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Kryzysu gabinetowego we Francji 

oczekiwano juž od paru tygodni. Tar- 

cia wewnętrzne bowiem w łonie Fron- 

tu Ludowego w ostatnich czasach co- 

raz bardziej przybierały na ostrości. 

Szczególnie komuniści, wyrażali bar- 

dzo duże niezadowolenie z powodu os 

tatnich posunięć ministra Delbosa w 

dziedzinie francuskiej polityki zagra- 

nicznej. Z powodu wizyty min. Del- 

bosa w Polsce i w państwach Małej 

Ententy, która nie przypadła Moskwie 

do gustu, organ francuskiej partii ko 

munistycznej „I Humanitć* wręcz do- 

magał się ustąpienia francuskiego mi- 

nistra spraw zagranicznych. Kiedy je- 

dnak to nie odnosiło skutku, wówczas 

komuniści uciekli się do pomocy straj 

ków, pragnąc w ten sposób wyrzec 

presję na kierunek francuskiej poli- 
tyki zagranicznej. 

Wywołana przez komunistów os- 

  

Moskwa obaliła rząd w Paryżu 

wykluczał 

strajki i wyposażył rząd w prawa in- 

  

tatnia fala strajków niezmiernie zao- 

gniła sytuację wewnętrzną Francji. W 

związku bowiem ze strajkiem na po- 

rządek dzienny wypłynął cały szereg 

dotąd nieuregulowanych zagadnień 

społecznych we Francji. Premier Chau 

temps pragnąc uregulować te zagad- 

nienia wystąpił z pochwały godną ini- 

cjatywą wprowadzenia nowego ko- 

deksu pracy, który by na przyszłość 

szkodliwe dla państwa 

gerencji oraz arbitrażu przy regulo- 

waniu konfliktów pomiędzy pracą a 

kapitałem. Jednak i tu premier Chau 

temps spotkał się z przeszkodami 

przede wszystkim ze strony elemen- 

tów komunistycznych. 

Sytuację rządu Chautemps jeszcze 

bardziej pogorszył gwałtowny spadek 

franka, wywołany przede wszystkim 

niepowodzeniem misji arbitrażowej   
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Do trzech razy sztuka 
Przed utworzeniem nowego rządu Frontu Ludowego we Francji 

premiera w sprawie uregulowania 

ostatnich konfliktów społecznych. 

W ten sposób w ciągu ostatnich 

dni wytworzyła się we Francji dość 

skomplikowana i krytyczna sytuacja, 

wobec której drugi rząd Frontu Lu- 

dowego zasadniczo.był bezradny. Tar 

cia wewnętrzne w łonie Frontu Ludo- 

wego, które z całą jaskrawością ujaw 

niły się podczas ostatniego posiedze- 

nia parlamentu, jeszcze bardziej zao- 

gniły sytuację, Wobec tego rządowi 

Chautemps nie pozostało nic innego, 

jak podać się do dymisji. 

Dotychczasowy przebieg przesile- 

nia rządowego, w sposób wyraźny 

wskazuje, że komunistom, którzy w 

znacznym stopniu przyczynili się do 

obalenia gabinetu Chautemps nie uda 

się wcisnąć do  pfzyszlego rządu. 

Przeciwnie, można raczej obserwować 

  

  
  

tendencję zmierzającą w kierunku cał 

kowitego wyeliminowania komunis- 

tów z przyszłej kombinacji rządowej. 

Według ostatnich bowiem wiadomo- 

Ści, nadchodzących z Paryża prezy- 

dent Lebrun powierzył misję tworze- 

nia rządu Bonnet, b. ministrowi skar 

bu w gabinecie Chautemps. Minister 

Bonnet należy do najbardziej umiar- 

kowanego odłamu partii radykałów i 

za swe ostatnie zarządzenie finanso- 

we, które wykraczały daleko poza 

ramy programu Frontu Ludowego, 

był bardzo często i ostro atakowany 

przez partię komunistyczną. 

Trudno na razie powiedzieć, czy 

ministrowi Bonnet uda się utworzyć 

nowy rząd. Jeżeli jednak uda się — 

to jego rząd będzie oznaczał, o ile nie 

początek końca Frontu Ludowego we 

Francji, to w każdym razie z całą pew 

nością wyeliminowanie komunistów 

Kosmumiści atczikua ja politykke rim. Ebelbosa. Socjaliści 
sprzeciwiają się miewprowadzemieu ogramiczeń dewi- 

zowych. Nowy rząd maa utworzyć Bomnetć 
PARYŻ (Pat). Gabinet Chautemps 

podał się do dymisji, ponieważ mini 
strowie socjalistyczni odmówili swej 
współpracy w rządzie. Decyzja ta za 
padła wśród następujących okolicz- 
ności: 

W czasie odbywających się wczo 
raj wieczorem obrad delegacji lewi- 
cowej, delegaci socjalistyczni oświad 
czyli, że nie mogą — bez uzyskania 

zgody swego stronnictwa — głosować 
na punkt porządku dziennego dekla 
racji votum zaufania, dotyczący nie 
wprowadzania ograniczeń dewizo- 

wych. Delegaci ci zwrócili się do swej 
grupy parlamentarnej, która 75 gło- 
sami przeciwko 36 uchwaliła ten 
punkt porządku dziennego. 

Wkrótce potem rozpoczęło się po 
siedzenie. izby. Herriot odczytał de- 
klarację votum zaufania deputowa | 
nych Elbela i Serola. 

Deputowany Serol oświadczył w 
imieniu grupy socjalistycznej, iż gło 
sować będzie ona za wnioskiem o wy 
rażenie votum zaufania gabinetowi, 
nie cheąe rozbijać jedności Frontu 

Ludowego. 
Następnie w imieniu komunistów 

zabrał głos dep. Ramette. Stwierdził 
Du, iż jest rzeczą pożałowania godną, 
że w deklaracji premiera Chautemps 

brak jest zapewnienia o niezłomnym 
zamiarze wypełnienie punkt po punk 
cie programu Frontu Ludowego. W 
dalszym ciągu wyliczył on wszystkie 
postulaty w dziedzinie soejalnej оуе 
ga stronnictwa i zakończył zapewnie 
niem, iż głosować ono będzie za wnio 
skiem zaufania jedynie w zamiarze 
utrzymania jedności Frontu Ludowe 
go. 

Wówczas zabrał głos premier 

  

  

Chautemps który oświadczył: przemó | siedzenie przerwane zostało o godz. 
wienie deputowanego Ramette od- 
znaczało się wielką szczerością. Swe 
go czasu zwróciłem się do izby z proś 
bą o poparcie rządu w jego pracach 
nad konsolidacją sytuacji franka. W 
Gdpowiedzi na to Ramette wyliczył 
diugą listę wydatków, których żąda 
jego stronnictwo. Pozostaję wierny 
danemu słowu i nie sądzę, aby naród 
franeuski mógł żądać od nas, abyśmy 
uchybili poczuciu najbardziej elemen 
tarnej godności. Dep. Ramette żądał 
dla siebie wolności postępowania. Je 
śli ehodzi o mnie, daję mu ją w całej 
pełni*. 

Po czym przewodniczący izby pod 
dał pod głosowanie wniosek o votum 
zaufania deputowanych Elbela i Se- 
roła. W tej chwili socjaliści zażądali 
zawieszenia posiedzenia izby. Wnio- 
sek ten został przyjęty przez izbę. Po 

  

3.35. 
Pozostawienie wolności komuni- 

stom przez premiera Chautemps w 
głosowaniu nad wnioskiem © votum 

zaufania wniosło zamęt w stronniet- 

wie socjalistycznym. Pod wpływem te 
go właśnie dwie grupy socjalistyczne 
| komunistyczna zażądały zawiesze 
nia posiedzenia. Ministrowie socjeli- 
styczni odmówili swojej współpracy 
w łonie gabinetu w razie nie otrzyma 
nia od Chautemps zapewnienia, że bę 
dzie się kierował wolą większości 
stronnietw Frontu Ludowego. Powzię 

Bonnet otrzymał misj 
PARYŻ (Pat). Prezydent Lebrun 

powierzył misję utworzenia nowego 
rządu Georges Bonnet, ministrowi fi 

  

cie tej decyzji przez socjalistów wpły 
nęło ostatecznie na dymisję gabinetu 
Chautemps. 

Deputowani powrócili na salę po 
siedzeń o godz. 4.45. Ławy rządowe 
były jednak puste. Herriot oświadczył 
izbie, iż Chautemps zawiadomił go, 

że nie interesuje się dalszym przebie 
giem debaty, posiedzenie przeto nale 
ży uważać za zakończone. Komuniści, 
opuszczają salę, wznosili okrzyki 
„Niech żyje Front Ludowy*, podczas 

gdy członkowie prawicy odpowiadali 
im okrzykami „Do Moskwy. Do żad 
nych jednak incydentów nie doszłe. 

ę tworzenia gabinetu 
nansów w rządzie Chautemps. Bonnet 
zastrzegł sobie udzielenie odpowiedzi 
w dniu dzisiejszym. 

Projekt porozumienia z Niemcami opracowali Eden i Delbos 
LONDYN (Pat). Kryzys rządowy 

we Francji odbił się w Anglii głośnym 
echem. Premier Chautemps zdobył so 

bie wśród społeczeństwa brytyjskiego 
zdecydowaną popularność, zwłaszcza, 
iż w czasie ostatniego swego pobytu 
w Londynie zadzierzgnął węzły oso 
bistej przyjaźni z premierem Cham- 
berlainem. 

W związku z wizytą lorda Halifa 
xa w Niemczech oraz w wyniku na- 
rad, odbytych w Londynie z premie 
rem Chautemps i min. Delbos, w rzą 
dzie brytyjskim kiełkowały pewne 
konkretne myśli co do dalszych posu 
nięć celem doprowadzenia do porozu 
mienia z Niemcami. W tej kalkulacji 

Francja odgrywała rolę bardzo donio | kreślającego lewicowe tendencje Fron 
słą i plany brytyjskie szły w kierun 
ku uzgodnienia na najbliższej sesji 

Rady Ligi Narodów między min. Ede 
nem a min. Delboseni dokumentu, za 
wierającego konkretne propozycje 
dia Niemiec, dla których omówienia 
min. Delbos udałby się ewentualnie 

później do Berlina. 
Tego rodzaju dokument przyrze- 

czony był w swoim czasie rządowi nie 
miećkiemu ze strony min. Delbosa, 
który po rozmowie Halifaxa z kane 
lerzem Hitlerem i po naradach bry- 
tyjsko - francuskich zawiadomić miał 
'o tym ambasadora von Ribbentropa. 

Powstanie we Francji rządu, pod 

  

Konierencja min. Becka z Hitlerem 
BERLIN (Pat). Dziś o godz. 12 mi | do ministra Neuratha. Śniadanie od | von Neurath i ambasador R. P. w Ber 

nister spr. zagr. Beck przyjęty został 
przez kanclerza Rzeszy Hitlera i od- 
był z nim dłuższą rozmowę. W rozmo 
wie tej wziął również udział ambasa 
dor Rzeczypospolitej w Berlinie 

Po przyjęciu u kancierza Rzeszy 

minister Beck udał się na śniadanie 

było się w ścisłym gronie najbliż- 
szych współpracówników obu mini- 
strów. 

BERLIN (Pat). W rozmowie, ja- 
ką odbył dziś minister spr. zagr. Beck 
z kanclerzem Hitlerem, wzięli rów- 
nież udział minister spr. zagr. Rzeszy 

linie Lipski. 
BERLIN (Pat). Po wizycie u mini 

stra spraw zagranicznych Rzeszy Neu 
ratha minister spraw zagranicznych 
Beck zakończył swe rozmowy z osobi 
stościami politycznymi i opuszcza Ber 
lin. 

  

in Ludowego — zdaniem kół brytyj 
skich — jeżeli nie udaremni, to w 

znacznym stopniu utrudni uzgodnie 
nie takiego dokumentu z propozycja 
nii dla kanclerza Hitlera. 

W niektórych kołach polifycznych 
Londynu upadek rządu francuskiego 
w chwili obecnej przypisywany jest 
celowym machinaecjom Moskwy, któ 
ra w ten sposób usiłowała podważyć 
spotkanie Edena z Delbosem, aby u 
niemożliwić uzgodnienie propozycji 
franeusko - brytyjskiej dla porozumie 
nia z kanclerzem Hitlerem. 

W każdym razie w kołach tych 
podkreślany jest fakt, że ani Litwi- 
now, ani jego zastępca Patiomnik nie 
wybierali się na obecną sesję gene 

ską. 3 

Delbos „spiskował 
z faszystami" 

PARYŻ (Pat). W związku z obee 
nym przesileniem rządowym, specjal 
ne zainteresowanie budzi w Paryżu 
sprawa obsadzenia teki spraw zagra 
nicznych. 

Komunistyczna „Humanitę* nie     

Cena 15 gr 

  

z tego frontu. Chyba, że komuniści 

francuscy po telefonicznym  porozu- 

mieniu się z Moskwą otrzymają roz- 

kaz pójścia na jak największe ustęp- 

stwa w celu ratowania Frontu Ludo 

wego. To nie jest wykluczone, gdyż 

rozpadnięcie się Frontu Ludowego we 

Francji niechybnie pociągnęło by za 

sobą jeszcze większe oddalenie się 

Paryża od bardzo osamotnionej w 

chwili obecnej Moskwy. Taki obrót 

rzeczy przynajmniej nie leży w inte- 

resie Rosji Sowieckiej, a przecież tym 

intresem, jak dotąd kierowali się ko- 

muniści francuscy. 

Pewne jest jednak, że przenosze- 

nie ośrodka decyzji w sprawach fran 

cuskich z Paryża do Moskwy budzi 

we Francji coraz silniejszy sprzeciw 

i nie potrwa już długo. 

alfa. 

  

  

Bonnet- 
AO ESS ETO 

ustaje w prowadzeniu gwaltownej / 
kampanii przeciw osobie dotychcza- 
sowego ministra spraw zagr. Delbo- 
sa. W dniu przesilenia gabinetowego 
po upadku rządu deput. Peri na ła- 
mach „Humanite* w dalszym ciągu 
niemał obrzuca obelgami ministra 
spraw zagranicznych, zarzucając mu 
ni mniej, ni więcej, tylko „spiskowa- 
nie z faszyzmem, 

'Ta metodyczna kampania ze stro 

ny dziennika komunistycznego zdaje 
się potwierdzać przekonanie, że jed 
ną z głównych przyczyn obecnego 
przesilenia poza sprawami natury ści 
śle finansowej jest kampania komuni 
styczna przeciwko dotychczasowemu 
kierunkowi francuskiej polityki za- 
granicznej. 

Od czasu podróży min. Delbosa 
po stolicach Europy środkowej — pi 
sze dziś „La Liberte* — dyplomacja 

sowiecka rozpoczęła energicznie dzia 
łać na terenie Paryża. Sowiety, uwa- 
żają, że alians franeusko - sowiecki 
jest poważnie zagrożony, wobec cze- 
go chciałyby za wszelką cenę pozbyć 

się rządu Chautemps, który wszedł na 
drogę niezależności politycznej od Mo 
skwy. 

Sesja Ligi Naradów 
odrocžona ? 

PARYŻ (Pat). Rząd francuski w 
porozumieniu z rządem brytyjskim 
zwrócił się o odroczenie sesji Rady 
Ligi, wyznaczonej na 17 bnt, motywu 
jąc to wyjątkowymi okolicznościami. 
Sekretarz gen. Ligi Narodów Avenol 
porozumiewa się obecnie z członka 
mi Rady Ligi i jutro ma powziąć de 
cyzję. Sesja ma być odroczona do dn. 
26 stycznia. ES
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Wydedta eódków zaypaa fiejom w Aaa 
Zginął ieśnik Sawicki 

WOROCHTA, (PAT). — W dniu wczo 
«ajstym wybrała się w góry na nartach 
wycieczka Przysposobienia Wojskowego 
Leśników w liczbie 35 osób pod kierun- 
kiem instruktora Kozło. Wycieczka szła 
trasą Woroszczenka—Przełęcz Maruszew- 
ska—Zaroślak i na Spyci spotkała ją kur- 
niawa. Instruktor | jadący za nim leśnik 
Sawicki wpadli w głęboką szczelinę I zo 
słafi zasypani lofnym śniegiem f. żw. py- 
tówką. й 

* Pozostali narciarze rozbili się na kilka 
grup I rozpoczęli poszukiwania zasypa- 
nych. W frakcie poszukiwań uległy zasy 
panłu dalsze dwie grupy narciarzy, pierw 
sza w składzie 6, druga — 5 ludzi, które 
przysypane zostały poobrywanymi nawi- 
sami. 

jeden z narciarzy doiarł do placówki 
Straży Granicznej pod Howerlą, skąd za- 
wiadomiono schronisko pod Zaroślakiem. 

Na pomoc zasypanym wyruszyła eks- 
pedycja ratunkowa w składzie 40 osób 
pod kierunkiem kpt. Jarosiewicza. Ekspe 
dycja zdołała odgrzebać spod śniegu 
wszystkich zasypanych z wyjątkiem Sa- 
wicklego. Do pomocy wezwano pogoło- 

wie ochotnicze Polsk. T-wa Tatrzańskiego, 
przy udziałe kiórego akcja ratunkowa 
trwała przez całą noc. Odgrzebanych nar 
ciarzy częściowo w sfanie nieprzytomnym 
odstawiono do schroniska na Zaroślaku, 
a stąd do Worochły, gdzie udzielono Im 
pomocy lekarskiej. 

