pawli- 
kowski Witold, zasiępca adw. Kla-   jewski Mikołaj. Członkowie: Lejtneker 

Gustaw, Murza - Murzicz Aleksander. 
Stanisławski Władysław i Lewin Moj- 
żesz. Zastępcy:  Ginzburg Majrym, 
Stefanowicz Jan, Karpowicz Janusz 
i Kasperowicz Tomasz. 

Uwagę powszechną zwraca sta- 
ranny dobór przewodniczących komi- 
syj, a także i członków, z których 
bardzo wielu: zajmuje najodpowie- 
dzialniejsze stanowiska w naszym 
mieście co daje rękojmię uczciwego 
Pa wyborėw (glosowa- 
nia). 

"Wszyscy na narty 
1o zdrowie I rozrywkę" 

Pod tym hasłem w najbliższą nie- 
dzielę ruszy narciarska wycieczka, 
organizowana przez Związek Propa- 
gandy Turystycznej. Instruktor nar- 
ciarski — przewodnik Z. P. T. p. Mie 
czysław Starkiewicz poprowadzi ucze 
stników ciekawą i piękną trasą Wil- 
no — Belmont -— Kolonia Kolejowa 
— Wilno. : 

Wycieczka pod kierownictwem in 
struktora da możność uczestnikom 
nauczenia się poprawnej jazdy na 

nartach. Sak 
„ «biórka stale będzie miała miejs 

ce w ogródku przed Bazyliką. Wycie- 
czka rusza o godz. 9. Powrót do Wil- 
na na godz. 14. Dostateczna iłoś” śnie 
gu w ierenie ściągnie napewno liez- 
ńych amatorów białego sportu. 

Bopierajcie pierwszą w Kraju Apół- 

dzielnię Śrzeciwgrużliczą w powiecie 

wileńsko - trockim 

sze wartości artysta podał wykonaniem dzieł 

polskich kompozytorów, które przez powino 
wactwo krwi i uczucia odtworzył wprost 

kongenialnie.. Trzy drobne utwory (toccata 

—romantyk—etuda) Szeligowskiego są zna- 
komite w swej zwięzłości i żywości. Bardzo 

dcbre są dowcipne „Bagatele"* Łabuńskiego, 

na których znać wpływ współczesnych mi- 

strzów romańskich. Bogatą inweneję i sło- 
wiański temperament zdradza nawskroś no- 

woczesny mazurek Maciejewskiego. Wspa- 

niałym odegraniem dzieł Szopena zakończył 

Szpinalski swój występ, który wywołał hu- 

czne oklaski, 

Neue Leipziger Zelfzng z 2. XII. Pisze 

Herman Heyer: ` 

Na początku programu zamieszezone dzieła 

niemieckich kompozytorów (Bacha i Beet- 

hovena) dały poznać znakomitą technikę .ja- 
ną i szlachetnie przemyślańą interpretację. 

Dwa z wirłuozowskim połotem wyczarowane, 

utwory Searlattiego ustanowiły przejście do 
drugiej części programu, w której artysta 

zaznajomił słuchaczy z współczesną polską 

twórczością muzyczną.. Usłyszeliśmy mi- 

strzowską sułię Szeligowskiego, której | ra- 

dosną ruchłiwość przerywa intermezzo o ża- 

karwtenin narodowym, Łabuńskiego 4 Ba- 
gatele o charakterze częściowo grotesko- 

wym i pełen temperamentu mazurek Macie- 

jewskiego. Chociaż wpływy stylu muzyczne- 

go zachodnio - enropejskiego dadzą się wy- 

kazać wszędzie, jednak wyczuwa się równo 

cześnie głębiej leżący nerw narodowy, który 

choćby nie wiem jak ukryty — da się spro- 

wadzić: do największego połskiego mistrza 

Szopena. Jemu też poświęcił artysta trzecią 

część programu i tutaj wykazał prof. Szpi- 

nalski wysoką kulturę, siłę i polot, które 

zjednały mu słusznie hnezny poklask słu- 

chaczy. 

m 

Gruźlica płuc 
iest mieubłacałna | corocznie, nie robią 
różnicy dla płci. wieku | stanu, pocląg 
bardzo wiele ofiar. Przy zwalczaniu cho 
rób płucnych: bronchitu, arypy, uporezy 
wego męczącego kaszlu i t. p. stosują 

np. lavarza 

„Bałsam Tricolan-Age“ 
który ułatwia wydziełanię się plwociny, 

usuwa kaszel. . 

