
` 

5 

    
    
   

      

ROK XiV. Nr. 357 (4317) = WILNO, czwartek 30 grudnia 1937 r. Cena 15 gr. 

KURJER WILEŃSKI 
_Wileńsko-Nowogródzki, Grodzieński, Poleski I Wołyński 

  

- Pochwała Sta 
Wydawało sie. że bo rozstrzelaniu 

najwybitniejszych wodzów czerwonej 

armii z Tuchaczewskim na czele, Sta 

Eu już nie będzie w stanie wymyślić 

- mic takiego, co by mogło zadać jeszcze 

jeden wielki cios Rosji sowieckiej i 

obniżyć jej prestige. oraz znaczenie 

ta arenie polityki międzynarodowej. 

Na szczęście jednak dla wszystkiecn 

państw, znajdujących się pomiędzy 

Rosją sowiecką a Niemcami, despota 

moskiewski okazał się bardziej przed 

siębiorczy, aniżeli można było przy- 

puścić. Po upływie bowiem półrocza 

od rozstrzelania kwiatu generalicji 
sowieckiej, jako zdrajców i szpie- 

gów, zabrał się do dyplomacji sowiec 

kiej, czyli tej strony wszelkiej państ-_ 

wowości, która poza armią jest naj- 

bardziej zwrócona do świata zew- 

nętrznego I od której reputacji w du- 

tej mierze zależy ciężar gatunkowy 

państwa w społeczności międzynaro 

dowej. 

* W ciągu ostatniego półtora miesią 

ca zostałi odwołani do kraju i aresz- 
towani pod zarzutem zbrodni giow- 

nej do niedawna nawybitniejsi dy- 

ptomaci sowieccy. Pogrom dyploma- 

cji sowieckiej został rozpoczęty: bo- 

daiże od Anionowa-Owsiejenki, b. 

ta. Oto ich nazwis- 
 Dawtjan, Brodows- 

=" rieniew, Asmus, Pr 

dolski, Aleksandrowicz, Jakubowicz 

iid. Wszystko to ludzie, którzy jesz- 

cze tak niedawno, rezydowali w sto- 

licach różnych państw w charakterze 

pełnomocnych posłów Rosji sowiec- 

kuej za granicą. Oprócz nich, zostali 

aresztowani niedawni zastępcy Ludo 

wego Komisarza Spraw Zagranicz- 

nych Litwinowa — Krestinskij i Ka 

rachan, seniorzy dyplomacji bolsze- 

wiekiej. Jeszcze wczoraj wszyscy ci 

udzie urządzał wspaniałe przyjęcia 

na których spotykali się z przedstawi 

cieclami innych państw. Jeszcze wczo 

/ raj.robili oni politykę, reprezentowa 

p 

fis woje państwo, jako ludzie zaufani. 

A dzisiaj? 16 grudnia br. Jeżow 

zaczął ich rozstrzeliwać za „zdradę 

główną, systematyczne szpiegostwo 

na rzecz jednego państwa łza dział 

ność terrorystyczną”. Jako pierwsi 

zostali rozstrzelani Karachan, Cukier 

man i szereg innych, którzy z sowiec 

kim korpusem dyplomatycznym nie 

byli związani i których np. jak Jenu 

kidzego, b. sekretarza CIK'u Związku 

prawdopodobnie tylko dla ozdoby do 

łączono do dyplomatów. - 

Nie sposób tutaj mówić o wszyst- 

kich, lecz obok Karachana nie moż- 

na przejść milcząco. Stanowi OB bo- 

wiem doskonałą ilustrację. Przecież 

Karachan, to bodajże jeden z najwy- 

bilniejszych dyplomatów Rosji Sowie 

cktej. W r. 1918 bierze czynny udział 

w - pertraktacjach bolszewików z 

przedstawicielami państw central 

mych w Brześciu. Od r. 1918 jest 

członkiem kolegium w Ludowym Ko- 

misariacie Spraw Zagranicznych o 

raz zastępcą  Cziezerina. Następnie 

przez pewien czas piastuje stanowis- 

ko posła spwieckiego Ww Warszawie. 

Od r. 1923 do r. 1927 jest posłem So- 

wieckim w Chinach, gdzie rozwija 

bardzo ożywioną działalność at 

matyczno-polityczną i progade! me 

ką grę polityczną z wybi jającym się 

wówczas na czoło Chin , Czang Kai- 

Szekiem. Jednocześnie pocz" SIĘ 

sto normalizacji stosunków japońsko- 

w Warszawie. Na-. 

nięto innych, z róż-. 

  

sowieckich i w r. 19256 podpisuje w i- 
mieniu Rosji sowieckiej umowę z Ja 
ponią. 

Co prawda, polityczna gra z Czang 
Kai-Szekiem skończyła się fiaskiem i 
Rosja wówczas nie osiągnęła swoich 
celów w Azji. Wątpliwą jednak jest 
rzeczą, ażeby Karachan zawinił. Prze 
graną bolszewicką w Chinach w o- 
wym okresie, należy raczej zapisać 
na konto Kominternu, który w okre- 

sie zdobywania przez Czang-Kai-Sze- 

ka Szanghaju i jego marszu na pół- 
noc, rozpoczął przeciw niemu knowa 
nia i w ten sposób zraził wodza odra- 

dzających się Chin do Rosji sowiec- 

kiej. 

Należy sądzić, że i Stalin, w dzia- 
łalności Karachana w Chinach nie 
przestępczego nie dostrzegł, skoro w 

końcu 1927 roku mianuje go ponow- 

"nie zastępcą ludowego komisarza spr. 

zagranicznych. Będąc na tym stano- 

wisku Karachan jest wciąż wysyłany 

ze specjalnymi misjami za granicę. 

W r. 1933 zaś jedzie do Teheranu i 

Turcji, aby tam bronić interesów pań 

stwa sowieckiego i nie dopuścić do 

rozluźnienia stosunków z Rosją So- 

wiecką. Kiedy zaś w r. 1934 w stosun 

kach sowiecko-tureckich następują 
pewne tarcia — to na stanowisku po- 

sła sowieckiego widzimy Karachana, 

juko: najlepszego znawc? stosunków 

Bhnskiego i Dalekiego Wschodu. Na- 
"stępnie Karachan znów zostaje odwo- 
lany do Moskwy i zostaje mianowany 
jednym z zastępców Litwinowa. 

I otóż w dniu 16 grudnia oficjalna 

agencja sowiecka TASS, komuniku- 
je, że został on razem z innymi roz- 
strzelany za szpiegostwo, zdradę głó- 
wną itd, A Krestinski, Jureniew, Bo-. 
gomołow i inni wyżej wymienieni, 

którzy raptem pod zarzutem szpiego-   stwa znaleźli się w więzieniu? Co dzie 

  

  

je się z nimi? O ile dótąd nie zostali 

"rczstrzelani — to z pewnością będą 

rozstrzelani. Przecież niedawno w Ro 

sji sowieckiej uroczyście obchodzono 

dwudziestolecie GPU i najwybitniejsi 

dygnitarze sowieccy zapewnili, że ża- 

der najdrobniejszy szpieg nie unik- 

rie karzącej ręki stalinowskiego ko- 

misarza Jeżowa. A wymienieni dyplo 

uaci, to nie jakieś drobne rybki szpie 

gowskie, lecz szpiedzy co się zowie. 
I któż wobec takich faktów zech- 

ce pertraktować z następcami roz- 
strzelanych i wciągniętych na ježo- 
wowską listę proskrypcyjną? Jeżeli 
bowiem Karachan i inni, z którymi 
różne państwa zawierały umowy oka 
zali się szpiegami i zdrajcami — to 

jakie są gwarancje, że ich następcy 

nie są lub nie będą szpiegami. A od 

takich dyplomatów, każde szanujące 

cię państwo będzie się trzymało jax 

najdałej. Przykład Francji jest pod 

tym względem wystarczającym dowo 

dem. Po rozstrzełaniu bowiem Tucha 

czewskiego Litwinowowi już nie uda 

ło się zwabić Delbosa do Moskwy w 

celu zacieśnienia stosunków francus: 

Fo-sowieckich.. Po rozstrzelaniu zaś 

Karachana i innych dyplomatów izo 

iacja Rosji sowieckiej siłą rzeczy je- 

szcze zwiększy się. › 
Co więcej. Fo co Stalim uczynił do 

tychczas dla poderwania znaczenia 

Rosji, jako czynnika polityki między 

narodowej, nie da się naprawić przez 

wiele lat. I za tó właśnie Stalinowi z 
punktu widzenia polskiej racji stanu 

należy się jak największa pochwała. 

Z jednej strony bowiem ostatnie po- 

czynania Stalina znakomicie wzmae- 

niają pozycję Polski w stosunku do 

Francji, z drugiej natomiast otwiera 
ją duże perspektywy dla utworzenia 
bioku państw neutralnych pomiędzy 
Niemcami a Rosją sowiecką. 

Zet.   

ARE ZIEZERECRE O WAZON RTS ZZY DEKOR ZZA NAN 

‹ Pożoga wojenna w Chinach 

  

  

  

  

Widok ogólny chińskiego miasta Tsingtau, zajętego ostatnio przez wojska japońskia. 
Miasto to wskutek operacyj wojennych zostało doszczętnie spalone. 

'B. premier nawołuje Litwę 
do porozumienia sięz Polską 

Z Kowua donoszą: katolicki „XX 
Ainžius“ zamieścił wywiad, udzielony 
współpracownikowi tego dziennika 
przez b. premiera dr. L. Bistrasa. Na 
zapytanie, jak zapatruje się na bez- 
picezeństwo trzech państw baityc- 

kich, dr. Bistras wyraził pogląd, że 
bezpieczeństwo tych państw może być 
zagwarantowane jedynie przez roz- 
szerzenie ich zwiazku na Potskę, gd” 
rozszerzenie zwiazku na północ — na 
Finlandię i państwa skandynawskie 
— jest trudne do zrealizowania. 

| Zaznaczając, że realizacją związ- 
ku, składającego się z Litwy, Łotwy, 
Estonii i Polski, napotyka na trud- 
ności ze względu na stanowisko Lit 
wy, dr. Bistras eświadczył z nacis- 
kiem: „Lepiej szukać łakiegokolwiek 
modus vivendi z Po'ską, aniżeli ry- 
zykować los państwa”. 

Należy zaznaczyć, że jest to już 
drugie teso rodzaiu wystanienie dr. 
Bistrasa, które odźwierciadła jega 0- 
sobiste poglądy na stosunki polsko- 
litewskie. 

Flm z bomóardowan'a okrętu „Panay” 
będzie wyświetlany w N. Jorku i Londynie 
K£ONDYN, (Pat). Oczekiwane z takim na- 

pięciem zdjęcia filmowe dokonane przez о- 
peratora angielskiego Allefa na pokładzie 

Kkenonierki „Panay“ podczas bombardowa- 

tunika! a rządem (radttskim Próda (ił NI 
PARYŻ, (Pat). Strajk pracowni- 

ków zakładów użyteczności publicz- 
nej, który rozpoczął się już w nocy, gdyż autobusy nocne jaż nie kurso- 
wały, rozszerzył się znacznie e Świ- cie. Kolej podziemna i autobusy są 
nieczynne. 

Publiczność nie poinformowana 
o strajku, który postanowiony został 
w nocy oczekuje daremnie na przy- 
stankach i dopiero pikiety strajkują. 
eych uprzedzają ją o wstrzymaniu ru 
chu. Taksówki nie bioru udziału w 
strajku i organizują wspólne przewo- 
zy pasażerów zbierając obfite żniwo. 

PARYŻ. (Pa. Straik w zakłą.   dach użyteczności nublicznej okręgu 

Polityczne tł6 strajku 
paryskiego przybrał charakter straj. 
ku powszechnego. Szoferzy taksówek, 
solidaryzująe się z pracownikami 
metro i autobusów, odmawiają prze- 
wożenia pasażerów. W gazowni, ele- 
ktrowni i w zakładach wodociągo- 

dach użyteczności publicznej w Paryżu. 

wych oraz sprężonego powietrza po- 

djęto zarządzenia, by przynajmniej 

narazie paryżanie nie odczuli skut- 
ków przerwy w pracy. Służba bezpie- 

czeństwa oraz obsługa chorych w szpi 

talach są zapewnione. 

oświadczenie premiera 
PARYŻ, (Pat). Dziś w godzinach 

przedpoludniowych zebrali się pre- 

mier Chautemps, wicepremier Blum, 

minister spr. wewn. Dormoy i mini- 

ster obrony narodowej Daladier + 

pałacu Matignon, Gelem naradzenia 

się nad sytuację wytworzoną przez 

: i ników użyte 
generalny straik nracow yi 

czności publicznej. 2——777-—2 RECZ ZZ WRZE SEE EBKCZA 

Zycie jest sensacyjniejsze 
od najbujniejszej wyobraźni. 

|Przekóna się o tym każdy, kto przeczyta powieść — 

wsbomnienia p.t. 
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W czasie tych obrad zjawila się 
delegacja strajkujących pracowni: ków z prośbą o udzielenie audiencji. 
Premier Chautemps udzielił odpowie- 
dzi, iż delegacja nie może być przy- 
jeta przed powrotem do pracy. Po za 
kończeniu obrad premier Chautemps 
złożył przedstawicielom prasy nastę- pujące. oświadczenie: j 

Sytuaeja stworzona przez strajk 
pracowników użyteczności publiez- 
nej jest poważna, iecz rząd zdecydo- 
wany jest na przedsięwzięcie jak naj 
bardziej stanowczych kroków. W żad 
uym wypadku nie należy się liczyć. 
aby Świadezenia niezbędne dla życia 
narodu mogły uloe iakieikotwiak 
przerwie. Strajk obecny wybuchł w 
warunkach, które nie pozostawiaja 

żadnych watniiwości ca da intenryi 
Jgo przewódców. Nastapił on ha- 
wiem w chwili, kiedy ministers neaw 
s.ewn. czynił właśnie ofiriatne obiet 
nice zainteresowanym. a ja n*zyrzek- 
łem im ndziełania audiencji dziś ra- 
ne, Porvż padł tedy of$iasa strajku 0 
charnkterze socjalnym. który pasta) 
Świadamie snrowokowany, i abciażo 

       niesłusznie enią ludność paryską, nie 
  

uia jej przez Japończyków zostały przywie- 

zione wczoraj w samolocie „China Clipper“ 
do Ameryki. Samolot ten wylądował na lot- 
uisku Alameda w Kalifornii, po odbyciu cy- 

zykownego lotu najpierw wzdłuż rzeki Jang- 

tse do Hong Kongu, a stamtąd poprzez Pa- 

eyfik do Kalifornii. 

Film mający 5 tysięcy stóp długości, za- 

asekurowany jest na sumę 60 tysięcy funtów 

szterlingów. Uzbrojeni agenet polieji federai- 

nej tworzyli ochronę przy przetransportawa 

niu filmu pancernym samochodem z lotnis- 

ka Allameda na lotnisko Oakiand, skąd wy- 

startował speejalny szybki samolot, którega 

łudowania oczekują w Nowym Jorku dziś © 

godz. 3 popołudniu. 

О 6 popołudniu skończona będzie kopia 

filmu, którą wyśle się natychmiaset do Lon- 

dynu na pokładzie statku linii Hamburg — 

Ameryka, odpływającego we czwartek z No- 

wego Jorku do Furopy. Londyńskie towa- 

rzystwa filmowe pertrakłują obecuie celem 

wysłania na spotkanie statku speejalnego sa 

mojotu, który by gdzieś na Atlantyku odeb- 

rac mógł film ze statku I przyśpieszyć w 

ten sposób przybycie filmu do Londynu, aby 

go móc tutaj wyświetlać począwszy od po- 

niedziałku 3 stycznia, Wyświetłani" filmu w 

"Nowym Jorku rozpocząć się ma we czwar- 

tek wieczorem. 

ać 

„znajdując dla siebie żadnego uspra- 
wiedliwienia. 

Apeluję do ladności o zachowa- - 

nie spokoju, do pracowników zaś u- 

żyteczności publicznej, którzy dali 

wciąsnać się w ten pożałowania god- 

ny strajk, © opamiętanie się. Jedni & 

drudzy powinni być pewni. że rząd 

potrafi wypełnić swe zadanie i, mimo 

wszełkiego stawianego mu operu do- 

prowadzi do podjęcia pracy. 

Wojsko na zastępstwo 
strajku'ących 

BREST, (Pat). Wieczorem odje- 

chało z Brestu do Paryża około stu 

oficerów i podoficerów marynarki, 

mechaników, szoferów i elektrotech- 
ników, celem zapewnienia sprawne- 

go funkcjonowania instytucyj użyte- 

czności publicznej w Paryżu. !  
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cjówki komnistyczne miały zamordować Alina 
Rewelscvine zeznania przywódcy C.S.A.R. o sp'sku komunistycznym 

Dałej Deloncle zaznaczył, Iž nozosta- | maszynowe. Omawłając dalej organizację 
wał również w kontakcie z pewnyst wyż | komunistów Deloncie stwierdził, że bojów 
szym oficerem z domu wojskowego pre | ki fego sironnictwa liczą około 70 tys. lu 
tydenia republiki, który fo oficer zwrócił | dzi, pozostających pod kierownictwem o 
się da niego o dostarczenie mu pewnych | licerów rezerwy. Komuniści zamierzali na 
ludzi oraz karabinów maszynowych celem | samym początku zamordować minisirów 
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ADAM ZOKUCIEWSKI 
syn Jana i Eweliny 

Inżynier mechanik, b. ochotni« 13 p ułanów wileńskich 
zmarł ania ć» grudnia 1937 r. u godz. 8 wiecz. 

© terminie pogrzebu ukaże się ponowne powiadomienie 
RODZINA 

    

PARYŻ |Patj. W związku z aferą C. S. 
A. R., co do której foczy się dałsze śledz 
two. Sędzia śledczy Betielle przesłuchiwał 
w obecności obrońców Eugeniusza Delon 
tle, który uchodzi za szefa spiskowców. 

Deloncie złożył nader obszerne zezna 
ała, w których przedstawił posiadane 
przez niego Informacje © możliwości ko | 
munistycznego zamachu słanu oraz omó- 
wił kroki, jakie poczynił, aby się temu za 
machowi przeciwstawić. Zdaniem Delońcie 
zamach stanu miał nastąpić w nocy z dn. 
15 na 18 Hstopada. Gdy otrzymał na ten 
jemał informacje postanowił nawiązać kon 
Jakt z Ernestem Mercier, prezesem Union 
Generale de L'electricite, z kórym też spol 
kał się dnia 9 listopada. Mercier sklezo- 
wał go do Jednego z b. ministrów, który 
miał oświadczyć, Iž powiadomi © <ałej 
sprawie zastępcę szefa sztabu głównego 
gen. George. 

Deloncle stwierdził następnie, IŻ w po 

rozumieniu z generałem Deselgnrur о- 
trzegał również generała Gamelin. Gen. 
Deselgneur powładomił mianowicie o spi 

sku gen. Gamelin, Deloncie zaś — gen. 
Dutfieux, członka Najwyższel Rady Wojen 
mej | Inspektora piechoty Gen. Duffieux 
miał oświadczyć swemu informatorowi, że 
szeł sztabu. głównego nie był zaskoczony 
tymi wiadomościami, gdyż był jakoby już 
» tym wcześniej powiadomiony. O 

obrony pałacu elizejskiego. 
Z kolei Deloncle przedstawił sędzie- 

mu śledczemu szczegóły wykrytego przez 
siebie spisku komunistycznego. We wszyst 
kich okręgach Paryża z wyjątkiem czte- 
rech, gdzie komuniści mają bardzo nieli 
cznych zwolenników, miał hyć w określo 
nym terminie podjęty atak oddziałów sztur 
mowych, liczących około 18 tysięcy ludzi. 
wyćwiczonych na modłę wojskową I uzbro 
jenych w nowoczesne karabiny ręczne I 

SALAMANKA, (Pat). Tntejsza sta- 
eła radiowa donosi, że w czasie wczo- 

JEAN DE LUZ [Paij. Agencja Havasa 
donosi: W dniu wczorajszym bitwa o Te 
rusi nabrała niezwykie gwałtownego cha 
rakteru skutkiem wywieranego stale naci 
sku na linie rządowe, znajdujące się poza 

miastem, przez oddziały gen. Arandy. W 

clągu całego dnia walczono zacięcie o sze 
reg wyniosłości w okolicy Conduc, które 
6 zmroku przeszły ostatecznie w ręce pow 

stańców. 

Z pozycyj swołch, znajdujących się na 
odcinku Los Morrones, przeprowadzili 
powstańcy szereg gwałtownych ataków na 
równinę Lavega I krańce miejscowości 

Sanblas. Powstańcy musieli walczyć wręcz, 

aby stopniowo zdobyć kilka pierścieni © 
kopów rządowych. Główna akcja toczyła 
stę na prawym skrzydle wojsk rządowych 
na północ od Teruelu. Powstańcy wprowa 
dzali tam z kcżdą godziną nowe oddziały 
do bitwy. Sprzyjającę, wartnki atmostery 
czne pozwoliły lotnictwu powsłańczemu 
na rozpoczęcie intensywnej działalności.   

  

Nacjonalizm i chłop 
Hasło nowego rządu rumuńskiego 
BUKARESZT (Pat). Po złożeniu przy» 

slęgi przez członków nozego  gabineiu 
król Karol wygłosił przemówienie, w któ 
rym odświadczył między in.: 

„Nie bez głębokiego namysłu powie- 
rzyłem panom sier rządów w tych trud- 
nych godzinach. Macie przed sobą wiele 
pracy I winniście być ożywieni uczuciami 

niezachwłianego patrlotyzeu 1 wierności 
wobec monarchy I kraju. Jestem przekona 
ny, że uczucia te tkwią głękoko w wa 

szych sercach | że należycie do grupy, 
której hasłem jest „Bóg, król I naród”. 
Wstępujecie na nową drogę, na której de 
wizą jest nacjonalizm. Jest to dewiza pię 
kna,.lecz mogąca nasuwać pewne irudno 
ści. Macie niewątpliwie dość doświadcze 
nia i ducha poświęcenia, aby wypełnić 
*bez wahania, lecz zarazem z należytą osi 
+ożnością trudną misję, którą wam powie- 

tam. 8 
Podstawa na której opiera się cały ga 

binet, mający wzniosię dewizę „Bóg, król 
i naród” łączy w sobie dwie dzisizjsze po 
tęgi: siłę nacjonalizmu, poparią przez naj 
licznieśszą w kraju warstwę chłopską. To 
są symbole zjednoczenia w tym gabine- 
cie i jestem przekonany, że wy wszyscy bę 
dziecię umieli wypełnić z całym oddaniem 
tę szczyłną misję I wprowadzić w życie te 

| hasła, którymi kieruje się naród rumuński. 
| Życzę wam jaknajwiększego powodzenia, 

które przyczyni się do zwiększenia siły na 
rodu | wzmocnienia naszej ojczyzny. 
Niech Bóg wam dopomaga”. 