Poszukiwania za Sawickim trwają w 
dalsrym ciągu. 

LWÓW, (PAT). — Lwowski Oddział 
Polsk. Ag. Tel. połączył się telefonicznie 
ze schroniskiem P. T. T. na Zaroślaku pod 
Worochłą, celem uzyskania dalszych 
szczegółów akcji ratowniczej zasypanego 
przez lawinę urzędnika Dyr. Lasów Pań- 
stwowych z Łucka Witolda Sawickiego. 

Poszukiwania prowadzone są przez 
ochoiniczą drużynę ratunkową Р. Т. Т 
przy pomocy straży granicznej. Przeszukł 
wany feren znajduje się między Spyciaml 
a Turkułem na wysokości około 1.700 m. 
"powyżej granicy łasów. Spadająca lawi- 
na ułrudniła poważnie poszukiwania, za 
sypując feren wielkimi zwałami śniegu. 
Do godz. 12.30 sądujący feren nie natra 
fili na zasypanego. 

ZAROŚLAK [pod Worochta), (PAT). 
Prowadzone przez pogotowie P. T. T. po 
szukiwania pod Spycią za zasypanym 
przez lawinę urzędnikiem Dyr. Lasów Pań 
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Idealne golenia 
VanzyTEWKA 
TOLEDO 
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stwowych Sawickim trwały bez przerwy 
wczoraj cały dzień. Pod wieczór ekspedy 
cja ratunkowa bardzo zmęczona poprosi 
ła odpowiednie władze w Worochcie o 
przyjście jej z pomocą. 

W. Worochcie dwaj inżynierowie zor 
ganizowali nową ekspedycję w składzie 
70 osób, kłóra wyruszywszy z Worochty 

ok. godz. 17 dotarła na miejsce po irzech 
godzinach uciążliwego marszu. 

Praca nad sondowaniem terenu mimo 
niesłychanie trudnych warunków spowo- 
dowanych wzrastającą zamiecią śnieżną 1 
wlchurą trwa do fel pory. Istnieje słaba 
nadzieja na znalezienie przy życiu zasy 

panego. 
  

Wojna Mongołów sowieckich 
z Mougołami japońskimi 

LONDYN (Pat). Reuter donosi z 
Hankou na podstawie źródeł chiń- 
skich, że wojska Mongolii Zewnętrz- 
nej przekroczyły granice i ruszyły do 
natarcia przeciwko wojskom mongoł 
skim zorganizowanej przez Japoń- 
czyków Mongolii Wewnętrznej i zaję 
ły m. Pailingmiao, będącą siedzibą 

najwyższych buddyjskieh dostojni- 
ków duchownych w Mongolii . 

Posiłki japońskie śpiesznie wyru 
szyły w kierunku północnym celem u 
daremnienia wojskem Mongolii Zew- 
nątrznej przedostania się na tyły 
wojsk japońskich. 

Chińczycy odebrali Tsining 
SZANGHAJ (Pat). Agencja Reute 

ra donosi ze źródeł chińskich: wojska 
chińskie zajęły po zaciętej i trwającej 
cały dzień i całą noe walee utracone 
niedawno miasto Tsining. 

HANKOU (Pat). Bitwa o miasto 
Tsinan, ważny pumkt strategiczny we 
wschodnim Szantungu przybrała ob- 
rót korzystny dła Chińczyków. 12 b. 
m. oddziały chińskie wycofały się z 
miasta pod naporem japońskim. Po 

  
padejściu posiłków Chińczycy przesz 
li do przeciwnałarcia i zmusili nieprzy 
jaciela do odwrotu. : 

Atak chiński prowadzony był w 
nacy podczas silnego mrozu. Ped osło 
ną ciemności Chińczycy przeprawili 
się z artylerią po łodzie przez słynny 
„Wiełki kanał*, opisywany już przez 
głosnego podróżnika Marco Polo. Za 

| skoczeni Japończycy wycofali się, od 
dając miasto w ręce chińskie. 

Stały rząd chiński powstanie w Chinach: 
"TOKIO (Pat). Z Pekinu donoszą, 

że tymczasowy rząd chiński ma zo- 
słać w lutym przekształcony na rząd 

stały z prezydentem republiki na cze 
le. Jako kandydatów na prezydenta 
wymieniają: Tsao Kuna i Hsu Szi 

Czanga. 
Doradca rządu mandžurskiego 

Ohaszi powrócił z Pekinu do Hsing- 
tingu i ma załecić uznanie tymczaso- 
wego rządu chińskiego w Pekinie 
przez Mandżukuo. 

30.000.000 uchodźców w Chinach 
TOKIO, (PAT). — Szef biura Informa 

cyjnego japońskiego MSZ Kawai ošwiad 

czył przedstawiciełowi dziennika „Asa- 

hi, że Chiny pod kierownictwem Czang- 

Kai-Szeka przygotowują się jednomyślnie 
z niezwykłą wytrwałością do stawienia 
dalszego oporu Japończykom. Władze 
japońskie w Chinach Środkowych odno- 

Atak bombowy 
  

szą wrażenie, że Czang-Kal-Szek jest co- 
raz mnlej skłonny do ustępstw, 

W obecnej chwili — oświadczył da- 
lej Kawał — W okóllcach Szanghaju I Nan 
kinu znajduje się około 30 milionów ucho 
dźców, pozbawionych dachu nad głową. 
80 proc. uchodźców stanowią chłopi. 

166 samolotów 
na Chiny południowe 

LONDYN, (PAT). — Korespondent 
„Daily Express" donosi z Hongkongu, że 
Japończycy dokonałi wczoraj największe 
go ataku lotniczego w dotychczasowej 

Komisja budżetowa Sejmu 

Ministerstwo Opieki Szołecznej 
WARSZAWA, (PAT). — Komisja Bud- 

żełowa Sejmu w obecności ministra Koś- 

ciałkowskiego przystąpiła wczoraj do ob 

rad nad budżełem Ministerstwa Opieki 

Społecznej. 

Bardzo obszerny, kilkugodzinny refe- 

rat, obrazujący wyczerpujące prace wspo 

mnianego resortu wygłosił sprawozdawca 

pos. L. Tomaszkiewicz. Następnie w dłuż 

szym wywodzie referent dał 

społecznej. 
Ilość pracowników najemnych w Pol- 

sce wynosi 3.451 tysięcy osób, w tym 

597.000 pracowników umysłowych. Z ro 

dzinami stanowi to 10.518.000 osób. Nie 

możemy przesłaniać sobie prawdy zna- 

czenia wzrostu zatrudnienia w ubiegłym 

roku. W górnictwie i hutnictwie wzrost 

łen wynosi ze 130.000 w roku 1936 do 

154.000 w roku 1937, w przemyśle przeł 
wórczym z 530.000 do 645.000. 

Jest ło ciągle bardzo niewiele, jeśli 

wziąć pod uwagę armię bezroboinych 

miast i wsi i roczny przyrosł, przekracza 

jacy olbrzymią pojemność aparatu wyt- 

wórczego. 
W roku ub. przybyło zatrudnionych 

najemnych około 247.000, w czym nies- 
pełna 25.000 umysłowych. Po odliczeniu 
ubytku naturalnego okazuje się, że pracę 
znalazło około 300.000 osób. Liczba ofic 
jalnego bezrobocia obniżyła się zaledwie 
o 7.000 osób, w czym 2.000 umysłowych. 
W świetle tych cyfr daleko nam jeszcze 
do likwidacji bezrobocia. W roku bieżą 
cym jest ubezpieczonych w Ubezpieczal 
niach 2.136.000. Gdybyśmy tylko chcieli 
utrzymać dotychczasowe stosunki zatrud- 
nienia, to w końcu roku 1940 liczba ta po 
winna wynieść o 1.800.000 więcej. Tym- 
стазет dotychczas nie odrobiliśmy jesz- 
cze zaległego kryzysu, albowiem jeśli 
wzrost ludności od roku 1928 wynosi 10 

przegiąd l 

osiągnięć i niedociągnięć naszej polityki > 

  

procenł, to spożycie spadło o 10 proc. 
a produkcja przemysłowa nie osiągnęła 
jeszcze poziomu roku 1928. Musimy więc 
politykę gospodarczą dostosować do tem 
pa wzrostu naszej ludności. 

Wspomniawszy o przyroście natural- 
nym sprawozdawca zwrócił uwagę, że 
masy świeżych sił powodują zbyłnią po- 
daż na rynku pracy oraz licyłację wyma 
gań in minus, co osłabia pozycję ludno 
ści osiadłej, pauperyzuje ją, tworzy fer- 
menty i radykalizuje masy robotnicze, 

Co się tyczy 

ZDROWIA WSI 
w ogóle, ło trzeba stwierdzić dołkliwy 
brak lekarzy na wsi. ž 

Połrzeby szpiłalnictwa wiejskiego są 
fak olbrzymie, a słosunki niekiedy tak op- 
łakane, że porzeba nielada bohaterstwa 
lekarza, by w nich wytrwać i praktykować. 

Bezspornym elementem nabardziej re- 
alnego wzmagania sił obronnych jesł 

PRACA, 
a więc musimy zwrócić jak najbaczniejszą 
uwagę na właściwego twórcę rzeczy — 

człowieka pracy. 

Dłużej mówca zairzymał się nad sprawą 

UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, 

zaznaczając, że w Polsce zakres Ubezpie 

czeń Społecznych został zwężony ze szko 
dą dla samej sprawy, gdy przeciwnie 
należałoby raczej te ubezpieczenia upo- 
wszechnić. Oczywiście, warunkiem jest 

sprawne ich funkcjonowanie. 
Po omówieniu strony cyfrowej budże- 

fu referent zapowiedział zgłoszenie w 
trzecim czyłaniu wniosków, dotyczących 
pewnych przesunięć*w ramach par. 3 bud 
żełu. 

W dalszym ciągu posiedzenia odbyła 
się obszema i ciekawa dyskusja, której 
jednak z powodu późnego otrzymania 
wiadomości podać nie możemy. 

  

historii łotnictwa. 166 samolotów zrzuclło 
tysiące bomb na szereg miejscowości w 
południowych Chinach I zdołało przer- 
wać większość linil komunikacyjnych po- 
między Hongkongiem a Kanfonem. 

Liczba oflar bombardowania jest bar 
dzo wysoka, a straty materialne bardzo 
znaczne. Na stacji Kuanfien samoloty |а- 

pońskie zaatakowały stojący tam pociąg, 
niszcząc lokomotywę i 5 wagonów. 

Dokonano również trzech ralidów lot- 
niczych na Kanton. 5 samolotów japoń- 
skich zostało strąconych przez artylerię 
przeciwlotniczą. 

Zacieśsia się współpraca 
Kuomintasgn z KOGN 4 

SZANGHAJ (Pat). Z Hankou do 
noszą, że Koumintang i partia komu- 
nistyeczna postanowiły wydać wspól 
ry manifest, wzywający naród chiń- 
ski do dałszej wałki z Japonią. Wiado 
mość ta świadczy o formałnym uzna 

niu partii komunistycznej przez Kuo 
mintang, o ścisłej współpracy tych 
dwuch partyj oraz o wielkim wzroś 
cie wpływów komunistycznych na po 
litykę chińską. 

ROWIE 

  

Dziś utworzy się komitet pożegnania 
gen. Skwarczyńskiego 

Dziś w sobotę o godz. 19 w sali 
posiedzeń Rady Miejskiej przy ul. 
Dominikańskiej 2 odbędzie się z ini 
cjatywy Związku Legionistów i Peo- 
wiaków zebranie Komitetu Organi- 
zacyjnego pożegnania przez społe- 
czeństwo wileńskie, odchodzącego z 

/ilna gen. Stanisława Skwarczyńs= 
kiego. Organizacje społeczne, insty- 
tucje, związki i osoby, które życzą sa 
bie wziąć udział w pożegnaniu, pro- 
szone są o dełegow anie na dzisiejsze 
zebranie organizać jne swych przed- 
stawicieli. - are. 

Hojny dar Pani Marszałkowej Piłsudskiej 
na Bibliotekę USB 

W grudniu 1937 r. Pani Marszał- 
kowa Aleksandra Piłsudska złożyła 
kojny dar dla Biblioteki Uniwersytec 
kiej w Wilnie w kwocie zł. 2.000. 

Suma ta jest przeznaczona na do 

pełnienie Daru Rodziny Wojskowej, 
z którego Biblioteka zakupiła w r. ub. 
koplety zagranicznych czasopism nau 
kowych w liczbie 1.765 woluminów. 

Rozpoczną się wkrótce 
rokowania pokojowe w Chinach? 

TOKIO (Pat). Dziennik „Niszi Ni 
szi*, omawiając wyniki konferencji 

cesarskiej, pisze, że kwestia czy mar 
szałek Czang Kai Szek zdecyduje się 

na długotrwałą walkę z Japonią, czy 
też podda rewizji swe antyjapońskie 
stanowisko i nawiąże rokowania po 
kojowe — zostanie rozstrzygnięta w 

dągu najbliższych kilku dni. 

HONKONG (Pat). Małżonka mar 
szałka Czang Kai Szeka, która przy- 
była do Hongkongu we wtorek powró 

ciła samolotem do Hankou. W związ 
ku z tym rozeszły się pogłoski, że pod 

róż jej posiada związek z ewentual- 

nym rozpoczęciem rokowań pokojo- 
wych. < 
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Japonia tepi sympatyków komunizmu 
Związki zawodowe za wydaniem zakazu strajków 

TOKIO, (PAT). — Władze bezpieczeń 

stwa aresztowały frzech posłów Izby Rep 

rezenłantów, członków ugrupowania pro- 

lefariackiego. Aresztowanie to, stojące w 

šeislym związku z aresztowaniami doko 

nanymi w grudniu ub. r., nastąpiło na sku 

tek prokomunistycznych sympatyj tych 

posłów. 
Równocześnie szereg  organizacy) 

powziął rezolucje wymierzone przeciwko 

skrajnym ruchom socjalnym. Zarząd I rada 

miasia w Toklo postanowiły nie uznawać 

Berlin przygotowu 

| w swym łonie ugrupowań proletariackich. 

| Komitet wykonawczy związku robotników 

transportowych uchwalił wykluczenie z o! 

ganizacji przeszło 30 członków, areszfo- 

wanych w grudniu ub. r. 

Japońska rada związków zawodowych 

wypowiedziała się kategorycznie za wy 
daniem zakazu sirajków, postanawiając 

równocześnie współpracować z narodo- 

wą unią robotników, poplerającą rząd 

ks. Konoye. 

je się do przyjęcia 

premiera Jugosławii 
BERLIN (Pat). Wizycie urzędo- 

wej prem. jugosłowiańskiego Stojado 

nowicza, którego przyjazd na grani- 

cę Rzeszy nastąpi dziś w nocy, nada 

ją tu duży rozgłos. Od szeregu dni pra 

sa niemiecka przygotowuje opinię do 

godnego przyjęcia jugosłowiańskiego 

męża stanu. Zamieszczane są jego ob 

EET ELL 

P. Premier wyzdrowiał 
WARSZAWA (Pat). Prezes Rady 

Ministrów i minister Spraw Wewnętrz 

nych gen. Sławoj Składkowski po 

przebytym zaziębieniu powrócił do 

zdrowia i w dniu dzisiejszym obejmu 

je urzędowanie. 

Ramavie ugnwa robotników 

żydowskich z kolel 

CZERNIOWCE, (PAT). Syndykał pra 

cowników kolei rumuńskich powziął de- 

cyzją popierania poczynań rządu w spra 

„| wie unarodowienia wszystkich dziedzin ży 

cia I zadecydował usunięcie z syndykału 

pracowników | robotników Żydów. 

Rumuński minister zdrowia dr. Banu 

zlecił specjalnej komisji skontrolowanie 

wszystkich nostryfikacyj dyplomów lekar 

skich i aptekarskich, od r. 1919 począw- 

szy. 

I to nie pomoże 
CZERNIOWCE, (PAT). — „Bessarab- 

skie Słowo” podaje, iż w Bukareszcie Ży 

dzi masowo składają podania o zezwole 

nie na przyjęcie chrześcijaństwa. 

ZOSP TATA TCA WAOERZECZY TORT RAC PSDR 

45 gepistów w parlamencie ZSRR 
MOSKWA (Pat). Na dzisiejszym posiedze 

nin rannym Rady Związku przewodniczący 

kemisji mandatowej Szczerbakow złożył spra 

wozdanie, z którego wynika między in., žė 

na 569 deputowanych do Rady-Związku 461 

nałeży do partii komunistycznej, zaś 108 jest 

bezpartyjnych. 

Mówca zaznaczył, że wśród deputowanych 

ficznie są reprezentowani funkcjonariusze 

Komisariatu Spraw Wewnętrznych. Szczer 

bakow nie wymienił ich liczby, która wedle 

danych prasowych wynosi 45. 

Komisja mandatowa jednomyślnie stwier 

dziła, że wszyscy deputowani zosłałi wybra 

ni legałnie, mimo oświadczenia Szczerbako 

wa, że protokóły lokalnych komisyj wybor 

czych zawierały niedokładności. 

Jutro odbędzie się łączne posiedzenie. Ra 

dy Związku i Rady Narodowości na którym 

| 

  

odbędą się wybory komisji ustawodawczej, 

prezydium Najwyższej Rady ZSRR oraz jej 

przewodniczącego i zastępcy» sekrelarza i 

członków prezydium oraz prokuratora ZSRR. 

Wezorcjsze i dzisiejsze obrady odbywały 

się pod nieobecność Stalina. 

