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Litwa chce rozszerzyć związek państw 

bałtyckich ku południowi 
Wrzeba się liczyć z faktami dokonanuyrmni 
„XX Amžius“ zamieszcza w Nr. 

285 z 20 grudnia 1937 r. artykuł dr. 
A Pakalniszkisa p. t. „Europa na roz 
irożu tej treści: 

Wycofanie się Włoch z Ligi Naro 
dów zostało z. zadowoleniem powita- 
ae przez Niemcy. Liga Narodów przez 
ustapienie Niemiec, Japonii i Włoch 
cosłała osłabiona. Jednocześnie za- 
przeezeno samej zasadzie bezpieczeń 
stwa zbiorowego. Nieun'knioną kon- 
sekwencją tych posunięć będzie sy- 
stem traktatów regionalnych i t. zw. 
polityka aliansów. Delbos podczas 
swej podróży po Europie prz:konał 
się hodaj, że również Franeja nie 
theąe pozostać sama, będzie musiała 
zmienić swą dotychczasową taktykę. 
Przynajmniej tak przypuszcza sama 

WABSZAWA (Pat). Dziś po południu w 

ybecności p. premiera gen. Sławoja Skład- 

kcwskiego i wicepremiera inż. E. Kwiatkow 

skiego odbyło się plenarne posiedzenie sena 
# Į a $ 

Na wstępie posiedzenia wicemarszałek 

Barański referował projeki ustawy o meda 

tu „za długoletnią służbę*, 

Senat przyjął projekt ustawy w 

niu sejmowym. 

Sen. Maciejewski referował z kolei pro- 

jekt ustawy © przedsiębiorstwach świadcze 
mio niektórych usług. Projekt ustawy wpro- 

wsdza normy ingerencji państwa odnośnie 

»rzedsiębiorstw, których czynności opierają 

się na szczególnym zaufaniu klienteli, jak 

mp. ochrona mienia, pośrednictwo matrymo 

nialne, — których wykonanie opiera się nie 

mn specjalnych kwalifikacjach technicznych, 
lecz na wysokich wartościach moralnych, 

brzmie- 

Ustawa stwarza warunki, w których moż” 
14 położyć kres nadużyciom, jakie w zakre 
i» wprowadzenia tego redzaju  przedsię- 
viorstw dotychczas często się zdarzały. Uza 
sżnia ona bowiem prowadzenie przedsię- 
$iorstwa od pożwolenia władzy. Do projektu 
sejmowego Senat wniósł poprawkę do tytu 
$u, zmieniając go na „Ustawa © przedsiębior 
stwach, wymagających szczególnego 'zaufa- 
ańa* oraz, zmienił przepis o ewentualnym cof 
nięciu koncesji w ten sposób, że może ono 
aastąpić po jednym skazaniu przedsiębiorcy 
przez Sąd. 

W głosowaniu Senat poprawki Komisji 
oraz ustawę przyjął. я 

Pe referacie senatora Olewiūskiego przy 
jeto następnie bez dyskusji projekt ustawy 
o doręczaniu pism urzędowych: przez gmi- 
ny oraz projekt ustawy o Żmianie rozporzą- 
ūzcnia Prezydeota R. P. © rozbudowie mia   

prasa francuska, ktėra staje się coraz 
bardziej obojętna odnośnie sojuszu 
franeusko - rosyjskiego. 

W związku ze zmianą metod poli 
tycznych wyłania się również w cał- 
kiem nowej płaszczyźnie kwestia po 
koju w Europie Wschodniej i krajach 
bałtyckich. Licząc się z faktem już do 
konanym, należy sądzić, że również 
w tym zakątku Europy wypadnie ina 
czej rozstrzygać kwestię utrzymania 
pokoju niż to było czynione dotych- 
czas. Wydaje się, ŻE W IMIĘ STARI 
LIZACJI POKOJU ZW. TRZECH 
PAŃSTW BAŁTYCKICH WINIENRY 
BYĆ ROZSZERZONY ZARÓWNO NA 
PÓŁNOC JAK I NA POŁUDNIE, 
GDYŻ TYLKO W TAKIM WYPADKU 
ZWIĄZEK TAKI,- ZNAJDUJĄC SIĘ 

! 
POMIĘDZY DWOMA RYWALIZUJĄ 
CYMI MOCARSTWAMI MOŻE ODE- 
GRAĆ ZNACZNIEJSZĄ ROLĘ CZYN- 
NIKA NEUTRALIZUJĄCEGO. 

Takie rozszerzenie tego związku 
nie jest może tak łatwym zadaniem, 
leez potrzeba utrzymapia pokoju na 
kazuje bodaj dokładanie wszelkich 
wysiłków w kierunku znalezienia w 
ej ciężkiej sytuacji modus proeeden 
di, no i oczywiście modus vivendi. Nie 
obeszłoby się to niewątpliwie bez pew 
nych ofiar, lecz tak już jest na tym 
świecie, że nikt darmo żadnych dóbr 
nie zdobywa. Pokój zaś jest dla Litwi 
nów największym dobrem i conditio 
sine qua non egzystencji litewskiej. 
(P. Wil.) 

oewycanaa bedą wytwarzać 
i sprzedawać tylko chrześcijanie 

Ustawy uchwalone przez Senat. 
MME WCZOraZSZY pdosiedzemica 

Sła. (Obecna nowelizacja rozporządzenia roz 
ciąga się na gromady i uzdrowiska). 

Również bez dyskusji przyjęto po refera 

tach sen, Miklaszewskiego projekty ustaw: 

o konwersji 6 i pół proc. pożyczki zagranicz 
nej i o zmianie warunków dzierżawy panst 
wowego monopolu zapałczanego, oraz po re 
feratach pos. Herman - Jareckiego projekty 
ustaw © zaspokojeniu roszczeń z umów ubez 

pieczenia do upadłego zakładu ubezpieczeń 
„Allgemenine Maatschapij van Levensevrze 
kering Enlijfrente* w Amsterdamie i obro- 
cie olejem skalnym. 

Sen. Zbierski zreferował następnie pro- 
jękt ustawy , 

© WYTWARZANIU I HANDLU DEWOCJO- 
NALIAMI I PRZEDMIOTAMI KULTU 

RELIGIJNEGO. 
Mówca zaznaczył, że ustawa dąży do te 

go, aby przedmioty kultu, które dla wierzą 

cycł posiadają szczególne znaczenie, nie 

przechodziły, tak w czasie wytwarzania, jak 

w sprzedaży, przez ręce innowierców ł aby 

czynneści te znajdowały się wyłącznie w rę 

ku osób tego samego wyznania. Wobec bra 

ku ustawowego uregulowania tej sprawy, do 

tychczas taki mamy stan rzeczy, że wytwa 
rzaniem i sprzedażą przedmiotów kultu chrze 

ścijańskiego zajmują się Żydzi, osiągając z 

tego tytułu około 60 milionów złotych rocz 
nie, 

Towar żydowski jest bardzo lichy i tan 

dethy, a zatem tani, wygłądem swoim razi 

%n poczucie estetyczne. Żydzi wywożą go t do 

Ameryki, jako drogą pamiątkę z kraju oj 

czystego dla naszej emigracji. To wytwarza 

zadrażnienie i uregulowanie tego stanu rze 

czy drogą usiawy jest koniecznością. Wypo 

wiodam się przeciwko art. 5 ustawy, który 

przekreśla właściwy jej sens, wyjmując eks 
RZZERREZEWRE ZE ET TIK S TIT DOT WARP NOOZ ZE ECO A TATR OOA OWO 

Przviazd delecacji woiskowo-legionowej do Rzymu 

  Na zdjęciu powitanie organizacji polskiej wojskowo-legionowej w salonach recep- 
cyjnych na dworcu w Rzymie przez przedstawicieli władz i kombatantów włoskich, 

  

port dewocjonalii spod jej działania. Przy- 
wilej wytwórczości na eksport w dalszym 
ciągu narażać będzie chrześcijan żagranicz- 

nych na obsługę « żydowecą, co by skempro 

mitowało naszą wytwóreżość, tak jak Żydzi 
kcmpromitują nasz inny eksport. Eksport 
ien powinien być też w rękach chrześcijan. 
Grynniki kompetentne i cała opinia polska 
wypowiada się przeciwko temu artykułowi. 
Komisja Senatu wypowiedziała się za jego 

skreśłeniem, jak również wprowadziła do art. 

4 poprawkę, przedłużającą okres likwidacji 

zakładów sprzedaży dewocjonalii, będących 

w sprzeczności z art. 1 i 2 ustawy, do dwóch 
laz (oklaski). 

Sen. Trockenheim uzasadnia wniosek 

maniejszości o przywrócenie artykułu 5-go, 

który Sejm przyjął, a komisja senacka odrzu 
ca 

Senat przyjął ustawę wraz z poprawkami 
proponowanymi przez komisję senacką, od 

rzucając tym samym wniosek s. Trockenhel 
ma. 

Jako ostatni punkt porządku dziennego 
rczpatrywany był projekt ustawy 

O WYKONYWANIU ZAWODU 
APTEKARSKIEGO. 

Sprawozdawca sen. Modrzewski zazna- 

tzył, że komisja senacka wprowadziła szereg 

zmian do projektu ustawy. Zmiana w art. 1 

pclega na podkreśleniu, że wymienione w 

artykule tym czynności mogą być wykoay 

wane tylko przez apteki, a nie przez droge 

rie, chodzi tamm o przyrządzanie 1 wydawa- 

nie leków, © przyrządzanie, przechowywanie 

środków dietetycznych, środków do leczenia 

chorych i t. d. 

Mając na względzie udostępnienie leków 

szerokim masom ludności, komisja proponu 

je następującą rezolucję „zważywszy na nie 

współmierną do stanu posiadania licznych 

rzesz społeczeństwa wysokość cen środków 

leczniczych, Senat wzywa Rząd aby w dąże 

niu do szerokiego udostępnienia leków, jak 

równieź i do normalizacji prae aptekarskich, 

|zgiosił w możliwie najbliższym czasie pro- 
jekt nstawy aptekarskiej I ustawy o izbach 

aptekarskich.*, 

W głosowaniu Izba przyjęła znaczną więk. 

szością głosów poprawki sen. Rostworowskie 

g: co do odrzucenia poprawek komisji do 
art 1 ust. i do art. 12. Pozostałe poprawki 

kcmisji, jak wreszcie całość ustawy łącznie 
«= wszystkimi poprawkami oraz rozołucję 

Senat przyjął. 

Zamykając posiedzenie marszałek Pry- 
ster życzył pp. senatorom dobrych świąt (gło 
sy: nawzajem, oklaski).   

  

Wytyczne pracy rządu 
Na dzisiejszym posiedzeniu sejmowej 

komisji * budżetowej po dyskusji prezes 

Rady Ministrów gen. Sławoj Składkowski 

wygłosił następujące przemówienie: 

Wysoka Komisjo, Wypada mi pod- 
nieść z wdzięcznością atmosferę obiekty- 
wizmu | wyrozumiałośćci dla Prezydium 
Rady Min. i ogólnych wytycznych Rzą- 
du, która panowała w czasie dzisiejszego 
posiedzenia Wysokiej Komisji, do tego 
stopnła, że nawet ja, okrzyczany jako ner 
wowiec, nie miałem sposobności Ingero- 
wać (ogólna wesołość). 

Ponieważ często podnoszony jest za- 
rzut, którego nie podniósł p. kol. Zaklika 
—że prezydium właściwie pracuje za ma- 
ło, celem koordynacji prac innych panów 
ministrów, że ten rząd tak się trzyma, iż 
codziennie. powinien się przewrócić praw 
da — mówi się najczęściej, że ten rząd 
nie ma swego programu, że to rząd bez- 
programowy. No, byłoby to wielką moją 
zręcznością, aby bez programu móc -ół- 
tora roku ciągnać, ale wszystko jedno Po- 
nieważ się fo mówi tu, chcłałbym Wysokiej 
Komisji oświadczyć, mniej więcej to sa- 
mo co w zesz'ym roku. że program rzadu 
uzgadnłam nie za pomocą pism, rozsyła- 
nych do ministrów, które przechodzą 
przez referentów. że stanowiska referen- 
tów fachowych wysłuchulę zwykle tylko 
jako elemeniu decvzii. jako jednej z da- 
nych, że jest mi obojętnym, czy są on! 
zadowoleni czy nie ze mnie, natomiast 
rozmawiam bezpośrednio z ministrami. 
którzy są odpowiedzialni za swoje prace. 

ZA PROGRAM RZĄDU UWAŻAM 

nie fan program, który się wygłasza I któ 
reao slę połem najcześciej nie wykonuje 
tylko owe wytyczne pracv rządu, które sa 

orientacyjnymi punktami dla wszystkich ok 
tętów, z których składa się właśnie eskad 
ra rządowa i które powinny płynąć w jed 
nym kierunku. 

TYMI WYTYCZNYMI PRACY RZĄDU SĄ 
NASTĘPUJĄCE: 

Po płerwsze jest fo czynnik WE 
państwa, I tu wysiłek wszysikich minist 
rów zmierza do tego, aby fon czynnik był 
lak najwyżej podniesiony i aby jak naj- 
lepie| prosperował. 

Drugim takim słupem, drugim takim 
programem ogólnym to są, jak Koledzy   

dobrze wiedzą, ogólne wytyczne gospodał 
cze, które trzyma mocno w swoim ręku 
pan wicepremier Kwiatkowski, które dają 
swoje osiągnięcia, które nie są progra- 
mem pisanym tylko na papierkach, ale 
dały, jak Koledzy wiedzą w ciągu tego 
półtora roku swoje wyniki, 

Trzecim słupem wytycznym, do którego 
stosować się muszą ministrowie, to są wys 
tyczne polityki zagranicznej, jak Wysokiej 
Kom „wiadomo, dla której pracować muszą 
wszystkie resorty, do której się przysto« 
sować muszą. A określeniem tej polityki 
zagranicznej, jak Wys. Komisji wiado- 
mo, jest właściwie własne oblicze Polski 
w życiu międzynarodowym 

Wreszcie czwartym takim słupem, któ- 
ry jest najbardziej dla polityki wewnęfrz 
ne] państwa charakterystyczny, to jest dą 
żenie do sprawiedliwości społecznej. Pra 
cujemy nad tym już półtora roku I co do 
Jej wyników mógłbym przytoczyć duże 
prykładów, które Wysokiej izbie oszczę- 
dzę, bo one są znane | mogę Ich nie przy 
taczać. 

Przechodzę teraz do rzeczy. poruszo- 
nych przez panów Kolegów, Przede wszyr 
tkim chciałbym odpowiedzieć na pytanie 
dotyczące 

MOIEGO STOSUNKU DO PRASY 

I do fego, co się z prasą dzieje. Proszę 
Wysokiej Komisji, prasa jes” w bardzo 
ciężkiej sytuacji i my jesteśmy w ciężkiej 
Sytuacji, dlatego. że. jak Koledzy wiedzą 

f czują. nle przeżywamy najłatwiejszego 
okresu w życiu Polski w fej chwili. Two- 
rzą się nowe organizacie społeczne I po- 

lityczne, tworzą się nowa rzeczy. któr 
muszą powodować szereg farć. Stąd sze 
reg plojek, słąd szereq niedomówień | 
szereq rzeczy, o których albo pisać moż 
na, albo nie. Aby Kolegom przedstawić, 
iak się na tę sorawę zapatruję, pozwolą 
Koledzy, że odczytam mól okólnik do 
władz, który wydałem po pobycie u mnie 
panów przedstawicieli prasy, przy czym 
proszę pana Prezesa, zby był łaskaw uz 
nać ten okólnik za poufny. 

Proszę Kolegów, uważałem za stosow 

ne fe rzeczy ostro postawić, dlatego, że 
utworzył się wąż, który nie mlał końca, 
Prasa była rozgoryczona na urzędników, 

(Dokończenie na str. Z-ej) 

1006 płaszczy, 1400 par bucików, 
300 swetrów 

otrzymuje woj. wileńskie dla bezrobotnych 
WARSZAWA, (Pat.j W ciągu okresu 

świątecznego od 22 grudnia do świąt 
Trzech Króli Komitety Pomocy Zimowej 
„zajmą się zorganizowaniem w całym kra 
ju akcji gwiezdkowej dla dzieci. Akcja 
ta przeprowadzona zostanie w porozumie 
йЫ z Komitetam! Pomocy dzieciom I mło 
dziey przez ie Komitety oraz przez orga 
mizacje społeczne, 

Rozdawanie darów dła dzieci odbę- 
dzie się w sposób uroczysty w świefli- 
cach, w których umieszczone zostaną cho 
inkl. Dary te składać się będą z palt, bu- 

clków, swefrów, książek, słodyczy Hp. 
przy czym akcja odzieżowa, która w mia- 
rę napływania prowadzona będzie w cią 
gu całej zimy, w okresie świątecznym 
obejmie przede wszystkim najbiedniejsze 
dzieci w wieku od 7 do 14 laf, którym 
brak odzieży uniemożliwia chodzenie do 
szkoły. Większość odzieży zakupił: Komi- 
tet ogólno-polski, przydzielając ją posz- 
czególnym kemiłefom wojewódzkim wed 
łua rozdzielnika, przystosowanego co po 
trzeb poszczególnych województw. M in. 
woj. wileńskie otrzymuje 1000 płaszczy, 
1400 par bucików i 500 swetrów, 

Paryżanom grozi głód 
Strajk pracowników przemysłu spożywczega 

PARYŻ. (Pat. Grożący od kilku dni 
strajk w wietkich zakładach przemysłu spo 
żywczego, zaopatrujących dziesiątki skle 
pów i filij na terenie Paryża w produkty 
spożywcze wybuch w dniu dzisiejsźym. 

+ Strajk fen jesi na razie chaotyczny. 
Zarówno pracodawcy, jak | związki zawo 
dowe podają o nim najzupełniej sprzecz 
ne informacje. Związki rawodowe obli- 
czają strajkujących na 10.000 I twierdzą, 

Ch ńczycy będą niszczyć kopalne japońskie 
SZANGHAJ - (Pat). Przedstawiciel | 

armii japońskiej oświadczył dzienni 
karzom, iż rząd chiński wydał w koń 
eu listopada rozkaz zniszczenia wszyst 
kich kopalń, położonych między Tsi 
nan a Tsingłao a eksploatowanych 

przez aJpończyków. Zniszczenie tych 
kopalń spowodowałoby straty, sięga 
jące 12 milionów dolarów. 

Donoszą tu, że samoloty japońskie 
zniszezyły wczoraj lotnisko w Kiu- 
kiane, # 8 -   

że cenftalne magazyny największych 
przedsiębiorstw są calkowicie objęte straj 
klem okupacyjnym, pracodawcy natomiast 
podkreślają, że sfrajk jest tylko częściowy 
I že objął bardzo niewielką ilość pracow 
ników. Przedmiotem sporu jest sprawa 
przedłużenia wygasającej umowy хЫсго- 

wej. W związku z jej przedłużeniem zwią 
zk! zawodowe opierając się na ostatnim 
orzeczeniu arbiirażowym zażądały podwy 
żek, których pracodawcy odmówili Rząd 
wystąpił z pośrednictwem w tym sporze, 
czyniąc wysiłki, ażeby strajk w ciągu dnia 
dzisiejszego zlikwidowano. 

Dotychczas nie strajkują filie miejskie, 
sprzedające produkty spożywcze w defa 
lu I tylko główne składy są objęte straj- 
klem. W razie jednak, gdyby interwencja 
rządu nie dała wyników, istnieje obawa, 
że na dwa dni przed świętami Bożego Na 
rodzenia wszystkie większe sklepy spo- 
żywcze b zostaną zamknięte.



WARSZAWA (Pat). Dzisiejsze ob 
rady komisji budżetowej Sejmu po- 
święcone były rozpatrzeniu prelimi- 
uarza budżetu prezydium rady mini 
stłrów. W posiedzeniu wziął udział pre 
zes rady ministrów gen. Sławoj Skład 
kowski i wyżsi urzędnicy prezydium. 

Pos. Zaklika jako sprawozdawca 
pieliminarza budżetowego pr. R. M. 
wygłosił wyczerpujący referat, po- 
święcając wstępuą jego część rozwa 
żeniu stosunku prawnego prezesa ra 
dy ministtów wobec innych czvnni- 
ków władzy wykonawczej, stosuaku, 
wynikającego z przepisów konstytu 
tji kwictniowej oraz z praktycznego 
: życiowego unormowania i podziału 
kompetencji tych poszczególnych 
czyt a'ków. 

Następnie referent omawia dzia- 
ła'ność poszczególnych biur Prezy 
drm Rady Ministrów. 

Reasumując, referent stwierdza. 
4e biura prezydium rady ministtów 
špelniają fukeje dužego znaczenia dla 
4dministracji państwowej. Ze wzgię 
dn na bardzo nieliczny skład perso- 
3elu, tym ważniejsze jest skvorAvno 

wanie prac tvch biur i tym większe 
go nabiera znaczenia ohsadzenie eta 
'» podsekretarza stanu. do kfórega 22 
fresit należałoby codzienne kierowa- 
nie pracami hinr. Nie iest również ah 
*adzonv etat odpowiadaiacv stanowi 
ku ministra bez teki. Tutrzeha 0b3a, 
dsenia tego stanowiska »ależy'ad obta 
fe, przez każdoczesnego premiera me 
„ev pracv ale <tanow'ska to naieży 

rważąć raczej za ca$ wvjątkoweg?. 

W dulszym ciąz1 <wego referat" 
Zaklką przeszedł da 

SCHARAKTERYZOWANTA 
POSZCZEGÓLNYCH POZYCYJ 

PRELIMINARZA. 

obrazując wprowadzone zmiany w 
stosunku do budżetu zeszłorocznego. 

W dziale „najwyższy trybunał ad 
ninistracyjny* sprawozdawca - wska- 
zuje na zwiększenie pozycji na etatv 
sędziowskie oraz urzędnicze. Zwięk- 
"zenie liczby etatów sędziowskich w 
N T. A. było od lat postulatem spo 
teczeństwa, w którego interesie leży 
aby skargi wnoszone w sprawach ad 
ministracyjnych załatwiane były jak 

aajszybciej. 
Z kolei sprawozdawca przystąpił 

du analizv preliminarza budżetowego 

POLSKIEJ. AGENCJI 
TELEGRAFICZNEJ. 