  

  

Aresztowanie komunistki 
Ubiegłej nocy na dworcu wileńskim 20> 

stała zatrzymana młoda niewiasta, która mia 

la w walizach wiełką fość materiałów świad 
ezących 0 działalności wywrotowej. 

Osadzono ją w areszcie. Nazwisko areszto 
wanej oraz szczegóły trzymane są w lajem- 

uiey. Kd 4e)   

KRONIKA 
WILEŃSKA | 

> Przewidywany przebieg pogody 
podług PiM-a do wieczora dnia 47 bm.: 

Pogoda chmurna z opadami zwłeszcza 
w północnej części kraju, 

Temperatura dniem kilka stopni powy 
żej zera. + 1 

DYŻURY APTEK: 

Jundziłła — Mickiewicza 33. S-nów Mań- 
kewicza — PRsudskiego 30. Chróściekiego 
t Czaplińskiego — Ostrobramska 25. Filemo- 
nowicza i Maciejowicza — Wielka 29 1 $a- 
roła — Zarzetze 20. 

Ponadto stale dyżurują następujące ap- 
tcki: Paka — Antokolska 42, Szantyra — 
Legionowa 10 i Zajączkowskiego — Witol- 
dowa 22, 

     

    
    

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE ł 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne | 
Telefony w pokojach 

: KOŚCIELNA. 
— Roraiy Bractwa Św, Michała odbędą 

sie w niedzielę 19 grudnia o godz. 7 rano w 

kościele Św. Michała Archanioła, a wieczo- 
rem o godz. 19 miesięczne zebranie tegoż 

Bractwa, na które Zarząd zaprasza wszyst- 

kich członków i gości. 

Roraty sprzedawców gazet, W sobotę 

dnia 18 grudnia rb..o godz. 6,45 w kościele 
00. Franciszkanów odbędą się Roraty na in- 

tencję ulicznych sprzedawców gazet. 

— Roraty cechu malarzy. W niedzielę 19 

grudnia rf. o godz. 7 rano odbędą się uro- 
tzyste Roraty cechu malarzy w kościele Św. 
Ignacego. Nabożeństwo odprawi i kazanie 

wygłosi ks. dr. Śłedziewski. 

MIFJSKA 
— Remont mostu Zwierzynieckiego do- 

blega końca. Remontowe prace na moście 

Zwierzynieckim są już na ukończeniu. W 

Frzyszłym tygodniu otwarty zostanie ruch 
kołowy dla pojazdów, za wyjątkiem wozów 

ciężarowych i autobusów. 

— Wszelki ubój zwierząt powinien @й- 

bywać się na rzeźni. Zarząd miejski komu- 

nikaje; rozpowsżechniony jest w Wilnie zwy 
czaj zabijanią w domu wieprzy do wiasne- 
go użytku z pominięciem rzeźni miejskiej. 

Tego rodzaju postępowanie kwalifikuje się w 

świetle odpowiednich przepisów jako tajny 

ubój i pociąga za sobą kary pieniężne, gdyż 

ubój wszelkiego rodzaju bydła rogatego i 

nierogatego bez względu na jego przeznacze 

nie może być dokonany jedynie przez rzeż- 
nię miejską, kióra jednoczcśnie przeprowa- 
dza badania weterynaryjne mięsa i tym chro 
ni konsumentów przed groźnymi dla życia 
skutkami mięsa zakażonego. 

ZEBRANIA ł ODCZYTY. 

— Radca Tow. Prawniczego tm. Jgnacego 

Daniłowicza w Wilnie podaje do wiadomo- 

$e' p. członków, że dziś, w piątek, 17 grud- 
nia, o godzinie 20, w gmachu Sądów przy 

bl. Mickiewicza 86, odbędzie się posiedzenie 

Towarzystwa. Porządek dzienny: 1) referat 

p prof. W. Sukieniekiego p. t. „Geneza pra- 

wa w njęciu Zygmunta Freuda", 2) dysku- 
sja. Goście mile widziani. A е 

— „Życie wiary Św.*. 17 grudnia o godz. 
7 wiecz. w sali Sodalicyjnej (Zamkowa 8) 
odbędzie się 10 wykład ks. dr. Józefa Woj- 

tukiewicza na temat „Życie wiary Świętej”. 

RÓŻNE. 