B. starosta 
Skazany na 4 

STANISŁAWÓW (Pat). Dziś po południu 

ogloszony został wyrok przeciwko b. slavus 

cie nadwdórniańskiemu Zygmaniowi Rohakie 

wiczowi, oskarżonemu o przywłasztzenie so 

bie pieniędzy samorządowych. 

B. starosta skazany został na 4 lata wię 

zienia z zaliczeniem aresziu Śledczego od 

    

|szerne życiorysy, liczne fotografie. 

jak również artykuły, omawiające sto 

sunki między Jugosławią a Niemca- 

mi, pióra najwybitniejszych mężów 

stenu, zarówno niemieckich, jak i ju 

gosłowiańskich, między in. artykuł 

prem. Stojadinowicza opublikowano 

na łamach „Volk und Reich“. 

Zakończenie prac 
nad wytyczeniem granicy 

polsko-łotewskiej 
RYGA (Pat). Dziś ogłoszony zo- 

stał następujący komunikat urzędo- 

wy: minister spraw zagranieznych 

'Munters i poseł R. P. Charwat podpi 

sali deklarację, w której potwierdza 
ją rezultaty prac mieszanej łotewsko- 

polskiej komisji, która od roku 1933 

pracowała nad wytyczeniem w tere 

nie granicy pomiędzy Polską i Łotwą 
i która w tych dniach zakończyła swo 

ję prace. 

Samochód spadł 

z mostu do rzeki 
MOSKWA (Pat). Wczoraj w Moskwie na 

kamiennym moście wydarzyła się straszna 

katastrofa samoehodowa. Szmochód, jadący 

z nadmierną szybkością, zarzucił na moście 

i złamawszy barierę, spadł do rzeki, przebił” 

powłokę lodową i poszedł na dno. Szofer Pit 

truszyn, jego brat i szwagierka utonęli. 

Zwłoki ofiar wydobyło. Wiadze wszczęły 

dochodzenie celem ustalenia przyczyn kata 

strofy. 

Zaspy śnieżne na Litwie 
wstrzymały komunikację 
KRÓLEWIEC (Pat). W ciągu ostatnich 

dni panowały na Litwie za” ie Śnieżne, 
które przerwały zupełnie komunikację samo 

chodową oraz częściowo komunikację kole 
jową. W niektórych okolicach zaspy śnieżne 
sięgają do 3 metrów. W zaspach utknęło o- 
koło 12 autobusów, utrzymujących komuni 

kację pomiędzy Kownem a okolicznymi miej 
scowościami. Gruhość lodu r. Niemnie i Wi 
lii dochodzi do 25 cm. 
е "TSS 

  
Robakiewicz 
lata wiezienia 
rtarea ub. roku, powdóziwo cywilne w kwc 

ciec ok. 17.0690 zł i poniesienie kosztów sądo 

wych, współoskarżony Stawiński, b. sekre- 

taiz Rady Powiatowej cirzymał karę 6 mit 

sięcy więzienia, z czego połowę darowanć 

ma na podstawie amnestii, a drugą polowę 

zawieszono mu nu przeciąg wucu Te



  

„KURJER” (4332) 

Japońska konierencja 
imperialna 

Pierwsza od czasu wstąpienia 
me śieom obecnego CeSarza 

  

Cesarz Japonii Hirohito. 

> 

"W dniu 11 stycznia w Tokio pod 
przewodnictwem cesarza Hirohito, 
odbyła się pierwsza za jego panowa 
nia konferencja imperialna. W kon- 
ferencji tej oprócz cesarza i ks. Ka- 
nina brali udział: szef sztabu general 
nego marynarki ks. Fuszimi, zastęp- 
cą szefa sztabu marynarki wiceadmi- 

© zał Koga, premier k:. Konoye, min. 
Hirota, głośny ze swych ostatnich wy 
stąpień admirał Suetsugu, minister 
wojny gen. Sugiyama, minister ma- 
rynarki adm. Yonan, minister skarbu 
Kaya i przewodniczący tzw. ścisłej 
rady bar. Hiranuma. 

Aczkolwiek decyzje powzięte na 
konferencji imperialnej nie zostały 
dotąd ujawnione, — to jednak opi- 
nia publiczna świata już dzisiaj jest 
zgodna w tym, że decyzje te są o nie- 
zmiernej doniosłości politycznej i że 
będą posiadały decydujący wpływ na 
dalsze kształtowanie się wypadków 
na Dalekim Wschodzie. Już sam fakt 
zwołania konferencji imperialnej 
świadczy o tym, że miarodajne i od- 
powiedzialne czynniki Japonii przy- 
wiązują wyjątkową wagę do sytua- 

cji politycznej, jaka ostatnio wytwo- 
rzyła się na kontynencie azjatyckim. 
Tego rodzaju narady bowiem w -hi- 

  

Cicne sza? 
` 

Pisma wczorajsze podały następującą 

wiadomość: 

W. dniu wczorajszym, w cukierni 
„Ziemiańskiej* w Warszawie redak- 
tor odpowiedzialny nowego tygodnika 
„Kronika Polski“, p. Zygmunt Ipohor- 
ski, zniewažyl czynnie znanego litera- 
ta p. Antoniego Słonimskiego. Powo- 
dem zajścia był wiersz p. Słonimskie- 
go, p. t. „Dwie Ojczyzny”, zamieszczo- 
ny w najnowszym numerze „Wiado- 
mości Literackich". 

Niewątpliwie poirury ten wypadek jest 
wydarzeniem przełomowym. Dotychczas lo- 

sem redaktorów odpowiedzialnych Lyto od- 

siadywanie kar, które spadały na pismo i w 

cgóle pokutowanie za winy nie popełnione. 

O tym, jak tego rodzaju zawód demoralizu- 

je człowieka, możemy się przekonać na przy 

kladzie p. Ipohorskiego, który nie znalazł 

innego sposobu wyrażenia swego stosunku 

do głębokiego wiersza Słonimskiego, jak spo 

liczkowanie autora. Co chciał przez to p. 

Ipchorski zamanifestować?,Że jest czytelni- 

kiem pism literackich? Że „wara Żydowi od 

szargania świętości?* Że redaktorzy odpo- 

wiedzialni stoją na straży kultury narodo- 

wej? A może po prostu chodziło o spopula- 

ryzowanie powstającego pisma, którego p. 

Ipchorski jest redaktorem... oczywiście od- 

powiedzialnym? 

Gdy w swoim czasie Adolf Nowaczyński, 

świetny pisarz i zajadły endek, został obity 
przez kilku nieodpowiedzialnych łobuzia- 

ków, wybryk ten został zgodnie potępiony 

przez całą kulturalną opinię kraju. Antoni 
Słonimski, humanitarysta, poeta, którego ca- 

łu twórczość jest przepojona wstrętem do 

pizemocy fizycznej, obroną godności jedno- 
iarą brutalnej, nie- 

  

stiki ludzkiej, staje się o 

usprawiedliwionej napaści. 

Czyżbyśmy wkroczyli w okres dykatury 

literackiej redaktorów odpowiedzialnych? 

M. M. M.   

storii współczesnej Japonii, były zwo 
ływane jedynie w wypadkach o donio 
słości historycznej, kiedy japońscy 
sternicy nawy państwowej, byli zmu- 
szeni robić posunięcia, decydujące o 
dalszych losach Kraju Wschodzącego 
Słońca. W ostatnim 50-leciu, takie 
konferencje imperialne odbyły się 
w r. 1894 w przededniu wojny ja- 
pońsko-chińskiej, w r. 1904 przed 
wojną rosyjsko-japońską oraz w r. 

1914 w chwili gdy Japonia zdecydo- 
wała się wziąć udział w wojnie świa- 
towej. 

Jak z powyższego widzimy, to 
wszystkie trzy poprzednie konferen- 
cje imperialne w historii współczes- 
nej Japonii, kończyły się wojną. Po- 
wstaje pytanie, co postanowiła obec- 
na, czwarta z kolei konferencja im- 
perialna. Wszak wojna japońsko - 
chińska, aczkolwiek formalnie dotąd 
pie została wypowiedziana przez Ja- 
penię — faktycznie jest od pół roku 
w pełnym toku. Wątpliwą jest rzeczą 
ażeby ta ostatnia konferencja byla 
zwołana w celu li tylko formalnego 
wypowiedzenia wojny Chinom. O jej 
zwołaniu prawdopodobnie zadecydo- 
wały bez porównania ważniejsze za- 
gadnienia, domagając się jak naj. 
szybszego rozwiązania. 

Nie trudno domyśleć się jakie. 
Otóż kiedy w lipcu ub. r. wydarzył 
się drobny incydent w Chinach Pół- 
ncenych pod Lukueziao — miarodaj- 
ne czynniki Japonii prawdopodobnie 
nie przypuszczały, że ten incydent 
przekształci się w długotrwałą, ucią 
zliwą i niezmiernie kosztowną wojnę 
jepońsko - chińską. Przecież japoń- 
skie sfery militarne, które sprowoko- 
wały ten incydent, przypuszczały, że 
wystarczy ultimatum do rządu nan- 
kińskiego, w najgorszym zaś wypad 

LIST Z PARYŻA 
  

  

ku „ekspedycja karna* stacjonują- 
cych w Chinach wojsk japońskich, a- 
żeby Japonia osiągnęła swe cele 
w Chinach tj. ustanowiła swą hege- 
monię w pięciu prowincjach Chin 
Północnych. Przypuszczenie to, Ja- 
pończycy opierali na  doświadcze- 
niach z r. 1931, kiedy to bez większe 
go wysiłku udało się im opanować 
Mandżurię. 

Tym razem stało się jednak ina- 
czej. Wojskowe sfery japońskie jak 
te dzisiaj stwierdzają obserwatorzy 
wypadków na kontynencie azjatyc- 
kim, nie doceniali ani konsolidacji 
wewnętrznej narodu chińskiego, ani 
wzrostu sprężystości republiki chiń- 
skiej od r. 1931. W rzeczywistości 
zaś momenty te okazały się bardzo 
doniosłe i Japonia pragnąc osiągnąć 
swe cele w Chinach, niebawem mu- 
siała przejść do działań wojennych, 

zakrojonych na bardzo szeroką ska- 
lę. Dziś po przeszło półrocznej woj- 
nie w Chinach, już odpowiedzialni 
politycy japońscy stwierdzają, że ko 
szty tej wojny są nieomal takie, jak 
koszty wojny rosyjsko - japońskiej, 
która trwała 19 miesięcy. Pomimo je- 
dnak dużych sukcesów  strategicz- 
nych, pomimo zdobycia Pekinu, Szan 

ghaju, Nankinu itd. oraz powołania 
w tych ośrodkach z Chińczyków zło- 
Łonych rządów — ostatnia kampania 
japońska daleka jest od ukończenia, 
a Japonia daleka od ugruntowania 
swych wpływów w Chinach. Popular 
ność bowiem wodza Chin narodo- 
wych, marszałka Czang Kai Szeka, 
jest tak duża w całych Chinach, że 
Japończycy nie mogą czuć się pana- 
mi nawet na zdobytych obszarach. 
Rozwija się tam, jak donoszą kores- 
pondenci prasy zagranicznej bardzo 
silny ruch terrorystyczny i partyzanc 
ki, który szachuje wszystkie poczy- 
vania japońskie'i mie dopuszcza do 
stabilizacji. 

To właśnie zmusza Japończyków 
a!bo do porozumienia z Czang Kai 
Szekiem, albo do jego całkowitego 
rozbicia. Usilne starania w sprawie 
porozumienia, jak świadczą relacje 
prasy japońskiej, dotąd nie dały żad- 
nych pozytywnych wyników. Pozo- 
staje więc drmgie wyjście — rozbicie 
Czang Kai Szeka. Ale tutaj sprawa nie 
przedstawia się tak prosto. Czang Kai 
Szek bowiem ma oparcie nie tylka w 
narodzie chińskim, lecz również 
wśród mocarstw posiadających duże 
Interesy w Chinach. 

Poparcie Czang Kai Szeka ze stro 
ry Rosji Sowieckiej wzmaga się co- 
raz bardziej. Po zawarciu bowiem po 
rczumieniu w październiku r. ub. po- 
między komunistyczną partią Chin 
a Kuomintangiem i utworzeniu tew. 
jednolitego narodowego frontu anty- 

japońskiego, współpraca pomiędzy 
Moskwą a Czang Kai Szekiem poszła 
bardzo daleko. I aczkolwiek, Rosja 
Sowiecka oficjalnie zachowuje neu- 
tralność w sprawie konfliktu japoń- 
sko-chińskiego — to jednak za poś- 
rednictwem kominternowskiej sekcji 

NA WI 
CO BĘDZE W LATACH 1939—1941? 

„Goniec Warszawski* przewiduje nastę- 

pująey rozkład ważnych wydarzeń politycz- 

nych w Polsce: 

1) Pod koniec 1939 r. wybory samorzą- 

dowe. 

2) Na początku 1940 r. uchwalenie no- 

wej ordynacji wyborczej do ciał parlamen- 

tarnych. ši 

3) W maju 1940 roku wybory nowego 

Prezydenta Rzeczypospolitej. 

4) Na jesieni 1940 r. rozwiązanie obecne- 

go Sejmu i Senatu. 

5) Na początku 1941 roku nowe wybory 

do Sejmu i Senatu. Ё 
A więc lata: 1939, 1940 I 1941 — zadecy- 

dują o nowym obliczu politycznym Polski. 

Do tej pory nie należy się spodziewać za- 

sadniczych przemian. 

USTRÓJ M. ST. WARSZAWY 
I PRAWO WYBORCZE. 

Agencja „Iskra* dowiaduje się ze źródeł 

miarodajnych, że w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych opracowywane są obecnie pro 

jekty ustaw: o ustreju m. st. Warszawy — 

obejmujący całokształt zagadnień ustrojo- 

wych tego miasta — oraz o ordynacji wybor 

czej dla sześciu największych miast. 

Po uzgodnieniu z poszczególnymi mini- 

sterstwami oraz po uchwaleniu przez Radę 

Ministrów, projekty ustaw mają być wnie- 
słone jeszcze podczas bieżącej sesji parla- 

mentarnej do laski marszałkowskiej. 

DWAJ DZIEKANI UNIWERSYTETU 
LWOWSKIEGO ZREZYGNOWALI 

ZE SWYCH STANOWISK. 
Dziekan wydziału lekarskiego uniwersy- 

tetu lwowskiego prof. dr Ostrowski i dziekan 

wydziału matematyczno - przyrodniczego 

prof .dr Samsonowicz, solidaryzując się z 

byłym rektorem Kułczyńskim, zrezygnowali 

ze swego stanowiska dziekanów. 

Podjęte zostały wykłady na uniwersyte- 

cie Iwowskim. Studenci Żydzi na uniwersy. 

tet nie przybyli. 

RADYKALNA PARTIA CHŁOPSKA. 

Radykalna Partla Chłopska prowadzi oży 

wioną pracę na terenie woj. lubelskiego i 

©opierajcie pierwszą w Kraju Spól- 
dzielnię Śrzeciwgrużliczą w powiecie 

wileńsko-trockim 

Chin, bierze ona niezmiernie czynny 
i wydatny udział w akcji antyjapoń- 
skiej, zupełnie słusznie licząc na to, 
że jak największe osłabienie Japonii 
jest odsunięciem niebezpieczeństwa 
wojennego ze strony Japończyków. 

Oprócz Rosji Sowieckiej, która 
jest jak najbardziej zainteresowana 
w długiej wojnie japońsko-chińskiej, 
Czang Kai Szek znajduje poparcie ró- 
wnież w Anglii i Francji, których in- 
teresom na Dalekim Wschodzie tak 

samo grozi niebezpieczeństwo ze stro 
ny Japonii. Niedawne wynurzenia ad 
mirała Suetsugu, są tego wyraźnym 
dowodem. е 

A taki stan rzeczy, stawia Japo- 
nię w niezmiernie trudnym položeniu. 
Pragnąc bowiem zlikwidować Czang 
Kai Szeka, musi ona zmierzać również 
do wyraźnego starcia z tymi państwa 
mi, które go popierają. Przede wszy- 
stkim zaś z Rosją. I to właśnie, praw- 
dopodobnie spowodowało zwołanie 
konferencji imperialnej, gdzie oma- 
wiano całokształt zagadnień związa- 
nych ze skomplikowaną sytuacją na 
Dalekim Wschodzie. Sk. 

DOWNI 
białostockiego. W dniu 23 bm. organizacja ta 

urządza wielki zjazd w Łomży z tamtejszego 

terenu. W początkach lutego odbędą się 

zjazdy w Ostrowi-Mazowieckiej I w Ostro- 

tęce. 

JAK WYPADNĄ EGZAMINY 
DLA APLIKANTÓW. 

Ag. „Echo* donosi: Na odbytym posie- 

dzeniu Stołecznej Rady Adwokackiej usta- 

lono terminy egzaminór: dla aplikantów. Pi- 

semne egzaminy dla kandydatów do pałe- 

stry odbędą się 4 I 5 czerwca, a ustne 11 4 

12 marca rb. Jest charakterystyczne, że 

członkowie Rady Adwokackiej, którzy zgło- 

sili rezygnację z mandatów powstrzymują 

slę nadal od prac w Radzie Adwokackiej 

1 prawdopodobnie nie wezmą udziału w Ko- 

misjach Egzaminacyjnych dla Aplikantów. 

-Sprawa ta nie została jeszcze definitywnie 

rozstrzygnięta 1 będzie ponownie rozpatry« 

wana przez Naczelną Radę Adwokacką. 