Preliminarz przewiduje wpłatę do 
skarbu państwa z tvtułu udziałów w 
tzystym zysku 80.000 zł. 
Sprawność techniczna PAT w ostat 

ich latach niewątpliwie wzrosła. Mu 
simy żądać od PAT, aby informowaia 
przede wszystkim prasę, a następnie 
wciąż wzrastający zastęp* słuchaczy 
radiowych, wszechstronnie i zgodnie 
z prawdą, aby tygodniki filmowe 
chwytały sprawnie akuałności dnia, 
byłv interesujące i technicznie dobrze 
wykonane. 

Z drugiej strony przy pełnienin 
swych funkcyj informacyjnych PAT 
należy uwzględniać interesy państwo 
w: i narodowe, wpływać dodatnio na 
poziom kulturalny i iS aiw 

stwa. 8 4 AV 

Možna wyrazić przekonanie; Ša 
PAT službę swoją pelni z pelnym zr0 
"znmieniu obowiązków wobec pas stwa 

ł narodu. 

pos 

Dyskusia 
Nad referatem posła Zakliki roz- 

winęła się długa i ożywiona dyskusja. 
Pierwszy przemawiał pos. Sioda, któ 
ry wskazał na konieczność oczyszcze 
nie atmosfery na kresach zachodnich 
przeż usunięcie z tamtejszego: życia 
puhlicznego nieodpowiednich elemen 
tów. 

Poseł Walewski poświęcił całe 
«we przemówienie zobrazowaniu 
STOSUNKÓW PRASOWYCH: w 

POLSCE, 
stwierdzając na wstępie, że prasa pół 
sk» nie zawsze może pracować w od   

Prezydium Rady Ministrów 
Dekaty w komisji Musdżetowej Sejmu 

powiednich warunkach. Są 'okresy — 
twierdzi mówca — kiedy na prasę spa 
dx powódź konfiskat. 

Przepisy o konfiskatach praso- 
wych, wydawane przez władze cen- 
tralne, są może w wielu wypadkach 
słuszne, ale wykonanie ich przez or 
geny eenzorskie na dole słaje się w 
wielu wypadkach absurdem. Jedną z 
przyczyn tego stanu rzeczy, przyczy 
ną najważniejszą, jest niewątpliwie 
biak ustawv prasowei. 

JAK NAJSZYBSZE 
UCHWALENIE "STAWY ' PRASO- 

WEJ 
jest nad wyraz pożądane z w: ielu wzylę 
dów. Najgorsza ustawa prasowa bę- 
dzie lepszą niż to bezhołowie, jakie 
teraz panuje. Brak ustawy prasowej. 
chroniącej m. in. cześć ludzką. honor 
obywateli powoduje, że część prasy 
obrała sobie za metodę działania osz 
*zerstwo polityczne. Zdarza się, że pi 
smo zupełnie świadomie zamieszeza 
notatki, nwłaszczające czci któregoś 
z obywateli, z działaczy nolitvcznvch 
czy społecznych. Ohvwateł ten broni 
się, udaje się na drogę sądową, ale 
procedura sądowa fest długa i ludzie 
zapominają o wynikach procesu, a 
namietaia tviko jadowita sline złośli 

wej, oszezerczej plotki. Uchwalenie 1 
sławy prasowej winno nasłanić jak 
naiszyhciei, między in. chociażby dla 
tego, abv tei nonnrej stronie naszego 
życia położyć kres. 

Pos. Celewicz stwierdza, że 

REPREZENTACJA UKRATNY 
nadal stoi na stanowisku polityki nor 
malizacyjnej, uważając normalizacię 
za konieczność dziejową, sądzi jed- 
nak, že politvka ta przeżywa kryzys. 

Pos. Mineberg rozwija szeroko   

> „KURJER* Nr. (4841) 

KWESTIĘ ŻYDOWSKĄ, 

podnosząc, że posłowie żydowsycy 
wierzą w ostateczny triumf demokra 
cji polskiej i w zdrowy instynkt naro 
du polskiego. Żydzi nie przestaną do 
magać się swych praw, jak nie prze 
stają domagać się tego inne mniejszo 
ści polskie w innych krajach. Mówca 
wyraża w końcu zapatrywanie, że cy 
(ry. budżetu staną się mocną podstawą 
tylko wówczas, jeżeli hędą oparte na 

zdrowych i mocnych stosunkach 
wśród obywateli. 

POS PRYSTOROWA 

doceniając dzielną akcję zbiórki na 
pomoc ziniową ma jednak pewne za 
strzeżenia co do formy tej zbiórki. 

W końcu pos. Prysiorowa uskar 

За się na zbytnie reklamowanie pomo 
*y bezrobotnym, eo, jej zdaniem. 
zwiek»zylo w roku ub. ilość hezrobot 
nych. Po zakończeniu zimowej pomo 
cy rozsyłano tych łudzi na terenowe 
oboty na wieś Ludność wiejska z nie 

chęcią patrzyła na przybyszów, któ- 
*zy odbierali jej pracę. 

Pos. Paschalczyk zwraca uwagę 
na młodzież, kończącą szkołę, która 
nie wie, gdzie znałeźć pracę. Prono 
nuje nowołanie do żvcia snecialnvch 
binr, które by tę pracę przydziełałv 

Następnie zabrał głos prezes Rady 
Ministrów gen. Sławoj Składkowęki 
imowę podajemy na str. 1-ej). 

Po przemówieniu p. premiera za 
brał głos sprawozdawca pos. Zaklika, 
który udzielił kilku wyjaśnień kwe- 
styj, poruszonych w dyskusji. 

Na tym zamknięto obrady. Następ 
1e posiedzenie komisji budżetowej 11 
stycznia 1938 r. 
  > E 

Żądać nose Przedstawiciel: Handlowa Cenirała Kresowa, 
;kowski I $-ka, Wilnó, Sierakowskiega 84/7 

Wytyczne pracy r ządu 
(Dokończenie 

urzędnicy byli rozgoryczeni na prasę | 
siąd powstała sytuacja prawie bez wyjś- 
cia. Oczywiście stosuje się fo do każdej 
prasy, nigdzie w fym tajnym okólniku nie 
jest napisane, że fo Jest tylko do Prasy 
polskiej. 

ODPOWIEDZIALNOŚ URZĘDNIKÓW. 

Teraz chciałbym przejść do sprawy 
tzw. wyższych I niższych urzędników i ich 
odpowiedzialności. łuż na prawdę 10 lai 
mija, jak mam na swym sumieniu tylu wo- 
jewodów, co może żaden minister w Poł 
sce. a więc nie oszczędzam tych ludzi wy 
żej postawionych, o lie uważam, że praci 
Ich nie jest pożyteczna dla państwa. Ro- 
bię ta w sposób fasny, jawny, może mało 
uprzejmy, ale robię to tak, jak uważam 
że jest najpożyteczniejsze dla państwa. 

Co się tyczy tego, że urzędnicy dowia- 
dują się o fym, że są zwolnieni, przez ra- 
dlo, fo muszę powiedzieć, że czasy, kie 
dy "uębacz przyjeżdżał na blałym koniu 

i przywoził jakiemuś dostojnikowi łaskę | 
lub niełaskę władz, ie czasy już m'nęły. 
la wiaśnie pracuję w ten sposób, że kto 
jest zły, tego usuwam informując o tym 
opinię publiczną. Nie wiem czy w danej 
chwili pismo już doszło do usuniętego— 
przecież nie mogę się dowiedzieć, czy do 
wszystkich usuniętych doszły już w tej 
chwili pisma. Rzeczą sprawności wojewa- 
dów jest doręczać te pisma w porę. Ze 
wszystkimi wojewodami, gdy Ich zwał- 
niam, odbywam ciężkie konierencje. To 

Kobiety z zapałem przyjmują 
powsz. obowiązek s!użby w obronie kraju 
WARSZAWA. (Pał.) Nowa ustawa © | telekłualnych kobiet polskich i za powo- 

powszechnym obowiązku 

przewidująca czynny udział kobiet w ob- 
ronie kraju, zosłała przyjęta przez kobiefy 
polskie z powszechnym zapałem, Na po- 
siedzeniu Komilełu Społecznego przyspo 
sobienia kobieł do obrony kraju, w dniu 
-16 bm., delegaiki 13 słowarzyszeń, zrze- 
szonych w Komilecie, po zaznejomieniu 
się z projekiem usławy „o powszechnym 
obowiązku wojskowym” jednogłośnie u- 
chwality: 

1) Złożyć panu ministrowi Spraw Woj 
skowych. wyrazy głębokiej. wdzięczności 
ra sprawiedliwa ocenę sił moralnych i in- 

wojskowym, | łanie ich do zaszczytnej współpracy z ar- 

mią; 

2) wszcząć energiczną akcję przez or- 
ganizacje terenowe na całym obszarze 
Rzeczypospoliłej w celu zaznajomienia 
szerokich warstw kobiecych z tymi parag 
rałami usław,, które odnoszą się do służ 
by kobiet oraz wzmóc propagandę, ażeby 
coraz liczniejsze zastępy kobieł brały u- 
dział w przysposobieniu do obrony, kraju 
i mogły w razie polrzeby zgłosić dosła- 
teczną ilość. należycie  przygołowanych 
ochołniczek.   

  

| samo robią z mojego polecenia wojewo- 
| dowie ze zwalnianymi starostami. Może 

  

= Stecz- 

ze str. I-ej) 

zdarzyć się fak, że starosta wyjechał, po 
przyjeździe dowiedział się, że go zwol 
niono, lecz nic na to nie poradzę. Zresztą 
obcjętne jest, skąd człowiek dowie się te 
smutej wieści, Staram się, żeby to nastą 
piło drogą służbową, fo [esi najlepsza dro 
go I fu Kol. Dudziński ma rację. 

Kol. Wagner I paru innych kolegów 
stawisło zarzuty 

W SPRAWIE AWANSÓW, 
Rzeczywiście uposażenia niskie | ten 

nie całkowicie zniestony podatek specjsi- 
ny słaram się okupiė awansami. Koledzy 
włedzą, że „ciągnę” fe awanse jak tylko 
moge, Dziś wyszło rozporządzenie o biis 
ko 50.000 awansów I fo awansów od dołu 

Żałuję bardzo, że nie jest obecny Kol. 
łabłoński, Jak mnie nie ma, to podkreśla 

sprawę 

STOSUNKU RZĄDU DO PARLAMENTU, 
a Jak Ja chcę fo wyjaśnić, fo Jego nie ma. 
Nie jest fo więc przyjemne, no, ale być 
może, że mu coś wypadło I nie może być 
obecny. P. Kol. Jabłoński był łaskaw, cha 
rakferyzując stosunek rządu do parlaman 
łu użyć Jako słów określających , nerwo 
wość i fajemniczość”, Być może, powie- 
dział to celem zafrapowania Wysokiej Ko 
misji. Nie wiem, czy zafrapował Wysoką 
Komis'e. pzynaiminei mnie bardzo zatra- 
pował. Bolę się wziąć to dosłownie bo z 
łego wynikałoby, że na posiedzenie Sej 
mu ziawia-się 11 zamaskowanych gantei. 

menów. szczekających zębami ze strachu 
| zasiada w fotelach ministerialnych [we- 

solość]. Tak ie wyglada i Ia soble to tok 

przedstawiałem w. pierwszym momencie. 

Przyznam sie, że myślałem nad tym 

dłatego, że z Kolegą !ahłońskim przez 
cały ostafni rok kordzo dobrze współpra 
zowałem, Dlatego biłem się w głowę. co 
tnaczą fe słowa: „nerwowość I tałemni- 
czość". 

Wyeszcie doszedłem do przekonania. 
że chyba to są fe dwa wypadki, po któ 
rveh Marszałek Se'mu przywoływał mnie 
fako posła da porzadku. może fo wiedy 
—zdaniem Kolegi Jabłońskieao — zacho 
wałem sie nerwowo. Wyaładaloby to na 
to. že mnie zwykle nie ma na posiedze- 
niach, łe nie przychodzę na ładne po- 
słedzenia: „nie me. nie ma go” — wresz 
cie przychodzi | robi awantury. O'óż, 

z prezydium Obozu Zjednoczenia Naro- 
dowego w Posławach na zjeździe, który 
się odbył 19 bm. uchwaliły wnioski w 
odniesieniu do projekiu reformy samo- 
rządu rolniczego na ziemiach północno- 
wschodnich. 

W zjeździe wzięło udział około 50 
osób z wszystkich gmin powiału postaw- 
skiego, Z ramienia wileńskich władz OZN 
uczestniczył w zjeździe red. Józef Świę- 
cicki, 

Obrady 0. Z. N. w Postawach 
nad reformą Samorządu 

Prezydium 1-Rada Obwodowa łącznie | Przedmiotem obrad był „projekt refot 
my samorządu rolniczego” związany z na- 
zwiskiem gen. Żeligowskiego, 

Zebrani zgodnia stwierdzili, że istnie- 
je potrzeba ogólnej reformy samorządu 
i znowelizowania ustawy samorządowej 
w myśl ogólnych założeń gen. Żeligow= 
skiego i że wprowadzone na łerenie pow. 
wileńsko-irockiego Komisje gospodarczo- 
rolne tytułem eksperymentu nie dadzą 
wyniku póki łaka generalna relorma nie 
zostanie przeprowadzona. 

  

3) Serwis stołowy fajansowy 

  
E: sporci lotnictwa Anglii 

1 Fancjł naredzają 8 ę 
LONDYN (Pat). Agencja Reutera 

donosi: W początkach stycznia przy- 
będzie do Londynu misja francuskich 
skspertów lotniczych celem omówie- 
nia z odpowiednimi czynnikami bry 
tyjskimi najnowszych modeli samolo 
tow, ich uzbrojenia i t. p. Fakt ten 
uważany jest w londyńskich kołach 
politycznych za dowód ścisłej współ 
»racy lotnietw wojskowych bry ty jskie 
30 i francuskiego. 

Partia rządowa 
zwyciężyła w wyborach 

w Rumunii 

BUKARESZT, (Pał.) Wczorajsze wybory 
do parlamentu w Rumunii miały na ogół 
przebieg spokojny. 

Z liczb, jakie zostały Pizakozone do 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w cią 
gu nocy „oczywiście jeszcze nie z całego 
kraju, wynika, że rząd uzyskał przeszło 

zapewnił sobie premię, czyli otrzyma jesz 
cze 50 proc. z pozost»łych głosów. W teh 
sposób rząd będzie miał w parlamencie 

na pewno ponad 250 _miejsc na ogólną 
liczbę 387. 

Ferie pol a 
w Niemczerh 

BERLIN. (Paf.) Rozpoczęły się łu już 
na- dobre ferie poliłyczne, Kanclerz Rze- 
szy opuszcza Berlin w dniu dzisiejszym, 
udając się. do Monachium, gdzie wezmie 
udział w pogrzebie gen. Ludendorifa, a 
następnie wyjedzie do Obersalzbergu 
Dziś opuszcza również stolicę minister spr. 
zagranicznych von Neurath, Poza tym wy 
jechało już z Berlina wiele osobistości par 
tyjnych i rządowych. 

Termin otsarc'a olimpiady 
w Japonił 

TOKIO. (Pat.) Komitet Organizacyjny 
igrzysk Olimpijskich, które, jak wiadomo, 
odbędą się w Tokio w 1940 r., ustalił do- 
kładnie terminy Olimpiady. Otwarcie na- 

| zonego tam psałmu pochwalnego 

40 proc. wszystkich głosów, wobec czego |- 

  stąpi w dn. 24 sierpnia o godz, 16, zamk 

p. Koledzy mówią, a reaguję wtedy, kiedy 
muszę zareagować, Gdy jeden z naszych 
Kolegów powiedział rzecz, z której mogło 
by wynikać, że my słarsi legioniści, nie 
tak cenimy zdanie Komendanta, jak młod 
si — włedy musiałem zaprotestować. Kie 
dy jeden z naszych kolegów być może 
kezwiednie w ten sposób przytoczył opis 
nadania wysoklego odznaczenia zaprzy- 
faźnionego państwa, że nosiło fo charak 
ter ośmieszający, fo z pewnością, jako 
szef rządu, nie mogłem nie zaprotesto- 
wać. 

Wyobraźcie sobie Koledzy, że w ja- 
kimś parlamencie poseł nawef wbrew swej 
Infencji ośmieszyłby sposćb nadawania 
„Virtuti Militari” albo Krzyża Polonił Re- 
ttlłufa i obecny przy fym sześ rzadu ne 
zaprotestowałby. Mielibyśmy o io śmiertel 
ną urazę do iamfego rządu. Musiałem za 
prołestować | nic na fo nie mogę pora- 
dzić. I to była celowe, konieczna rezk 
cja, która była moim obowiązkiem. 

Dlatego myśle, że prócz tych dwóch 
cech „nerwowości i talemniczości”, które 
przytoczył pan Ко!еса Jabloński można 
mi w stosunku do prac Wysokiej izby do-   przeciwnie, ja chodzę na każde posladze 

nie I słucham bardzo <łarannie tego, co 
dać jedną cecha, tj. sumienności, że su- 
mlennie przychodzę na każde pasłedze-   

3000 serwisów nadeszło — wyprzedajemy tanioi 
GWIAZDKA DLA NASZYCH STAŁYCH KLIENTÓW: 

1) Serwis stołowy porcelanowy piękne desenie 
tylko za zł. 33.— 

2) Serwis kawowy porcelanowy piękne oesenie 
tylko za +- 

piękne desen:e i faso 

tylko za "zł. 16.— 
Moc pięknych i podac podarków również po tak niskiej cenie 

oleca 
Jedyna chrześcijańska hurtownia naczyń, lamp I gramofonów 

D.H. „T. ODYNIEC“ ».I. Malicka 
Wilno, ul. Wielka 19, tei. 6-24. | 

PLYTY GRAMOFONOWE NAJNOWSZE PRZEBOJE — TANIO 

  

Nožycami przez prase 

Psaim stka Z organų 
„D OKUratorskiego" 
Prokurator Wolski w swym przemówie- 

niu oskarżycielskim procesu Dembińskiego 
eświęcił cały ustęp zeznania «:d. Święciec- 
kiego, które nazwał panegirykiem i psalmem 
ascchwalnym ku czci Dembińskiego. W okreś 

lenin takim krya się oczywista nieścisłość, 

gdyż pochwały odnosiły się tylko do działał 

ności Dembińskiego sprzed kiłku lat i wia 

domym jest, że panegiryków ni 

czci osób znajdujących się w w 

Tych drobnych nieścisłości 

      

   
pisano ku 

ieniu , 

e prostowa 

„ibyśmy, gdyby nie nadająca się sposobność 

oddania usługi prok, Wolskiemu. Jeżeli. bo- 
wiem interesuje się ou panegirykami, może 

teki niewątpliwy panegiryk znaleźć we wczo 

rajszym „Słowie”. Poznanie autorki zamiesz 

sprawi 

mu niewątpliwą przyłjemność, szczególnie, 

łe zdradza ona niekłamany zachwyt d% je 
20 węskiej urody, zwłaszcza widzisnej z pra 

filu. Pel—mel. 
BEKO TDS TASK BDRDREONO 

Kronika telegrafczna 
—W okolicy Olity na Litwie otwarty 

zosłał nowy most na Niemnie. Most ten 
długości 195 m i wysokości nad poziom 
wody 20.m należy do najnowocześniej- 
szych mostów wybudowanych dotychczas 
w Krajach Bałłyckich. Koszła budowy wy- 
niosły 1.700.000 litėw. 

= Poseł do angielskiej izby Gmin 

Lansbury powrócił do Londynu ze swej 
dwusłudniowej podróży do Europy Środ- 
«kowej. M. in. bawił on również i w Polsce. 
Oświadczy on, iż we wszystkich krajach, 

kłóre odwiedził, stwierdził, że tviko dc- 
zbrajanie się państw stanowi wiełką prze 
szkodę do zawarcia powszechnego ukła 
du ekonomicznego. Jeśli chodri o zagad 
nienia polityczne Europy Środkowej. to 

* wszystkie państwa Europy Środkówej 'piag 
ną ułrzymywać przyjazne słosunki ze swy 
mi wielkimi sąsiadami: Rosją, Niemcami 
| Włochami. 

— W Paryżu strajkuje około 10 tys, 
pracowników sklepów żywnościowych, 
Związek tych pracowników twierdzi, że 
'przyczyną strajku jest niezastosowanie się 

nięcie zaś 8 września również o godz. 16. | pracodawców do umowy zbiorowej, 

LSDPS TR. UENTESS T RETRO EET AST ISSN ОН РЕСЕ 

nie, zapisuję wszystkie uwagi i staram się 
z nich wyeląanąć wnioski, przyktadam lak 
najwększą wagę do fego, co Koledzy 
mówią. A jeżeli reaguję nieraz, to niech 
Koledzy wezmą ro uwagę, że was iesi 
dwustu morowych chłopów, a ja jeden. 
fwesołośćj. Więz nie jest rzeczą fak łat 
wą na wszystko od razu odpowiedzieć, 

Każdy z Kolegów może przygo ować 
swoje przemówienie, a ja musze w każdej 
„chwili reagować i fo w sposób celowy. 
Koledzy chylksa rozumieją, Le nie przykła 
dałbym waqi do Ich uwag, gdybvm ich 
nie cenił, W tej czujności mojej jast sza 
cunek dla lego, co Koledzy mówią. Być 
może, że mam zły charakier, być może 
wybucham zby! gwałtownie, ale ja się 
przykładam do tego, co Koldzy mówią 
t słaram się brać ło z całą dobrą wolą, Jest 
to więc na prawdę cechą szacunku i zau- 
łania. To zaufanie do prac Kolegów prze 
jawia się w fym, co podniósł dziś Kat. 
Wagner. Nie przyblegam przecież do Was 
x prośbą 6 pełnomocnictwa dekretowe, 
ale przedkładam projekty ustaw i czekam 
z cłerpliwością aż zechcecie je odrzucić 
lub uchwalić | ło jest ten mój stosunek 
do Kolegów, który staram się w ciągu pół 
iora roku stale i. konsekwentnie utrzymać.