W odpowiedzi na fo premier Goga 
oświadczył: 

„Poczytujemy sobie za wielki zaszczyt 
zaufanie Waszej Królewskiej Mości i [e- 
steśmy zdecydowani wypełnić powierzoną 
nam misję z całym poświęceniem. Pełen po 
szanowania dla form konstytucyjnych rząd 
któremu mam zaszczyt przewodniczyć pra 
gnie już od pierwszej chwili zapewnić, a 
by życie naszego państwa przy utrzyma 
nłu ładu | autorytefu upływało w atmosie 
rze pracy i uczciwości. I idea narodowo - 
chrześcijańska ze wszystkimi swymi atry 
butami logicznymi znajduje się u podstaw 
naszej koncepcji rządowej, kióra siłą rze 
czy kieruje się przede wszystkim ku lud 
ności włościańskiej, słanowiącej najsilniej 
szą podstawę, na której opiera się nasze 
państwo”. 

Premier Goga zakończył swe przemć 
wienie wyrazami hołdu dla króla Karola, 
którego zapewnił o bezoranicznym: odda 
niu, podkreślając, że działalność nowego 
gabinetu przepojona będzie duchem po- 

święcenia. : Z   
Polityka zagraniczna Rumunii 

pozostanie bez zmian 
„BUKARESZT, (Pat). W ciągu dn. 

dzisiejszego dokonano przekazania 
władzy nowym ministrom. Nowy mi- 
nister spr. zagr. Istrate Mieeseu zaz- 

| naczył, iż będzie kontynnował polity- 
ke swego poprzednika & zachowa- 

| niem wszystkich istniejących Soju- 
szów. 

Japonia udziela odpoczynku swej armii 
TOKIO, (Pat). Dowódca floty ja- 

pońskiej w Szanghaju oświadczył ko- 
respondeniowi dziennika. ,„„Asahi*, że 
ekspansja japońska w Chinach śrad- 
kowych, a zwłaszeza. w obszarze 
Szanghaju, następowa będzie ty!łko 
stopniowo z uwagi na kompleks mie 
dzynarodowych interesów. 

Dowódca armii japońskiej w Cbhi- 
nach gen. Maisui złożył również w 
prasie oświadczenie, w którym zape- 

wnił o zamiarze udzielenia swej ar 
i mii odpoczynku, który to okres czasu 
będzie dla Chin i in. mocarstw spo- 
sobnością do rozważenia sytuacji. 

" Generał - wyraził przypuszczenie, 
że opór Cząng Kai Szeka w stosunku 
do układów z Japonią jest nie do prze 
łamania oraz oświadczył. iż nie pow 
róci do Japoniip rzed przywróceniem 
pokoju w Chinach. 

  

Czterech wyższych oficerów sowieckich 
trafiże da niewoli w Hiszpanii 

raįszych walk wojska powstańcze į, 

Powstańcy wypierają rządowców — 
spod Teruelu 

  

Bluma, Dormoy I Lebas, aby stworzyć po 
zory, że chodzi o zamach faszystowski, a 
następnie zaatakować siódmy okręg pary 
ski I opanować minisferstwo wojny oraz 
koszary znajdujące się w tej dzielnicy. 

Ošwladezenia swe Deloncle zakończył 
stwierdzając, iż informacje te podał z wła 
snej woli szeregowi osób cywilnych I woj 
skowych I żu w konsekwencji nie widzi 

potrzeby ukrywania swej działalności an 
tyrewolucyjnej. 

wzięły do niewoli czterech wyższych 
oficerów sowieckich. 

Od świtu aż do zapadnięcia zmroku eska 
dry samolotów bombardujących, eskorto- 
wane przez liczne samoloty myśliwskie, 
nie zaprzestawały bombardowania koncen 
tracyj riądowych, znajdujących się prze- 
ważnie na przedmieściach Teruelu. 

Gen. Aranda nie wprowadził jeszcze 
do akcji swych głównych sił, ogranicza 
łąc się na razie do działalności straży 
przednich, których zadaniem jest zdoby- 
wanie pozycyj, dominulących nad koncen 
hacjami nieprzyjacielskimł. 

Bitwa o śródmieście Teruelu esiągnę 
ła swój punki najwyższy wczoraj wieczo- 
tem. O godz, 1% nastąpił wielki nalot 
eskadr powstańczych na oddziały rządo 
we. Nadawcza stac'a radiowa w Teruelu 
uzyskała wczoraj połączenie z Saragosą, 
zawiadamialąc, że dzień był bardzo cięż 
ki, lecz że daje się już odczuć działalność 
wojsk powstańczych, ipieszących z odsie 
czą. za» > 

Uspokojenie w Palestynie 
JEROZOLIMA, (Pat). Po siedmio- 

dniowych nieustannvch działaniach 
wojsk brytyjskich przeciwko bandom 
terrorystów na północy Palestyny, na 
stąpiło wreszcie newne usnokoieni> 
Większość oddziałów powróciła do 
swych obozów, pozostawiając w sze- 
regu miejscowości tylko swe posterur 
ki. Ludność miejscowa pracnie pod 
dowództwem oficerów nad naprawą 
uszkodzonych w czasie walk dróg, 9- 
trzymująe za to zapłatę. Komunika- 
cja na drodze z Agre do Safed jest w 
dalszym ciagu przerwana. 
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JALSKINA 
ndbęcą są nowe 

wybory 
PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa do- | 

nosi z Bukaresztu, że według wiudo- | 
mości z wiaragodnych źródeł rząd 
rozpisze nowe wyhory do parlamentu 
po rozwiazania izby wyłonienej z wy 
borów odbytych dnia 20 grudnia. 

Degrelle skazany 
"za zniesławienie 
«ANTWERPIA (Pat). Trybunał cywilny w 

Antwerpii: wydał: wyrok w procesie, wyto 
czonym przez van Cauwelaerta szefowi 
partii reksistów Degrellowi. Degrell roz- 
powszechnił swego czasu wiadomość, że 
van Cauwelaert ofrzymał 63 tysiące 817 
franków jako procenf od  zaciągniętej 
przez niego pożyczki dla miasta Antwer 

pił. 
Trybunał uznał, iż zarzut łen jest nie 

słychanie ciężki, odyż w czasię zaciągnię 
cia pożyczki van Cauwslaert był prezyden 
ten Antwerpii. Ponieważ. Degrelle nie po- 
trafił udowodnić swego zarzułu, sąd wy 
dał wyrok, skazujący go na zapłacenie 25 
łys fr. tytułem odszkodow=nia i ogłosze 
nie wyroku w 10 wybranych przez oskar 

  

  życiela dziennikach, 

Nie uprząćać śmiecgju 

(o na to pow.e T-wo Opieki nad Zwierzętami 
„Słowo* mimo swego charakteru konser- 

watywnego, ujmuje niektóre zagadnienia na- 

wskroś demokratycznie i to demokratycznie 

w prawdziwym dobrym znaczeniu tego wy- 

razu. 
W takich wypadkach chętnie przyznaje- 

my temu pismu rację. 

Ostatnio zapisujemy na dobro „Słowa 

ujęcie się za naszą wileńską najbardziej de- 

imokratyczny komunikacją konną, komuni- 

kacją nie tylko dorożkarską, al przede wszy 

stkim tą, z której korzysta przecież cała wieś 

tlekoła Wilna. 

Wbrew zasadom zdrowego rozsądku, bez 

myślny nakaz nie wiadomo czyj, powoduje 

uprzątanie w centrum miasta šniegu na 

wzór warszawski, poznański, ale wcale nie 

wileński ku udręce całego rodzaju końs- 

kiego. 

Zamiast tego żeby zasypać śniegiem z 

chodników jezdnie w tych punktach, gdzie 

jest większy ruch a śnieg niesiony wiatrem 

mniej grubą warstwą zalega jezdnię, śnieg 

ten uprząta się do ena dla wygody (bardzo 

preblematycznej na kocich łbach zwłaszcza) 

tych kilkndziesięciu samochodów, które Wil- 

me posiada. 

Na peryferiach, a nawet jnż na takich u- 

licach jak Sierakowskiego, Mała Pohulanka. 

ba Ludwisarska, Plac Napoleona nawet san- 

na doskonała, na Mickiewicza, Zamkowej, 

Trockiej tymczasem odbywają się orgie ka- 

tcwania koni, zaprzężonych w sanki. Dzieje 

O LSL L T 

Nie może być porozumienia 

  

sio te wszystko: w obecności członków Tewa 

rzystwa Opieki nad Zwierzętami, 

Nieraz się może zdarzyć i na pewne się 

zdarza, że temu lub innemu woźnicy jakaś 

członkini Towarzystwa zrobi nawet z tego 

pcwodu awanturę i spowoduje spisanie pro- 

tekułu za męczenie konia, zaprzężonego w 

sanki na bezśnieżnej jezdni, z której dla 

ka»prysu „władzy” usunięto Śnieg. 

Czy w pojęciu tego woźnicy, tego szarego 

człowieka nie są to wyraźne kpiny, ezy nie 

jest to szczyt wyrafinowanej szykany? 

Sanna jest. dobrodziejstwem naszej zie- 

mi. Usprawnia i ułatwia komunikację na ca- 

łej przestrzeni ziem wschodnich, udostępnia 

wszystkie bezdroża, skraca czas przejazdów, 

obniża koszta transportów. 

Ten stan rzeczy będzie tu trwał tak dłu- 

go, jak długo utrzyma się obecny klimat i 

nie potrafi go zmienić żadne zarządzenie. 

Chcemy, aby władze nasze regulując spra 

wy drogowe nie usiłowały walezyć z Panem 

Bcgiem, który zimą obdarza nas dobrodziej- 

stwem sanny i śniegu, ałe odwrotnie. aby to 

dcbrodziejstwo dopomegły wykorzystać. Aby 

udostępniło dła komunikac” konnej śród- 

mieście. Zrobiono już w tym sezonie jedno 

głupstwo uprzątając resztki śniegu w śród- 

mieściu na parę godzin przed nastaniem 

mrozów. : 

Obecnie Śnieg pada. Błąd można nanta- 

wić. Nie uprzątajełe więe Śniegu z jezdał 

przed nadejściem wiesny. 

między katolikami a komunistami 
CITTA DEL VATICANO, (Pat). 

„Osservatore Romano“ występuje sta 

nowczo przeciwko fałszywym” inter- 

pretacjom encykliki papieskiej „Di- 

vini Redemptoris". : 19 

Organ watykański wyraża zdzi- 

wienie z powodu oświadczenia na 

kongresie koministycznym w Artes 

sekretarza partii komunistycznej, że 

tak samo, jak komuniści wyciągnęli 

rękę do katolików dla obrony prole- 

tariatu nie wyrzekając się swego ate- 

i>mu, tak samo katolicy wyciągają rę 

kę do komunistów, pozostając wier- 

ni swej wierze. „Osservatore Roma- 

Nożycami zabił 4 a ranił 12 osób 
OAKLAND (Katalonia| (Pat). Pewien 

Fllipińczyk ogarniety nagłym napadem sza 

łu wpadł z wielkimi nożycami na ałówną 

ulicę miasta, sleląc popłoch wśród prze- 

chodniów. Szaleniec wdzlerał się do skle 

pów, zadając nożycami ciosy na prawo ! 

WWEDZUSYBYKEE 

Zgon ś.p. prot Stefim Zggmanta 
Czaraowstiego 

WARSZAWA, (Pat). Zmarł dziś, 
przeżywszy 59 lat Ś. p. Stefan Zyg- 

munt Czarnowski, profesor zwyczaj- 

ny socjologii i historii kultury Uni- 

wersytetu J. P. 

Rorprawa apelcyjna adwokata 
Sz miństiego została Odroczona 

WARSZAWA (Pat). Dziś rano w wy- 

dziale odwoławczym sądu okręgowego 

miała się odbyć sprawa przeciwko adwo 

kałowi Wacławowi Szumańskiemu oskar- 

żonemu o obrazę ministra sprawiedliwości, 

sądownictwa i kilki osób z władz wymia 

ru sprawiedliwości. 

Wobec zgłoszenia przez obreńcę świa 

dectwa lekarskiego stwierdzającego, że os 

karżony w Krekowie, jadąc do Warszawy. 

zachorował, sad postanowił zbadać stan 

zdrowia oskarżonego przez lekarza urzę 

dowego i w tym celu przerwał rozprawę 

do dnia 3 stycznia. 

qdańsrczana gkardny za obrszę 
kanolana po sk'ego 

GDAŃSK (Pat). W związku z czynną 

obrazą, jakiej w pobliżu dworca gdańskie 

go dopuścił się w dniu 25 bm. na osobie 

ks. Bemke, kapelana polskiego na Wester 

plałte obywatel gdański Neubauer, odby 

ła się w trybie przyśpieszonym rozprawa 

sądowa, w wyniku której Neubauer skaza 

ny zosłał na grzywnę 150 guldenów, a w 

razie niemożności zapłacenia na 30 dni a 

resziu.   

no* stwierdza, że jakkolwiek katoli- 

cy nie są przeciwnikami postępu; wol 

ności. i pokoju, to jednak wszelkie po- 

rozumienie z komunistami, - którzy 

nic zrezygnowali z radykaltej. rewo- 

lucji jest niemożliwe. Katolicy bo- 

wiem zachowują swą wiarę i. nie: bę- 

dą czynić z niej polityki. 3 

Porozumienie z komunistami, któ. 

re sprawiałoby wrażenie, że Ewaan- 

gelia zastąpiona ma być przez „kani- 

tał* Marksa oraz, że kościół gotów 

jest przemilczeć prawdy zawarte 'w 

Ewangelii, jest nie do pomyślenia. 

lewo. Ofiarami szalenca padło 16 osób, z 

których 4 zma:ły niebawem, a 6 przewie 

zlono w starie cieżkim do szpiłała. Osta 

tecznie agentom policji udało slę obez 

władnić szaleńca. 

Trzę' ienfe ziemi w Peru 
LIMA (Patj. W paśmie górskim Huan 

cabamba odezuto silne wstrząsy podziem 

ne. Wiele wsi zostało zburzonych. 25 osób 

zostało zabitych, 50 ciężko rannych. Tysią 

ce ludzi pozostało bez dachu nad głową. 

Dobrą opietę państwa zyskała 
matka 20 dziec! 

RZYM (Pat). Mussolini, dowiedziaw- 

szy się, że pewna „słościanka nazwiskiem 

Elena Lavisła, urodziła dwudzieste dziec- 

ko, przesłał jej 3.000 lirów oraz nakazał 

gubernatorowi Rzy...u zapewnić jej mężo 

wi dobrze płatna stanowisko i koriorto 

we mieszkanie dla całej rodziny, Guberna 

tor Rzymu nałychmiast spełnił rozkaz. 

Giełda warszawska 
z dnia 29 grudnia 1937. roku 

Papiery procentowe: poż. wewn. 64 | 

pół — 64,25, inwesłyc. pierwsza 79.25, dru 

ga 78 3/4, 5 proc. konwersyjna 67 1/4, kon 

solidacyjna 67—65 | pół — 65 14, 2 ost. 
drobne, premj. dołarowa 42—42 1/4, 

„ Waluły: belgi belg. 8968, doł. amer. 

527, dol. kanad. 526 1/2, flor. hol. 29412, 

franki franc, 1808, franki szwajc. 12215, 

funty ang. 2641, guldeny gdańskie 10020, 

korony czeskie 1800, korony duńskie 

11794, korony norweskie 13268, korony 

szwedzkie 13623, liry włoskie 2180, mar 

ki fińskie 1169, marki niem. 116—112, szy 
lingi austr. 9920, marki niem. srebr. 125, 
Teł Aviv 2620. 

 



  

„KURIER“ (43174 

Polityczne organizacje 
itóre działają me wsi 

Sprawa młodzieży wiejskiej stała 
się ostatnio bardzo aktualną, a 
ruoże uawet modną... Kto tę wiejską 
młodzież organizuje? Jakie organizae 
jo mają na nią wpływ? Czym się róż- 
nią? itd. Oto pytania, na które odpo- 
wiedź będzie dziś na czasie. 

Na wsi działają obecnie następują 
ee organizacje: Kalolickie S$towarzy- 
szenie Młodzieży, Centralny Związek 
Młodej Wsi, tzw. „Siew*, Związek 
Młodzieży Wiejskiej Rzeczypospolitej 
(tzw. Wici), Związek Młodzieży Luda 
wej (tzw. Zielone Koszule, działające 
już dziś jako sekcja Związku Młodej 
Polski). Innvch organizacyj młodzie- 
żowo-wiejskich o zasięgu ogólnopol- 
skim nie ma. Z regionalnych wymie 

ży b. żywetnv Wołyński Zwia 

zek Młodzieży Wiejskiej, który po- 
noć ma ambicie snełnienia roli pomo- 

siu między ..Wiciami*, a „Siewem“. 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE 
MŁODZIEZY. 

Najliczniejsze z tych organizacyj 
są Katolickie Stowarzyszenia Młodzie 
ży Liczą one około 170.000 członków 

Mimo swej liczebn & 1, о organiza 
sji tej niewiele słyszy opinia. Praca 
katolickich kół młodzieży prowadza 
na jest cicho i bez nastawienia na ta- 
kie czy inne patrzenie społeczne. Czła 
nek katolickiego koła młodzieży wiej 
skiej nie dyskutuje nad reformą: roł- 
ną, nie wyraża swych anty- czy sym- 
patyj do tego czy. innego ugrupowa- 
nia politycznego. Poprostu: gra w sza 
chy, uprawia poletka doświadczalne, 
czyta (polecone) książki, słacha od- 
czytów księdza patrona, czy pod te- 
goż opieką.i kontrolą sam go -wygła- 
sza, urządza Jasełka itd. Charaktery- 
styczną cechą tych kół jest oddziele- 
nie pracy kołowej chłopców od dziew 
cząt. Organizowane są więc osobaa 
żeńskie i osobno męskie koła. 

„SIEW“ i „WICI“, 
Drugą z kolei — jeśli idzie o li- 

czebność — organizacją młodzieżową 
wiejską jest Centralny Związek Mło- 
dej Wsi, zwany „Siewem*, Organiza- 
cja ta liczy ok. 130.000 członków, 
„Wici* zaś liczą ok. 100.000 człon- 
ków. Organizacje te są w stałej walce 
z sobą. Mimo, że wiele rzeczy je łą- 

  

    

><zy. Ate też i wiele dzieli... 
Do 1928 r. obydwie te grupy sta- 

nowiły jedną całość pod nazwą Cen. 
tralny Związek Młodzieży Wiejskiej. 
Organizacja ta nie miała jednak osobo 
wości prawnej, nie była samodzie|- 
na. Istniała jako“ sekcja  mło- 
dzieżowa ówczesnego Centralncgo 
Związku Kółek Rolniczych (CZK%). 
Pe wypadkach majowych zarząd głó- 
wny CZKR przeszedł w ręce Stronnic 
twa Chłopskiego (grupa Dąbskieco). 
7 ramienia tego stronnictwa rej wo- 

ł w CZKR pos. Waleron. Stronnie- 
«©  Dąbskiego i Walerona, chcąc 

mieć  „swoją* młodzież zaczęło 
syslematycznie usadawiać na szczy- 
tach CZMW swoich ludzi. Do akcji 
tej byli delegowani posłowie: Duro, 
Zalewski, później Pac. Równocześnie 
z „obstawianiem* swoimi niszczone 
były w zarodku wszelkie usiłowania. 
idące w kierunku usamodzielnienia 
tej organizacji. Nie mogło na to pat- 
rzeć spokojnie ówczesne stronnict- 
wo „Wyzwolenie, które też wszelki- 
mi siłami parło do rozłamu, chcąc 
stworzyć „swój Związek Młodzieży 
Wiejskiej. Ta zakulisowa gra stron- 

nictw partyjnych trafiła na podatny 

Ze spacerów po Wilnie 

  

grunt, bowiem wówczas właśnie za- 
częła budzić się wśróś ideowych dzia 
łaczy młodzieżowych myśl usamo- 
dzielnienią organizacji młodzieżowej 
od wszelkich wpływów  zewnętrz- 
itych, a to w istniejących warunkach 
osiągalne było tylko przez... rozłam. 
liozłamu tego dokonano w czerwcu 

1928 r. Dokonała go grupa „Siewu*. 
W dniu 24 czerwca 1928 r. zwołała 
zjazd, na którym „wygolono* z za- 

rządu i nawet zawieszono w prawach 
członków. wielu działaczy grupy „Wi- 
ci* (wówczas grupa Niečki). „Wici“ 
postawione przed faktem dokona- 
nym musiały zakładać własny zwią- 
zek. Zjazd odbył się o 5 dni później 
29 czerwca 1928 r.. na którym przy 
jęto nazwę: Zwiazek Młodzieży Wiej- 
skiej Rzplitej („Wiei'). 

Ponieważ do .„Wici* przeszła więk 
sze część zarządu Centr. Zw. Młodej 
Wsi z prezesem Zaleskim i kierowni- 
kiem Niećką na czele, przeto .,Siew* 
musiał szukać nowvch ludzi. 

Stronnictwo Chłoskie. nie chcac 
już mieć politycznych niespodzianek 
w grupie ,„Siewu', postanowiło lan- 
sować na prezesa tej grupy człowie 
ka. całkowicie swej politycznej par- 

tii oddanego. a równocześnie nie 

czynnego politycznie („„.Wici* bowiem 
m in. w imię apolityczności tworzvło. 

nową organizację). Tym „pewnem* 
człowiekiem bvł student Politechniki, 

Stanisław Gierat, siostrzeniec posła 

Tabera z klubu Stronnietwa Chłop- 

skiego. 
„Wici* zrazu też udały się pod 

polityczną opiekę „Wyzwolenia*, Z 

biegiem czasu wypracowałv sobie jed 

nak całkowitą niezależność organiza- 

cyjną i ideową. Wszyscy prawie sta- 

rzy działacze „Wici* jeszcze z okresu 
rozłamu są dziś czynni w tej organi- 
zacji i to może najbardziej utrudnia 
zbliżenie się tych dwóch organizacyi 
da siebie. Ostatnie zjazdy tak „Wici 
jak i „Siewu* wykazały duże prze- 
miany w tych organizacjach. Na zjeź 
dzie „Siewu* słychać było w przemó 

wieniach kierowników tej organiza- 
cji nutę pojednawczą w stosunku do 
„Wici. Na wiciowym zjeździe sztab 
został ,„„odmłodzeny, zaś udział w 
nim Miłkowskiego i innych każe przy 
puszczać, że mimo — na razie — ofi- 
cjalnych zaprzeczeń, sprawa porozu- 
mienia „Wici* z „Siewem* nie jest— 
powiedzmy — beznadziejną. Ale też 
nie jest — obecnie — aktualną. 