B. MARSZ. RATAJ ZŁOŻY WIZYTĘ 
GEN. ŻELIGOWSKIEMU. 

Jak się dowiaduje Ag. „Echo*, w najbliż 

szych dniach, prezes Naczelnego Komitetu 

Wykonawczego Stronnictwa Ludowego b. 

marszałek Maciej Rataj ma złożyć wizytę 

gen. Lucjanowi Żeligowskiemu. Należy nad 
mienić, że po gen. Karastewiczu - Tokarzew 

skim będzie to drugie spotkanie jednego z 

wybitnych przywódców Stronnictwa Ludo- 

wcgo i nawiązanie kontaktu z Obozem Po- 

majowym. Ё 4 

GDZIE ODBĘDZIE SIĘ ZJAZD | 
Z. N. P.? 

W kołach nauczyciełskieh krążą pogłos- 

ki, że walny zjazd Związku Nauczycielstwa 

Polskiego wyznaczony na 30 hm. odbędzie 

sie może poza Warszawą. Do tej pory wy- 

brani dełegaci nie otrzymali jeszcze zawia- 
demienia, gdzie odbędzie się zjazd. Nie us- 

talono również jeszcze porządku dziennego 

ani innych szczegółów dotyczących zjazdu. 

Kurator Związku p. Maciszewski powołał 

też do życia błuro zjazdu, które stwierdza 

ważność każdego zjazdu okręgowego i po- 

wiatowego, dokonywujących wyborów de- 

legatów. 

Do tej pory biuro unieważniło ze wzglę- 

dów formalnych wybory w kilku powiatach 

w związku z czym odbędą się ponowne wy- 

bory. 

JĘDRZEJ MORACZEWSKI 
WYGŁOSI REFERAT NA RADZIE 

NACZELNEJ Z. Z. Z. 
Pod koniec bież. mies. będzie zwołana 

do Warszawy Rada Naczelna Związku Związ 

ków Zawodowych. Na zgromadzeniu tym bę 

dą poruszone sprawy obeenej polityki wew 

netrznej Państwa oraz Rada ma ustalić sto- 

sunek do innych organizacyj robotniczych. 

Referat ideowy ma wygłosić prezes Związku 

b. minister Jędrzej Meraczewski. 

B. SEN. SIENKO WYSTĄPIŁ 
2 KLUBU DEMOKRATYCZNEGO. 

B. senator Sienko, który stoi na czele za- 

rządu okręgowego Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w Krakowie wystąpił z Klubu De- 

niekratycznego. Krok ten moływowany jest 

tym, że prezes ZNP nie powinien należeć do 

żadnej organizacji politycznej. 

POSIEDZENIE ZARZĄDU 
GŁÓWNEGO S. U. P. 

W związku z walnym zjazdem Stowarzy- 

szenia Urzędników Państwowych, w dniu 15 

bra. odbędzie się plenarne posiedzenie Ko- 

niisji Międzyzwiązkowej 1 Zarządu Główne- 

go S. U. P. Zarząd Główny na tym posiedze 

nła ma opracować rezolucje i regulamin ob- 

rad, który będzie przedstawiony kongresowi 

do uchwalenia. M. in. Zarząd ma opracować 

deklarację ideową: o charakterze demokra- 

tycznym. 
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W PLANETARIUM 
„Park Atrakcyj Naukowych* na 

Wystawie Międzynarodowej, w całok 
ształcie swoim żywo przypominał 
pierwszą stronę paryskiego dzienni- 
ka: kilka ważnych wiadomości i du- 
żo taniej sensacji. 

Owa sensacyjność, prezentowana 
w sposób jarmarczny i podszywająca 
się pod płaszczyk wiedzy, do tego sto 
pnia zachwaszczała rzeczy na praw- 

dę godne uwagi, że trzeba było wy- 
łuskiwać je z balastu tandetnych na- 
leciałości, jak się kwiaty wyszukuje 
pośród liści łopuchu. 

— „Najnowszy, najwspanialszy 
wynalazek 1937 roku!* — wołał zmar 
znięty człeczyna, kuląc się w budce 
pozbawionej an, którą skąpy da- 
szek nie chronił nawet od deszczu. 

  

   
   

  

„Najwspanialszym w; 
okazywała się kombinacja okularów, 

lupy i lornetki, gdzie wszystkie szkła 
były tak ratalne, że całe to ich skoma 
sowanie traciło wszełkę wartość. 

— „Do mnie, do mnie!“ — wrzesz 
czał ochrypłym głosem jakiś zakata- 

ynałazkiem* 

     

rzony aferzysta. — „Za pięć franków 
możecie obejrzeć zupełnie autenty- 
czne, siostry syjamskie”, 

Ludziska płacili i z wyrazem źle 
udawanej obojętności szłi napoić о- 
czy widokiem jednego z  najwięk- 
szych nieszczęść, na jakie człowiek 

bywa skazany. 

W istocie — były autentyczne. Su 
knie ich otwierały się i ukazywały lę- 
dźwie, monstrualnie zrośnięte ze 
sobą. 

Stwierdzało się to zresztą na rent 
genologicznej kliszy, oświetlonej od 
tyłu, niewątpliwie naukowej, maka- 
brycznie dokładnej. Przedstawiała 
ona dwa żałcsne szkielety, stykające 
się bokami. Cały środek obu ciał zle- 
wał się w jedno łożysko. 

Ludzie gapili się w milczeniu. Afe 
rzysta wyszczególniał różne fizjolo- 
giczne czynności, wspólnie przez sio- 
stry załatwiane. 

Jakby dla większej „egzotyczno- 
ści* — dziewczyny te były Induska- 
mi. Chude, ezarniawe, przyodziane 

w zielone suknie z czerwonym obra- 
mowaniem — pełne orientalnego sto 
icyzmu — siedziały do siebie bokiem, 
jekby nie chciały na siebie patrzyć i 
— grały ze sobą w belotkę. 

— „Wstańcie!'* — komenderował 
aferzysta. i 

Enigmatycznie uśmiechni;zte — 
podnosiły się, robiły parę kroków. 
Kiedy jedna posuwała się na przód, 
druga musiała iść w tył. Nogi ich 
zwrócone były w różne strony. 

— „Absolutnie autentyczne* — z 
nicukrywanym zadowoleniem przyt- 
wierdzał szczególny impresario. 

Zastygłe w enigmatycznym uśmie 
chu, chude, ciemne twarze rozbłyski 
wały dwoma parami wielkich czar- 
nych oczu, patrzących z pogardliwą 

: rezygnacją. 

— „Cudotwórca, egipska mumia'* 
— oznajmiał, - sciszonym, tajemni- 
czym głosem stary Turek w czerwo- 

nym fezie na siwych włosach. — 

„Szczęście całego życia za trzy fran- 

kit r 
W mrocznej budzie, oklejonej zło 

tymi papierami, stał zmurszały sar- 

kofag z odkruszonym nosem. 

Turek płótł o nim historię tak ja-   wnie zmyśloną, że stwierdzenie jej 

fałszu, największego miłośnika pra- 
wdy musiałoby zażenować. 

W atmosferze strychów, pełnych 
sieci pajęczych, krwawiącej ręki tru- 
pa sprzed dwuch tysięcy lat, astro- 
nomicznych sum odrzuconych, żeby 
cudownej mumii nie sprzedać — pod 
chodziło się do sarkofagu, kładło się 
dłonie na ramionach z drzewa i wy- 

powiadało w myślach gorące życze- 
nia. 

— „Poczuła pani? Już pani zdą+ 
żyła poczuć? To nadzwyczajne! Od- 
razu odczułem, że pani poczuje... Ona 
panią pokochała...** 

— (o miałam poczuć? — spyta« 

łam zdumiona. 
— Jakto „co* — oburzył się Tu: 

rek — Fluid. Poczuła go pani z wszeł 
ką pęwnością. 

oczułam w istocie, ale nie to, cze 
go Turek pragnął... Poczułam, že sar“ 
kofag był pusty... 

W budzie telewizyjnej pogo 
malutki, mętny ekranik. Aparat 
instalowano tak, że widziało się row 

| nocześnie własną twarz i twarz swo« 
jego rozmówcy. Owe nadmierne udó* 
godnienie trochę pomniejszało pó 
wagę tego niewątpliwego cudowneg$ 
wynalazku, nadawało mu niemal cech 
jakiegoś oszukaństwa. 

Po dlugich poszukiwaniach natrą    
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Dziś zanurzy się w morze 
ośręć podwodmuy „„Orześś 

Dzisiaj, 15 słycznia, spłynie na wo- 
dę okręt podwodny „Orzeł”, który wzmo 
cni dywizjon podwodny składający się z 
„Wilka”, „Rysia” i „Żbika”. 

ORP „Orzeł” ło nie jest już tak daw- 

niej zwana „łódź podwodna”, to okręt w 
całym tego słowa znaczeniu, który wymia 
rami swymi, zdolnościami nawigacyjnymi 
| uzbrojeniem zupełnie nia zasługuje na 
mazwę „łódź podwodna”, jaka się przy- 
jęła w polskim języku morskim. Te to okrę 
ły podwodne w czasie osłatniej wojny 
wiatowej przyczyniły niemało kłopotu 
aliantom, a ostre pazury ukazywały rów- 
nież podczas tegorocznych wydarzeń na 
Morzu Śródziemnym. Doceniając ich wiel- 
ką rolę w nowoczesnej wojnie — państwa 
nia zaniedbują ich budowy i rok rocznie 
twiększają swój tonaż podwodny. 

Okrętów podwodnych nie brak w 
składach flot państw nawet słabych na 
morzu. Nie brak ich też we flołach państw 

„bałtyckich, jak: Niemiec, Rosji, Szwecji, 
Finlandii, Danii, Estonii i Łotwy. Dzięki wy 
budowaniu „Orła” ilość polskich okrętów 

podwodnych wzrośnie do 4 a wraz z 
brałnim „Sępem”* osiągnie liczbę 5. 
Wprawdzie ilość ta nie odpowiada po- 
Irzebom naszej marynarki wojennej, zle 
jest to już duży krok naprzód, Porównywu 
Jac polskie okręty podwodne z innymi 
na Bałtyku, z dumą musimy stwierdzić, że 
zalełami swymi, wielkością i uzbrojeniem 
nie tylko dorównują, ale pod wieloma 
względami przewyższają inne. Wśród 
nich ORP „Orzeł'”* zajmuje pierwsze miej 
ce. Zajmijmy się więc „Orłem”, do bu- 
dowy którego przyczynił się przecież każ 
dy, który kiedykolwiek łożył na jego bu- 
dowę | który chce wiedzieć, jak też ten 
okręt wygląda. Stalowy w kształcie cyga- 
ra sam kadłub świeżo pomalowany do li- 
nii wodnej rdzawo-czerwoną farbą ochron 
ną, a wczęściach górnych czyli nawod- 
nych stalowo-szarą, mierzy długości po- 
nad 70 m. Kadłub ten nie jest to właści- 
wy kadłub odporny na ciśnienie, a raczej 
Jest to poszycie t. zw. balastów, czyli ko- 
mór zawartych pomiędzy widocznym dla 
nas poszyciem zewnętrznym z cienkiej 
blachy a poszyciem wewnętrznym, odpor 
nym na duże ciśnienia podwodne, bu- 
dowanym z grubych arkuszy blachy na 
sposób budowy kotła parowego. Te to 
zbiorniki znajdujące się pomiędzy jednym 
B drugim poszyciem służą do zanurzania 
się i wynurzania okrętów. Nad właściwym 
kadłubem od dziobu aż do rufy rozciąga 
się nabudowany pokład, posiadający w 
środku wyniosłą nadbudówkę w kształcie 
wydłużonej wieży, a zawierającą: kiosk, 
pomosł nawigacyjny i z przodu wieżyczkę 

artyleryjską z działem. Ponad kiosk wy- 
słają oczy okrętu podwodnego „perysko- 
py”, maszt podtrzymujący antenę i drzew 
ce z banderą. Na smukłym dziobie okrętu 
podwodnego, przystosowanym do ideal- 
nego pokonywania oporu wody widzimy 
groźne otwory przez które wyrzuca się 
torpedy oraz 2 wysłające płaty osadzone 
na osiach tzw. siery głębokości. Przecho- 
dząc wzdłuż burły w kierunku rufy, ob- 
serwujemy na kadłubie cały szereg ołwo 
rów, z których największe rozmiarami 
tzw. klapy denne służą do szybkiego 
opróżniania balastów z wody przy mane 
wrze wynurzania się. Rufa „Orła” jest bar 
dziej skomplikowana swym kształtem od 
dziobu i zawiera zgrupowanie najważniej 
szych organów okrętu jak: 2 šruby osadzo“ 
ne na wałach, ster kierunkowy i rufowe 
stery głębokości. Tak więc, niemal że wy 
kończony już zupełnie kadłub spłynie z 
pochylni do wody, by w parę miesięcy 
później z wyszkoloną załogą wejść w 

fiało się wreszcie na słynnego „Czło- 
wieka ze szkła”. Ten interesujący po- 
kaz anatomiczny, sprowadzony z 
Niemiec, był mimo wszystko przere- 
klamowany. Po prostu — szklanny 
zzłowiek z wysoko podniesionymi rę 
kami, ukazywał swoje wnętrze w na- 
turalnych kształtach ,barwach i roz- 
miarach. Krążenie krwi demonstro- 
wano osobno, w fragmencie ludzkie- 
go organizmu, również przezroczy- 
stym, zaopatrzonyn. w rurki, pełne 
czerwonej farby. 

Chociaż pominięci w planach ofi- 
cjalnych, niepomiernie ciekawsi byli 
„Nieskończenie Mali*. 

W budce z paroma ławkami zain 
stalowano ekran, na który rzucono 
obraz kropli wody, lub okruszyny se- 

ra — kolosalnie powiększony, zupeł- 
nie bezpośredni, nie filmowany. Od 
tzasu do czasu trzeba było pokaz 
przerywać, bo bakterie zanadto za- 
brzewały się w projekcyjnym apara- 
tie i mogły „zaniemóc*, 

Cóż za świat przedziwny nieusta- 
jącej walki i zbrodni ukrywa się w 
byle ździebełku. Jakie to wszystko 
zapatrzone w siebie i jakie zażarte. 
Jakby nie nie istniało poza tą kroplą 
wody, ogrągłą, jak ziemia. Jakby nic 
nie istniało poza tą ziemią, nie więk- 

skład Dywizjonu Okrętów Podwodnych. 
Dzięki silnym mołorom Diesla „Orzeł” 
będzie mógł rozwinąć odpowiednią szyb- 
kość na powierzchni, a bałerie akumulato 
rów i motory elektryczne zapewnią mu 
zdolność porusżania się pod wodą. Bafe- 
ria butli ze sprężonym powiefrzem oraz 
sprężarki, to źrodło energii do wykona- 
nia przeróżnych manewrów wśród któ- 
rych manewr zanurzania i wynurzania zaj 
muje pierwsze miejsce. Aparały torpedo. 
ме wraz z zapasem torped uczynią z 
„Orła" groźnego napastnika, mogącego 
ukazać swe szpony najgroźniejszym nawet 
pancemikom. Na pokładzie artyleria, to 
narzędzie wałki na powierzchni morza 
zarówno przeciw okrętom nawodnym jak 
i samołołom. Dzięki dużej wyporności 
okręt będzie zdolny pokonywać przeciw- 
ności naweł groźnego słanu morza, a od 
powiednio duży promień działania zapew 
ni mu możność całkowitego wypełnienia 
zdania w dowolnej części Morza Bałłyc- 
kiego. Całkowity koszt budowy „Orła' 
(bez uzbrojenia, które pokryje z budżetu   

Mar. Woj, Kierownictwo Marynarki Wo- 
jennej) wyniósł zł 8.200.000, na które zła 
żyły się: fundusze Komitetu Budowy Ło- 
dzi Podwodnej imienia Marszałka Piłsud- 
skiego, zebrane przez wojsko i marynarkę 
wojenną w kwocie ponad zł 2.000.000, 
oraz ponad zł 6.000.000, zebranych przez 
Fundusz Obrony Morskiej, Jakkolwiek 
sam okręt był budowany w stoczni holen- 
derskiej, cały szereg dostaw otrzymały 
wytwórnie krajowe, które w ten sposób 
słały się pionierami w przyszłym przemy« 
śle okrętowym. Spuszczenie na wodę te- 
go okrętu oznacza zakończenie pierwsze- 
go ełapu akcji zbiórkowej FOM, prowa- 
dzonej przez Ligę Morską i Kolonlalną, 
Rozpoczął się drugi okres zbiórki na ści- |. 
gacze, które jako łańsze będą mogły być 
budowane w większej ilości. 

Zakończenie budowy _ pierwszego 
okrętu, budowanego ze składek spole- 
czeństwa zadało kłam twierdzeniom, że 
społeczeństwo połskie niezdolne jest zdo 
być się na dokonanie tak dużego wy- 
siłku. 4 
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200 metrów pod powierzchnią morza 
W Spezji zosłał w tym tygodniu usła- 

nowiony rekord nurkowania, który jest bar 
dzo dobry w porównaniu z dotychczaso- 
wymi wynikami. 