3 

„— "sanym wyżej sporze, jak i w większoś 

<ber grosza kapitału. 

° Dziś nie ma prawie skrajnych ciaty- 

„KURJER Nr. (4311) 

Jedno wielkie 
nieporozumienie 

Dlaczego przy wježdzie do wsi 
Szypki. powiatu wiłejskiego, a i przy 
wjazdach do innych wsi już zabruko 
wanych koła grzęzną po osie w pia- 
sek? 

Dlaczego gdy deszcz wypadnie, na 
gliniastych drogach koło Szarkowsz- 
czyzny konie zapadają w błoto po 
brzuchy? 

Kamieni przecież na polu jest pod 
dostatkiem, rąk roboczych po chatach 
też. — Ot, żeby to był przymus do 
zabrukowania własnej wiejskiej dro- 
gi — wzdycha sobie tym czasem co 
madrzejszy gospodarz. Dobrowołnie 
uikt nie chce przyczynić się dla współ 
rego dobra, nikt nie podejmuje wysił 
ku organizacyjnego przy budowie dro 
g'. który by się mógł obyć dosłownie 

Tak brzmi pochwała przymusu w 
jednym z najjaskravszych wypad- 
ków. 

Przymus. Organizacja przymusowa 
jest to państwo. Działałność admini 
stracji państwowej i samorzadu jest 
wyposażona w egzekutywę objawiają 
cą się nie tylko przy ściąganiu podat 
ków i w prawie karnym. Gdy się tyl 
ke gdzieś źle dzieje i obywatele sa- 
mi skłonni są odweływać się do metod 
przymusowych. I znowu to odwoływa 
nic się nie ogranicza się do egzekucii 
wierzytelności _ prywatno-prawnych | 
przez komornika. 

Do czego to prowadzi? Do etatyza 
cji, do ingerencji państwa we wszyst- 
kie dziedziny, a więc i w życie gospo 
darcze. 

A tym czasem właśnie nie gdzie in 

dziej, a tvlko na terenie gosnodar- 
czym trwa od wielu lat zasadniczy 
spór miedzv etatystami, a zwolenni 

kami iniejatywy prywatnej. 
Spór ten już dawno wvszedł z ram 

czysto akademickich i princypiałnych 

  

stów, którzy by odmawóali jakieįkol- 

wiek roli inicjatywie prywatnej i od- 

wrotnie nie ma zwolenników prywat 
nej przedsiebiorczości, którzy by od- 
qa"wiali państwu prawa regulowania 

«ałeso szeregu zagadnień gosnodar- 
szych, A nawet podejmowania inicia 
tywv gospodarczej w pewnych dziedzi 
nach. 

Dzięki takiemu stanowi rzeczy 
spór etatystów ze zwolennikami ini- 
cjatywy prywatnej dziś ma charakter 
ściśle kompetencyjny, toczy się w 
płaszczyźnie raczej ilościowej niż ja 
kcšciowej. Przedmiotem walki stają 
się poszczególne obiekty gospodarcze 
i tak np. w Polsce jest dyskutowana 
sprawa wyższości gospodarki państ- 
wowej, czy prywatnej w lasach, we 
Francji mogłaby być aktualna spra- 
wą upaństwowienia. kolei, w Polsce 
Gdwrotnie w razie zainteresowania 
sie kapitału zagranicznego budową 
jakiejś linii kolejowej mógłby pow- 
stać problem uruchomienia obok ko- 
ler państwowych również linii kolejo- 
wych prywatnych. : 

Ale dość przykładów! Przytaczam 
je tyłko po to, aby unaecznić, że w opi 

ci innych z dziedzinv społeczno-gospo 
Hurczej żaden z krańcowych punktów 
widzenia nie jest słuszny. Prawda 1е-   Ży po środku, bo każdy svstem ma. 
swoje zalety i swoje wady. Żadnego 

. Poe sąsiedzku 

nie można zastosować do wszystkich 
wypadków bez dojścia do absurdu. 
Świadczy o tym chociażby przykład 
sowiecki, gdzie bezwzględna kolekty 
wizacja rolnictwa spowodowała kata 
strofę, na odcinku hodowlanym i 
gdzie pod groźbą wyniszczenia całego 
pogłowia zwierząt gospodarczych mu 
siano powrócić do gospodarki prywat 
nej przynajmniej na tym jednym od- 
cinku. 

Sztuka polega na tym, żeby do każ 
dego indywidualnego wypadku umieć 
zastosować odpowiedni system. Są bo 
wiem pewne zasady, które ułatwiają 
klasyfikację zjawisk gospodarczych i 
dsją wytyczne co do ich podporząd- 
kowania temu czy innemu systemowi. 
Chodzi tylko o to, aby do jednego ob 
jektu stosowano tylko jeden system. 
Znanemu dobrze czytelnikom naszym 
problemowi rozbudowania niższych 
szczebli samorządu gospodarczego 
rolniczego, pismo nasze wiele poświę 
ce miejsca i stale walczy o wcielenie 
w życie zasady powszechności, o ode 
branie organizacjom dobrowolnym 
(OTO i KR) roli reprezentantów 
wszystkich rolników. 

Dlaczego to robimy? 

Dlatego, że zwykła sprawiedliwość 
w życiu społecznym nakazuje, aby 
tam, gdzie wchodzi w grę przymus, 
wszyscy byli równi wobec prawa. 
Pizymusowość, łączy się z powszech- 
nością w sposób bezwzględny. Każdy 
samorząd opiera się na egzekutywie 
państwa, na przymusie. Czerpie środ- 
k. w drodze przymusowych składek, 
czyli podatków. Stąd nie wolno części 
członków danej organizacji przymu- 
sowej (w konkretnym wypadku sa: 
morządu rolniczego rolników) uprzy 
wilejować przed innymi, tak, jak to 
dotychczas ma miejsce z członkami 
organizacyj kółek rolniczych. 

Zarządy OTO i KR, Qcz'ą iście ma- 
ią prawo traktować swych członków 
inaczej niż innych rolników. Powin- 
ny stwarzać przywileje dla swych 
członków, aby innych zachęcać do 
wstępowania do swych organizacyj 
Jest jednak rzeczą niemorałuą, jeżeli 
to robi Izba Rolnicza — organizacja 

przymusowa wszysikich rolników. 
Przypomina to polowanie z naganką 
na ludzi. Izba Rolnicza bowiem subsy 
diując tylko Organizacje Rolnicze, a 
nie nie robiąc, albo robiąc bardzo ma 
ło dła ogółu rolników nagania człon- 
ków: do OTO i KR. Jest to co najmniej 
nadużycie zaufania większości. wvhor 
ców, którzy ze słusznych czy niesłusz 
nych powodów do tych subsydiowa- 
nych organizacyj nie należą i należeć 
ie chcą. 

Aby tą nienormalną sytuację zlik- 
w*dować, trzeba rozbudować doły sa 
morządu rolniczego na terenie powia 
tów i-gmin. Ponieważ samorząd jest 
w owej istocie przymusowy, a subsy 
diowane OTO i KR mają charakter 
organizacyj dobrowolnych, mówimy, 

  

  

  

Pojutrze 

Niespodzianka w Maastricht 
Liege, w grudniu 1937 r. | 

Przyzwyczajony do pojęcia grani 
cy, jakie narzuca pozostawanie po- 
między kordonami, bolszewickim i li- 
t+wskim, których przejście nie jedni 
przypłacili życiem, z wielkim niepo- 
kcjem wybierałem się na przekrocze- 
nie granicy holenderskiej; by udać się 
do odległego o 25 km miasta Maast- 
tich. Wprawdzie "wszystkie - chyba 
granice z wyjątkiem polsko-litews- 
kiej, można by przechodzić. zupełnie 
spokojnie, posiadając odpowiednią 
wizę, ale właśnie nie mając wiz wole 
liśmy paszportów nie pokażywać. | 

Ponieważ formalności graniczne 

w pociągach są zwykle: sumiennie 

przestrzegane, a rowerem próbować 

szczęścia w obcym kraju się nie.chcia, 
to, dojechaliśmy nim tylko do grani- 
czrego miasteczka, a dalej ostatnie 5 
km brzebyliśmy tramwajem.” 

Towarzysze podróży poznawszy, 
že įsslešmv „etranžerami“ i nowicju- 
szami, z wielką przychylnością zaczę 
li przestrzegać przed rewizją celną. 
która może pozbawić nawet nowego 

płaszcza. Resztki spokoju uciekły da- 
- 

  

! rze, 

leko, a lekki dreszcz przebiegł po skó- 
gdy na pewnym przystanku 

wszedł.do wagonu celnik holenderski. 
Bystrym wzrokiem „Obrzucił cały wa- 
fon, zaglądnął pod parę ławek, kilku 
osobom postawił jakieś pytanie. Nas 
toż o coś zapytał: nie rozumicliśmy © 

ce mu chodzi, aie odpówiedzieliśmy 
przeczącym ruchem głowy. Po chwili 
celnik wyszedł, tramwaj ruszył. Spoj 
czeliśmy na uprzejmych podróżnych, 
'ońi spojrzeli na nas, lecz nie mówili 
już nic. į й 

Innym razem przejeżdżałem tę gra 

nicę. motocykłem, którego właściciet 
„miał papiery w porządku. Z obu stron 
'Mozy (rzeki granicznej) stały domki 
straży granicznej belgijskiej i holen 
derskiej, lecz nie wyjrzał nikt. Kiedy 
wracaliśmy „przez most w Maaseyck 
znowuż tylko tarcze herbowe z Iwa- 
m: przypomniały nam o przechodze- 
niu z jednego państwa do drugiego. 

Zachęcony łatwością j 
nia granicy wybierałem się później 
częściej rowerem. Wiedziałem już, że 
ludzie mogą przechodzić bez trudav$ 
ci, dowiedziałem sie. że rowery muszą 

  

  

  

że jesteśmy na odcinku organizacyj 
samorządu rolniczego i przy zamie- 
rzonej reformie Statutów Izb Rolni 
czych zwolennikami przymusu, a prze 
ciwnikami  organizacyj  dobrowoi- 
nych. 

Podkreślamy: na tym jednym od- 
cinku dla ściśle określonych powo- 
dów, które wyżej omówiliśmy. 

Takie stanowisko w niczym nie 
jest sprzeczne z pełnym poszanowa- 
niem dla inicjatywy prywatnej i z po 
zytywnym stosunkiem l» wszelkiego 
typu zrzeszeń i organizacyj dobrowol 
nych. Wynika wyłącznie z przeświad 
czenia, że samorząd jest czymś zupeł 
nie różnym od organizacyj dobrowpl 
nych. Tak się szczęśliwie zdarza, że 

owawiając ten temat i wykreślając, 
jakgdyby granice pomiędzy tymi dzie 
dzinami życia społeczno-gospodarcz * 
go, które zdaniem naszym powinny 
być regulowane zasadami powszech 
ności i przymusu, a tymi które muszą 
pozostać domeną swobodnej inicjafv 
wy jednostek i grup jednostek cozpo 
rządzamy przykładem odwrotnym w 
stosunku do tyłko co przyłoczonego 

W dzisiejszym numerze mianowi- 
cie zamieszczamy sprostowanie nowo 
oowstałej spółdzielni rolniczo-handlo 
wej w Nieświeżu, której dnia 30 listo- 
pada br. poświęciliśmy artykuł p. t. 
„Spółdzielczość starościńska”. 

W artykule, z którym polemizuje 
sprostowanie, w sposób ostry przeciw 
sławiliśmy się metodom przymuso- 

wym, czy też na pół przymusowym, 
orzy organizowaniu ruchu spółdziel- 

czego. 
Cały szereg osób wyraziło z tego 

powodu zdziwienie. Jakto — powiada 
ją — wy zwolennicy utracenia organi 

zacyj rolniczych dobrowolnych, na 

których opiera się samorząd rolniczy 

* zastąpienia ich organizacją przymu- 

sową samorządów „gminnych i gro- 

medzkich, przeciwstawiacie się orga- 

nizowaniu spółdzielni powiatowej w 

oparciu o uchwały gminne i gromądz 
kie? Nie, to niekonsekwencja. Rezer 

wując sobie na później możność pole- 

miki wzgłędnie przeprowadzenia prze 

ciwnych dowodów co do niektórych 

punktów sprosłowania, dziś ograni- 

czamy się tylko do wypowiedzenia się 

zasadniczo przeciwko mieszaniu ze 

sobą w stosuńku do jednego i tego s” 

mego konkreinego prze'awu życia go 

ciwnych metod postępowania. 

Słyszałem od jednego z mieszkań- 
ców powiaiu nieświeskiego, tego ro- 

dzaju zdanie: „Spółdzielnia jest po- 

trzebna, kapitału nie ma. U nas 40- 

browolnie trudno coś przeprowadzić, 

no, a dzięki energii i pomocy władz 

starościńskich ludność powzięła odpo 
wiednie uchwały, zobowiązała się do 

wniesienia udziałów, Skoro się zobo- 

wiązała, pieniądze wcześniej czy póź-” 

(Dokończenie na str. 5-ej) 

      

  Piotr Lemiesz, 

Wigilia! 
Czy masz już 

Książeczkę Premiową PKO V-ej serii 

IDR WREKEZC OW YEEOACKERZERY REDZOÓ DECZKA A 

| mieć specjalne płomby, żeby móc wro 
cić. 

Dojechaliśmy do posterunku stra 
ży granicznej belgijskiej, poprosiłen: 
o plombę. Strażnik się zdziwił, ale 
wskazał mi biuro. Udałem się tam. ln 
ny tu strażnik nie pytał ani o doku- 
menty, ani o nazwisko, zainteresował 
się tylko miejscem zamieszkania. Za: 
pytał teź, po co mi plomba potrzebna. 
Odpowiedziałem, że-po to, żeby nie 
mieć kłopotów przy powrocie. Z mi- 
ną, jakby chciał powiedzieć, że niepo 
trzebnie się go fatyguje, płombę zało 
żył i dodał, że wracać mogę o każdej 
porze dnia i nocy. 

Przejeżdżając koło posterunku ha 
lenderskiego, patrzyłem na strażnika 
uporczywie i wyczekująco, że mi każe 
się zatrzymać. Zwrócił tylko głowę, 
pylając, czy nie mam czego do ocie- 
nia, i machnął ręką, żebym nie zsia- 

dał, a jechał dalej. 

Przypomniałem sobie wówczas 

strażnika litewskiego, który śledził 

każdy mój krok, kiedy tuż obok gra 
nicy przejeżdżałem rowerem zę 
Smołw do Dukszt. Jakże tamten brat 
— Litwin patrzył inaczej na mnie, niż” 

ten Holender na „Bełga*. A przecież 

Belgia i Holandia przez tyle wieków 
pozostawały ze sobą w walce, a i dziś, 

chociaż nie wałczą gospodarczo, nie 
jeden punkt mają sborny i odgradza 
ja się taryfami cełaymi 

  

  

Jafskie 
OWOCE 

nadeszły! 

   

  

niosąc nam powiew lata i słodycz wspaniałego klimatu, w którym dojrzały. 

Tryskujące sokiem, kuszą palestyńskie Pomarańcze i Grejpfruty z wszysikich 

wystaw swą wyróżniającą się A 
w którym jafskie owoce są dostępnel Żą 

Wykorzystajcie ten krótki okres czasu, 

ajcie pomarańczy i grejpfrutów z Jaffy, 

® ” . . 

pomarańcze i grejpiruty 

Jatskie sa nejsoczysisze 
owoc pal 

MANIFESTACJE P. P. S. 

W dniu 19 bm. w związku z 16-letnią ro0- 

cznicą tragicznego zgonu 5. p. Prezydenta 

Gabryela Narutowicza Polska Partia Socjali- 

styczna urządziła ołbrzymią manifestację, w 

której wzięło udział około 20.000 ludzi. U 

stóp Towarzystwa Zachęty na placu Mala- 

chowskiego w Warszawie złożono b. dażo 

wieńców i kwiecia przez różne organizacje 

PPS. Do zgromadzonych przemówił b. poseł 

Zaręba. W manifestacji wziął też udział Klub 

Temokratyczny z prezesem prof. Miebalowi- 

erem na czele. 

  

KONGRES STRONNICTWA 

NARODOWEGO? 

W kołach politycznych krążą uporczywe 

pogłoski 6 zwołaniu w miesiącu lutym 1938 

*. masowego Kongresu Stronnictwa Narodo- 

wego. Kongres zajmie się wytycznymi no- 

wej polityki i taktyki tego Stronnictwa na 

usjbliższy okres. 

LEWICKA POZOSTANIE NADAŁ 

W WIĘZIENIU. 

Sąd Apelacyjny na niejawnym posiedze- 

ain uchylił wniosek obrońców Lewiekiej, za 

biegających 0 zwolnienie jej za kaucją z wię- 

zienia. 

Rozprawa apelacyjna w sprawie 59 komu 

uistów lubelskich wpłynie na wokandę do- 
  

Podczas rozprawy w Sądzie Okręgowym | 

w. Przemyślu, przeciwko ludoweom, o znane 

wypadki sierpniowe, był też obecny urzędu 

jucy prezes N. K. W. Stronnictwa Lu/owego 

b. marszałek Maciej Rataj, który pilnie przy 

słuchiwał się rozprawie. Pan Rataj uzyskał 

też widzenie się i odwiedził przebywającego 

w więzieniu prezesa Okręgu Małopolskiego | 

Stronnictwa Ludowego p. Brunona Gruszkę, 

z którym odbył dłużczą rozmowę.   
Pewnego razu w drodze powrot- | 

nej stanąwszy u promu na brzegu 
Mozy — koło Sitard — zobaczyłem, 
że na drugim brzegu Bolgowie każą 
podróżnym defilować х tobolkami 
przed biurem straży. Rewizja nigdv 
nie należy do przyjemności, odje*ha- 
łem więc parę kilometrów w górę rze 
ki i tam skorzystałem z usług rybaka- 
przewoźnika. Ma on prawo przewozić 
ludzi przez granicę z jednym: tylko o- 
graniczeniem: nie może tego dokony 
wać w nocy, po ciemku. Wtedy *a- 
kaz obejmował godziny 21—4, kiedy 
jednak innym razem musieliśmy zdą 
żyć do Sitard o świcie, przewiózł nas 
pod osłoną nocy i o 3.30. 

Przyzwyczaiwszy się do graniey 
bliższej, zapragnęliśmy sięgnąć dalej. 
Limburgia holenderska w niektórych 
miejscach ma zaledwie 7 km szerol.os 
ci. 7 kilometrów dzieli tam granicę 
belgijską od niemieckiej, za którą za 
"a. leży Akwizgran. Razem odległość 
50 km w jedną stronę. Czemu nie spró 
bować, a nuż się uda? Ktoś mówił, że 

jakąś drogą udawało mu się jeździć 
hez trudności i formalności. Pojecha- 
liśmy we trójkę szukać tej drogi. 

Przejazd przez teren holenderski 
nie sprawił żadnych kłopotów; po tym 
kraju zawsze ktoś się wałęsa. W mia 
rę zbliżania się do granicy niemiec- 
kiej zanikały boczne dróżki, a została   

piero prawdopodobnie za 4 miesiące, | Ё 

t 2 wot | 

RATAJ W PRZEMYSŁU. ł 

estyński 

ВОММ 
„DZIEŃ POMORSKI* BĘDZIE 

ZNOWU WYCHODZIŁ. 
Z dniem 1 stycznia 1938 r. w Tornnin ma 

hyć wznowione pismo . „Dzień Pomorski*, 

Fismo to będzie czołowym organem OZN ur 

Ziemię Pomorską. 

    

„NOWY GŁOS* BĘDĄ WYBAWAĆ 
B. WSPÓŁPRACOWNICY 

„NASZEGO PRZEGLĄDU*. 

W najbliższych dniach ukaże się w War 

szawie nowy dziennik żydowski p. u. „Nowy 

Gios*, Pismo to ma być redagowane przez 

grupę dziennikarzy, współpracujących daw- 

niej z „Naszym Przeglądem*, 

Poświęcenie i uruchomienie 
kolejki górskiej w Krynicy 

  

W niedzielę odbyła się w Krynicy uroczy 
stość poświęcenia i uruchomienia kolejki 
górskiej, Na zdjęciu wagonik kolejki na 
szczycie góry parkowej. : 

złekka błotnisty lasek. Minęliśmy po- 
sterunek holenderski — nikt na nas 
nie wyjrzał, — wreszcie kilkaset me- 
trów dalej dojeżdżamy do mostku ra 
niedużej rzece. Wylot mostu zagro- 
dzony barierą. Widać hitlerowskiego 
orła ze swastyką. Po obu stronach mo 
stu — jak oko sięga — brzeg niemiec 
k: umocniony dość wysokim płot:ma 
z drutu kolczastego. | : 

Straciliśmy resztę nadzici wolnego 
przejazdu. Wyszło ku nam dwu straż 
ników niemieckich. Wysłuchali pcoś 
by. obejrzeli paszporty i bardze 
uprzejmie, z. uśmiechem, kazali za- 
wrócić. Nie pozostawało nam nie ia- 
nego. Zamiast do Akwizgranu pojecha 
liśmy po x raz z rzędu podziwiać! 
faastricht. ; 

Maastricht jest to nieduże miasto 
(60.000), które żyjąc tętnem dnia dzi- 
siejszego bardzo troskliwie dba © za- 
chowanie resztek dawnej świetności. 
Było ono kiedyś stolicą księstwa Lim 
burgu i jednym . j 
miast na Mozie. Często przechodziło z 
rąk do rąk, bo każdy ubiegał się o ten 
clucz żeglugi po rzece. Belgowie uwa 

żają, że Maastricht z prawa musi da 

nich należeć. to też kiedy się wspo- 
mina wzięcie tego miasta przez Ho- 

lendrów przed stu laty, niejeden uży- 

je określenia tego, jakie można spot 

kać w ustach Polaka о zagarnięcia 

  

        | tylko jedna droga przez podmokły Śląska przez Czechów.