— Wycieczka Związku Propagan- 
dy Turystycznej w najbliższą niedzie 
lę zwiedzi z przewodnikiem Lecznicę 
dla Zwierząt przy ul. Wileńskiej. 

Zbiórka w ogródku przed Bazyli- 
ką. Wycieczka rnsza o godz. 12. 

  

Wyrok w sprawie nadużyć w Wołeżynie 
Sąd Okr. w Wołożynie rozpatrzył 

onegdaj sprawę b. wójta gm. Woło- 
żyn Dymitra Żurkiewicza oraz sekre 
tarza tejże gminy Adolfa Siergieja, 0- 
skarżonych jak już o tym donosiliś- 
my, o przywłaszczenie rozmaitych 
kwot i zboża na szkodę gminy i szere 

gu organizacyj społecznych. 
Sąd skazał Żurkiewicza na 2 lata 

więzienia z pozbawieniem praw na. 
lat 8. Siergiej został uniewinniony. 

Prokurator zapowiodział apela- 

cję. į 5 

Dramat w hotelu | 
Ubiegłej nocy w hotelu „Belgia“ 

rozegrał się dramat samobóiczy. Do 
"hotelu przybyła z Zamościa 22 letnia 
Małka Ppensztok. W nocy znaleziono 
ją w łóżku z oznakami zatrucia 

esencją octową. Z pozostaw onych 
przez desperatkę listów wynika, że 
targnęła się na życie na te roman: 
tycznym. Pogotowie przewiozło ją do. 
szpitala św, Jakóba. (c) 

° Nowa afera obyczajowa w Wilnie 
Wczoraj z polecenia władz sądo- 

wo śledczych został aresztowany 63- 
letni emerytowany urzędnik kolejowy 
St K. zam. przy ul, Szkaplernej 36,   któremu zarzuca się, że zwabiał sy- 

stematycznie do swego mieszkania 
dziewczynki: i tam dopuszczał się 
czynów lubieżnych. 

Zatrzymanego osadzono w areszcie. 

Adóry jest owicyjnie witany. +   

Dar P. Prezydentą 
dla 7 syna małorolnego 

wieśniaka 
Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskicj 

prof, dr. Ignacy Mościcki przesłał małoro! 

nemu gospodarzowi Stefanowi Dzierunowi z 

Wielkiej Lipy, gm. snowskiej, ojciu 9-mic- 

zięcznęgo Ignacego, 7 syna, książeczkę PKO 

2 B0-złotowym wkładem dla syna z następu- 

4 jacą deklaracją: „Rzeczpospełita wita cię, 
nowy obywatelu, życzy ci, abyś całe swe ży 

tie miał opromienione słońcem szczęścia i 
powodzeniem. Pamiętaj, że przyszłość twoja 

zależy od twojej pracy, sumienaości i prze- 

zcrności, a błąskiem życia twego będzie speł 
nienie obowiązku względem rodziny 1 pań- 
stwa”, 8 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny - Ceny przysiępue. 
Telefony © Winda asohowa 

"RADIO. 
ios аПАА О 6 ao 

PIĄTEK, dnia 17 grudnia 19834, . 
6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,40 

Muzyka z płyt. 7,00 Dziennik poranny. 7,15 
Mnzyka z płyt. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 
Przerwa. 11,15 Audycja dła szkół. 11,40 
Z utworów Ryszarda Wagnera. 11,57 Sygnał 

  

      

(czasu i hejnał. 1%03 Audycja południowa. 
12,00 Wiadomości z miasta i prowincji. 13,05 
Przysposobienie rolnicze w roku 1937 — po- 
udanka Antoniego Świaekiewicza. 13,15 Sola 
RE wokalne. 14,25 „Zająe” Adolfa Dy 
gasińskiego. 14,35 Muzyka popułarna. 14,40 
Audycja przed gwiazdką. 1445 Przerwa. 
15,30 Wiadomości gospodarcze. 15,45 Poczy 
tajmy sobie — przegląd wydawnic' v gwiazd 
kowych dła dzieci — omówi Hem _ Ładosz. 
16,60 Rozmowa z chorymi. 16,15 Łodzka or- 
kiestra salonowa. 16,50 Pogadanka aktualna. 
17,00 Jaworowscy snycerze — felieton. 17,15 
Hiszpańskie pieśni historyczne ze zbiorów 
Sergiusza Kontera w wykonaniu Wandy Hen 
rich (sopran) zespotu „Pro arte“. Samuel 
Chones' (akompaniament) i Sergiusz Konter 
(objaśnienia). Kierownictwo prof. Adam Lu- 
dwig. 17,50 Przegląd wydawnictw. 18,00 Wia 
domości sportowe. 18,10 Wileński poradnik 
sportówy. 18,15 Jak spędzić święto? — amó- 
wi Eugeniusz Piotrowicz. 18,20 Recital śpie- 
waczy Heleny Borinowskiej, akompaniament 
Samuel Chones. 1840 Chwilka litewska w 