Podkreślić jeszcze trzeba, że obyvd- 
-wie te organizacje mają podobny le- 
wicowy światopogląd społeczny. Tak. 

że dziś na dole, na wsi. nie widać róż 
n'ev między członkami „Siewu* i 

„Wici*, Różnice te tkwią raczej u 

góry od 1928 r. i po mału wygasają... 

Nie powiedzielibyśmy wszystkiego, 
gdybyśmy nie zaznaczyli, że działa- 

cze tych organizacyj różnią się w 
swych poglądach ieśli idzie o aktual- 

ne zagadnienia polityczne. Nie jest to 
jednak jnż dziś rzeczą pierwszorzęd- 

ną, jeżeli zważvmy, że ta polityczna 

„linia podziałn* zaczyna się coraz 
szybciej zacierać. 

„ZIELONE KOSZULE*. 
Związek Młodzieżu Ludowej („zie 

   

  

    

lone koszułe*, dziś sekcja wiejska 
£wiązku Młodej Polski) był organiza- 

cją, która przeszła najcięższą może i 
nujsroższą próbę _ wytrzymałości. 
Związany był stałe z osobą Polakie- 
wicza (ustaliło się nawet zdanie, że 
„zielone koszule* to wojsko Polakie- 
wicza*). Kiedy więc rozgorzała ostra 
walka polityczna między płk. Sław- 
kiem a marsz. Polakiewiczem, losy i 
koleje tej walkisdzieliły również „zie- 
lone koszule”, Były jak najostrzej 
zwalczane przez ówczesnego premie- 
ra Sławka. Z .drugiej strony, jako mło 
dzież t. zw. „sanacyjna* byłv ,.zielone 
koszule zwalezane na całego przez 
„Wici*. Z tej podwójnej watki „woi- 
sko Polakiewicza” xvyszło dość obron 
ną ręką. W dniu przejścia do Młodei 

„Polski. organizacja ta liczyła ok. 50 
tys. członków. Dziś, majac swobode, 
„ziełone koszule wvkaznią:quża ru- 
chliwość na wsi. zahierajae cześć ar- 
ganizacvj lokalnych „Siewu pod 
swoje skrzydła. : 

DWA BLOKL 
Tak więc wśród młodzieży wiej. 

skiej tworzą się dwa bloki ideowe 
Lewicowe organizacje „Wici* i „Sie- 
wu”, liczące dziś (łącznie) ponad 200 
tys. członków, wprawdzie jeszcze ra- 
zem za zielonym stolikiem nie <ia- 
dają, ale też — w obecnym stadium— 
nie walczą z sobą jak np. 5 lat tesnu. 
Czas organizacje te raczej zbliża ani- 
żeli oddala. 

Z drugiej strony widzimy Kat. 
Stow. Młodz., które ostatnio zaczęły 
się ruszać i uaktywniać, szukając swe 
go. społecznego światopogłądn, któ- 
rym niewątpliwie bedzie: wiara i na- 
ród. Przewidywać by należało. że z 
liczebności Kat. Stow. skorzysta Z. M 
P który na swych szłaadarach wv- 
wiesza też hasła naradowe i katolic- 
kie, dodając im radvlaluega zał ar- 
wienia, nn w formie żądznia refor- 
my rolnei bez wykupu. | 

Ten drugi błok, którv doniero bę- 
dzie fermentował. przekształoał sie. 
szeregował. też już liczy 200.000 wiej- 
skiej młodzie Emka 

     

  

    

  

  

NA Wi 
NARADA REKTORÓW 15 

STYCZNIA. 

Na dzień 15 stycznia zwołano do War- 
szawy naradę rektorów wyższych uczelni. 

Na porządku dzienym ma być sprawa odręb 

nych ławck dla Żydów. Projektowane też 

jest zredagowanie odpowiedzi na list profe- 

serów zagranicznych, którzy wypowiedzieli 

się przeciwko ghettu ławkowemu w Polsce. 

Część rektorów jest zdanła, że odpowiedź 

powinna być krótka i protestująca katego- 

rycznie przeciwko mieszaniu się eudzoziem- 

tów do wewnętrzaych spraw polskieh. 

POS. HYŁA USIŁUJE DOKONAĆ 
RCZŁAMU W KOLE ROLNIKÓW 

Ag. Kabel donosi: W okresie poświątecz- 

nym w Sejmie znów gwarno. Okazuje się, 

że sprawa „rozłamu* w Kole Rolników nie 

została jeszeze zażegnana. Poseł Hyla nadal 

uwija się koło posłów tej grupy i usiłuje wy- 

łuskiwać, zbierając na razie podpisy. Spo- 

dziewać się należy — jak utrzymują poin- 

fcrmowani — ogłoszenia jeszcze jednej Ii- 

sty „rozłamowców* w Kole Rolników. 

ODDZIAŁY 777 PRZECHOCZĄ 

DO PPS. 

Ostatnio daje się zauważyć odpływ od- 

działów prowincjonalnych, należących do 

ZZZ, de Klasowych Związków Zawodowych. 

W grudniu przeszli robofnicy z huty szkla- 

nej w Grodnie oraz z huty szklanej w Wił- 

nic £ Opocznie do PPS. - 

POWTÓRNE ARESZTOWANIE 

ADW. TABISZA. 

Adwokat dr Tabisz, skazany przez sąd 

w Czortkowie na 2 łata więzienia wskutek 

strajku chłopskiego, wypuszczony został 

przez sąd na wolną stopę. Po przyjeździe 

do Lwowa został w drodze z dworca do do- 

mu ponownie aresztowany. Naksz areszto- 

„wania wydat prokurator czortkowski, moty- 

wująe tym, że zachodził cbawa ucieczki. 

    

     

„Purpurowe wzgórze”, bądące świętością narodową Chin z grobem twórcy nowych 
Chin Sun Yatsena, pod Nankinem. 

Najlepszy podarek noworoczny KE 

Bid Książeczka premiowa PKO V-ejserii   

DOWNI 
SPRAWA NOWEGO USTROJU 

ADWOKATURY. . 
Minister Sprawiedliwości p. Grabowski 

przyjął prezydium Zarządu Głównegu War- 

szawskiego Związku Adwokatów Polskich 

oraz delegatów ze Lwowa i Krakowa. Pod- 

czas dłuższej rozmowy minister oświadezył, 

ze projekt nowego prawa o ustroju adwa- 

katury traktuje jako rzecz pilną i dążyć bę 

dzie aby wszedł on pod obrady ciał ustawo- 

dawezych w najbliższym czasie. 

KONGRES PRACOWNEICZY 

W WARSZAWIE. 

Duia 16 i 17 stycznia 1938 roku odbędzie 

się w Warszawie kongres pracowniczy. W 

kongresie weźmie udział około 906 delega- 

tów z eałej Polski. Na kongres zostauą za- 

proszeni przedstawieieie rządu. W kotach pra 

rowniczych utrzymują, że ua kongresie z6- 

stzną złożone m. in. nastęnująte wnioski: 

całkowite zniesienie podatku specjalnego, 

emiana ustawy uposażeniowej, przymusowe 

tozjemstwo erasz protest przeciwko zniesie- 

niu ochrony lokatorów. 

12 TOMÓW AKT SPRAWY 

°  DOBOSZYŃSKIEGO. 
Do Sądu Okręgowego we Lwowie nade- 

szły akta w sprawie inż. Doboszyńskiego w . 

llości 12 tomów. Sprawa ta ma być rozpe- 

zuana przez sąd jeszcze w połowie stycznia, 

W ZAKOPANEM NIE MA ŻYDÓW. 
"Tegoroczne święta Bożego Narodzenia w 

Zakopanem, które przeszły przy pięknej po- 

godzie I obfitym śniegu, były zupełnie wolce 

od masowego przyjazdu Żydów, jak to by- 

wało w latachu biegłych. Są to prawdopodob 

nie skutki propagandy Stronnictwa Narodo- 

wego na tamtejszym terenie lub też zhojko- 

towanie przez społeczeństwo żydowskie Za- 

kopanego. 

KNICKERBOCKER PRZYJEŻDŻA 
DO POLSKI. 

Do Polski przyjeżdża znany dziennikarz 

amerykański, Knickerbocker. Świadomi rze- 

  

ULICA ANDRZEJA STRUGA 

W WARSZAWIE. 

Grono radnych miejskich w Warszawie 

występuje z inicjatywą uczezenia pamięci pi- 

sarza Ś. p. Andrzeja Struga w formie nada- 

ula jednej z ułie stołecznych nazwy „ulicy 

Andrzeja Struga”. Proponowana jest uliea 

Filtrowa jako sąsiadująca z mieszkaniem 

wielkiego pisarza. 

ZEBRANIE I KURS „WICI*. 

W dniu 9 stycznia w Warszawie przy ul. 

Grójeckiej 30 w lokalu Instytaia Kułtuy & 

Oświaty im, Staszica odbędzie się posiedze- 

nie Zarządu Mazowieckiego Związku Mło- 

dzieży Wiejskiej. 

W okresie od 15 stycznia do 15 lutego 

1938 r. odbędzie się miesięczny kurs Mazo- 

włeckiego Związku Młodzieży „Wici* we wsł 

Kończycach pow. pułtuskiego I będzie zapo- 

cezątkowaniem Uniwersytetu Ludowego im. 

Jadwigi Dziubińskiej, który zostenie w naj- 

bliższym czasie otwarty. Kierownikiem kur- 

su będzie wiceprezes Zarządu Głównego „Wi 

ct Piotr Świetlik. 

Gesty urbanistyczne 
1. NOWE'GMACAY. 

Nic się jakoś dotąd nie napisało 
o nowych budowlach w: sercu miasta. 
Uo prawda, powody są wystarczające 
Primo — lenistwo, które przy pewnei 
wprawie staje się drugą naturą, a 
secundo — nie lubię tłoku... Bank, 
Orbis, PKO — to instytucje przezna- 
czone, jak wiadomo, «dła mas. demo- 
kratyczne, to też nowe gmachy cie- 
szyły się frekwencją ministrów w 
większej ilości, oraz PT. Publiczności 
zwiedzającej, gapiącej się, nanoszącej 
błota itd. Ale trzebaż (dla równowagi! 

kiedykolwiek i wynieść coś z takiezo 
lokalu. Najłatwiej oczywiście wy* 

nieść wrażenie. Niech więc będzie... 
Zaczynając jak zwykle okólną 

drogą, muszę się przypomnieć jako 
wielbiciel, nowoczesności. Może 1е57- 

cze żyją ci, którzy hen przed laty. 
(trzema, o ile pamiętam) czytali co 

pisałem o szklanych domach Gorbu- 

siera itp. Otóż staliśmy sobie niedaw 

no o zmierzchu — pewien plastyk i ja 

— dyaj wielbiciele nowoczesności, 

patrzyliśmy na nowe gmachy i medy- 

towaliśmy, a co wymedytowaliśmy 
plastyk ów (człowiek dobrego smaku 
i prawdziwie dziecięcej wrażliwości) 
tak sformułował: 

— Kto wie, czy za 20 lat nie bę- 
dziemy się tego bardziej i gorliwiej 
wstydzili niż najpaskudniejszej sztu- 
ki XIX wieku... 

"_ Nie oburzyłem się na ten sąd. Bo 
proszę, zacznijmy. ogłądać. Fronton 
PKO. owszem, „niczegowaty*, Dobre 
„proporcje elewacji, oraz - pilastrowe 
żeberkowanie utrzymują go w ra- 
mach pewnego. sensu i wyrazu. Ale 
przejdźmy z chodnika pod drzewa na- 
placu. i stańmy gdzieś pośrodku mię- 

"dzy tym budynkiem a domem Jabłko 
wskich. Trudno by ten dom nazwać 
pięknym. Ot, standartowy dokument 
epoki imperializmu mieszczańskiego. 
Ale jakże zyskuje w zestawieniu z no- 
wym swym sąsiadem! Okna, okna! 
Mdłą, niepewną proporcję kwadra 
tów okiennych z przestrzeniami mię- 
dzyokiennvmi i międzypiętrowymi 
podkreśla kontrastowa jasność ściana   i przydługa, niczym nie zorganizowa   

ne „pudełkowość* tej zachodniej ele- 

wacji. Nie wiadomo, czy narożny bu. 

dvnek zasłoni z czasem tę ścianę. 
Tymczasem jednak wolno nam się za 
stanawiać, czy budowie takie zdobią 

Wilno, czy nie. 

Antoni Słonimski pisał kiedyś (a 

ja i to także obszernie komentowa- 

tem), że kochając Warszawę chciałby 

zburzyć to wszystko, co konserwato- 

rowie pieczołowicie w niej ochrani1- 

ją, te pacykowane kolorkami stare 
mury, w których gnieżdżą się plusk 
wy, -pleśń, gruźlica i reumatyzm. -- 

My'w Wilnie mamv.też tego tradycyj- 
nego szczęścia pod dostatkiem i wat 
pię czy ktoś z piewców naszeso mia- 

sta, choćby sam mistrz Jan Bułhak 

zechciałby zamieszkać gdzieś w oko- 

ficach kościoła Św. Mikołaja, nawet 
góvbv to nie bvło „ghetto* i gdvbv 

sasiedztwo składało sie z samvch pre- 
numeratorów pisma „Sprawv Otwar- 

te“, — Za łazienke. za widne okna 

suche ściany i V. C. w domu jak za 
miskę soczewicy zrezvsnnie każdw 

chvha renomowany wiellsaja] dąw- 

ności z. przywileju wdvchania tego 
szcześcia na co dzień i co noc. 

Tym niemniej tam właśnie m. in 
leżą walory turystyczne i stylowe na- 
szego miasta. Ulice pryncvpalne są 
bezstylowe i Wilno współczesne nie   

może jakoś dorosnąć do. wyglądu 
metropolii. Powstają nowe gmachy. 
I tu właśnie leży trudność architekto- 
niczna: — jak je należy budować, że- 
by wyrosło miasto harmonijne, a nie 
kakofonia prowinejonalna. Nie wda- 
jąc się w szczegóły możemy zaryzy- 
kować, że „europejskość* ulicy Mic- 
kiewicza leży raczej w takich budow 
lach, jak: Banku Polskiego, Jabłkow» 
skich, Kasyna: Of. i Izby Przemysł.- 
Handlowej, niż.w nowych „beniamin 
kach* ulicy. Te oderwały się. 
od charakteru ulicy, podkreślając 
przez swą dętą i agresywną nowo- 
czesność biedę i dezorganizację oto- 
czenia—tak samo jak. widok „szkoły- 
pałacu” czy „kołonii domów. urzęd- 
niczych* w jakimś małvm miastecz- 
ku podkreśla jeszcze bardziej charak 
ter „dziury prowincjonalnej”. 

Ale wejdźmy do wnętrza. Loka' 
„Orbisu* jest trochę „jak dla dzieci* 
ałe poprawny. Rażą tylko umocowa- 
nia zdjęć: wprost przez papier gwoń- 
dziem do listwy. Znacznie rozsądniej 
byłoby wpuścić je w tę listwę, nie 
podnosząc tandety do godności ..stv 
lū“. Ale to szczegół. Mówmy o PKO 

Przede wszystkim należy wyrazić 
uznanie instytucji, że zwróciła się do 
malarza. Wielka dekoracja prof. L. 
Ślendzińskićgo dobrze łączy swe za   

dania artystyczne z propagandowymi. 
Grupa środkowa, choć odrywająca 
się od tła, jest cickawa i barwnie i 
kompozycyjnie. Z partyj bocznych 
lepsza jest „„Oszczędność*, zupełnie 
przekonywująca jako całość autono- 
miczna. Bardzo smacznie rozwiązany 
został ornament. Krótko mówiąc te 
trzy sprzężone płamv malarskie stan 
wia jedyna w tvm lokału rzecz żywą, 
ludzką, zachęcającą. 

Bo sam lokal... Kamień, metal, 
szkło... Brr, jak tam zimne wszystko, 
do czego się tylko człek dotkniet.., 
„Kkzeczowo* aż zanadto... Właśnie jeś 
li już miało być tak nie po ludzku, 
bez śladu intymności, reprezentacyj- 
nie; po babilońsku i rzeczowo, 
no to sprawdžmyl... — Stoją tam zy- 
delki drewniane, z których łatwiej 
spaść niż siedzieć na nich. Spytajmy, ° 
czemu to kazano drzewu, temu jedy- 
nemu w sali materiałowi, który sprzy 
ja ciepłu ludzkiego ciała — udawać 
poduszki? Czy to... rzeczowe? A prze- 
cież nie tylko nowoczesność uczy, że 
każda rzecz ma wynikać z ducha i pra 
wideł materiału użytego... Dalej: ko- 
tumny. Nie są tam one potrzebne (że- 
byż to chociaż „ruch regulowały*!), 
die moda każe, żeby były, więe są. 
Niestety — za cienkie, w fatalnych 
proporejach. W zwalisku kamiennos, 

  

  

  

  



„KURJER“ (4317) 

„Heil Hitler! Arriba Espana!“ 
Sewilla, w grudniu. 

Przy słacji benzynowej na skraju mia- 
sta pierwsze zeiknięcie z posterunkiem 
»guardia civil”. Dżentelmeni w zielonych 
mundurach i czarnych, ceratowanych ka- 
peluszach napoleońskich pytają szofera 
o jego prawo jazdy, a następnie o nasze 
przepustki. Szofer, który zdążył już usły- 
szeć, że rozmawiamy między sobą w ob- 
cym języku, a zauważył, że dwaj z po- 
śród nes, to... blondyni, oświadcza gwar- 
dzisłom autorytatywnie: — Allemanes! 

Jeden z warłowników nieufnie zagląda 
do wnęirza limuzyny. Siedzimy z odkry- 
tymi głowami. Dwie płowo-blond czupry 
ay skutkują szy” ciej od najważniejszego 
„salvo-conducio”. Dwa sprężyście wy- 
«gnięte ku nam ramiona, potem znak 
dionią — możem, jechać. Na przestrzeni 
bonad 509" kilometrów dzielących Sala- 
uankę od Sewilii mijamy dziesiatki puebli 

) miasteczek. Wszędzie ta sama hisłoria. 
Szofer oznajmia posterunkom  „guardia 
živil“ czy „falangi“: — Allemanes! — Dro 
ga olwarta. Żadnych dokumentėw, žad- 
nych dyskusyj. 

W ślicznym „paradorze” narodowego 
syndykału turystycznego w Meridzia nad 
Guadianą, zairzymujemy się na śniadanie 
Umyliśmy ręce, wychodzimy do pelnego 
zieleni patio. Pstrykają leiki, Idziemy po- 
lem do sałi jadalnej. Kelner pręży ramię 
1 woła służbiście: — Heil Hitler! Arriba 
Espana! 

W czasie spożywania śniadania wcho- 
fzi do sali restauracyjnej bardzo wysoki, 
skądciś mi znany pan z elegancko ubra- 
ną, młodą panią. Przez cały czas śniada- 
"» myślę, gdzie spotkalem wysokiego 
ana. Wreszcie skończyliśmy, wychodzi- 

my. Przed „рагабогет” obok naszego 
Peugeota słoi niska, rasowa limuzyna 
Florch. Na przednich błotnikach dwa zam 
knięte w celofanowych oprawkach czer- 
%one proporczyki z... czarną swastyką w 
białym polu. Teraz już wiem. Ten wysoki 
ban, to ambasador Rzeszy w Salamance. 

Zaraz za nieskończenie długim, rzym- 
škim mostem na Guadianie spędza nas na 
prawo ryk klaksonu. Oglądam się. Po'ęž- 
ny Horch dopędził nas bez trudu. Obok 
szołera w liberii, ze swastyką na czapce, 
jakiś kanciasty blondyn. W głębi maszy- 
ny — ambasador i żona. Minęli nas, ale 
szofer nasz widocznie myśli, że należymy 
może do ambasadorskiego „dworu”, bo 
trzyma się w odległości kilkunastu mełrów 
za dyplomatyczną limuzyną, co mu przy 
chodzi o tyle latwliej, że dotychczas do- 
$konała szosa popsuła się bezprzykładnie. 
Znów mijamy  puebla i miasteczka, teraz 
widząc na pierwszej maszynie proporczy- 

- ki ze swastykami, a w drugiej blond gło- 
wy, nikt nie ośmiela się nawet zatrzymać 

nas. Dopiero na wysokości około 80 km 
przed Sevillą przed jakimś pueblem za- 
gradza szosę paru już nie gwardzistów 
czy „łałangistów”, ale regularnych żoł- 
nierzy. Najprzód mówią coś do „załogi” 
Horcha, połem podchodzą do naszego 
wozu. Wyciągniete ramiona i uprzejma 
rada, żebyśmy jechali ieraz szybko, nie 

` 

zatrzymując się po drodze, bo droga ta 
Aiezadługo zostanie zamknięła... 

— Dlaczego? — pyłamy. 

Coś łam mętnie tiumaczą, że niedale- 
ko jest front i ze względu na bezpieczeń- 
stwo przyjezdnych z zapadnięciem zmro- 
ku drogę dla ruchu kołowego i pieszego 
zamyka się. Przypominam sobie fatalnie 
ostrzelany autobus, który właśnie z iej 
drogi przyjechał do Salamanki. 

