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RJER WILEŃSKI 
* Wileńsko-Nowogródzki, Grodzieński, Poleski I Wołyński 
    

Wyrok w sprawie 
Dembińskiego 

Dłaczego tyle miejsca procesowi 
Dembińskiego i jego grupy poświęci 
ła cała prasa wileńska? Nie dlatego 
tytko, że oskarżonymi byli ludzie zna 
si w Wilnie zwłaszcza w młodszym 
pokoleniu, nie - dlatego, że w reda- 
kcjach pism pracuje wielu ich kole- 
£ów. 

€hodzi o to, że proces ten hył jedy 
nym w swoim rodzaju. Jego wyjątko 
wy charakter ma już dziś za sobą san 
kcję wyroku. Wyrok ten jest wpraw 
dzie nie prawomocny ałe mamy pełne 
prawo do kwalifikowania: go jako wy 
toku surowego. Apelowała tylko ob- 
tona i nie ma podstaw do przypuszcze 
nia, aby w drugiej instancji zostały 
ohalone te stwierdzenia stanu faktycz 
nego korzystne dla oskarżonych, któ 
Te przewód wykazał. 

A właśnie o specyficzności proce- 
su.decvduje to, że w świetle ustalone 
go przez przewód. stanu faktycznego. 
który podaiemv dziś w motywach do 

wyroku (str.,5) odpada zarzut jako 
bv. Jedrvehowski i Dembiński dążyli 
de zmiany granic państwa polskiego, 

wchodzili w porozumienie z partią 
komunistyczna, działali z chęci zysku 
lak zrobienia kariery nawet. 

Wszystkie najbardziej hańbiące 

*oskarżonych zarzuty 0 oczyszczenie 
fkfórvob. prosił. sgd fak dórąco,w о- 
statnim słowie Dembiński — zosfały 
nie udowodnione. ; 

Ostał się tylko jeden zarzut — ć 

nienie nrzysofowań do zmiany prze- 
„mora ustroju Państwa Polskiego. 

Te przygotowania, których sąd się 
dopatrzył w treści rewołacyinvch ar 
tykułów, zamieszczanych przez obu 
oskarżonych w ,„Ponrostu* (zostelv 

wskazane numery 1, 4. 5, 7.8, 10 i 16). 
bvłv, jak to można wnosić z osłosza- 
noch przez sad mofewów wyroku, nie 

„zmeżne od czyjejkolwiek inspiracji. 
wvnikłv samorzutnie z nrzekonań os 
karžonvch „wylęgly się*. że użyjemy 
tego gwaroweso wyrażenia, w ich 

własnych umysłach, stanowiły ich wy 
nalazek. ich własność. 

Na tej niezależności oskarżonych 
od jakichkolwiek agentów polegał wy 
jątkowv klimat wiłeńskiego procesu. 

„Niezaležnošč wywrotowości* Dem 
bińskiego i Jędrychowskiego pozwa- 
11а na inne, lepsze ustosunkowanie 
się do nich niż do jakichś komun'- 

stów, pozwalała wysunąć na. plan 
pierwszv zagadnienie wychowawcze. 

Q pedagogice takich, czy innvch 
wyroków Sądu. w danvm wypadku 
nie mówimy. Głos w tej sprawie po 
REALS 

Zmarł Frank Kellog 

  

NOWY JORK. (Pat) W Sant Paul 
w stanie Minessotą o godz. 1 min. 28 
w nocy zmarł wybitny amerykański 
mąż stanu Frank Kellog. 

Kellog od 1925 r. w ciągu 4 lat 
kierował polityką zagraniczną Sta- 
nów Zjedncczonych. W czasie tego 
okresu 26 sierpnia 1926 r. podpisał w 
Paryżu z Briandem pakt, z którym zo 
stało związane jego nazwisko. 

W roku 1929 przyznano mu po- 
kojową nagrodę Nobła. W roku '930 
został mianowany sędzią w między- 
narodowym trvbunale haskim, gdzie 
zasiadał do roku 1985. 

zostawiamy prokuratorowi i obronie. 
Natomiast chcemy podkreślić, że nie 
bez znaczenia jest owo tło społeczne, 
na którym mogła się urodzić i pow- 
stać „niezależna wywrotowość*. 

Skazani, — to przecież dwaj nie 
mal najzdolniejsi wychowankowie 
U. S. B.! Prawnicy, którzy działali z 
pełną świadomością i rozeznaniem! 
Sąd ich inteligencję i wykształcenie 
uznał za okoliczność obciążającą. Nie 
oponujemy, ale podkreślamy, że oka 
licznošė ta obciąża nie tylko skaza- 
nych. Obciąża ona całokształt zjawisk 
społecznych i ustrojowo'- prawnych, 
które w tak destrukcyjny sposób na 
nich wpłynęły. Zjawisk tych bvło wi- 
dać aż nazbyt dużo. Wiele mógł prze 
jaskrawić idealizm młodzieńczy tych 
ludzi, ich nawyk do teoretvzowania, 
ich nieżyciowość, ale przecież nie 
wszystko. Sami aż nadto dobrze pa- 
miętamy ową modę na rewidowanie 
naszego stosunku ujemnego do Sowie 
tów, owe numery „Wiadomości Lite- 
rackich*, „Płomyków*, „Dzienników 
Perannych', owo poparcie jakim się 
cieszył aż nazbyt na modłę sowiecką 
radvkalizujący „Legion Młodych*. 

Te rzeczy były szkogliwe z punk 
tu widzenia polskiej racji stanu, bo 
uczyły podziwu dła wzorów obcych, 
wzorów nam wrogich i wymyślonych 
po to, abynas zniszczyć, a siały w 
seicn niechęć i zwiątpienie w słosun 

ku do, wszvstkiego co nasze, rodzime 
i golskie. Siały najniesłuszniej w świe 
cić wbrew przeciwnej wymowie fak 
tów. 

Nastąpił wzrot. Wszystkie mosty, 
jakie mosłv z tamtvmi rzeczami łą- 
czyć wvsadzono w powietrze. Awan 

Garda grunv działajacej na tym odcin 
ku nie zdażyła wrócić do oddziału. Zo 
stała na drusiej stronie. 

Dembiński 1  Jędrvchowski ze 
swym „dorobkiem publicystycznym 
i „odczytowym* sprzed dwóch lat 
znaleźli się w roku 1937 w więzieniu 
i przed Sądem. Wczoraj zostali ska 
zani. 

Zostali skazani przy akompania- 
mencie: zeznań świadków oskarżenia, 
brzmiących jak surmy bojowe wojsk 
idących, by pomścić dawne klęski 
(Świeżewski, Łochtin, Ślesicki) i prze 
mówień obrończych, równających naj 
niesłuszniej w świecie w jeden wielki 
front demokratyczny, P. P. S., „Odro 
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dzenie“, ks. Hlebowicza i posłankę 
Pełczyńską. 

„Wojsko — (posł. Pełczyńska), 
Kościół (ks. Hlebowicz) i Nauka (prof 
Kridl) stanęli w obronie oskarżo- 
rych* — wołał, zatracając wszelką 
skałę porównawczą adw. Sziumański. 

Prokurator zaś z drugiej strony 
w zapale oskarżycielskim, chcąc-pod 
ważyć zeznanie p. Pełczyńskiej odzy 
wał się o niej tak, jak gdyby to nie by 
ła wcale posłanka Ziemi Wileńskiej i 
kurierka Pierwszej Brygady z odzna 
czeniami bojowymi. 

Te akcenty polityczne i osobiste. 
tu podważanie autorytetów, względ- 
nie wynoszenie ieh ponad miarę, a 
wreszcie to blokowanie organizacyj i 
ludzi o zupełnie innym pokroju i prze 

konaniu w jeden front stanowiły przy 

kre tło, przykrego procesu. .- й 
Jego wrażenia są jeszcze zbyt świe 

że, zwłaszcza. dla bliskich kolegów 

skazanych. Jeszcze dźwięczy w u- 

szach szloch żony Dembińskiego i stoi 
przed oczyma błąda twarz zemdlonej 

Jędrvchowskiej. + st ' 
Jeżeli te: wrażenia zestawimy Z.ro 

kującvm, jak naiłensze nadzieie Dem 

kińskim z roku 1928 i 1929, Demhiń 

skim, który nie był doktrynerem, 

Dembińskim przeciwnikiem  pięcio- 

przymiotnikowej demasogqii wvho- 

rów, rozmiłowanyia % ładzie, hierar 

chir i porządku, społecznym, Demhiń 

skim. który żywił kult dlą Marszalka 

Piłsudskiego i był jego obrońcą w dy 

skusjach akademickich. Demhińskim, 

który głosił uniwersalizm katolicki i 

sam był żariiwym przykładnym kata 

likiem. ani rusz nie możemy się 270 
dzić. aby w tym”co się stała w ostat 

n'ch latach i czego finał oglącaliśmv 
wczoraj była tylko wina Demhiński" 
go, albo tylko wina Jędrychowskie- 

8 aislńb tkwić coś ponadto w samej 

atmosferze, w: którei wvrosłv i wypa 
czyłv się te indywidualności, 

"Ten problem powstaje zawsze ile 

kroć powrócimy mvślą do tvch dwóch 

postaci, Ten prohlem też pasionował 

prasę podczas procesu. ale. że nie da 

je się on rozwiązać zhvt prosto w jed 

nej płaszczyźnie konfliktu dwóch fron 

tów faszystowskiego i antvfaszystow 

skiej, lub narodowego i antynarodo 
wego — to pewne. * 

8 ; Piotr Lemiesz. 

WTA AA SANRIO 

Dembiūski i Jedrychowski skazani 
па 4 lata wiezienia | 

z utratą praw obywatelskich na 5 lat 
Sąd Qkręgowy w Wilnie po rozpatrzeniu sprawy Henryka Demhiń- 

    

TOKIO. (Pat.) Agencja Domel donosi: 
Prasie japońskiej pozwolono podać do 
wiadomości sprawę areszfowanła 15 grud 

nia 372 przewódców ruchu proletariackie- 
go za naruszenie przepisów o „utrzyma- 

; lu. pokoju” w związku z ich działalnoś- 
cią, Której cele są ideniyczne z celami 
Kominternu. 

W Tokio aresziowano 108 osób. Pozo- 
stałe aresztowania dokonane były w całej 
Japonii. 

W liczbie aresztowanych znałdulą się: 
Kanju Katoh i Hisao Kuroda, członkowie 
parlamentu, Hitoshi Yamakawa, znany kry 

TOKIO. (Pat.] Aq. Dom:i donosi, iż 

władze chińskie czynią gorączkowe przy- 
gotowania, maiące na celu przeciwstawie- 

nie się dalszemu posuwaniu się woisk ja- 
pońskich. W Chinach środkowych 7budo- 
wrne są okopy i ustawiane w słrategicz- 

nych punktach baierie przeciwlofnicze. 
Wśród mieszkańców Hankou, Wuczaną 

i Hanyag wziasta niepokój. Ludność tych 
miast wzrosła o kiłkasef tysięcy, przeważ 
nie uchodźców z Narkinu. 

Według krążących pogłosek rząd chiń 
ski postanowił przenieść Ministerstwa 
Spr. Zagr., Finansów i Przemysłu do 
Czung-Kinq. Ministerstwo Wojny, Komu- 
mikacji i Oświaty ma być przeniesione z 
Hankou do Czangsza. ; 

MADRYT (Pat). Dziś rano odbyły 

Przesilenie rządowe w Egincie 

  

Pomiędzy królem Egiptu Farukiem, a premierem Nahas Paszą, nastąpiło uzgodnie= 
nie poglądów co do konieczności zmiany gabinetu, 

przysłuchuja się mowie premiera w parlamencie. 

Liczne areszty w Japonni 
Podejrzani o sympatie komun siyczne 

" pod kluczem 

Na zdjęciu — 17-letni król 

  

fyk literacki, Tsunao Inomata, b. profesoł 
uniwersytetu w Waseda oraz trzech innych 
byłych profesorów uniwersytetu. Jedno- 
cześnie władze postanowiły rozwiązać [a 
pońską partię prolełariacką I radą naro= 
dową japońskich trade unionów. 

Komentując fe zarządzenia, przedstawi 
ciel głównej komendy policji, oświadczył, 
iż aresztowari należeli do japońskiej sek 
cii partii komunistycznej. Uprawial oni 
rzekomo dzlałalność legalną, miała ona 
łednakże charakier całkowicie komuni- 

| styczny, a ostatecznym celem jej była re- 
wolucja komunistyczna. 

Nieudolni obrońcy Szanghaju rozstrzelani 
Niwa linie nhranre wnick ch ńiskich 

Według informacyj ze źródeł cudzo- 
ziemskich, przedstawiciele władz amery- 
kańskich zamierzają siworzyć w Hankou 
strełe neuiralna. : 

Według wiadomości 1 pewnych źró- 
deł gen. Yang-Hu, b. dowódca chińskiago 
garnizonu w Szanghaju oraz gen. Tsal- 
Czing-Czun, b. komendant policii w Szan 

ghaiju wraz z kilkunasiu ofłcerami zostali 
rozsirzelani w Hankou 15 bm. z powodu 
niezastosowania się do rozkazów Czang- 
Kal-Szeka, który polecił im prowadzić 
wzdłuż kolei Szanghaj — Nankin wojnę 
podjazdową, polegającą przede wszyste 
kim na niepokojeniu tyłów armii japoń- 
skiej, nacierającej na Nankin, 

Uroczystości w Madrycie 
na cześć zdobywcy Teruelu ? 

drytu wręczył generałowi Miaja dyp skiego, Stefana Jędrychowskiego, Marii Żeromskiej, Władysława Boryse- 

wieza. Icka-Józefa Schusa i Jerzego Putramenta, oskarżonych ° to, że: 
„W okresie czasu od 1935 roku do połowy roku 1937 na terenie Wilna 

i innych miejscowości Polski — w celu zmiany przemocą ustroju z: 

Polskiego 1 oderwania od niego województw wschodnich — weszi w po- 

rozumienie między sobą i z innymi osobami, tworząc jednolity front ze 

spiskiem komunistycznym w Polsce, zmierzającym do realizacji cełów wy- 

żej oznaczonych (art. 97 w zwiazku zart. 93. par. 1 K. m. Ad R 

i uznając. że wina z art. 97 w związku z art. 9 *-sią nie -zosta! 

oskarżonym udowodniona uniewinnił ich z tych artyku a с z 

Natomiast uznając, że Dembiński # Jędrychowski działa z mae u 

zmiany przemocą ustroju państwa polskiego, skazał irh s 96 w związ- 
ku z art 93 par. 2 każdego na 4 lata w z pozbawieniem praw pu-- 

h. obywatelskich i honorowych na 5 łat, | 

ke do Dektóskiaci Jędrychowskiego sąd utrzymał w im0- 

cy dotychezasowy Środok zapobiegawczy — areszt hezwzględuy. 

(Motywy wyrokn na str. 5-tej) 

TERREWOZTNSZĄ й 

Anolia nie wysyła floty na Daleki Wschód 
by wyłoniły się specjalne okolicznoś 
ci. Ministrowie, jak się zdaje, nie są 
zaniepokojeni najbliższą sytuacją w 
Hongkongu. Chociaż wysłanie do Ja 
ponii noty w sprawie incydentu na 
wodach terytorialnych Honkongu by 
łc konieczne, to jednak nie wydaje 

LONDYN (Pat). Jak podaje Agen 

cja Reutera, gabinet brytyjski, który 

obradował dziś w ciągu 4 i pół 

godzin, dokonał przeglądu sytuacji 

na Dalekim Wschodzie i jak słychać 

nie uznał za konieczne zasadnicze- 

go wzmocnienia floty na wodach 

się tu uroczystości na cześć zdobyw 
ty Teruelu gen. Miaja. Burmistrz Ma 

Skarb 10 miliardów franków 
przyrynały sadv o>rvskie rządowi w Walsecji 

PARYŻ. (Pat.) Przybył do Paryża z | muje on złoto w sztabach, drogocenne 
Havru słynny skarb baskijski, swego cza- , wyroby sztuki jubilerskiej, kamienie, dro- 
su wywieziony przez władze rządu bas- | gocenne obrazy. Wszystko to fącznej war 
kijskiego drogą morską do Havru. Ponie- | tości 10 miliardów franków, Przeładowa- 

waż rząd gen. Franco zgłosił do tego ; nie tych drogocenności z 10 wagonów na 
skarbu sądowe prefensje, skarb zatrzy- ' samochody ciężarowe na jednym z dwor- 
many został w Havrze do czasu wydania ców paryskich odbyło się przy zachowa- 
orzeczenia sądu francuskiego, które to niu specjalnych środków bezpieczeństwa 
orzeczerie ostatecznie przysądziło go rzą pod dczorem przedstawicieli ambasady 
dowi w Walencji. Skarb został przekazany , hiszpańskiej w Paryżu. 
ambasadzie hiszpańskiej w Paryżu. Obej- ' 

Za utworzenie nielegainej partii 
sąd skazał płk. De La Rocque 
PARYŻ (Pat). Dziś został wydany wyrok 

w sprawie płk. de'la Rocque, założyciela fran 

cuskiej partii socjalnej, oskarżonego 

o ponowne powołanie do życia rozwiązane 

  

lom „Honorowego syna Madrytu". 
  

nestii zwolniony. 
Punkty oskarżenia, dotyczące wznowie 

nie „Croix de Feu" przez stworzenie francus 

kiej partii socjalnej - oraz posiadania 

  
  "chińskich. Sprawa wysłania okrętów 

wojennych mogła by się stać jednym 
z czynników zgodnego działania, gdy 

się obecnie, by Japonia zamierzała do 
konać na tym terytorium jakiegoś po 
gwałcenia. 

  

go. przez rząd stronnictwa. Z dodatkowo pe 

stawlonego zarzutu wywoływania zbiegowi   ska został płk. de la Rocque na zasadzie am 

własnej milicji — uznał sąd za udowodnie 

ne i skazał płk de la Rocque na 5 tysiące fran 
ków. grzywny, z Z
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Komorne. Piwo. 
Ustawy przyjęte przez Sejm 

WARSZAWA. (Pat.) Dziś po południu 
odbyło się ostatnie przed feriami świą- 
iecznymi plenarne posiedzenie Sejmu w 
pbecności członków rządu i zp. premierem 
Siawoj-Składkowskim na czele. 

Marszałek przyjął do laski matszafkow 
skiej interpelacje złożone na posiedzeniu 
Sejmu w dniu 16 grudnia rb., m, in. dwie 
Inierpelacje ks. Lubelskiego w. sprawie 
zakazu odbycia w Warszawie - akademii 
p. 1 „Gdańsk — najżywolniejsza sprawa 

Polski” i w sprawie zaszeregowania funk 
cjonariuszów państwowych, awansu nau- 

czycieli, dotałków służbowych itd., dalej 
interpelację p. Zubrzyckiego w sprawie 
likwidacji załargu w Wielkich Piecach i 
Zakładach Ostrowieckich, p. Szymańskie 
go w sprawie podałku specjalnego od 
uposażeń pracowników państwowych, 
p. Pełczyńskie]j w sprawie wciągania mło- 
dzieży do akcji pikiefowania sklepów ży- 
dowskich i p. Jurkowskiego w sprawie, 
strajku pracowników redakcji „Dziennika 
Porannego”, 

Oświądczenie 
Gen. Želignwskiego 
Poza porządkiem dziennym marszałek 

udzielił głosu w sprawie osobistej posło- 
wi Żeligowskiemu, który oświadczył co 
następuje: : 

Jako prezes Sejmowej Komisji Woj- 
rkowej otrzymałem list następułącej treści: 

„Do Pana Posła Generała Luejana Że- 
figowskiego Przewodniczącego Sejmowej 
Komisii Wojskotej. 

Wystąpienie P. Posła na posiedzeniu 
$ejmu w dn. 2 grudnia br. wykazało gię- 
boką rozbieżność naszych pogłądów z 
pańskimi na rolę Naczelnego Wodza w 
Państwie, я 

Nie uważamy przefo za możliwe dla 
<slebie wspó:pracować z P. Posłem Jako 
przewodniczącym Sejmowej Komisii Woj 
tkowej, o czym niniejszym uprzejmie ko- 
nunikujemy“. 

Następują podpisy 12 posłów. 
Aezkólwiek list ten nle ma charakteru urzę 
dowego — zaznacza pos. Żeligowski — 
ze względu jednak na to, że autorzy lego 
listu podkreślaią głęboką różnicę Ideolo- 
giczną poglądów między nimi a mną na 
Jedno z naiwiększych zagadnień państwo- 

wych, oświadczam, że ze względów na-: 
tury requłaminowej zagadnienia teao dziś 
omówić nie jestem w stanie, jednakże ze 
względu na powagę sprawy powrócę do 
tego zagadnieria przed właściwym forum 
Ё ме właściwym czasie (oklaski). 

Po oświadczeniu pos. gen. Żeligow-. 
skiego Izba przysłąpiła do porządku 
dziennego. 

Pos. Gładysz zreferował projekt usła-- 
wy w sprawie obniżenia komorneqo oraz 
zmiany ustawy o ochronie lokatorów. 