jezyku litewskim. 18,50 Program na sobo« 
lę 1855 Wileńskie Wiadomości sportowe 
1007 Komedia 'Alóksańdra Fredry „Damy I 
Huzary“, 1950 Pogadanka nkiuakna.. 19.55 
Przerwa. 20,00 Konceii europejski z Hełsiną 
forsu. 21,00 Dziennik wieczorny. 21,10 Poga* 
danka. 21,15 „Mąż pod drzwiami* — ope- 
retka. 22,20 Recital foriepiahowy Pawła Ko 
walewa. 22.5Q Ostatnię<wiadomości i komu- 
nikaty. 23,08 Muzyka na dobranoc (płyty: 
23,80 Zakończenie programii. 

SOBOTA, dnia 18 grudnia 1937. 

6,15 Pieśń poranna. 6.20 Gimnastyka. 6,40 
Muzyka z płyt. 7.00 Dziennik poranny. 7,16 

. Mozyka z płyt. 8,00 Audycja dla szkół, 8,10 
Przerwa. 14,15 Audycja dła szkół. 11,40 
Muzyka wschodu. 11,57 Sygnał czasu i hej- 
nał. 12,03 Audycja poluduiowa, 13.00 Wia- 
fomości z miasta i prowineji. 13,05 Mała 
skrzyneczka dła dzieci wiej.kich 13,20 Kon- 
cert popularny Orkiestry Wileńskiej pod Ay- 
rekcją WŁ. Szczepańskiego. 14.25 „Zając* A- 
dołfa Dygasińskiego. 14,35 Muzyka popu- 
larna. 14,40 Audycia przed gwiazdką. 14.45 
Przerwa. 15.30 Wiadomości gospodarcze. 
15,45 Generalna próba szopki — słuchowi: 
sko. 16,15 Koncert popnłarny w wykonaniu 
T-wa mańdolinistów Kaskada. 16,50 Poga- 
danka, 17,00 Mody i uroszczenia pań rzyin- 
skich — felieton. 17.15 Koncert solistów. 
17,50 Nasz program. 18.00 Wiadomości spor- 

towe. 18,10 Pogadanka aktuałna. 1820 Po- 
słuchajcie naszych pieśni zaściankowych — 
audycia muzyczno - słowna w opr. Genadi- 
usza Cvtowicza. 18.50 Program na niedziwię. 

18.55 Wileńskie wiadomości snort we. 19.40 
Audycia dla Polaków za -granieą. „Kozucha 
klamezuch“ bajka. 19.50 Pogadanka, 
20.00 Wieczór Adolfa Sonnenfełda — w wyk. 

Orkiestry P. R. pod dyr. Ołgierda Straszyń« 

„skiego. 20,45 Dziennik wieczorny i posadan* 

ku 2145 „Dobij* — skecz. 22,60 Muzyka ta- 

ucczna. 2250 Ostatnie wiadomości i komu: 
miksty. 23,00 Muzyka na dobranoc śpłyty! 

23,30 Zakończenie programu. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POBULANCE. 

— Dziś, w piątek dna 17 bm. o godz. 8,15 

przedstawienie wieczorowe w Teatrze na Po 

hulance wypełni po raz trzeci, jedna z naj: 

lepszych sztuk współczesnych M. Morozas 

wicz Szczepkowskiej „Wałąey się doma“. 

— Niedzielna popołudniówka. W niedzie- 

lę dnia 19 grndnia o godz. 4,15 ukaże się 

te _przedstąwieniu popołudniowym,, dosko« 

nała komedia Bėkieffiego „Nieusprawiedli- 
wiona godzina* po cenach propagandowych. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Dziś dzieło E. Kalmaua  „Biabelski 

jeździec* z K. Dembowskim w roli tytułowej 

— Baśń „Królowa Śniegu”. Prawdziwie 

czarodziejskim widowiskiem dła dzieci bę- 

dzie baśń Andersena „Królowa Śniegu”, któ- 

rą Wanda Stanisławska ujęła w 7 obrazów. 