„KURIER“ Nr. (4314) 

O©QOkretly turiac ze 
Dnia 16 września 1752 r. wypłynął z 

poriu Le Havre krążownik francuski „La 
Princesse du Sud“ pod dowėdziwem 
kontradmirała Jego Królewskiej Mości ka 
walera de Bruyere. Krążownik udawał się 
do Kanady z misją, która w zapieczęłowa 
nej kopercie wręczona zosłała dowódcy 
okrętu łuż przed wyruszeniem na morze 
grzez specjalnego kuriera Jego Królew- 
tkiej Mości, Żaglowce, krążące między 
Europą i Ameryką Północną dwukrotnie 
widziały krążownik „La Princesse du 
Sud”, ałe od tej pory wszelki słuch o nim 
zaginął. Po siuośmdziesięciu lałach, w 
sierpniu 1932 r. szkuner żaglowy „Anna 
Maria" używany do przewozu węgla mię 
dzy Półwyspem Indyjskim i Cejlonem zde 
rzył się we mgle z nieznanym okrętem, 
płynącym bez świafeł, Szkuner „Anna Ma 
ria” zosłał uratowany, przy czym mary= 
narze pełniący na nim. służbę opowie- 
dzieli w urzędzie portowym nieprawdo 
podobną historię: 

Okręt, który uderzył o burłę szkunera, 
widziany był pomimo mgły, już dość daw 
40.z odległości kilkudziesięciu metrów. 
Na okrzyk i sygnały dawane przez szku- 
ner „Anna Maria” niki na owym okręcie 
nie odpowiadał. Nie było widać na pokła 
dzie okręiu żadnej załogi, a żagle zwi- 
sały w łachmanach z rej wszystkich czie- 
»ech maszłów. Sylwełka tajemniczego 
slaiku przypominała dawne okręty, obec 
nie już nie kursujące na morzach. 

Zaciekawiony tym opowiadaniem urząd 
marynarki cesarsko-indyjskiej wysłał kontr 
borpedowiec „Panterę” z zadaniem od- 
szukania tajemniczego okrętu. Konirior 
pedowiec po miesięcznych poszuk:wa- 
niach natrafił w odległości stu mil angiel- 
skich ad południowych wybrzeży Cejlonu 
na słałek płynący bez załogi i żagli, na 
którego burcie widniał sczerniały napis 
„La Princesse du Sud“. Na pokładzie nie 
było nikogo. Ze względu na burzliwe mo 
rze torpedowiec nie mógi zbliżyć się do 
słarożyłnego okrętu, stwierdzając jednak 
siezbicie, że jest to krążownik francuski 
wysłany w r. 1752 pod wodzą kawalera 
de Bruyere 1 sekreiną misją do dalekiej 
Kanady, Z polecenia rządu brylyjskiego, 
okręły wojennej marynarki angielskiej 
Oceanu Indyjskiego otrzymały rozkaz po 
nownego wylropienia opuszczonego stai- 
ku francuskiego I przyhólowania do naj- 
bliższego porłu. 

A oło drugie zdarzenie. Tym razem 
przeniesiemy się na daleką północ. Za 
panowania Piotra |, cara Rosji, zaginął 
bez wieści okręt „Św, Sawwa” używany 
Ho utrzymywania komunikacji pomiędzy 
Archangielskiem i wyspą Nowa Ziemia, 
Ponieważ powszechnie mniemano, że 
okręt ten natrafił na górę lodową |! za- 
lonął, nie przywiązywano wówczas wagi 
do iego, drobnego zdarzenia. Ale poła- 
wiacze fok, kursujace po Białym Morzu, 
poczęły w latach 1901 i 1902 spotykać na 
rwej drodze słałek, płynący bez załogi. 
Statek ten żegłował w sposób zupe!nie 
zdecydowany, z wiatrem, mijał przecho- 
dzące obok poławiacze fok I zn'kal w 
dali. Wieść o tajemniczym słałku trafiła 
aż do admiralicji rosyjskiej, która wydała 
kozkaz łamaczom lodów, by w razie na- 
połkania siatku zaereszłowały go | przy= 
prowadziły do najbliższego rosyjskiego 
== 

poriu, Rozkaz ten również nie zosłał speł 
niony, ponieważ od r. 1902 słaiek iajem- 
niczy zniknął bez śladu, 

Zbliża się już jednak koniec wszyst- 
kich okrętów tułaczów, jakie jeszcze błą- 
dzą po morzach, Rząd Stanów Zjednoczo- 
nych odkomenderował flotę złożoną z 
4-ch torpedowców specjalnie w celu tro- 
pienia i niszczenia tych martwych kadłu- 
bów, mogących grozić niebezpieczeńst- 
wem dla żeglugi. Już, jak czyłamy w ra- 

    

Władze sądowo-śledcze prowadzą w 
fej chwili energiczne śledziwo w sprawie 
wielkiej afery fałszerstw pełnomocnictw 
obywateli sowieckich na terenie całej 
Polski, 

Dofychczas aresztowano pod tym za- 
rzutem dwóch adwokatów, Dalsze areszto- 
wania prowadzone są w całym kraju | — 

Jak dotąd osadzono już w więzieniu sie- 
dem osób, pośród których znajduje się 
znany przemysłowiec, Kisiel. 

Suma nadużyć dochodzi, do 5 milio- 

„Ten bandyta ła 
Niezmiernie charakterystyczne świaiło 

na stosunki panujące obecnie we Francji 
rzuca rozgłos, jaki wytworzył-się wokół 
książki Mariusa i Ary Leblond pi. „Ver- 
cingełorix*. Imię 'ю znane jest dobrze 
każdemu, kto za swoich młodych lat „wku 
wał” Cezara. Bohaterski wódz Galiów, któ 
ry tyle kłopotu przyspożył Cezarowi, by 
wreszcie ulec jego mocy i uświetnić po- 
chód tryumfalny niezwyciężonego sirate- 
ga, był zmorą naszych dni szkolnych; 
przeklinaliśmy Vercingetorixa, zbył długo 
opierającego się Cezarowi, życzęc temu 
estafniemu, ażeby go jak najprędzej zwy- 
ciężył. — Obecnie, po okresie dobrego 
szeregu lał, posłać wielkiega Galla na- 
biers zupelnie innych cech w naszych 
oczach, a zwłaszcza w oczach Francuzów: 
Vercingałorix wyrasta z kart księgi Leblon 
dów, jakie odezwały się o nim, na naro- 
dowego bohatera Francji. Jesi on uoso- 
bieniem celłycyzmu, kłórego kością kości 
| krwią krwi są Francuzi. Vercingetorix — 
ten dwudziestokilkoletni młodzieniec — 
uważany jest za poprzednika Joanny 
d'Arc. Opinia francuska zaczyna uważać 
Vercingełorixa za wcielenie rycerza peł- 
nego wszelkich cnót, wzniosłości, szla- 
chetności I bohaterstwa, w przeciwsławie 
niu do chytrego I podstępnego Cezara. 
„Wiełki Gal” pasowany jest obecnie na 
bohałera narodowego Francuzów, bronia-   cego swojej ojczyzny przed perfidnymi 

  

Jak przed laty, miasto jest otoczo 
ae kanałem, nad nim się wznoszą 
strome ściany dawnego zamczyska, 
dalej biegną resztki murów obron- 
nych i dawne bramy, wszystko z ta- 
bliczkami, wskazującymi datę budo- 
wy. Ruchliwy port rzeczny znajduje 
się po drugiej stronie miasta. Tu 
naprzeciwko dawnych murów rozcią 
ga się przestronny park, a w nim 
ogród zoologiczny, w Ftórym space- 
rowieze bezpłatnie oglącają jelenie, 
łosie, niedźwiedzie, rozmaitą drobniej 
szą zwierzynę oraz masy ptactwa z 
pawiami i bażantan! na czele. 

Najciekawsze w śródmieściu 
to trzy kościoły, których fundamenty 
pamiętają króla Klodwiga, zaś na ścia 
nach ich wież nie dziwi tabliczka 
z datą „IX eeuw*, Św. Jan wyróż- 
nia się strzelistą wieżą. W kościele 
Matki Boskiej jest śliczny posąg Gwia 
zdy Morza i potężna kolumnada z czar 
ncgo marmuru. W kościele św. Serwa 
cego znajduje się grób założyciela i 
zarazem patrona kościoła (z IV wie- 
ku), tam są wspaniałe złote relikwia- 
rze średniowieczne, tam w  podzie- 
miach są groby Franków i ostatniego 
króla z dynastii Merowingów, tam w 
głównej nawie imponuje ogromny po 
sąg Karola Wielkiego. 

Największą jednak niespodziankę 
dia nas zawiera baptysterium w tym 
kościele. Tam to wzrok na sobie za- 

ftrzymuje witraż przedstawiający w 
jednej połowie okna chrzest Chrystu 
sa, w drugiej klęczących przed ołta- 
rzykiem zakonnika i szlachcica w kon 
tuszu i przy karabeli. U góry okna 
nieco zniekształcony obraz Matki Bo 
skiej Częstochowskiej, a po bokach 
dwie tarcze herbowe. Poza tym w mo 
tywach dekoracyjnych występują 
morze i- okręt. 

Napis łaciński wyjaśnia, że Joan- 
nes a Biberstein Rogalla Zawadzki, 
dzięki opiece swego patrona św. Jana 
Chrzciciela uratowany z robicia okrę 
tu na Morzu Angielskim w r. 1636, po 
stanowił wznieść, to pobożne wotum, 
a nowy witraż ku pamięci swych ro- 
dziców Karola Ant. barona de Biber- 
stein Rogalla Zawadzkiego (7 1880) 
i jego małżonki Henryki Bosch van 
Drakenstein (t 1878) nfundowały 
wdzięczne dzieci. 

Herb barona de Biberstein z roga 
mi Rogalli Zawadzkiego widziałem 
później kilka razy pomiędzy herbami 
książąt i hrabiów belgijskich. Ród ten 
pe paru wiekach niewiele pewnie ma 
wspólnego z narodem polskim, pa- 
mięta jednak o swym przodku w kon 
tuszu i przy karabeli. Dzięki niemu 
na niemowlęta chrzezone w dalekim 
hołenderskim kościele spogłąda Naj- 
świętrza Panna z Częstochowy. 

St. Stupkiewiez.   

a 
KE ÓWLDSA, 

porłach tej floty, kilka takich okrętów 
zginęło od ierped amerykańskich, m. in. 
brygantyna mauryłańska, pamięłająca po- 
dobno czasy Ferdynanda Corieza, zdo- 
bywcy Meksyku. Niebawem znikną z po- 
wierzchni wód błędne żaglowce, których 
istnienie dało marynarzom temat do prze- 
ślicznej legendy o okręcie-widmie, poja- 
wiającym się zawsze wiedy, gdy ma za- 

| łonąć słałek, kłórego załoga owo widmo 
widziała, 

      

Milionowa afera fałszerska 
Aresztowania na terenie całej Polski 

nów zł i przekracza początkowe przypusz 
czenia, kwallifkujące tę aferę na dużo 
mniejszą. 

Przedmiotem iej afery jest sprzedaż 
całego szeregu majątków obywateli so- 
wieckich na mocy fałszywych pełnomoc- 
nictw. 

Wszyscy aresztowani osadzeni zostali 
w więzieniu, bądź w Lublinie, bądź w Za- 
mościu, bądź też w Warszawie, 

Śledztwo prowadzone jest w dalszym 
ciągu. 

ciński — Cezar”! 
Rzymianami, uważającymi za cnotę jedy- 
nie staranie o własne, rzymskie dobro. — 
J. H. Rosny, czionek Akademii Goncour- 
tów, nazywa wręcz Cezara „le bandit la- 
lin” uważając, że przez zagarnięcie Galii 
zniszczył ducha Francuzów. — Francuzi 
zarażeni fak modnym dziś rasizmem, za- 
czynają dopatrywać się wspólnej krwi z 
Celłami, uważając się wraz z Anglikami 
za typowych przedsławicieli nordyzmu, 
Po_ukazaniu się „Vercingetorixa“ opinia 
francuska stanęła na stanowisku, że obo- 
wiązkiem moralnym Francji i Francuzów, 
jest kontynuawanie wytycznych, które po- 
wodowały czynami tego bohatera, — Gło 
sy ta i obelżywe przeżwiska nadawane 
Cezarowi, jako przywódcy tych, którzy na 
jechali na Galię mając jedynie własne ce- 
le na oku, odżegnanie się od romanizmu 
na rzecz kulłury celtyckiej — to rzeczy 
neprawdę sympłomatyczne, zasługujące 
na uwagę całego świata. 
EAS DI 

Pewien turysia amerykański, który Jatem 
zwiedzał Wilno, powiedział, że jest ono 
wprawdzie nieco większe aniżeli cmeniarz w 
„ego rodzinnym mieście, lecz za to bardziej 
martwe, aniżeli ów cmentarz. 

Złośliwy ten poniekąd dowcip ma w sobie 

wiele prawdy. Martwota bowiem cechuje ży 
nie wileńskie i co gorsza specjalnie dotyczy 
dtebnego handlu i rzemiosła. Prawdę tych 
słów potwierdza chociażby widok Wiłna w 
pierwsze mroźne dnie zimowe, gdy każdy 
orzechodzień przebiega ulicę skułony, zrezy- 
gnowany dążąc szybko do codziennej swej 
pracy. Tylko nieliczne sklepy w śródmieściu 
przyciągają nieco publiczność i ożywiają 
swymi wystawami ulicę Czym dalej jednak 
oł centrum, tym bardziej zmienia się obraz. 

Weźmy naprzykład nieduży sklepik spe- 
żywczy na Zwierzyńcn. Witryny zasnuł szron 
I lód, tak że tylko nieduży skrawek szyby 
prsepuszcza skąpe światło do wnętrza. Skra 
wek ten został — o grezo! — fantastycznie 
ocegrzany przez właściciel za pomocą że- 
lazka napełnionego żarzącymi się węglami. 
Dziwne co za nieostrożność! Dom drewra_ny, 
w którym się sklepik mieści może pójść z 
dymem. Nie przejmuje to jednak kupca 1 kup 
tową, którzy sennie załatwiają nielicznych 
klientów grzejąc od czasu „do čzasu ręce 
przy dymiącym piecyku. „Cóż za prymityw“ 
— powie niejeden z czytelników. Prymity- 
wów takich jest u nas aż nadto. Na wszyst- 
kich prawie peryferiach, Da bocznych uli- 
tach Śródmieścia. Stąd też słabnie „życie na- 
szego miasta. Drobny handel zamiera. 

Aby temu wszystkiemu położyć kres, na 
lcży obudzić się z odrętwienia i zrozumieć, 
że jeśli społeczeństwo polskie ma wygrać 
baialię na polu gospodarczym w korkuren- 
€ji handłowej — musi w pierwszej linii nau 

ROD RAR 
Za 5 groszy dziennie : 

możesz mieć to, co daje teatr. kino, 
okręt itd, bo książkę z 

Bibl'oteki Nowości 
Wilna, ul. Jagiejlońska 10. Tel. 13.70 
Ostalnie nowości — kłasycznz — lite- 

ralura szkolna — naukowa. 
Czynna od 11 do 19 godz. 

Kaucja 3 zł. — Ahonament miesięczny 
1 zł 60 gr. 

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

(20 tomėw).   

Nowy wicekról Abisynii opuszcza Włochy 

  

Książę Aosła, niedawno powołany na słąnowisko wicekróla w Abisynii, dał: się 
sfotografować w Neapolu przed odjazdem na Czarny Ląd, Obok stoi jego matka 

  

W związku z panującą obecnie u nas pła- 

giatomania, odbył się w KMrasowie odczyt 

Lcona Kruczkowskiego pt. „Kradzieże lite. 

reckie*, Pisarz, nie zatrzymując się nal sa- 

mą istotą plagiatu, stwierdził zbytnią plagia 

tofobię naszej epoki, zbyt rygorystyczn? 1 ka 

pitalistyczne niejako przestrzeganie „rasa 

własności literackiej. Dawniejsze czasy n.e 

znały pojęcia plagiatu. W naszym rozumiie- 

miu ani Szekspir ani Moliere nie byl orygi 

nalni. A co powiedzieć o naszym Zabłockim, 

który żywcem brał tekst sziuk francuskich * 

przykrawał dopiero na polską miarę Jak 

wiadomo, Mickiewicz w „Odzie do m! doś- 

ci* był pod wpływem Schillera, a czy to 

zmniejsza oryginalność tego utworn? Istnie 

ją tzw. tematy wędrowne, tematy klasvczne, 

które krążą przez wieki to tu to tam, zagrze 

wając wyobraźnię jakiegoś twórcy. Że idea 

t myśl, nie mniej lub więcej oryginalna treść 

decyduje o wartości dzieła sztuki, lecz tylko 

4 jedynie forma artystyczna. Autor „Kordia- 

ca" i „Chama“ nie oburzałby się gdyby ktoś 

splagiotował treść lub zawartość ideową je- 

BRZYTEWKA 

"TOLEDO 

  

      

    

  

Od nas samych to zależy, 
aby życe Wilna nabrało żywszego tenina 

czyć się sztuki kupieckiej, której zasadą jęst 
stałe dążenie do postępu przez ulepszenie 
warunków lokalnych sklepu, czynnej obser 
wacji konkurencji, badanie upodobań klien 
eli, zdohywania coraz to szerszych mas ku- 
pujących. 

Osiągnąć postęp ten pomoże kupcom w 
pierwszej linii piękna i estetyczna wystawa. 
Ona to bowiem zwraca nwagę na sklep, za- 
interesowuje, wzbudza chęć posiadania wy- 
stawionego artykułu, nakłania do kupna, to 
też ten właściciel sklepu, który zdobędzie się 
na zdecydowany krok naprzód, zerwie z za 
ccfaniem i tradycją dawnego prymitywnego 
handiu — ten wygra. Wygra, bo zdobędzie 
rynek, zdobędzie nowych klientów, zdystan- 
suj swych konkurentó 

Podobnie rzecz będzie się miała i z właś 
cieielem domu. Owe narzekania na ciężkie 
czasy posiadacza niemałej nawet nierucho- 
mcżci wydają się najczęściej dziwne. Skoro 
jednak przyjrzymy się bliżej tej sprawie, zra 
zumiemy dlaczego tak się dzieje. Oto żle 
utrzymane domy przeczące wszystkim wy- 
mcgom higieny coraz mniej mają amatorów. 
Coraz niżej są opłacane mieszknia bez ła- 
zienki, zlewu i wygód. Brak wody i kamali- 
zaeji sprawia, że właścicieł domu w Wilnie 
bierze grosze za komorne. 

Tymczasem. tak jak w jednym tak i w 
drugim wypadku istnieje wyjście. Jest moż- 
ność zarądzenia złu. Poruszenia zamierające 
go życia. 

Możliwości te stwarza KKO miasta Wii- 
na której zadaniem jest nie tylko gromadze 
nie oszczędności obywateli, lecz i zasiłenie 
swego terenu przez rozprowadzenie tanich i 
dcgodnych kredytów. - 

Wysłarczy, aby drolmy kupiec lub. rze- 
mieślnik uznał potrzebę inwestycji, a nie bę 
dzie miał kłopotu z otrzymaniem gotówki, 
ktorej udzień mu w formie pożyczki Komu- 
naina Kasa Oszczędności ną dogodnych wa- 

runkach. 
Wystarczy, gdy właściciel domu dojdzie 

do przekonania, że w dzisiejszych czasach 
postępu i zrozumienia potrzeb higieny dom 
każdy musi mieć kanalizację, a KKO m. Wil- 
aa udzień mu kredytu na okres kilku lat. $ 
sprawa będzie załatwiona. 

Jak widzimy, od nas samych zależy, aby 
życie wileżskie nabrało żywszego tętna, przy 
pomniało sobie swe piękne tradycje cechowe, 
sięgające jeszcze XVI wieku. Czas zrozumieć, 
#3 to my sami brakiem inicjatywy i chęci 
korzystania z usług Kasy Komunalnej stwa 
tzamy złą koniukturę. 

Działajmy więc szybko! Idźmy za postę- 
pem — a padniesiemy nietyłko własny do- 
brobyt, lecz i przyczynimy się do rozwoju go 
anodarczego całego miasta. 

        

i następca tronu z żoną. 

  

Kruczkowski 0 kradzieżach literackich 
go utworów, ale gdyby spłagiatował sposób 
ego pisania, język, styl wystąpiłby przeciwka 
ewentualnemu plagiatowi. Bezpośrednio po 

odczycie zapowiedział również swój odczyt 

na ten sam modny obecnie temat, dr. Wiesen 

berg znany ze swego toczonego od łat kilku 

procesu przeciwko  Grzymale-Siedleckiemu, 
— jak widzimy, zagadnienie plagiatu mie 

przestaje w Połsee budzić zainteresowania. я 

Nanesyejelsts0 gm. doli no eskiej 
Tenda'o karsbin dla KOP 

W dniu 18 grudnia rb. nauczycielstwa 
gminy doihinowskiej (pow. wilejski) na 
konferencji rejonowej jednogłośnie posta 
nowiło ufundować ręczny karabin maszys 
nowy dla KOP-u w Dołhinowie. 

W tym celu postanowiono opodatko- 
wać się po 20 zł i niezwłocznie przysią- 
pić do realizacji powyższego zadania. 

Uchwała powyższa świadczy wyraźnie 
o sympałiach jakimi się cieszą Oddziały 
KOP na naszym pograniczu, Oraz o ser- 
decznych stosunkach, jakie panują na te- 
renie gminy dołhinowskiej pomiędzy nau- 

czycielstwem i KOP. 
Tutejszy. 

PETERS TESTAI 

Karabiny maszynowa 
dia pułku Dzieci Warszawy* 

ad firmy Block = Brun 
W dniu 12 bm. o godz. 12.30 w świetlicy 

wojskowej w Cytadeli w Warszawie odbyła 
się podniosła uroczystość wręczenia pułkowi 
piechoty „Dzieci Warszawy” dwuch ciężkich 
karabinów maszynowych i jednego ręcznega 
karabinu maszynowego przez Zarząd i pra- 
cnwników firmy Towarzystwo Przemysłowo- 

Hardlowe Błock-Brun Sp. Akc. Karabiny ie 
zukupione zostały częściowo z funduszów 
dobrowolnych składek miesięcznych, jakimi 
ypodatkowali się pracownicy firmy (Centrali 

i Oddziałów). Resztę sumy ofiarował Zarząd 
w imieniu firmy. 