Gęsty mrok leży na ziemi, kiedy wcis- 
kamy się w pierwsze światła Sevilli. Por- 
fier w hotelu wiła nas po niemiecku, po- 

dobnie kelner w resiauracji hotelu „Mad- 
rid”, zreszią Szwajcar z Bazylei. W czasie 
  

baw iakiczia ja 0404 tć podpory, ni to 
wieczne pióra za 4 złote, ni to zapał- 
ki. Bo nie podpierają! Uczono daw- 
niej, że odpowiedniość motywów, to 
rzecz dobra. Nowoczesność zaś opie- 
ra się na rytmie. Tymczasem szlak 
przy podłodze pod okienkami jest 
Inny i grubo mocniejszy niż to, co u- 
daje „bazę” tych kolumn. Na dobitkę 
nieszczęścia wadliwie umieszczone 
światło ścienia jeszcze i wygina te 
kolumny, tak więc stoją te cziero- 

* złotowe „wieczne pióra cienkie i po- 
gięte, z góry i z dołu czymś w rodzaju 
tekturki podparte, stoją na słowie ho- 
noru, na pewności i zaufaniu... Dalej: 
biacha. Chrom, nikiel, użyte w nie- 
dużych ilościach, dla akcentu, dają 
tfekt b. mały. Ale plotka głosi, że 
gdzieś tam fabryka miała nadproduk 
cję i tak, po znajomości, powstała 
obowiązująca dziś moda chromo-nik- 
łowa. Otóż wielkie płaty blachy, nie 
mogąc dać powierzchni gładkiej, ła- 
mią ją w przypadkowe refleksy, roz- 
bijająe bryłę architektoniczną, nasu- 
wając mvśl o tandecie, W przedsion- 
kv gmachu krowimi literami lezie w 
oczy tablica erekcvjna, głosząca, że 
gmach ma być dokumentem polskiej 
ntyśli gospodarczej AD, 1937. — Czyż 
by wiec ogłuniający chaos refleksów 
z blachy, w którym musi zawirować 
przechodząc przez kołowrotowe drzwi 

  

obiadu dowiadujemy się istotnej przyczy- 
ny zamykania drogi na przejechanym nie 
dawno odcinku pod Sevillą. W czasie 
likwidowania czerwonych na południu, 
oddziały gen. Que'po de Llano zepchnę- 
ły w góry między szosą Salamanka—Se- 
villa, a granicę porługalską ponad 2.000 
górników z Rio Tinio, ale... na tym nie 

koniec. Górnicy bowiem usadowili się łam 
iak mocno, że nie tylko oddziały białe 
nie mogą ich wytrzebić, ale z zapadnię- 
ciem mroku, czerwoni robią wypady do 
puebli, leżących wzdłuż wspomnianej szo 

„sy. Bydło 1 owce mają ze sobą w gór- 
skich kryjówkach, ale nie mają wina, chie 
ba i amunicji. Po to robią wycieczki, : 

Pėžnym wieczorem siedzę w typowo 
sewilskiej „bodedze”. W małym  loka- 
liku robi się coraz ciaśniej. Na niskich 
taburetach pod ścianami zasiada coraz 
więcej rozrosłych mężczyzn o charaktery- 
stycznie podgolonych czuprynach, twa- 
rzach krwisłych, porysowanych „menzu- 
rami”, Mówią obcym językiem, ledwie ra- 
czą dostrzegać smagle dziewczyny w ba- 
jecznie kolorowych andaluzyjskich  siro- 

jach, tańczące przed nimi pokomy ta- 
niec... niewolnice, : 

Oczywiście znówu nie wolno genera- 
lizować, nie wolno wyołbrzymiać roli 
wpływów niemieckich w białej Hiszpanii, 
ale widzi się, że angażując się po stronie 
gen. Franco, III Rzesza dała nie tylko 
sprzęt wojenny, nie tylko ludzi, ale ogra 
niczyła się do opanowania pewnych dzia: 
tów broai (np. lolnictwo) oraz wažniej- 
szych cenirów nerwowych, jak np. komu- 
nikacja  (samoloły  pasażersko-pocziowe 
Lufihansy i „Iberri“), służba informacyjna 
(biura chemicznego badania koresponden 
cji) zaopairzenie armii (szefostwo parków 
intendenckich), komisje zakupów. Tego 
rodzeju, bądź co bądź pokaźny „wkład” 
II] Rzeszy musiał pociągnąć za sobą nie 
tylko gwarancje odpowiednich świadczeń 
ekonomiczno-politycznych Hiszpanii na 
korzyść Rzeszy, ale również musiał przy- 
czynić się do odpowiedniego „podciągnię 
cia“ rzeczywistości hiszpańskiej do wy- 
mogów obcych, a tak bardzo pomocnych 
przybyszów. * 

А.   
HL S АР S mad 

Ekscentryczne k 
W Ameryce isinieją kluby, o jakich 

nie śniło się nawei w Europie, Kluby te 
istnieją dla rozmaitych ekscentrycznych ce 
łów i pod nazwami również niecodzien- 
nymi. Takim jest np. „Klup współpracy 
mężczyzn”, isłniejący pod nazwą „Fred 
Smith” i liczy on z górą 1000 członków, a 
jednym np. z jego zadań jest pomaganie 

poczcie w dostarczaniu listów i posyłek 
niezwykle licznym posiadaczom popular- 
nego nazwiska „Śmith”, Kto by np. przy- 
puścił, iż może isinieć klub, który nosi 
nazwę „Słowarzyszenie osób mających się 
wystrzegać zwyczaju zwracania się do kon 
duktorów wagonów sypialnych po imieniu 
George"? A jednak łaki dziwotwór ist- 
nieje już od 20 lat i chełpi się nawet tym, 
że jakoby pod wpływem jego agiłacji co- 
raz rzadziej zwracają się podróżni do kon 
duktorów z zawołaniem „Georges”, Pre- 
zesem osobliwego klubu jest senator sła- 
nu Georgia, Walter Franklin George, Licz- 

„Madrym braciom“ 
+ W Bułgarii jest sekta, której członkowie 
noszą nązwę „mądrych braci*. Gdyby oni 
propagowali tyłko - wstrzymywanie się od 
spcżywania mięsa, używania alkoholu i pa- 
lenia tytoniu, nie byłoby jeszcze w tym nie 

takiego ciekawego i oryginalnego. Ałe „mą- 

dizy bracia”, których w całej Bułgarii jest 
około 50 tysięcy stosują się jeszcze do jed- 
nego, niespotykanego nigdzie zwyczaju sek- 

ciarskiego, mianowicie nie jest im wolno pić 

wody czerpanej ze studni, a wołno tylko pić 

wodę źródlaną. Nie wołno im także jeździć 

wczami, autami, tramwajami i kołejami. Te 

środki lokomocji uważają za nienaturalne, 

które człowiek wymyślił i używa do swej 
bezmyślnej walki z naturą. 

W pobliżu Sofii założyli „mądrzy bracia" 

luby w Ameryce 
ba członków kłubu sięga 30.0001 

Najosobliwszym jednak jest klub za- 
wodowych kłamców, który liczy aż 40.000 
członków. Do klubu może należeć każdy, 
kto wpłaci 10 centów i nadeśle wymyślo- 
ne przez siebie kłamstwo, w rodzaju np. 
wiadomości, iż pierwszy okręł z emigran- 
tami, który przybił do brzegów Wirginii 
w 1620 roku, ów słynny „Mayflower”, li- 
czył 80.000 ton wyporności, większy był 
od „Queen Mary” i spotkał po drodze 
węża morskiego, którego słotograłowano 
i sfilmowano. Za nejlepsze kłamstwo wy- 
znacza klub corocznie złoty medal. Kłam- 
stwo, które nagrodzono w 1936 roku, do- 
tyczyło najazdu moskistów na stan Michi- 
gan. „Największe komary zjawiły się u 
nas, jeden z nich pożarł wszystkie kury 
w naszej osadzie, zarżnął dwie krowy 
i wolu, poczym zdechł” — oło historia, 
która została odznaczona złołym meda- 
lem za pomysłową treść, 

nie wolno pić wody 
| * pustkowiu leśnym obóz, gdzie pędzą su- 
rowe życie, Ubierają się bardzo licho, miesz- 
kają w prymitywnych barakach, żywią się 
jurzynami i owocami leśnymi, Także odpra- 
wają modlitwy, które polegają na tym, że 
wierni słuchają odczytów swego przewódcy, 
prof. Danoff'a, który wykłada o pięknie mi- 
łości, o znaczeniu wody źródianej dla orga- 
niźmu człowieka, o zakazanym „rajskim 
jabłku” itd, Według niego obecny wszech- 
światowy chaos pochodzi stąd, że ludzkość 
z własnej winy popadła w konflikt z pra- 
wami naturalnymi. „Mądrzy bracia" czekają 
na dzień, gdy świat cały rozleci się w ka- 
wałki, a oni stworzą wtedy nowe warunki, 
nowe życie, na innych zasadach oparte. 

  

Policja zastawiła sieci | 
na groźnego bandytę Maruszeczko 
Pierścień gęsiych patroli policyjnych, 

błorących udział w obławic za zbiegłym 
bandytą Maruszeczką, zaczyna zicieśniać 
się dokoła powiatu radomskiego. Wszyst- 
kie możliwe drogi ucieczki zamyka drugi 
pierścień policji, fak, że uchodzi za rzecz 
niemożliwą, aby krwawy zbir mógł wy- 
dostać się z matni. е 

każdy klient PKO był tylko niedo- 
„patrzeniem? 

Zdaje się, że mój plastyk miał ra- 
cję. 

2. KATEDRA WYSZMINKOWANA. 
Godne podziwu jest jakimi droga- 

mi pchać się, jakich sposobów użvć 
i jak wszystko zepsuć potrafi tande- 
ta. — Gdzieś na świecie dobrzy ludzie 
wymyślili naturalne lampy kolorowe. 
Recz w technice, w komunikacji itd. 
wiełce pożytćczna. Ale oto już jakiś 
geniusz chciał zarobić i lu! — oświet- 
lajmy zabytki na kolorowo!... 

Mamy w Wilnie różne komisje i 
różnych luminarzy, którzy gotowi są 
długo hałasować 0 każdy brzydki 
szyld żydowski. Czemu nikt z tych 
panów nie broni teraz katedry, bazy- 
liki? Czemu nie pójdzie, gdzie trzeba, 
do Odnośnej Instancji, by podzięko- 
wać grzecznie za dohre chęci i wytłu- 
maczyć po cichu, że należy prędko, 
ale to już — zaprzestać? 

W zasądzie nic nie można mieć 
przeciw malowaniu światłem. Wie- 
my, że jest np. gotyk czerwony, jak 
nasze cacko wileńskie i jest gotvk sza 
rv. albo jeszcze cudownieiszy, we 
Włoszech. Jest rokoko, któremu do 
twarzy z kołorowością. Są wreszcie 
wodotryski, na których n. inż. Jensz 
tak chętnie oszczędza. Proszę bardzo, 

    

Stan zdrowia wspólnika Maruszeczki, 
przebywającego w szpiłalu radomskim, Jó 
zefa Kaszewiaka, po dokonanej operacji 
uległ poprawie. Za kilkanaście dni — wed 
ług opinii lekarzy — bandyta całkowicie 
powróci do zdrowia 1 wkrótce slanie 
przed sądem. 
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j świećcie tam sobie jak na balu Włó- 
częgów. Ale katedrę, która jest pseu- 
doklasyczna należy zostawić w spo- 
koju. Biała jest, masywna, wdzięk jej 
to harmońia i proporcja brył, a nie 
żadne koronki od Plihala. Kiedy ją 
odnawiano, nie umalowano jej prze- 
cie na kolorki jak domy na Starym 
Mieście, tylko dano ton biały (eo pra- 
wda... trochę „4 la sztuczny ząb”, jak 
mówi dr Orda) i białą zostać powin- 
na  Roła świałła jest tu prosta: — 
podkreślać bryłę. Dotąd tak właśnie 
katedra była oświetlona. Teraz dano 
kolorki. Było jeszcze gorzej, było tło. 
portal i tympanon z gumiguty, a na 
tym tłe kolumny (zamienione przez 
refleks na cienkie łamiliwe piszczele) 
fosforyzujące niebiesko i postaci na 
szczycie, błąkające się jak elizejskie 
cienie. Tak było, ktoś się jednak prze 
raził widocznie, pobiegł i prosił, żeby 
kolumn nie heblować na tej świetlnej 
łokarce, więc z frontu dano snokój. 
Ale kolorki świecą i jest pięknie jak 
na przedwojennej pocztówce z n'ech- 
lajnego sklepiku, a żsbv efekt ten 
jeszcze wzmocnić postawiono choin- 
kę „w tomże duchie*, szkaradzieńst- 
wo. że żal patrzeć i żal tych malucz- 
kich. którzy na tym smak swój 
kształeą. 

Bo dalibóg słyszałem osoby, na- 
wet „z inteligencji", które mówiły, że 

    

Najsilniejsza stacja radiowa 
powstanie w Moskwie 

1 stycznia 1938 roku zostanie 
olwarta najsilniejsza na świecie sta- 
cja krótkofalowa. Stacje tę rozpoczę- 
to budować w Moskwie z początkiem 

roku 1936. Zasięgiem swoim ebej- 
mie ona biegun północny i eałą Japo- 
nię, 

B. generał carski 
zmarł jake żebrak w Warszawie 

W domu noclegowym dla inteligencji 
przy ul. Jagiellońskiej 19 w Warszawie 
zmarł żebrak, który od wielu lat żebrał 
przy synagodze na Pradze, uchodząc za 
Żyda. Po zgonie okazało się, że nie był 
on Żydem, lecz Rosjaninem. Był to gene- 
rał armii carskiej, , Timofiej Daniłowicz, ks. 
Muratow, rodzony brat b. gubernatora 
kurskiego. 

Brat zmarłego jako gubernator w Kur- 
sku wsławił się żelazną ręką oraz prześla- 
dowaniami Pciaków. Zmarł on jeszcze 

przed wojną, zostawiając brata, kióry był 

jego pomocnikiem w urzędzie gubama- 
torskim. 

W r 1918 Murafow uciekł przed prze- 
śladowaniami bolszewickimi do Polski I tu 
uzyskał prawo azylu. W jakiś czas potem 
Muraicw gdzieś się zapodział | wszelkia 
poszukiwania odnalezienia go przedsię: 

wzięte przez rosyjski komiiet emigracyje 
ny nie dawały wyniku. 

Dopiero teraz okazało się, że brał 
słynnego satrapy tarskiego, kióry w mięe 
dzyczasie stracił mowę, był żebrakiem w 
Warszawie, uchodząc za Żyda. 

Polska w okowach mrozu 
Mróz wzmaga się w całej Polsce. 

Rzeki zamarzają. 
Wisła stenęła już pod Zawichostem, 

skutkiem czego na tym odcinku nastąpił 
wzrost poziomu wody do 197 cm. Na in- 
nych odcinkach ukazała się t. zw. kasza 
lodowa, kióra płynie środkiem rzeki. 

Zamarzły częściowo dopływy Wisły 
— Bug, Narsw i San, oraz na niektórych 
odcinkach zamarzł Dniestr i jego dopły- 
wy. Pozałym stanęły prawie całkowicie 
rzeki: Prypeć, Niemen, Dźwina i ich do- 

pływy. Е 
Trwający od kilku dni na wybrzeżu 

Książę Pszczyński oddał skarbowi państwa , 
-0 tys. ha 

W sam dzień wigilijny, do wydziału skac- 

bowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
przybył Aleksander hr. Hochberg z Pszczy- 

ny. w towarzystwie swoich doradców praw- 

nych, celem przepisania na rzecz skarbu pań 

stwa 20.000 ha łasów, należących do jego 

ojca księcia Pszczyńskiego. Wartość lasów 

jest pokryciem nalężności skarbowych nie 

płaconych przez brata jego, prezesa Volks- 

bundu księcia laną Henryka XVII. Książę 

polskim mróz spowodował narastanie lo- 
du na wodach Zatoki Puckiej. Zabloko- 
wana jest catkowicie przystań w Kuźnicy, 
a porł w Pucku niedosłępny jest dla że» 
glugi. 

W związku z tym rybacy spodziewają 
się korzystniejszych połowów węgorzy I 
szczupaków w przeręblach lodowych. 

Grubość lodu dochodzi w niektórych 
miejscach do 20 cm. Tam, gdzie lód sty» 
ka się z niezamarznięłą częścią załoki, że- 
rują dzikie kaczki i mewy, oraz nierzadko 
społyka się nury. i 

7а podatki w 
Jan Henryk XVII uchylał się przez kiiksy lat 

nd płacenia podatków, zużytkowując pienią- 

Gze na rzecz Volksbundu. 

Stary książę Pszczyński i najmłodszy sym 

jego Aleksander Hochberg chcąc zlikwiso- 
wać jak najszybciej dług odstąpiłi skarbowi 

państwa lasy. Obecnie po przejęciu ich na- 

leży się spodziewać w najbliższym czasie 

zniesienia zarządu przymusowego ustanawia 

rtgo po ucieczęe Jana Henryką,, 

Zabrali mu 10 tysięcy dolarów 
Przed kilku dniami przyjechał do Pol- | 

skl z Kanady Tomasz Kropiwa. Ponieważ 
reemigrant posiadał przy sobie większy 
1apas gołówki, postanawił zabezpieczyć 
się przed ewentualną kradzieżą r ten spo 
sób, że pieniądze schował w kilku waliz- 
kach. 

W pociągu Gdynia — Warszawa Kro- 
piwa poznał jakąś sympatyczną damę, kió 
rej towarzyszył również sympatyczny mło 
dzieniec. W czasie rozmowy nowi znajo- 
mi zalmponowali mu niezwykłą inteligen- 
cją | wyksziałceniem. Ponieważ Kropiwa 
nie miał w Polsce osób bliskich, towarzy= 
sze zaproponowali wspólne spędzenie 
świąt. Wesoła trójka przez dwa dni świąt 
bawiła się doskonale po różnych restau- 
racjach. Kropiwa nie żałował grosza i pła 
<ił rachunki, sięgające 500 dolarów. 

Onegdaj nad ranem reemigrant obu- 
dził się w lesie wawerskim. Był bez palta, 
kapelusza I pieniędzy. Zorientował się, że 
padł ofiarą wyrafinowanych oszustów, kió 
rzy korzysłając z jego rieuwagi, wsypali 
do kieliszka jakiś środek nasenny. 

to ładne! Oskarżam je o infantylizn:; 
— mie wyrosły z wieku, w którym 
„rozmalowywuje się* kredkami nosy 
na świętych obrazkach... 

3. WITRYNY. 

Estetyka witryn sklepowych prze- 
nika do Wilna po woli tylko. Przo- 
duje pod tym względem firma „B-ci 
Jabłkowskich*, rozporządzająca włas 
nym dekoratorem. Z witrvn świątecz 
rych udała się najlepiej ta z naczv- 
niami. Witryna zabawek dziecięcych 
to zawsze trudny problem, gdzie (jak 
i przy choince) estetyka kłóci się z 
wymaganiami obfitości i przeładowa- 
nia. Przeładowaniem grzeszy również 
staranna witryna Plihala. W poczuciu 
własnego interesu dbają również o 
witryny firmy radiowe. Najlepiej jed 
nak spisały się księgarnie, kióre urzą 
dziły nawet konkurs wewnętrzny na 
estetykę witryn gwiazdkowych. Oso- 
biście za naibardziei udaną nważam 
witrynę „Gebetknera* oraz „Rutskie. 
go*. Na ogół jednak wciąż jeszcze La- 
nuje w wileńskich sklepach zasada 
„towar mówi sam za siehie”, okna 
„ubiera się”, a raczej zawala mnogoś 
cią towarn i chodzae no Mickiewicza 
tzv na Wielkiaił wyejąż jeszcze chodzi-   my po prowincji. 

jim. 

Za pożyczone pieniądze Kropiwa przy 
jechał do Warszawy i złożył policji za- 
meldowanie. Za oszustami wszczęto poś- 
cig. „Sympalyczną“ parę aresztowano. 
Okazało się, że jest fo Antonina Zawadz- 
ka i Mikołaj Kostrzewski, wielokrotnie no 
towani w kartotekach karnych. Pieniędzy 
już nie zdołano odzyskać. Kropiwa twier- 
dzi, że skradziono mu 10.000 dolarów. 

„Szara Sowa“ 

  

Wódz Indian  północno-amerykańskich 
noszący  charakierystyczny przydomek 
„Szara Sowa”, nie gardzi, jak widać na 
zdjęciu z jego ostatniej podróży, nowo- 
czesnymi środkami lokomocji, którymi po- 

sługują się „białe twarze”. 

FINA RETAIL TEEEIĖ | a = 

Zaręczyny syna Kronprinza + 
z rosyjską ks. Kirą 

Z Berlina donoszą, że książę Ludwik 
Ferdynand pruski, drugi syn — Kronprin- 
za i wnuk cesarza Wilhelma, zaręczył się 
z młodszą córką pretendenta do tronu ro- 
syjskiego w. ks. Cyryla, ks. Kirą, 

Książę Ludwik Ferdynand jest uwažs- 
ny przez monarchistów niemieckich za 
kandydata na tron cesarski, ponieważ je- 
go starszy brał, ks. Wilhelm na skutek 
morganalycznego małżeństwa z p. Salvia 
zrezygnował ze swych praw. 
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Ze świata kokiecega 

Pokżosie świąteczne Z. P. 
1, Willa dla członkiń Z, P. O. K. miala 

przebieg mily dla serca obecnych — 
418. XII.). Nasiroju nie da się oddać sto- 
wami. Wiecie przecież wszysikie, jak się 

izinnym? Podobnie było i w Związku. 
Rodżina! To wielkie słowo. Bije z niego 
kar, Bože Narodziny, to święło rodzin i 

domów, a przez io i narodów. Najirafniej 
sze siowa, które cisną się na usła — to 

jedność, zgoda, miłość. 

To ież przewodnicząca Zarządu Gro- 
dzko-Powialowego, p. Czesława Moni- 

kowska, która zabrała głos po powitaniu 
członkiń przez p. dr. Zolię Świdową, mó 
wiła wiaśnie o tej zgodzie. 

P. Czesława Monikowska zaznaczyła 
1 redością, że kobieły zrzeszone w rozma 
Hych organizacjach o pokrewnej ideolo- 
gii, tworzą teraz skonsolidowany blok, 

* więc przy święcie miłości życzyć by moż 
na, żeby ta konsolidacja objęła wszystkie 
polskie kobiety. Tych, które były zgroma 
dzone na Wilii w liczbie około sześćdzie 
sięciu nie trzeba było zapraszać do mi- 

łości i zgody... 
„„Kło ma żał jaki, niech z serca złoży, 

zanim tu wejdzie wysłaniec Boży.» 
Rozszerzyć serca, więcej i więcej 
dla bliskich i dła bliźnich tysięcyl... 

wezwała w swym przemówieniu refe- 
tenika prasowa. Ale okazało się, że nie 
mieno iu żalów. Tym lepiej. Jarzyły się 
bwieczki na choince, dzwoniły talerze i 
szklanki, brzmiał serdeczny gwar. W to 
złote migołanie i pobrzęki wpłątała się 
słodka nuta kolędy i rozmarzyła wszysi- | 
kie kobiecie serca. Dobrze było. 