Porucznik włoskiej marynarki, Nosari, 
w specjalnym rynsztunku, wynalezionym 
przez Galeazzi'ego, wykonanym ze spe- 
cjalnie dobranych stopów metali, osiąg- 
nął głębokość 200 metrów. Nie jest to głę 
bokość największa, ponieważ przy peł- 
nym obciążeniu pancerza, można osiąg- 
nąć głębokość 250 metrów. Cały rynsztu- 

nurka, skonstruowany przez Galeaz- 
zi'ego waży 400 kilogramów i robi wraże 
nie o wiele więcej połężne i niezwykłe, 
niż zbroja średniowiecznego rycerza. 
Urządzenie to zaopatrzone jest ruchomy 
mi kończynami i posiada tak silną kon- 
sirukcję, że wytrzymuje napór wielu ton.   

Bardzo ważną inowacją jest, że nurek mo- 
że w nim przez wiele godzin przebywać 
w głębinie i prowadzić swoją pracę, a na 
stępnie, że może być w kilku minutach wy 
ciągnięty na powierzchnię, co także do- 
fychczas nie było możliwe, bo pociągało 
za sobą częsło ałaki serca i ogólne zmę 
czenie. Nurek ma możność w tym nowym 
urządzeniu przeciąć linę, która go łączy 
z powierzchnią morza, gdy chce się opuś 
cić na dno. Za pomocą aparafu do ciś- 
nień powiefrza może się nurek bez niczy 
jej pomocy wydostać w razie potrzeby na 
powierzchnię. 

Wynalazek ten, który bije dotychcza 
sowy rekord światowy głębokości dla nur 
ków — 150 mefrów, ma niezwykle ważne 
znaczenie, zwłaszcza o ile chodzi o za- 

kładanie kabli podmorskich. 
    

  

  

Demonstracje przeciw odczytom 
Boya-Żeleńskiego w Małopolsce 

„Kurier Polski“ donosi: Znany pisarz I 
krytyk literacki Tadeusz Boy-Żeleński dał 
osłainio szereg wieczorów odczytowych 
w Małopolsce Wschodniej i Środkowej a 
mianowicie we Lwowie, w Drohobyczu, 
Przemyślu, Jarosławiu I Rzeszowie. 

Jakkolwiek temat odczytu powtarzane 
go we wszystkich tych miastach, był czy 
sto literacki (nosił on tytuł „Pietyzm i nie 
dyskrecja w literaturze”), w Przemyślu i 
Jarosławiu usiłowano przeszkodzić wy- 
głoszeniu odczytów. | 

W. Przemyślu odmówił Boyowi sali 
miejscowy magistrat, wycofała się z fej 
imprezy również Czytelnia Naukowa, cho- 

ciaż już rozkleiła po mieście afisze. Od 
czył odbył się ostałecznie w Domu Robof- 
niczym. 

W Jarosławiu prelegent miał odczyt 
w sali prywatnej, którą użytkuje kasyna 
oficerskie. Gdy Boy pojawił się na sali, 
rozległy się gwizdy, kióre jednak wkrótce 
uciszono. W pewnej części odczytu roz« 
legł się głos jakiegoś młodzieńca: 

— Dosyć tych świństw! Społeczeństwo 
nie chce tego słuchać... 

Młodzieniec ten opuścił salę a zanim 
"wyszło kilka osób. 

Po fym incydencie Boy dokończył swę 
go odczytu bez przeszkód. 

Syn przewódcą strajku okupacyjnego 
w zakładzie swego ojca 

Niezwykły wypadek strajku okupacyj- 
nego wydarzył się w Łodzi, przy ul. Po- 
morskiej 50, w piekarni niejakiego Las- 
mana. 

W piekami tej wraz z innymi czeladni 
kami pracował syn właściciela. Majer. Mię 
dzy pracownikami a właścicielem piekarni 
wynikł załarg na ile zarobków. Ponieważ 

Lasman nie chciał podwyższyć płac, syn 
jego Majer nakłonił wszystkich prar wnła 
ków do rozpoczęcia strajku okupacyjne< 
go. 

Młody Lasman podczas  pertraktacyj 
strajkujących z właścicielem piekarni od« 
rzucił kompromisowe propozycje ojca. 

Maruszeczko zniknął bez śladu 
Nie on lecz Cyganie zabili post. Zemię 

Policja ujęła zabójców post, Zemły, 
który podczas pałrolowania drogi pod Pa 
canowem zosłał zastrzelony przez niezna 
nych osobników, uciekających skradzio- 
nym wozem. Początkowo podejrzewano, 
że był to Maruszeczko, ścigany w tym cza 
sie przez policję. Podczas śledztwa usta- 
lono, że mordercami są dwaj Cyganie, 
Aleksander A: i I Julian Kotowski, 
zamieszkali we wsi Tuchów pow. tamow- 
skiego. 

Cyganie ukradli konie rolnikowi Krzcin 
ce w pobliskiej wsl. Na drodze pod Paca 
nowem natknęli się na patrol policji, któ 
ry chciał ich zatrzymać. Cyganie zaczęli 
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Min. spr. zagr. Anglii, Anthony Eden, spędza urlop wraz ze swą żoną w mieście 

znanych perfum, Grasse, na riwierze. 

szą od kropli wody, wobec nieskoń- 
czoności wszechświata... 

Wreszcie spośród niezliczonych 
stoisk, przeważnie ohydnych i najzu- 
pełniej bezcelowych — wyłaniało się 
planetarium. > 

Była to również zwykła buda, ty 
le że wewnątrz cenna i wspaniała. 

Plansze porównawcze  rozmai- 
tych planet, rozwieszone na ścianach, 
mówiły o cudach powszechnego cią- 
żenia. Zjawiska wiadome, lecz zaw- 
sze od nowa niepojęte, napełniały za- 
dumą. Czymżeż jest ciało samo w so 
bie, skoro na takiej, a takiej planecie 
byłoby zbyt lekkie, aby ustać na ,zie- 
mi* i za byle poruszeniem unosiłoby 
się w „powietrze*. To samo ciało, któ 
re na słońcu stałoby się tak ciężkie, że 
rozpłaszczyłoby się na miazgę pod 
własnym ciężarem... 

Bardziej, niż koło owych tablic— 
Нот zbierał się u drzwi torpedy, ja- 
dącej na księżyc. 

Ta miła podróż pozbawiona była 
wszelkiego niebezpieczeństwa. Kiedy 
w torpedzie gaszono światło — oży- 
wały dwa przeciwstawione sobie ek- 
rany. Na jednym można było śledzić 
ziemię, oddalającą się coraz bardziej 
na drugim — zbliżający się księżye.   Drugi ekran był raczej szeregiem   

stereoskopowych obrazów. Patrzyło 
się na nie przez okno torpedy. Syme- 
tryczne „cyrki* i ogromne, zygzako- 
wate rozpadliny przesuwały się wol- 
no, widmowo białe, zalane srebrnym 
światłem. 

A potem księżyc się oddalił i znów 
zbliżała się ziemia. 

Prawdziwe dziwy działy się jed- 
nak dopiero w głównej części plane- 
tarium. 

W sali ogrągłej, o półkolistym skle 
pieniu, stał aparat, podobny do ska- 
fandra kolosalnych rozmiarów. 

To dzieło profesora Banersfelda 
— przy pomocy rozlicznych projek- 
torów, odtwarza ruchy ciał astral- 

nych. Na wewnętrznej powierzchni 
emisferycznej kuli oddane są wszy- 
stkie konstelacje. Za pomocą projek- 
torów uwypuż4a się planety i gwiaz- 
dv we właściwym ich ruchu i wzajem 
nym położeniu. 

Gasło światło. Aparat poruszał się 
cicho. Półkoliste sklepienie przeobra 
żało się w firmament. Na horyzoncie 
czerniały zarysy dobrze znanych, pa- 
ryskich gmachów i Międzynarodowej 
Wystawy. Za wieżą jakieś kościoła 
zachodziło słońce. Jedna za drugą, 
poczęły ukazywać się gwiazdy i wre- 

szcie całe „niebo* (złudzenie było co-   

raz bardziej doskonałe) rozelśniło się, 
niczym w noc świętojańską. 

Z początku czerwony i wielki, po 
tem coraz mniejszy i coraz bardziej 
złoty — księżyc wolno posuwał się 
ku zenitowi. Zmienił po drodze wszy 
stkie fazy. Wreszcie zniknął i zno- 
wu, z przeciwległej strony horyzontu, 
ukazało się słońce. Kiedy zaszło po- 
wtórnie — gwiazdziste niebo zawiro- 
wąło i razem z nim cała nieruchoma 
sala zdała się lecieć w nieskończo- 
ność przestworzy. Ciemne zarysy je- 
dnych, paryskich gmachów unosiły 
się coraz wyżej, inne zapadały się do- 
szczętnie. Tudzie łapali się krzeseł, 
przymykali oczy. 

Horyzont wrócił na miejsce i zno 
wu niebo spokojnie lśniło gwiazdami, 
które od czasu do czasu spadały, prze 
szywając srebrną smugą głęboką 
czerń firmamentu. 

Po wyjściu z Planetarium wszys- 
cy patrzyli w niebo. Było niezmier- 
nie dalekie i pokryte chmurami. 

Na ziemi, wśród nieskończoności 
kosmosu mniejszej, niż okrągły serek 
— ludzie, niczym bakterie, skrycie i 
jawnie mordowali się na wzajem. 

Maria Milkiewiezowa. 

—0—   

strzelać do patrolu. Zabili post, Zemłę, 
po czym zbiegli do lasu, zostawiając skra« 
dzione konie. 

W Radomiu rozpoczną się wkrótce 
dwa procesy o fałszywe alarmowanie po- 
licjj o napadach bandyfy Maruszeczki, 
Przed sądem staną listonosz wiejski i woż 
ny z urzędu gminnego. 

O Maruszeczce nie ma żadnych wieści. 
Obława została odwołana, jednak policja 
wszystkich osiecłi prowadzi baczną obser 
wację | patroluje drogi w poszukiwaniu 
groźnego bandyty. 

Policjantów, którzy brali udział w wał 
ce z bandytami Kaszewiakiem i Maruszecz 
ką, władze policyjne przedstawiły do od 
znaczenia. 

Poza fym ofrzymają oni nagrodę pie» 

niężną. 

Udawał kota I Iwa 
a 

gdy wiezieno go 
do Berezy 

Znany warszawski złodziej kieszonko- 
wy Josek Droga został aresztowany celem 
przewiezienia do go Berezy. Od wywiezie 
nia do obozu postanowił bronić się wszel 
kimi sposobami. Gdy policjanci przyszli 
po niego, leżał w łóżku jącząc, że umiera. 
„Umierającego” Jednak zabrano do areszs 
fu — z ust popłynęła mu piana, która po 
chodziła z... mydła. Widząc, że wszystkią 
szfuczki nie zdały się na nic, Droga zaczął 
szczekać jak pies, po fym miauczał jak 
kot, wreszcie ryczał jak lew udając wa< 
riała. Tak ryczącego też odstawiono na 
kolej. W drodze się uspokoił | złamanyć 
zapłakał nad swym losem. 

Zmartaychwstaje histeria) 
miłosna Romea 1 Jułii 
Prowadzone są obecnie roboty przy od 

nowieniu zamków w Montecchio Maggio 

re, znanych z legendamej historii miłości 

Romea do Julii, która stała się tematem 

nieśmiertelnego dzieła Szekspira. 

Włosi odnawiają te budynki nie licząc 

się zbytnio z romantycznymi wspomnienia 

mi, ale za to — z własną kieszenią, co na 

kazało im urządzenie na miejscu restaura 

cji — zajazdu w styłu średniowiecznym — 

dla przejeżdżających tamiędy turystów, 

szczególnie zagranicznych. 

W trakcie dokonywanych przy obu za 

meczkach prac odkryto niezwykle dekora 
cyjne fragmenty murów oraz szereg przed 

miotów, które budzić będą powszechne 

zainteresowanie wśród zwiedzających. W. 

pobliżu wejścia nafrafiono na duży, czwo 

rokątny basen, mierzący 8 m szerokości 

długości i głębokości, Pośrodku basenu 

odkryto wejście do studni, nie znanej do 

tąd głębokości... Przypuszczają, że jest to 

początek podziemnego przejścia, które, 

zgodnie z legendą łączyło obydwa zam- 

ki. W ten sposób legenda przemieniłaby 

się w fakt historyczny. 

Artysta grał 
ze złamaną ręką 

Młody artysta Teatru Polskiego w Po 
znaniu Artur Młodnicki złamał rękę, po- 
ślizgnąwszy się na ulicy obok gmachu 
teatru. Mimo to artysta opanował dotkli- 
wy ból i wystąpił w sztuce p. t. „Podarek 
Sylwestrowy. 
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96087 211 817 602 90 907 97045 82 
132 237 309 464 507 604 58 780 908 
31 98004 318 506 30 99294 528 83 
681 738_ 77 

100015 182 259 389 581 646 69 
101091 99 131 89 20 852 540 685 744 
62 102141 849 447 79 780 78 103011 
299 245 85 504 23 611 828 52 69 
104116 837 78 435 598 756 845 
105084 58 191 281 438 711 106078 
195 214 66 300 416 48 788 821 95 
107089 115 66 253 862 45 69 561 643 
920 108062 108 279 342 416 68 639 
702 968 109808 419 565 604 41 750 
811 71 110100 8 82 48 209 57 847 
92 575 111116 38 293 306 39 402 855 
112057 64 197 204 78 804 490 520 26 
40 606 59 764 113008 40 268 345 48 
427 506 846 908 

114437 86 530 91 621 115388 416 
617 116047 59 400 860 117074 183 338 
402 31 506 50 70-628 86 728 897 917 
118084 112 88 276 349 73 405 30 636 
731 59 896 922 119142 60 472 545 611 
181_9 

120349 474 511 48 121139 872 640 
860 1 965 122060 183 201 40 406 558 
99 602 758 885 947 72 123130 236 
392 419 63 629 91 741 928 124224 
434 754 67 859 125196 308 533 618 
64 850 126208 64 402 581 729 876 
127216 542 885 906 128114 294 305 
407 565 770 816 43 76 913 129071 
192 208 326 7 71 477 670 727 67 813 
83 928 60 130027 68 145 60 271 478 
551 647 56 706 54 131042 183 286 
345 75 529 642 98 948 132155 69 
228 615 40 94 806 958 133104 26 76 
346 417 583 913 134086 98 348 561 
125 46 934 185320 83 8 413 589 94 
664 854 913 43 16155 201 70 812 472 
603 803 58 93 137000 37 42 9 188 
248 454 771 880 970 138173 254 387 
406 557 81 727 885 139078 86 669 
156 820 ` 

140182 323 502 8 16 60 686 767 
925 36 97 141047 217 70 82 472 781 
801 10 48 915 25 142129 63 234 93 
7311 77 8 609 69 92 796 861 947   143004 72 309 11 36 59 482 627 89 

  

8) 

„KURJER” (4332) 

140 55 838 976 87 144043 101 17 227 
62 367 429 534 621 63 987 145065 166 
96 232 55 300 47 410 28 80 526 625 
785 889 94 144039 94 249 604 81 3 
5 753 147290 7 365 823 920 148130 
345 92 419 516 40 694 711 821 967 
149393 490 7 680 1 810 969 91 150464 
540 68 82 600 850 920 15118 24 322 
76 659 70 706 946 84 95 

152251 87 95 460 570 602 23 708 32 78 

939 67 81 153163 253 85 305 583 869 154186 

98 528 606 727 948 155052 76 289 96 473 

535 156090 172 383 462 631 71 902 157027 

159 257 357 532 97 158119 84 201 87 365 

423 3 502 691 700 54 159254 84 401 504 705 

24 661 160043 300 519 815 18 161020 414 30 

542 659 61 718 88 90 921 162071 216 307 

442 540 609 73 889 943 163213 557 74 80 

645 732 90 802 38 164076 115 208 451 60 

3 80 91 892 165046 116 358 71 89 441 531 

773 830 994 166418 535 64 804 908 29 32 

7 167087 303 407 506 65 646 54 80 797 906 

168115 61 239 408 721 935 43 169004 45 114 

290 582 605 56 934 

170029 163 475 565 88 855 911 98 171329 

693 716 54 885 172168 86 315 532 775 835 

98 978 25 173019 468 603 863 174092 675 

947 175122 202 47 74 318 28 611 783 855 

176113 220 552 737 177017 74 138 44 239 375 

440 518 79 178050 308 642 56 809 77 179018 

210 331 99 481 539 602 757 70 180170 510 

55 880 181017 201 61 346 647 849 927 182110 

309 63 573 645 826 59 83100 32 250 437 49 

552 604 843 939 184158 206 23 333 62 481 

724 931 53 185012 40 100 223 330 473 TI 

644 604 722 78 875 920 23 186104 33 246 

509 693 871 96 940 T 86 187032 3 405 34 
713 842 52 916 62 72 188088 107 364 455 

98 674 833 958 189159 364 492 566 617 715 

51 832 931 73 190073 99 264 371 435 546 87 

603 40 55 81 700 910 191195 332 550 937 

192131 40 218 352 65 9 443 511 614 193298 

490 512 56 799 943 194081 128 216 34 502 

67 622 711 891 

lil ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana dza zł. 

padła na nr. 64.373. 
15.000 zł. na nr. g45 Są 
19.090 zł. na nr. 168.531 | 
5.000 zł. na nr. 25620 61679 106181 

133929 169846 178157 
2.000 zł. na nr. 2144 26711 89022 

108089 138369 180160 
1.000 zł. na nr. 12305 15793 22495 

55192 67845 72605 78864 79831 83190 
85913 92132 95929 100109 103968 
103355 104274 101280 104559 108223 
110377 118698 126677 127746 131463 
135129 14654g 154961 169961 ass 
187125 й 