— Rewia Sylwestrowa. Reżyser. R, Wyr- 

wicz - Wichrowski rozpoczął próby z Rewii 

$ylwestrowej, do której materiały nadchodzą 

1e stolicy, co z pewnością, uczyni Rewię te- 

goroczną jeszcze. wspaniałszą. Rewia ta bę- 

dzie wielkim echem w którym odbiją się 

wszystkie nasze bolączki, aktualia, oraz hu- 

mor, pieśń i taniec. 

— Wznowienie op. „Wiedeńska krew”, 

Wielki sukces, jaki towarzyszył op, „Wiedeń 

ska krew” skłania kierownictwo <o wzno- 
wienia tej cennej operetki ze świetną prima- 

аста Olgą Olginą. 
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Za7drosna żtna 
w roli wytwornego pana 
Onegdaj do jednego z urzędów skarbo- 

wych wpadła młoda niewiasta, która na- 

padła na jedną z urzędniczek, pannę S, za- 

częła ją bić i wymyślać, Wezwano policjan- 

ta, który zatrzymał napastniczkę. Stwierdzo 

n6, że nazywa się ona J. G. i mieszka przy 

"ut M. Pohulanka. 

Podłoże napaści jest romantyczne. Pani 

G. podejrzewała pannę Ś., o flirt ze swoim 

mężem. G. miała informacje, że mąż jej od- 

—› wiedza: pannę S$. w jej mieszkaniu przy ul. 

Zygmuntowskiej. Ponieważ nigdy nie mogła 

przyłapać ich razem, gdyż byli rzekomo: u- 

przedzani, że jakaś niewiasta ich śledzi, p. 

G pewnego razu przebrała slę za mężczyz- 

ne i przyłąpała nięża z paną Ś. wychodzą- 

cych razem. Powstałe starcie. wówczas zlik- 

widowała policja. Romantyczną historię utr 

wałono w protokule policyjnym. Epiłog ro- 

zegra się w Sądzie Grodzkim. (c) 

Pobicie przechodniów 
Wczoraj grupa młodych ludzi pobiła 2 

przechedniów Lejbę Błecha (Krupniczy 5) 1 

fliasza Cukiermana' (Połocka 89). Pomocy 

poszkodowanym udzieliło pogotowie: Spraw- 

cy pobicia zbiegł. /. я ty и 

`‘Музтагоман 5то!а 
skep Prużana 

Ub. nocy nieznani sprawcy: zamazali wej- 

ście do sklepu Prużana smołą., Przy sklepie 

Prużana wczoraj uie było' już. pikieciarzy, | 

untomiasf pikietowano sklep materiałów pi- 

šmiennych Hellera, (e) 

Giełda p'en'eżna. 
z dnia 16 grudnia 1937 r. 

Belg! belg. — 89,93; dolary amer. — 
527; dol. kanad, — 527; floreny hol. — 
294,27; tranki fr. — 18,08; franki szw. — 

122,40; funty ang. — 26,44; guldeny gd. 
— 100,20; kor. czeskie — 17,60; kor. duń 
skie — 117,99; koń. norw. — 132,88; kor. 
szwedzkie — 136,38; liry włoskie — 21,60 
marki fińskie — 11,68; marki niem. 
118,00; sz. austr, — 99,20; mark! srebrne 

— 130,00; Tel aviy — 26,20. * 

Ceny nabiału i jaj | 
Oddziat wiieński Zw. Spółdzielni 

Mieczarskich i Jajczarskich notował 
16 b. m. następujące ceny nabiału i 
jaj w złotych: , 
МазЮю га 1&д: - hurt: | detali 

wyborowe 2.70 4— 
stołowe - 360 3.90 

_ solone 3.20 3.50 
Sery za 1 kg: SE 

edamski czerwony 2.40 280 
edamski żółty 2.20. 250 
litewski - 2— 2.30. 