Ale pragniecie coś wiedzieć o eksplo- 
zji niespodzianek, podanej w programie w 
ostatniej kolumnie. Owszem zaraz powiem 
© tym. Były więc igraszki z losem. Obec 
ne panie wyciągały kariki z cyframi. Każ 
dej cyfrze odpowiadała koperta, a w niej 
niespodzianka. Mogłaś kobieto otrzymać 
gralisowo prenumerałę, bezpłatny abona 
ment do czytelni, prawo na uczesanie się 

u fryzjera, czy na manicure albo prawo 

na podjęcie towarów do wysokości 5 zł 
w jakiejś firmie wileńskiej, godnej popar 
cia i zareklamowania. Towary, oczywiście, 
przeszły w miarę możności w posiadanie 
dzieciami z przedszkoli i żłobka ZPOK. 
Co do fryzjera, manicure czy abonamen 

° jów do czytelni albo prenumeraty darmo 
wej pisma — panie zdecydowały, że dzie 

ci się nie poznają na tych udogodnieniach 
cywilizacji | mogły śmiało zaanektować 
to dla własnego użytku. 

Możemy tu podać próbki reklamy nie 

kiórych firm. A więc: 

Zielony Sziraił. : 

Któż nie kocha „Zielonego”, 
nie flirłował tam, nie broil? 
Na wąs pana Krasowskiego, 
„Śztrałowi” klnę wierność moja! 

Kudrewicz. 

Jeśli dobrze sobie życzysz, 
towar bierz u Kudrewicza... 
Jeden uśmiech pani blond 
sprawi, że nie wyjdziesz stąd! 

Padobnymi zwrołkami uczczono nastę 
pujace firmy oprócz wymienionych. Są to: 
Jablkowscy, Plihal, Kłodecki, Lemberżyna, 
S$zumański, Banel, Bieliński, Świrklis, św. 
Wojciech, Żejmo, Trio i Kłosowa. Oprócz 
legą były do wygrania piękne foiogralie 

- mistrza Bułhaka i prawo na zdjęcie pori 

refowe w jego zakładzie. 

Połem przyszły wróżby. „Pyłia” gada 

ła wierszem. Np. mówiła uduchowionym 
głosem: 

„Dalej, więcej wznieć zapału, 
dopniesz celów swych pomału”! 

Albo znów zagadkowo: 

„Bywa tak, będzie inaczej, 

fo nie powód do rozpaczy”... 

W chwili gdy oszołomiona ofiara mru 

gala oczyma, „Pyłia” wieściła innej: 

„Szukasz pociechy swej daleko, 

a ona fuż w pobliżu czeka”... 

Zachęcona w fen sposób osoba bada 

ła wzrokiem bliską przesirzeń, a wróżka 

już przerażała następną niespodziewa- 

nym oświadczeniem: 

„Nawet pragnąc iść za chętką, 
nie ulegaj nazbyt prądko”... 

Panie zaczęły wydawać okrzyki obu- 

rzenia, bo wróżby stawały się zgoła wy 

zywające. Obrażona „Pytia“ umilkla i led 
wie dała się ubłagać do dalszego wiesz- 

czenia. Wszysiko to sprawiło, że wieczór 

nie był monotonny. Szkoda, że to rok irze 

ba czekać na nasiępną wilię. 

2. Wilis w ladłodajni dla bezrobotnej 
bnteligencji. (23. XII), 

Czy wam się wydaje, že wložono W 
nią mniej starań? Choinka tam była o wie 
le ładniejsza, stoły tak samo ozdobne 
świeżą białością i barwne od fiołków al- 
pejskich. Cztery smaczne dania. Stołowni 

ków-ma Jadłodajnia ze 300 więc, oczywi 
ście, wieczerza odbywała się od 1-6 na 

zmianę. Schody były załłoczone przez cze 
kających na wilię, za kiórą nie trzeba by 
ło płacić. Tu już byl naprawdę dom i mili 
goście. Jadłodajnia jest placówką samo- 
wysłarczalną a pani Jadwiga Tomaszew- 

ska tak dobrze umie nią pokierować, że 

placówka może sobie pozwolić na luksus 

zaproszenia i podejmowania uczią wigi- 
lijną tylu gości. Jeżeli się dostał kioś nie 

znajomy, psirzono nd to przez palce. Jed 
no mogło tylko martwić obecnych — ta 
konieczność prędkiego spożywania posil 
ku ze względu na czekających swojej ko 
lei, A chciałoby się przedłużyć miły nast 

rój, pogwarzyć, nacieszyć się choinką. — 
Póki trwa życie, nie należy tracić nadziei 
na lepsze, a Wigilia ma w sobie coś, co 

tę nadzieję podsyca. Więc mili goście we 

selsze mieli oczy i humory zupełnie wig 

lijne, Życzymy im z całego serca wszyst- 
kiego, wszysikiego najlepszego. 

— Oni są bardzo mili — stwierdziła 

przewodnicząca Zarządu Grodzkiego p 
Monikowska, kiėra swoim  przemówie- 

niem rozpoczęła wigilijną uroczystość, — 
Doprawdy czułam się tam jak nigdzie. To 
była prawdziwa „Wigilia”. 

Nic ło dziwnego. W łym domu zgroma 
dzili się prawdziwi wiłnianie. Mogą so- 
bie być chwilowo w łarspatach. To nicze 
go nie dowodzi. Fortuna się odmieni. — 
Każdy z nas może być bezrobotny. To 
„nie przeszkadza prawdziwej miłości” —   jak mówi poela. Ale, że jesteśmy tutejsi, 

Wilno spowiie w biel. W powietrzu 
fruwają srebrne gwiazdki, jak miniatury 
łych, które podirzymują strop niebieski, 

Dwoje ludzi, a ścislej kobieta | męż- 
czyzna wyszli z domu, z zamiarem odwie 
dzenia swych przyjaciół mieszkających da 
leko na Antokolu. : 

Pierwszy dzień świąt, aufobusy nie cho 
dzą, przed domem zaś sioją dorożki, 

— Nie — zakaprysiła pani — ja chcę 

sanki... | 
Na sąsiedniej ulicy znalazły się sanki. | 

Nie wzięto jednak pod uwagę, że w Wił 
nie w tym roku śnieg jest źle widziany, 
poprostu niemodny, więc się go wywo- 
ti, ku ulrapieniu szkap chłopskich i ku ulra 
pieniu ludzi. 

Dopiero gdy sanki ruszyły, jadący 
spostrzegli, że bruki jezdni wyglądały jak 
kocie łby w galarecie lodowej, a szarość 
kamienia miejscami. tylko rozjaśniały śnie 
gowe zaspy. 

Sanki podskakiwały niesamowicie | raz 
poraz zarzucały w lewą, lub prawą stro- 
nę. Naweł w pewnej chwili omal nie fra 
iły pod konia dorożki, zmierzającej w 

przeciwnym kierunku. 

Po miłej wizycie, gdy trzeba było wra 

ta się, że pojedzie tylko dorożką na ko- 

łach. Ę 
Nie było takiej w pobliżu, więc pan 

przywołał sanki, 

— Nie, nie wsiądę... Może pod samo 
chód zarzucić... 

— Nie biedować pani — pocieszył 
dorożkarz — dowiozę szczęśliwie i nija- 

kiej kałastrofy nie będzie. To nie „aro- 
plan”. Ot, najwyżej koń brzuchem o lod 
„szmorhni”, bo ślizgawica, goledź, a 
śnieg, wiadomo, wywozić każą... 

Pomagając swym pasażerom okryć no 
gi kocem, sympatyczny „ojciec” mówił 
dalej: 

L 

Echa „Podwieczorku 
przy mikrofonie" ZPOK 
Echa rozległe i miłe. Słuszną przycz 

nę do chluby mogłaby mieć p, = Dab 
rowska, gdyby pycha leżała w jej cha- 
rakterze. Żadne pióro nie opisze kłopo- 
łów, które sypały się na nią, jak z rogu 
obfitości. Nawet chęłna zwykłe do kon. 
leransjerek p. Masiejewska zawiodła pra 
wie w osłatniej chwili. Ten zawód był jed 
nym z wielu, które zwałały się inicjatorce 
na głowę. Mimo wszystko — zwycięstwo. 
Na podwieczorek stawiło się towarzystwo 
wileńskie z p. wojewodą Bociańskim na 
czele. Nasirój był ożywiony i wesoły. W 

| programie wzięli udział ulubieńcy publi 
czności z p. no: Dembowskim mu 
zyka była świetna, chór wyżej wszelkie; 
krytyki. Gwer i śmiech panowały 3 a p. Pola Dąbrowska odważnie czuwała 
nad tym, żeby w czesie tansmisji nic ni zamąciło czysłości odbioru, 2 
cych się formalnie przenosiła zą rękę na 
miejsca, a kelnerom uwięzłym między st 
czonymi krzesłami wskazywałą dro о 
spojrzeniem wrodzonego wodzą, 5° 

Za miły wieczór i pogodne 
wspomnienia — ZPOK składa p. 
rowskiej w „Kołumnie* dzisiejszej gorą 

z niego 
Poli Dąb   ce podziękowanie i załącza Prośbę o dal- 

  

cać z Anłokolu do miasta, pani zaklina- | 

„KURIER* (4317) 

tym bardziej „kochajmy się, bracia mol”. 
3. Dnia 18. Xil., to znaczy w tym sa- 

mym dniu, co i ogólna Wilia dla człon- 
kiń, odbyła się (nieco wcześniej) tradycyj 
na wieczerza | w liceum gospodarczym. 
Ze względów technicznych były na niej 
ze Związku obecne tylko obie przewod 
niczące. 

Wróciły słamiąd wielce zadowolone. 
Wilię zaszczyciij swoją obecnością: pos. 
Pełczyńska, p. nacz. Gordzialkowski, P. 
wizytaiorka Gulbinowa i radna miejska p. 
Hillerowa. 

MWisczerzę przygolowaly same dziew- 
częla, Rozradowane, zgrzane i pelne nie 
pokoju oczekiwały słowa uznania od -ucz 
tujących. Ależ nałuralnieł Wszysiko było 
wspaniałe, 

Oddzję głos jednej z uczenie — Hani. 
„=Tak się bałam. Miałam przygoto- 

wać rybę faszerowaną. No i najtrudniej 
było zedrzeć ię skórę. Aż mi wlosy stanę 
ły na głowie. Ale zeszła, No i widocznie 
ryba była smaczna, bo zjedzono wszyst- 
ko. Nie zostało ani kawałeczka. Ale to 
nas nie wzruszyło. Miałyśmy wspaniałe 
śledzie. A nugatem iak się objadłam, że | 

ruszyć się nie mogłam i w domu wcale z 
mamą rozmawiać nie chciałam, tylko posz 

łam spać”, 
Wiem oprócz iego, że udał się prog- 

ram literacki wieczoru, a regionalna „ba 

ba z Michaliszek”, rozdająca podarunki, 
miała kolosalne powodzenie. Dyr. liceum 

— Wyjechałem dziś rano na kołach. 
We dnie podśnieżyło i każdy chciał san- 
kami „kałać się”, Po obiedzie więc za- 
przągłem do sanek, O godzinie szóstej 
zdarzył się mnie fajny panok, dwa złote, 
prawi, dałby ja, żeby na kołach. Ot, każ 
dy pasażer ma swego chyzia — zskonklu 
dował, irzaskając z bicza. Sanki w tej 
chwili wyrżnęły o brzeg chodnika, a pani 
stwierdziła, że jej „chyźż” jest dziś wy- 
jątkowo usprawiedliwiony. 

— „Ni sanioma — ni kołoma” — zacy 

łowała znane wileńskie powiedzonka. 
— Tak, ni saniami, ni kołami — po- 

prawił dorożkarz w formie, zgadzając się 
z treścią. 

— Ładny koń — zauważył pasażer. 
— Dobry, ałe mam lepszego, kupiłem 

go u pułkownika — tu wymienił nazwisko 

| pułk. 
— Tamten koń emeryturę dosiaje. 

— Emeryturę, koń? Jakże to? ‚ 

— A tak, emeryturę. Już drugi rok za 

niego biorę. 

Pułkownik sprzedał mnie konia, pod 
warunkiem, że będę go dobrze utrzymy- 
wał, za co obiecał wypłacać 10 zł mie- 
sięcznie. „Dwanaście lał mi służył, to na- 
leży mu się renia na starość”, powiedział. 
Drugiego każdago miesiąca — ciągnął 

właściciel emeryta — ja konia wyczyszczę, 
= lśni, me mu posmaruję i prowadzę 

> pulkownika, a pan pulkownik dzie- 
siątkę na stół, konia popieści, cukru mu 
da, a mnie pochwali, że o konia tak 
dbam. 

A i koń rozumnył est w za 
gu, 8 na ulicy ai, 
zaś przemówi do dawnego wierzchowca 
koń rży i ogląda się, Oficer każe wiedy 
jechać przed najbliżczy sklep spożywczy 

I zaraz wynosi kawał chleba z masłem | se 
rem, lub z czym innym, 

Gdy tak pierwszy raz,. wyniósł ogrom 
ną kanapkę z kiełbasą, ja myślałem, że ło 

Nasza 

stośownia 
s ewamiy się, że czytelniczki 

i Bao ey nasi nie zapomnieli e 

Stołowni Z. P. О. K., gdzie można za dostępną cenę dostać smaczny obiad. 
w Stołowni można mieć ay mięsne i jarskie, droższe 

i zupełnie tanie, 3 mogą BYC spe: ejalnie zamówione i dostosowace da 

wybrednego gustu. 
Adres Stołowni: 
Jagielońska 315—8. 

| 5 groszy dziennie 

możesz ce to, co daje teatr. kino, 

okręt itd., ba książkę z 

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

ie nowości — klasyczn+ — lite- 

w". szkolna — naukowa. 

Czynna od 11 do 19 godz, 

— Ahonament miesięczny ja 3 zł. 
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p. Olechnowiczowa sluchsta z zakłopo- 
taniem licznych wyrazów uznania, do któ 
rych dołączamy i swoje w iej „kolumnie”. 

4. Wilia dla m3łex i ojców w Žiobku 
odbyła się 23. XII. Przy lej okazji komu 
nikujemy, že choinka dla dzieciarni od- 
będzie się koło „Trzech Króli”, więc bą- 
dziemy miały sposobność znów zajrzeć 
do Żłobka. Na tej poprzedniej uroczysio 
ści nasirój był-z początku niaco zwarzony, 
gdyż rodzice zamiasł zwrócić uwagę na 
śleżyki, śledzie i inne poirawy wigilijne, 
181 się dopytywać z niepokojem, czy to 
prawda, że ich Żłobek ma się przenieść 
1 wyższego rozkazu w inną dzielnicę mia 
sła, Ta groźba rzeczywiście wisi nad Żłob 
kiem, ale panie obecne słarały się zwró 
cić rozmowę na weselsze temaiy, żeby 
ludziom nie psuć nasiroju. Obecna była 
na Wilii p. Czesłewa Monikowska, która 
umiała przemówić serdecznie i królko do 
rodziców, nie znoszących długich i zawi 
łych przemówień. Była też p. opiekunka 
placówki dr. Muraszkówna i lekarka Żłob 
ku dr. Olechnowicz-Świdowa, jek również 
| kierowniczka p. Walenłynowiczówna. 

5. W związku z imprezami świąteczny 
mi notujemy, że we środą 22, XII. między 
godz. 11—1 w lokalu ZPOK (Zamkowa 
26) odbywało się rozdawanie odzieży dla 
najbardziej potrzebujących. Odzieży tej 
dostarczyły same członkinie a doszła tu 
! łaskawa ofiara od Dyrekcji Autobusów, 
za przyczyną p. Chrzanowskiej. 

  

° Koń na emeryturze 
dla mnie, ale patrzę — koniowi. A koń 

zjadł. 
— Koń jadł chleb 

niedowierzali. państwo. 
— | mnie dziw. Oł ten, — wskazał 

batem na konia zaprzągnięłego — ło na+ 
weł chleba nie je, jeżeli na tym chlebie 
leżało mięso. A łamien i z szynką i z se- 
tem i z mięsem, wszystko zeżre, iylko wód 
ki nie pije jeszcze... 

No, Bratek, wioool... — zawołał, koń 
cząc opowiadanie. 

Brałek biegł jak opętany. 
— Dość, nie trzeba, ja nie lubie takiej 

kawałerskiej jazdy — wolała pani. 
— On i nie tak potrafi — wyjaśniał do 

rożkarz — io półkrwi anglik i na wyści- 
gach chodził. Też do oficera należał kie- 
dyś. Oficer sprzedał go pewnemu obywa 
telowi pod Wilnem, a od tego ja naby. 
łem. „No i nosił on mnie, jak pierwszy 

raz założył ja jego w powozkę. 
Że dwie godziny nosił i rozbił taki 

koło Niemenczyna. Teraz już spokojny. 
Ale też bywa, że jek znerwui się, tak idzi 
jak strzalal... 

Pani badawczo spojrzała na uszy koń- 
skie, z niepokojem chcąc odgadnać, czy 
aby obecnie szlachetny Bratek ńie „zner- 
wował się”, słuchając opowiadań o szczę 
śliwym koledze, który dostaje renię na 
owies. Z przyjemnością jednak stwierdzi- 
ła, że koń jest spokojny i nie zmartwił się 
łym, iż jego współłowarzysz stajni został 
wyróżniony przez los, on zaś nie, choć 

służba ich była jednaka. 
Nie zazdrościi, bo nie bvł przecie 

człowiekiem. Czesława Monikowska. 

Z PRESY 
Zwracam uwagę członkiń: ZROR M 

uł dyskusyjny w ostatnim numerze 

= Obywatelskiej”, Autorka — K. Gar 

nyszowi, tytuł: Praca „zawodowa kobiety. 

Załączam cytaty: 

„Chodzi o to, by praca zawodowa 
zbyłnio kobiety nie pochłaniała. Czy jed- 
nak nie możnaby tego powiedzieć i o męż 

czyźnieł”, „W ogóle za dużo dziś pracu- 
jemy, za mało mamy czasu dla siebie 
i swoich”, „Częstym jest typ męża i ojca, 
kórego rodzina zna tylko z widzenia”. 

A... „jeśli kobieta ureguluje swą pracę 
lak, by ograniczyła się do pewnej ilości 
godzin — należy wątpić, aby jej główne 

obowiązki ucierpiały mocno na tym; przy 
umiejętnej organizacji jedno z drugim da 
się połączyć doskonałe”, 

Zreszią dziś „kto chce jako tako żyć, 
musi pracować dużo. Wiem. Powiem też, 
że wlaśnie dlatego musi pracować kobie- 
ja. Ale jeśli jest co roztrząsać, nad czym 
się zasianawiać, to należało by przede 
wszystkim pomyślić nad tym, że praca za 
wodowa zanadło pochłania tak kobietę 
jak i mężczyznę. Jeśli kobieta powinna 
więcej dać rodzinie niż obecnie da- 
wać może, ma prawo także wysunąć żą- 
danie by więcej olrzymywać? więcej - 
czyć na współżycie moralne i intelektualne 
mężczyzny”. 

Z tych cyłat chyba widać, że artykuł 
dyskusyjny warl jest przeczytania a może 
właśnie i przedyskułowania na łamach na 
szej „Kolumny“, 

Poruszcia się trochę, kochane członki- 
nie, bo należało by połrochu pozbywać 
się piórowsirętu | nadsyłać więcej arly- 
kułów, 

z wędliną?,. — 

  

6. Niech wam się nie zdaje, że ta kro 
nika świąteczna jesi zakończona. Pozoste 
je nam zajrzeć do królestwa przewodniczą 
cej zarządu wojewódzkiego p, Zofii Św 
dowej, do Burs ZFOK. 

Bursy owe: męska i żeńska miały swo 
je Wilie we właściwej porze, a mianowi 

cie 24 grudnia. Wydaje się zdumiewają- 
cym, jek opiekunka mogła irafić na owe 

obie Wilie, a zarazem nie zaniedbać tej 

uroczysiości i u siebis w domu, tym bar 
dziej, że Bursa żeńska mieści się koło Ost 
tej Bremy, męska hen! na Anłiokolu, a 
znów ognisko rodzinne opiekunki koło 
kościoła św. Jakuba. Weszły tu w grę moż 
liwe w Wilnie środki lokomocji i rozkład 
samych uroczystości. 

A więc wieczerza w Bursie żeńskiej, 
wyznaczona została o godz. 3.30. Burse 
mieści się nad liceum gospodarczym ! 
dnia łego liczyła tylko 14 dziewcząt, zu 
pełnych sierof, zdanych na łaską losu, gdy 
inne odjechać mogły do rodziny. Dom 
Bursy upiększył więc dla nich swoje obli 
cze. Pokoje słały się olśniewająco czyste 
i ciepłe. Ściany były pełne przylulności 
i wdzięku, Chryslus ze šciony sali jadal- 
nej pairzył na krzątejące się dziewczęta 
obliczem, które było miłością samą. — 
Zebrano się przy stole — służba, domow 
niczki i goście wraz z ks. Harasimowi- 
czem. Serdeczny ks. Harasimowicz umie 
przemówić do ludzi. | teraz trafił do serc 
dziewczął, mówiąc o kuliurze duchowej, 
o łym, że wyższą jej formę udostępnił lu 
dziem Jezus Chrysius, który przyszedł na 
twiał, żeby podnieść wzwyż  człoszieka. 
Jasne ściany, jasne światło, srebro nolał- 
ków i obrusów, dobre twarze, zapach Bo 
żeqo Drzewka — choinki — wszystko to 

ścisnęło dziewczętom serca. No i przy op- 

łatku zaświeciły w oczach łzy. Na ten 

widok popłakali się również i goście i 

służba — niezmiernie miła w tej bursie. 

Płacz i ściskanie się zajęły dobre pół go- 

dziny czasu, zanim z kolei uśmiech nie 

zakwiłł na młodziutkich twarzach. Tylko 

Jedna maruderka, pracująca w księgarni 

nadbiegła po skończonej wiaczerzy i na 

widok opłatka naturalnie zalała się łzami. 