Wygrane po 200 zł. 
157200 385 825 945 1517 98 2108 

4490 763 5607 6049: 160 85 329 -888. 
7492 629 8004 112 26 936 9073 141 
285 346 505 735 910 10093 326 689 
11124 575 665 12512 55 953 13152 250 
349 400 10 31 596 14287 13112 18 
75 653 878 973 15280 48 90 439 
16408 838 961 17530 928 62 18008 13 
277 907 19225 718 80 

20067 897 905 97 21545 661 71 
706 22128 35 23080 209 66 484 506 
72 21760 91 850 25733 383 804 24078 
435 27014 95 888 456 553 28506 7 
838 29536 30025 31260 322 34 572 
645 878 901 27 32305 400 788 33095 
302 473 507 855 34051 310 1 745 73 
35094 113 33 308 32 42 515 712 898 
86198 295 353 886 3717 846 
38072 235 895 89129 559 622 

40233 41021 426 547 669 780 916 
42343 871 907 87 43310 630 997 
45215 74 9 862 921 46152 338 81 417 
51 638 63 5 9 811 949 64 47167 415 
549 642 78 48064 554 815 918 21 
49858 80 50110 301 463 753 811 
51131 220 361 955 52195 63093 524 
63 95 724 930 54264 672 871 
55252 507 708 56663 720 95 871 
517827 660 58103 789 808 29 59268   879 921 3-333 5* "YYY 

  

  

60336 637 61088 99 199 418 33 812 
62499 827 63633 703 900 65127 302 
66511 51 710 67008 68098 137 250 
861 400 903 69718 70071 643 782 932 
71030 48 414 954 72177 365 406 578 
73072 123 300 402 74137 330 58 
15966 76528 668 77064 269 74 839 
67 582 644 977 78032 150 634 79585 

8001 434 518 951 81484 747 82148 
219 305 30 41 419 950 99 83007 87 
276 477 878 84057 211 368 986 85311 
839 88132 859 87342 888 911 88012 
258 555 89166 251 749 90248 324 476 
742 858 74 911 91064 410 528 633 764 
92018 246 460 554 -716 831 977 93399 
401 94118 390 4 500 95322 46 491 
516 654 791 96082 225 363 74 492 
608 883 97076 118 23 33 40 418 844 
58 98127 234 639 66 817 951 99231 
608 73 834 70 

100021 172 234 343 517 851 101721 
102109 97 844 967 103255 467 572 
104288 425 583 606 105087 435 529 
84 960 106179 328 42 541 908 107014 
29 544 108026 48 105 76 262 5 570 
109079 200 339 425 716 810 964 99 
11067 163 421 111125 534 54 92 785 
112572 945 59 113536 608 

114050 136 9 346 764 849 921 
115324 409 890 910 77 116403 117153 
216 307 42 118322 119007 224 43 306 
92 646 711 46 63 899 

120529 44 747 8 846 121045 115 
300 911 53 1220198 457 571 123569 
825 965 124483 709 125140 519 681 
55 870 126116 243 303 18 658 869 
127300. 472 951 2 79 128051 166 466 
822 129652 818 130032 140 465 74 
131069 187 264 360 132497 500 616 
703 183250 884 986 134382 135559 
737 821 136668 137963 138219 340 
591 729 45 940 139360 

140019 357 141427 612 85 849 966 
142205 325 916 28 71 143376 998 
144174 259 883 51 145364 729 39 
136276 87 432 864 147108 230 527, 
911 148060 309 864 973 149276 312 
27 427 781 150253 719 151485 690 
820 58 935 152651 718 970 153196 
216 745 913 154193 405 57 155126 
299 538 746 931 156819 157022 230 
426 583 698 734 820 158028 519 
159316 71 638 

161967 161035 199 249 72 730 967 
162221 420 610 11 94 981 163212 703 
164021 397 621 23 165640 50 166225 
349 923 167292 853 956 168072 168 
513 653 83 169511 644 753 170113 411 
50 540 658 171278 406 172353 816 
55 955 173277 b64 956 17438 8897 
175148 85 377 747 64 862 176211 696 
177046 417 894 178379 88 499 819 
36 70 908 76 179322 416 23 592 668 
954 180085 100 367 639 61 763 181169 
430 616 723 182262 782 183017 823 
83 92-506 62 184329 402 185017. 362 
99 506 617 887 186131 466 507 943 
187378 502 629 188563 702 937 
189240 63 351 190005 15 118 215 26 
763 191027 196 348 501 29 192312 
414 193146 477 953 194267 327 47 

IV ciągnienie 

Wygrane po 200 zł. 
509 95 604 6 96 717 61 992 2578 

640 3101 258 390 646 744 988 4356 
884 5229 96 378 6105 507 665 78 865 
81 88 985 7171 282 670 812 84 8099 
863 957 9258 435 79 647 772 897 
10014 578 702 67 829 93 907 11078 
718 801 12044 78 201 818 498 508 
79 13366 435 834 14332 429 572 619 
755 895 15020 78 757 96 868 _975, 
16082 288 850 61 484 914 17045 56 
172 678 18240 366 462 658 797 860 
19087 245 583 834 20348 442 68 547 
734 21025 308 752 22019 29 99 540 
66 741 911 23008 367 24253 856 418 
528 894 948 25612 849 988 26045 128 
667 807 46 918 50 27010 267 501 

8 [28056 819 29108 864 405 566 616 
80086 166 506 782 31281 879 751   833 3228 65 787 818 92 88002 56 129 

korytarza-poczekalni. Przez olbrzymie okna padały 

potoki światła. Ściany i podłogi łśniły czystością. 

201 594 84100 682 780 853 85089 448 
74 524 645 86409 76 95 508 814 942 
87053 195 862 714 872 88128 232 823 
89290 681 888 974 40286 836 835 908 
17 43 41016 86 58 867 995 42230 540 
43118 238 76 889 058 44081 134 51 
45147 924 74 46105 9 282 88 767 
838 88 47168 791 808 961 48202 58 
868 479 752 06 919 26 49414 56 614 

50050 285 513 83 646 712 91 51007 
23 188 258 879 476 672 73 887 926 
52146 807 44 444 545 676 918 41 
70 53014 184 92 365 618 836 938 
65 53066 243 722 983 55647 56302 
864 57171 234 869 639 704 45 829 
58306 87 719 26 883 59156 201 462 
540 886 60482 656 87 711 854 923 
46 63 61181 461 507 11 674 776 84® 
933 72 63835 448 80 621 64152 816 
72 65172 87 282 560 877 905 66211 
793 972 67088 485 578 687 867 93 
916 68299 462 784 942 93 69404 76 
714 44 68 70014 42 430 99 518 51 
71282 892 526 29 721 72289 458 585 
73248 846 58 86 516 17 18 95 868 
74110 52 260 504 882 75169 203 840 
452 893 961 76057 908 77901 78999 
79074 479 691 719 993 80811 81610 
17 770 76 813 82057 446 855 88141 
781 847 84160 65 74 275 824 82 
85454 86161 215 512 680 87002 86 
228 88 88311 89001 312 43 460 650 
64 737 871 910 90213 857 448 539 
990 91859 92285 687 94 730 74 98100 
233 94040 114 16 56 276 841 857 
95118 291 617 751 816 27 61 96689 
741 67 831 97030 894 405 941 98148 
278 84 834 823 40 99013 166 884 
961 100225 70 406 511 673 717 26 
79 924 87 101027 564.638 102242 
103316 50 476 558 690 104276 514 
719 867 105143 58 298 635 767 844 
106090 146 267 302 431 559 107048 
238 341 699 980 108103 699 758 06 
109025 27 337 90 477 697 754 110029 
584 886 944 70 111174 834 52 490 
830 112288 346 113041 62 396 530 
81 114154 267 302 502 705 50 898 
215143 65 92 403 530 61 116271 518 
86 818 981 117026 147 204 14 88 
836 87 584 622 937 77 118055 135 
478 644 54 848 929 119573 872 
120195 267 872 428 53 629 68 738 
121259 582 122762 66 123036 60 84 
566 618 755 872 920 29 124361 404 
18 755 878 125172 803 61 70 18 522 
876 971 126178 223 864 b41 836 92 
127112 539 609 66 884 128431 62 
725 976 129004 613 803 130064 67 
188 243 415 641 47 76 707 16 181105 
37 628 866 132643 733 133016 211 
544 79 978 134145 801 489 774 929 
185694 977 136108 20 308 842 911 
54 187277 138364 677 139358 514 
861 140000 3 390 497 823 902 141084 
96 226 81 407 724 851 142048 81 
94 289 509 675 143089 234 885 566 
637 980 144111 864 438 630 56 
1453859 449 591 794 146095 489 
147384 148462 149321 90 409 60 536 
831 150214 55 567 924 61 151415 49 
"757 152458 47 74 784 868 153158 41 
316 154204 728 851 999 155048 280 
349 539 82 156008 841 556 954 
157170 267 472 520 681 50 1793 
158484 648 69 159133 294 433 

160068 161140 162123 267 304 544 
713 99 829 963 163091 216 363 80 
454 50 666 795 831 164004 137 505 
123 88 980 165012 115 401 7 822 
166068 77 383 487 679 836 930 167569 
907 168003 604 169040 241 702 64 
867 170027 573 608 972 88 171008 
311 588 172007 318 698 773 871 
173132 234 598 174056 241 175289 
323 564 176 237 858 584 904 177265 
452 556 848 917 178304 434 521 94 
670 920 179407 529 674 833 180036 
818 181259 309 12 606 765 889 182143 
377 787 183056 89 210 801 80 782 
900 184741 811 980 185740 842 067, 
1867175 331 487 521 770 893 187283 
327 4838 691 1884877 911 41 54 
189073 380 580 606 190229 94 436 631   ST1 191382 825 912 192053 193809 
193235 311 77 629 760 847, ;   

operetka 

F. Lehara 

  

Włamywacz wyłudził 
1000 rubli w złocie 
Przed kilkoma tygodniami 

donosiliśmy, że policja wileń- 
ska aresztowała w mieszkaniu 
zawodow. włamywacza Kas- 
sela, elegancko ubranego męż 
czyznę, który podał się za oby 
wafela łotewskiego Abrama 
Brumer. Policja miała o tym 
„cudzoziemcu“ nieco inne in- 
formacje, mianowicie, że jest 
międzynarodowym włamywa- 
czem i przybył do Wilna w ce 
lach „zawodowych”. 

Zagraniczny paszport łofew 
ski na nazwisko Brumera nie 
rozwiał tych przypuszczeń. — 
Dałsze dochodzenie potwier: 
dziło policyjne wiadomości. 

Drogą ekspertyzy daktylo- 
skopijnej zostało stwierdzone, 
że w rzeczywistości załrzyma- 
ny osobnik nazywa się Ignacy 
Szranc i'jest znanym policji 

: warszawskiej notorycznym wla 

mywaczem o az 
wym rozgłosie, 

W Warszawie Szranc po- 
dawał się za wywiadowcę po 
licji I zdołał wyłudzić od pew 
nego kupca 1000 rubli w zł. 

Szranc przesłany zostanie 
pod silną eskortą do Warsza- 
wy. (<). 

PE OT OP O] 

| DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 

| „ZNICZ“ 
Wilno, ul. Biskupia 4, 

Telefon 

Dzieła książkowe, książki 
dla urzędów, bilety wizy” 
towe, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszelkiego 
rodzaju roboty drukarskie 

WYKONYWA 

— PUNKTUALNIE — 
TANIO i SOLIDNIE 
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BUTY 
OFICERSKIE 
ORAZ RÓŻNE OBUWIE 

są: eleganckie, mocne i tanie 
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nę! — rzekła mile się doń uśmiechając. 

— W jakim wieku? — zwróciła się do mnie. 

— Rok i siódmy miesiąc, Stawka o życie 
Za chwilę zawarczał motor, zostawiając trochę 

speszonego takim obrotem rzeczy dorożkarza. Miałem 
szczęście, gdyż złapać w Moskwie tak prędko, na po- 

czekaniu, taksówkę był to traf nielada. 

Wnet byliśmy w żłobku. 

Jureczek usadowił się na kolanach mamusi, lecz 
rychło przewędrował do mnie. Przez całą drogę tulił 
się do nas, obejmując. Na drogę, którą przejeżdżaliśmy 
nie zwracał prawie żadnej uwagi, tak był zajęty namil 
Zasypywaliśmy się pieszczotami. Było to nasze ostatnie 
sam na sam. 

Lecz podróż autem trwała krótko. Już byliśmy na 
miejscu. Kosztowało nas to około sześciu rubli. 

W podwórzu Akademii ukazał się przed naszymi 
oczami ładny, całkiem nowoczesny, dwupiętrowy 
gmach z bardzo dużymi oknami. Okna błyszczały, a 
gmach z zewnątrz świecił czystością. 

Przez suteryny dostaliśmy się do kombinatu. 
Przez wejście frontowe — jak oświadczyła mi żona — 
chodziły tylko dzieci na spacer. 

Dział najmłodszych wychowanków . kombinatu 
znajdował się na parterze. Na drzwiach wejściowych 
przeczytałem, iż kombinat ten znajduje się pod opie- 
ką Centralnego Komitetu Czerwonego Krzyża i Czer- 
wonego Półksiężyca ZSRR. 

Trafiliśmy od razu do długiego przez całe piętro   

Gdy zdjęliśmy płaszcze podano nam białe, czyste 

chałaty, to samo zresztą obowiązywało i w żłobku uni- 

wersyteckim. 

Zarządzająca lekarka była zajęta. Wziąwszy mnie 

za rękę, puścił się Jureczek na zwiady. Przebiegliśmy 

korytarz przez całą długość. W drodze powrotnej za- 

czął z dziecinną: ciekawością zaglądać przez uchylone 

drzwi. 

Trafiliśmy na wielką salę gimnastyczną. Podło- 

ga tutaj, również jak i na korytarzu, błyszczała od czy- 
stości, wzdłuż ścian na metrowej wysokości były umo- 
cowane drabinki. , 

Sala ta wprawiła mię w podziw. Nigdy nie przy: 
puszczałem, by takie bąki mogły się zajmować gimna- 

styką, a jeszcze bardziej — by miały dc tego specjalną 

salę. Lecz Jureczek nie dał mi czasu na dokładniejsze 
rozejrzenie się ,a tym bardziej na rozmyślania. Puściw- 
szy moją rękę pognał, przez na oścież otwarte drzwi 

do następnej sali. Podążyłem za nim. Była to ładna sa- 

la teatralna z wielką, lecz bardzo niziutką scenką. 

Na scenie dekoracje — zamki, góry, drzewa i krzewy 

— wszystko z dykty. Jureczek wdrapał się na scenę 
i z dziecinną powagą począł oglądać niewidziane dzi- 
wy. > 

Nie długo to jednak trwało. Usłyszeliśmy głos mat- 
ki, wołającej nas do lekarki. Zjawiła się i siostra by 
nas odprowadzić. 

— Patrzcie go| jaki sprytny i ciekawy. Samodziel- 

ności, jak widać, też nie brak. Już się wdrapał na sce-   

— To zuch! — zauważyła, е 

Nie wiem czy mówiła szczerze, czy też sA 

sprawić przyjemność ojcu. 

Posłusznie, ale niezbyt chętnie poszedł Jureczek 
za nami. 

Przyzwyczajony w żłobku do częstych, prawie co- е 

dziennych oględzin lekarskich, Jureczek spokojnie dal 

się rozebrać i cierpliwie znosił badanie. 

Było to przyjęcie, więc badano, pukano, słuchano, 

oglądano i oklepywano go ze wszystkich stron. Po dłu- 

gich i starannych oględzinach lekarka wreszcie zde- 
cydowała, że jest całkiem zdrów i że przyjmuje go do 
kombinatu. 

Po tym oświadczeniu, do Jureczka, znajdującego 
się na rękach lekarki, podeszła siostra i zaczęła deli- 
katnie zdejmować koszulkę, która dotychczas jeszcze 

ie była zdjęta. 

Malec, dotychczas cierpliwie znoszący wszelkie 
procedery, chwycił obiema rączkami koszulkę i za- 
cisnął ją kurczowo w piąstkach. Na twarzy jego od- 
malowało się przerażenie; rozległ się krzyk rozpaczy. 

Ciągnąc koszulkę ku sobie, drżał konwulsyjnie i wił 
się, broniąc się rozpaczliwie. Wszystkie mięśnie drgały 
mu w spazmatycznych skurczach. 

Zdetonowani spojrzeliśmy po sobie. 
— Jakże on to rozumiel... — wyrwało się z ust 

lekarki. 

(D. <. n.). 
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6 „KURIER“ [4332] 

Dans prać w oświacie pozaszkolnej za rak ubiegły 
w pow. święciańskiirm . 

W grudniu ub, roku odbyło się w, 
Święcianach posiedzenie Powiatowej Ko- 
misji Oświatowej na której instruktor 
-ośw. pozaszkolnej p. Sajdak złożył rocz- 
ne sprawozdanie z prac OP. w roku 
1936-37. Dorobek pracy wykonanej prze 
ważnie przez nauczycielstwo przedstawia 
się całkiem imponująco. 