Z ramienia Naczelnej Rady Zrzeszeń Ku: 
piectwa Polskiego i Stowarzyszenia Kupców 
Pclskich przybył p. dyrektor Andrzej Czar- 
ntcki. Przybyłych oczekiwali: - ppłk. dypl. 
Bierowski, oficerowie pułku, 2 kompanie 
strzelców w pełnym rynsztunku oraz płuton 
CRM i orkiestra pułkowa. — 

Po odegraniu marsza przez orkiestrę woj 
skową, prezes Stefan Brun wygłosił przemó+ 
w:enie, Ы 

W odpowiedzi ppłk. dypl. Bierowski zło 
żył w serdecznych żołnierskich słowach pa. 
dziękowanie w imieniu całego pułku za ofia 
rowaną broń, po czym nastąpiło przekaza< 
nie broni poszczególnym dowódcom kompa- 

nii ` 

Kemal Pasza na manewrach 

  
Dykiator Turcji, Kemał Pasza lub Kemal 
Atatūrk, jak go również nazywają, obset- 
wuje przez specjalną lunetę porzuszenia 
oddziałów w czasia wielkich manewrów 

wojskowych tureckiej armii, 

4 

i 
i



„KURJER* Ne. (4311) 

Tri wyrok w proreio „grany Dom fokego” 
ABbrusegi dzień przemnówiemia strom " 

Wezera] pierwszy przemawiał adw 
$rumyński, Kończył on przemówienie roz. 
poczęle w dniu poprzednim. Ponieważ 
2danie swoje o jego mowie obrończej 
wypowiedzieliśmy już wczoraj nie będzie- 
my się wdawali w szczegółową analizę je- 
go wywodów. Zaznaczamy tylko, że było 
łam porównanie Dembińskiego do Brian- 
da, Jędrychowskiego do angielskiego mę- 
#а stanu Atlee. Dowiedzieliśmy się ponad- 
ło, że Żeromska jest kobietą-kwiafem i 
kaidy mężczyzna chętnie by ją poślubił 
Przemówienie to, gdy by je kioś brał po- 
ważnie doprowadziło by nas do wniosku, 
ie Blesmanowicz, prok, Wolski b jakiś 
Grabowski, wygrzebany z archiwów (adw. 
Szumański twierdził z naciskiem, że na- 
zwisko fo jest szczególnie aktualnej, są to 
łudzie zbliżeni do siebie poziomem inte- 
ligencji. Jaki to jest poziom tego adw. 
Szumanski nie powiedział, ale dał słucha 
€rom wszystkie elementy, aby ten poziom 
określić. Takie ujęcie sprawy oczywiście 
musiało wywołać na sali uczucie niesmaku, 

Jedno tylko twierdzenie adw. Szumań 
tkiego naprawdę zasługiwało na uwagę, 
m fo mianowicie, że chcąc uzyskać opinie 
© Dembińskim jako wojskowym powinien 
był prokurator zwrócić się do władzy 
zwierzchniej, a nie do kolegów Dembiń. 
Ikiego I to takich, którzy swymi nieodpo 
«iedzialnymi zeznaniami narażają na 
szwank prestiż armił, 

Adwokat Krzyżanowski, przemawiają- 
ty w obronie Jędrychowskiego | Putra 
menta, stwierdził na początku, że proku- 
fatorr mówiąc o USB, za drogowskaz 
wybrał Skargę, który się odznaczał nieto- 
lerancją. I właśnie podobny duch nietole- 
rencji góruje na procesie ze strony pro- 

kuratora. Spowodował on wygnanie z sali 
fadw. Krzyżanowski zaznacza, że mówi to 
w przenośni) ks, Hlebowicza I prof. Kridla, 
których nastawienie do działalności oskar 
tonych nie odpowiadało oskarżeniu. 

W związku 

Z OSOBĄ PUTRAMENTA 

ma do powiedzenia tylko tyle, że jest fo 
goeta. literat którego polityka nie Inte- 
sesowała i nie interesuje, 

Adw. Krzyżanowski dowodzi następ- 
mie, że akt oskarżenia opiera się zasadni- 
<£z0 na dwóch fundamentach — na uchwa 
łach I! zjazdu KPZB i VII kongresu Ko» 
miniernu, lecz nie uwzględnia niektórych 
punktów tych uchwał. 

Powołując się na uchwały VII kongre- 
su nie można było nie uwzględnić takich 
momentów ja fo, że celem jednolitego 
frontu było wstąpić w pertrakiacje z il 
międzynarodówką i to, że kongres wypo- 
wiedział się zasadniczo przeciwko zabo- 
tom terytorialnym. Adw. Krzyżanowski 
śtwierdza, że z uchwał kongresu wynika, 
łż Sowiety wypowiadają się przeciwko 
oderwaniu jakiejkolwiek części od Polski, 
W rezolucjach kongresu nie mówi się także 
© żadnych okupowanych” przez Polskę 
zlemiach. Zarzut dążenia do oderwania 
€zęści terytorium, zawarty w akcie oskar- 
żenia, nie jest więc oparty na rezolucjach 
VII kongresu. + 

W rezolucjach II rjazdu fest wpraw 
dzłe mowa 6 „okupowaneį“ Białorusi, ale 
fenże zjazd wypowiada się przeciwko na- 
tjonalizmowi burżuazji białoruskiej. W 
tym wypowiedzeniu się można widzieć 
tarodek uchwały VIl kongresu przeciwko 
xaborom ierytorialnym, 

Prokurator fwierdzi, że już na VI kon- 
gresie była akiualna polityka jednolitego 
brontu. Adw. Krzyżanowski uważa, że po- 
lityki tej wiedy nie uprawiano. 

JEDNOLITY FRONT 
siał się aktualny dopiero na VII kongresie, 

Ponieważ jednak zarówno II zjazd 
s szczególnie VII kongres nie tylko zbie- 
gły się z początkiem działalności oskarżo- 
nych, lecz nawet Vil kongres odbył się 
później, działalności, ocenianej przez akt 
oskarżenia jako akcja jednolifo frontowa 
viedłag wskazówek Kominternu, powstaje 
pytanie — w jaki sposób oskarżeni mogli 
się dowiedzieć z góry co będzie przed- 
miofem uchwał VI! kongresu i już z góry 
realizować jego zalecenia! Oskarżenie 
oparie na tych dokumeniach nie wytrzy- 
muje krytyki, bo nie ma miejsca w czasie. 
Oskarżeni nie mogli przecież — podkret'a 
Bdw. Krzyżanowski — realizować z góry 
zaleceń komparfii przed uchwałami o jed 
nolitym froncie. 

W uchwałach zjazdu i kongresu nia 
ma iakże mowy o wydawaniu przez emi- 
Jariuszy kominiernu prasy legalnej komu- 
mizującej. a zakładaniu klubów dyskusyj- 
«ych Itp, imprex, Wprawdzie jest w uchwa 
łach kongresu mowa o „liferafurze”, jako 
narzędziu propagandy, jednakże w związ- 
ku z tym mówi się o zwalczaniu socjal 
łaszyzmu. To znaczy chodziłoby tu raczej 
o ileraturę nielegalna. 

Uchwały kongresu w żadnym wypadku 
nie nakazywały zakładania takich pism 
Jak „Poprostu“ I „Karia“. Tymbardziej, że 

KOMINTERNOWI STALE CHODZI, 

e popułarne ujęcie materiału agiłacyjne- 
go. A tymezasem „Karta“ | Poprostu”   

były pismami przede wszystkim dla Inte- 
leklualistów. 

Pozatym -pismo legalne komunistyczne 
dopóty jest dobre pod kątem widzenia 
kominternu, dopóki się nie poznano na 
nim, że jest komunistyczne, Jakżeż więc 
można pogodzić fen faki, że ludzie na 
tyle inteligenini jak redaktorzy „Popro- 
stu”, popełniają taką nieostrożność de- 
konspirującą Ich, że, jak fwierdzi proku 
rafor, już w pierwszym numerze swego 

pisma demaskują się jako komuniści. 
Zarzut komunizmu pod adresem pism 

„Poprostu” | „Kariy” wobec fych zesta- 
wien I faktów — zdaniem adw. Krzyża- 
nowskiego — nie da się ufrzymać. 

. Zdaniem adw. Krzyżanowskiego poję- 
ele jednolliego froniu nie jest w ogóle 
sprecyzowane prawniczo. Jest to określe- 
nie taktyki bolszewickiej, termin, stwo- 
rzony przez bolszewików. Dalczego jed- 
nak mówi się o jednoliiym froncie a nie 
o jednolitym tyle lub jednolitym skrzydle, 
łego chyba wyjaśnić nie można. Proku- 
ratfor użył tego określenia w akcie oskar- 
tenia bez prawniczego uzasadnienia, 

Bolszewicy mówią 6 jednolitym fron- 
tie jako o robofniczym ruchu, Dymiłrow 
daje za takle określenie: — Jedność akcji 
robofniczej. Czyż więc oskarżonym zarzu- 
ta się stworzenie jedności akcji robotni- 
czejł Na zakończenie adw. Krzyżanowski 
stwierdza, że z niczego stworzyć można 
tylko nie. Mówi to w związku z ošwlad- 
czeniem prokuratora, że nie szczegóły, 

lecz całość tworzy oskarżenie w tym pro- 
cesie. 

ADW. SZTUKOWSKA. 

Obrończyni Schusa, adw. Sztukowska, 
zastanawia się na tym dlaczego z „grupy 
Dembińskiego” (w pojęciu prokuratora] 
wybrało oskarżenie tylko kilka osób Dla 
czego nie stawiło przed sądem wszystkich 
członków. Byłoby to bardziej konsek- 
wentne. 

© Schusie prokurator nie powiedział 
w swej mowie ani słowa, Aki zaś oskar- 
żenia zarzuca mu napisarie dwóch ariyku 

łów w „Poprostu”, wygłoszenie referatu 
w Klubie Dyskusyjnym oraz montowanie 
jednolitego frontu na USB. Wszystkie te 
rarzuty adw. Szłukowska uważa za male 
kamyczki, łatwe do odparcia I stara się je 
obalić, analizując ich treść, 

Obrończyni dochodzi do przekonanie. 
te wszystkie zarzuty są bezpodstawne 
| zapytuje dlaczego Schusa jednak posa- 
dzono na ławie oskarżonych w tym pro- 
cesie. Może dlatego, że ojcu jego na 
Imię Morduch a matce Miriam; może 
po to, aby udekorować ławę oskarżo- 
nychi 

Adw Sziukowska uwaža, že w tym 
wietle postępowanie prokuratora  lesi 
lekkomyślne. Zdaniem jel wszyscy oskar- 
żeni powinni być uniewinnieni, ponieważ 
w sprawie nie ma cienia ich winy. 

REPLIKA PROKURATORA. 

Prokurator Wolski, replikując zastrzegł 
się, że nie będzie odpowiadał na zarzuty 
osobiste obrony. Zarzuty pod adresem 
prokuratora tego rodzaju jak, że proces był 
wynikiem wpływów pewnego odłamu 
prasy, slbo rezultatem ambicji zawiedzio- 

| nych, lub lekkomyślności, zdaniem pro- 
kuratora dyskwalifikacją ich autorów. + 

Odpowiadając adw. Krzyżanowskiemu 
(prokurator zastrzegł, że do jego osoby 
nie skierowywal powyższego  zarzutuj 
stwierdził, że dla tych ludzi, którzy znają 
sprawę, azgumeniy obrony świadczą o nie 
znajomości sprawy. Obrona, zdaniem pro 
kuratora, nie zbadała sprawy, nie prze- 
wertowała wszystkich fomów oględzin I 
dowodów rzeczowych I dlatego ograni- 
czyła proces do aktu oskarżenia. 

Gdyby adw. Krzyżanowski — mówi 
prokurator — przyszedł do prokuratury 
| przejrzał dowody rzeczowe, to włe- 
dy prok. Wolski chęfnie by uciął poga- 

    

przygotowuje doświadszony b naucz. 
gimn w. takregie programu nowego 

t dawnego typu gimn Specjalność pol 
ski, matematyka. fizyka przyroda. 

Nauka salidna Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakejł „Rurjera Wi- 
łeńskiego" po godz 7.30 wierz lub 

telefunicznie ar $ 84 pakńój 46, od 
gaedz lt fana do 7 wiecz. 

URNURSS ESS A 

To f zazmiest drzewa 
W związku z coraz mniejszą podażą 

drzewa na terenie pow. brasławskiego, 
czynniki miarodajne przystąpiły do opra- 
cowania sposobu eksploatacji torfu, któ- 
rego na łerenie pow. brasławskiego jest 
pod dostatkiem. 

Na ostatnim posiedzeniu Rada Powia 
łowa Powialowego Związku Samorządo- 
wego posłanowiła nawiązać perirakłacje 
z przedsiębiorstwami, które by rozpoczęły 
eksploatację torlu w okolicach Brasławia, 
upoważniając jednocześnie Wydział Po- 
wiatowy do zakupienia większej ilości tor 
fu na opalanie elektrowni orsz cegielni, 

  

wądkę z nim na temat fakfyki komunicty- 
cznej w Polsce, 

W dalszym ciągu prokurator prostuje 
szereg nieścisłości po twierdzeniach ob- 
топу i zarzuca jej wymijanie argumentów, 

stosowanie metody, zalecanej przez Scho- 
ppenhauera przy braku konirargumentów. 
Nieścisłości te powsiały — zdaniem pro- 
kuratora wskuiek nieznajomości 
sprawy. 

REPLIKA OBRONY. 

Po replice prokuratora przemawiają 
adw. Szumański, adw, Krzyżanowski ро- 
pierając swoje stanowisko, zajęte w mo- 

wie obrończej, i wreszcie adw. Sukien- 
nicka, która wygłasza dłuższe przemówie 
nie, zbywając główne fwierdzenie proku- 
ratora o wymijaniu argumenfów | zarzut 

nieznajomości sprawy przez obronę, Afa- 

kuje twierdzenia prokuratora w związku 
z kilku zakwestionowanymi przez obronę 
szczegółami aktu oskarżenia, 

Na zakończenie adw, Sukiennicka 
stwierdza, że oskarżeni nie działali ani w 
zmowie ani indywidualnie w porozumieniu 
te spiskiem komunistycznym. 

OSTATNIE SŁOWO OSKARŻONYCH 

Wszyscy oskarżeni w ostatnim słowie 
prosiii sąd o wydanie wyroku uniewinnia 

jącego. 
Dembiński oświadczył, że jako Polaka 

boli go niesłuszny zarzut dążenia do oder 
wania od Polski części terytorium państwa 
polskiego. Uważa ten zarzut za wielką 
krzywdę, ponieważ istotą jego pracy była 
miłość narodu | miłość człowieka. 

Jędrychowski prosił sąd © uwolnienie 
go z fego świata półrzeczywisiego. a ra 
czej z rzeczywistości procesowej, w której 
tyje od frzech lat z przerwą 20 dniową, 
Przed tym był proces lewicy teraz grupy 
Dembińskiego. Wiemy, že unlwinniający 
wyrok sądu położy wreszcie kres tej „rze- 
czywistości”. 

Sąd zapowiedział ogłoszenie wyroku 
dziś o godz. 2 po południu. ы 

| 

  

  

  

  

  
GDBIGRNIK NAGRODZONY 

ZŁOTYM MEDALEM 
NA ŚWIATOWEJ WYSTAWIE W PARYŻU 

4 LAMPY (3 PENTODY). 3 ZAKRESY FAL. 
ZASIĘG ŚWIATOWY. GŁOŚNIK O PIĘKNYM TONIE. 

CENA OBNIŻONA ŻŹ, ZG() GOTÓWKĄ 
SPŁATY BO 75 RAT. 

CHO 
  

Jedno wielkie nieporozumienie 
niej będą ściągnięte no i w ten spo- 

sób powstanie potrzebny kapitał. 

Nie kwestionuję potrzeby instytu 

cji handlowej, która obsługiwałab s 

potrzeby rynku płodów rolnych na te 

renie powiatu, ale czy, jeżeli txka in- 

stytucja powstanie z kapitału zgroma 
dzonego z przymusowych składek, bę 
dzie ją można nazwać spółdzielniąt 

Nazwijmy ją „powiatową centralą rol 

niczo-handlową“ — zwiążmy ją z wy 
działem powiatowym. Da to jednoli- 
tość konstrukcji, ułatwi i nprości kon 
trolę i zarząd. Wówczas nominacja 
np. dyrektora takiej, centrali przez 
starostę, jako przewodniczącego Wy- 
działu Powiatowego będzie może naj 
właściwszym sposobem obsadzenia 
tego stanowiska, a ściągnięcie skła- 

dek w formie „pogłównego* od; ogółu 
ludności rolniczej będzie .mogło od- 
być się nawet przez sekwestratora. Bę 

dzie to napewno lepsze z punktu wi- 
dzenia prestiżu władz państwowych, 

niż namawianie przez kogokolwiek ze 
Starostwa ludności do powzięcia „do 

Lrowolnych uchwał* o składkach od 
głowy lub hektara i później zachęca- 
bia do uiszczenia zadeklarowanej na 

leżności. 
Chodzi o to, żeby nigdy nie wytwa 

rzać sytuacji nie jasnych, w których 

pozory nie odpowiadają rzeczywistoś 

ci, sytuacji takich, jaka ma miejsce 

np. przy realizowaniu wyborów w 

myśl „najdemokratyczniejszej konsty 

tucji świata — konstytucji Stalinow 

skiej Rosji. Takie sytuącje zawsze 

mszczą się. W Polsce w życin społecz 

no-gospodarczym panuje jakieś dziw 

ne nieporozumienie i  zakłamanie. 
Każdy niemał objaw słusznego przy- 
musu ze strony państwa, czy samorzą 
du przykrywa się listkiem figowym 
pozorów dobrowolności i odwrotnie 
każdą inicjatywę prywatną, którą po 
winno się traktować w warunkach na 
turalnych zdrowej konkurencji, ałbo 
się tłamsi i pogrąża brakiem zrozu- 
mienia dla niej i szykanami, albo stwa 
rza się dla niej sztuczne, cieplarniane 

warunki pod osłoną jakiejś egzeku- 
tywy. 

Ponieważ mowa była o spółdziel 
czości, wystarczy powołać się na ruch 
spółdzielczy ukraiński. Czy stan tego 
ruchu w Polsce nie jest najlepszym ar 
gumentem przeciwko  spółdzielniom 

tworzącym się'w nazbyt sprzyjaią- 
cych warunkach, na poddanym twar 
lei próbie życia w walee z przeciw     nośeiami, konkurencją i ludzką skłon 
nością da nieuezciwości Najłatwiej   

(Dokóńczenie zr. 3-ej) 

zmarnować jest grosz zbyt łatwo zda- 
yty. Tej prawdy zdaje mi się nauczy 
ły nas lała ubiegłe na bardzo wieku 
odcinkach gospodarki społecznej. 

Na tle tych rozważań wydaje się 
zupełnie słuszne, aby bez niępotrzeb 
nej wstydliwości dokonał się wreszcie 
wyraźny podział na domeny wpły- 
wów: administracji państwowej, sa- 
morządów, a więc organizacyj pow- 
szechnych i przymusowych z jedgej 
strony, z drugiej strony iniejatywy 
prywatnej, organizacyj i zrzeszeń do- 
browolnych. 

I jedne i drugie są potrzebne i jed 
ne i drugie mają wiele do zrobienia, 
tylko że naprawdę najwyższy czas już 
nastał, dokonania rozdziału kompe- 
tencyj. Piotr Lemiesz. 

List cie RadakcE 
Uprzejmie prosimy o zamieszcze- 

nie w Pańskim piśmie sprostowania 
ruylnych informacyj, dotyczących Po 
wiatowej Spółdzielni Rolniezo-Han- 
diowej w Nieświeżu, zawartych w ar 
tykule pt. „Spółdzielczość starościńs- 
ka“ w n-rze 302 „Kurjera Wileńskie- 
go“: 

1. Nieprawdą jest, že spėldzielnia 
została narzucona przez władze admi 
nistracyjne. Potrzebę spółdzielni od- 
czuwa cała ludność rolnicza powiatu 
od wielu lat bardzo żywo. Nie było w 
powiecie zebrania rolniczego, gdzie 
ny nie podnoszono konieczności stwo 
rzenia spółdzielni. Zresztą sam autor 
w końcowym ustępie swego artykułu - 
stwierdza obecną popularność na wsi 
idei spółdzielezości. REŻ 

2. Nieprawdą jest, że atmosferę z 
powodu spółdzielni mamy niemiłą i 
nastrój niewesoły. Ludność rolnicza 
powiatu przyjęła fakt powstania spół 
dzielni z wielkim zapałem i z niecier 
pliwością oczekuje szerszego rozwoju 
jej działalności. 

3. Nieprawdziwe są informacje o 
przyczynach i sposobie dokonania 
zmian na stanowisku prezesa zarządu. 
Przyczyny ustąpienia p. Krupskie- 
go nie miały nie wspólnego z ingeren 
eją władz administracyjnych. P. inż. 
Korzon nie był mianowany, tylko je 
dnogłośnie obrany przez Radę Nad- 
zorezą. 

4. Nieprawdą jest, że Syndykat 
Rolniczy zaspakajał elementarne po- 
trzeby powiatu. Działalność Syndyka 
tu w zakresie skupu płodów rolnych 
była minimalna. Ekspozytury innych 
spółdzielni rolniczych w Horodzieju 
działały tylko na peryferii powiatu.   