A ponieważ koleżanki już nie zechciały 

Jej wiórować, bo trzymały w rękach po- 

darunki i buzie miały wypchane przysme 

kemi, wiec nie zaorzestając szłochać zab 

reta się do jedzenia. ь 

sę i jechać do chłopców na Anłokol, więc 

dziewczęta po czułym pożegnaniu zosia- 
ły z kolędami i smakołykami pod swoją 
cheinką. : 

7. W Bursie męskiej więcej było lu- 

dzi, nie tylko chłopcy, którzy pozostali 

na święta, ale i byli wychowankowie czy 

ło wojskowi czy bezrobotni, którzy raz 

na zawsze wiedzą, że w fym domu znajdą 
schronienie na święta. Przyjechał i ko- 
chany dawny kierownik bursy, p. Leszek, 
powiłany okrzykami zachwytu. Domyślny 
ten młodzian przywiózł .ze sobą 40 kra- 
watów, żeby chłopcy mieli od niego pa 
miątkę. 

I fu było przytulnie, ale więcej po mę 
sku. Bez płaczu i roztkliwiania się. Choin 
ka, podarunki, 9 potraw wigilijnych, gó 
ry śleżyków, śmiechy, dowc'py. Ze śleży 
ków chłopcy robią osobliwy użytek. Wy 
pychają nimi kieszenie i polem pod cho 
inką grają w cetno i licho. Przepadają za 
lą zabawą. Teraz rozumiemy, dlaczego p. 
Zofia zaśundowała im takie masy tego pro 
duktu. Powoli nastrój pod choinką gaśnie. 
Opiekunki już nie ma. Sprząłają po wie- 
czerzy, Ten i ów idzie do jakiejś rodziny, 
na miasto. Co zrobią ci, co ło nikogo, a 

nikogo nie mają? Jaklo coł Pójdą do Bur 
sy żeńskiej? Hej, dziewczyno siaroteńko, 
nie poszłabyś ze mną na Pasterkę do Os“ 
rej Bramy? 

Idziemy! Idziemy na pasterkę. Pomóż 

nam, sierotom, Małko Miłosierdzia! Żeby 
śmy w życiu nieco szczęścia zaznać mo 

Po Pasłerce pożegnanie 
nienie: 2 

— A pamiętajcie dziewczęta, że ne 

i przypom- 

sie jest zabawa taneczna. 

No i była. A jakże! Zaczęła słę od ge 

| jak ło świeczki na choince, rozgrzewają 

dusze zziębnięte. я 
Była i część artystyczna wieczoru. Rze 

czoznawcy powiadają, że bardzo udana. 

Kwartet męski (śpiew) szczególnie pub! 

czności się podobał. Enłuzjasiycznie przy 
jęto kupleły (na nutę krakowiska) z życia 
Bursy. Brawo, brawo, chłepcy. 

O części tanecznej mówić trudno. — 
Był to wir radości, pląs od którego @та 
ła i migoiała choinka. 

Epilog: Oto nasza podróż skończona. 

Hallo, członkinie! Czy nie warto bylo zai 

rzeć tu i ówdzie, co się tam u nas dzieje? 
Można by było o wiełe więcej zobaczyć, 
niż łu napisane. Zobaczyć, pokochać i na 
zawszę przy dobrej sprawie pozostać. 

Migawka. S   gli i żebyśmy się ojczyźnie przysłużyli | 

drugi dzień świąt w naszej męskiej bur-. 

Pani opiekunka musiała opuścić Bur +. 

| dziny 7 od nastrojów choinkowych Dziw, A 

 



6. „KURIER“ (4317) 

Proces poszlakowy w Wilnie 
Sensacyjne kulisy życia wileńskich gangsterów 

W wileńskim Sądzie Okręgowym roz- 
począł się wczoraj sensacyjny, typowo 
posziakowy proces o zabójstwo „gang- 
stera" wileńskiego, Kołpokupoło, znane- 
go w świecie podziemi wileńskich pod 
przezwiskiem „Napoleona“. Proces ten 
jest dalszym ciągiem serii procesów prze- 
ciwko gangsierom wileńskim ł odsłania 
specyficzne tajemnice życia podziemi wi- 
leńskich. | 

Przed 12 lały na ławie oskarżonych 
Sądu Okr. w Wilnie zasiadło blisko 40 
członków poiężnej ongiś organizacji prze 
siępczej, zbliżonej swym charakterem do 
gangsierskich organizacyj w Chicago i zna 
nej w Wilnie pod nazwą „Bruderterajnu”. 
Proces ten był niezwykie sensacyjny. W 
czasie przewodu sądowego wyszło na 
jaw, že członkowie „Bruderferajnu” pod- 
legali silnej dyscyplinie, posiadali kasę 
samopomocy i nawet zakupywali dia 
swych czionków... przedstawienia teai- 
ralne. 

Po rozyromieniu tej organizacji, łączą 
cej główny element przestępczy Wilna. 
wśród gangsterów wiłeńskich nastąpi! roz 

łam. Ze szczątków rozgromionej bandy. 
powsiały dwie szajki: Jedna pozostająca 
pod rozkazami b. herszta „Bruderierajnu” 
Zelika Lewinsona, znanego pod przezwis 
kiem „Chana Bobkes“ i druga pod nazwą 
„Złotego Sztandaru”, grupująca się do- 
okoła drugiego b. „wodza „Bruderie- 
tajnu'* „Orki Setki". 

Od tego czasu pomiędzy powaśniony- 
mi organizacjami złodziejskimi prowadzo 
wa jesf ustawiczna wałka, obfiłuiąca w sze 
seg naprawdę sensacyjnych zdarzeń. Na 
te tej waki w Sądzie Okr. odbył się sze- 
reg procesów: proces © zabójstwo „Elińki 
Wysokiego”, niebezpiecznego gangstera, 
który terroryzował kupców wileńskich, w 
blały dzień wymuszając pod groźbą noża 

. safe okupy, proces o strzelaninę przy ul. 
Nowogródzkiej, proces o zamach bombo 
wy na mleszkanie „Orki Setki", proces o 
porwanie syna b. właściciela 1ombardu 
„Kresowia”, proces o inscenizowany na- 
pad rabunkowy przy ul. Sofianej I wresz- 
cie dzisieiszy proces v zabójstwo gangsie 
ra „Napoleona”. 

Podłożem wszystkich tych procesów 
fest, jak zaznaczyliśmy, ustawiczna walka 
prowadzona pomiędzy członkami „Bruder 
ferainu“ | „Złotego Sztandaru”. 

Wczoraj na ławie oskarżonych Sądu 
Okręgowego, pod zarzutem zamordowa- 
nia Kołpokupoło, zw. „Napołeonem”, za- 
sledli Ch. Lewinson, syn słynnego herszta 
„Bruderferajnu” „Chana Bobkesa”, dwu- 
krotnie karany więzieniem, oraz krół prze- 
mytników wileńskich, były włamywacz o 
międzynarodowej sławie, czterokrotnie ka 
rany więzieniem, skazany ostatnio na 4 la- 
ta ciężkiego wiezienia, niebezpieczny 

opryszek Abram Ril. 
Koipokupoło został zamordowany w 

bestialski sposób w nocy z 30 na 31 maja 
sb. Znaleziono nad ranem jeqo zwłoki w 

Wilii. zaczepione o druty kolczaste. Gło- 
wę miał prawie odelętą, uszy poobcinane 
I szereg ran na ciele. 

Przedstawiciele władz sądowo śled- 
czych | policyjnych wszczęli energiczne 
dochodzenie. Pies policyjny Miqnon za- 

prowadził aqentóv' policii do lasku, poło 
żonego o kilkadziesiat metrów od mie'sca, 
gdzie znaleziono zwłoki „Napoleona”. W 
łasku widoczne były ślady krwi. Tak doko 
nano zabójstwa, które nastąpiło mniej 
więcej koło godziny 1 w nocy, o tej bo- 
wiem porze stojący na przeciwległym 
brzegu, rs warcie. żołnierz posłyszał toz- 
par”  "rzvk człowieka. 

P. „Mienon“ poprowadził wywia- 
dowców daej i dotarł do drzwi położo- 
nego na krańcu podmieiskiej miescowoś 
zi letniskowej domu, w którym znaleziono 
wśród całej baterii wypróżnionych bute- 
lek od piwa I wódki Ch. Lewinsona i A. 
Rifa. 

Aresztowano ich pod zarzutem zamot 
dowania „Napoleona”. Na ubraniach ich 
znaleziono. plamy krwi, zaś ekspertyza są 
dowo lekarska wykazała, że krew fa na- 
ieży do jednej grupy. Zgodnie z teza os- 
karżenia Lewinson I Rit dokonali zab6ist- 
wa z premedytacją. Letnisko wynaleli pa- 
rę tygodni przed zahó*stwem. W odosob- 
nionym domu odbywały się piiatyki. 
Mieszkańcy Pośpieszki opowiedzieli, że 
do domku tego często zajeźdżały fury cię 
RSD PRINS TEES, 

  

  

žarowe, naladowane žywnošcią, 
I piwem. 

Motywy zabójstwa, według tezy oskar 
żenia, znajdują się w ścisłym związku z 
ustawiczną walką prowadzoną pomiędzy 
gangsierami wileńskimi. Zamordowany 
Kołpokupoło należał do zwolenników 
„Orki Seiki" | ostatnio wśród ludzi pod- 
ziemi kursowała uporczywa pogłoska. że 
informuje on czynniki z ramienia „Oskł 
Setki“ o poczynaniach członków „Bruder- 
ferajnu". 

Oskarżeni nie przyznali się do winy, 
twierdząc, że krytycznej nocy byli na za- 
bawie, po czym resztę nocy spędzili w to 
warzystwie kobiet podejrzanej konduity. 

Ola udowodnienia swego alibi powołali 
śwladków. Są natomiast świadkowie oskar 
żenia, którzy twierdzą, że na własne oczy 
widzieli w nocy Lewinsona I Riła w towa- 
tzystwia „Napoleona”. Są zreszłą I inne 
poszlaki, przemawlające za tezą oskarże- 
nła. 

Proces wywołał wśród członków pod- 
ziemi wiłeńskich zrozumiałe zainieresowa- 
nle, Od samego rena podejrzane Indywl- 

dua wypełniły salę sądową i kuluary. Mu- 
słano zwiększyć straż policyjną. 

Na rozprawę powołano 40 świadków. 
Broni oskarżonych 4 adwokatów: Zasz- 
towt Sukiennicka, Kulikowski, Czernichow 

TELE 

wódką 

  

{ Frydman. P-wódziwo cywilne z ramie- 
nia rodziny zamordowanego popiera ad- 
wokai Jasiński. 

Nie zabrakło również na procesie mo- 
mentów wesołych. Tak np. zarówno sę- 
dziowie, jak prokurator i obrońcy w ża- 
den sposób nie mog!! zapamiętać z grec- 
ka brzmiącego nazwiska zamordowanego 
Kołpokupoło. Wobec tego powstała umo 
wa, że wszyscy nazywać będą zamordo- 
wanego jego przydomkiem „Napoleon”. 

Obrona w czasie procesu wysunęła te- 
zę, że Kołpokupoło został zamordowany 
przez członków swojej bandy. Obrona 
osnuła swe twierdzenie na przesłancu po- 
zornie logicznej. Mianowicie, jeżeli „Na- 
poleon” wiedział, że członkowie „Bruder 
ferajnu" są jego wrogami, w jakił sposób 
dał się namówić, by pojechać wraz z ni- 
mł w ciemną noc na brzeg WIliK Zabójst- 
wo fo, zdaniem obrony, zostało popeł- 
nione jedynie-w celu rzucenia winy na Le- 
winsonów I Rita. 

Proces pofrwa dwa dni, Wczoraj prze 
słuchano zaledwie część świadków. Gang 
sterzy wileńscy umie'ą się bronić, Zezna- 
nia nisktórvch świadków brzmią nader sen 
sacyjnie. Ma się wrażenie, że rzecz dzieje 
się nie w Wiinie. lecz w Chicaqo. 

Wyrok spodziewany jest jutro. 
c. 
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Pazaczich 
| 30 „| Jutro Sylwestra I Melanii 

Wschód słońca — g. 7 m 45 
Czwartek Ma CH__| Z-chód słońca — g. 2 m, 58 

oposuzezeala Zakiadu Meteorolog!i USB 
w Wilnie dnia 29Xil. 1937 r, 

Ciśnienie 770 
Temperatura średnia — 14 
Temperatura najwyższa — 11 
Temperatura najniższa — 20 
Opad — 0,2 
Wiatr — połudn-=zachodni 
Tendencja barom. — spadek 
Uwagi — pochmurno, rano mgła, wie- 

czorem śnieg. 

  

NOWOGRODZKA 
— Wykaz kandydatów na radnych — 

Nareszcie ustalona została przez Koditet 

C! rześcijańsko-Muzułmański lista kandyda- 

tów na radnych. 

OKRĘG I. 

1) Kozłowski, przedstwiciel szediódw 

niezwiązanych z administracją; 2) Wieluński 

Stanisław, nauczyciel; 3) Kleniewski Boles- 

iaw, fryzjer, przedstwiciel rzemicsta; 4; No- 

wokuński Michał, zecer, przedst. sfer robot- 

n.czych; 5) dr Podhajska; 6; Pacholska la- 

nina; 7) Dużyński Stanisław, nauczy-iel i 

-$, Stefaniak Antoni. 

OKRĘG I. 

1) Michalski Władysław, przedstwiciel ku 

piectwa i właścicieli nieruchomości; 2) Gliń- 

ski Konstanty, przedst. urzędników państwo 

wych; 3) Rodziewicz Józef, kował, przedsta- 

wicieł rzemiosła; 4) Nowicka Zofia, przedst. 

sfer kobiecych; 5) Orłowski Feliks, przedst. 

rzemiosła i właśc. nieruchomości; 6) Depiń- 

ski Leopołd, przedst. kupiectwa. 

OKRĘG 1IL* 

1) Dr Szymanowski Mieczysław, przedst. 

wolnych zawodów i właścicieli nieruchom.; 

2! mec. Kłajewski Mikołaj, przedst. sfer pra- 

wosławnych; 3) Zdanowicz Jan, zecer, przed- 

stawiciel sfer robotniczych; 4) Dorofejczyk, 

pczedstaw. właścicieli nieruchomości; 5) Ma- 

lawski Mikołaj, nauczyc! i właściciel nie- 

ruchomości; 6) Safarew..4 Selim, przedst. 

muzułman. 1 właścicieli nieruchomości. 

OKRĘG IV, 

1) Mec. Pawluć Stefan, przedst. wolnych 
zawodów i właśc. nieruchomości; 2) Narkie- 

wicz-Jodko Janina, przedst. sfer katolickich: 

S$! Kułakowski Jan, przedst. kupiectwa; 4] 

Zalewski Józef, przedst. rzemiosła; 5) Piot- 

rowski Olgierd, przedst. urzędników prywat- 

Szczeróły afery dew'zowej w Białymstoku 
W wyniku śledztwa w wielkiej zferze 

dewizowej w Białymstoku, — o czym do- 
nosiliśmy wczoraj — ustalono, iż straty, 
Jakie poniósł Skarb Państwa wskutek oszu 
kańczych machlnacji aresztowanych mają 
wynosić — według pobloźnych na razie 
obliczeń — z górą 500.000 zł. 

Afera polegała na tym, że aresztowa- 

- nl kupcy, sprowadzając z zagranicy szma- 
ty dla fabryk białostockich, a następnie 
otrzymując każdorazowo przydział dewi? 
na zapłatę fych szmat, na niewypełnio- 
nych blankietach firm zagranicznych, z 145 
tymi byli w handlowych stosunkach. wy- 
stawiali rachunki większe, nieraz o 26 — 

30.000 zł. Uzyskane według sfingowaryca 
rachunków dewizy przekazywali za grani- 
cę swym zaufanym, którzy znowu nad- 
wyżki z rachunków umieszczali zagranicą 
na kontach svych mocodawców. 

Alerę wykryto przypadkowe dzięki 
nieostrożności jednego z członków szajki. 
Głównym macherem i inicjatorem afery 
był syn bogatego kamienicznika Łaza”- 
lzaak Szabryński, 

Dwóch aresztowanych: Aleksandra 
Bollego i k'rsza Przedmiejskiego zwol- 
niono z więzienia, oddając ich pod dozór 
po'icji. Wobec pozostałych zastosowano 
nadal areszt prewencyjny. 

  

nych; 6) Kopacz Stanisław, przedstwicieł ku- 

piectwa. 

OKRĘG V. 

1) Mec, Szarejko Cyprian; 2) mec. Świryd 

Paweł, przedst. sfer prawosławnych i biato- 

ruskich; 3) Raczkiewicz Mustafa, przedst. 

muzułman; 4) Chiniewicz Erast, przedstaw. 

drobnych rolników; 5ł Zienkiewicz. Wacław, 

przedst. drobnego kupiectwa 1 6) Baszkie- 

wiez* Władysław, przedst. urzędników pań; 

stwowych. 

A więc jest 52 kańdydatów, to znaczy 16 

na radnych i 16 na zastępców. Kto z nich 

wejdzie do Rady a kto zostanie zastępcą 

rozstrzygną wybory, bowiem ten wejdzie, 

kto najwięcej uzyska głosów. 

Poza tym przynuszczać należy, że 4 man- 

daty otrzymają Żydzi. w okr. I $ mandaty 

i 1 mandat-w okr. HI. 

— Zabawy Sytwestrowe. Szumnie zapo- 

wiada się zabawa w salach kina Miejskiego, 

urządzana przez Wydział Koblecy przy Po- 

wiatowym Związku Strzeleckim i zabawa w 

10Ка!и straży pożarnej, urządzana przez Zw. 

Kezerwistów. 

LICZKA 

— Osobiste. Kierownik komisariatu 

policjj w Lidzie — aspirant Eugeniusz 

Okołowicz powrócił z urlopu wypoczyn- 

kowego. 

— „Drutindustria“ staje na miesiąc. W 

fabryce drutu i gwoździ „Drutindustria“ 

wszyscy robofnicy otrzymali wymówienie 

pracy z dniem 31 grudnia. 

Przerwa w pracy fabryki ma trwać ca- 

ty miesiąc. Powodem przerwy jest remont 

maszyn. 

— Lidzianie spotykajcie Sywestra tylko 

w Warszawiance! W dniu 31 grudnia, 

o godz. 22 w pierwszorzędnym lokalu re 

słauracji „Warszawianka” (Suwalska 21) 

odbędzie się powiłanie „Nowego Roku” 

oraz benefis orkiestry p. Zygmunła Gocha 

w-g bogato ułożonego programu. Prze- 

ważnie utwory kompozytorów polskich. 

Ilość miejsc ograniczona. To też stoliki na- 

leży wcześniej zamawiać u p. kierownika 

lokalu osobiścia lub telefonicznie 

Nr 165. Moc niespodzianek i atrakcji. 

— Zabawa sylwestrowa na dožywlanie 

najbiedniejszych dzieci. W dniu 31 bm. 

o godz. 22 Komitet Międzyorganizacyjny 

urządza na rzecz dożywiania najbiedniej 

szych dzieci z Lidy w sali szkoły po- 

wszechnej Nr 2 przy ul. Szkolnej zabawę 

sylwestrową. 

— KOMENDANT POLICJI PRZED SĄ- 
DEM W LiDZIE. W Sądzie Grodzkim w Li 
dzie rozpatrywana była sprawa komisarza 
Zdzisława Eliaszewicza b. komendanta po 

lieji w Lidzie, który znieważył słownie 
przed kliku miesiącami architekia powlato 

wego p. Galika. 
Rozprawa została odroczona celem 

wezwania dalszych świadków. 

Sprawa ta budzi wielkie zalnteresowa- 

nie w kołach urzędniczych w Lidzie. 
Oskarżenie popierał — podprok. 

Niemczynowiez. 

. BARANOWICKA 

— Założenie Koła Gminnego OZN w 
Ostrowiu. W lokalu zarządu gminy 
w Ostrowiu pod przewodnictwem p Ma- 
słowskiego Mariana odbyło się zebranie 
organizacyjne koła gminnego OZN. Prze 
wodniczący wygłosił okolicznościowe 
przemówienie oraz odczytał deklarację 
ideową płk. Koca. Na zebraniu ukonsty- 
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Muzeum karaimskie w Trokach 
Ministerstwo Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego, przyznało 
kredyt w wysokości zł 15.000 na wy- 
Łudowanie muzeum karaimskiego w 
Trokach. Pierwsza rata tej sumy w 
wysokości zł 3.000, przeznaczona na 
zakup materiałów budowlanych, zo- 
stała już wyasygnowana. 

Równocześnie zarząd gminv kara- 
imskiej w Trokach przystąpił do op- 

  

racowania projektu muzeum, które 
stanie opodal kienesy karaimskiej w 
1rokach. 

Bogate zbiory muzealne tego jedy 
nego na Świecie muzeum karaimskie- 
go zgromadzone są obecnie w prywat 

nvm mieszkaniu JE Hadžv Seraja 
Chana Szapszała. główy kościoła ka- 
raimskiego na świecie. 

Szkoły Marszałkowskie w pow. nieśw'eskim 
hędą budowane z wapna i piasku 

Ze względu na mniejszą frwałość i wy 
soką cenę materiału drzewnago, komiłet 

budowy 12 szkół powszechn 'ch im. Mar- 
szalka Józefa Piłsudskiego w powiecie 
nieświeskim postanowił wznosić budynki 

wapienno-piaskowe. Materiał ten w prak 

fycznym użyciu odbył już korzystnie pró-* 
bę wytczymałości. Ponadto obniży on ora 
wie o 500/9 koszta budowy. Budowę tych 
szkół prowadzić będzie zaangażowany 
już specjalista-technik, 

fuowano zarząd, w skład którego weszli: 

przewodniczący «Masłowski Marian, sekre 
tarz i skarbnik Drzewicki. Edward. 

— Tydzień Akademika. Miejscowe ko- 
ło studentów USB w dniach od 1 do 7 
stycznia 1938 r. urządza w Baranowiczach 
„Tydzień Akademika”. Przeprowadzona 
ma być kwesta uliczna na cele pomocy 
niszamożnej młodzieży. 

— „WESOŁA”" ZABAWA W INSTY- 
TUCIE ROBOTNICZYM. Skończył się smut 
ny okres adwentu to feż młodzież bara- 
nowicka postanowiła się zabawić. A że w 
Baranowiczach o butelkę czystej nie frud- 
no, zebrała się młodzież do Instytutu Ro- 
botniczego im. Stefana Żeromskiego 
(Ogrodowa 1] w dniu 26 grudnia 1937 
roku już w stanie dobrze podgazo- 

wanym | rozpoczęła się zabawa „na 

wesoło”. Początkewo tańczyła sama 

tylko młodzież, potem zaczęły tańczyć 
stoliki I krzesła, a gdy wreszcie zjawiły 
się noże, musiała już Interweniować po- 

licja. 
W wyniku bójki kilka osób zostało po- 

bitych, a niejaki Piesko Michał (zauł. Wo- 
dociągowy) został dotkliwie poraniony 

nożami. 