1) Systematyczne dokształcanie. W 
dziale tym były przede wszystkim prowa- 
dzone kursy dla przedpoborowych i mło 
dzieży pozaszkolnej. Ogółem było 67 
punktów oświałowych z których skorzysta 
to 606 uczniów. W tę formę pracy włożo 
no 2270 godzin. Ponadto była prowadzo 
na jedna szkoła wieczorowa licząca 34 
uczniów; wkład pracy wynosi 245 godzin. 
Do działu tego docholdzą też 3 społecz- 
ne kursy samokszłałceniowe: w Komajach 
35 słuchaczy — 16 dni nauki, w Kiemielisz 

kach — 32 słuchaczy, 14 dni nauki, w Mie 
fegianach — 28 słuchaczy, 13 dni pracy. 
Dsłatnią pozycją są tu kursy praktyczne 
prowadzone przez organizacje młodzie- 
żowe: 3 kursy kroju i szycia — 51 ucz- 
niów, 2 kursy trykotarskie — 23 uczniów, 
2 kursy haftu — 19 uczestników. 

2) Bibliotekarstwo i czytelnictwo. Naj- 
poważniejszą rolę odgrywa tu Powiatowa 
Centrala Biblioteczna licząca tomów 
2295 (w tej liczbie 290 litewskich); całość 
podzielona jest na 35 kompletów biblio- 
łecznych znormalizowanych i 6 dobiera-. 
nych. Obsłużono kompletami 51 punktów. 
Z kompletów korzystało 785 czytelników, 
którzy wypożyczyil 4522 tomy. Ponadto 
na terenie powiatu rozpoczęto organiza- 
cję 13 gminnych bibliotek, z których naj 
lepiej przedstawia się biblioteka w Koma- 
jach dzięki zaopatrzeniu jej: w kilkaset 
pięknych i wartościowych książek przez p. 
Helenę Romer-Ochenkowską.  Istnieją 
prócz tego na terenie powiatu 4 biblioteki 
?połeczne w charakterze publicznym, liczą 
te razem 3787 tomów; wypożyczeń było 
w ciągu roku 3386. W okresie sprawoz- 
dawczym pracowało 6 zespołów dobrego 
czytania, 20 zespołów samokształcenio- 

wych o charakterze rolniczym, społecz- 
nym i spółdzielczym, które liczyły przy 
ukończeniu pracy 133 osoby. 

3) Akcja świetlicowa. Prosperowały w 
ciągu roku 54 świetlice organizacyjne, 29 
międzyorganizacyjnych, 62 powszechnych. 
Świetlice były zaopatrzone w 209 czaso- 
pism. Kierownikami świetlic byli przeważ 
nie nauczyciele (w liczbie 92), oraz 28 
samodzielnych przodowników świetlico- 
wych i 46 pomagających. Odczytów wy- 
głoszono 484, z czego na uroczystości i 
obchody przypada 74, o Polsce współczes 
nej 58, innych 352. Korzystano z 11 apara 
łów radiowych i 8 „ornaków”. Była zor. 

EET TEST S EST ODT ROOOZWTSZREÓR WWCZAEREA 

Na lazurowym brzegu 

  

ganizowana też jedna wycieczka do Wil- | 
na licząca 80 osób. 

4) Teatry I chóry. Akcja teatralna przed 
stawia się dość imponująco. 3 słałe i 92 
doraźne zespoły teatralne dały 246 przed 
sławień. Zespoły chóralne w liczbie 30 
czyniły liczne występy i popisy na terenie 
powiatu. Pięknie przedstawiały się wio- 
senne święta młodzieży, które zorganizo 
wane były w 8 punktach, 

5) Organizacje społeczne objęte akcją 
oświały pozaszkolnej przedstawiają się 
następująco: Związek Młodej Wsi, Zwią- 
zek Strzelecki, Katolickie Stowarzyszenia 

2 
Dziś Pawła I Pust, 

  

  

STYCZEŃ 
1 5 Jutro Marcelego i Ottona 

Wschód słońca — g. 7 m. 37 

Sobota __|]| Zachód słońca — g. 3 m. 20 
  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorolog! USB 
w Wilnie dnia 14.1. 1938 r. 

Ciśnienie: 756 

     Temp. : —0 

Тетр. 
Тетр. 
Opad: 0,3 
Wiatr: zachodni 
Tend. barom.: spadek, ewent. wzrost 
Uwaga: pochmurno, mgła. 

NOWOGRÓDZKA 
— To | owo. Miasło przeżywa wciąż 

jeszcze gorączkę wyborczą. Najbardziej 
oczywiście wałkują tę sprawę radni, ich 
zastępcy i ci, co usilnie forsowali swoich 
kandydatów. Opowiadają np. że w pew- 
nym okręgu panie tak gorliwie forsowały 
swoją przedstawicielkę w lokalu wybor- 
czym, że musiała interweniować policja. 
Gdzie indziej znowu twierdzą, iż dr Szy- 
manowski otrzymał stosunkowo najwięcej 
kartek wyborczych, ale na tych kartkach 
nazwisko jego podane było w wielu wy 
padkach tylko jeden raz, wówczas gdy w 
tym okręgu każdy wyborca miał prawo 

oddać 3 głosy. A tak mało brakowało, by 
zacny doktór wszedł do rady. Oczywiście, 
obywałele więcej się przejmują tym fak- 
tem, niż p. dr Szymanowski. Zreszłą są 
wszelkie możliwości, że z czasem dr Szy- 

manowski wejdzie do rady, bo jest pierw- 
szym zastępcą. 

  

  

  

  

Podczas gdy w Polsce ułrzymuje się zima na południu Francji w luksusowych miej- 
<owościach kąpielowych wesoło się zabawiają 
Zdjęcie przedsławia moment z jednej z takich zabaw urządzanych przez zarząd 
miasta Cannes dla urozmaicenia pobyłu swoim miłym gościom. Znana na całym 
świecie para taneczna demonstruje niezwykle trudny łaniec na wrotkach na spacjal- 

nej estradzie w parku uzdrowiskowym. 

  

liczne cudzoziemęów. grupy   
   

  

    

Młodzieży, liczą razem 3307 członków 
zorganizowanych w 170 ogniwach. Orga- 
nizacje starszego społeczeństwa, jak Zwią 
zek Rezerwistów, Krakusi, Kółka Rolnicze, 
ZPOK i inne liczą razem 2867 członków 
w 121 ogniwach. Nie można też pominąć 
13 spółdzielni spożywców, 8 Kas Stefczy- 
ka i 6 mleczarń. : 

Rozbudowa akcji ošwiatowej | gospo- 
darczej z roku na rok posuwa się naprzód. 
Wyniki pracy są widoczne; szybkimi kro- 
kami są nadrabiane w Święciańszczyźnie 
zaległości kulturalne i gospodarcze. 

J. Dubicki. 

  

NIKA 
Również i w stosunku do p. Nowickiej 

(przedstawicielki sfer kobiecych) może za 
istnieć taka ewentualność, o ile wejdzie 
do zarządu p. Wł. Michalski, co jest bar- 
dzo możliwe. Obawa niektórych, że p. No 
wicka gotowa jest założyć w radzie sekcję 
brydżową wydaje się być płonna. 

W związku z przeniesieniem p. dra Ry 
bickiego do Tomaszowa na równorzędne 
słanowisko, dokąd wyjeżdża 16 bm., funk 
cje dyrektora (do czasu mianowania dyrek 
tora przez ministerstwo) pełnić będzia p. 
prof. Karol Łoziński jeden z założycieli 
tego gimnazjum. 

— Rodzice, uważać na dzieci. Dnia 12 
bm. przed południem wjeżdżający do No 
wojelni autobus omal nie wpadł na kilku- 
letnią dziewczynkę i tylko zawdzięczając 
przytomności szofera, który momentalnie 
wstrzymał samochód, uniknęło się katastro 
fy. W chwili zbliżania się autobusu, dziew 
czynka, stojąca wpierw na uboczu, rzuciła 
się niespodziewanie na drugą stronę ulicy 
tuż przed samym aułobusem, nie zdając 
sobie sprawy, że gdyby szofer nie wstrzy 
mał samochodu, albo gdyby hamulec od 
mówił posłuszeństwa — nie zdążyła by 
przebiec, 

A ileż takich wypadków było w Nowo 
gródku. Nieraz słanie taki kilkunastoletni 
urwis na środku jezdni, by zmusić szofera 

do trąbienia, albo jedynie dla wykazania 
się przed kolegami swoją brawurą, i ustą 
pi wówczas dopiero, gdy samochód zbli- 

ży się na parę kroków. Opowiadają nawet 
wypadki zakładania się przez chłopców, 
kto dłużej wytrzyma na jezdni przed zbli 
żającym się samochodem. Czepiania się 
aułobusu z tyłu jest na porządku dzien- 
nym. Ale tak już jest u nas, że dopiero 
krwawa nauczka, względnie katastrofa ca 
łego aułobusu wpływa na większy dozór 
dzieci, 

  

DOKTÓR 

J. Szapiro 
choroby kobiece i wewnętrzne 

przyjmuje w godz. 11—1 i 16—19. 
Nowogródek, Grodzieński Zaułek Nr 3 

(naprzeciwko poczty). 

  

LIDOZKA 
— Choinka w Soboinikach. 9 stycz- 

nia r. b. z inicjatywy i słaraniem p. Ste 
anii Jarmolińskiej, w sali zarządu gmin 
nego w Sobołnikach urządzono choinkę 
dla biednych dzieci. Około 100 dzieci 
otrzymało gorącą kawę z bułką, Po po 
siłku i odśpiewaniu przy zapalonej choin 
ce kolend, dzieciakom były rozdane upo 
minki w posłaci walonek z kaloszami, 
ubranek dla chłopców i sukienek dla 
dziewcząt. Obdarowano 100 dzieci. — 
Wydatki na urządzenie choinki pokryto 
ż poprzednio urządzonej przez p. Jarmo 
lińską na ten cel zabawy, 

Oby takich imprez było jak najwię 
Be-Ka. 

— Staraniem miejscowego Koła Związ 
ku Pracy Obywatelskiej Kobiet zostało ot- 
warte w Bielicy przedszkole dla najbied- 

cej. 

Badanie tajemnic wód poleskich 
Swoisty charakter bagiennych obszarów 

Polesia już od dawna przyciągał uwagę 
ludzi nauki. Stąd powsłała myśl utworze- 
nia na Polesiu stałej Stacji Hydrobiologicz 
nej, która obok istniejących już placówek 
tego rodzaju na Helu (stacja oceanografi 
czna) i na Pojezierzu Augustowskim (Wi- 
gry — stacja jeziorna) byłaby uzupełnia 
jącym ogniwem w łańcuchu instyłucyj ob- 
sługujących tę gałąź wiedzy. 

"Już w roku 1929 wyruszyła na Polesie 
1. wyprawa hydrobiologów polskich, 
która miała charakter orientacyjny i przy- 
gotowała teren do następnych wypraw w 
latach 1935 i 1936 do mało znanych obsza 
rów Zahorynia. 

Wyprawy te przyniosły obfity materiał 
naukowy, który został uporządkowany i 
opracowany przez dra Alfreda Lityńskie- 
90 — kierownika Stacji Wigierskiej,   

Uczeni — uczestnicy wypraw wydali 
szereg prac naukowych jak to: Badania 
chemiczne wód rz. Lwy, Jezior Kasumiń- 
skich i starego koryta Horynia — w oprac. 
p. Teodora Newmana (Stacja Helska); Ma 
teriały do znajomości „fiłoplanktonu” Po 
lesia (drobne — jednokomórkowe mno- 
żące się w wodzie rośliny) — w oprac. 
mgra Ireny Cabejszekówny (Kraków); O | 
skorupiakach wód Zahorynia — w oprac. 
mgra Krasnodębskiego inne. 

Wyprawy te. przyniosły również cen- 
ne zdobycze w postaci odkryć przez mgr 
l. Cabejszekównę nieznanego dotychczas 
drobnoustroju, który otrzymał nazwę „Fra 
gillazia Zasuminensis”, oraz niespotyka- 
nego dołąd w Polsce gałunku skorupiaka, 
znalezionego przez mgr Krasnodębskiego,   Dzięki pomocy finansowej udzielonej 

przez Fundusz Kultury Narodowej i Min. 

WR i OP, projekt budowy Stacji Hydro- 
biologicznej wszedł w stadium realizacji 
i, we wrześniu 1937 r., budynek wzniesio 
ny na gruntach maj. Podpińsk został odda 
ny do użytku, 

Nowopowsłała placówka otrzymała sta 
ły personel w osobach kierownika docen 

ła dra Wiszniewskiego i 

Krasnodębskiego. 

Przedmiotem badań Poleskiej  Słacji 
Biologicznej ma być życie drobnoustro- 
jów i innych organizmów, a także studia 
nad chemicznymi i fizycznymi właściwoś 
ciami wód poleskich. Prace te niewątpli- 
wie przyczynią się do rozwiązania niektó 

rych zagadnień, mogących mieć znacze- 
nie praktyczne, szczególnie w dziedzinie 
gospodarki rybnej, E. R. 

asystenta mgr   

Wieś w X rocznicę Polskiego Radia 
Dziesięć lat temu zakukała na 

Zwierzyńcu w Wilnie kukułka radio- 
wa. Echa jej głosu dotarły do wsi i 
ze względu na porę zimową — wywo 
łały tam duże zdziwienie. 

Początkowo odnoszono się do niej 
„obojętnie, bo „gdy kukułka zaku- 
ka na goły las —będzie głodny czas”, 
a głodu i wszelkiego nieszczęścia wieś 
boi się jak ognia. 

To też nie mało ubiegło czasu, za- 
nim ludzie wiejscy uwierzyli w do- 
brą wróżbę owego ptaka. Wiedzą o 
tym dobrze ci, którzy radio rozpow- 
szechniali, którzy widzieli w nim naj- 
lepszą formę oddziaływania na głu- 
chej naszej wsi we wszelkich dziedzi- 
nach życia współczesnego. 

I nie doznali zawodu. Radio do- 
konało już na wsi pierwszej orki. 
Wiele chwastów zostało już zniszczo 
nych, wyrwanych z korzeniami, które 
nie odrosną. 

To jest ten pierwszy plon, jaki 

niejszych dzieci. Przy przedszkolu uru- 
chomiono kuchnię, z której dziatwa ko- 
tzystająca z przedszkola otrzymuje gorą 
cą strawę. 

— W związku z zawieją śnieżną, któ- 
ta w osłatnich dniach nawiedziła powiat 
lidzki i tereny sąsiednie, komunikacja au- 
tobusowa na 18 liniach była przerwana. 
Obecnie, dzięki sprężystej organizacji spó 
lek autobusowych, drogi zostały oczysz- 
czone i komunikacja odbywa się za wyjąf 
kiem linii wileńskiej normalnie, 

BARANOWICKA 

— Staraniem Ochofniczeį Stražy Požar 
nej w Domaszach w dniu 8 bm. zostala 
odegrana komedia pł. „Jeden z nas musi 

się ożenić”, Po przedstawieniu odbyła się 
zabawa taneczna. Przygrywała orkiestra 
smyczkowa z Paszkowców. Obecnych by- 

ło ok. 200 osób. Zysk brutto zł 105,90, 

wydatki netło 58 zł 62 gr, zysk netto 47,28 
z czego przypada według uchwały Zarzą 
du O, S. P. 50 proc. na rzecz straży, co 
wynosi 23,78 zł, 30 proc. na dokończenie 
budowy szkoły w Domanowcach zł 14,10 
| 20 proc. na pomoc zimową dla biednych 

zł 9,40. 
— Nielegalna kwesta. Kepliński Josel 

lat 68 i Busel Henzel lat 70 postanowili 
przeprowadzić kwesię na rzecz swej reli 
gijnej szkoty „Talmud Toru“ w Baranowi- 

czach, zebrali juž do puszki 86 zł i 40 gr. 

Władze bezpieczeństwa jednak kwestę 
przerwały, pieniądze zebrane uległy kon 
fiskacie i przekazane zostały na cele hu- 

maniłarne organizacji żydowskiej „TOZ”. 
Keplińskiego i Henzela za nielegalną 

kwestę władze administracyjne  ukarały 

grzywną po 15 zł. 

— Za nieprzestrzeganie przepisów. 

Często różne spółki autobusowe na pro- 
wincji ignorują wszelkie przepisy. Nieraz 
daje się zauważyć, że aułobus mogący po 
mieścić 22 osoby zabiera 30 i więcej. 
Onegdaj naprz. kontrola w autobusie kur 
sującym na linii Baranowicze—lwacewicze 

stwierdziła, że nattoczeni pasażerowie 

wprost dusili się z braku powietrza i miej 

sca, 
W wyniku rozprawy przed sądem sta 

rościńskim ukarani zostali za to nadużycie 

właściciele spółki autobusowej: Walew- 

ski 50 zł grzywny i Robecha 25 zł. 

: WILEJSKA 
— Dożywianie dziatwy szkolnej. Komi 

tet Rodz. przy szkole powszechnej w Wi- 
lejce rozpoczął 11 stycznia dożywiać naj 
biedniejszą dziatwę, 

Pieniądze na ten cel składają rodzice. 
Z wydatną pomocą przychodzi również 

wojsko, mimo, iż równocześnie prowadzi 
ono bursę i opiekuje się dwiema szkoła: 
mi na wsi. 

Śniadanie jest zorganizowane w ten 
sposób, że jedzą wszyscy, lecz bogatsze 
płacą, z czego również powstaje pewna 
nadwyżka. 

Kilkanaście matek z prezeską Komitetu 
p. Zofią Sarnowską pełni kolejno dyżury 
w kuchni szkolnej. W. R. 

— jasełka. Dziatwa szkoły powszech- 
nej w Wilejce odegra pod reżyserią nau- 
czycielki p. Aleksandry  Chimiczewskiej 
jasełka polskie. Dochód zostanie prze- 

znaczony na zakup i konserwację pomo- 
cy naukowych. 