5. Nieprawdą jest, że Powiatowa 
Spółdzielnia rozpoczęła swą działal- 
ność od namiętnego zwalczania in- 
nych spółdzielni. Konieczność połą- 
czenia Powiatowej Spółdzielni z Syn 
dykatem Rolniczym jest dobrze uświa 
domiona przez obydwie strony. Od- 
powiednia uchwała z naszej strony 
jest powzięta i spotkała się z przy- 
chylnym przyjęciem ze strony Syndy 
kotu. Z innymi spółdzielniami stosnn 
ków nie zdążyliśmy jeszcze uregulło- 
wać, lecz też i żadna konkurencja nie 
miała dotychczas miejsca. ` 

6. Twierdzenie 6 mobilizacji środ 
ków dla rozgrywki ubliża władzom 
spółdzielni. Zarząd spółdzielni. został 
skompletowany z ludzi nezałeżnych, 
którzy dotychezasową swą działalno- 
ścią społeczną nigdy nie dali powodu 
o posądzenie ich o służenie jakimś 
rozgrywkom. > 

7. Twierdzenia o przymusie, i»- 
terweneji policji itp. pomijamy mil- 
czeniem, gdyż jak sam autor artyku- 
łu zaznacza, oparte one są tylko na 
plotkach. - * 

8. Naczelnym motywem artykułu 
jest krytyczne ustosunkowanie się do 
faktu zainicjowania organizacji spół 
dzielni przez wicestarostę. Zgadzamy 
się, że daleko idącej ingerencji czyn- 
ników administracyjnych w sprawy 
społeczne należy na ogół unikać, gdyż 
łatwo wchodzi ona w rezdźwięk z dą 
żeniami i potrzebami społeczeństwa. 
W danym jednak wypadku iniejaty- 
wa p. wieestrosty Gorskiego tak da- 
lece poszła po linii dążeń społeczeńst 
wa i umożliwiła realizację tak ważnej 
i nznanej przez wszystkich idei, że 
społeczeństwo powiatu winno jest pa 
nu wieestaroście tyłko głębokie uzna 
nie. 

Raczy Pan Redaktor przyjąć wy- 
razy głębokiego szacunku i poważa- 
nia. 

Za Zarząd Spółdzielni 

Inż. Stefan Korzon 

Inż. Wacław Beguszewski. 

Nieśwież, 12 listopada 1937 r. 
PESRE STS RES ŻÓRCA 

Pośw grevie poząga Ghrystusa 
W Lecinicy tHowakiej 

25 grudnia br. o godz. ff w lecznicy 
Litewskiego Stowarzyszenia Pomocy Sani- 
farnej w Wilnie (Mickiewicza 33-A) od 
będzie się uroczystość poświęcenia posą- 
gu Chrystusa Zbawiciela. 

Uroczysiość poprzedzona będzie ina- 
bożeństwem. ; -



+ „KURIER Nir. (811) - 

Wileńszczyzna ma 600.000 ha rojstów 
Cyfra maluje kontury rzeczywistości — Tracimy 300 000.600 zł. 
Ęgzetyzm dławi — Foktyczra wydalność — Społeczeństwo wierzy 

Goethe powiedział kiedyś, że „cy- 
try nie rządzą światem, lecz jeno po- 
kazują, jak świat jest rządzony”. 

Tak, cyfry konkretnie, choć nie 
lak plastycznie jak farba, małują ta 
ką, czy inną rzeczywistość. Rzeczy- 
wistość, kryjąca się pod tą sześciocy 
trową liczbą tytułu ma swoją ponurą 
wymowę i stanowi jeszcze jeden. a- 
kord z koncertu pałących dolegliwoś- 
ci Wileńszczyzny. 

Te -600.000 ha 'bezużytecznych 
kompleksów bagien pozbawia nas о- 
kolo 300:000.000 zł. dochodu: brutto, 
gdyż licząc skromnie, przy wydajnoś 
ci 8.006 kg suchej masy siana z ha, 
$o cenie 7 gy za kg otrzymujemy 
słaśnie sumę 297.000.000 zł. 

Gdybym chciał odtworzyć szcze- 
gołowy obraz tego stanu rzeczy, to 
zytry, określające tylko zasadnicze 
kantury byłyby tu niewystarczają, e 

* | musiałłym mówić o katastrofalnym 
braku posz rok rocznie, o małowarto 
fciowej ich jakości, o zwiększeniu 
grumów użytkowych, o zawilgoco- 
nych: terenach, „gdzie na ogromnych 
5bszarach ozimina z jarzyną wyma- 
šają, a kartofle gniją — słowem o 
wszystkich bolączkach, stanowiących 
nieodzowny atrybut gruntów o nie- 
normalnych warunkach wilgotnościo. 
wych. To, i wiele innych nie mniej 
szżnych rzeczy można widzieć w 
prośbach wsi i miasteczek — o przy- 
$pieszenie melioracyjnych prac wyko 
nawszych. W wąskich ramach. arty- 
kułu tego wyliczyć wszystkiego nie 

sposób. 
Sceptykom cheę przypomnieć iż 

Obrazki wiejskie 
Podczas badania warunków pracy 

uczni w domu zaobserwowałem następu- 

łące obrazki: 
* 

Chcę wejść do sieni jednego z-domów 
| nie mogę otworzyć drzwi, chociaż nie 
ą zahaczońe. Pcham je wówczas całą siłą 

' ledwie odchylam razem z kupą nawozu, 
Za drzwiami zasłaję 3 osoby, zajęte 

rzy dojeniu krowy. Jedna doiła, druga | 
Irzymała bydlę za rogi, a frzecia za... 
ogon. Nogi były spęłane, 

Tak to odbywa się jeszcze u nas do- 
fenie krów... w dobie dojenia elektrycz- 
aością przy głośnikach radiowych. 

* 

W innym miejscu spotkałem krowę 
przywiązaną do słupa ganku. Okazało się, 
że byt to zastaw jednego z namiętnych 
graczy karcianych. 

/ Фо сгедо Ю dochodzi j już na wsił 

"Na gołym niemal zydlu, obok łóżka 
pełaego poduszek, leży chora staruszka. 
Na zapytanie: dlaczego 1.le korzysta z po 
tluszek, staruszka odpowiedziała: „przezna 
czyłam je na koszta pogrzebowe, gdyż 
Innego majątku nie posiadam", 

* 

AW innej chacie odbywa się strzyżenie 
dziewczyny. 

— Czemu te obcinacie jej włosy? — 

pytam. 
— O, piosza obaczyć, jak pacy obje- 

dli jej w nocy włosy, haniebnie patrzyć 
na jo teraz, 

— lstotnie, szczury pocłąły dziewczy- 
nie włosy na sieczkę. 7 

* 

A teraz z cyklu: „sport na wsi”. — W 
lzbie Zygmuków przebywa „dla porało- 
wania zdrowia” dwutygodniowy byczek, 
którego mały Pietruk ćwiczy w sztuce ope 

towania przyszłymi rogami. Na mój wi- 
dok zwiał pod łóżko, dokąd też próbo- 
wał biec (w pozycji bojowej) jego 

„uczeń" — byczek, lecz bezskutecznie, 

gdyż umiejętności tej (włażenia pod łóż- 
ko) nie posiadał. 

Dobrymi też zapaśnikami w owym 
sporcie są na wsi barany i kozy. 

Warto by może zorganizować kiedy 
faki mecz i nadać go przez mikrofon. Mo- 
gę być naweł sprawozdawcą (dla wypró- 
bowania mych zdolności w tym kierunku) 

* 

Na rynku wiejskim panuje duży ruch 
przedświąteczny. Na pewnych saniach od 
bywa się uczła „boryszowa” z okazji 
sprzedaży „kabana”. 

Podhumorzeni rzeźnicy czyniąc „prze- 
gląd" świń na innych saniach zatrzymali 
się przy dużej sztuce, pilnowanej przez 

otyła też kobietę, Poczęto się z nią tar- 
gować i wreszcie — rzeźnicy mieli przy- 
stąpić do obejrzania „krupu” u świni. 

Tu nastaplia „pomytka“ co do towa- 
ru, bo zamiast zbadač „krup“ u šwini — 

swawolni rzeźnicy usiłowali zajrzeć do 

jemy ustnej u kobiety. Na krzyk baby nad 
biegli ludzie i uwolnili ją z opresji pi- 
janych napastników. Posterunkowy spisał 
odpowiedni protokół. 

Zajście była sensacją dnia tynkowego 
przed świętami. 

lan Hopko.   

torfy Wileńszczyzny są torfami prze- 
ważnie nizinnymi, będącymi — z na- 
tury rzeczy — świetną glebą pod 
wszelkie kultury łąkowe. Znam sze- 
reg -gospodarstw łąkowych na Wileń- 
szczyźnie, założonych na osuszonych 
torfach, przynoszących wydajność 
1% 000 kg suchej masy siana z ha. 

Zasadnicza więc wartość pierwo:- 
nie dzikich, nieskalanie naturalnych 
.hało* poleskich i rojstów Wileńszczy 
zny leży nie w egzotyzmie, lecz w 
możliwości zmienienia ich w rentow 
ae poła i łąki. 

Faktyczna wydajność roczna me- 
licracyjnych prac na Wileńszczyźnie 
waha się w granicach od 32640 ha 
za lata 1925—1933 do 10.000 w r. b. 
W porównaniu z ilością projektów i 
z rzeczywistą ilością potrzeb jest to 
niesłychanie mało. Wojewódzki Od- 
dział Wodno-Melioracyjny, mimo sprę 
łystej aktywności, przy  ograniczo- 
nych możliwościach kredytowych nie   

może nadążyć wszystkim potrzebom, 
w dziedzinie wodno-regułacyjno-ag- 
rarnej. Nad projektem zaś o stworze 
niu Wydziału Wodnego o szerszych 
kompetencjach i szerszych podsta- 
wach finansowych ' władze główne 
przeszły do porządku dziennego — bo 
wiadomo, chodziło o jakąś tam „za- 
kichaną Wileńszczyznę”. 

Obecnie, kiedy iest już po wieł- 
kiej naradzie gospodarczej z p. wice- 
premierem Eugeniuszem Kwiatkows- 
kim uważanym za człowieka o 
twórczym realizmie — społeczeństwo 
wileńskie wierzy w ruszenie z mart- 
wego punktu szeregu wegetujących. 
a dawno dojrzałych projektów (mię- 
dzy innymi uaktywnienia akcji melio 
racyjnej i racjonalńego zagospodaro 
wania już osuszonych terenów). 

"Tej wiary społeczeństwa nie wol- 
ne zawieść, bo to jest wiara — ostat- 
nia. 

Gerard A. Juralewicz. 

KRONIKA 
Dziś Herona M., Zenona M. 

  

GRU "aRUDZIEN 
29 Jutro Wiktorii 

Wschód siońca — g. 7 m 43 
| Środa 

  

Z»chód słońca — g. 2 m. 52 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 

w Wiinia dnia 21 XIL 1937 r. 

Ciśnienie 759 
Temperatura średnia — 8 
Temperatura najwyższa — 7 
Temperatura najniższa — 11 
Opad — 
Wiatr — północny 
Tendencja barom. — wzrost 
Uwagi — pochmurno, zamieć. 

NOWOGRÓDZKA 
— Wojewoda Adam Sokołowski za- 

miast życzeń świątecznych i noworocz- 
nych złożył w Komiłecie Pomocy Dzie- 
ciom i Młodzieży na gwiazdkę dla dzieci 

| bezrobotnych — 25 złotych, 
— Na froncie wyborczym bez zmian. 

W dalszym ciągu prowadzone są pertrak- 
łacje co do obsady poszczególnych list. 
Kandydatów jest pono bardzo dużo, ale 
słuszna jest tendencja obsadzania lis! 
ludźmi bardziej niezależnymi i związany- 
mi z miastem. Żydzi, którzy mają w | okrę 
gu (w śródmieściu) murowane 3—4 man 
dały, zamierzają jednak spróbować szczę- 
ścia we wszystkich okregaci 

  

Popierajcie placówkę chrześcijańską 

„Bławat Polski" 
Sprzedaż bławatów, konfekcji dam- 

skiel 1 galanterii 
Lida, Mackiewicza 1 (obok apteki 
po-sejmikowej). Ceny niskie — stała 

Właściciel 1. Miśkiewicz 

  

BARANOWICKA 
— Seminarium misyjne w Reginowie, 

Staraniem ks, ks. salezjanów w maj. Regi 
nów, gm. dobromyskiej, pow. baranowic 
kiego, zostało otwarte seminarium misyj 
ne o zakresie gimnazjum ogólnokszłał- 
cącego, W roku bieżącym otwarto I kla 
sę, w latach zaś przyszłych będą urucho 
mione następne klasy. 

Koszła utrzymania miesięcznie wraz z 
mieszkaniem wynoszą 3. zł. Seminarium ut 
tzymywane jesł przez ks, ks. salezjanów. 

NIEŚWIESKA 
— Prace Zw. Strzel. w Zaostrowieczu, 

W miasteczku Zaostrowiecze odbyło się 
'doroczne walne zebranie miejscowego od 
działu Zw. Strzel, przy udziale kom, pow. 
p. w. kpł. Wyrobca i kom. pow, Z. S. por. 
Pluty. Jak wynika ze sprawozdań, doro- 
bek roczny jest naprawdę imponujący, W 
skład oddziału wchodzą: 4 pododdz., ZS. 
męskie, 3 pododdz. żeńskie i 5 sekcyj 
strzelczyków, oraz liczne koło przyjaciół 
ZS, — W okresie sprawozdawczym utrzy- 
mywane były 3 radioodbiorniki, zakupio- 
no sprzęt do świeflic, spłacono długi, wy 
słano dwukrotnie zespoły regionalne do 
Warszawy na ogólnopolskie popisy lu- 
dowe, kłóre w obu wypadkach zostały 
nagrodzone przez. p. premiera, przepro- 
wadzono zawody strzeleckie i próby spra 
wozdań na OS i POS, zawody narciarskia 
i lekkoatletyczne, kursy kroju i gotowania 
I wiele innych. Zebrani wyrazili podzięko 
wania za pracę komendantowi oddziału 
ZS Józefowi Szulcowi, nauczycielowi miej 
scowej szkoły, Na podkreślenie zasługuje 
życzliwe ustosunkowania się do prac Zw. 
Strzel, miejscowej ludności, jak również 

wydatna współpraca i opieka KOP. Wy- 
ražono uznanie również za owocną dzia- 

łalność plut. KOP Smosarskiemu, w pod- 
oddziale ZS we wsi Helenowo. 

  

— Hufiec Harcerski w Nieświeżu zor- 
ganizował 19 grudnia w salach Ratusza 
przedświąteczny kiermasz harcerski, Sprze 
dawano m. in. przybory do sportu zimo- 
wego, wzorzyste samodziałowe stroje lu- 
dowe i zabawki choinkowe. Dochód z 
kiermaszu przeznaczono na lefnie obozy 
harcerskie, 

— Zmasakrował sąsiada. Mieszkaniec 
wsi Morocz, gm. zaostrowieckiej Cygan 
Roman pobił bestialsko kołem sąsiada Ro 
mana Romaszkę, łamiąc mu dwukrotnie 
rękę. Romaszkę oc'wieziono do szpitala. 

— Nieznani sprawcy dokonali włama- 
nia do spółdzielni spożywców „Promień” 
we wsi Zaleszany, gm. siniawskiej. Spło- 
szeni przez nocnego sfróża porzucili ob- 
fity łup i zbiegli. 

SZCZUCZYNSKA 
— Nadzwyczajny walny zjazd Związku 

Pracowników Samorz. Teryt. R. P. W sali 
klasztornej, w obecności przybyłego z 

Warszawy posła Pacholczyka, nowego sta 
tosty  szczuczyńskiego _ Wierzbickiego, 
oraz około 100 członków Zw., odbył się 
nadzw, walny zjazd Zw. Prac. Samorz. 
Teryt. R. P, Zebranie zagaił prezes miej- 
scowego Zw, p, Snacki, który powitał po- 
sła Pacholczyka i starostę Wierzbickiego. 
Po krółkim przemówieniu starosty wygło- 
sił referat poseł Pacholczyk, 'W referacia 
omówił bolączki pracy w samorządzie, 
podkreślając, że jakkołwiek na obecnym 
posiedzeniu sejmowym nie zostanie ' jesz- 

cze wniesione projekty ustaw, dołyczą- 
cych pragmałyki służbowej pracowników 
samorządowych, to jednak niektóre pa- 
lące kwestie zostaną uregulowane okólni- 
kami Min. Spr: Wewn. W kwestii zwrotu 
pod. specjalnego w zw. samorządowych, 
pos, Pacholczyk oświadczył, że jest to 
możliwe w formie renumeracji za godziny 
nadliczbowe, pod warunkiem dobrego 
słanu finansowego danego zw. komunał- 
nego. 

Następnie sprawozdanie z działalno- 
fci Zarządu złożył p. Abrożej, Ze spra- 
wozdania widać, że Zw. wykazał brak 
spoisłości. Nic więc dziwnego, że Zarząd 

podaje się do dymisji. 
Wybory Zarządu wyłoniły następują 

cy Zarząd: prezes — W. Snacki, członko 

kie: Zaziorko, Giermaniuk, Kwacz i Ta- 

randa. 

Po wyborach ponownie zabrał głos p 

poseł Pacholczyk, dziękując obecnym za 

lak liczne przybycie oraz informując o 
pracach Związku w Warszawie, 

L. K. 

— Kwesta na Pomoc Zimową ūla Bezro 

botnych, w której wzięli udział wybitniejsi 

przedstawiciele tut. społeczeństwa, dała zło- 

tych 195,64. 

— Szkoły im, Marszałka Piłsudskiego. W 

cwiązku z budową 100 szk:ł im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego na terenie woj. nowo- 

gródzkiego, na wiosnę 1938 r. przystąpią gmi 

ay do budowy 10-ciu szkół na terenie powia 

tu szczuczyńskiego. Pomoc Rządu dla powia 

tu wyraża się sumą 100.000 zł., przypuszczał 

ny koszt budowy szkół wyniesie ponad 200 

tys. zł., czyli 50 proc. kosztów poniesie sa- 

morząd wspólnie ze społeczeństwem. Lud- 

ność finansuje ziemię pod budynki i dekla 

ruje gotowość dostarczenia szarwarku bez- 

piatnie. 

— WŁAMANIE DO GIMNAZJUM. W no- 

"ty z 17 na 18 bm. za pomocą dobranych klu 

czy włamano się do gimnazjum państwowe- 

go w Szezuczynie W gabinecie dyrektora 

wyłamano zamki w szulładach i szafach, 

przy czym z biurka sekretarza gimnazjum, z 

ielaznej kasetki przymocowanej do spodu 

biurka skradziono 352 zł. 64 gr. Policja uję- 

ta podejrzanych o ksndzież w Lidzie,   

Powiatowy Zjazd O. Z. N. w Stotrcach 
W ub, niedzielę odbył się w Stołpcach 

zepowiedziany w swoim czasie powiatowy 
zjazd informacyjny Obozu Zjednoczenia 
Narodowego (organizacyj wiejskiej i miej 
skiej) przy bardzo licznym udziale przed- 
stawicieli całego powiatu. 

Zjazd zapoczątkowany został uroczy- 
stym nabożeńfswem, odprawionym w miej 
scowym kościele przez ks. kan. Dudz'ń- 
skiego, który też wygłosił okolicznościo- 
we przemówienie, Jednocześnie odprawio 
ne zostało nabożeństwo również I w 
cerkwi. 

O godz. 13 rozpoczęły się obrady pod 
przewodnictwem prezesa org. wiejskiej 
p. Czesława Krupskiego. Do stołu prezy- 
dialnego zaproszeni zostali pp.: starosta 
Kowalski, ks. Dudziński, ks. prawsł. Bo- 
gatkiewicz, przedstawiciel Org. Wojew. 
OZN p. Aleksander Kostrowicki, dyr. Cze- 
czot, Mikołaj Sobolewski, Teodor Dubow- 
ski, burmistrz Kazimierz Staniewski! Leon 
Regulski, Janina Radecka-Mikulicz, Paweł |- 
Wargan, Józef Rudlewski, Maciej Kałwa. 
Sekretarzowali pp. Rusowicz i Bogusie- 

wicz. 

Po przemówieniach, przyjętych przez 
zebranych nad wyraz enfuzjastycznie, wy- 

  

BRASLĄWSKA 
— STRZAŁ DO SĄSIADA. Dn. 14 bm. 

na drodze Jody — Zamosze, gm. jodzkiej 
do powracaiącego z fargu liana Minowa 
miesz, wsi Bernaty, gm. jodzkiej strzelił 

z pistoletu Aleksander Czepulonek, raniąc 
go w lewą rękę powyżej łokcia. Przed wy 
strzałem Czepulonek powiedział pokrzyw 
dzonemu: — „Ty chciał mnie zgubić, ie 
raz ja cieble zgubię”, Czepulonek był w 
towarzystwie swego brafa Leona. Obaj 
zblegii. W czasie pościgu, zarządzonego 

przez posterunek policjj w lodach, Al. 
Czepulonek został zafrz”ymany. Broń od- 
naleziono w śniegu niedaleko miejsca wy 
padku. 

Czepulonka razem z bronią dostarczo 
no do dyspozycji wiceprokuratora IX re- 
jonu, Broń Czepuionek posiadał nielegal 
nie. 

OSZMIAŃSKA 

— Planowo zorganizowana praca OŚ- 
wiaty pozaszkolnej w pow. oszmiańskim 
zaznaczyła się dużą ruchliwością. 

Na 110 istniejących punktów oświato- 
wych jest 40 kursów dla przedpoboro- 
«ych, 103 świetlice z 73 zespołami samo 
ksztatceniowymi, zajmującymi się sprawa 

mi rolnictwa, ogrodnictwa, pszczelarstwa, 
nigieny iłp oraz 160 zespołów arłystycz- 
nych, jak: chórów, teatrów i kape! ludo- 
wych. Wszystkie punkty oświatowe obsłu 
guje Powiatowa Centrala Biblioteczna w 
Oszmianie i 7 gminnych bibliotek, zasila 
iąc punkty odpowiednio dobranymi książ 
kami. 

Do pracy w oświacie pozaszkolnej 
przystąpiło 119 przodowników wiejskich, 
171 nauczycieli i 2 osoby pracujące społe 
cznie. 