Sprawozdawca wskazał na wagę oma 
wianego problemu, zaznaczając, že war- 
łość nieruchomości miejskich w Polsce ob 
liczona jesł na sumę ponad 10 miliardów 
złotych. 

Pos, Wielhorski zreferował projekt us- 
fawy o ratyflkacij traktatu handlowego I 
nawigacyjnego polsko-francuskiego, pod. 
pisanego 22 maja rb. Zadaniem łego irak 
talu jest grunfowne odnowienie zasad wy- 
mlany towarowej z Francja, uregulowanie 

wanimków pracy obywateli obu państw 
na terenie drugiego państwa oraz wprowa 
dzenie norm prawnych regulujących kwe- 
słię żeglugi. 

W głosowaniu lzba przyjęła projekt 
uławy w. drugim | trzecim czytaniu. 

Pos. Wlelkorski nasiępnie referował 
projekt ustawy o rałyfikacii wspomniane- 
go ukladu płatniczego z Francją podpisa- 

  

nego 22 maja 1937 r. W głosowaniu przy= 
jęto ustawę ratyfikacyjną w drugim i trze- 
cim czytaniu. 

W dalszym ciągu po referacie pos. 
Pełczyńskiej przyjęto w obu czytaniach 
ralytikacyjną ustawę prałokółu dodatko- 
wego do konwencji handlowej między 
Polską a Węgrami. 

W da'zym ciągu obrad p. Goeiz- 
Okocimski przedstawił lzbie projekt usta- 
wy © budowie normalnotorowej kolei 
Szczakowa—Bukowno długości 12 km. 

Projekt usławy o budowie normalno- 
torowej kolei Wieliszew Nasielsk długoś 
ci 25 klm zrełerował p. Hanebach. 

W głosowaniu Sejm uchwalił powyż- 
sze ustawy. 

Następnie pos. Chelmicki referowal 
rządowy projekt noweli do ustawy o po- 
daiku od piwa. Chodzi © upoweżnienie 
ministra Skarbu do zmiany stawki podatku 
spożywczego od piwa pod warunkiem, że 
wysokość obecnej stawki nie będzie prze 
kroczona. Obniżenie akcyzy może dać 
pewną ulgę produkcji, natomiast nie da 
większego efektu w detalicznej cenie 
piwa °° = 

Usławę przyjęto w drugim i trzecim 
czyłaniu. : 

Pos. Chełmicki referowal następnie no 
welę do rozporządzenia Prezydenła o mo 
nopolu śpirytusowym. Nowela ta dotyczy 
dwóch oddzielnych spraw, Pierwszą jest 
określenie stawki podatkowej od drożdży. 

„KURJER“ Nr. (4312) 

rożdże 

  

| Małe spożycie u nas drożdży jest nasłęp- 
stwem wysokiej ceny, kłóra wynosi w hur 
cie 3,90, a w detalu 4,20 zł za kg. Obcią- 
żenie samym podatkiem  konsumcyjnym 
wynosi wraz z dodaikami 2,31 zł na kg. 
Nowela dzisiejsza ma upoważnić ministra 
Skarbu do zmiany sławki podatkowej z 
warunkiem _ nieprzekroczenia _ obecnej 
stawki. 

Komisja przyjęła ię część noweli oraz 
zaproponowała  nasiępującą rezolucję: 
Ponieważ kariel drożdżowy przyczynia się 
do podrożenia cen, Sejm wzywa Rząd do 
rozwiązania karfelu drożdżowego i roz- 
luźnienia sysłemu koncesyjnego na wywóz 
drożdży (oklaski). 

Druga sprawa dotyczy izw. pałentów 
opłacanych przy sprzedaży napojów alko 
holowych. Komisja nawet poszła dalej od 
projektu rządowego i uchwaliła ustęp, 
który postanawia, że w ogóle detzliczna 
sprzedaż piwa, win owocowych I miodu 
jest wolna od podatku przemysłowego. 
Czyli, że znosi się całkowicie konieczność 
opłacania patentu. 

W głosowaniu uchwalono usławę w dru 
gim i trzecim czytaniu oraz przyjęto tezo- 
lucję Komisji. 

O łerminie nasiępnego posiedzenia 
będą posłowie zawiadomieni na pismie. 

Zamykając posiedzenie marszsłek Car 
złożył wszystkim posłom najlepsze życze 
nia wesołych świąt. (Oklaski w całej Izbie   i głosy „wzaiemnie”). 

Projekt ustawy o stopniach dypi. inżyniera 
uchwaliła Rada Ministrów 

" WARSZAWA (Pat). Dnia 22: bm. 
odbyło się pod przewodnictwem p. 
premiera gen. Sławoja Składkowskie 
go posiedzenie Rady Ministrów. 

Rada Ministrów p.zyjęła projekt 
ustawy o ujawnianiu w księgach hi- 
potecznych własności gruntów pou- 
nickich, projekt ustawy o stopniach 
dyplomowanego inżyniera oraz inży- 
miera, oraz projekt usławy w sprawie 
zmianv przepisów o słtzbie w policji 
woj. śląskiego, wprowadzający w po 
łicji woj. śląskiego: służbę przygoto- 
wawczą, która istnieje w policji pań 
stwowej. Następnie przyjęto projekt 
rozporządzenia Prezydenta Rzplitei w 
sprawie tymczasowego wprowadze- 

Opłaty stemplowe 

nies w życie postanowień porozumie- 
nia celnego z 15 grudnia 1937 r. mię 
dzy: Rzplitą Polską a- Związkiem So 
cjalistycznych Republik Rad, 

„ W dalszym ciągu posiedzenia Ra 
da Ministrów uchwaliła rozporządze 
nie o pobycie cudzoziemców na nie- 
których obszarach Rzplitej, przedłu- 
żające moe obowiązujacą dotychcza- 
sowych nrzepisów do dnia 1 stveznia 
1940 r. Wreszcie Rada Ministrów pow 
zięła uchwałę, ustalającą kwotę zasad 
niczą rent z ubezpieczenia inwalidz- 
kiego na lata 1937 i 1938 w wysokoś 

ci dotychczasowej t. j. 15 zł. miesięcz 
nie, 

bedą zmniejszone 
przy sprzedaży nieruchomości 

WARSZAWA. (Pat.) Na dzisiejszym. 
posiedzeniu Sejmowej Kamisji Skarbowej 
rozpatrywano projekt rządowy ustawy o 
przerachowaniu obligacyj Towarzystwa: 
Kolei Dojazdowych w Rosji, emitowanych 
na budowę kolei święciańskiej o długości. 
126 km, a składającej się z dwóch odcin- 
ków Nowo-Święciany—Łyntupy I Łyntupy 
—Głębokle. Projekt ten ustala przeracho 
wanie obligacyj 100-rublowych na zł 15 
tak jak to już miało miejsce przy wy- 
kupie linij kolejowych Herby — Kielce 
I fabryczno-łódzkiej. Projekt ten przyję- 
ło w brzmieniu zaproponowanym przez 
rząd. 

Poza tym Komisja rozpałrzyła projeki 
usławy o opłatach stemplowych I sądo- 
wych, związanych z przeniesieniem włas- 
ności nuieruchomości. 

W projekcie tym rząd wprowadził zna 
czne obniżki opłat stemplowych I sądo- 

wych dla gospodarstw małorolnych do 
dnia 31 grudnia 1939 r. Celem tych żni- 
żek jest ułatwienie małorolnym zawarcie 
formalnie kontraktów kupna-sprzedaży, 
które z racji kryzysu i wysokich opłał nie 
były dokonane, co spowodowało, iż stan 
prawny tych gospodarstw nie był zgodny 
ze słanem rzeczywistym. 

Komisja do projektu łego wprowadzi- 
ła poprawki idące w kierunku rozszerze- 
nia ulg czasowych zaproponowanych 
przez rząd. Przede wszystkim Komisja ter 
min 31 grudnia 1939 r. przedłużyła do 
31 grudnia 1940 r. Poza tym wprowadzo 
no jedną istotną zmianę. Projekt przėwi- 
dywał, iż z dobrodziejstwa ustawy korzy 
słać będą gospodarstwa zawierające tran 

zakcje do 5 tys. zł. Komisja wysokość tej 
sumy podniosła do 10 tys. zł. wprowadza- 
jąc jako novum częściowe ułgi do tran.   zakcyj nie przekraczających sumy 25 fys. zł. 
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  - Podezast gdy na północo-wschodzie szaleje wojna, w półidńiowych miastach Chin życie biegnie swoim normalnym: torem. 

  

MONACHIUM. (Pał.) Dziś przed po- 
łudniem odbył się w Monachium uroczy- 
sty pogrzeb gen. Ludendorffa. We wczes 
nych godzinach rannych przewieziono 
zwłoki zmarłego generała w trumnie spo- 
wiłej w sztandary cesarstwa i Trzeciej Rze 
szy na lawecie zaprzężonej w 6 czarnych 
koni. Przed trumną postępowała kompa- 
nia honorowa oraz 4-ch oficerów, niosą- 
cych na poduszkach odznaczenia zmarłe- 
go, za trumną zaś szła rodzina zmarłego, 
2-ch synów i żona, oraz 4-ch olicerów 
sztabowych reprezentujących człery rodza 
je broni. Koło godz. 10-ej kondukt dotarł 
do bramy triumfalnej, gdzie trumnę zło- 
łono na wysokim piedesłale przybranym 
jodłowymi gałęziami. : 

Na krėiką przed godz. 10-i4 pojawił 
się u bramy friumfalnej kanclerz Hitler 
w oloczeniu członków rządu, wojska i 
partii, W. ołoczeniu kanclerza znajdowali 
się m. in, gen.-feldmarszalek Blomberg, 
gen.-pułk. Goering. Prócz iego. zjawili 
się wszyscy generałowie i wyżsi oficero- 
wie b, armii cesarskiej oraz partyjni towa 

rzysze, kłórzy wraz z gen. Ludendorlfem 
krali przed 14 laty udział w marszu na 
„Feldherrnhalie“. Po wygloszeniu przemė 
wienia przez gen.-feldm. Blomberga, zbli 
żył się do irumny kanclerz Hitler i złożyw 
szy na niej wieniec pożegnał w, króikich 
słowach zmarłego. W łej chwili bateria 
artylerii oddała 19 strzałów, a obecne od- 
działy wojskowe 
Nasłępnie złożyły u trumny wieńce dele- 
gacje wszystkich pułków sił zbrojnych nie- 
mieckich i attaches wojskowi państw za- 

‚  Trumna ze zwłokami gen. Ludendorffa 
zniesiona z piedestału przez 6-ciu czła- 

bowych oficerów, złożona została następ 

nie na samochodzie wojskowym, który 

Niendany pnex kemnuistyczny 
w Paragwsin 

ASUNCION (Paragwaj) (Pat). Spi 
skowcy komunistvczni pod przewódz 
twem b. majora Fstigarribia usiłowa 
li opanować nbiesłei nocy ministerst 
wo wojny. Wywiązała się ożywiona 
strzelanina. Spiskowcy zostaŃ odpar 
ci, zaś Estigarribia został zabity. 

„Front Narndawy" 
w Estonii 

TALLIN. (Pał.) W Tallinie odbyt się 
ogólno-esłoński zjazd nauczycieli, na kłó- 
ry przybyło 1600 delegałów z całego kra 
ju. Przemówienia wygłosiii prezydenł Pa- 

- @!, premier Eenpalu | minister oświaty 
Janson, podkreślając konieczność zjedno- 
czenia narodowego w dziele wprowadze 
nia w życie nowej konstytucji, jak również 

dowego” podczas najbliższych wyborów. 
We wszystkich miastach | gminach wiej 

skich w Estonii powstały komiłety orga- 

nizacyjne „Fronłu Narodowego”, 

Dom Ludowv 
im. Marszałka Śmigłego 

Pydza 
RZESZÓW. (Pał.) W Miłocinie pod 

Rzeszowem odbyło się poświęcenie i oł- 
warcie pięknego murowanego jednopięi- 
rowego budynku „Domu Ludowego im. 

| Marszałka Rydza-Śmigiego”. 
Uroczystość poprzedziło uroczysie na- 

możeństwo, odprawione w słarodawnej 

kaolicy Myśliwskiej Św. Huberta pod Mi- 
łocinem, 

ATR OKT 

  

WARSZAWA (Pat). W 
grudnia 1997 r. odbyło się posiedze- 
nie sądu konkursowego nagrody lite 
raekiej ministra wyznań religijnych i 
oświecenia publicznego, w którym 
wzięli udział delegaci p. ministra dr. 
Stanisław Adamczewski docent uni- 
wersytetu Józefa Piłsudskiego i dr. 
Władysław Zawistowski naczelnik wy 
działu sztuki, przedstawiciele polskiej 

akademii literatury Leopold Staff i Ta 
dcusz Boy - Żeleński oraz delegat Zw. 
Zawodowego Literatów Polskich Jan 

  
sprezeniowaly  bron.. 

granicznych. Na tym zakończyła się ofi-; 
cjalna część uroczysłości pogrzebowych. 

nawołując do utworzenia „Frontu. Naro- 

+ P. 

z Petzników Ё 

Anna-Karolina Jenszowa | 
opatrzona św, Sakramentami zasnęła w Bogu 

dnia 22 grudnia 1937. r, w więku lat 83. 
Wvprowsdzenie zwłok z domu Żałoby przy ul, Hoen*ernia 17 na emen- 

tarz Wojssowy na Antokolu nastąpi w piątek 24 grudnia o godz 9 ej rano. 

Hitler żegna zmarłero gen. Ludendorffa 
"  Uroczysteści pogrzebowe 

  
Wacław Borowy otrzyma! nagrodę literac 

m nistra WRIDP 

  

| 

    

   Rodzina, 

przewiózł ją eskorłowany przez czołgi i ' 
jednostki broni zmotoryzowanej do Tui- | 
zing, gdzie zmarły generał w myśl wyra- 
żonego w łesłamencie życzenia, „zostanie 
pochowany. 

 ROORETRO EAC W ORROOTARARCN ZIE 

Z chińskieco frantu 

  

W walkach na D. Wschodzie maski gažo | 
wa okazały się koniecznością. s, 
  

Kronika telegraficzna 
| ='Nowy_ wicekról  'Abisynik" książę 
d'Aosia przybył. do. Massaua na pokłął 
dzie krążowńika: „Zara”. W. pożcie. powi- 
tali go: przedstawiciele władz erytrajski 
i -olbrzymie Humy ludności. a 

— Delegacja francuskiego sztabu 'ge- 
neralnego pod 'przewodnietwem ' gen: 
Hunłżingera' wyjechała do Syrli. 
Premier rządu Syrii Dżemil Mardam 

Bey przybvwa dziś do Ankary, 
— W Palestynie między bandą terro- 

rysłów a policją araniczną doszłó do star 
cia, Dwóch bandyłów zosłało zabitych, 
dwóch rannvch. jeden wzięty żywcem. 

— Polska deleqacia wolskowa lecionowa, 
bawiąca od kilku dni we Włoszech. odje- 
chała z Rzymu do Neapolu, żecinana na 
dworcu przez qeńerałów Cosekchi 1 Rus- 
io, przedstawicieli wojska i milicii. dele 
gałów Mnisterstwa Spraw Zagranicznych 
I gubernałora oraz ambasadora Wysóckie 
go. Honory wojskowe oddał pluton dra- 
qonów, a orkiestra wojskowa odegrała 
hymn narodowy. 

— w jsponii, w położonej na połud 
nie od Osaka prowincii Wakayma spło- 
nęła doszczełnie ośmioklasowa szkoła po 
wszechna. Według dołychczas ofrzyma- 
nvch wiadomości, podczas pożaru zginęło 
78: dzieci, 

— Poselstwo republiki Haiti ogłosiło 
komunikat, w którym oblicza ilość ofiar 
październikowej rzezi na San Domingo 
na 12.168 osób, Komunikał oskarża repub 

| like San Domingo o pogwałcenie traktatu 
pokojowego z r. 1874 i trakłału przyjaźni, 
zawarłego w r. 1929, 

„ „NAJLEPSZE ZDJFCA 
FOTOGRAFICZNE 

wykorułe — znzny 

ZBKŁAD FOTOGPAFIC7TNY 

„FANTAZJA” 
Baranowicze, Szeptyckiego 49 

ką 

  

    

dniu 22 | Lorentowiez. 
Sąd konkursowy przeprowadził 

dyskusję nad szeregiem zgłoszonych 
kandydatur i wypowiedział się za przy, 
zwaniem nagrody literackiej ministra, 
wyznań religijnych i oświecenia pu-| 
blieznego na rok 1937 wynoszącej zł. 
5.000 p. Wacławowi Borowemu „Zaj 
sałokształt działalności pisarskiej w. 
zakresie krytyki literackiej”. 

P. minister WR i OP wniosek pó 
wyższy zatwierdził. :  



    

„KURJERĆ Nr. (4312) 

Gwałtowny spadek przyrostu 
ludności w Rosji Sowieckiej 

w okresie „budownictwa socjalistycznego" 
W artykule „Dwie pięciołatki ko- 

sztowały Rosję 16,5 miliona łudzi*, 
wysunęliśmy tezę, że w zasadzie są 
tu ofiary złożone na ołtarzu „entuzja 
stycznego budownictwa socjalistycz- 
nega*. Tezę tą zilustrujemy obecnie 
dan+mi statystycznymi zaczerpnięty- 
mi Ł oficjalnych źródeł sowieckich i 
niezbicie wskazującymi jak w miarę 
przybliżania się do ideału „społeczeń- 
stwa socjalistycznego ukoronowane- 
go stałinowską  Kčnstytucją następo- 
wał gwałtowny spadek przyrostu na- 

turalnego ludności. 

O ile dc r. 1931 roczny przyrost 
ngturalny ludności w Rosji wynosił 
3.5 miliona, czył 22 pro milłe i był 
największy w świecie, to począwszy 
od r. 1931, statystyka sowiecka notu 
j- coraz większy spadek. 'W r. 1931, 
trzyróst naturalny wynosi 2:691.600 
w r. 1932 — 2.056.800. Tak że już na 1 
stycznia 1938 r. liczba lud tości Rosji 
zamiast przewidzianych 168 milio- 
nów wvnosi - 165.748.400. 

Począwszy od 1933 r. statystyka 

sowiecka nie publikuje danych o ru- 
chu łudności w Rosii Sowieckiej. I to 
zupełnie ze zrozumiałych przyczyn. 
W r. 1938 bowiem .Rosję Sow. na- 
wiedziła olbrzymia klęska głodowa, 
t.óra pociągnęła za sobą kilka milio 
nów ofiar. Poza tym pod płaszczy- 
kiem wciąż wychwalanych sukcesów 
b downictwa socjalistycznego, coraz 
bardziej pogarszały się warunki ży- 
ciowe najszerszych mas pracujących 
miast i wsi, wzrastała nędzai t. d. Zja 
wiska te rzecz prosta wywoływały nie 
zadowólenie i bunty wygłodniałych 
mas, na co despotyczna władza odpo 
"wiadała terrorem, represjami i budo- 
wą coraz to nowych obozów koncen- 
tracyjnych do których spędzano lud- 
ność ze wszystkich zakątków ołbrzy- 
miej Rosji. O ile można zorientować 
się z sowieckich danvch  statystycz- 
nych, to ilość zamkniętych w obo- 
zach koncentracyjnvch robotników. 

chłonów i inteligentów w latach 1933 
21954 wynosiła ca 5.000 600 osób. 
Przv pomocy tvch ludzi właśnie GPU 
budowało kanały, autostrady, nowe 
linie kolejowe i t. d., gdzie z pówodu 
wprost nieznośnych warunków pra- 
cy niewolniczej, ginęły setki tysięcy 
osób. Straty te jednak GPU uzupełnia 
łe i po dzień dzisiejszy uzupełnia co 
raz to nowymi rezerwami. Tak np. 

  

  

" generał Kriwicki, który jak wiadomo 

4 
. 

odmówił w grudniu r. b. powrotu do 
Moskwy, w artykule zamieszczonym 
w trockistowskim „Biuletynie Opo- 
zycji* stwierdza, że jedynie iłość w 
estatnim roku aresztowanych więź- 
niów politycznych w Rosji wynosiła 
ca 500.000 osób. 

wd razu, odstawiono do różnych obo- 

zów koncentracyjnych, gdzie skuci w 
kejdany pracują przy różnych. budo- 
wlach prowadzonych przez GPU. 

Trudno rzecz prosta ustalić ile w 
takich warunkach ginie ludzi śmier- 

"ią naturalną, ile zostaje rozstrzela- 
nych i t. d. Faktem natomiast nieuie- 
gającym żadnej dyskusji jest to, że 
z chwiłą izolowania lub rozstrzelania 
glowy:rodziny, cała rodzina jest ska- 
zana na zagładę. 

Pomimo to jednak, oficjalna pra 

List z Paryża 

Tygrys 
W międzynarodowym stoisku przy 

Avenue de Rapp, na czas trwania wy 
stawy zgrupowali się współcześni pla 

'tycy. 