— Kradzież w łaźni miejskiej w Sioło- 
wiczach. W dn. 24.XII br. Skorobogaty 
„Dominik zam. w Stołowiczach poszedł do 
łaźni miejskiej. Nie przewidywał, że w 

łaźni trzeba wysirzegać się złodziei i za- 

brał z sobą oszczędności przedśw ąłecz- 
ne. Gdy powrócił z kąpieli spostrzegł że 

zginęły mu buty, obrączka i sakiewka z 

oszczędnościami tącznej wartości 108 zł. 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Wvświetla największy film wiedeński 

Czar Cyganerii 
W rolach gi: Jan Kienura 

i Marta Eggerth 
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NIEŚWIESKA 

— Numer pisemka szkolnego poświę- 
cony Syrokomll. Samorząd Młodzieży Pol 
skiej państwowego gimnazjum im. Włady 
sława Syrokomli w Nieświeżu wydaje od 

lat dwudziestu na terenie szkoły czaso- 
pismo młodzieżowe p. t. „Promień”. Os- 
fatni pubileuszowy numer tego pisma po- 
święcony jest patronowi szkoły Władysta- 
wowi Syrokomli. „Promień'* redagowany 

jest żywo przez uczniów i absolwentów 
gimnazjum. 

— Koło Młodej Wsi w Onostkach. 

We wsi Onoszki, gm. snowskiej odbyło 
się zebranie gromadzkie z udziałem mło- 
dzieży wiejskiej, na którym zorganizowa- 
no Koło Młodej Wsi. Do zarządu wybra- 
no następujących gospodarzy: prezes — 
Antonowicz Stefan, wiceprezes — Anto- 
nowicz Bazyl, skarbnik — Karłowicz Kon 
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stanły, sekretarz — Chomicz Bazyl i gos- 
podarz — Słankie Mikołaj. 

— Rodzina Policyjna w  Nieświeżu 
urządziła w świetlicy dla «dzieci choinkę. 

Przy choince dzieci śpiewały kolędy, po 
czym św. Mikołaj obdarzył je podarkami. 

— Bursa dla dzieci szkół powsz. w 
Snowiu. Oddział gminnego zrzeszenia 
Zw. Pr. Obywał. Kobiet w Snowiu urucho- 
mił bursę dla dzieci szkół powszechnych, 
które zamieszkują we wsiach odległych 

o kilka kilometrów od szkoły, W bursie 
znajduie się 30 dzieci. 

— Zamiast życzeń świątecznych i nowo- 
rocznych złożyli ofiary na gwiazdkę dla bied 

nych dzieci: 

kpt. Stanisław Wyrobiec kam. pow.”p. w. 

5a 

Antoni Terlecki agronom pow. 5 zł. 

MOŁODECZAŃSKA 
— Jasełka. Dnia 26 bm. w Garnizonowym 

Domu Katolickim w Mołodecznie odegrane 

zostało, staraniem parafii wojskowej, wyko 

nane przez żołnierzy, młodzież i chłopców 

szkolnych wspaniałe misterium religijne p 

a „Jasełka Pana Jeznsowe* Saloniego. Na 

przedstawieniu hvły obecne rzesze ludności l 

miejscowej. Gałość wypadła znakomicie. 

  

GRODZIEŃSKA 
— Sfarosia Walicki przyjmować bę: 

dzie życzenia noworoczne dla Pana Pre- 
zydenta Rzeczypospolitej i Rządu. W dniu 
1 stycznia o godz. 12 starosta pow. p Та- 
deusz Walicki przyjmować będzie życze 
nia noworoczne dla Pana Prezydenta Rze- 
czypospolitej, Marszałka Śmigłego Rydza 
i Rządu. 

Pan starosta przyjmować będzie w 
swoim gabinecie służbowym w gmachu 

starostwa. 19). 
— Tani prąd dla reklam świellnych. 

Zarząd Miejski na ostatnim posiedzeniu 
postanowił obniżyć cenę prądu elektrycz- 
nego, używanego dla celów reklamowych. 

Z dniem 1 stycznia 1938 r. elektrownia 
miejska liczyć będzie za prąd używany 
dła oświetlania wystaw, witryn i szyldów 
sklepowych po 30 gr za klw. przy zasto- 
sowaniu oddzielnego licznika, lub też, na 
życzenie odbiorców, pobierać będzie ry- 
czałtową opłatę miesięczną, odpowiada | 
jąca taryfie 50 gr za klw. 

W tym drugim wypadku brane będzie ae 
pod uwagę przypuszczalne miesięczne zu 
życie prądu na podsławie mocy zainstalo- 
wanych urządzeń reklamowych oraz go- 
dzin ich użytkowania w okresach zimo- 
wym, wiosenno-jesiennym i letnim. fg]. 

CO GRAJĄ W KINACH: 
Apollo: — Ułan księcia Józefa 
Pan: — Władczyni puszczy 
Maleńkie: — Córka samuraja 

Helios: — Barbara Radziwiłłówna 
Uciecha: — Wierna rzeka. 

DZIŚNIEŃSKA 

— Powiatowy komitet pomocy dzie- 
ciom i młodzieży w Głębokiem uchwalił 
wyasygnować kwotę zł 700 na pomoca 
szkolne dla biednych dzieci. W porozu- 
mieniu z inspektorem szkolnym zakupione . 
zostaną zeszyty, ołówki itp. pomoce szkoł 
ne, które następnie będą przydzielone po 
szczególnym szkołom dla biednych «łzia 
ci. Nadło zamówiono 250 par obuwia dla 
najbiedniejszej dziatwy szkolnej. 

— Mięso poianiało. W związku ze 
zniżką cen rynkowych żywca bydła roga 
tego i trłody chlewnej komisja do wyzna 
czenia cen w Głębokiem obniżyła nastę 
pujące ceny mięsa: 

1 kg mięsa wieprzowego do zl 085 
zamiast dotychczes. ceny zł 0.90, 1 ką 
słoniny do zł 1.90 zamiast dołychcz. zł 
1.98, 1 kg boczku wędzonego do zł 1.80 
zamiast dołychcz. ceny zł 1.85, 1 kg mięsa 
wołowego z uboju rytualnego | -gat. do 
zł 1.20 zamiast dotychcz. ceny zł 130, 
( kg mięsa wołowego z uboju rytualnego 
l gat, do zł 1.00 zamiast dolychcz. ceny 
zł 1.10. 
SARS PAS PSAS TEN UI TAKTINIS 

Ku czci powstańców 

1863 roku 

  Pomnik ku czci powstańców 1863 roku, 
wystawiony przez społeczeńsiwo gminy 

kurzenieckiej, powiatu wilejskiego.



  

е + ski Edwarda Śmigłego-Rydza i rządu. 2 
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“201 p. p. o., zamieszkałych w Wilnie. 

„św „przewiduje karę grzywny, do: wysokości «| 

© pedkreślić, że wszystkie trzy mecze Ogniska 

, maksimum 120 patroli. 

* g przyjemnością stwie: 

Receptfa nowaroczna 
w Wilnie 

Dorocznym zwyczajem wojewoda 
wileński Ludwik Bociański w dniu 
1 stycznia 1938 r. będzie przyjmował 
życzenia noworoczne dla Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej Prof. Ignacc: 
ko Mościckiego, Pana Marszałka Pol- 

Recepcja nowaroczną odbędzie się 
w górnych salonach pałacu reprezen- 

łacyinego (Uniwersytecka 6-—8) o g. 
5-6]. 

Zebranie W I. Oddziału 
Koła b. żołnierzy 

201 B. D. 0. 
Wczoraj odbyło się pierwsze zebranie 

członków Wil, Oddziału Koła b. żołnie- 
rzy 201 p. p. z Dyw. Ochotniczej pułk. | 
Adama Koca, W zebraniu, któremu prze | 

wodniczył komendant Oddziału prof. dr. | 
Wiło!d Staniewicz, w asyście członków ko | 
mendy Oddziału prezesa Zenona Mikul- 
skiego, Czesława Wjerusz - Kowalskiego i 

adiulania Józefa Batorowicza wzięło u- 
dział 26 zarejestrowanych już b. żołnierzy 

  

Omówiono sprawy organizacyjne, 

składek, odznaki pułkowej, bratniej pomo 
cy |top. 

Na przysżłość postanowiono zbierać 
się w ostatni czwariek każdego miesiąca. 
Na zebraniach tych wygłaszane będą refe 
raty historyczna, społeczne oraz ideolo- 

giczne, celem: kultywowania tradycji puł 
ty i podłrzymywania łączności koleżeń- 

(b) 

„prawie nabywania świadectw 
przemysłowych i kart pajestraC. 

Z dn. 31 grudnia 1937 r. upływa ostatecz- 
sy lermin nabywania świadectw przemysło 
wych i kart rejestracyjnych na 1038 r. p zez 
włościcieli przedsiębiorstw handiowyct i 
pizemysiowych oraz osoby, wykonywujące 
zajęcia przemysłowe. 

Zaraz po dn. 1 stycznia urzędy skarbowe 
rozpoczną kontrołę, czy wszyscy abowiązani 

do tego nabyli właściwe świadectwa p*zemva 

łowe. Winni prowadzenia przedsięh'orsiw 
bez świadectw lub zą niewłaściwym: świadee 
twami, będą pociągani do odpowiedziałn: 

karnej z art. 178 ordynacji podatkowej, któ- 

i 

  

_uprykrotnej należności za świądec:wn iprze- 
mysłowe. Ponadto wszyscy nabywający świa 

dectwa po dn. 1 stycznia będą płacił adse! 

rwloki od 1 stycznia. 

Również z dn. 81 grud:ia uolywa 

teczny termin składania podań o ułgowe 

faiadectwa przemysłowe na r. 1498 — @а 
przedsiębiorstw, istniejących w 1937 r. 

Wszelkich informacyj w sprawie naby- 

wania świadectw przemysłowych i kari re- 

jestracyjnych, jak i w sprawie ulg przy na- 

bywaniu świadectw przemysłowych  udzie- 

lają urzędy skarbowe. 

PER, 
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„KURJER“ (4317)- 

Piękno palskiej zimy 

TNA AS 

  

Piekny polski krajobraz zimowy w Krynicy, widziany z górnej stacji kolejki górskiej 

w kierunku góry Parkowej. 

10aparatów radiowych 

na gwiazdke dla dz ecl 
Fabryka _ odbiorników radiowych 

„Elekini” złożyła do dyspozycji wojewo- 

dy wileńskiego, jako podarek na gwiazd- 

kę dia dzięci dziesięć aparaiów radio- 

wych. Pan wojewoda przeznaczył otrzy= 

mane aparaty radiowe zakładom, ochron- 

kom i bursom, które opiekują się dziaiwą 

I młodzieżą. 

iial 

HOTEL : 

„ST. GEORGES" 
: w WILNIE 

Pierwszorzędny =» Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

riai CEOBDODOWEDH 

_ Sławin zmert 
'Wczoraj rano zmarł w, szplialu żydow   

skim administrator domu nr. 4 przy ulicy 
Ludwisarskiej S. Sławin. 

lak donosiliśmy, Sławina znaleziono 

przed dwoma dniami nieprzytomnego z 

oznskami zatrucia narkotykami w hotelu 

Sokołowskiego, w kiórym Sławin, po ro- 
zejściu się z żoną, córką b. buchaltera Za 
rządu Miejskiego, zamieszkiwał. 

Sekcja zwłok wykazała, że Sławin prży 
jął większą dozę weronalu. 

W sierach t. zw. żydowskiej złotej mło . 
dzieży samobójstwo Sławina wywarło wiel 
kie wrażenie. tel 

  

Kurjer Sportowųy 

Piękny sukces hokeistów OgniskaKPW 
9 stycznia gramy Z Łotwą 

= Jiokeiści wileńscy z Ogniska KPW odnie- 

„li piękny sukces, zajmując pierwsze miej- 

sce w turnieju świątecznym, zorganizowa- 
nym przy udziale trzech drużyn krajowych 

1 jednej zagranicznej. 

Wilnianie grali bardzo dobrze. Trzeba 

KPW zakończone zosiały zwycięstwami i to 

vwycięstwami wywalczonymi do zera, co 

mówi wyrażnie 0 dobrej formie nie tylko 

napastników, ale także obrońców i bramka: 

rza. Udało się nareszcie w tym sczanie zmon 

łować porządną drużynę, która powinna od 

nieść szereg jeszcze większych  gukcszów. : 

Wracajmy jednak do turnieju kryniekie 

go. Ogniska KPW pokonało 2:0 pasa, ie 

tynę z Koszyc, wygrało 7:0 z p. 2: 

« najsilniejszym zespołem Krynickiego 
a 

rzystwa Hokejowego (KTH). Te T ce. 

sy zapewniły naszym PE i oi poę 

pierwszego miejsca w punktacji og: a 

W drużynie Ogniska KPW na w p 

pie zasłużyli: Staniszewski, Grzybowski, Go- 
iro-Kiro 

iiewski, Sierdiukow i a ton 
2 Roz SaaS ZŁ, bardzo dobrej tor?" "" 
„ kićry znajduje się w bliższą  nie- 

Na jprawdopod
obniej w naj 

dzielę w Wilnie odbędzie się mecz łokałny o 

mistrzostwo okręgu wileńskiego, między Og 

niskiem a AZS-em. Będzie to raczej trening, 

ale ze względu na mające się odbyć spotka: 
nia z drużynami zamiejscowymi trzeba jak 
najczęściej grać. 

Na 6 stycznia sprowadzona zostanie do 

Wilna niewątpliwie jedna z silniejszych dru 
żyn krajowych, a 9 stycznia Wiłno grać bę- 
dzie z reprezentacją Rygi. Przygotowania do 

łego meczu już rozpoczęły się. Mecz odbę- 
dzie się w niedzielę w południe w parku 
sportowym. Gracze Łotwy: do Wilna przyja 
dą z Warszawy po meczu Polska — Łotwa. 

Mecz Ryga — Wilno będzie jedną z naj- 
pcważniejszych imprez sportowych  sęzonu 
zimowego. Trzeba przypuszczać, że gracze 
nasi dołożą wszelkich starań, żeby z walki 
tej wyjść jak najzaszczytniej. Przeprawa bę 
dzie niewątpliwie bardzo ciężka, 
możliwość zwycięstwa. 

" Mecz z Rygą wznowi trad 
Graliśmy przecież z graczami 
trzema laty. Wówczas byliśmy I 
Rewanż tego spotkania odhe, 
towie lutego w Rydze. 

ale istnieje 

lycje sportowe. 
Rygi przed 

lepsi od nich. 

ędzie się*w po- 

120 patroli stanie na starcie 

marszu narciarskiego 

1 się będzie mog
ło 

przypominam
y, że 

4 ludzi, a więc w 

mieć 480 narcia- 

artujących in 

Do tegorocznego 
Zułów — Wilno zglos 

każdy patrol składa się Z 

sumie na starcie możem! 2 

my. nie licząc zawodników 
dywidnalnie i grupy PAŃ: 

- rszu z0 
Przygotowania techniczne > ca = 

stały już rozpoczęte: NE data organiza 
stanie pierwsze Ze regulaminu mar 

ie nego. W tym sezon ;ek. Trzeba 
= AA? szereg poprasck m   rdzić. Że wszystkie te 

ki idą po Hnii podniesienia
 poziomu 

popraw. 

  

sportowego tej największej | = ASA 
za nizinnego. | ©). imprezy narciar 

Przypominamy, że marsz Zułów __ 
no odbędzie się 26—27 lutego. Ci jedną 

wodnicy, którzy nie wykażą się odpowied 

nim treningiem, potwierdzonym przez aa: 

nośne władze, nie będą mogli brać |", 

w zawodach. Trzeba więc koniecznie Ga 

wać, bo inaczej nie znajdzie się miejsca kę 

starefe tradycyjnego marszu. Oczywiście, gi: 

więcej zawodników zgłoszonych zostanie 
d< grupy patroli przysposobienia Wojskowe. 

go Ogółem wszyscy narciarze podzieleni Р 

staną na człery gfupy. przy zachowaniy, g. 
czywiście, zwycięstwś w punktacji ogólnej: 

Wil- 

К ога   

KRONIKA 
WILERSKA | 

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGODY 
W dalszym ciągu pogoda na ogół chmur- 

na z przelotnym śniegiem, zwłaszcza w. dziel 

nicach północnych. W północnej połowie 

Polski mróz lżejszy, poza tym temperatura 

bez zmian, 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
teki: Nałęcza (Jagiellońska 1); Augustow- 
skiego (Kijowska 2); Romeckiego (Wileń- 
ska 8); Frumkinów (Niamiecka 23); Rost- 
kowskiego (Kalwaryjska 31). 

Ponadło słale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10); 
Zajączkowskigo (Wiłoldowa 22), 

jA SA Ge MIEJSKA 

* — Starania o kredyty na rozbudowę. 
Ilość mieszkańców Wilna z roku na rok 

wzrasta. Ze wzrostem zaludnienia wiąże 
się sprawa ruchu budowlanego. 

Tymczasem ruch budowlany był słaby. 
Ofrzymywane dotychczas kredyty w wyso 
kości stukikudziesięciu tysięcy złołych ro 
cznie były niewystarczające. 

Komiiet Rozbudowy przy poparciu Za 
rządu Miejskiego opracował szczegółowy 
memoriał ilustrujący potrzeby budowlane 

| Wilna. Komitet zabiega u władz central 
nych dla Wilna o kredyt w wysokości 
1.200.000 złotych. 

GOSPODARCT A 
> 40 nowych skiepów. W ciągu bież. 

miesiąca do Urzędu Przemysłowego przy 
Pea m. Wilna wpłynęło około 40 
zgłoszeń na otwarcie nowych  przedsię- 
biorstw handlowych. Są to przeważnie 

drobne przedsiębiorstwa, po większej czę 
ści położone na peryferiach miasta. 

7е ZWIAZKÓW | STOWARZYSZER 
=—— 28 bm. rozpoczęło działalność Koło 

Absolwentów i Profesorów b. Sem. Naucz. 

Męsk. w Wilnie. Zainteresowani proszeni 

są o pisemne zgłaszanie się na członków 

Koła i jednocześnie o wpłacanie składek 

pod adresem: Antoni Maciejewski — Wil 

no, Kalwaryjska 23 m. 1 lub Piaski 1 szko 

ła Nr. 29, Koło rozpoczęło pracę w pięciu 

grupach: liferackiej — pod przewodnicł 

wem kol. Biwejnisa Witolda p. Dzisna — 

Oleszczenice; turystycznej 
RE pod prze- 

wodnictwem Daniszkowicza 
Kazimierza p. 

Wolna k. Baranowicz — w. Sawicze, io 

grėficznej — pod przewodnictwem kol. 

Zakrzewskiego Aleksandra Wilno, ul. Hry 

biszki Nr. 4, samokształceniowej pod 
prze 

wodnictwem kol. Maciejewskiego Antonie 

go Wilno, Piaski 1 szkoła Nr. 29, pszcze 

larskiej pod przewodnictwem kol. Czyży 

ka Jana'p, Małe Soleczniki — w. Skubia 

> Przewodniczący posz
czególnych grup 

przyjmują wszelkie prace Cate za 

kresem ich działalności i udzielają informa 

cyj drogą kożespondencji lub” osobiście. 

|" Grupa turystyczna organizuj
e pe 

kę w okresie wakacyjnym do Centralnego 

lo. 

CAR agd żę pd 4 Związku = 

wistów urządza wielką zabawę aw 2 

wą w dniu 31 grudnia we wlasnym s 

lu przy ul. Tałarskiej Nr. 5—3 na p ° 

prasza wszystkich członków Z. R. i symp. 

tykėw. 
ZE 

 Począłek zabawy © godz. 21 m. 30. 

ZABAWY 

Wileńskiego ZOR, 
h członków ż ro 

gośćmi na Za 

- — Zarząd Okręgu 
uprzejmie zaprasza swych 
dzinami | wprowadzonymi 

Niewesoła przygoda 
w g liina 

Katarzyna Bołko, mieszkanką wsi Olesie- 

wicze, gm. stołowickiej w pow. baranswie- 

kim uchodziła za wesołą kobietkę, Chociaż 

dźwigała już na dostojnych barkach t zeci 

krzyzyk z dużym hakiem i całą młodość spę- 

dziła w pogoni za kandydaiami na mężów, 

którzy dziwnym trafem zawsze wymykali się 

z jej rąk. Nie przejmowała się jednak nie- 

powodzeniami i wierzyła, że mad jesz- 

cze jej czas. 

I rzeczywiście, los jak gdyby uśmiechnął 

sie do niej. Zaczął ją odwiedziać Bolek Ka- 

łeniewicz, mieszkaniec tejże wsi, „swój czło- 

wiek”. Przesiadywał u niej długie wieczory. 

a że szanujący się człowiek nie może bez na 

rażenia na szwank „honoru wałęsać się po 

ntcach, często zostawał na noc u swojej 

przyjaciółki. . й 

Przyszia wigilia tego roku. Pani Katarzy- 

na kupiła sobie nowy płaszcz i śliczną suk 

nię Komuż to wszystko pokaże, jak nie je 

mu, najbliższemu przy jaciełowi? 

Cały wieczór bawili się wesoło. Uplano- 

wali, że razem pojadą pa „Pasterkę”, a 

wkrótce po świętach zalegalizują swój zwią- 

zek. 

„Lecz diabeł, jak lew ryczący, krąży wo 

koło. i szuka kogo by pożarł”. Szepnął on 

da ucha uwodziciela. że przecież jest jeszcze 

miody i nie warto swego życia wiąza z tą 

„wiedźmą. 

W nocy Kałeniewicz zerwał się cichutko 

z łóżka, zagarnął garderobę swojej przyja- 

ciółki i ułotnił się pokryjomu z jej mieszka- 

nia $ 

Gdy się obudziła biedna kobiecinn i zro- 

zumiała wszystko, zalana łzami goryczy za- 

miast na Pasterkę, musiała pójść do poste- 

rvnku i opowiedzieć o swoim zawodzie. 