Jaja kopa:. sztuka: 
nr. 1 7.80. 0.14 
nr. 2 ‚ 720 013 
nr. 3 6.90 0.12 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 16 grudnia 1937 r. - 

Ceny za towar średniel handlowej ja- 
kości, za 100 kg. parytet Wiino, przy nor- 

malnej taryfie przewozowej (lan za 10090 kg 
t-co wag. st. zał) Ziemiopłody — w tadun- 
kach waqonowych, mąka i otręby—w mniej- 
szych ilościach, W ztotych 
Żyto I stand. 69%6 gi! 2275 2340 
a k 60 2— 2250 
Pszenica I „730 2125 27.75 

„ NH e; 010 „- 2650 27.- 

dęczmień I „678/673, (kasz) — . — 

mi Bo wa BRO su. ABM BZ 
„II „ 620,5, (past.) 17.50 18— 

Owies I s. 468; ° 21.75 2225 

° II w u 19.50 20.50 

Gryka ..„ 610 ‚ 1750 18— 
Mąka pszen. gat, I 0—50% 42.50 43.— 

si.c5-7ę) »„ ВА 0—65% 41.5 41.75 

‚ , „ II 30—65% 34,50  35,— 

” - „ HA 50—65% 28.50 28.75 
sa» + 1II65—70% 25— 2550 
». „ - раз(емпа 21.25. 21.75 
„ Žytnia gat. I 0—504 34,50 35,50 

° . „ 1 0—65% 3.— 37.50 

ATA „ II 50—5% 25— 23,50 
s „ razowa do 950, 2450 25.— 

„ žiemniaczana „Suoerior* 31.50 32.— 

by pszenna Średnia przem. 
PPN = РО ле 

„ żytnie przem stand, 1425 14.75 
Wyka 19.— 20— 
Łubin niebieski 1375 14.25 
Siemie iniane b, 90% f-co w. 3.7. 43.75 44,25 
Len trzepany Wołożyn 1480.— 1520.— 

р „  Morodzlej “| 18005 1840 — 
с „‚ ° Теабу 1450.— -1500.— 
» ” Miory 1350.— 130.— 

Len czesany Horodziej. 1980 — 2020 — 

Kądziei horodzlejska 1480— 1520— 
Targaniec moczony 760.--  820— 

ь „ Wołożyn 930— — 970,— 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachun 1, Wilno 1 
Centrala — Wilno, ui. Biskupa Bandurskiego 4. 
Rędakcja: tel 79—godziny przyjęć 1—8po południu 
Administracja: tet. 99—czynna od godz. 9,30—15.30 

Redakcja rękopisów nie zwraca. Drukarnia: tel. 8-40, 

Wydawniętwo „Kurier Wileński" Sp. Z 0. ©. 

©) ) 

„KURJERŚ Nr, (4306). 

Nowa rzeźnia eksportowa 

  

Widok ogólny gmachu nowowybudowanej w Nowej Wilejce rzeźni eksportowej, 
; bekoniarni, i-zakładów przetworów mięsnych, którego uroczyste poświęcenie od- 
było się'w-fych dniach przy udziale marszałka Senału p. Aleksandra Prystora 

"| członków Rządu z p. wicepremierem Kwiatkowskim na czele. 
EIK TNS   

  

Premiera 

Głośny film, owiany nieodpartym czaremt * 
egzotyzmu, którego akcja rozgrywa się 
w fajemniczej Kažbie,  machometańskiej 
dzielnicy Flgieru. . 

Pepć le Moko 
(Więzień z Kazby) 

Piękny nadprogram 

  

Nainowsze arcydzieło znakomiiśgo reżysera Kinga Vidora 

„Legia zatraceńców" 
Murray i Jean Parker. ' Tempo — Akcja — Romans 
Niezrównane sceny walk z Indianami, Nad progran: AKTUALNOSCI 

Rozbawiona OGNisko| (u. Marta EGGERTH 
ue BLOND CARMEN tryskającym 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. - Porz. SEANS, © 4-2), w uledz. i ów, o PZA 

HELIOS | 

Fred Mac 

  

humor. filmie 

  

  

Wilno 
Rynek Drzewny 
róg 3-go Maja i 

i Kasztanowej 
* Zarzeczna 19° 
Imbary 43 
Rynek. Kalwaryjski 

„ Antokolska 17 = i 

(Up "LA 

l J U 

AA Z RYBA WIGILIJNA 

Spółdzielnia Producentów Ryb 
w Wilnie: 

Sprzedaż ryb żywych i śniętych. 

  

  

Brasław 
uł, Nowiato 21-a 

Stonim 
/ Plac Handlowy 

Grodno 
ul, Magistracka 

Hale Rybne 

Warszawa 
ui. Skórzana 10 

    

    

  

  

Pierwszorzędna Mechaniczna Wytwórnia Wędiin 

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

poleca na šwigta: dobrei lakošci najrozmaiłsze wyroby masarskie, A w szcze» 
gólności szynki wędzone na jałowcu. 