Holendrzy nie zdradzili swoich kla 
'ykėw. Zarówno faktura, jak i tema- 
tyka obrazów pozostały flamandzkie 
— zachowały koloryt łokainy, nie po- 
padając równocześnie w konserwa- 
tyzm, graniczący z konwencjonaliz- 
mem. Wprawdzie — z niektórych płó 
cien wyziera nieśmiertelny Goyi a w 

„„xzeźbach odnajdujemy Indie — lerz 

„A są to raczej naleciałości powierzehow 
ne. niż wytyczne obowiązujących kie- 
runków. 

Kobiety, rzeźbione w jasnym drze 
wie, - stylizowane na hinduskich boż-' 
ków, mają spłaszczone czoła, głowy 
do połowy łyse a do połowy pokryte 
mnóstwem symetrycznych loków, wy 
stające brzuchy, skrócone tułowia. . 

Harmonijny układ brzydkich szcze 
gółów może być formułą żywego *pię 
kna, ale osiągnięcie tej harmonii jest 
darem niemożliwym do nabycia. 

Naprawdę wspa Vale efekty przy 
tego rodzaju kontrastach osiągnęła 

sa sowiecka, nigdy nie przestawała 
twierdzić, że w Rosji Sowieckiej przy 
rost naturalny ludności wciąż wzra-, 
sta i że pian pod tym wzgiędem jest 
z nadwyżką wykonywany. Iwierdze- 
nie to, jak również i tezę Mołotowa z 
1931 r., że „jednym z głównych wskaź 
tików powodzeń budownictwa socja- 
listycznego w ZSRR jest przyrost lud 
ności w kraju i że przyrost ten rok 
rocznie przysparza Rosji Sowieckiej 
„3,5 miliona przyszłych bolszewi- 
ków”, — miał potwierdzić powszech- 
vy spis ludności ze stycznia 1937 r. 
O nim te „Prawda z 8 stycznia br. 
pisała, że „Wszechzwiązkowy spis 
ludności — będzie ogólnonarodowym 
przeglądem gigantycznych zwycięstw 
socjalizmu w ZSRR, Ale otóż po u- 
pływie już 8 miesięcy t. j. 26 wrześ- 
nia cała prasa sowiecka doniosła, że 
„ze względów na uchybienie z punk- 
tu widzenia nauki statystycznej”, po 
wszechny spis ludności z 6 stycznia 
1937 r. został unieważniony. Nieba 
wem potem został rozgromiony rów- 
nież sowiecki urząd statystyczny z je: 
go kierownikiem, Krawaiem, na czele, 

którego jak podaje prasa zagraniczna 
już podobno rozstrzelano. 

Dlaczego? Powszechny spis ludnoś 
ci bowiem, ujawnił ni mniej ni więcej, 
jak tylko to, że w ciągu ostatnich pię 
ciu lat, dokonał się wprost niebywały 

spadek przyrostu naturainego ludnoś 
ci, który postawił Rosję w szeregu 

tych państw, gdzie przyrost ludności 

jest najmniejszy w Świecie. Proszę 

przyjrzec się tylko cyfrom. 

W grudniu br. ilość ludności w Ro 

sj: Sowieckiej wynosi 169 milionów 

Liczba ta jest bez wątpienia wyprowa 

dzona na podstawie spisu ze stycznia 

1937 r. Aczkolwiek odnosimy się do 
niej krytycznie i sądzimy że jest ona 

prawdopodobnie powiększona, to jed 
nak bierzemv ją za podstawę dla na- 
szych obliczeń. 

W początku r. 1933, kiedy to po- 
———————— 

  

raz ostatni bolszewicy podali dane o 
ruchu ludności, iiość mieszkańców w 
Rosji wynosiła 165.748.400, a zatem 
przyrost naturalny ludności od po- 
czątku 1933 r. do końca 1937 r. wy- 
nosi ni mniej ni więcej 169 milionów 
minus 165.748.400 czyli 3.251.600 w 

ciągu 5 lat. Przynosi zatem roczny 

w tym okresie stanowi 650.330, co sta 
nowi 3,8 promille. Innymi słowy rocz 
ny przyrost naturałny, który do 1934 
r. wynosi 3.5 miliona t. į, 22 promille 

latach 1933—1987 czyli w okresie 

dzugiej pięciolatki, kiedy już soeja- 
"zm został zbudowany, spadł do 
650.330 t. j. 3.8 promille. Tym czasem 

u nas wynosi 12,1 promilie, 
_ Mniejszy od sowieckiego roczny 

orzyrost naturalny mają tylko Anglia 
z Walią (3 promille), Szkocją (2,1), 
Estonia (0,9) i Francja (0,5). Ale w 
tych państwach przyrost naturalny. 
nigdy nie był zbyt wielki. W Rosji na 
tomiast, gdzie płodność obywateli zaw 
sze była większa aniżeli w innych kra 
jach sprawa przedstawiała się wręcz 

odwrotnie. I ta okoliczność, że właś- 
nie w okresie. „budownictwa socjali- 
stycznego* tak gwałtownie spadła, 
świadczy jedynie o tym, że warunki 
życiowe ludzi w ostatnich latach mie 

poprawiają się, lecz stałe i coraz bar- 
dziej pogarszają się. Niesposób wo- 
bec braku ściślejszych danych staty- 
stycznych o ruchu ludności ustalić 
w jakim stopniu tak olbrzymi soadek 
został spowodowany przez zwiększe- 
nie się śmiertelności, w jakim zaś 
przez zmniejszenie się urodzin. Ale 
przyczyn zarówno, jednego jak i dru 
giego, należy szukać, jak to już stwier 
dziłiśmy w nieznośnych warunkach 

bytowania najszerszych mas pracuią 
cych kraju, stworzonych przez pań 
szezyźniany, azjatycki system zbiuro- 
kratvzowanej gospodarki sowieckiej 
niezdolnej do ząaspokojęnia clemen- 
tarnvch potrzeb milionowych rzesz 

ledności. ; Zet. 
EEE RYERCYES ERZE O ZEZEZO DE RDZEŃ 

    
A wszystkich tych ; 

więźniów, których nie rozstrzelano , 

  

  

Staraniem Towarzystwa Osiedli Robotniczych zostało oddanych do użytku polskich 
robotników 1000 mieszkań nawskroś nowoczesnych, mieszczących się w wielkich 

blokach Osiedla Robotniczego na Kole. W uroczystości przekazania -obotnikom 

mieszkań wziął udział p. wicepremier inż. Kwiatkowski. Osiedle otrzymało nazwę 

Stefana Żeromskiego. Na zdjęciu rzut oka na Osiedle Robotnicze na Kole, 

|-ednak wyłącznie sztuka ludowa, któ 
"a jest niewątpliwie czystą i bezpośre 
łnią emanacją samej przyrody i 
wszystkich jej niezgłębionych tajni- 
tów. 

W dziale Indyj Niderlandzkich, 
pawilonu holenderskiego widziałam 
czeźbę, przedstawiającą dwóch anio 
ów, o nienagannie prawidłowych ry- 

sach, ubranych w stroje hinduskie 
tobiło to wrażenie maskarady i nicze 
go więcej. Jakiś banał wypocony i tym 
tułośniejszy. Natomiast dwa wiele 
tienne potwory, o twarzach wykrzy- 
vionvch sarkastycznym uśmiechem. 
spiecione ze sobą ogonami, były pra- 
wie cudowne, ale też wykonane przez 

tramitę. 

Wśród współczesnych rzeźbiarzy 
1olcnderskich uwadę zwracała cieka 

  

-    

jąca czarną, bardzo wąską w biodrach 

dziewczynę, „o stylizowanych zupeł- 

1i* okrągłych piersiach i twarzy bad 

dyjsko w nią zapatrzonej. Na re- 

łach. uniesionvch nad głową w ideal   sy pion, trzymała spiętrzone gołehie: 

szurne, niebieskie, czerwone, złote. 

wu rzeźba Hildo Gropa, przedstawia- |   

W płótnach malarzy belgijskich od 
ajdujemy szkołę holenderską, styg- 

uał Goyi, tęsknotę do bryły, równie 
silną, lecz nie tak mistrzowsko zaspo 

kojoną jak u Śłendzińskiego.  Rzeź- 
biarze nie odstąpili od starożytnej Gre 
sit Graficy osiągnęli . niezrównane 
światło-cienie. W tym działe można 
ię było dopatrzyć wszystkiego, najiru 

dniei jednak hyło doszukać się w nim 

Belgii. 
" Luksemburg 

    

    

Jatwo poznać po ko 

ciycie. We wszys ich obrazach — 

urowy blask stali. Nawet pejzaże ma 

a stalowe nieba: Smutne to, jak ży- 

sie człowieka pod ziemią. 

Przekornie kontrastowy koloryt i 

krańcowy: kubizm czechosłowackich 

obrazów, przepojonych sł "ec i bar 

wa mial w sobie c0š wyb'koie orygi- 

nalnego. : 

Francuzi, którzy wszelką  defor- 

mację utożsamiaja z degeneracją — 

w tei dziwnej i pięknej sali zanosili 

ię od śmiechu. 

Za to plastyka bułgarska łagodnym 

*« jattom. kolorytem i znnełnym bra- 

kiem dożności do wszelakich: prze 

krawień. bardzo: zbiżona do szkoł; 

fancuskiej — budziła -ogólną aproba- 

te 

      

      

    

   
ły 

  

Polskość -naszei plastyki iest trud 
6 do-zdefiniewania, a jednak — nie- 
wątoiwą. 

Ź 

Mgłą owiane ortrefy, pejzaże i 

* NA WI 
MOCNA POZYCJA GENERAŁA 

ŻELIGOWSKIEGO: 
W związku z przemówieniem posła gen. 

Lucjana Żeligowskiego w Sejmie krążyły 

uporczywe pogłoski o rezłamie w Kole Rol- 

ników, jednak po usilnych staraniach posła 

Hyli oderwało się dosłownie 3 posłów. Po- 

nieważ do Koła Rolników należy przeszłe 

20 posłów, właścicieli drobnych gospodarstw 

rolnych z tego wynika, że mała własność 

jest dalej reprezentowana w tym ugrupowa- 

niu, 

„PLOMYK“ PROWADZI DAWNA 
REDAKTORKA RADWANOWA, 
Keła polityczne podkreślają przychyłne 

ustosunkowanie się obcenego kuratora p. 

Maciszewskiego do Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, n świadczy o tym fakt ponowne- 
ge oddania redakeji „Płomyka* poprzedniej 

redaktorce tego pisma p. Radwanowej. 

WYROK PRZEMYSKI WYWARŁ 
WIELKIE WRAŻFNIE W KOŁACH 

LUDOWYCH. 
Ogłoszony wyrok w procesie ludowców © 

zajścia strajkowe w powiecie jarosławskim 

skazujący hr. Jana Drohojowskiego na 3 I 

pół roku więzienia, drugiego oskarżonego na 

3 lata więzienia oraz innych od 2 do 10 mie 

sięcy, wywarł w kdiach ludowych przygnę- 

błające wrażenie i różnie jest komentowany. 

POSEŁ SOMMERSTEIN 
PRZEMAWIAŁ 

NAJWIĘCEJ W SEJMIE. 

Ze statystyki dotyczącej działalności po- 

słów w czasie poprzedniej kadencji I cbee- 
nej największą iłość przemówień wygłosił po 

sel żydowski dr. Emil Sommersteln. 

PONOWNE INTERWENCJE 

W SPRAWIE DZIAŁACZY 

> LUDOWYCH. 
W ostatnich dniach zgłosiła się ponownie 

dciegacja chłopska do sędziego śledczego w 

Przemyślu z interwencją 6 przyśpieszenie 

sprawy dra Gruszki, który od 4 mies prze 

bywa w więzienia w związku ze strajkiem 

pod dozorem 1000 inżynierów i techni 
ków buduje szoszę długości 4800 km. 
pomiędzy prowincją Secznan a grani 
e, sowiecką. Praca odhywa się nie- 
przerwanie we dnie i w nocy. Trasa 
prowadzi przez m. Lanczon, pustynię 

mcże podświadomie, lecz jakże Świet 
1ie uplastycznia tak charakterystycz 
ne dla polskiej psychiki błądzenie na 
pograniczu snu i jawy. 

Ponury kontrast pomiędzy techni 
ką, a kolorytem Mackiewicza, który 
operuje pointiłlage'em, zdawałoby się 
predystynowanym do jasnych barw, 
a u niego, jakby pod wewnętrznym 
nakazem, — przesyconym zgniłą to- 
racją. 

Śniegiem owiana, w lesie zgubio- 
na dziewczyna (Kędzierski). Przejtnu 
«ący chłód zimowych pejzaży. Malcze 
wskiego, gdzie góry mają zimną wy- 
"azistość krzyształu. Drzewo, spalone 
przez piorun, imęczone, przedziwne 

podobne do olbrzymiego _ korzenia 
mandragory (Kowarski). Złota buj- 
2086 zboża pod ołowianym niebem 
(Weissa). Przesycone wiatrem i desz- 
czem widoki Hryńkowskiego. Nagle 
przedzierająca się przez listowie ciep 
ta plama słońca u Areta, aż po słone- 
czna jaskrawość płócien Zawadows- 
kiego. ; 

Smętkiem owiany, niezmiernie re 
aluv w swym dyskretnym kubizmie, 
wędrowny grajek Zanki. Starsza pani 
z ratlerkiem na kolanach,- kapitalna 
w swyin podobieństwie do zmiętej, 
Jezmyślnie złośliwej movdeczki pies- 
tła (Michalak). Dziewczvna o aksa- 
mitnych, brązowych eczach i sukni   

UN NOUVEAU PARFUM 
  

   
DOWNI 
chłopskim. Również w tych dałach zgłosiła 

sis delegacja chłopska do sądu © przyśpie- 

szenie spraw działaczy ludowych tamtejsze< 

go terenu, dr Jedlińskiego i kpt Szrama. De 

legacje te złożyły odpowiednie podania, opa 

„trzone kilku tysiącami podpisów. 3 

„GRUPA GENERALSKA* 
W STRONNICTWIE PRACY 

Do Stronnictwa Pracy nałeży b. duża 

ilość generałów. Jak wiadomo prezesem tej 
partii jest gen. Józef Haller. Bliskimi współ- 

pracownikami są: gen. Marian Kukiel t geń. 
Władysław Jung. Za zbliżonych do tega 

Stronnietwa uchodzą również gen. Stanisław 

Haller i gen. Władysław Sikorski. Grupa ta 

w Stronnictwie Praey ma tworzyć osobny 

wydział, którego zadaniem będzie zajmować 

się obronnością granie Rzeczypospolitej, 

AKCJA STR. ZACHOWAWCZEGO. 
Niedawno powstało Stronnictwo Zache- 

wawcze z dniem 1 stycznia 1938 r. będzie 
prowadzić pracę organizacyjną w całej Pole 

see t. zn. tworzenie Zarządów Wojewódz: 
ksch i Powiatowych, stosując się do podziału 

administracy jaego Państwa. 

DYR. KUCHARSKI WOJEWODĄ . 

NOWOGRODZKIM? 

W sferach politycznych krążą pogłoski e 

wstąpieniu wojewody nowogródzkiego pułk. 

Sukołowskiego. Jako jego zastępcę wymienią 

się dyr. Kucharskiego, szefa personalnego w 

Min. Spraw Wewnętrznych. 

BIURO WOŁYŃSKIEJ GRUPY 
PARLAMENTARNEJ W LUGKU, 
Prezydium Wołyńskiej Grupy Parlamen: 

tarnej otwiera w tych dniach w Łucka stałe 

biuro Grupy. W biurze tym raz w tygodniu 

przyjmować będzie interesantów jeden « 

członków Grupy. 

„POKOLENIE. 

W piecwszych dniach stycznia ukaże się 

we Lwowie nowe pisnio „Pokolenie, któce   

|czątko stoi w opadających 

będzie wydawane przez miodzież szkół śred 

nich. 

  

700.000 robotników buduje 
gigantyczną szosę dzień i noc 
Nowa droga do szybkiego transportu broni z Rosji ue Chin 

SZANGHAJ ©Wef. Źródła chińskie | 
donoszą, że 700 tysięcy robotników | granicy sowieckiej. Chińczycy mają 

Gobi oraz miasta Hami i Urunezi do 

nadzieję, że dzięki wybudowania tej 
szosy broń sowiecka będzie mogła na 
dchodzić do Chin w ciągu 2 tygodni, 
pedezas gdy obeenie transporty broni 
z Sowietów, idące drogą łądową trwa 
ją około 3 miesięcy. 

| nartwe natury Boznańskiej, która, ' klasycznym bareliefem uwypuklona 
na tle śniegu (Pruszkowski). Kolory- 
tem i rysunkiem stylizowane pod krzy 
zykową robotę kobiety w strojach z 
lat  tysiącdziewięćsetnych (Grombee 
ki.) I znów zielonoszara, przepojona 
kołorytem zgnilizny Święta Rodzina 
Olesiewicza, z żałośnie niemal embrio 
nowato małym dzieciątkiem o oczach 
kadawerycznych, aż: po postaci Wa- 
liszewskiego — jakiś Goya na wesoła 
— satanizm komiczny. 

Ślendziński, z techniki olejnej po 
dobnej do płaskorzeźby, przeszedł 
„wreszcie na płaskorzeźbę, podobną do 

ole ju. 
ŚSzultz dał wspaniałe płótno, nasy- 

cone czerwienią, zielenią, srebrem i © 
łowiem. gdzie przedmioty mają całą 
dynamikę osób żywych. a ludzie—sta 
tykę martwej natury. 

Cybis wystawił akt dziewczyny, 
niezrównany w swym żałosnym rea- 
F>mie. Chude, źle rozwinięte dz:ew- 

pończo- 

chach i nad emaliowana miedniczką 
jakiejś obskurnej żelaznej umywalki, 
sczesuje włosy koloru Inu. Z zavlusk 
wionej, szarej tapety / przesmutnega 
pokoiku spadają kwiatki i zahaczają 
sie. o wątłe, błade ramiona I uda. W 
tvch kwiatkach z wrzorzystego obicia 
które nagłe ożyły, jest cały smwek 
1ałodości, nieświadomej brzydoty swe 

      

   

  go nikłego ciała I wszystkiech jego te



„KURJER“ Nr. (4312) 

Е ЕЛЕр ЭЛЕРЕ 

  

Po króikiej chorobie zmarł w wieku 
72 lat generał Ludendorff. 

STRZĘP HISTORII. 

Nazwisko Ludendorffa, najjaśniej, 
obok nazwiska Hindenbu:ga błyszczało 

„na firmamencie zbrojnych Niemiec Ho- 
henzollermów 20 lat temu. Naczelny wódz 
feldmarszałek Hindenburg i generalny 
kwatermistrz Ludendorfi, Dwaj ludzie na 
których w cięgu kilku lat krwawych zapa 
sów zwrócony był wzrok milionów, dzie 
siątków milionów, Dwaj ludzie w których 
zda się skupiły wojenne <noły słarych 
germańskich wojowników z epoki War- 
rusa i jego, rzymskich legii, co pokołem 
łegły w Teułoburskim Lesie pod toporami 
1 młołami wyznawców Odyna, 

TALENTY WODZA. 

Pisma berlińskie wyszły w czarnych ob 
wódkach. Na ręce wdowy napływają de 
pesze kondolencyjne. Opuszczono do pół 
maszłu flagi na znak żałoby. Trzecia Rze 
sza oddaje osłatni hołd zmarłemu wodzo 
w] z wielkiej wojny. 

Pod piórem fachowców wyłania się ob 
raz Ludendorila jako utalentowanego 
sirałega i taktyka, godnego słanąć obok 
wybitnych historycznych posłaci: Moltke- 
go czy von Schlieffena, Jeżeli bowiem za 
sługą Molikego był pogrom Danii w 1864 
r, czy Austrii w 1866 r. czy Francji w 1870 
»— 71 r., jeżeli dałej von Schieffen nawet 
na łożu śmierci wołał o wykonanie swe 
go genialnego planu uderzenia na Fran 
eję z prawego skrzydła, ruchem flanko 
wym przez Belgię, ło gros zwycięstw orę 
ła niemieckiego w latach 1915—18, jak 
pogrom annii włoskiej nad Tagliamento, 
miażdżące kontrofensywy na froncie ro- 
syjskim, okupacja Rumunii czy Ukrainy, 
połężne uderzenia we Flandrii | nad Mar 
ną, przypisać należy bodaj: Ludendoriio 
wl. W każdym zaś razie ułalenłowanemu 
duumwiratowi: Ludendorf —  Hinden- 
brag. : 

ŻYWOTNOŚĆ, 

Powie kłoś może: „A jednak wojnę 
Niemcy przegrały”, Tak, ale może przegra 
łyby ją o wiele wcześniej I w warunkach 
© wiele gorszych, gdyby nie dwaj wymie 
nleni wodzowie. Niemcy skapiłulowały, 
będąc wyczerpane, ale nie zniszczone, 
Jek 10 departamentów francuskich, jak Bel 
gia, północne Włochy, Serbia, Rumunia, 
czy iereny odebrane Rosji. W chwili 
rozejmu ani jeden żołnierz nieprzyjaciel 
ski nie stał na terytorium niemieckim, pod 
czas gdy niemieckie okopy i pociski ryły 

sknot nieziszczalnych, a tak przecież 'ny stosunek do życia wyraża się tu 
naiwnych. Różnie ludzie reagowali 
ma ten obraz. Śmiechem, uśmiechem, 
žodumą. 