— W pow. oszmiańskim wykonano z 
tytułu zastępczego powszechnego  obo- 
wiązku wojskowego następujące prace: 
splantowano i sprofilowano dróg i pla- 
ców 11.077 m. kw., zniwelowano placów 
— 1,350 m. sześc., wykopano dojazdów— 
280 m. sześc., wykopano i naprawiono ro 
wów przydrożnych — 8.033 m, i posadzo 
no 1.840 drzewek przydrożnych, Poza tym 
wykonano jeszcze wiełe innych robót na 
drogach publicznych. 

PIŃSKA 
— POŻAR. We wsi Wysock, pow. stoliń- 

skłego, w zabudowaniach Filipa Berensziej 

ns powstał pożar, który przerzucił się na 

sasiednie gospodarstwa Pawła Czerkasa. 

Ozień strawił dwie stodoły, dwa chlewy i czę 

śriowo domy mieszkalne. Straty sięgają 3000 

złotych. 

— NIEDOZWQLONY ZABIEG. Mieszkan 
ka chut. św. Wola, pow. prużańskiego Justy 

au Korzon za 8 zł. 50 gr. dokonała spędze- 

uła płodu Pelagii Sielczykównie. Bochodze- 

uie prowadzi policja. 

— KATASTROFA SAMOCHODOWA. 
Wskntek mgły i sliskiej órogi na 14. klm szo 

sy kowelskiej, spadł z nasypu samochód cię 

żarowy firmy „Autobus — Rach* w Równem, 

prowadzony przez Bencjona  Sztejworcta. 

Nikt z jadących nie odniósł szwanku, nato- 

miast została pokaleczona krowa, Uszkodze 

ay został również samochód. 

— „ŻART. Bo sklepu Nochymowskiego 

w Prużańie wszedł Izaak Klejtman celem po 

czynienia zakupów. Będący w zklepie Lej er. 

Ckomski zgasił. światło, n Lew Josel i Alter 

Fajworzyński zlapali Klejtmana za ręce i 

ucgi I podrzucili do góry. Wskutek upadku 

Klejtman doznał złamania łewego podudzia. 

Sprawcy „żartu* oświadczyli w policji, że 

nie chejedi skrzywdzić Klejtmana. 

WiLEISKA 
— ŚMIERTELNA BÓJKA NA ZABA- 

WIE, Dn. 19 bm. na zabawie we wsi Woj- 
dzlenie, gm. wojstomskiej, powstała bój- 
ka pomiędzy Włodzimierzem Soroką a 
Włodzimierzem Tałerką, w czasie której 
Talerko zadał Soroce 2 rany nożem w le- 
wą pierś, od kłórych Soroko zmarł na 
miejscu. Zabójca zosłał zatrzymany. 

wiązała się dłuższa dyskusja, w której 
mówcy wyrażali swe poglądy zgodnie 
podkreślając potrzebę realizacji idei za- 
wartych w deklaracji płk. Koca. M. in, 
przemawiali: pp. prezes Krupski, Kaz. Cze 
czot, Łukasiewicz, inż. Regulski, ks, Bo- 
gatkiewicz, Bernaczek, Dzimidowicz, Ka- 
tol Dorre, Tadeusz Łuczaj, Wiłold Miro- 
nowicz, Jeżowski (przedst, Młodej Polski), 
Tumiłowicz, Franciszek Wołyniec i An- 
drzej Kostrowicki, 

Zamykając zjazd, prezes p. Krupski 
powołał gminne władze OZN w osobach: 
gmina Słoipce — Włodzimierz Kirkile- 
wicz, gm. Mir — Adam Sudnik, gm. Tu- 
rzec — Jan Rydzewski, Żuchowicze — 
Karol Dorre, Naliboki — Tadeusz Łuczaj, 
Derewno — Jan Świdziński. Tymczasowo 
wyznaczeni na gminę Nowy Świerżeń p. 
Wacław Korybutł-Daszkiewicz i na Ru- 
bieżewicze p. Janina Radecka-Mikulicz. 

Nowa świątynia 

Projekt nowego kościoła pod wezwaniem 

św. Antoniego Padewskiego, który w naj 

bliższym czasie słanie w Ostrowie Wiel- 

kopolskim. 

EPS VT 0EIEEES DT RESNES 

GRODZIEŃSKA 

— W związku z przeniesieniem staro: 
sty grodzieńskiego p. Józefa Drożańskie. 
go na nowe słanowisko do Łomży, samo 
rządy gminne, pow. grodzieńskiego w uz 
naniu jego zasług w dziedzinie gospodar 
ki samorządowej .podejmują specjalne u. 
chwały: Rada Gminna w Łunnie wyasyg 
nowało z sum gminnych 300 zł na cele 
obrony państwa, a Rada Gminna w Małej 
Brzostownicy nadała p. Drożańskiemu ho 
norowe obywatelstwo tej gminy i wyasyg 
nowała 1,000 zł. na Dom Ludowy w Alek 

| szycach. 
Jak wiadomo w Grodnie objął urzęda 

wanie nowy starosta p. Tadeusz Walicki, 

— Zniżka cen chleba. Od. poniedział- 
ku obowiązują nowe ceny chleba, a mia- 
nowicie: żytni razowy — 24 gr, żytni 
pytlowy — 31 gr pszenny 550/0 — 48 дг 
za klg. tg] 

CO GRAJĄ W KINACH, 
Apollo: — i) Tviko raz kochała 

i 2) Burgiheater. Е 
Pan: — 1) Komediant 

i 2) Diabły wybrzeża. 
Maleńkie: — Wśród nocnej ciszy. 
Helios: — Królowa dżungli. 

Ucischa: — Bośniacy i Judel gra na 

skrzypcach. 

MOŁOTFCZEŃSKA 

— BÓJKA NA DRODZE. Dn. 15 bm. 

we wsi Bojary, gm. lebiedziewskiej, po- 

wstała bójka między wieśniakami, w cza: 

sie której małżonkowie Iwankiewiczowle 

doznali uszkodzeń ciała: Michał lwankie- 

wicz ciężkiego, żona zaś jego Marla — 

lekkiego. Sprawcami są Jerzy Jankiewict, 

Jan Siužynski i Jerzy Iwankiewicz — m-cy 

wsi Bojary. 
Przyczyną 

drodze. 

— STRZAŁ Z UKRYCIA. Dn. 19 bm. 
Szymon Łomako, m-c wsi Bruskowszczy- 

zna, gm mołodeczańskiej, zameldował, 

że został raniony wysirzatem z rewolweru 

w lewą część brzucha. Strzał padł od 

strony zabudowań Grzegorza Buraka, ml 

mo kiórych przechodził Łomsko. Łomako 

widział strzełającego, lecz z powodu ciem 

ności nie poznał go. Łomiko odwieziono 

do szpitala. Podejrzany w tej sprawie jest 

Grzegorz Burak z kiórvm tomako żyja 

dłuższy czas w niezgodzie. 

— ZABIŁA DZIECKO! Dn. 16 bm, po- 

sterunek policji w Połoczanach wszczął 
dochodzenie przeciw Józefie Jastrębco» 

wej, mężatce, zam. w Poloczanach o dzie- 
cłobójstwo. Ustalono, ża lastrzębcowa w 

grudniu rb. wodziła dziecko, które zaraz 
po urodzeniu włożyła do zimnej wody, 

powodując śmierć 

zajścia była zwada na      



Ostczeżenie 

przed współdziałaniem 
z nielegalną „Niezależną 

Socjalistyczną Partią Pracy* 
w wileńszczyźnie 

W Wileńszczyźnie zostało opubliko- 
sane następujące obwieszczenie pana wo 
jewody: 

istniejąca ed 1924 r, Niezależna Socja- 
listyczna Parlia Pracy, przekształciwszy 
się w przybudówkę Komunistycznej Partii 
Polskiej w toku swej działalności szerzyła 
hasła komunistyczne, dążąc do obalenia 
obecnego usiroju państwowego, w myśl 
wskazań Kom. Paril I wprowadzenia ustro 
łu radzieckiego. 

(era: Zbrodnicza dzłałalność tej partii zo- 
stala poiwierdzona licznymi faktami, 

Wobec powyższego p. Minister Spraw 

Wewnęirznych( jako powołany do czu- 
wania rad bezpieczeństwem | spokojem 
państwa | za nie w całej pełni odpowie 

dzialny, nie mogąc dalej tolerować tej 
organizacji spiskowej, posianowił uznać 
Niezależną Socjalistyczną Parilę Pracy ja- 

ko organizację nielegalną | zakazał nale 
*-ėenia do niej lub współdziałania z nią. 

Ostrzegam przeto ludność przed na- 
eżeniem do fej parili I przed braniem 
jaklegokolwiek udziału w jej działalności 
mającej na celu wywołanie przewrofu 

ipoiecznego. 
Ošwiadczam, že každy, kio mimo tego 

bstrzeżenia będzie nadal należał do Nieza 
Jeżnej Socjalistycznej Partii Pracy lub z 
nią współdziałał, zostanie z całą surowoś 
cią prawa pociągnięty do odpowiedzial- 
ności karno-sądowej, 

Echa tragicznego wypadku 
na bocznicy | o'ejowej 
16 lipca r. b. na terenie hocznicy kolejo 

wej Rossa wydarzyła się katastrofa. Na sku 

lek zlekeeważenia przez prowadzących po- 

siąg kolejarzy przepisów regulaminu pociąg 

został puszczony z wielką szybkością i aie 

byi zaopatrzony w wagon hamułeowy. Skut 

ki tego rodzaju postępowania były fstalne. 

Poeliąg najechał na żelazną barierę, zgniótł 

ja i zrobił wyłom w murze, W czasie wypad 

ku zginął kolejarz Ignacy Zych. 

Obecnie w sprawie tej zakończone zosta 
ło śledztwo. Do odpowiedziałrości sądowej 

został pociągnięty maszynista M. Surin { 

zwsotniczy Rogow i jeszcze jeden kolejarz, 

którzy, zdaniem prokuratury dopuścili się 

poważnych przekroczeń regulaminu i przez 

ło spowodowali śmierć swego kolegi. 

  

  

„KURJER* Nr. (4311). - 

Posiedzenie Wydziału Wojewódzkiego 
W dniu 20 bm, w Urzędzie Wojewódz 

kim pod przewodnictwem wicewojewody 
Rakowskiego odbyło się posiedzenie Wy 
działu Wojewódzkiego. 

Na posiedzeniu tym zalaiwiono m. in. 
sprawy nasiępujące: zatwierdzono stalu! 

przychodni eugenicznej przedślubnej mał 
żeńskiej, wileńskiego zjednoczenia teka- 
rzy kałolików, zaiwierdzono uchwały ra- 
dy miejskiej w Wilnie w sprawach: wyku- 
pu grunłów, danin na. rok 1938/39, od- 
dania na okres 25 lat T-wu Targów Pół- 
nocnych do użytkowania terenów miej- 
skich przy ul. Legionowej, sprzedaży dział 

KRONIKA 
WILENSKA 

DYŻURY APTEK: 

Wa w nocy dyżurują nasiępujące ap- 
teki: 

Sapožnikowa (Zawalna 41); Rodowicza 
(Ostrobramska 4); S-ów Augustowskiego 
(Mickiewicza 10); Narbutła (Św. Jańska 
2) i Zasławskiego (Nowogródzka 89). 

Ponadio słale dyżurują następujące 
apłeki: Paka (Antokolska 42); Szantyra 
(Legionów 10) I Zajączkow.kiego (Wiłol- 
dowa 22). 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędn = Ceny przysiępue. 
Telefony © pókojach Wada zaadówh 

  

  

      

PRASOWA. 

— Stypendium dzienikarskie. Ministerst- 
|wu WR i OP decyzją z dnia 13 bm. przyzna 

ło stypendium dziennikarskie na wyjazd za- 

granicę p. Tadeuszowi Cieszewskiemu, człon 

kowi Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich. 

RÓŻNE 

— Następujące choroby zakaźne za- 
nofowała służba zdrowia na terenie Wilna 
w ciągu tygodnia ub. tyfus brzuszny — 1; 

paratylus B — 1; płonica — 15 (zgon 1); 
błonica — 9; odra — 10; róża — 5; 

krzłusiec — 11 (zgony 2); gruźlica (no- 
wych zasłabnięć) 7 (zgonów 10); jaglica 
— 1; ospówka — 3. 

Ogółem chorowały 63. osoby, 
liczby 13 zmarło, 

z tej 

Kurjer Sportowy 

Wilno zrezygnowało z meczu 
Polska — Łotwa 

Wił. Okr. Zw. Hokeja na Lodzie zrezyg- 
sował z organizowania meczu międzypańst- 

wowego Polska — Łotwa w Wilnie, Mecz 
miał się odbyć 7 stycznia. Wilno z imprezy 

łe, zmuszone zostało do zrezygnowania ze 

względn na bardzo wysokie koszty związane 

v przyjazdem i pobytem nie tylko graczy 

$oiewskich, ale również drużyny polskiej. 

Koszt meczu wyniósłby przeszło 1500 zł. 

ryzyko było więc za wielkie. Trudno bowiem 

pizypuszczać, żeby suma ta mogła być po- 

kryta z wpływu ze sprzedanych biletów. 

Wilnianie są oburzeni, że Polski Zw. Ho 

keja na Lodzie z siedzibą w Warszawie w 

liście swoim do Okręgu Wiłeńskiego propo 

suje, żehy mecz odbył się nie w parku szkol 

mym, a na Stadionie Piłkarskim GKS Śmi- 
ły, ciekawi jesteśmy, kto poszediby w zi 

mie 2 kilometry za miasto by oglądać hoke- 

stów. Działacze warszawscy zapomnieli wi 

focznie, że na Stadionie WKS. Śmigły nie ma 
twiatła ani wody. Nie ulega najmniejszej 

vątpliwości, że gdyby były jakieś szanse po- 

krycia wydatków związanych z tym meczem 
toWiłmo nigdy by nie zrezygnowało, Nie trze 
ba więc mieć żalu do hokeistów wileńskich, 

ze zrzekli się zaszczytu organizowania w ka 

ddym bądź razie poważnej imprezy sporto- 

wej. Całe nieszczęście, że w parku sportowym 

są tak fatalne warunki, jeżeli chodzi o miej 

sca dla publiczności, że nigdy nie można 

rozliczać na większą frekwencję. 

Mecz Polska — Łotwa odbędzie się więc 

w Warszawie. Nie jest wykluczonym, że w 

drodze powrotnej hokeiści Łotwy na jeden 
dzień zatrzymają się w Wilnie, celem rozeg 

rania meczu międzypaństwowego, co: nie 

przyniesie juź tak wielkich wydatków, bo 

odpadnie pokrycie za przejazdy hokejowe, 

no i zupełnie inna będzie skala organizacyj- 

na. 
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że 

szkoda jest wielka, że mecz mie będzie 

mógł się odbyć w Wilnie, ale cóż, kiedy 
Wilno jest za biedne na tak poważne im- 

prezy sprtowe. 

: A.Z.$. zwolnił bokserów 
Wszyscy ezołowi bokserzy AZS otrzyma 

4 już zwołnienia z macierzystego klubu. 

Zwolnienia m. in. otrzymali: Łukmin, Mo- 

rawski, Igor, Połakow i Starzyński. 

Wyrazić trzeba wielkie zdziwienie, że nie 

gtrzymał dotychczas zwolnienia Stanisław 

Lendzin, którzy pierwszy złożył podanie z   umotywowaniem tak poważnym, źe pówi- 

nien był aułomatycznie otrzymać zwolnie- 

nie. Lendzin m. in. podał, że prosi o zwol- 

nienie chociażby dlatego, że nie jest akade- 

mikiem, ale Akademicki Zw. Sport. gwałtem 

trzyma Lendzina, marnując jego talent 

sportowy, bo Lendzin bez karty zwolnienia 

nie może występować na ringu. 

  

1938 

Rocznik Xill. 

SKŁAD GŁÓWNY: 

Wilno, Wielka 66   
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Oddział Wileński Związku Leśników Polskich 

Wysyłka za zaliczeniem pocztowym. Pożądane zamówienia zbiorowe, 

Wydawnictwo ukaże się w sprzedaży w końcu grudnia 1937 r. 
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ki ziemi w Tupaciszkach, załwiardzono 
budżety dodatkowe na rok 1937/33 gminy 
m. Wilna zgodnie z uchwałą rady mizj- 
skiej, oraz brasławskiego  powiałowego 
związku samorządowego z pewnymi zmia 

nami, poza tym rozpatrzono odwołania 
podatkowe, przeprowadzono dłuższą dy- 
skusję nad sposobami regulacji planu za- 
budowania miast powiatowych i więk- 
szych osiedli na terenie województwa wi 
leńskiego, Ponadło uzgodniono tekst pro 
jekłu rozporządzenia wojewody w spra- 
wie świadczeń w nafurze, które ma obo- 
wiązywać od dn. 1 kwietnia 1938 r. 

BERZNEECZEWZE 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

— Dziś, w środę dnia 22 grudnia o godz. 

8,15 przedstawienie wieczorowe wypełni sztu 

ka współczesna w trzech aktach M. Morozo 

wicz Szczepkowskiej p.t. „Walący się dom“. 

W wykonaniu udział biorą pp.: Billing, Erhar 

tówna, Granowska, Szpakiewiczowa, Jaglarz, 

Koczanowicz, Połoński, Staszewski i Wołłej- 

ko Dekoracje — projektu K. i J. Golusėw. 

— Premiera w Teatrze na Pohula:ce: Pre 

mierą Teatru będzie współczesna komedia 

sutyryczno-polityczna — Bus Feketego p.t. 

„san*. Premiera odbędzie się w poniedziałek 

dnią 27 grudnia 1937 r. o godz, 8,15 wiecz. 

TEATR MUZYCZNY „LU! NIA*, 

— Teatr „Lułnia” z powodu ostatnich dni 
przed świętami zawiesił aż do soboty widowi 

ska. \ 
— Uwaga dzieci!) W drugi dzień świąt 

(niedziela godz. 12 w poł.) da .wam teatr 

„Lutnia* widowisko. czarodziejskie według 

H Andersena pióra Wandy Stanisławskiej 

„Królowa Śniegu”, 

    

   
   

BOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

WAIEBETZZSE RAE EZIO SEROSKTEWSZO"Y OREWOWAREO 

Kradzież w Szkole 
nawssechnel 

Wczorajszej nocy złodzieje przedosła 
li się do lokalu szkoły powszechnej Nr. 11 
przy ui, Zarzecznej 5 i skradli z sali zajęć 
narzędzia ćwiczebne, warłości ponad 
125 zł. : . le) 

Akrobatyka na lodzie 

  

Otwarte są šlizgawki 
Uwaga łyżwiarze! Otwarte zostały pono 

„wnie ślizgawki wiłeńskie na placn Łukis- 
,kim i w Parku Sportowym Młodzieży Szkoł- 

nej. Sportowcy wiłeńscy święta Bożego Na- 

rodzenia spędzić będą mogli na lodzie. 

Hokeiści wileńscy wybierają się do Kry- 
nicy Wyjazd ma nastąpić jutro. Drużyna 

Oęniska KPW trenuje codziennie w Parku 

Sportowym. Ciekawi jesteśmy, jakie uzyska 

ne zostaną wyniki przez Ognisko KPW w 

pierwszym turnieju krynickim. 

Harcerze wybierają się 
do Łodzi 

Harcerski Klub Sport. w Wilnie zamierza 

wziąć udział w ogólnopołskich zawodach 

harcerskich gier sportowych w Łodzi. Harce 

rze wileńscy zgłoszeni zostali do Turnieju 

Piłki Koszykowej i Siatkowej. Mistrzostwa 

harcerskie odbędą się 6 i 7 stycznia. Kierow- 

nikiem ekspedycji będzie Mieczysław Nowic- 
ki, prezes Harcerskiego Kl. Sp. w Wilnie, 

Gbóz szortów zimowych 
nad Faroczem 

W dniu 28 słycznia 1938 r. zostanie 
otwarty obóz sportów zimowych nad jez. 

@ | Narocz, przy wybitnej współpracy Kura- 
łorium Okręgu Szkolnego w Wilnie, oraz 
Wileńskiego Ośrodka Wych. Fiz. 

Spodziewany jesł przyjazd szeregu wy 
cieczek z zagranicy, W obozie będą upra 
wiane wszystkie sporty zimowe nadto od- 
będzie się szereg pogadanek i odczyłów, 
oraz będą wyświeflane przezrocza na te- 
mał turystyki. . 

  

Froschi 
* MIGRENO -NERVOSIN” 

17 E sę 

GU". 2 

I GRYPA,PRZEZIEBIENIE 
BOLE GŁOWY,ZĘBOWit.p. 

    

          
  

Spółdz elza wytwórnia $ lanterli 
d zwrej w Nalsbocach 

W Nalibokach, pow. słołpeckiego, w 
odległości 43 km od Stołpców, w środku 
puszczy tworzy się ośrodek spółdzielczy. 
Obok- 'stniejącej tam spółdzielni spożyw 
czej kółka rolniczego, zorganizowano 
ostalnio chrześc. kasę bezproceniową. 
Obecnie gospodarze Nalibok - w liczbie 
ok. 400 postanowili założyć spółdzielczy 
tartak i wytwórnię galanterii drzewnej, ma 
jąc na względzie dostatek surowca drze- 
wnego na miejscu. Już wyznaczono hektar 

placu w miasteczku pod projekłowaną 
fabryczkę. 

Otwarę'a mosto Zwiarzyn'eckiego 
Z dniem dzisiejszym otwarły zostanie dla 
lekkiego ruchu kołowego (łaksówki, do- 
rożki konne) oraz dla ruchu pieszego 

most Zwierzyniecki. Most ten, jak wiado- 
mo, od dłuższego czasu był zamknięty 
dla ruchu ze względu na gruntowną re- 
słaurację, Obecnie ułożony został na mo- 
ście prowizoryczny pomost drewniany. 

Autobusy na Zwierzyniec nadal kurso- 
wać będą drogą okólną. 