Firma nagrodzona złotymi medalami na wystawach we Włoszech 
- | w Poznaniu w 1935 roku. х 

Zamėwienia zamiejscowe — wysylam odwrotną-pocztą. Čeny n'škie. 

"REKORD" «6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIGRNIKÓW 

ELEKTRIT - RADIO 

w 1931 roku 

    

  

Najdogodniejsze warunki spłaty. 
— Ceny niskie —   

  

     

    Oddziały: Nowogródek, ut. Bazyljańska 35 
Lida, ul. Ułańska 11 
Baranowicze, ul. Ułańska 11 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonin, į 
Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 

3-go Maja 6 
= EDIT 

durskį 
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Skład Manufaktury 
Jednocześnie firma G, I 1. Izykzonowie 

Zjedn. Zakł. Włókiennicze K. Scheiblera i L. Grohmana 
Spółka Akcyjna w Łodzi 

urządz:ją w dn. od 25 listopada do 24 arudnia b.r sprzedaż przedświąteczną 
swoich wyrobów po cenach fabrycznych wyłącznie w firmie 

6. i I. Izykzonowie 
Baranowicze, Szeptyckiego 27 

poleca: Wielki wybór wyrobów jzdwab- 
nych, wełnianych £ bawełalanych i materiałów na płaszcze damskie. Ceny niskle 

  

CASINO | 

Nad program: DODATKI. 

Chrześciłańskie kino Potężny 

SWIATOWID| „ox. 
W-g słynnej pow eści St. Żeromskieqo. W 

Skarby królów indyjskich 

  

Król indyjski Kambodżo, w kosztownych 

szałach keólewskich,' z diamentową Кага 

na głowie, Takie same tiary zostały ostat- 

nio skradzione z Muzeum Kolonialnego   

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

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

ua wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł 2,60 

ZI 

2 w Paryżu, а 

ETD TINA TATENA NS EN 

AAAAAAAAAAAAAAAA AM AAAAAA ASA AAA AAAAAA AAA 

"TYVYTYTYVYYYTYTYYYYYTTI 

: DOKTOR MED. 
J. Piotrowicz-Jurczenkowa 

Ordynator Szpilala Sawicz.-Choroby sk6rne 
weneryczne i kobiece, ul Wileńska Nr. 34, 
tel 18-68 Przyjn.nje od 5—7 wiecz. 

UAAAAAAA MA AAAAAAAAL AAA 

„AKUSZERKI 
TTYTYTYTYYTYYYVYYYYYYTYTYTYWYTYTYTYYYTYYYY 

AFUSZERŁA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz 9-ej rano do godz. Tej 
wieczorem. UL. Jakuba aJsióskiego 5—18 
róR Ofiarnej. obok Sądu. 

"r 

    

AKUSZERKA 

M Brzezina 
masaż leczniczy i elekiryzacja Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

„KkóbakAŁ AGA AAAA AŻ IŚ GŁAZ AAAA A ŁAD AAAA ĄAŁ 

Handel i Przemysł 
VYVYVYVYYYYVYVYT VYVYTVVYVYT 

KALOSZL-—-SNIEGOWCE wlasnego му) 
rcbu: OBUWIE poleca polska wztwórnia 
W: NOWICKI — Wilno, ul. Wiełka Nr. 30. 
Pantofle ranne. 

  

AAAAAŁ AAAA ŁA LAŁ AK NA ŁA) AAAŁAŁAAAAŹ. 

RÓŻNE 
+ FYYYTYTYYTYTTYYYTYYYYTYTYYYYYYYYYYYYYYYYW 

ZGINĄŁ czarny kot (angoraj. Łaskawego 

znalazcę proszę o zwrot za wynagrodzeniem 
ui Dziełna 40 m. 4, tel. 99. 

      

' WSPÓLNIK do koncesji wódczanej 
poszukiwany zaraz. WÓZEK” dziecięcy do 
sprzedania. Informacje: Czylelnia „Nowo- 
ści — Wilno, Jagiellońska 10 m. 5. 

„KAAAA AAAA AAAA JA AAA ARA AAAA AAA KA AAAAAGAAAJ 

YYVTVYYYYYV! r WYYYTYT 

POTRZEBNE mieszkania 6-pokajowe ze 

wszystkimi wygodami. Oferty do Administra 
en „Kur. Wil.” pod 8 pokoi. 