Linke, śmiertelnie ponury, łecz o 
tyle rdzennie połski, że nawet w spa 
sobie preparowania farb wolny od 
wszelkich wpływów — niestety nie 
da) ani jednego obrazu. 

Brak sądujących psychikę mo- 
dela portretów Witkiewicza. również 
tworzył lukę. 

Z rzeźb — najładniejszy był może 
zielono-czerwony, trzema  płustczyz- 
nami pnący się ku górze ołtarzyk 
Szczepkowskiego, który zost :ł zapeha 
ny w taki ciem: y kąt, że tylko przy- 
padkiem zdołałam go odkryć. Śliczny 
gvł również stylizuwany Anioł z so: 
snowego drzewa, o twarzy zamyślone 
to. mal. go G3 alczyka. 

W pawilonie w'na, podobnym du 
jakiejś olbrzymiej winiarni, we tran- 
cu*hiej prowincji — jest cały szereg 
napisów: „Wino — źródł: zdrowia”. 
„Wino — twórca radości”, „Wino —' 
dusza naszej rasy". 

Owa dusza rasy, zamknięta w 
si ropionym słońcu, w całej swojej u 
śmiechniętej jasności, wydobywa się 
2 francuskiej plastyki. Widać. że płó 
lna te malowali ludzie, ttórzy piją 
w.no i niwelują nm wszelc.« drobne 
nrazy i kompleksy. Zdrowy i normal   

wciąż ziemię obcą. Materiał żołnierski, 
techniczny, moralny był dobry, ale i móz 
gi kierownicze, uosobióne w obu dowód 
cach: Ludendorffie i Hindenburgu funkcjo 
nowały nad podziw sprawnie. Obaj też 
wykazali niezwykłą żywotność, której na- 
weł ciosy, spadające na ojczyznę nie zdo 
łały złamać, Przed blisko 70-lefnim Hin 
denburgiem słała jeszcze otworem droga 
do najwyższych urzędów i godności pań 
stwowych, podczas gdy przeszło 50-letni 
Ludendorfi wypełnił ostatnich 20 lai swe 
go życia ożywioną działalnością pisarską, 
filozoficzną, religijną, publicystyczną i po 
lityczną, 

PROPAGATOR NEOPOGANIZMU 

Ludendorff uchodził na przeciwnika 
chrystianizmu i propagatora prądów neo 

pogańskich. Naukowa ocena szerzonych 
przez zmarłego poglądów filozoliczno- 
religijnych należy oczywiście do kompe- 
iencji ludzi, którzy dokładnie zapoznali 
się z wypowiedziami Ludendorlfa na ten 
iemaf. Nie wnikajmy też tu czy poglądy 
generała były płytkie czy głębokie, ory 
ginalne czy kompilatorskie, jednoliłe czy 
eklekiyczne. Z grubsza rzecz biorąc, zmet 
temu chodziło o przeprowadzenie tezy, 
Iż chrystianizm zawiera pierwiastk: nie- 
zgodne z pierwotną, zasadniczą postawą 
życiową germańskiego plemienia. Zda- 
niem Ludendorifa, chrysiianizm swą zasa 
dą miłości bliźniego i również wrogów 
osłabia przyrodzone, wojownicze, zdo- 

słary wódz wyciągał prosty: chrystianiz- 
mowi w Niemczech należy przeciwsławić 
kuli dawnych germańskich bogów: Do- 
nara, Odyna, Frei, kult Walhalli, gdzie du 
sze poległych na polu chwały wojowni- 
ków oddają się wiecznym łowom i bojom, 
kult Walkirii, rycerskich dziewic, hasają- 
cych konno i zbrojno. Nie bierzmy, rzecz 
prosła, tego dosłownie. Ludendorffowi 
chodziło o wskrzeszenie w duszach roda 
ków cnół wojennych, w których upatry- 
wał gwarancję świeinej przyszłości Nie- 
miec, przygnębionych rezulłatami wojny 
światowej, 

REMINISCENCJE Z NIETZSCHEGO. 

Bolejąc nad powojenną rzeczywisto 
ścią niemiecką, roił towarzysz broni Hin 
denburga nielzscheańskie sny o poiędze. 
Przede wszysikim o połędze psychicznej. 
Swe myśli i rojenia „„ciskał na iwarde, sta 
lowe kowadło” i „walił w nie grzmotem 
Odynowego młoła w radosnej olusze”, 
że wykuje dla rodaków „serce hartowne, 
mężne, serce dumne, silne”, I jeżeli dziś 
w. Niemczech szerzą się prądy neopogań 
skie w stopniu, budzącym nawet troskę 
Stolicy Apostolskiej, niemałą w tym rolę 
odegrał autorytet starego wodza. 

GROBY. 
Jeden za drugim schodzą do grobu 

stralegowie wojny światowej: Foch, von 
Tirpitz, Joffre, Hindenburg, Ludendorff... 
Pozostaje po nich materiał dla historyków.   bywcze elementy germańskiego ducha, 

będące wyrazem tężyzny, Wniosek stąd 
Pozostaje legenda. 

NEW. 

*Ks, Michał Radziwiłł przybył wraz z p. 
Suchestow do Monte Carlo i zamieszkał 
w jednym z luksusowych hoteli. Osoba 
księcia i jego narzeczonej zwróciła na 
siebie powszechną uwagę, dzięki notat- 
kom w prasie angielskiej, jakie pojawiły 
się w związku z samobójstwem miss At- 
kinson. 

Ks, Michał zarówno jak i jego narze- 
czona zdają się jednak nie przejmować 

15 chicpów 
Rozpoczęł się w Przemyślu nasłę>ny 

z kolei proces o zajścia w czasie sierp io- 
wego sirajku chłopskiego, Na ławie os- 
karżonych zasiadło 15 osób. W tym jedna 
kobieta, Na czele z 46-letnim rolnikiem 
Józefem Pelcem, Wszyscy są członkami 
Stronnictwa Ludowego. 

Na wsiępie rozprawy odczyłano akt 
oskarżenia, kłóry podaje genezę zajść 
chłopskich, 

Ponieważ część ludności nie chciała 
podporządkować się wydanym zarządze- 
niom, a straże porządkowe gwałtem i ter- 
rorem zawracały ludzi, zdążających do 
miast, wynikały stąd bójki i awantury. 

Dnia 20 sierpnia doszło na skrzyżo- 
waniu dróg w Szówsku pow. jarosław- 
skiego do zgromadzenia się kilkuset chło 

I pów uzbrojonych z okolicznych miejsco- 
| wości, kłórzy zamknęli drogę do Jarosła- 
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Ks, Michał Radziwiłł w Monte-Carlo 
Slub przed Nowym Rokiem w Nicel 

pogłoskami na temat przyczyn samobój- | 
stwa miss Atkinson i procesu o ubezwłasna | 
wolnienie w Polsce, Oboje spędzają czas | 
beztrosko, od czasu do czasu zjawiając 
się w kasynie w Monie Carlo, 

Wedlug informacyj od jednego z przy 
jaciół księcia, ślub jego z p. Suchestow 
ma nastąpić jeszcze przed Nowym Rokien; 
w. Nicei. 

Drugi proces o zajścia w Małopolsce 
przed sądem 

  

wia. Jednym z najaktywniejszych prze- 
wódców w iym tłumis był osk. Józef Pelc. 

Nakazał on tłumowi, by ukrył się w. 
pochodzących z czasów wojny okopach 
i następnie napadł z nienacka i rozbroił 
policję. Tium wykonał polecenie Pelca, a 
policja, nie chcąc użyć broni, cofnęła się. 

Rozprawa rozpisana zosłała na trzy 

dni. 

    

Ba egzaminów 
przygolowuje dożwiadrzeny b nauez 
gina w takregie pregramu nowego 

t dawnego tvpo gimn Speejalność pał 

ski malmnatlvka fizyka przyroda. 
Nauka saulidna. (płata przystępna 

Zgłoszenia do redaken „Rusriera Wi 
łeńskiego” po godz 7.30 wmoerz lub 

telefonu znie nr 4 84 pokój (5 ad 
godz Il rano da 7 wiecz 

225   

     

Wyrok i motywy w procesie b. starosty Czarnockiego 
Jak już donosiliśmy, w poniedziałek 

wieczorem Sąd Okręgowy w Gdyni ogło- 
sił wyrok w głośnej sprawie b. starosty 
powiałowego Jerzego Czarnockiego w 
Kartuzach, oskarżonego o nadużycia na 
swym słanowisku urzędowym. Sąd uznał 
winnym Czarnockiego z 10 punktów aktu 
oskarżenia, na ogólną liczbę 14 punktów. 

Czarnocki skazany został z art. 286, 
262, 290 I 291 k. k. na łączną karę 2 lat 
więzienia z zaliczeniem aresztu tymcza- 
sowego, grzywną w kwocie 2.000 zł z za- 
mianą w razie nieściągalności na 40 dni 
więzienia i utratę praw publicznych i oby 
wałelskich praw honorowych na lat pięć. 

Po odczytaniu wyroku, przewodniczą- 
cy wiceprezes Kryczyński przytoczył ust- 
nie najważniejsze motywy wyroku. Sad 
rozważył zeznania świadków, ekspertyzę 
biegłego oraz dokumenły i z 14 punktów 
oskarżenia uznał za udowodnione 10 pun- 
kłów z zastrzeżeniem, że Czarnocki jako 

starosta i przewodniczący wydziału po- 
wiałowego, nadużywając swej władzy i 
nie dopełniając obowiązku, w niektórych 
tylko wypadkach działał w celu osiągnię- 
cia dla siebie korzyści osobistej i mam 

jątkowej. 
W szczególności nie w cełu korzyści 

majątkowej Czarnocki wydatkował „kwotę 
14.700 zł oirzymaną na pomoc dla bez- 
robołnych z Ministerstwa Opieki Społecz- 
nej i województwa pomorskiego, oraz 
7.445 zł uzyskane za bezprawne pobie- 
ranie od ludności wyższych opłat za wy- 
dawane świadectwa na prawo wywozu 
produktów do Gdańska. Sąd dał wiarę 
Czarnockiemu, że kwoły ie, mimo że nie 
przedstawił on rozliczenia i odnośnych 
kwitów, wydatkował na cele, nie związa- 
ne z przeznaczeniem tych kwoi. Wsbec 
znanego okólnika naczelnika $. p. Zgrze- 
bnioka oskarżony mógł przypuszczać, że 
władze przełożone będą tolerowały tego 

rodzaju zużycie pieniędzy. Okólnik ten 
wydany przez b, naczelnika wydziału 
opieki społecznej województwa pomor- 
skiego zalecał starostom pewną kwołę z 
funduszu przeznaczonego na bezrobo!- 
nych wydatkować na cele polityczne. 

Sąd uznał jednak, że Czarnocki, zajmu 
jąc eksponowane słanowisko i odpowie 
dzialne słanowisko słarosty powiatowego 
powinien był, tak jak inni starostowie, nie 
wykonać polecenia 4. p. nacz, Zgrzebnio- 
ka. Dalej sąd podniósł, że Czarnocki do 
brze sobie uświadamiał nieprawność te- 
kiego wydatkowania sum niezgodnie z ich 
przeznaczeniem | to na szkodę inferesu 
publicznego i prywałnego, zwłaszcza, że 
na ten temat rozmawiał z innymi staro- 
stami, 

Sąd uznał, że Czarnocki z pobudek 
korzyści majątkowej pobierał bezprawnie 
z kasy wydziału powiaiowego zaliczki, 
które obracał na własne potrzeby, przez 
co działał na szkodę interesu publicznego 
tak materialnie jak i moralnie, gdyż de- 
moralizował urzędników powierzonego 
mu resortu. Н > 

Sąd przyjął za udowodnione, że Czar 
nocki również z pobudek korzyści mająt- 
kowej wvdatkował na własne potrzeby 
kwoty 200 zł i 350 zł, pochodzące z sum 
SEN 

komisji rozdzielczej, uzyskanych z opłai 
za wydawane świadectwa wywozowe. 

Odnośnie kwoł 300 zł, 267 zł i 100 zł 
pobranych przez Czarnockiego z kasy wy 
działu powiatowego na koszty reprezen- 
łacji, sąd uznał czyny oskarżonego za 
udowodnione i bezprawne z uwagi na to, 
że oskarżony podjął łe kwoty bez zgody 
i późniejszego zatwierdzenia ze strony 

| władz samorządowych. Sąd przyjął jednak 
na korzyść oskarżonego przy kwalifikacji 
czynu, że kwoty te oskarżony isłotnie wy» 

datkował na reprezeniację, 
Co do polecenia Czarnockiego wy- 

płaty z funduszów wydziału powiałowego 
kwoty 2.675 zł urzędnikom wydziału, jako 
zwroł podatku od uposażeń, było udzie- 
leniem bezprawnej korzyści urzędnikom 

wydziału, bowiem polecenie opierało się 
tyko na uchwale wydziału powiatowego, 
nie mającego kompełencji w tej sprawie. 

Za udowodnione uznał sąd przyjęcie 
przez Czarnockiego korzyści majątkowej 
od adwokata Kazimierza Kryglowskiego 
w związku z wydaną przez starostę opi- 
nią o kandydałurze Krygłowskiego na sia 
nowisko nołariusza w Kariuzach. Korzyść 
majątkowa znalazła wyraz w postaci po- 
krycia przez Krygławskiego zadłużenia 
Czarnockiego w K. K. O. powiału karłus-   

100 Świadków będzie zeznawać 
w procesie Drobnera 

Na dzień 4 stycznia 1938 r. wyznaczo- 
no proces znanego działacza socjalistycz 
nego, dr Bolesława Drobnera. 

Na rozprawia zeznawać będzie około 
słu świadków, a wśród nich profesor U, J. 
P. Zygmunt Szymenowski i wiceprezy- 

dent Krakowa, dr Wiłold Ostrowski. 
Poza tym obrona zaproponowała na 

| biegłego w procesie działacza żydow- 
skiego Bundu, Erlicha, który, jako czło- 
nek egzekutywy międzynarodówki socja- 
listycznej ma ustalić, że działalność dr 
Drobnera nie przekraczała granic oddzie- 
lających socjalistów od międzynarodówki 
komunistycznej. : 

SEZREA PEPE RIOOCO ZZS NSZ ORAZ CEO KORZE NSE KONCZE ONRZW ZOO POOSZISI 

se wszystkim. 
Bardziej od samej rzeczy -— nie- 

»rzyzwoity, rażący może być tylke 
kąt widzenia. Ów kąt widzenia właś- 
nie jest tu całkowicie pozbawiony 
wszelkiej smutnej obłeśności. Jeśli 
malarz bierze sobie za temat do obra 
zu dwa kobiece tyły — rzuci: je na tło 
lckko zaróżowionego nieba, owieje 
błękitną mgiełką, przedstawi w taki 
sposób jakby dwie, unoszące się w po 
wietrzu nagie dziewczyny nie zmieś- 
ciły się w całości w ramach płótna i 
dlatego zostały na nim uchwycone 
fragmentarycznie, 

Klasyczni i w owym klasycyźmie 
niemal konserwalywni, dalecy od kn 
bizmu į fuinryzmu nawet w najdalej 
idących stylizacjach — Francuzi jed 
nak wolni są od patosu, który jest an 
tytezą poczucia komizmu. i 

Komizm i realizm cechuje nawet 
tematy najbardziej tragiczne. 

Trumna, śmieszna w swej napuszo 
rej wypukłości. Ostatnia podróż czło 
wieka, otoczona bałastem zewnętrz- 
nej pompy, tak bardzo nieboszczyko- 
w” obojętnej. Twarze ludzi, odprowa- 
łzających zmarłego — zniżone, znu- 
d>one. obojętne. 

Niech umarli grzehią swoich umar 
łvch. Życie idzie dalej z nieublaganą 
siłą i dlatego dzieło ezłowieka jest nie 
pomiernie ważniejsze, 01% on sam. | 

  
Dzieło, które go przetrwa, które oprze 
się jego odejściu. 

Na tle w nieskończoność ciągnące- 
9 się, wojennego cmentarza, w mro- 

hu ginącego morza anonimowych, bia 
+ сВ krzyży modłą się trzy kobiety 
w sukniach zielonej, purpurowej, lila. 
Nawet książka do nabożeństwa ma 
wesołą, jaskrawą okładkę. Kontrast 
Życia i śmierci świetny i jakże praw- 

ziwy. Cóż może łączyć ludzi żywych 
owym ementarzem krzyży. Jakieś 

ajszczersze, ale przełcine westchnie 
ne i więcej niec. Rozpacz grzebie się 
właściwie razem z umarłym. Skoro za 
«czyna się mówić o nim w czasie prze- 
szłym — teraźniejszość chwyta w swo 
je tryby i włecze i to jest prawda o 
życiu, a reszła, to romantyzm. Tak. 
fylko, że w owych kobietach, jasno 
ubranych i modlących się spokojnie 
ma tle cmentarza — jest także roman 
tyzm. Romantyzm prawdy 0 życiu. 

lież łagodnego piękna i wspaniałej 
siły mieści się w lwie. który patrzy 
prosto w słońce i wielką, kosmałą ła- 
pa delikatnie gładzi grzbiet swojej sa 
micv. 
Motyw iwa spotyka się nie tylko w 

obrazach. Powtarza się on i w rzeźbie, 
ь Na środku jednei z sal plastyki 
"francuskiej jest biały gips Boega: 
Lwien i dwa Iwiatka. Jedno, wtulone 
w tvlne łany matki, z syta radościa 
patrzące na jej wymiona, pełne i tak 

| uchwytne, Drugie, złaknione już tyl- 
ko pieszczot — wspina się po przed- 
niej łapie matezynej, aby dosiągnąć 
jej ciepłego pyska, dać się polizać, 
wygładzić sobie futerko, zębami wy- 
czesać szerść. Jakaż nieprawdopodob 
na ufność i pewność bije z tego, pięk- 
zym łukiem ku tyłowi wygiętego szcze 
niaka, który czuje się królem świata 
w swymi przynależnym mu posiada- 
niu miłosnej opieki matczynej. I jak 
żeż potem nie ma być wspaniały i sil- 
ny. 

Obok francuskich sal jest sala nie 
miecka. Mieści obrazy, martwe w 
swym grzecznym klasycyźmie, grafi- 
ki, przedstawiające smutne, skaliste 
wybrzeża, drzewa bez lišci, drapiež- 
ne orły, kwiały, groźne w swej do- 
kładności wręcz anatomicznej. 

Na środku owej sali stoi kolosal- 
ny bronz Hartha. Przedstawia tygry- 
sa o potwornej, rozwariej paszczy i 
ślepiach przekrwionych furią — dzi- 
ką bestię, na każdego wchodzącego 
do sali człowieka, wytrzeszczającą 
kły. 
a> Hartha i lwica Boega — 

cóż za wspaniałe studium porównaw 
cze psychiki dwóch narodów. Ich sto 
sunku do życia, do ludzi. 

Maria Milkiewiczowa.     

kiego w wysokości 1.900 zł I w Banku Lu- 
dowym w wysokości 2.352 zł. 

Kolejno sąd wyliczył w motywacji Wyd 
roku wszysikie sumy, o których pobranie | 
oskarżony został Czarnocki, przy czym z 
10 pozycji uznanych za udowodnione, 
tyko dwie (200 i 350 zł) uznał sąd, że po- 
brane zostały w celu przyspożenia sobie 
osobistej korzyści majątkowej. Również 
przejącie długu przez adwokata Krygłow 
skiego zakwalifikował sąd jako działanie 
w celu przysporzenia sobie korzyści ma- 
jątkowej. W pozostałych 7 punktach sąd 
uznał karalność czynów, nie stwierdził 
jednak działania celem osiągnięcia. ko» 
rzyści osobistych. 