Ofiary 
Samorząd gimn. im. E. Orzeszkowej w 

W;:inie zamiast świątecznych życzeń na Ko- 

nitet Pom. Zimowej bezrobotnym 10 zł. 

Zamiast życzeń świątecznych na rzecz 

diejst'eg Komitetu Pomocy Biednym Dzie 

uom na urządzenie gwiazdki złożyli p. p.: 

Gajewski Wacław 20 zł.; Czarnecki Sta- 

misław 5 zł.; Jackowski Henryk 2 zł.; Krak 

idmund 5 zł; Madej Jan 5 zł.; Szczepanik 

Eugeniusz 5 zł. Razem 42 złote. 

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegrafów, inż. 

4 Nowieki, zamiast życzeń świątecznych zło 

tył 15 zł. na pomoc zimową bezrohotnym. 

Uczniowie Szk Technicznej w Wiłnie na 

»pel „Pomoc Zimowa Bezrobotnym”: 

Zamiast życzeń Imieninowych Panu inż. 

Adamowi Bieleckiemu wdzięczni wychowan 

kowie kursu czwartego „wydz. kolejowo - 

mechaniczne - elektrycznego składają 6 zł. 

(sześć) na Pomoc Zimową Bezroboinym. 

Zamiast życzeń Świątecznych na pomoc 

zimową składają: Bratnia. Pomoc —. 10 zł.: 

kało Drogowców. 5 zł. koło Mechaników 5 

ži. koło Architektów 8 zł., kolo Meliorato- 

rów 2 zł, koło Muzyków 2 zł. 

Wydział Drogowy Wodno - lądowy na 

gwiazdkę biednym dzieciom przesyła 10 2ł 

37 gr. 2 

Pabicie p-zerhadnia 
Oneodai około godz. 11 w nocy przy 

ul. Zawalnej w pobliżu Rynku Drzewnego 
zosłał poraniony nożami Walenty Bukow- 
ski (Bakszta 19), handlarz. Pomocy poszko 
dowanemu udzieliło pogołowie rałunko 
we. W policii Bukowski utrzymywał, że 
został napadniety i pobity przez niezna- 
nego mu przechodnia-Żyda z zemsty na 
fle handlowym. 

* Policja prowadzi w tej sprawie docho 
dzenie. (c) 

Autobus zamiejski 
wn2zdł dn rowu 

Wczoraj rano w. pobliżu rogatki Wił- 
komierskiej przewrócił się I wpadł do ro- 
wu autobus komunikacji zamiejskiej. 

Jedyny pasażer | obsługa autobusu: 
wyszli z kałastrofy cało. Autobus został. 
uszkodzony. (<).   

RADIO 
ŚRODA, dnia 22 grudnia 1937 r. 

6,15 — Pieśń; 6,20 — Gimn.; 6,40 — Mu 
zyka, 7,00 — Dziennik por.; 7,15 — Mu- 

zyka; 8,00 — 11,15 Przerwa. 

11,15 — Audycja dla dzieci: „Przed Gwia-- 

zdką, 11,40 — Odgłosy Wschodu; 11,57 — 

Sygnał czasu; 12,00 — Hejnał; 12,03 audycja 

południowa; 13,00 Wiadomości z miasta i 

prowincji, 13,05 — Chwilka litewska, 13,15 

'-. Słynni dyrygenci; 14,00 — Nowości muzy 

k. lekkiej; 14,25 — „Jóół* M. Gawalewicza; 

14,35 — Muzyka popularna; 14,40 — Audyc 

ja przed gwiazdką, 14,45 — 15,30 Przerwa. 

15,30 — Wiadomości gospod.; 15,45 — 

Napoleon Bonaparte — pogadanka Wacł. 

Frenkla; 16,00 — „Uczmy się mówić”; 16,15 

-- Koncert popularny; 16,50 — Pogad.; 17 06 

- Kampania wojenna Batorego, wygł. Wi- 

łeld Nowodworski; 17,15 — Koncert solistów; 

17.50 — iligiena skóry; — pogad.; 18,00 — 

Wiadomości sport.; 18,10 — „Chłopiec z 

Wiazynia”, felieton Wincentego Mackiewi- 

cza, 18,20 — „Lelewel w. Wilnie”, słuchowis 

ko Heleny Łysakowskiej; 18,50 — „Program 

ną czwartek; 18,55 — Wil. wiadom. sport.; 

19.00 — „Spotkanie z Norwidem — obraze z 

książki Róży Czekańskiej-Heymanowej: 19,20 

„U progu Bacha'* — reportaż z kościoła św. 

Jana w Lipsku; 19,35 — Determinizm a logi- 

ka trójwartościowa — odczyt; 19,50 — Po- 

gad.; 20,00 — Mieszczaństwo Polskie w daw 

nych wiekach — gawęda Piotra Wiszniews- 

kiego; 20,15 — Koncert zesp. kameralnego; 

20.45 — Dziennik wiecz.; 20,55 — Pogadan- 

ka; 21,00 — Koncert Chopinowski; 21.45 — 

Kwadrans poezji; 22,00 — Koncert; 22,50 — 
Gstatnie wiadom.; 23,00 — Muzyka; 23,30 — 

Zakończenie. 

CZWARTEK, dnia 23 grudnia 1937 r. 

6,15 — Pieśń; 6,20 — Gimn.; 6,40 — Mu 
zyka, 7,00 — Dziennik por; 7,15 — Mu- 

zyka; 8,00 — 11,15 Przerwa.. 

11,15 — Śpiewajmy kołędy; 1140 — Ut- 
wory skrzypcowe w wykonaniu Bronisława 

Hubermana; 11,57 — Sygnał czasu; 12,00 — 

Hejnał; 12,03 — Audycja południowa; 13,60 

— Wiadomości z miasta i prow.; 13,05 — 

Gwiazdka w domu — pogadanka Natalii Pi 

leckiej; 13,15 — Koncert życzeń; 14,25 — 
„1661 M. Gawalewicza; 14,35 — Wesołe tań 

ce, 14,40 — Audycja przed gwiazdką; 14,45 

— 15,30 — Przerwa. 
15,30 — Wiadomości gospod.; 15,45 — 

Rózmówa muzyka z młodzieżą: 16.15 — Mu 

zyka popniarna w wyk. Wil. Ork.; 16.50 — 

Pogadanka; 17.00 — Książka — podarek na 

gwiazdkę; 17,15 — Recital fortep.: 17.50 — 

Pogadanka i wiad. sport.; 18,10 —Mała skrzy 

neczka dla dzieci — omówi Ciocia Hała: — 

1320 — Recital śpiewaczy Hel. Dal:; 18,40 

— Muzyka, 18,50 — Program na piątek: — 

18,55 — Wil. wiad. sport: 18,00 — "Teatr 

wyobraźni: „Miłość i śmierć Barbary” 19.40 

- Piosenki franenskie; 19.50 — Pogadanka; 

20.00 — Wiedeńskie wałce, — operetka; w 

przedwie ok. godz. 20,45 dziennik wiecz. i 

pogadanka; 21,45 — „Nowy akademik" — 

szkie Wieracki; 22,00 — Koncert kameralny; 

22:50 Ostatnie wiadomości, 23,00 — Rewia 

„Sami sobie”; 23,30 — Zakończenie. 

1 S ia Ž 

Gopierajcie pierwszą w Śraju Avół- 

  

dzielnię Przeciwgrużliczą w powiecie 

wileńsko - trockm ' 
KO HIIS TIESTO TS 

Zastrzelił chłonca 
za zabicie kota 
49 bm. w Dudziczach, gm. rohofeń- 

skiej, pow. słonimskiego, 42-letni J. Ma- 

glera z Dworca, pow. nowogródzkiego, 

| postrzelił z rewolweru w brzuch 16-letnie 

| go M. Czuwaka, mając do Czuwaka ura- 

zę za zabicie w lecie br. kóte. 'Czuwak 

zmarł w 'szpiłalu w Nowogród 

  

UOKBPRNNIA TSS TSS ES ARÓSDRAO Z OLZA BOSZREYOA 

Pierwszy film o Laponii 

  W Szwecji został nakręcony pierwszy wielki film o Laponii p. t. „Laiła”. Film 
fen, w którym główne rołe grają wybiłni artyści szwedzcy, zdobył sobie wielkle 
powodzenie. Na zdjąciu arłystka szwedzka Aino Taube w roli Laili wraz ze swym 

parłnerem Hougłundem w roli Melleta, 

 



8 

HELIOS | 

DZIŚ PREMIERA 

  

„„KURJER“ Ne. (4311) 

== = m RR В 
2 Flynn i fenomenalni 

Bliy i Bobby Mauch 
Nadprogr.: Atrakcje i aktualla 

Świateczna niespodzianka dla wszystkich dla wszystkich. Gigantyczny film w-g nieśmiertelnej powieści Marka Twaina 

Król aktorów Erol 
bliźniacy 

W rol. gł; 

  

Jedna z największych katastrof kolejowych w Anglii 

  

Tylko dz'ś I jutra p 

a| P 
Głośny film egzotyczny 

epć le Moko 
  

  

       
    
  

  

    
  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 21 grudnia 1937 r. 

Ceny za towar średniei handlowej fa- 

<ości, za 100 kg. parytet Wino, przy nor- 
nsinej taryfie przewozowej (la1 za 1000 kg 

«co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun' 
<ach wagonowych, mąka | otrąby—w mniek 
szych ilościach. W złotych » 

        

Łyto I stand. 696 g/l 225) 23,-- 
‚ SIĄ EOS 2— 2250 T 

Nasz świąteczny viogram: Od 25 b m, pierwszy 66 | Pszenica I „‚ 30 „ 27.25 TIT 
poiski film  eprezentacyjny produkcji 1937/38 roku 9 Fi «л i K e MB S 2650 27.-: b, 

Jęczmieńl „678/673, (kasz.) — — — ! 

Chrześciiańskie kino Wielki program świątęczny.  Calnść (ob'e części) genialnego * Ii « „649 6 „ 1825 1875 | 

SWIATOWID I vtworu Heleny Maiszkėwny Wa „ [M- „ 620,5, (past) 1725 17.75 į 

I część TRĘDOWATA od Z A Owies 1 „ 468, 21.50 22— 
> AG ES u 445 „ 19.50 +20.50 

&& od 5. XII, W rolach gł. 
li część „ORDYNAT MICHOROWSKI Barszczewska, Wisznie- | Gryka eis 1725 1775 
wska, Wysócna, Cwiklińska, Brodniewicz, Junosza-Stępowski I In Nad program: Atrakcje | Mąka pszen.gat. I 0—50% 42,50 43— | 

Początki seansów w powszednie dni 5, 7, 9, W niedzielę i Święta 1, 3, 5, 7 1 9, = я „ I-A 0—65% 41.5 41.75 

‚ # : ® ° „ II 30—65% 34,50 35.— | 

OGNISKO 5» d 5 66 a. » » ПА 50- 65% 2850 28,75 | 
L ge sr „III £5—70% 24. -, 25.— 4 

Эг:гіпзы :;::ёъв;]:с*у 9 9 go my 4» * „  pastewna 21.25 21.75 | 

ite ; žytnia gat. I 0—50% 34.50 35— 
W rolach głównych: HARRY BAUR i INKISZYNOW 10. . 10—656 — 3175 3250 | 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans, © 4-cj, w niedz. i św. o Ż-ej. 2 si „II 50—554 24.50 25— | 

„—„ razowa do 950, 2450 25.— | 
„ zlemniaczana „Suoerior* 31.50 32.— - | 

Wilno Jtręby ne ry średnie przem. | 

Azut oka na rozirzaskany w jednej z największych kałastrof kolejowych w Anglii Rynek Drzewn poż Do; 15% 

pociąg pośpieszny. Katastrofa wydarzyła się w Szkocji na stacji Castlecary, pocią- Rz 3-go Naja s. Ayinie pm EE пЕ оер 

gając za sobą liczne ofiary, w tym 35 zabitych i przeszło 100 rannych pasażerów = i Kas>tanowej Wyka 04 
; 7 3 ; Zarzeczńa 19 Łubin niebieski 1375 14.25 | 

: 4 : Stemie Iniane b. 90% f-co w.Ss.7. 44,— 4450 
{ szczytów sztuki plastycznej LB a oi Len trzepany Wołożyn | 1489.— 1520.— 

AS R iska 17 $ „  Horodziej  1800.— 1840 — 
M с ‚ — Табу 14°0,— — 1520,— 

: > Miory 1350.— 13 0.— 
Brasław Len czesany Horodziej 1980 — 2020.— 

ul, Nowiato 21-a Kądzie! horodziejska 148.— 1520,— 

° Targaniec moczony 760— — 820,— 

(= „all Stonim > „ Wółożyn  930— — 970,— 
с : Plac Handlow 
RYBA WIGILIJNA Z 

Spółdzi Grodno Warszawska 
półdzielnia Producentów Ryb si, Magistracka Spólka Myśliwsk 

w Wilni Hale Rybne p y SKa 

iinie Wai Wileriska 10, tel. 22-02 

  

Oto jedna z najśmielszych figur zespolu baletowego, zaprodukowana ostainio w 
Berlinie. 

  

8Y27002Ń L Na 
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WAJMAN, Vilno, 12;“! 

  

Sprzedaż ryb żywych i "r 

śniętych. ui. Skórzana 10 

  

  

pow, lidzki 

Lida, ul. 3-30 

  

Najpopularniejsza Instytucja oszczedno*ciowa, Świadczą o tym następujące cyfry: 
„w ciąqu Il-ta miesięcy b. r. (do dnia 1 qrudnia) 
O zł. 73864.76, a liczba książeczek wzrosła o 301. Oqólna suma wkładów oszczęd- 
nošclowych na dzień I grudn a b. r. wynosi a zł. 452713.05, a ilość książeczek 1429 
Wszyscy powinni zaoszcze *7one pieniądze ski»d ć w KKO powiatu lidzkiego — 

ego w Lidzie 

suma wkładów zwiększyła się 

Maja 13. tel. 95. 

  

  

Pierwszorzędna Kralowa 

poleca Sz. Klienteli:   
Al. Wersockiecgo 

Lida, ul. Suwalska 9, telefon 7 

najwyższe gatunki wyrobów masar- 

skich oraż szynki Świąteczne po cenach najniższych. 
Firma nagrodzona medalem w 1928 roku na wystawe w Poznaniu. 

Zamiejscowym klientom wysyłam zamówienia pocztą. 

Mechan. Wytwórnia Wędiin 

  
  

  

„REKORD” w. 6. Cyryński 

Przyjmuje do wyprawy I na dywany 
skóry wilków, dzików, rys, lisów na 
damskie szale skórki lisów oraz na 

zamsz skóry jelenie i sarnie. 

5 óry można wysyłać pocztą.   

  

Konkurs 
Zarząd „Resursy Polskiej" w Lidzie ogła 

szu niniejszym konkurs, na prowadzenie od 

zaraz bufetu w łokału Resursy Polskiej. 

Informacji udzieła oraz oferty nałeży nad 

syłać pod adresem Sekretarza Zarządu S. Jr 

montowicza — Lida, Zarząd Miejski. 
Zarząd Resursy Polskiej. 

w Łidzie. 

Lida, 17 grudnia 1937 r. 

  

Sygnatura 582/37 r. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOSLŁ. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słanimie 
II-go rewiru Aleksander Iżycki mający kau 
cearię w Słonimie, ul. Pon'atowskiego Nr. 

53 na podstawie art. 602 K. P. G. podaje do 
publicznej wiadomości, że dnia 17 stycznia 
1938 r. o godz. 10 w Słonimie ul. Mostowa 
Nr. 3 odbędzie Się 1-sza licytacja ruchomoś 
ci należących do Izaaką i Broni Milikow- 
sk:ch składających się z Pianina f. W. Z. Ry- 

  

  

DO NABYCIA Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 bieki, radio f. Ełektrit, kredensu i kanapy 

W FIRMIE 
: krytej gabardiną oszacowanych na łączną su 

= WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ mę zł. 650. 
Na'tańsze źródło zakupu żyrandoli, abażurów, lamp biurowych i gabinetowych 
oraz wszelk. rodzaju qrzejników (kuchenki, żelazka i t. d.). Dogodne war. spłaty 

  

RIAA GWIAZDKĘ! 
ZABAWKI — UPOMINKI — Przybory marmurowe 

    

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie — 

Ruchomości można ogłądać w duiu licy 
tacji w miejscu I czasie oznaczonym. 
Dnia 20 grudnia 1937 r. : 

Komornik A. Iżycki. 

Obwieszczznie 
Q LICYTACJI 

Na podstawie par. 83 Rozp. Rady Mini 

  

E R £ Ki Wieczne RE Filbumy-foto, Papeteria SAŁAADŁA AA DAŁA ŁAŁ AAA ADA AAA AAAA AŁAŁAŁAAAAAŁ Ne Z R E w pg a 

> 5 < AMAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAS 
Nr poz. jrzą karbowy w Słoni- 

GRY Gałanteria skórzana, Karty do gry LEKARZE AKUSZERKI mie podaje do ogólnej wiadomości. że dnia 
9ZDODY 

"25 stycznia 1938 r, o godz. 10-tej w maj. De 

WŁ. BORKOWSKI FTYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYVYYYTYTYVYYYNYYYYI TYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYTYYYYYYVYYYYYYYYYY | rewianczyce, gm. żyrowickiej, pow. słorśm 

CHOINKOWE! т LGKTOR MED, AFUSZEKŁA skiego odbędzie się sprzedaż z licytacji 100 

Wiino, Mickiewicza 5 tel. 372 
    

  

SKŁĄD RADIOWY Beci S. i M. LWOWICZ 
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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 

          Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz Choroby skórne 

weneryczne i kobiece, ul. Wileńska "r. 34. 

tel (868 Przvipuie od 5-7 wiecz 

Choroby kotiece, sk4rne, weneryczne, narzą 

dów moczowych od godz. 12—2 | 4—7, ul 

Wileńska 28 m. 3, telefon 177. 

ALAAAAAASAŠAAAAA SA ASAAAASAAAŠAAAAAAA AAS 

TYVYYTYYTY"YTWYYY"VYY Y*"RWTYYYYYYYYYYYYVTC* 

PIANINO w dobrym stanie špiesznie 

sprzedam nie drogo. Lwowska 15—%.   
# 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz 9-ej rano do gadz. 7-ej 
wieczorem Ul. Jakuba aJsińskiego — 5—18 
rón: Ofiarnej. otok Sydu. 

RÓŻNE 
VYYYYYTYFYYYTYYYYYYYTYTYY 

„ DNIA 20. GRUDNIA 1937 R. o godz. 16 w 

obrębie Hal Miejskich zgubiono torebkę dam 

sku zawierającą legitymację kolejow- oraz 

2 bilety bezpłatne kolejowe na „Tok 1937 i 

8 bilety na rok 1938 wydane dla Weroniki 

Żukowskiej, żony magazyniera stacji Wilno 

służby handlowej. Proszę odnalazeę © łaska- 
we zwrócenie zguby pod adresem ul. Ponar 
sko 54/34 — 22. za wynagrodzeniem. 

  

  
    

    

R 

  
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz miiimet:, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gi, 

za teksteim 30 gi, drobue 10 gr. za wyraz, kronika redakc, 1 komunikaty 60 ge. 

mtr. drzewa opałowego 032 zowanego na zł. 
600 oraz sań wyjazdowych parokonnych w 
stanie dobrym oszacowanycł na zł. 8000. 
Ruchomości wymienione stanowią własność 
Joschima Obiezierskiego i można je oglądać 
w dniu licytacji w wym. maj. 

  

& AKUSZERKĄ r 5 

. Baranowicze, Szeptyckiego 52, tel. 104 POR : Naczelnik. Urzęda St. Sytu. 
] LĄ , ptyckieg ' zeidowicz M. Brzezina 

| PAZ Choroby skórne, weneryczne, syfilis, narzą | masaż leczniczy I elektryzn.jo UL Grodz- || „AAAAAAAMAMASAASAAAAASAAAAMAASAMAASAASAMAI 

Е dów mczowyeh od de S Visam | ka № 27 Uželnyes Handel I Przemysł 
DORTCU AMAAAAKAAŁAADAAAŃĆA KAŻ ASA _ AAAA ŁAŚŁAA AAA AG |  TYTYWYYYYYWYYYYYYYYYYYYYTYYYTYTY:?12VT9 

Zełldowiczewa NA GWIAZDKĘ najpraktyczniejsze upo- 
nunki z „Hucułszczyzny”. Firanki, kapy, 
słory, serwety, kilimy, włochacze, portiery 
łt p. ręcznej pracy. Wyroby rzeźbi. 1e i in: 
krustowane oraz pas'al' towickie. Wilno, 
u! Niemiecka Nr. 1. Spłaty długoterminowe 

Żsdnych agentów firma nie wysyła. 
Ooo o pna 

Modne, gustowne suknie, płaszeze, sziaf- 
roki, sweterki, garsonki W. NOWICKI, Wil- 
no, Wiełką 30, Wytworna galanteria, bielir 

na 

  

Konto P,K.O. 700.312, Konto cozrachun 1, Wilno 1 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 
Redakcja: tel. 79—godz.ny przyjęć 1—3 po południu 

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

Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca 

Lida, ul. Ułańska 11 

Baranowicze, ul. Ułańska 11 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Szczitczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 
3-go Maja 6 

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

flcą 6zł z odbiorem w administracji zł. 2,60, 

ma wsł, w milejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł 2.60 * 

          

     
    

      

    

    
        

za wiersz jednoszp. Do tych ce dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabe!arycz= 

ue 50% Układ ogłoszeń w tekście 5-cio ian 'wy, za tekste 10-łamuwy. Za 

treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja uie odpowiada, Admiutstracja 

zastrzega sobie prawa zm any termiuu druku ogłoszeń i nie przyjinuje zastrze- 

żeń miejsca. Ogloszenia są przyjnowaue w godz. 9,30 — 16.30 + 17 — 19 

     

        

       
    
    

   
    

Redaktor odp. ' na -Pupiatto 

  

EE е 

Wydawnictwo. „Kurier Wileūski* Sp. Zz 0.0, sk. Bandurskiego 4, tel, 8-40.