  

, POSZUKUJĘ mieszkania 2—% pokojo- 
wego ze wszelkimi wygodami. Oferty do Ad- 
ministracji „Kur. WilL“ pod mieszkanie. 

  
      
       

           

                

    
   

żeń miejsca. 

TE PORADZE POZYWEAADACZE 

go 4, tel, 3:40. mę 

  

Premiera. Sensacyjne wznowienie! я 
Nowe opracowanie. 

W roli głównej FRasmmom Novarro. 

Monumentalne arcydzieła 

Początek o godz. 4—6—8—10.15 

WIERNA RZEKA 
rolach głównych: Baśka Orwid, Cybulski, 

Junosza-Stę zowski, Węgrzyn, Sielański | inni. Nad program: AIRAK JE 
Uprasza się o przybywanie na początki seansów: 5—7 - 9, w niedzielę 1 święto od 3 ej 

Pieczywo 
gwiazdkowe 

  

    
8 С a Žž 

Aa 0PTKER A _ | 
„Bachinem'i przyprawą 
korzenną do pierników.” 

  

  

"POLSKI SKLEP | 
GAŁANTERII I TRYKOTAZY 

ЗАМ FRLICZKA 
Wilno, Wieika 11, tėl. 19-69 

poleca NĄ GWIAZDKĘ 
modne sweterki. bluzki, szlafro- 

ki, pijamy, bonjurki oraz bieliz- 

nę damską i meską 

pó cenach niskich. 

UE 

W každym domu 
na stole wigilijnym smaczna | tamła ryba 

morska. 

Dorsze mrożone — czyszczone — bez głów 

— czyste mięso wysyła póki zapas starczy, 

w porozumieniu z firmami „posiadającymi 

dorsze CHŁODNIA RYBNA W GDYNI 

po cenie stałej 

zł. 50 — (pięćdziesiąt) 

za jedną skrzynię 50 (pięćdziesiąti kg. dor- 
szy, z opłaconą «dostawą do każdej stacii ko- 

| lejcwej na terenie całej Polski. — Wyszcze- 
: gómieni odbiorcy otrzyraują od ceny stałej 

: zniżki i płacą za skrzvnię: 

50 (pięćdziesiąt ks.) 

zł. 45 (ezterdziešei 7177) 

k'asztory, plebanie, holele,-pėnsionaly, JA- 

dładajnie, szpitale, sierocińce, zakłady. 

chewawcze, szkoły, kuchnie akademickie, 

kasyna, więzienia itp. 

zł. 40 (czterdzieści) в 

sklepy detalicznej sprzedaży: sklepy: koleni- 
ałne, shożywcze, konsumy, spółdzielnie itp., 

jeżeli nie mogą otrzymać dorszy u hurtowni- 

ków zbierają zamówienia od „swoich klien= 

tów na rybę wigiłijną. 

zł. 35 — (trzydzieści pięćj 
rtownicy je k.zynię dorsz płacą hurtawnicy za jedną sk.zynię dorszy 

przy zakupie partii począwszy od 50 (pięć- 
dziesięciu) skrzyń dorszy. у 

CHLODNIA RYBNA 17 GDYNI 

teletony: 12-50 oraz 17-78 — 

wysyła dorsze po otrzymauKi pieniędzy 

przekazem pocztowym. 
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Kupno isprzedaż 
wwwz*YYYYYTYWYTYYVVYY "yv ęy=v""' 

  

SPRZEDAM dom deowniany na Zwie- 
rzyńcu, ul. Dzielna 40. Dowiedzieć się w go. 

dzinach od 4 do 5 pp. 

DLA PROFESORA Uniwersyłetu, ст 
ryta, dobrze syłuowanego, w ładnej, cichej 
dzielnicy w Wilnie kamieniczka 4 placem 
na którym jest ogród z budynkami gospodar      czymi, nie taniej juk 20.600 zł.” Listownie: 

Kazimierz Kisiel. Wilno, Szeptyckiego 24 

m. 12. 

  
  

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

za wiersz jeduoszp. Do tych ceu dolicza się za ogłoszema cylrówe tabelarycze 

ue 50%/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem KTO 
treść ogłoszeń 1 rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Admiuistrae 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyłmuje zastrze” 

głoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i IT — 19 
     

   
     

     

    
edaktgi odp, Jan Pupiatto