® 

Biorąc te wszysikie względy pod uwa- 
gę, zasługi Czarnockiego na polu pracy 
niepodległościowej oraz trudne warunki 
urzędowania w Karłuzach, sad wymierzył 
łagodny wyrok 2 lat więzienia, 

ES BTN TENS NST TRRBI 

Kiepura wyježoža 
w styczw u da Ameryki 

Jan Kiepura spędzi święta Bożego Na- 
dzenia w Krynicy. W styczniu wyjeżdża 
do Nowego Yorku na wysiępy w Metro; 
poliłan Opera, gdzie śpiewać będzie w 
„Cyganeri“, „Carmen”, „Rigolełło” | 
„Trubadurze“. Przed wyjazdem zamierza 

jeszcze zorganizować wielki koncer! mu- 
zyki poskiej w Wiedniu, 

Dzieci — policjantami 
We wszystkich krajach łamią sobie 

glowę ned tym, jak zapewnić bezpieczeń 
stwo przechodniom w większych miastach 
i jak uchronić ich przed wzrastającym ru- 
chem aułomobilowym, W Stanach Zjedno 
czonych przed kilkoma miesiącami poje- 
wiły się na ulicach miast  dzieci-poli- 
cjanci, Wyszły na ulice z odznakami 
na prawym ramieniu, aby pilnować i os- 
trzegać przed niebazpieczeństwem swoich 
rówieśników. Liczba  dzieci-policjantów 
przekroczyła już w Stanach Zjednoczo- 
nych 300.000. Akcja ła dała bardzo dobre 
wyniki i jak słychać w kiłku państwach 
europejskich zastanawiają się już poważ- 
nie nad przeszczepieniem nowej amery- 
kańskiej instytucji „dziecięcej policji”, na 
swój teren. Pomysł niezwykle oryginalny, 
jak zreszłą wiele pomysłów amerykań 
skich. 

ASA ASS TIE TE IPS 

Zopierajcie pierwszą w Kraju Špdl- 

dzielnię Przeciwgruźliczą w powiecie 

wiłeńsko-trockim 

  

     

    

  

   

  

     

   

  

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

okręt itd. bo książkę z 

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

Ostatnie nowości — klasyczne — lite- 
rutura szkolna — naukowa. 
Czynna od 11 40 19 godz. 

Kaucja 3 zł. — Abonament miesięczny 
1 а. 50 @. 

Okazyjnie do nabycia: 1) Rymowicz 
i Święcicki: Prawo cywilne Ziem 
Wschodnich — T. X. Część 1. (3 te 
my) — 2) Encyklopedia Gutenberga 

(20 tomów), 
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»KURIER“ Ne. (4312) - 

Dembiński i Jedrychowski 
Йка 2 аЕнЙ 

Ustne motywy wyroku 
W ustnych motywach wyroku sąd уа- 

gnaczył, że nie dopatrzył się w czynach 
tskarżonych zbrodni z artykułu 97 w zwią- 
zku z art. 93 K. K., ponieważ przewód 
sądowy nie usialił porozumienia oskarżo 
Rych ze spiskiem komunistycznym. Nato- 
miast o przynależność do kompariil 

NIE BYLI NAWET OSKARŻENI. 
Podczas przewodu sądowego tylko jeden 
świadek mówił o kontakcie Dembińskiego 
| lędrychowskiego z członkami kompariii, 
łecz nie zdołano przedstawić żadnych 
konkretnych dowodów. Wobec iego sąd 
uznał oskarżenie w sensie artykułu za nie 
fdowodniene i oskarżonych uniewinnił, 

Natomiasi w odniesieniu do Dembiń- 
skiego I Jędrychowskiego sąd dopatrzył 
się w Ich czynach zbrodni z artykułu 96 
w związku z art. 93 K. K., ponieważ zgod 
nie z orzeczeniem Sądu Najwyższego 
czynność przygoiowawcza do zmiany 
przemocą ustroju państwa (z ar. 96) po- 
lega nie tylko na gromadzeniu konkret- 
mych, rzeczowych materiałów do akcji 
szynnej, tecz także ! na 

NAWOŁYWANIU MAS DO AKCJI 
REWOLUCY:NEJ 

przez odpowiednie oddziaływanie psy- 
chlczne na fe masy. Przewód sądowy usta 
Ш, że Dembiński | Jędrychowski przez 
szereg miesięcy umieszczeli o tym nasta- 
wieniu artykuły w „Poprostu”. Mianowicie 
Dembiński umieścił artykuły, nawołujące 
do rewolucji | wzniecające w ogóle na- 
gtrój rewolucyjny, w Nr Nr ft, 4, 10 ! 16 
„Poprostu“, Jędrychowski zaś — w Nr Nr 
4,5,718. Artykuły te przygotowywały 
grunt do przestępstwa w sensie artykułu 
26 K. K. 

Sąd podkreślił następnie, że w tych 
artykułach zarówno Dembińskiego jak 
ł Jędrychowskiego 

NIE DOPATRZYŁ SIĘ NAWOŁYWAŃ DO 
ODERWANIA OD POLSKI CZĘŚCI TE- 

RYTORIUM. ° 
Poza fym Dembiński występował na 

kjazdach | w klubie, wytwarza!zc nastro- 
je, zdążające do wywołania rewolucji 

_ w Polsce. 
W „Poprostu” były także wydrukowa- 

- Ae w Nr Nr 45 I 16 artykuły Innych auto- 
tów © podobnych <celxch. Dembiński 
I Jędrychowski, aczkolwiek nie byli ich 
autorami, odpowladalą jednak za nie, ja- 
ke kierownicy całości. 

Sąd na podstawie tych danych uznał 
ta udowodnione przestępstwo z ari. 96 
w zw. z 93 K.K. 

Ce do pozostałych oskarżonych to 
przewód sądowy nie dostarczył dowo- 
Jėw na poiwierdzenie zarzuconego Im 
współdziałania z Dembińskim I Jędrychow 
zkim oraz na indywidualną akcję, podpa- 
dającą pod art. 96 K. K. 

MARIA ŻEROMSKA 
amieściła wprawdzie parę artykułów, ale 
gens Ich był naukowy. Poza tym przewód 
sądowy nie ustalił, aby jej przemówienia 
miały rewolucyjny charakter. Jej zaś 
udzłał w akcji obrony pokoju nie świad- 
Czy, aby miała na celu zmienę przemocą 
*stroju państwa polskiego. 

BORYSEWICZ 
w:zkolwiek brał czynny udział w pracy 
sdministracyjnej w plsmach, ta jednak 

  

Na Święta 
polecamy znane z dobreao smaku 

PIWA OKOCIMSKIE 
i PORTER 

Reprezentacja | hurtowa sorzedaż 
w Wilnie, uł. Lelewela 1 
(róq Wiłeńsk ej 52 tei. 4 60   

Groźba utraty rynku 
dia eksportu białostockiego 

do Mandžurii 
Bialostocki ošrodek wlėkienniczy Jesi 

fak wiadomo w dużej mierze nastawiony 
na eksporł zagraniczny, w którym rynki 
Dalekiego Wschodu odgrywają specjalnie 
ważną rolę. 

Niedawno bawił w Białymstoku nasz 
konsul w Charbinie (Mandžuria) p. J. Li 
tewski, klėry badał możliwości eksporto 
we tekstylii białostockich do Mandżurii 
| odbył szereg konferencyj z miejscowy- 
mi eksporlerami oraz kierownikiem Bia- 
łosłockiej Ekspozyłury Wileńskiej Izby 
Przemystowo-Handlowej. 

Sprawa wywozu do Mandžurii przybra 
la ostainio na swym znaczeniu 26 wzglę 
du na politykę Japonii, zmierzającą do 
ograniczenia imporłu iowarów włókienni 
czych z krajów europejskich. W razie ry 
gorysłycznego zastosowania nowoobowią 
zujących przepisów celnych, białostockie 
mu wywozowi włókienniczemu grozi czę 
šciowa a może nawet całkowita ufrała te 
go rynku, na kłórym lokowano dotych- 
czas słosunkowo b. znaczne iości towaru. 

wpływów żadnych w redakcji nie miał 
ł musiał spełniać wszystko, co mu naka- 
zane. Za treść redakcyjną nie może więc 
adpowiadać. 

UDZIAŁ SCHUSA 

w „Poprostu” był przygodny. Przewód 
sądowy nie ustalł, aby brał on Jakikol- 
wiek udział w pracach redakcji pisma po 

za umłeszczeniem w nim paru ariykułów. 
Poza tym Schus należał do P. P. S., I Ideo 

wo należał raczej do prawicowej Jego 
części. 

CO DO PUTRAMENTA 

to sąd uznał, że był on najmniej obcią- 
żony w tej sprawie. Stał en zdaleka od 
pracy politycznej. Jest poetą a nie poli- 
tyklem. O nim w ogóle mało mówiono 
na rozprawie. 

Artykuł przewiduje karę więzienia od 
6 miesięcy do 10 lat. Sąd rozważając 
kwestię wysokości kary wziął pod uwagę 
z jednej strony okoliczności łagodzące 
z drugiej zaś uwzględnił obciążające 
| wypośrodkował karę ra 4 lata wię- 

zienia. 3 

OKOLICZNOŚCIAMI ŁAGODZĄCYMI 

dla Dembińskiego i Jędrychowskiego jest 
to, że nie bvli przedtem karani, że są mło 
dzi | powodował się napewno nie chęcią 
zysku lub robienia kariery, ce nieraz bywa 
pobudką dla innych. 

Z drugiej strony 

OKOLICZNOŚCIĄ OBCIĄŻAJĄCĄ 

jest fo, že D. 1 3. rozumieli, co robili. Nie 

są oni chlopami-analiabetami, którzy roz- 

rzucając np. uloiki nie zdawaliby soble 

sprawy z tego, co robią. Dembiński I Jęd- 

rychowski mieli pełną świadomość I zro- 

zumienie swego czynu. Poza tym sąd 

uznał ich działalność za szkodliwą. Pismo 
Ich rozchodz'ło się szeroko I licznie. Ich 
artykuły rewolucyjne były czytane przez 
wiele osób na terenie całego niemal kra 
ju. Te okoliczności wpłynęły na wymie- 
rzenie kary wyższej. 

W myśl odpowiednich przepisów, 
przewidujących ! 

POZBAWIENIE PRAW 

przy skazaniu za zbrodnię stanu, sąd po- 
zbawił lch wszelkich praw na 5 lat. Wy- 
magały tego przepisy prawa. fAreszt pre- 
wencyjny został skazanym zaliczony). 

Sąd zaznaczył na zakończenie, że wy- 
rok ten jest nłeostateczny. 

Po ogłoszeniu przez sąd ustnych mo- 

tywów 
PROKURATOR WOLSKI 

ogłosił wniosek o środku zapobiegaw- 

czym w stosunku do oskarżonych. Proku- 

rafor oświadczył, że wobec wymierzenia 
Demblńskiemu i lędrychowskiemu kary 
więzienia w wysokości 4 lat, zachodzi uza 

sadniena obawa, że mogą oni uchylić się 
przed wymiarem sprawiedliwości Z lego 
względu prokurator prosi e utrzymanie w 
mocy aresziu bezwzględnego. Co do In- 
nych oskarżonych, to, wobec ich uniewin- 
nienia, prosi o zmianę środka zapobie- 
gawczego I zwolnienie z sresziu Że- 
romskiej. : 

AW. SUKIENNICKA 

prosi sąd o uchylenie areszńu w siosunku 
do Dembińskiego I o wypuszczenie go na 
wolność za kaucją lub pod dozór policji. 

Adw. Sukiennicka zaznacza, że Dembiński 
nie ma powodów uchylać się przed wy- 

miarem sprawiedliwości, ponieważ ро- 

chodzi z tych terenów, związany jest tak- 
že z nim materialnie, bo znajduje się na 
utrzymaniu ojca, oraz ideowo, bo ma fu 
kałe znajomych, bliskich sobie, wobec któ 

rych nie chciał by się pohańbić ucłeczką 

przed wymiarem sprawiedliwości. Poza 

tym stan zdrowia Dembińskiego jest zły. 

Ponieważ czeka go za parę miesięcy roz- 

prawa w Sądzie Apelacyjnym w związku 

z tym wyrokiem należało by mu dać moż 

ność wypocząć w fym okresie na wolności 

i nabzać sit, 

ADW. KRZYŻANOWSKI 

! prosił fakže o zwolnienie Z aresziu Jedry- 
chowskiego, którego stan zdrowła rów- 
nież nie Jest zadawalniający. Poza tym 
Jędrychowski pracuje naukowo i nie jest 
możliwe, aby odszedł od nauki. 

SĄD POSTANOWiŁ 

ufrzymać Uotychczasowy środek zapobie- 
gawczy — areszt bezwzaledny — w sto- 
sunku do Dembińskiego I Jędrychowskie- 
go, w mocv, ponieważ może zachodzić 
obawa uchyłenła się skazanych przed wv- 
młarem sprawiedliwości, wobec skazaria 
leh na 4 lała wiezienia każdeno. Co do 
stanu zdrowia skazanych fo sad w dowo- 
dach zawartych w aktach sprawy, nie zna- 

„| Jazł, aby słan ten był zły. Pozastałych 

eskeržonych sąd postanowił zwolnić od 
dozaru policyjnego, M. Żeromską z wię- 
zienia. 

Wyrok wywarł 

DUŻE WRAŻENIE 

na obecnych na sali. Skazani przyjęli go 
spoka!nie. Żona lędrychowskiego, obecna 

na sali, zemdlała podczas odczytywania 

przez sąd wymiaru kary | drugi raz po 

wyprowadzeniu męża z sali do więzienia. 

Obsona zapowiedziała spełację. 

(2).   
Aresztowanie Marii Dziewickiej 
Wczoraj po ogłoszeniu wyroku w spra 

wie Dembińskiego z polecenia władz są- 

dowa-śledczych w gmachu Sądu Okręgo- 
wego zosiała zatrzymana | osadzona na- 
stępnie w areszcie p. Marla Dziewicka, 

znana z procesu „lewicy akademickiej". 
Aresztowanie p. Marii Dziewickiej, jak 

się dowiadujemy, nastąpiło wskutek pew- 
nego odezwania się w obecności oflcera 

policji. (el.   
  

Kurjer Sportowy 

Narciarze poważnie myślą o Zułowie 
Narcarze wileńscy przystąpiłi już do sy 

stematycznych treningów przed trzecim mar - 
szem narciarskim Zułów — Wiłno. Marsz od 

bedzie się co prawda dopiero w końcu lute- 

go, ale chcąc uzyskać dobry wynik, trzeba 

koniecznie przeprowadzić dwumiesięczny tre 

ning. Konkurencja w tym sezonie będzie wy 

jątkowo silna. "Trzeba bowiem poważnie li- 

czyć się z tym, że na starcie w Zułowie zbia 

ro się najsilniejsze patrole z całej Polski, na 

czele z doskonałymi narciarzami Zakopane 

gu 1 Śląska. Mówi się również e tym, że star 

tować będą liczne patrole zagraniczne. Orga 

mizatorzy zamierzają > zreorganizować 

# zawody, wprowadzając szereg zasadni. 

ezych zmian regulaminowych
. Przede wszyst 

kim przeprowadzony 
zostanie nieca inny, niż 

dotychezas, podział
 poszczególnych 

grup. 

Mają być trzy zasadnicze grupy, a mianowi- 

cie: grupa zespołów wojskowych, patroli 

PW i drużyn sportowych. Da to, oczywiście, 

y. Mówi się z tym, 

jerwszym dniu marszu w Niemen. 

sią "przeprowadzi
ć klasyfikację 

zespołów 

Słabsze drużyny mają być po Pierwszym eta 

pie wyeliminowane. 
W ten sposób podnie- 

siony zostanie poz
iem sportowy całego mar- 

lepsze rezultat, 

zu. 8: wi czególnych klubach i stowarzysze 

niach wileńskich przystąpiono do prac przy 
zeh. KOP zamierza w najbliższym 

czasie zorganizować specjalny obóz trenin 
gowy: prawdopodobnie w Niemenczynie, Na 

kierownika obozu zaproszony ma być jeden 

gotowawez,   z lepszych narcjarzy zakopiańskich, Przypo 

minamy, że w roku zeszłym „kopistów* tre- 

nował Gabryś. 

WKS Śmigły dla swych narciarzy zakupił 

nowy sprzęt: buty, narty, ubrania | projektu 

je zorganizować obóz w Kojranach, Kto po- 
prowadzi: ten ohóż nie zastało jeszcze usta 

lone. 

Narciarze Ogniska RPW. którzy rok rocz 

nie zajmowali czołowe miejsca : byli najle? 

szym patrolem z Wilna, trenowani są przez 
Łabucia. Patrol Ogniska startować będzie w 

tyn sunym składzie co i w roku zeszłym, 

t> znaczy: Łabuć, Zajewski, Stefanowicz j Ży 

tewiez. Ognisko zamierza w _ pierwszych 

dniach lutego wszystkich swoich rzołowy-h 

narciarzy wysłać na dłuższy kurs kondycvino 

de. Zakopanego, Fdzie w międzyczasie odby 

wać się będą tradycyjne ZY 2 mistrzost 

wo Kolejowego Przysposobienia Wojsk. 

AZS wileński równ"? pracni= nad zestą. 
wieniem jak najsiln ejczego składa Akado. 

a sobą doskońnie ;rzeprowadz, 
zryę Ww sali simnes ycznej j w 

ją oni równizż wyjechać na 

micy mają # 

ad, suchą Zap” 

terenie. Zamierza 

czns dhiższy w RÓFY- 

Warto byłoby» žeby pat*o:e tegionałna, 

to znaczy z prowincji też, 2а 200° już poważ 

pie myśleć © przygotowaniac' tethnieznych. 

1 tym * marszu w,r'Żniły się   2632 > 
SĘ Z: drużyny £ Brasławia. Święciaa 

Tok Gai od tych zesnołów dalszego 

peso w pracy Sportowej, ю 
Jest właśnie najwyższy już czas, by za. 

$ ie do robotv. Mówiąe a przygotawą- 

|... pnicznych drużyn, ralzimy wszyst 
nia S 

Ėna suiela 

  

  KONIRKI 
WINKELHAUSENA 
  

  

  

  

  

Harcerki opiekują się 
kopistami 

Ślicznie położone Rykonty, z malowniczo 
rezrzuconyini jeziorami i wysokim brzegiem 

ŃWsłii, ściągają turystów nie tyłko z Wiina i 
Wileńszczyzny, ale i z dałekiej Warszawy. 

Harcerze, jak Cyganie, zwieaczając co roku 

nną okolicę Polski, zawędrowali w lecie 

wieżącego roku na Wileńszczyznę. a 6. War- 

szawska Żeńska Drużyna Harcerska, rekrutu 

ąca się z uczenie prywatnego gimnaz,uim 

m E. Plater-Zyberk w Warszawie, przybyła 

na brzeg Wilii o 3 km od Rykont. 

Od razu między harcerkami, a kopista 

mi z Rykont został nawiązany sympatyczny 

<ontakt i współpraca. Kopiści pomagali ile 

oogli w dosiarczaniu żywności, przewozie 

sseczy itp. Harcerki zaś pamagały urządzać 

możną obchody i zabawy. Miesiąc pobytu w 

obozie szybko minął, ale pamięć o granicy 

sezostała. KOP w Rykontach ciągłe otrzy- 

mtje różne upominki — to papierosy, to ti- 

sty do żołnierzy, to gry i zabawy towarzys- , 

kie własnoręcznego wyrobu harcerek, a ©- 

statnio na gwiazdkę ufudowały harcerki dla 

kopistów nawiutkie 3 lampowe, bateryjne 

aparaty radiowe, marki „Echo“, kompletnie 

wyposażone. - 

Byla to wielka uroczystość w drużynie, 

kiedy w dniu 18 grudnia, w wielkiej sali 

szkolnej w Warszawie, zebrana drużyna wrę 

szyła przybyłym tam specjalnie przedstawi- i 

sielem KOP Rykonty, odbiornik radiowy i 

amiąc się z kopistami opłatkiem, zapeweja 

a że drużyna pamięta o tych, którym pa- 

wierzono obronę granie. 

Kopiści też się cieszyli. Żołnierz KOP'u 

jest dobrze wyposażony, nie brakuje mu a- 

ni jedzenia, ani papierosów, ani ciepłego u- 

brania; myślą o nim dowódcy. Ciężka jest 

jednak służba na granicy. Żołnierz z armii 

rawie w każde święta otrzymuje przepust- 

kę na miasto, do kina lub teatru, ma znaja 

mych, chodzi na zabawy, ma swoją pułkową 

świetlicę... A żołnierz ROP'u nie ma święta, 

awsze służba na granicy i w patrołu czy 

за zasadzce, może spatkać tylko nrzemytni- 

ks, szpiega, a czasem wilka. I dlatego jest 
smutno czasem, kiedy się żołnierz cznie zn- 

  

pełnie sam, nikt o nim nie pamięta, nie my 

'U nikt nie napisze. Dlatego radio na grani 
zy jest czymś tak upragnionym i požąda- 

1vm, dłatego listy pisane przez zunełnie czę 

ste nieznane esohiście osoby sprawiają na 

granicy taką radość i dlatesa cieszą się i dzię 

kują kopiści harcerkom Warszawskiej Szóst 

ki za miłe listy, życzenia świąteczne z opłat 

kiem i tak upragnione radio.   
  

kim narciarzom jak najcześciej Frać utział 

w zawodach sportowych. Rulyna smarowa- 

mia nart, czy też odżywiania 532 № CZAJŁ 

dłuższych biegów ma kolosalne znacz.:n'e 

dła wszystkich narciarzy to tez trzeba pszer 

cały styczeń i pierwszą połowę lute.0 Organ: 

zować w Wilnie i na Wileńszczy”n:* dłuższe 

biegi terenowe. Długość tveh Ł'”qów nie p> 

winna *ednak przekraczać 50 km. 