Kaleniewicza zatrzymano. Ww. B. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszutzędny - Ceny przystępne. 
Те!е!опу © pnkojach Winda osahowa 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w czwartek o godz. 8.15 wiecz. 
ostatnie przedstawienie wsnółczesnej sztuki 
M. Morozowicz Szczepkawskiej p. t Walgsy 
się dom“, 

— Premiera w Teatrze na Pohnlance. Ju- 
tro w piątek o godz..8.15 wiecz odbedzie się 

premiera. doskonałej komedii współczesnej 
w 3 aktach Wł. Bus Feketego (przekład W 
Jampolskiegó) p. t „Jan“. 

— Sylwester na Pehulance. W wieczAr 
Sxlwestrowy — w piątek dn. 31 bm. o godz 
11.45 wiecz. odegrana zostanie przemiła i 
eabawna komedia Bus“ Feketezo „Jan“. Ko. 
medię tę poprzedzi prolog z žvezeniami no- 
woroeznymi dła wiłnian i Wilna — pióra 
SEE у : 

— Bajka dla dzieci w Teotrze na Pohu- 
Ianee. W sobotę 1 siveznia 19238 r. — w No- 
wy Rok o godz. 12 w noł. odbędzie sie pre- 
miera bajki n. t. „Dzieci pana majstra”. Ce- 
ny propagandowe. : 

  

      

  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. 
— Dziš no cenach znižanvėh znakomite 

widowisko E. Kalmana „Miehelski ježdzinę“ 
— Sviwester w „Entni* Piatkowv wie>zór 

Teatr „Lutnia* poświęca „Rewii Svlwestra- 
wejć, która w enłvm swym nrzenychu hn- 
mcru, tańca, pieśni, barw i świateł nnnk'nal- 
nie o godz. 8.15 rozsości się na scenie .Tni- 

ni , zaś powtórzona hedzie o gnqz. 11 30 w 
— Uwasat — Wszystkie dzteei Wilna! 

Kierownictwo Teatru „Lulnia“ daie w 1» 

dzielę 2 stycznia a sndz. 12 w nołuńnie Ała 
wszystkich dzieci "Vi'na czerndzielcką haitką 
Andersena p. t. „Królowa Śniesn*. W enila- 
ga rozdane hędą dzieciom słodycze firmy 
„Połońskiego”. > 

° — „Товса® w Tntni. Dzień 7 stycznia he- 
Azie dniem ewiszd ancrowvch. które ukażą 
si» na horvzoneia Wilna, Tera wiaszarą hn- 
wiem w onerze Pnerini'ega .'Tosea* nełvszv- 
mv światowej sławy śniewaków rnmnńskich 
D. Badesen. S. Tasiana. oraz nrimadonnę о- 
pery warszawskiej Znafie Platówne. 
ЗЕЫЛИИЗНГКИТЛЕССПУОЕОЙЗНЯПИНТЯЕКОВЦИрИЙ 

Najbogatsza kobieta 
na Świecie 

  

     ać 

Hrabina Hangwiłz-Revenilow ze swoim 
mężem w czasie pobyfu w Sł. Moritz. 
GRZEGORZ BREWIARZ ODA 

bawę Taneczną, która odbędzie się w pią 
lek dnia 31 grudnia r. b. w lokalu związ 
kowym ul. Orzeszkowej t1-a m. 1 i roz   

(14.85 Nowóroczne. przemówienie wojewody 

    pocznie się o godz. 21-ej,   

     

  

GUTEK 
ZASTOSOWANIE: 

    

RADIO 
WILNO. 

CZWARTEK, dnia 30 grudnia 17937 r. 

6.15 Kolęda. 6,20 Gimnastyka. 6,40 Muzy: 
ka. 7,00 Dziennik por. 7,15 Muzyka. * 00 — 
«1,57 krzerwa. 11,57 Sygnał czasu. 12,60 tiej- 
rał. 12,08 Audycja południowa. iń6Y W:a- 
domości- z miasta i prow 65 „Deiecho 
a kino“ pog. Stan, Cywińskiej. 18,15 Koncert 
życzeń. 14.25 Heuryk Sienkiewicz . Pujdźmy 
za Nim”. 14,35 Muzyka popuiarna. 14,40 Au 
dycja „Przed Nowym Rokiem“ 14 
+zerwa. 15.30 Wiad, gespo larcze. 
irówki muzyczne — Niemcy. Muzy 
w vpracowvriu Zofii Ławęckiej L“ 
stra mandolinistów. 16,50 Pogadanka. 17.00 
A.wowska skarbnica kultu'v nara 'owej' — 
tepvriaž. 17,15 Reciłał fortepiano sv 17.50 
>» danka i wiad. sportowe, 18:16 Pogad ra 
"nte.tniczna — Mieczysla v aiski, 
„8,5. Kecital śpiewa — Krenisław” Jagr 
104113, 18,10 Skrz nka rolnicza — prowadzi 
Arhsus.der Przegalinsz;. la. 0 Program na 
ptątek. 18,55 Oryginalny Teatr Wyobraźni 
„Kontrakt ślubny” 19.25 -19,30 Przecwa. 
12,30 Kolędy polskie (transn.isja do Szisklol 
uu) Kolędy szwedzkie (transinisja ze Szk 

   

  
   

  

   
      

        

*olmu). 1950 Pogadanka. 20.00 „Said » piose 
nek* (za rok 1937) łekka aud .tuuz. 2045 

Vre Dziennik wiecz. 20,55 Pogadanka. 21.09 , 
liminarz piosenek* (na rok 1938) tekka 
muzyczna. 21,45 „Usiemiony Eros" — s 
literacki. 22,00 Koncert kameralny. 22.50 
Ostatnie wiadomości. 23,00 Tańczymy. 23.10 

2akr ńczenie. 

   

  

PIĄTEK, dnia 31 grudnia 1937 roku. 

6,15 Kolęda; 6,20 Gimn. 6,40 Muzyka, 7.00 
Dziennik por. 7,15 Muzyka; 8,00 Przerwa; 
11,57 Sygnał czasu; 12,00 Hejnał; 12,03 Audy 
tja połudn 13,00 Wiadonwści z miasia i pro 
w.ncji: 13,05 „Na progu Nowego Roku” — 
pog. rolnicza, wygł. Stan. Perzanowski; 13 15 
М!а skrzyneczka dla dzieci wiejskich w 

eprac. Cioci Hali; 13,25 Koncert poputarny 

Ork. Wil. pod dyr. Wł. Szczepańskiego; 14,24 

Il Sienkiewicz: „Pójdźmy га МН 5 

Muzyka; 14,40 „Przed Nowym Rokiem 

audycja; 14.45 Przerwa; 15.30 Wiade mości 

gespod. 15,45 Gawęda Kornela Makuszyńskie 

go dla dzieci starsz. 16.00 Rozmowa £ cio- 

rymi; 16,15 „Boże Narodzenie w poezji i w 

pieśni *; 16,50 Pogadanka; 17.00 „Nasze mi- 

diuetki* — felieton: 17,15 Orkiestra rożr. 
1710 Przegląd wydawnictw — prof. Henrvk 

Mcścieki; 18,00 Wiad. sport. 18.10 „Chłarey 

walowani* — audycja - słowrno-mnzyczna; 

  

wileńskiego: 18.50 Program na soholę: 1855 

Teatr Wyobražni: „Brat zhajduje brata“ — 

komedia; 19,25 Przerwa; 1930 Kolędv pol- 

skie; Kolędy szwaicarskie: 1950 Pogadanka: 

1 Teatr m. NA POHULANCE 

RECITAL BRONISŁAWY JAGMINÓWNY. 

łowicza, Schuberta, Griega, Niewiadomskie- 

20.00 Koncert: 2015 Dzienik wiecz. 2055 

Dziś o a. 8.15 wiecz. 

W czwartek, 30 grudnia, o godz. 18,20 

go i Wielhorskiego. 

  

Pegadanka: 21,0 Sylwester w Lublinie; 22 00 

Zakończenie. : 

дмцшмЩЦМШАцдААьмьА-ААм›/Ё 

p 
» 

WALACY SIĘ DOM 
> 

PGYYTYTYYTYTYYYYYYYTYTTYYYYYTYYVYYYYTYCYYYY 

Wiadomości radiowe 

wystąpi przed mikrofonem wiłeńskim Bra- 

nistawa. Jagminowna (mezzosopran), przy 

czym śpiewać będzie pieśni Żeleńskiego, Kar 

WESOŁA KOMEDIA W RADIO, 

W czwartek dnia 30 grudnia radio nadaje 

o godz. 18,55 komedię Rudolfa de Cordova 

p. Ł „Konirakt ślubny”. Autor ten dobrze 

jest znany 'słuchaczom ze słuchowisk: „Roz- 

wód” i'„Doktór Abernethy przyjmujė“, kt6- 

re cieszyły się wielkim powadzeniemi „Kon- 

trakt ślubny* — to komedia, apoteozująca 

miłość małżeńską i ciepło domowego osnis- 

ko, przy czym wątek akeji pozbawiony jest 

całkowicie tonu kaznodziejskiego i utrzyma- 

ny jest w żartobliwym i pogodnym nastroju. 

KEPORTAŻ RADTOWY Z. „OSSOBINEUM*. 

W dniu 30 grudnia o godz. 17,00 usłyszą 

radiosłuchacze, reportaż, z „Ossolineum, Ka- 
žd miasto posiada swoją geografię ėmoejo- 

nalną, swoje ogrody, gmachy i kościoły, w 

których najzupełniej wyraża się jego dusza. 

każe 7 Lwowie napotykamy w tej dro 

dze jedeft z najpiękniejszych klejnotów kul- 

tury polskiej — Zakład Narodowy im. Osso- 

, lińskieh. O tej prastarej i pięknej płacówce 
naukowej opowie słuchaczom Henryk Balk 
w reportażu p. t. „Lwowska skarbnica kul- 
tury narodowej”, 

  |) 

Bo egzaminów 
przygotowuje doświadczenę b naucz. 
gimn w takregie pregramo nowego 

dawnego tejpu ztmn Speczatność pol 
ski, matematyka rizvka. przyroda. 
Nauka solidna Opłata przystępna. 

Zgłoszenia. da redakcji „Rurjera Wi- 
łenskiogo” pó godz 7.30 wiecz lub 

telefonicznie nr 4-84 pokój 45, od 
godz 18 rana do 7 wiecz. 

BNIESIA TASTE IS EEE ADA t DESI 
я * 

             



  

o: 

Cud techniki w 6z'edzinie 
Nowość! odbiorników bateryjnych. Nowość! 

Dłuqo oczekiwana niedoścignionej jakości 7-obwodowa 

superheterodyna PRILIPSA 4-38 B. na rok 1938 
już jest do nabycia w firmie 

Braci S. i M. LWOWICZ 
SKŁAD PRZYBORÓW ELEKTRO TECHNICZNYCH, 

RADIOWYCH, ROWERÓW i MOTOCYKLI. 
Baranowicze, ul. Szeptyckiego 52, telefon 104 

(v:s-4*v s Pomnika Nieznanego Żoin.erza) 

Ostatni dzień 
Pierwszy polski film reprezentacyjny produkcji 1937-38 r, 

TZ YA ЕЛ a 
N ' Wtadystaw Ladis, Lili Zleiińska, Witold Zacharewicz oraz 

Ewe EBanderowska - Fuueska 
Sałą dobrze ogrzana 

PAŃ] Jutro uroczysta premiera! 

Smosarska 
królowa ekranu polskiego 

Brodniewicz 

Conti 

Sielarmski 

Fertner i inni 

w filmie 

ULAN 
Czarowny fragment wielkieqo żywota 
po raz pierwszy w kinematografii polskiei, 
FILM, który stawia kinematografię polską 
na poziomie europelskim. 

KELIOS| J5.QC0© osób 
bejrzało juź fil -g nieśmier - - = | m = 5 

ielnel powieści Warka Twaina „BASIĄŻA i Żebrak 
Sp'eszcie ujrzeć. Nad program: KOLORÓ » KA, która wywołuje zachwyt I okłaski 

NASTĘPNY PROGRAM: Gigantyczny film romantyczno-hohaterski wszystkich czasów 

Więzień królewski 
(TRJEMNICA ZAMKU ZENDA) Cud techniki filmowej 

sala Miejska „Kino Mars* 

Piątek 31-go grudnia SPOTKANIE NOWEGO ROKU! 

ua an M ES OLY 
SYLWESTER“ 

w Z-ch czešciach, 18 obrazach. 
- 2 przedstawienia: o godz 9.30 i o godz. 11.45 w nacy, 

(idział biorą: 1. Nowicka, Barbara Halmirska, N. Sibircewa, 
trio Lisowscy, balet Czerpanowa, Al. Aleksy, Plewiūski oraz naj- 
nowsza sensacja Warszawy trio Lorrey, chór damskich rewelersów 

| Ty:ko dwa dni - 
Kino MARS Nowa adycja 1937 r. A no Nowe opracownanie. 

Najlepszy fllm produkcji SOWIECKIEJ 

ŚWIAT SIĘ ŚMIEJE 
(WIESOŁYJE REBIATA) 

"Według nieśmiertelnego 

  

  

Księcia 
Józefa 

  

        
  

  

NAJTAŃSZY 
TYGODNIK W POLSCE 

PISMO DLĄ 
"MIESZKAŃCÓW WSI 

GAZETA TYGODNIOWA 

GŁOS ZIEMI 
Wychodzi w każdą iedzielę. Daje popularny przegląd wiadomości 
politycznych, społ ych i gospodarczych z całego tygodnia oraz 

artykuły fachowo=-rolnicze, 

Prenumerata roczna 2 zł. Cena egzemplarza 5 gr. 

Redakcja i Administracja: Wilno, Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40 

  

   
   REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 

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

" Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15,80 
Drukarnia: tel, 3-40, Redakcja rękopisów tie zwraca. 

Lida, uł. Ułańska 11 

8-go Maja 8 

  

      
„Kurjer Wilenski“ Sp. 2 0, 0, „Wydawnictwo 

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 

Baranowicze, ul. Ułańska 11 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 

Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 

„KUBJERŚ (4317). - 

Dudownictwo szkolne na wsi 

  

  

Okazały gmach szkoły powszechnej w gminie Kaczory, (powiat Chodzież) wybudo 
wany ostainio wysiłkiem finansowym mieszkańców gminy i Komitetu Budowy Pu- 
blicznych Szkół Powszechnych. Nowopowsłała szkoła należy do największych I naj- 

bardziej nowoczesnych szkół wiejskich w powiecie. 

Wywczasy Jana Kiepury 

  

Jan Kiepura wraz z matżonką (Martą Eggerth) podczas wywczasów _natciarskich w 
Krynicy w okresie świąt Bożego Narodzenia. 

EASA   

Kolosalny sukces  Najwvb'tnieiszy film. 
CASINO | Genialna Luisa RAJNER oraz Spencer TRĄCY w naj- 

Chrześciiąńskia kina Mon"menta!nv film polski sn. na He gen, utw, Mniszkėwny 

SWIATOWIDI Ordynat Michorowski 
W rolach głównych: Barszczewska, Wiszniewska, Wysocka. Cwiklińska, Brodniewicz, 

: Junosza-St<powski I in "Nad proaram: ATR K JE 
Początki seansów w powszednie dni 5, 7, 9, W niedzielę I święta 1, 3, 5, 7 1 9, 

Dz'ś świąteczny proaram. Monumentalny film polski 

O<MISKO| PŁÓMIENNE SERCA 
W roląc' gł.: Elżbieta Barszczewska. Mieczysław Cybulski, Junosza- Stępowski, Węgrzyn i Innt 
Nad progiam UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. I św. o 2-ej. 

„REKORD“ «. 6. Cyryśski | 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

I WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
U ODBIORNIKÓW 
Н/ 

|| ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie — 

  

Piękny 

nadprogram 

większym 

sukcesie 

  

  

  

  

  

    

    
    

       Księgi nieruchomości 
opracowane rrzer Stowarzyszenia 
Właściciałi Nieruchomości | zaak- 
ceptówane przez Władze Skarbowa 
oraz kwitarłusze komornego — poleca 

WŁ. BORKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 3-72 

  

ODPOWIEDNI PUDER Ń 
oto tajemnica świeżej,     

PROSZKI BOLU 2 

bonūsiveu "Šš 
GŁOWY 

  

  
|znżkie m 

FABR.   

  

Zamach samobėlrzy 
emerytowzne| nauczycielkł 

Wczoraj „ieczorem w mieszkaniu przy 
ul. Popowskiej 14 zatruła się 10 proszka 
mi środka narkotycznego 27-letnia emery 
towana nauczycielka Antonina Sampelska. 
Sąsiedzi znałeźli ją w mieszkaniu w stanie 
nieprzytemnym. 

Pogotowie przewiozło desperaikę w 
"stanie ciężkim do szpitala św. Jakuba. Po 
wody zamachu, samobójczego na razia nie 

zostały ustalone. 'e] 

Cuchrą'a „tomba“ 
w owocarni Cyryńsk'ego 
Wczoraj wieczorem do żyd. owocarni 

Cyryńskiego przy ul. Wietkiej 50 rzucono 
probówkę z cuchnącym płynem, niszcząc 
trochę towaru. - 

Sprawca zbiegł. (<) 

Giełda zbožowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie | 

z dnia 29 grudnia 1937 r. 

Ceny za towar średniei handlowej @- 

<ości, za 100 ką. paryte! W'n, przy nor- 
nalnel taryfie przewozowej (le! za 1000 kq | 
-co waq. st, za!) Ziemiopłody — w ładun- 

*ach wagonowych, maka | otręby—w mniej- 

zych Ilościach. W »łotvch s 

          

      

Zyto I stand, 696 g/l 2250 23— 

SOC 2*—. 2250 
*szenica I sk 275 27.75 

. П . 2650 27 — 

lęczmień I „678/673, (kasz. — - 
„ Wo „i66%.,. „ MO A 
„ II | 620,5, (past.) 1775 1850 

Jwies I w 4080, 21.75 2275 

- u i ABBĘ 19.50 20,50 

3ryka „ 610. 17725 47.75 

Mąka pszen. gat. I 0—5014 4250 43.— 

+... LANG — — 
"4 „II 0—65% 34,50 %5>— 

© » » ПА 50 65% 23850 29.75 
ENER m pa A” 

z „  pastewna 21.25 217“ 

е żytnia gat, | 0—50% 34.— 3° 

° . „ I 0—65% 33:— WR 

+ + „150-456 26m 2450) 
= „ fazowa da 9504 24— 2450 

„ zlemniaczana „Suoerior* 34.50 32.50 

Jtręby pszenne średnie przam. 
stand. 1525 15,50 

„ żytnie przem stand. 1350 14— 

Wyka 19 — 20,— 
Lubin niebieskt 1375   Jemia Iniane b, 90% t-co w. «T. 44,— 

Len trzepany Wołó?ya | 
3 3 Horedziej 

c 5 Traby 

Micro * ” 
Len c7esanv Horogriej 

Kądzie! horodziejska 
Targaniec moczony 

Wo'ożwn 
         780,— 

930,— . 97.0— 

AAAAAGGALAAALAAAAAAAAAŠAAA S AMASAAAMAA AAA 

LEKARZE 
TYYYYYYYYYTYYTYWYYYYYYYTYYYCYTYTYTYTYTYYYYY 

DOKTOR HED. 

J. Piotrowicz-lurczer <owa 
Ordvnatar Szpitata Sawicz Chorobę steńrne 
weneryczne i kobiece. ul Wileńska Wr. 34, 
tel 1866 Przvinuie od 5—7 wierz 

  

DOKTOR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery 'zne. skórne  maczopłciowe 
ut. Zamkowa 15 tel 19 60 Przyjmuje w godz, 

od 8-1 i od 3. 7 

  

DOKFOR 

Blumowicz 
chorohy weneryczne. skórne i moczopłciow.e 
ul Wielka 21. fe! 02] Przvimuj a doeadz. 

M4 Vana. e 
GŠAAAAAALAALAALAAAAAA LS AAA A AAAAAAAAAAAAAAS 

AKUSZERKI 
TYTYYYYYVYTYYYYYYVYYYYYYVYVYYYYYYYYYVYTYYY 

APUSZERŁA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz 9ej rano do godz. 7-е] 
wieczorem UL Jakuba, aJsińskiego 5—18 
róę Ofiarnej, ołok Sądu 

AAAAASAALADAAAAAAAAAAAAABAAAAASAAAAASAAAA 

Kupno i sprzedaž 
TTYVYYYYTY""Y"SYYCYU-T"PYTYYPPYVYPYYYTYTYY 

OKAZYJNIE sprzedaje się frak-smoking 
na średni wzrost. Dowiedzieć się tełefonicz- 
nie 24-97, 

  

CUKIERNIA w pełriym ruchu, z urzą- 
dzeniem, do sprzedania natychmiast. Dowie- 
dzieć się: ul. Niemiecka 4 m. 19. 

      młodzieńczej cery, 
Subtelny, niewidoczny, 
dobrany do karnacji, 
a przy tym roślinny 
1 nieszkodliwy = oto 
zalety, jakie posiada 

PUDER” 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju—8 zł., za gra- 

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

na wsł, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego aui ageucji zł. 2,50 

   

  

    

  

PSZCZÓŁKA *- 
los 56 PRZEZIĘBIENIU 

- przy” GRYPIE iKATARZE 
„AMAAAAAAAAAMAAAAAAA AA, 

Handel i Przemys! 
Я WYTYTYYYTYY 

KALOSZE—SNIEGOWCE własnego wy- 

rcbu OBUWIE poleca polska wytwórnia 
W. NOWICKI — Wilno, ul. Wielka Nr. 30. 
Pantofle ranne. 

       

  

    
       

  
  

    

  
  

      

  

     
          
      

               

  
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gi, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gr. 
za wiersz jednoszp. Do tych ceu dolicza się za ogłoszenia eyfrowe tabetarycze 
ue 50%, Usład ogłoszeń w tekście 5-cio iamowy, za tekstem [0-łamowy, Za 
treść ogłoszeń | 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 — 16.80 1 17 — 19 

OGRÓD z domem do sprzedania przy ul. 
Filareckiej 12a, Zgłoszenia: ul. Uńiwersy- 
tecka 9 m. 14, 

© 2 R | 
ZGUBIONO dowód zagraniczny wydany, | 

przez Starostwo Święciańskie w 1933 roku, 4 
na imię Malwiny Marcinkianówny, córki , 
Franciszka, zamieszkałej we wsi Nowe „Sza- 
minie, gm. kałtyu iej, pow. święciańa- | 
kiego, wojew. wileńskiego. Dowód (zagubio- 
n. 1 października 1957 r. w drodze z Łotwy 
du Polski) — unieważnia się. | 

      

    

  

      

  
Redaktoi odp. Jan Pupiałło 

  

 