  

I jeszcze jedna uwaga, d>tyrząca marsza 

Zułów — Wilno. Prawdopod tnie skseślona 

zostanie z programu konkurencja :ndonidn- 

atna, wstawiona ma bvć na fo m*;sc końku 

reneja pań. które bęią 'ednak masiały star 

tować zespołowo po cztery * każdym pairo- 

tu bez obciążenia oczywiście. 

Słowem, w Wiłnie zaczyaa się coraz AŠ 

-ż£: mówić o tej najw'ekszej na naszym te 

renie imprezie narciarsk.ej 

Ku sy Ivž siarskie 

Ośrodka WF 

Rozpoczął się jaż 7-dniowy kurs natki jaz 

dy na łyżwach dla początkujących i zaawan 

scwanych. Opłata za kurs 3 zł. Zapisy przyj 

muje kasa przy Ślizgawce Niejskiego Komi- 

teta WP i PW w Wilnie na płacu Marszałka 

Piłsudskiego. 

   

Na miejscu ohceny jest instruktor, który   
| stworzonym czworoboku w godzinach od 10 
prawadzi kursy w specjalnie do tego celu   do 12 i ad 16 do 18. 

Dziś ziazd ZNP 
w. W:laie 

23 grudnia rb. obradować będzie w 
Wilnie XV sprawozdawczy zjazd okręgo- 
wy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pa 
rządek obrad zjazdu obejmuje tylko spra 
wy nałury organizacyjnej. Zjazd dokona 
również wyborów nowego zarządu okrę- 
gu йа kadencję dwuletnią. Udział wezmą 
delegaci wszystkich komórek organizacyj 
nych ZNP z terenu województw wileń- 
skiego, nowogródzkiego i części biało- 
słockiego. 
(SE TSS MELI LTS 

Pamnik Marszałka Józefa 
Fiłsudskiego w Rzymie 

  

Popiersie Marszałka Józefa Pilsudskisgo, 
odsłonięte uroczyście w Rzymie przy ałei 
Marszałka Piłsudskiego (dawniej aleja Va 
rioli) w dniu 19 bm. przy udziale specja!- 
nej delegacji polskiej z gen. Wieniawą 
Długoszowskim na czele. Twórcą popier- 
<ia jest znany rzeźbiarz prol. H. Kuna. 

Ku czci pik. Francesco Nulia 

  

Popiersie bohaterskiego pułkownika włos 
kiego Francesco Nullo, który zginął na 
ziemi poskiej w walce o niepodległość 
naszej Ojczyzny, dłuta H. Kuny, które zo- 
stało odsłonięje w Rzymie przy Viale 

Medici na Monte Pincio. 

EEA IIA A ISSN 

Uezsiowie gimnasjom ufundow Il 
karabin maszysowy 

Samorząd gimnazjum im. Ad. Mickiewi 
cza i }. Słowackiego postanowił zakupio 
ny ze składek uczniowskich kerabin ma 
szynowy przekazać armii w dniu imienin 

dyrektora gimnazjum Zdzisława Żerebec 

kiego. 

Fa ca ctorulą 
w Wijeńszczyźnie ? 
Inspektor lekarski województwa wi- 

leńskiego sporządził wykaz zachorowań 
i zgonów na choroby zakaźne i inne, wy- 

siępujące nagminnie w wojew. wiłeńskim 
za czas od 12 do 18 bm. Zanołowano 456 

wypadków odry, 45 — jaglicy, 30 — 
krziuśca (w tym 2 zgony), 23 — gruźlicy 

(w tym 10 zgonów), 23 — płonicy (w tym 
1 zgon), 15 — błonicy, 12 — róży, 7 — 
duru brzusznego, 6 — grypy, 4 — duru 

plamistego, 4 — zapalenia opon mózgo- 

wych (w łym 1 zgon), 4 — ospówki, 4 — 

šwinki, 2 — zekażenia połogowego | 1 

wypad. nagm. zapalenia przyusznej, 

A 

+



  

Wieža wodociągowa w Suchej Górze, 
WERE RE WP OREW RE ZRT OOZT OT ZOZA 

KRONIKA 
  

GRODZIEŃ | Dziś Wiktorii 
| Jutro Adama i Ewy. Wigilia 

23 . 
| Czwartek 

  

Wschód słońca — g. 7 m 43 

Z:chód słońca — g. 2 m, 52 

oposuzezenia Zakładu Meteoro!togi USB 
w Witnie dnia 22 XII. 1937 r, 

Ciśnienie 768 
Temperatura średnia — 9 
Temperatura najwyższa — 8 
Temperałura najniższa — 10 
Opad — 0,1 
Wiatr — północny 
Tendencja barom. — wzrost 
Uwagi — pochm., śnieg z przerwami, 

NOWOGRÓDZKA 
— Sytuacja na froncie wyborczym. 

Insta kandydatów OZN na wszystkie 
okręgi jest już prawie ustalona. Prze- 
ważają ludzie posiadający w Nowo- 
gródku jakąś realność, są jednak i 
przedstawiciele sfer urzędniczych i ro 
beiniczych. W ogóle Komitet Wybor 
czy starał się dobrać przedstawicieli 
wszystkich zawodów, dając pierwszeń 
stwo ludziom cieszącym się ogólnym 
poważaniem. 

Co do „Miejskiej Listy Demokra- 
tycznej“, to prawdopodobnię nie doj- 
dzie ona do skutku. Paru kandyda- 
tów z tej listy przeszło do listy 
„Chrześcijańsko - Mahometańskiej* 
(OZN), a reszta ma zamiar zrezygno- 
wać z wyborów. Pozostaną więc na 
aienie walki: lista Chrześcijańsko- 
Mahometańska i lista żydowska. Jak 
słychać Żydzi wystawiają swe listy 
wt wszystkich okręgach i dążyć bę- 
dą wszelkimi siłami. abv zdobyć przy 
najmniej 6 mandatów. Zależeć to bę- 
dzie oczywiście od frekwencji głosu- 
jących ehrześciian. 

— Dyr. dr Rybicki opuszcza Nowo- 
gródek. Jak się dowiadujemy, dyrektor 
gimnazjum dr Rybicki z dniem 15 bm. 
ostatecznie opuszcza Nowogródek. 

Jest to dla Nowogródka | wiadomość 
bardzo smutna. W ciągu bowłem trzech- 
letniego tu pobytu, dr Rybicki Józef, bio- 
rąc wybitny udział w życiu społecznym 
i państwowym naszego miasta, w skali 

wojewódzkiej, stał się niemai mężem 
opatrzniošciowym, któremu dużo zawdzię 
czamy, 

W związku z pewnym przedsięwzię- 
<iem przedstawicieli społeczeństwa nowo- 
gródzkiego, do tej sprawy jeszcze powró- 
cimy. 

— To I owo. Rozeszła się w Nowo- 
gródku wiadomość, że b. poseł i naczel- 
nik KKO p. Julian Małynicz, którego spra 
wa z oskarżenia publicznego znajduje się 
w wileńskim Sadzie Apelacyjnym, wysto- 
sował pozew do Sądu Okregowego prze- 
ciwko Kom. Kasia Oszczędności w No- 
wooródku © należność sieqajacą sumv 
5.000 zł. Poza tym p. Małynicz wyarał 
proces z Wydziałem Powiatowym, który 
ma zapłacić 800 zł tytułem należności za 
pracę w różnych komisjach. 

... 

Na rynku od włorku już. sprzedają 
choinki, na razie bez większego powo- 
dzenia. Również i w sklepach frekwencja 
lest na ogół słaba (tak w sklepach chrześci 
Jańskich, jak i żydowskich), Kupcy wciąż 
narzekają na nieuczciwość bardzo wielu 
kupujących... na kredvł, gdyż nie płacą 

- długów, szukając kredytu w coraz to in- 

nym, sklepie. I łak, gdy zaciagną dług w 
sklepie żydowskim, idą do sklepu chrześci 
łańskiego, a później znowu do jednego 
ze sklepów żydowskich. | tak zwlekają z 
płaceniem długów, zanim nie nadarzy się 
okazja wyjazdu z Nowogródka. 

т * . ь 

Dalaaacia Komiłełu Radzicielskieca 

  

  

pKURIERE "Ne. (4312) | 

Państwowe Zakłady Wodociągowe w Maczkach 
W dniu 19 bm. nastąpiło w obecności p. wiceministra Korsaka otwarcie i poświę- 

| cenie Zakładu Wodociągowego w Maczkach, zbudowanego * przez Państwowe 
Zakłady Wodociągowe na Górnym Śląsku. Wodociąg, zbudowany kosztem około 

` 8,5 miliona złotych, obejmuje sieć Zagłębia Dąbrowskiego i Górnego Śląska. 

  

Jaz na rzece Biała Przemsza, wzniesiony w. związku z obsługą Zakładów Wodocią- 

  

przy gimnazjum Mickiewicza jeździła do 
Kuratorium O. S$. z prośbą o wybudowa- 
nie gimnazjum w Nowogródku. Przy- 
wiozła pocieszającą wiadomość. Otóż p. 
kuratór ustosunkował się do prośby dele- 
gacji bardzo przychylnie i rzeczowo, 
oświadczając, że „o potrzebie budowy 
gimnazjum nie trzeba już przekonywać 
przekonanego” i zapewnił, że sprawa ta, 
jeżeli chodzi o Nowogródczyznę, stoi na 
pierwszym miejscu. 

Kaz. 
— Zamiast życzeń świątecznych. P. pra 

zes Sądu Okręgowego Henryk Muraszko 
z małżonką złożyli za-pośrednictwem na- 
szej redakcji 10 zł na gwiazdkę dla bied- 
nych dzieci. 

— Sprostowanie notatek. W sprawoz- 
daniu z. dnia 18.bm. o zebraniu Obywa- 
telskiego Komitetu Wyborczego, oraz w 
sprosłowaniu z dnia 21 bm. podano omył 
kowo, że. Holak zgłosił swój akces do 
sekcji propagandowej Komitetu z ramie- 
nia Zwiazku Miodej Polski.“ W rzeczy- 
wistošci Holak dotychczas nie ma nic 
wspólnego z Młodą Polską i wystąpił na 
zebraniu tylko w charakterze przedstawi- 
ciela sfer katolickich. Natomiast w imieniu 
Młodej Polski zgłosił akces do Komitetu 
p. Fiszer, 

— Komunikacja z Lubczą. Zarząd Ko 
lei Wąskołorowych Nowojelnia powiada- 
mia, że na odcinku Nowogródek—Lubcz, 
poczynając od dnia 20 grudnia rb. aż da 
odwołania kursować będzie codziennie 
pociąg mieszany według „następującego 
rozkładu jazdy: 

Poc. Nr 3157 — odjazd z Nowogród- 
ka godz. 16 min. 30, przyjazd do Lubczy 
godz. 19 min. 04. 

Poc. Nr 3158 — odjazd z Lubczy 
godz. 6 min. -30, przyjazd do Nowogród- 
ka godz. 9 min, 01. ы 

LIDZKA 
— Podziękowanie. Z Rodziny Wojskowej 

Kolo Lida otrzymujemy następującą notat- 
kę: 

W dniu 7 grudnia br. w kasynie oficers- 
kim odbyła się staraniem Koła R. W. Lida 
„Koncert-Tombola-Brydź* na rzecz pomocy 
zimowej. Do przyśpieszenia dochodów na 
ten cel przyczynili się swymi darami: p. Stol 

le, właściciel huty szklanej, dyrekcja firmy 

„Ardal“ oraz szereg firm kupieckich w Li- 
dzie. 

Zarząd Koła R. W. Lida składa tą dro- 

84 wszystkim ofiarodawcom serdeczne „Bóg 

zapłać”. 

— Odlewnia żelaza B-ci Szapiro wymó- 

wiła pracę 25.robotnikom na przeciąg 1 mie 

siąca w związku z przerwą w pracy w dziale 

składania maszyn. . 

— Nowe ceny pieczywa. Zostały ustalone 
następujące ceny pieczywa: chleb 95 proc— 

21 gr, chleb 65 proc. — 81 gr, bułka pszenna 

`— 50 gr. W okresie przedświątecznym wła- 

dze administracyjne wzmogły kontrolę cen 

produktów pierwszej potrzeby. 

— Spaliło się 6 krów. W Lidzie dnia 18 

bm. przy ul. Wileńskiej wybuchł pożar, któ- 

rv strawił zabudowania Berkowicza Mejera. 

Oprócz zabudowań spaliło się 6 krów. Przy 

czyny pożaru nie ustalono. 

— Werenów będzie budował szkołę. 
Rada Gminy Werenów uchwaliła budowę 
3-klasowej szkoły powszechnej im. Mar- 
szałka Piłsudskiego, Koszła budowy mają 
wynieść 28 tys, zł, Budowa ma być roz- 
poczęta w styczniu roku 1938. 

Najkorzystniel i najtaniej kupujemy 
w firmie chrześcijańskiej 

„Bławat Poznański” 
Lida — Rynek 

Ceny stałe Staranna obsługa 

gowych w Maczkach. 

  
  

BARANOWICKA 
— Powstanie tow. „Cariłas” w Nowo- 

sadach. W plebanii rz.-kat, we wsi Nowo- 
sady, gm. Ostrów pod przewodnictwem 
ks. Maciały odbyło się zebranie organiza- 
cyjne tow. „Cariłas”, 

Na członków zapisało się 40 osób. 
Wybrano zarząd w nasiępującym skła- 
dzie: prezes Czerkas Szymon, ze wsi Strza 
łowo, wiceprezes Dobryniewska Kazimie- 
ra ze wsi Rogoźnica, gm. Jastrzęb, skarb- 
nik Masłowska Kornela z maj. Nowosady 
i sekretarz ks. Warchawski Augustyn 
zam. w Nowosadach. 

— Spółdzielnia w Miniczach. W lo- 
kału szkoły powsz. we wsi -Minicze, gm. 
niedźwiedzickiej pod przewodnictwem 
sołtysa wsi Minicze Jurucia Sawy odbyto 
się zebranie organizacyjne spółdzielni 
spożywców. Na członków zapisały się 23 
asoby. Wybrano zarząd w składzie nastę 
pującym: prezes Wieliczka Piotr skarbnik, 
Juruć Sawa, sekretarz Kligbej| Juliusz, 
wszyscy ze wsi Minicze. 

— Na zakup samochodu-polewaczki. 
W dn. od 15.IX do t.XII br. odbyła się 
na terenie m. Baranowicz kwesta uliczna, 
urządzona przez ochotn. straż pożarną w 
Baranowiczach. Zebraną kwotę 153 zł 
i 50 gr przeznaczono na zakup samocho- 
du-połewaczki. . 
    

Dr K. SŁUCKI 
choroby wewnetrzne i dzieci 

Po powrocie z Wiednia 

przyjmuje chorych 

Baranowicze, Sosnowa 3, 
telefon 219 

Elektrokardiograf 
(Specjalny aparat do badania 

czynności serca) 
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Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Program świąteczny 

Ścipion Afrykański 
Monumen'alny dramat epokowy 

w 12 astach | 

CTTYTYTYYYYVYYYVYYVYTYTYVVYYVWVYYYYYYTYY:O 

GRODZIEŃSKA 
— Słarosta Walicki lustruje skłepy, W 

ubiegły poniedziałek nowomianowany staro 

st+ p. Walicki przeprowadził lustrację skle- 

pów przy ul. Dominikańskiej i placu Batore 

go. 
P. Starosta podczas inspekcji sprawdzał 

ceny towarów I stan sanitarny  przedsię- 

bie rstw. 

W kilku wypadkach sporządzone zostały 

pretokuły za nie przestrzeganie obowiązują- 

cych przepisów. ) 

— Nowy sędzia w Sądzie Gredzkim. Do 

Sadu Grodzkiego przydzielony został w cha- 

rakterze p. o. Sędziego Grodzkiego p. Traci- 
łowski Tadeusz. 

— Proces przeciwko p. dyr. T-wa Banko 
wego. Sprawa b. dyr. „T-wa Bankowego" 
Symchy Wolberga wyznaczona została na 20 

stycznia 1938 r. о 

Oprócz Wołberga odpowiadać będzie i b. 
pr'kurent firmy Frydland Mojżesz. 

Na rozprawę wezwano 128 świadków I 

3 biesłvch księgowych. 

— Rzeczy do odebrania. W I kom. P. P. 

znajduje się do odehrania torehka damska, 

znaleziona przy ul. Orzeszkowej. 

W tymże komisariacie znajdnią się da 

odchrania dokumenty na nazwisko Pudy 
Stanisława. 

Firma „HALINA, Lida, Suwalska 55 

nosiąda w w'elkm wvbo za na składzie 
bieliznę damską, męską i dziec nną pv- 
jamy, bonfourki, swetry, szlafroki i Inne 
nowości sezonu Ceny stałe lecz niskie 

Właściciel M. Slusarczyk 

„nych, 

  

Radiofonizujmy szkoły 
Tysiące szkół w całej Polsce, a zwłaszcza 

w województwach wschodnich, nie mają do- 

tychczas odbiorników radiowych, które — 

jako jedna z niezhędnych pomocy nauko- 

wych — dla setek tysięcy dzieci wciąż są 

przedmiotem marzeń. 

Tylko niewielką część dziatwy szkolnej 

slucha obecnie audycji radiowych. Jednakże 

jest ona znikoma w porównaniu z ołbrzy- 

mią rzeszą młodzieży szkół powszechnych, 

pozbawionej dobrodziejstw radia. 

W trosce o oświatę i wychowanie młode 

go pokolenia dzieciom tym musimy 

przyjść z pomocą. + 

Wysuwając na czoło swych zadań radio 

fonizację najuboższych szkół w Polsce, Spo 
łeczny Komitet Radiofonizacji Kraju zwraca 

się do wszystkich instytucji z gorącym ape- 
lem o ufundowanie, według ich możliwości 
ptwnej liczby odbiorników radiowych dla 
16 jaboższych szkół powszechnych. 

Nie wątpimy, że na apel ten odpowiedzą 
one czynem obywatelskim — i że już wkrót- 

ce w niejednej ze szkół, a choćby w jednej 
tytko, znajdą się odbiorniki radiowe, ofia 

rowane przez jakąś instytucję. 

Na każdym aparacie umieszczona będzie 
tubliczka z nazwą instytucji, która odbior- 
tik ufundowala. 

Ponadto spis fundatorów odbiorników ca 
dicwych dla szkół ogłoszony zostanie przez 
rudio oraz zamieszczony w wydanej specjal-   

pie „Złotej Księdze” Społecznego Komitetu 

Radiofonizacji Kraju. 28 

W porozumieniu z Ministerstwem WR i 

ОР Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju 

ustalił wykaz najuboższych szkół powszech- 

mych, które, ze względów społecznych i ku'« 

uralnych, przede wszystkim powinny byś 

zradiofonizowane. 

2 Chcąc przyczynić się do tego pieknego I 

doniosłego dzieła — Instytucje do dnia 31 

grudnia rb. mogą: 

a] bezpośrednio nabyć odbisrniki rad o 

ws i ofiarować je szkołom (szkoie) wykra- 

nym przez siebie w porozumi:niu ze Społecz 

uym Komitetem Radiofenizacji Kraju (aby 

up uniknąć obdarowywania j:dn.: szkoły e 

kivku stron naraz — z pomiaiącem "nuyuh, 
również ubogich szkół); 

a'bo: 

b) zadeklarować odpowiednią kwotę na 

Fur dusz Radiofomzacji Szkół przy Społecz- 

"ym komitecie Radiofoniza:a hau, który 

n u vdzie odbiorniki, prześle je szktóm wraz 

z lubł'czkami, wskazującym ofiaredawców. 

Informacji udziela Społet'nv  Kcmitet 

Re! <fonizacji Krajų, Wydz%ał Wyzenawczy 

Warszawa 1, ul. Moniuszki 2-a m. 16, 

Konto Funduszu Radiofonizacji Szkół w 

PRO Nr. 16.130. 

Specjalne deklaracie wysyła na żądanie 

Pogirnalny Społeczny Kom'tet Radiuf:n:za- 

cii Kraju w Wilnie, ul Miekiewicza 22 Tel. 
92 55 
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Rocznik XIII. 

SKŁAD GŁÓWNY: 

Wilno, Wielka 66   
MIEŚWIESKA 

—— Powiatowa centrala bibliotek ru- 
chomych zaopatrzyła w szafkowe kom- 
plety książek uczestników kursu dla przo 
downików, przysposobienia rolniczego w 
Niešwiežu. Uczestnicy kursu uczą się prak 
fycznie jak należy prowadzić wędrown 

biblioteczki. ё 
— Z inicjatywy OZN zorganizowany 

został w Nieświeżu powiatowy Związek 

Kupców Polskich. Da zarządu zostali wy- 
brani: prezes — Kraszewski Mieczysław, 
wiceprezes — Grabowski Jerzy, sekretarz 
— Tomaszek Józef, skarbnik — Grusza 
Ludwik, członek zarządu — Korzon Mie- 

czysław. Do komisji rewizyjnej — prze- 
wodniczący — Naronski Jan, członkowie 

— Fieduszyn i Kaliniczenko Tymoteusz. 
— Nowe wieże w kościele płaskowie- 

kim. W nowowzniesionym wysiłkiem pa- 
rafian kościele w nadgranicznej wsi Płas- 
kowicze, gm. hrycewickiej, konsekrowa- 
nym w br. przez J. E. ks, biskupa Bukrabę 
— przystąpiono ostatnio, dzięki staraniem 
miejscowego proboszcza do nadbudowy 
wieżyc kóścielnych. 

— Niedostateczna opieka nad umy- 
słowo chorymi. W Nieświeżu od kilku lat 
notuje się wśród społeczeństwa żydow- 
skiego silny wzrost liczby umysłowo cho- 
rych. Obecnie w samym mieście znajduje 
się 12 Żydów umysłowo chorych. Samo- 
rząd nie jest w słanie utrzymać tak dużej 
liczby chorych w szpitalach psychiatrycz- 

miasta, często roznegližowani, powodując 
zbiegowiska. Są oni pod opieką rodzin, 
lecz opieka ła jest bezwzględnie nie wy- 
słarczająca. 

OSZMIANSKA 
— Kursy zdrowia. Staraniem powia- 

towej organizacji Kół Gospodyń Wiej- 
skich w Oszmiania zorganizowane zosta 
ły w powiecie 3-dniowe kursy zdrowia, 
których program obejmuje: higienię, po 
moc w nagłych wypadkach, choroby spo 
łeczne oraz pielęgnowanie dzieci, 

Kurs taki odbył się w Wasilewiczach 
w dniach od 16—18 bm., który przesłu- 
chało 54 osoby, zrzeszone w organizac 

jach rolniczych. Obecnie kurs odbywa się 
w Węsławiniętach, Następnie odbędzie 
się w Dokurniszkach, Słobódce, Olkiewi- 
czach i Wielbutowie. 

— faraniem Powiatowej Organizacji 
Kół Gospodyń Wiejskich w  Oszmianie 
przy.pomocy finansowej Pow. Komitetu 
Pomocy Dzieciom i Młodzieży w okresie 
świąt Bożego Narodzenia przeprowadzo- 
na zosłanie pomoc odzieżowa dla dzieci 
uczęszczających do Ogniska Matki i Dzie 
cka. Ponad 60 dzieci zostanie zaopałrzo- 
nych w obuwie, cieple swetry i płaszcze. 

Na styczeń Pow. Komitet Pomocy Dzie 
ciom i Młodzieży w Oszmianie otrzymał z 

„Wojewódzkiego Komitetu 1175 zł na 
akcję dożywiania dzieci w szkołach, 
ochronkach i ogniskach. 

włóczą się oni stale po ulicach | 

KALENDARZ LEŚNY 
NA ROK 

Pod redakcją WACŁAWA DANKIEWICZA. 

Cena zł. 3.— (tącznie z przesyłką) 

BOGATA TREŚĆ INFORMACYJNA I NAUKOWA. 

Oddział Wileński Związku Leśników Polstich 

A. ,syłka za zaliczeniem pocztowym. Pożądane zamówienia zbiorowe. 

Wydawnictwo ukaże się w sprzedaży w końcu grudnia 1937 r. 
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BEA 

WILEJSKA 

— Pierwsze Koło Rybackie. W Wilejce 
zorganizawało się pierwsze na obszarze 
Rzeczypospolitej Koło Rybackie. Zada- 
niem tego koła jest racjonalne uprawia 
nie rybołówstwa. Koło ma swój statut zat 
wierdzony przez władze państwowe. — 
Wydzierżawiło ono od władz państwo- 
wych 15 obwodów rybackich, ciągnących 

się: wzdłuż Wilii od granicy sowieckiej 
do rzeki Narocz. 

BRA<ŁĄWSKĄ 
— W Brasławiu zatrzymany został 

osobnik nie posiadający żadnych doku- 
mentów, a podający się za Alberta Ber- 
gera. Oświadczył on, że przekroczył nie- 
tegalnie granicę z Czechosłowacji do Pol 
ski, a obecnie również nielegainie usiło- 

wał przedostać się z Polski do Łotwy. 

Posznkiwani są spadkob.e:cy 
Ant. Pjenty 

W Nowym Jorku zmarł w roku bież, 
obywatel Polski Antoni Piruła, pozostawia 

iąc rozporządzenie ostatniej woli' podzia 

łu majątku na rzecz krewnych zamieszka 
łych w Polsce. Krewnymi tymi są siostrze 
niec Aleksy Gadz, siostra Anastazja Piru 
tówna i siostrzenica Nadzieja Pirutówna. 
Ponieważ testato* podał w adresie niewy 
taźne adresy, mianowicie: Grodno lub 
Lgwko, konsulat generalny RP w No- 
wym Jorku zwrócił się 3 bm. do starostwa 
oszmiańskiego z prośbą o wszczęście po 
szukiwań, gdyż podobna miejscość — LI 
gówka — położona jest w powiecie osz 
miańskim. 

    

Furmaska pod pociasiem 

21 bm. na st. Hajnówka na niestrzeżo= 
nym przejeździe wjeżdżalący pociąg to« 
warowy najechał na furmankę. dadący 
furmanką właściciel iej Alfred Roppe, je- 
go żona Eliza | córka ich iilena odnieśli 
ogólne obrażenia. Przyczyną wypadku by 
ła własna nieostrożność. Pierwszej pomo- 
cy udzielił lekarz Ubezpleczałni Spo- 
łecznej. 

KAZDY 
PRZEMYSŁOWIEC 
KUPIEC FURTOWNIK 

t DETALISTA 

zyska sobie nailepszą kliientelę | 

ogłaszając się w naipopulsrnieį- 

szem pismie codziennem 

na Ziemiach Póła,- Wschodnich 

KURJER WILEŃSK 
WILNO ul. Bisk. Bandurskiego tei. 99 
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„KURIER“ Nr. (4312) 

ifordesrstwo rabumkowe 
pool Wilmerm 

Wczoraj nadeszła do Wilna wia- 
słemość o krwawym: napadzie rabun- 
kowym, ofiarą którego padli dwaj 
wilnianie, w tym znany w mieście 
przedsiębiorca 64-ietni Stanisław Sza 
rejko, zam. w domu nr. 7 przy zaułku 
Bernardyńskim. 

Stanisław Szarejko wraz ze swymi 
synami: Z3-letnim Lubomirem i 30-let 
nim Władysławem oraz 25 ł, Wł. Asz 
kiłoińć stałe zam. w Wilnie wraz z 
matką i siostrą przy ul. Piłsudskiego 

4,20 od trzech miesięcy pracowali w 
Gierwiatach przy zakładaniu nowej 
mleczarni i wczoraj właśnie, po otrzy 
maniu pieniędzy, wraeali wszyscy do 
domu na święta. 

Droga prowadziła z Gierwiat na 
"glaeję Gudogaj, skąd wszyscy mieli 
koleją przybyć do. Wiłna. 

Niedaleko Gudogaju, w miejsen, 
gózie droga prowadzaca do stacji. bie 
gnąe gęstym lasem, tworzy ustry za- 
kret. zza zaśnieżonych. krzoeków м- 
łonity się dwie sylwetki. Panł okrzyk: 
„Stół! Oddajcie pieniądze!*. 

Nanastowant usiłował atować się 
ucieczka, Wożnicą z całych sił smag- 

nał konia biczem. 
W tej samej chwili rozległy się 

  

° Q:tatara Kukułka 
-na odwieczne tematv 

Osłatnia Kukułka (w niedzielę ubiegłą) 
podjęła dawny temat. Może naweł więcej, 
niż dawny, bo nieśmiertelny. Jeszcze jed- 
ną odmianę satyry na biurokrację. Gdy 
by pewnego dnia biurokracja przeniosła 
się in corpore na łono Abrahama, satyry- 
ty polscy straciliby bodaj pierwszy i os- 
taini iemał, a nasza niebogała „wesoła 

łwórczość” stałoby się jeszcze bardziej 
smuiną. 

A jednak trzeba szukać nowych war- 
yw — surowców. Słare pokłady najwi- 

doczniej się wyczerpują. Zwłaszcza sąd, 
obrabiany codziennie przez Wiecha. 

Inna rzecz, że łatwiej poradzić niż wy- 
konać. Inne kraje mają swoje stare miesz- 
czaństwo, mają prozaicznych rogaczy i ro 
mantycznych chciwców złota, Mają swoich 
siarych emerytów, podczas kiedy my jesz 
cze młodych. Mają swoich wysłużonych 
marynarzy, podczas kiedy my apoteozę 
marynarki, 

To też nie tak łatwo popełnić u nas 
Kukuikę na nowy temał. A jednak trzeba 
szukać. 

Forma omawianej Kukułki niewątpli- 
wie górowała nad treścią. Dobra, żywa, 
łatwostrawna! Ha, gdyby tak dać trójcy 
autorskiej bilet okrężny i 100 zł żywą go- 
łówką, na zwiedzenie całej serii małych 
miasteczek, niewątpliwie przywieźliby coś 
stamiąd. Klęską humoru wileńskiego jest 
Wilno. Z wyjątkiem żargoni przedmieść, 
reszta kopalni jest wyeksploałowana i za- 
topiona. A swoją drogą i Kaskada i Ku- 
kułka mogłyby za przykładem  Szczep- 
ków i Strońciów urządzić objazd i spo- 
wodować panikę na kochanej prowincji. 

L 

Orły nad Puszczą 
Rudnica 

Mieszkańcy wiosek i zaścianków roz- 
sianych w okolicy Puszczy Rudnickiej za- 
uważyli kilka orłów-bieleków, które krą- 
żyły na znacznej wysokości, Orły zabłą- 
dziły na Wileńszczyznę prawdopodobnie 
1 Podkarpacia. 

Zgon herszfa Szajki 
złodzielskiel 

Zmarł w szpitalu Św. Jakuba w Wilnie 
Edward Zawadzki, herszt szajki złodziej- 
skiej, grasującej n-. terenie pogranicznych 

gmin powłatów: wił.-trockiego, oszmłań- 
skiego i lidzkiego. Śmierć nastąpia na 
skutek rany postrzałowej, odniesionej w 
czasie ucieczki przed policja.   

strzały rewolwerowe. l 
25-letni Władysław Aszkilojńć tra 

fiony kuią w płecy wypadł martwy z 
sanek. Strzały padały w dałszym cią- 
gu. Druga kuła zraniła ciężko 64-let 
niego Stanisława Szarejkę. 

Q napadzie rabunkowym zamełdo 

TYLKO 

  

BROWARU 

Nia Święta 

wano policji, która niezwłocznie zor 
ganizowała obławę, przeszukująe ea 
ły las. W wyniku akcji policyjnej 
sprawcy zabójstwa zostali ujęci i osa 
dzeni w więzieniu. : 

Zwłoki zamordowanego przewie- 
złono na stację w Gudogaju. (e). 

    

  

PIWA i LEMONIADY 

„SZOPEN* 5. Ac 
  

KRONIKA 
WILEŃSKA 

= Przepowiednia pogody na 23.X11.37: 
Pogoda pochmurna i miejscami mglista 
z przejaśnieniami w zachodniej, a z drob- 
nym śniegiem we wschodniej połowie 
kraju. 

Wiatry północno-zachodnie, 
4 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

łeki: 
Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowicza 

(Ostrobramska 4); S-ów Augustowskiego 
(Mickiewicza 10); Narbutta (Św. Jańska 
2) I Zastawskiego (Nowogrėdzka 89). 

Ponadto słale dyżurują następujące 
apłeki: Paka (Antokolska 42); S»antyra 
(Legionów 10) ! Zajączkow.kiego (Wiłol- 
dowa 22). i 

  

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach ! 

COBA 

Hotel EUROPEJSKI 
Pietwszarzędn = (Ceny przysiępne. | 
Telelany © „okajach Winda asobowa 

  

      

URZĘDOWA. 
»- Okręgowa izba Kontrolł Państwo» 

wej w Wilnie podaje do wiadomości, że 

w dniu 22 grudnia rb. Izba Wileńska zo- 

słała przeniesiona do nowego lokalu w 
gmachu Pocztowej Kasy Oszczędności w 

Wilnie-przy ul. Mickiewicza 16-a. 

MIEJSKA 

— W związku ze świętami Bożego Na- 

rodzenia biura Zarządu Miejskłego nie 
czynne będą od godz. 12 dnia 24 b. m, 

do poniedziałku 27 grudnia rb. 
— Harce rakarzy zostaną poskromione. 

Na osłałnim posiedzeniu Magistrału po- 
słanowiono wydać odpowiednie zarządze 

nie celem przestrzegania przez rekarzy 

miejskich humaniłarnego sposobu łapania 
psów we właściwych godzinach. 

— Zarząd Miejski odnowił umowy 
dzierżawne zdrojów miejskich zastrzega- 

jąc sobie 50%/e dochodów brutło. Cena 
wody w zdrojach miejskich ustalona zo- 
stała w wysokości półłora grosza od 
wiadra, 

— Colnięcie ulg instytucjom dobro- 
czynnym na rzeźni miejskiej. Wobec te- 

go, iż niektóre instytucje dobroczynne 

przy uboju bydła w rzeźni miejskiej na 
potrzeby własne posługują się pośredni- 

kami, kiórzy ciągną z tego tyfułu zyski. 
Zarząd Miejski postanowił wszystkim tym 
instytucjom cofnąć wszelkie ulgi przyzna- 

ne z tytułu opłat rzeźnianych. 

PRASOW4 
— Nowe wydawnictwa litewskie I kon- 

fiskaty. Decyzją wladz administracyjnych 
skonfiskowany został akademicki kwar'al- 
nik „Liłuviszkas Baras”  (Szłak Litewski) 
oraz jednodniowe wydawnictwo liewskie 
o tendencjach lewicowych „Vingis“ 

* * » 

Poza tym w dniu wczorajszym ukazało 

się szereg nowych wydawniciw liłewskich, 
a mianowicie: jednodniówka „Kałedu Min 

tys” (Myśli Świąteczne na Boże Narodze- 

nie); jednodniówka „Sekmadienis* (N'e- 

dziela) oraz regularne kwartalne wydaw- 

nictwo literackie litewskie p. t. „Jutrznia 

Wilna”, 

SPRAWY SZKOLNE 

»— Sekcja finansowa przy Komitecie   Rodzicielskim Państw. Gimnazjum im. A. 

Miekiewicza w Wilnie ią drogą składa | 

najserdeczniejsze podziękowanie wszyst- | 

kim, którzy wzięli bezinteresowny udział 
w koncercie, organizowanym przez Sek- 

cję tegoż Komitetu dnia 7 grudnia 1937 r., 

s w szczególności artystom teafru „Lut- 

nia” p. Nochowicz, p. Marłównie, p Dem- 
bowskiemu, p. iżykowskiemu, p. Wyrwicz- 
Wichrowskiemu, jak również p. Bortnow- 

skiej, p. Wilłosowi i pp. proł. Bojakow- 
skiemu i Nowowiejskiemu. 

Za pomoc w urządzeniu koncerfu, a 

w szczególności za dostarczenie kwiatów, 
dekoracji i środków lokomocji Opieka 
Rodzicielska dziękuje firmom:  Giniłowi, 
Moczulak, Weller, Swirklis, K. Sztrall przy 
ul. Zamkowej, Rudnicki, Elektr | p. So- 

beckiej. 

RÓŻNE 

— Oddzłał PKO w Wilnie uprzejmie 
zawiadamia, że kasy i biura w dn. 24, 25, 
26 będą nieczynne. 

ZABAWY 

— Zabawa Taneczna. Najlepiej zaba- 
wić się można na zabawie łanecznej, urzą 
dzanej przez Komiłał Rodzicielski Szkoły 
Powszechnej Nr 11 w dniu 25 grudnia 
1937 r., początek o godz. 20 w sali Związ 
ku Rezerwistów przy ul. Tatarskiej Nr 5. 
Ceny biletów 1 zł od osoby. Bufet na 
miejscu obficie zaopałrzony. Orkiestra 
jazzbandowa.  * RAZA A : 

Ofiary 
W związku ze zbliżającymi się Świętami, 

zamiast przesyłania życzeń świątecznych ka 

pitan Józef Pittner, komendant Podokręgu 

Z S. złożył złotych 5 (pięć) z przeznaczeniem 

na Fundusz Obrony. Narodowej. 

Zamiast życzeń świątec”nych, dła bied- 

nych dzieci na choinkę składa zł 10 p. Hele- 
na Romer. 

Prytyckiego wywieziono 
do św. Krzyża 

Onegdaj z więzienia Łukiskiego w 

Wilnie wysłany został do więzienia Świę- 

tokrzyskiego bohater głośnego procesu o 
strzały na sali sądowej w Wilnie Sergiusz 
Prytycki, przez 2 instancje skazany na ka- 
rę śmierci, a następnie w trzeciej na do- 

żywotnie wiezienie. 
Prytyckiego kareiką więzienną  prze- 

wleziono na dworzec wileński pod silną 
eskortą z kiłku innymi więźniami. Skazań- 
ców przewożono w specjalnym wagonie 

o zakrałowanych oknach. te) 

10 pikieciarzy skazał 

sad starościński 
W związku z ostatnim! zajściami uliez- 

nymi, wywołanymi przez  pikietowanie 
sklepów żydowskich, wczoraj przed są- 
dem starościńskim stanęło 10 „pikiecia- 
rzy”. Wyrokiem sądu starożcińskiego ska- 

zani oni zostań na kary grzywny lub aresz 
tu kilkodniowego.   

„Opłatek* w Urzędzie 
Wolewijzkim 

Wczoraj o godz, 15 odbył się w dużej 
sali Urzędu Wojewódzkiego tradycyjny 
„opłatek”, w którym wzięli udział urzęd- 
nicy Urzędu Wojewódzkiego, słarostw 
oraz policji państwowej. W imieniu ze- 
branych przemówił i złożył życzenia wo- 
jewodzie  Bociańskicmu wicewojewoda 

Rakowski. 
Na przemówienie wicewojewody Ra- 

kowskiego w serdecznych słowach odpo- 
wiedział wojewoda, składając jednocze- 
Śnie życzenia wszystkim urzędnikom. 

Zwiększenie Składak: 
emerytalnej 

pracowników miejskich 
W dążeniu do ustabilizowania Fundu- 

szu Emerytalnego pracowników miejskich 
prezydent.miasta postawił przed Magistra 
łem wniosek o zwiększenie składk' eme- 
rytalnej o 2%/9 z tym iż pracownicy miej- 
scy będą płacili 60/6 swych poborów, a 
Zarząd Miejski 7%/e. Konieczność zwięk- 
szenia wpływów Funduszu Emerytalnego 
w drodze powiększenia składek ubezpie- 
czeniowych znalazła poparcie wśród 
członków Magistratu. Celem opracowania 
szczegółów projektu i zmiany odpowied- 
nich przepisów umowy ubezpieczeniowej 
pracowników miejskich powołana została 
odpowiednia komisja z ławnikiem dr. Fe- 
dorowiczem na czele. 

  

Wiadomości radiowe 
KONKURS DLA NOWYCH ABONENTÓW 

POLSKIEGO RADIA. 
Regionainy Społeczny Kuia'tet Radiofoni 

zacji Kraju w Wiinie w porozumien'u z Roz 

giośnią Wileńską ogłasza konkurs z nagro- 
udami. ; 

W konkursie mogą brać udział osoby, 

które zarejestrują się w okresie od 1 grudnia 

br. do 28 lutego 1938 r. 

Celem wzięcia udziału w konknrs'e nałe 

zy odpowiedzieć na pytanie: : 
dlaczego zostałem radiosłuchaczem 

poza tym należy podać: 

1) nazwisko i imię, 2) dokładny adres, 3) 

zawód biorącego udział w konkursie, 4) nu- 

mer posiadanego zezwolenia radioweg» oraz 

5, nazwę urzędu pocztowego w którym do- 

konano rejestracji i 6) datę rejestracji 

W konkursie mają prawo wziąć udział 
tyłko te osoby, na których nazwisko wysta- 

wione jest upoważnienie. й 

Jury konkursowe złożone z przedstawi 

cieli Rozgłośni, Regionalnego Społecznego 
Komitetu Radiofonizacji Kraju oraz przedsta 

wciela radiosłuchaczy wybierze najtrafniej 

z+ odpowiedzi, które będą nagrodzone. 
I-sza nagroda — rower męski lub dams- 

«i; wśród dalszych nagród liczne przedmioty 

potrzebne każdemu, więc sprzęty domowe, 

kupony na towary do kilku firm i t. d. 

Centrala Polskiego Radia przeznacza po- 

nadto nagrodę główną — książkę oszczęd- 

nościową Komunałnej Kasy Oszczędności z 

wkładem 1000 złotych. Nagroda ta będzie 

przyznana za jedną z najlepszych odpowie- 
dzi spomiędzy nadesłanych na konkursy re- 

gionalne wszystkich Rozgłośni. 

Odpowiedzi z napisem „Konkurs dła no- 

wych abonentów" — należy nadsyłać pod 

adresem Rozgłośni Wileńskiej Połskiego Ra- 

dia, Wilno, nl. Mickiewicza 22 lub wrzucać 

je do skrzynek umieszczonych w następują- 
cych firmach radiowych: 

M. Girda — ml. Zamkowa 20. 

M. Żejmo — ul. Miekiewicza 24 

J. Sałasiński — ul. Wileńska 25. 

Odpowiedzi nadesłane po terminie, pisa- 

ne nieczytelnie i ednpowiedzi nie odpowiada 

jace warunkom konkursu, będą unieważ- 

niene. 

ZAKŁADY GRAFICZNE 

„ZNICZ 
BANDURSKIEGO Nr. 4 WILNO, UL. BISKUPA 

Dzieła książkowe. druki książki 
dla urzędów pańsiwawych «2- 

morządowych. zakładów nanko* 
wych. Halety wizytowe, zapro: 

szema prospekitv. afisze i wszel- 

"kiego rodzaje roboty w zakresie 
drukarstwa 

WYKONYWUJĄ 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE     

"7 

PKO obniż: stopę 
_.precentov ą 

W związku z ogólną łendencją pola- 
nienia kredytu PKO obniża z dniem 1 sty- 
cznia 1938 r. stopę proceniową stosowaną 
przy skupie weksli na 40/e w słosunku rocz 
nym usialając równocześnie dolną granicę 
przy skupie akcepłów również na 40/9 

Jednocześnie PKO z dniem 1 stycznia 
1938 r. obniża stopę proceniową od po- 
życzek udzielanych na zastaw papierów 
wartościowych do wysokości 6*/,0/6 w sto- 
sunku rocznym przy wydatnym obniżeniu 
taryfy opłat manipulacyjnych. 

RADIO 
CZWARTEK, dnia 23 grudnia 1937 r. 

6,15 — Pieśń; 6,20 — Gimn.; 6,10 — Mu 

zyka, 7,00 — Dziennik por.; 7,15 — Mu- 

tyka; 8,00 — 11,15 Przerwa, 

11,15 — Śpiewajmy kolędy; 11,40 — 'Ut- 
wory skrzypcowe w wykonaniu Bronisława 

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

Hejnał; 12,03 — Audycja południowa; 13,00 

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

Gwiazdka: w domu — pogadanka Nałałii Pi 

leekiej; 13,15 — Koncert życzeń; 14,25 — 

„Ž6dl“ M. Gawalewicza; 14,35 — Wesołe tat 

ce, 1440 — Audycja przed gwiazdką; 14,45 

— 15,30 — Przerwa. 

15,30 — Wiadomości gospod.; 15,45 — 

Rozmowa 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 skczy 

neczka dła dzieci — omėwi Ciocia Hala: — 

1820 — Recital śpiewaczy Hel. Dał.; 18,40 

- Muzyka, 18,50 — Program na piątek; — 

18,55 — Wil. wiad. sport.; 19,00 — Teatr 

wyobraźni: „Miłość i śmierć Barbary" 19,10 

Piosenki francuskie; 19.50 — Pogadanka; 

20.00 — Wiedeńskie wałce, — operetka; w 

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

pogadanka; 2145 — „Nowy akademik“ — 

szkie literacki; 22,00 — Koncert kameralny; 

22.50 Ostatnie wiadomości, 23.00 -- Rewia 

„Sami sobie”; 23,30 — Zakończenie. 

TEATR I MUZYKĄ 
TEATR MIEJSK! NA PORNULANCE. 

— Dziś, w ezwartek dnia 73 i jutro w pią 

tek 24 grudnia 1937r. — Teatr na Pohulan 
=n nieczynny. | 

Traofeczry wvn”dek 
Nieszczęśllwemu wypadkowi uległ 27 

letni Timofiej. Miakinikow. fProst> 16]. Mie 
kinikow wracał o godz. 11 w stanie pija- 
nym do domu. Po drodze postanowił 
wstąpić na pogawędkę do murarza Tasz- 
kina. 

Taszkin jednak już spał i na pukania 
Miakinikowa nie odpowiadał. W drodze 

powrotne! Miakinikow, na niesświeflonej 
klatce schodowej, poślizgnął się i spadł, 
łamiąc podstawę czaszki. Nieszczęśiiwc- 
go o 6 rano znalazł dozorca. Pogofowie 
ratunkowe przewiozło go dogorywające- 
NĄ Ha sznitała Św Jakuba. "e. 

rypa 
zagraża twemu 
zdrowiu. Do zwal- 

czania gorączki przy 
grypie i przeziębie- 

  

niunadajg się dzię- 
ki swemu składowi 
chemicznemu tab- 
letki Togal, które są 
dob: środkiem 
rz lorgczkowym 

eciwbólo 
dy więc Pocwujesz 

pierwsze dreszcze, 
nie zwlekaj ani chwili 

  

  

Zmiana opascwania 
proszków z koauikie m 

Niniejszym zawiadamiamy, Sz. Odbiorców 

proszków „Migrene - Nerwosin* z KOGUT- 

KIEM*, że chcąc Im dać takowe w wykona- 

nie najbardziej higienicznym, bez dotyku rąk 
ludzkich, a całkowicie wykonanym me- 
chanicznie, S T OP NI0 W O wprowadzamy 
proszki te w nowym opakowanii w toreh- 
kuch higienicznych. 

Obecnie znajdują się w sprzedaży prosz- 
k. z KOGUTKIEM w dotychczasowym opar 
kcwaniu i NOWE W TOREBKACH. 

Uprzejmie prosimy o odnoszenie się z 
ZUPEŁNYM ZAUFANIEM do nowego opa- 

kcwania (W TOREBKACH), gdyż skład pro- 

szków NIE ULEGŁ: ZMIANIE. Po zużyciu 

starego opakowania proszki „Migreno-Ner- 

wosin" z KOGUTKIEM będą wytwarzane 
TYLKO w higienicznych TOREBKACH. 

Mokotowska Fabr. Chem.-Farm. 
Adeli Gąsecki | Synowie S A. 

я w Warszawie.



Czerwonego Krzyża Z Polskiego 

  

  

Moment uroczystego poświęcenia przez JE. ks. biskupa polowego dr. Gawlinę 
nowego lokalu Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie. 
Pierwszy od strony prawej widoczny prezes Zarządu Główn. PCK sen. gen. Osiński 

     

  

    
DO mnBYCIA : 3 Т:оска 17 w rrenie D. WAJMAR, Wilno, sie 
Na'tańsze źródło zakubu żyrandoli, abażurów, lamp biurowych i gabinetowych 
oraz wszelk. rodzaju arzejników (kuchenki, żelazka i t. d.). Dogodne war. spłaty 

  

  

NA GWIAZDKĘ? 
ZABAWKI — UPOMINKI — Przybory marmurowe 

LALKI "Wieczne pióra Flbumy-foto, Papeteria 
GRY Galanteria skórzana, Karty do gry 

_0ZDODY WŁ. BO Aa Ł. BORKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 5 tel. 372 

    

  

Skład Wędlin M. ŻYTKIEWICZA 
Wickiewicza 24 Tel. 15-14 

Na nadchodzące świeta poleca Szanown. Klienteli wielki wybór różnych wędlin 

Głośny film egzotyczny 

pierwszorzędnej jakości po cenach d. stępnych 

Nasz świąteczny orogram: Od 25 b m. pierwszy 66 
polski film eprezentscyjny produkcji 1937/38 roku .. FI a I k ca 

HEL os Świateczna niespodzianka dla wszystkich, Giqantyczny 
film w-g nieśmiertelnej nowieści Marka Twaina 

fićsiaąże i żelbieesi« 
W roli głównej Eroll Flynn. Dodatki: Atrakcje i aktualia 

Nieodwołalnie ostatni dzień 

  

  

Chrześcitańskie ino "Wielki program świątęcznv. . Cał>ść (nb'e części) genialnego 
utworu Heleny Mniszkówny 

ŚWIATOWID | , -..« TRĘDOWATA „cii: 
I ezešė „DRDYNAT MICHOROWSKI“ он лааа Barszczewska, Wisznie- 
wska, Wysocna, Cwiklinska, Brodniewicz, Junos/a:Stępowski i In Nad program: Atrakcje 

Początki seansów w powszednie d i 5, 7, 9, W niedzielę I święta 1, 3, 5, 7 1 9. 

OGNISKO | „Potwor“ 
Dziš wstrząsający 

HARRY BAUR i INKISZYNOW 
dramat życiowy p. t. 

Nad program UROZMAICONE DODATKI.  Pocz. seans. O 4-€j, w niedz. i św. o 2-ej. 

  

` W rolach głównych: 

  

Komunalna Kasa Oszczędności 
pow, lidzkiego w Lidzie 

Najpopułarniejsza instytucia. oszczędno*ciowa. Świadczą o tym następujące cyfry: 

w ciąau 11-t1 miesięcy b. r. (do dnia 1 qrudnia) suma wkładów zwiększyła się 

o zł. 73864.76, a liczba ks qżeczek wzrosła o 301. Oqó!na suma wkładów oszczęd= 

nościowych na dzień 1 qrudn a b. r. wynosi a zł. 452713.05, a ilość książeczek 1429 
Wszyscy powinni zaoszc76 >0ne nieniądze skl»d ć w KKO powiatu lidzkiego — 

Lida, ul. 3-go Maja 13, tel. 95. 
  

  

B. Mitropolitański 
Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 280 

Wyłączna sprzedaż 

znam. aparatów radiowych 
świstowei maa W ELEFUNIKEN 

SUPERHETERODYNY prądowa i baieryjne o mi- 
nimatnym zużycia prądu i niskiej cenia 

  

  

„KURIERK Nr. (43123 

Kolejka górska w Krynicy 

  
Rzuł oka na mknące wśród malowniczego terenu wagoniki otwartej w niedzielę 

kolejki górskiej linowo-terenowej w Krynicy. 

== „REKORD” w. 6. Cyryński 
WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
SDBZIORKIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
‚ Najdogodniejsze warunki spłaty, 

— Ceny niskie — 

      

  
  

  

  

  

        
  

   

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312. Konto rczrachun 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. 9.30—15.80 | 

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

      

    
   

    

  

3-go Maja 6 

Wydawnictwo „Kurier Wileūski*“ Sp. Z 0, 0, 

    

      

    

   

    

  

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

Baranowicze, ul. Ułańska 11 

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

Giełda zbożowo-towarowa | Ceny nabiału i [a] 
; + 

i Iniarska w Wilnie Związek Spółdzielni Młeczarskich i Jaj- 
z dnia 22 grudnia 1937 r. czarskich Oddział w Wilnie notował w 

= z I anas dniu 21 bm. następujące ceny nabiału 
Ceny za towar niei handlowej ia-.| ; jaj h ka: р 

<ości, za 100kg, paryte* W 'n, przy nor e Р hurt: | detal: 
nalnej taryfie przewozowe! ('e1 za 1090 ką wyborowe 3.70 4.00 

-co waq. st. zał) Ziemiopłody — w ładun- stołowe "3.66 3.907 
<ach waqonowych, mąka i otręby—w mnie|- solone 3.20 3.50 
szych Ilošciach, W ztotychs+ sery za 1 kg: 
żyto I stand, 696 gł! 22.53 23— edamski czerw. 2.40 2.80 

„ [I „ 60, 2220 edamski żółły 2.20 2.50 
Pszenica ž » Ё: . aś T litewski 2.00 230 

. „ ” » * | а1а kopa: sztuka: 
Jączmieńl. „678/673, (kasz) —  — nei 780 —14 

PAS WO BOZE a IA 1873 ar 2 720 —13 
WZM + 6205, (past) 1725 17.75 „ 3 6:90: =—12 

a A 2157 22 | S S 19.50 20.50 
Gryka „ 0107% 17.282 17.75 

Mąka pszen. gat, I 0—50% 47,50 43— Oqłoszenie 

° . * T-A 0—654, 4105 41,75 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej 

» . „‚ If 30—65% 34,50 *5.— w Baranowiczach 

° » » R > e ogłasza 

pl 58 — = 250 : 
” „  pastewna | 21.25-21.75 8 РГ_!Е_ЁВ_ГСХ _оіег]'ощ" ы 

$ ia at. ' 0—50% 34,50 35,— na wyd zierzawienie kina w asnego PorGZO> 

a => 5 1 0—65% 32. — 3750 3 2 E ago Sen przy ulicy Mošeickie 

a + „II 50—54 24.50 25— Przetarg rozpocznie się od kwoty złotych 
5 „  rszowa dn 95% 2450 25— | 6000 rocznej tenuly dzierżawnej wzwyż. 
= alemniaczana: „Suverior“ 31:50 32.— Oferty należy składać do biura Ochotni 

” czej Straży Pożarnej w Baranowiczach (ul. 
Otręby pszenne średnie przem. 15— 1550 Mościekiego 14] w kopertach zamkniętych 

stand. “ do godziny 10-1ej dnia 27 grudnia 1937 r. 
„ żytnie przem stand. 1350 14— Do oferty należy dołączyć kwit Kasy Stra 

Wyka 19.— 20— | zy Pożarnej na wpłacone wadium w wyso 

Łubin niebieski PE aż 
ŻĘ warcie ofert nastąpi w dnia grud- 

Siemie Iniane b.90% f-co w. 8.7, 44,— 44.50 | 241937 r. o godz. 19-ej w Kancelarii Zarzą 
Len trzepany Wołożyn 1480.— 15%0.— | du Straży (ml. Mościckiego 14). 

й * Horodziej 1800.— 1840 — Szczegółowe warunki do przejrzenia w 
2 3 Traby 1490.— '1520,— | kancelarii Straży codziennie od godz. 10 ej 

я p Morė 20 " /Ц::Ё:ц‹!”те\] y zastrzega sobie prawo od 
Len czesany Horodziej 1980 — 2070— | qunia dzierżawy z wolnej ręki, niezałeżnie 
Kądzie! horodziejska 148— 1520.— | od wyników przetargu, ewentualnie na pod 
Targaniec moczóny- 760.—  820,— | stawie EE e, : 

'ož — BR. „a Prezesa Zarządu 
* »-Wotošyn оо 2 Wice-Prezes i Naczelnik Straży. 

(EE ITKSNAUAOIIVBNC S NTPITAUNS SAS (©) B. Awinowieki 
Sekretarz (—) M. Koltin. 

00990089865408 | ——T171N92 ME 
Add AA KAAALASAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAABAAAAAAS 

° 
Księgi nieruchomości Handel i Przemysł 

opracowane  rrzez Stowarzyszenia PYTYYYPYYCYTYVYYVYVYTYYVYYTYTYTYVWYTYPYYCYYY 

Właściciali Nieruchomości i zaak- KALOSZE—ŚNIEGOWCE własnego wy- 
rebu- OBUWIE poleca polska wytwórnia 

ceptowane przez Władze Skarbowe | | ty NowICKI — Wilno, ul. Wielka Nr. 30 
oraz kwitariusze komornego — pqleca Pantofle ranne. 

r 
M Ł BORKOWSKI „Firma chrześcijańska „EŁEONORA* Świę 

№ ” te Janska I. Sklep A. Peas 
m i oleca na święta pocztówki, zabawki, gry. 

Wuno AReiaailcza E, LL Biłteciały piśmienne, malarskie, kreślarskie. 
FYrTYYYYTYTYTY] wieczne pióra, kalendarze na rok 1938, bile 

ty wizytowe i t. d. Geny niskie, 

    

      

    

     

     

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju—3 zł., ża gra-- 

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

ma wsi, w iniejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 

< domu... 
wystarczy przeciggngė 
puszkiem, aby subielny, 
przylegający puder nadał 
ani wygląd świeży i po- 
wabny — byle by to był, ros. 
linny, nie zatykający porów 

PUDER 

_ABARID 
Obwieszczenie 

6 LICYTACJI 
W myśl par. 83 rozporządzenia Rady Mi 

nistrów z dnia 25 czerwca 1982 r. o postępo- 
waniu egzekucyjnym Władz Skarbowych 
Dz U. R. P. Nr. 62 poz. 580), Urząd Skarbo 
wy w Lidzie podaje do ogólnej wiadomości, 
że dnia 4 si sia 1937 r. o godz. 11 w loka 
tu Nowokuńskiej lieleny w. Kurmaniszki, 
gm Ićjszy ciem uregulowania zaległych 
należności różnych wierzycieli — tyt. ' 13727 
ii ORA llelena — Kurmaniszki, 
gm. Izjszyszki odbędzie się sprzedaż z licyta 
cji niżej wymienionych ruchomości: 

„2 krowy — 200 zł., 1 koń gniady 250 zł., 
1 źrebak siwy roczny — 400 zł., 3 owce stare 
— 86 zł, 15 pudów żyta w ziarńie — 45 zł., 
19 pudów owsa w ziarnie — 30 zł. 

Zarząd Gminy w Ejszyszkach tyt. 18727 
na 274,01 zł.. 

Urząd Skarbowy tyt. 61568 na 40,78 zł., 
tyt 45806 na 57,00. 

P. Z. M. W. tyt. 38766 na -124.83 zł. 
Pónadto odsetki i koszty egzekucyjne, 
Zajęte przedmioty można oglądać 4 stycz 

nia 1938 r. od godz. 10 do godz. 11 w юКа 
zobowiązanej. 

  

    

   

   

   

   

Naczełnik Urzedu Skarbowego 
(—) J. Kiemau 

Obwieszczenie 
0 TICYTACN 

W myśl par. 83 rozporządzenia Rady Mi 
nistrów z dnia 25 czerwca 1932 r. o py! 
powaniu egzekucyjnym Władz Skarbow(ch 
(Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 50], Urząd Śkar 
bcwy w Lidzie podaje do ogólnej wiaddomoś 
ci, że dnia 4 stycznia 1938 r. o godz. 11 30 w 
łekalu Antonowicza Antoniego w. Margi, gm. 
Ejszyszki celem uregułowania zalerłych na- 
leżności Urzędu Skarhowego i P. Z. U. W. 
(tyt. 9866 i in.) Antonowicz . nfoni — i 
gm szki odbędzie się sprzeda 
cji niżej wymienionych ruchomoś 

2 krowy pstre — 200 zł., 4 iłów. 
— 200 zł., 2 świnie tuczen białe — 
50 pud* żyta w zisrnie — *"a 
owsa w ziarnie — 9 zł., 160 pu 

100 sł. 100 nudów koniczyn* - - 164 й, 
Urzad Skarhowy tyt. 98A6 na 15.41 zł., 

tyt. 59750 na 49.48 zt., tvt. 2919 na 49 (R zł, 
tyt 48762 na 52 zt., tvt. R7891 na 40,56 zł. 

Р, Z. U. W. fvt. 106%) na 6848 zł, tyt. 

38015 na 264,77 zł. 
Ponadto odsetki i koszty egzeknevine. 
Zajęte nrzedmioty mnżna osladać dnia 4 

stycznia 1938 r. od godz. 11 w lokalu zobo- 
wiązanego. 2 

    

       

  

    

    

  

Naczelnik Urzedu Skerbowego 
1 J. Kieman. 

  

  

Konkurs 
Zarząd „Resursy Polskicj" 

Sza niniejszym konkurs, na p; 

zaraz bufetu w lokalu Resursy Pols 

Tnformacji udziela oraz oferty należy uad 

syłać pod adresem Sekretarza Zarządu $. Ja 

montowicza — Lida, Zarząd „Mieiski. 

ё Zarząd Resursy Polskiej. 

w Lidzie. 

Lida, 17 grudnia 1957 r. 

  

    

„AAAASAAAAAAASAAL ARA ASALAKASAMAAAAAAAA AAA 

LEKARZE 
TYTYYYYTYYTYTYYYTYTTYYPYYYPYPYYTYYYYYYTYYY 

DOKTOR '1ED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordvnator Szpitala Sawicz Choroby skórne 
weneryczne i kobiece, ul Wileńska Wr. 44, 
tei 18 86 Przvinnie ad 5 7 wiecz 

AAAAAAAAAAAARLASAKAA IS AAAAAAAAAAASAAAAAAAS 

AKUSZERKI 
TTYTYWYVYVYVYYYYYYYYYYVYYYYYYVYTYTYYYVYVYY 

AFUSZERLA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz %ej rano do godz. 7-ej 
wieczorem Ul. Jakuba adsińskiege 5—18 
róg Ofiarnej okok Sądu 

  

AKUSZERKA 

M.Brzezina 
masaż leczniczy i elektryza.jn Ul Grodz-   ka Nr. 27 (Zwierzyniecj 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. pized tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gi, drobne'10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gr. 
za wiersz jeduoszp. Do tych ceu dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabe'arycz= 
ne 500%, Układ ogłoszeń w tekście 5-cio iamiwy, za teksteu 10-łanu wy. Za 
treść ogłoszeń I rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
"zastrzega sobie prawo zm.any terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze- 

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

DAINOS TDS TIME SERA 

Druk. „Zaięgezkdąo, ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel, 3-40, 

- * w Wilnie, ® 4 

Redaktor odp, Jan Pupialto   
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