Jasełka będą odegrane w największej 
sali wydziału powiatówego trzy razy: w 
niedzielę — dla rodziców, w poniedzia- 

tek — dla młodzieży i we środę dla woj- 
ska, 

— POŻAR W WILEJCE. Przedwczoraj 

6 godz. 4 rano wybuchł w Wilejce pożar, 

Spaliła się stodoła i znajdująca się przy 

riej przybudówka. 

Straż ogniowa przybyła na niedawno za 

kupionym autopogotowiu. Ogień został u- 

miejscowiony.- 

— Policja — najbiedniejszym dzieciom 

Szkołnym. W styczniu policja z pow. wiłej 

skiego z sum pochodzących. z dobrowolnego 

opodatkowania się zakupiła 20 par buci- 

dniejszym dzie- 

ciom szkolnym gm. kołowickiej. 

   

ków, kótre rozdała 

  

  

zbiera dzisiaj radio po żmudnej dzie- 
sięcioletniej pracy. Plon cenny i ra- 
desny dla tych, którzy w orce tej bra- 
li czynny udział. 

W dniu więc dożynkowym wieś 
łączy się z Rozgłośnią Wileńską i nu- 
ci jej „plon!.... 

Nuci i przyrzeka, że w drugim 
dziesięcioleciu, nie będzie już chaty 
bez anteny na dachu. 

Jan Hopko. 

AAAŁAŁAAAAA. aaa 

Kino „APOLLO" 
w Baranowiczach 

Wyświetla wspaniały dramat z życia 

rosyjskiego w-g pow. Lwa Tolstoja 

„Ostatnia salwa“ 
W roli głównej Peter Petersen 
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NIEŠWIESKA 
— Doroczne Walne Zgromadzenia Od- 

Uziałów Zw. Strzeleckiego na terenie pow. 

nieświeskiego odbędą się: 16 stycznia w Siej 

łowiczach, 23 bm. w Horodzieju i 30 bm. w 

Snowiu, Е 

— 15 bm. w sali Ratusza w Nieświeżu 

odbedzie się zabawa karnawalowa organi- 

zowana przez Kolo Rodz. przy gimnazjum 

| liceum im. Wł. Syrokomli. Dochód przezna 

cza się na pomoc biednej młodzieży. Wstęp 

04 1 zł do 1.50. 

— Dla starców w Nieświeżu ofiary w na 

turze złożyli: p. Awinasowa 200 kg kartofli, 

Kiernożycka 100 kg kartofli i Fiszer 100 kg 

kartofli. 

— Mięso bezrobotnym. Gabrylow Szlo- 

ma zam. w Nieświeżu przy ul. Szpitalnej 24 , 

zcstał przychwycony przez policję na pota 

jemnym uboju czterech cieląt. Mięso sprzeda 
no bezrobotnym po 10 groszy kilogram. Wi- 

nowajcę pociągnięto do odpowiedziałności 

MOŁODECZAŃSKA 
— KONCERT. Staraniem T-wa Muzy- 

cznego w Mołodecznie odbędzie się dn. 
17 stycznia 1938 r. (poniedziałek) o godz. 
20 koncerł z udziałem prof. dra Erwina 
Koszmidera — flet oraz Arnolda Róslera 
i Witolda Rudzińskiego — fortepian. 

Nazajutrz zaś ci sami artyści wykonają 
w gimnazjum audycję dla młodzieży. 

Koncert ten jesł jednym z cyklu im- 
prez muzycznych, organizowanych co 
miesiąc przez miejscowe T-wo Muzyczne. 

— Opłatek Z. $. W Mołodecznie z 
inicjatywy i słaraniem miejscowego Za- 
rządu Oddziału Z. 5. został urządzony 
opłatek strzelecki w lokalu szkoły pow- 
szechnej. W opłatku wzięło udział prze 
szło- 100 członków Z. S., przedstawiciel 
ki Oddz. Kobiet Z, S., burmistrz m. Mo 

łodeczna, kom. pow. Z. $., oraz ks kape 
lan miejscowego garnizonu. 

Przy wspólnym stole zajarzyła się cho 
inka i po okolicznościowych przemówie 
niach ks, kapelana oraz kom. pow. obec 
ni przełamali się opłatkiem. Przy śpiewie 
kolend i piosenek strzeleckich opłatek 
przeciągnął się do wieczora. 

DZIŚNIEŃSKA 

— W dniu 12 bm. komisja remontowa 

przeprowadziła w Głębokiem zakup konl 

dla wojska. Spośród d<yrswadzonych 

30 koni zakupiono dla wojska tylko 9 ka- 

ni. Konie płacono w granicach od 600 do 

1000 zł za sztukę. 

WOŁOŻYŃSKA 

— „Poranki niedzielne* w Iwieńeu. Z ini 

cjatywy Dowódcy Baonu KOP odbyło się ze 

bienie organizacyjne t. zw. „Poranków Nie- 

dziełnych, zadaniem których ma być pod 

niesienie kulturalno - oświatowe mieszkań 

ców m. Iwieńca i okolicznej ludności. 

Poranki odbywać się będą każdej miedzie 

i: w Domu Żołnierza w Iwieńcu, na program 

których składać się będą przedstawienia, od 

czyty lub imprezy muzyczno - wokalne. 

— 3.000 zł. na oświatę pozaszkolną. W. 

dniu 8 bm. odbyło się posiedzenie Powiato- 

wej Komisji Oświatowej przy Wydz. Powia 

towym w Wołożynie. 

Na wstępie zostało przyjęte do wiadomoś 

ci sprawozdanie w wykonywania prac w 

dziale O. P. do dnia 1 bm. 

Sprawozdanie złożył instruktor O. P. p. 

Eugeniusz d'Aystetten. Plan pracy zos.ał wy 

konany w 100 proc., ponadto w okresie spra 

wozdawczym została znacznie rozszerzona 

sieć bibliotek w powiecie. 

Następnie został uchwalony projekt prell 
minarza budżetowego w wysokości 3.000 zł. 

c» w porównaniu z rokiem ubiegłym stane 

wi zwyżkę o 400 zł. 

Jest to kwota nikła w porównaniu z pe 

trzebami, jakie istnieją w tym dziale, a śmie 

sznie mała w porównaniu z budżetem Pow. 

K. Ośw. w Lidzie „który wyraża się sumą 13 

tys. zł. AŻ ze   zę 

   



„KUR.ER” (4332) 

ООр samozwańczego „prezesa dziennikarzy” 
Pewnego dnia major G. ofrzymuje de | nego w Warszawie, który znał osobiście Wczoraj donieśliśmy o zdemaskowaniu 

sprytnego oszusta, Klemensa Wójcika, któ 
ry podając się m. in. za Prezesa Syndyka- 
tu Dziennikarzy w Wilnie dra Waleriana 
Charkiewicza dokonał szeregu wyłudzeń. 

Obecnie dowiadujemy się szczegółów 
„działalności” Wójcika. 

Pomysł podawania się za prezesa 

Charkiewicza zrodził się w głowie Wój- 
zika jeszcze w styczniu 1937 r. I od razu 
oszust przystąpił do realizacji swego pla 
nu. Zaopairzywszy się w wydrukowane w 
jednej z drukarń warszawskich bilety wi 

„zyłowe z nazwiskiem „dra Charkiew:cza” 
Wójcik wysłał taką wizytówkę z listem 
przez posłańca do znanego w Warszawie 
księdza Rzymełki, prosząc go o pożycz 
kę w wysokości 90 zł. I załączając przy 
fym weksel na 100 zł. Ksiądz Rzymełko 
chętnie udzielił rzekomemu d-rowi Char 
kiewiczowi żądanej pożyczki. Za parę 
dni Wójcik w Idenfyczny sposób przesłał 
proisę o pożyczkę do dyr. Macierzy 
Azkolnej w Warszawie Józefa Stemlera I 
azyskai nową „pożyczkę" w wysokości 
90 zł. I tym razem „p.. es” załączył do 
wizytówki weksel na 109 zł., podpisany 
Imieniem p. Charkiewicza. 

Wkrótce po tym sprytny oszust zdobył 
w identyczny sposób nową „pożyczkę” 
u pewnego wyższego urzędnika państwo 
wego w Warszawie. Nieco później zwró 
cii się do pewnego radcy ministerialne- 
go. „Pożyczki” sypały się do kieszeni 
Wójcika jak z rogu obfitości. W tym jed 
nak czasie kllka jego prośb zostaje uchy- 
lonych. Powoli zaczynają się ludzie do- 
wiadywać, że w Warszawie grasuje oszust 
podszywający się pod nazwisko prezesa 
Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich, Na 
tym jednak nie koniec. 

Wójcik kontynuuje działalność, wysię 
pując tym razem w charakierze oszusta 
ndepeszowego”. 
AAALAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAABAI 

^ 

Teatr m. NA POHULANCE 

Dziš o godz. 8.15 wiecz. 

„SARS 
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KURJER SPORTOWY 
Makabi nie przyjedzie 

Miały się odbyć w niedzielę w, Wilnie 
bardzo ciekawe zawody bokserskie z 
udziałem Makabi warszawskiej, niestety 
organizatorzy nie mogli uzyskać sali tea- 
fralnej przy ul, Luwisarskiej, mecz został 
więc odwołany. Makabi do Wilna miała 
przyjechać na czele z mistrzem Polski Rud 
słeinem i doskonałym zawodnikiem Neu- 
dingiem. Z Rudsteinem miał walczyć Len- 
dzin. 

Organizatorzy nie tracą jednak nadziei 
J są zdania, że Makabi będzie mogła do 
Wilna przyjechać w innym terminie. Wy- 
suwany jest termin 23 stycznia. 

AZS startuje we Lwowie 
Narciarska reprezentacja AZS wileńs- 

kiego startująca w międzynarodowych za 
wodach we Lwowie jest wyjątkowo licz- 
na. Składa się ona z 12 zawodników: Han 
sena, Suchockiego, Juszczyńskiego, Pasz- 
kiewicza,  Perłowskiego, Przesieckiego, 
Bychowca, Starkiewicza, Burdy, Pietrowa, 
Pimpickiego i Niesiotowskiego, 

Zawody narciarskie we Lwowie będą 
doskonalym sprawdzianem formy naszych 
czołowych zawodników. Ciekawi jesteśmy 
Jek wypadnie jeszcze jeden pojedynek z 
zawodnikami Łotwy, którzy w Krynicy by 
li lepsi od Słarkiewicza. Ale od Słarkiewi 
cza powinien lepiej wyjść przede wszyst 
kim Juszczyński | ewentualnie  Pimpicki. 
Warto nadmienić, że AZS wileński w tych 
zawodach broni nagrody zdobytej w roku 
zeszłym za największą ilość punktów. 
Szkoda, że w tym roku nie obstawiony 
został przez naszych akademików bieg 
pań.   

peszę: — „Kupujemy osadę okazyjnie. 
Proszę przysłać do Wilna do hotelu han- 
dlowego na nazwisko poriiera 270 zł.”. 
Depesza podpisana była nazwisklem oso- 
by, cieszącej się w oczach majora całko 
witym zaufaniem. Pieniądze zostały na- 
fychmiast przekazane I trafiły do obszetr 
nej kieszeni Wójcika. 

Podobną depeszę otrzymał inny wyż 
szy wojskowy G. J., nadaną w Imlenlu je 
go brata. Tym razem chodziło o „kupno 
ziemi”. Znowu kiesa oszusta napełniła 
się parustoma zł. 

Wójcik wpadł również na inny po- 
mysł: Podając się za obywatela z gminy 
niemenczyńskiej Bolesława Kordzisa, zwró 
clł się do wyższego urzędnika ministerial 

Ai 

Nowość! 
Cud techniki w dziedzinie 

odbiorników bateryjnych. 

wspomnianego obywatela, z prośbą o 
„pożyczenie” mu 170 zł. na poddanie о- 
peracji żony, clerpiącej na kamienie żół 
ciowe I „znadującej się na łożu šmier- 
ci". 

Podając się za prezesa Charkle- 
wicza oszust wyłudził również 100 zł. od 
"księdza Kaczyńskiego, zam. w Warszawie. 

W wzmiance reporterskiej niepodob- 
na wyliczyć wszystkich oszustw samozwań 
czego „prezesa”. Niewąfpliwie zajmą one 
w przyszłym akcie oskarżenia kilka stronice 
maszynowego druku. 

Charakterystyczne, że prezes dr. 'Na- 
lerian Charklewicz dowiedział się o aresz 
towanlu jego „zmory*” dopiero х nofaiki 
w „Kurjerze”, (<). 

Nowość! 
Długo oczekiwana niedoścignionej jakości 7-0bwodowa 

superheterodyna PHILIPSA 4-06 B. na rok 1988 
już jest do nabycia w firmie ` 

Вгас! 5. 1 М. LWOWIC 
SKLAD PRZYBOROW ELEKTROTECHNICZNYCH, 
— RADIOWYCH, ROWERÓW i MOTOCYKLI. — 

Baranowicze, ul. Szeptyckiego 52, tel. 104 
(vis-a-vis Pomnika Nieznanego Żołnierza) 

  

Z procesu 
4 adwokatów 
Dzień wczorajszy w procesie 4 adwo- 

katów i spólników warszawskiej „Fidutii** 
upłynął na dalszym przesłuchiwaniu świa 
dków oskarżenia. Świadkowie, za wyjąt- 
klem 70-letniej Marii Przeczkowskiej, nie 
byli zaprzysiężeni. 

Podczas zeznań Przeczkowskiej za- 
szedł następujący incydent: świadek w 
swoim czasie nabyła kamienicę u adw. 
Długacza I dla wyjaśnienia okoliczności 
tego kupna została wezwana do sądu. — 
Kamienica przy ul. Witoldowej, narazie 
oszacowana była na 42.000 zł. Przecz- 
kowska opowiada, że nabyła tę kamieni 
cę za 30.000 zł. lecz sporządzony akt 
kupna opiewał na sumę 28,000 zł. 2.000 
złotych zostały wydatkowane na rozmaite 
formalności I na honorarium przy załat- 
wianiu aktu kupna. 

W tym momencie podnosi się z miej 
sca prokurałor Krzysztoń | oświadczał, że 
jego zdaniem do zeznań świadka Przecz 
kowskiej nie można ustosunkować się z 
pełnym zaufaniem. Oświadczenie to spra 
wiło na staruszce fak silne wrażenie, że 
wybuchła płaczem. — Wówczas przewod 
niczący sędzia Hryniewicz oświadczył, że 
sąd odnosi się do świadka z zaufaniem, 

Zeznania dalszych świadków Berenta 
Żukowskiego i innych również wypadły 
korzystnie dla oskarżonych. : 

W godzinach wieczornych zeznawali 
adwokaci: Zaks, Sipowicz I Drejer. (es). 

2-dnjowa rewizja 
Е * ti w T-iwie „Rytas 

Jak się dowiadujemy, w ciągu ostai- 
nich dwóch dni na zarządzenie władz ad 
ministracyjnych przeprowadzono rew zję 
agend litewskiego T-wa „Rytas“. 

Zrewidowano księgi buchalteryjne ©- 
raz gospodarkę T-wa. 

Wyniki tych rewizyj nie są znane. 

Gagiby utkuęło ma firmie 
„lentroopał” ? 

P. Michałowski, właściciel drzewa przy 
ul. Ponarskiej 4, ofiarował 1 tonę węgla 
opałowego dla bezrobotnych i wzywa 
firmę „Centroopał”* do złożenia takiej sa 
mej ofiary, z tym, że ta firma wezwie na- 
stępną Itd. 

REWRTZSE WTO ZEROWTOSTTZ TESS ER RICTTWOCTROEDŃ PORZE 

Bohaterski przechodzeń 
uratował tonące dziecko 

Wczoraj wieczorem w pobliż szpita- 
la św. Jakuba bawiło się m. lodzie kilku 
chłopców. Jeden z nich 8-letni Zbyś Ło. 
zowski, wpadł do przerębli I zaczął to- 
nąć. 

Wypadek zauważył przechodzeń Jav 
Masiulaniec (Królewska 7), który z nara- 

żeniem własnego życia wyratował chłop- 
ca. (<). 

Reakcja niewinnie posądzonej 
Wczoraj rano pogotowie ratunkowe 

wezwano na ul. Kijowską 8, gdzie zatru- 
ła się esencją ocłową 18-letnia służąca, 
Franciszka Jaciukiewiczówna. 

Desperatkę przewieziono do szpitala 
św. Jakuba. Powodem zamachu samobój- 
czego było niesłuszne posądzenie jej o 
kradzież przez pracodawców. (<). 

15-letni chłopak obrabował żebraka 
Na drodze w odległości 1 km od wsi 

Siemiuny, gm. graużyńskiej, Jurewicz Wa 
eław, lat 15, mieszkaniec wsi Siemluny na 
padł na przechodzącego drogą żebraka 
Dubina Mendela, lat 70, mieszkańca Osz- 

miany, uderzył go twardym narzędziem 
po głowie i odebrał żebrakowi 3 złote I 
5 groszy. Po dokonaniu tego czynu Jure- 
wicz zbiegł. Sprawcę jednak ujęto.   

Złodzieje studiują 
prasę warszawską... 
„Słowo” dnia 12 stycznia rb. zamieściło 

wzmiankę p. t. ,Złodziejski kulig". Była w 
niej mowa o złodziejach wileńskich, którzy 
dopuścili się na terenie pow. postawskiego 
i wilejskiego szeregu sprytnie zaaranżowa- 
nych kradzieży. 

„Wynająwszy chłopską furmankę zło- 
dzieje udałi się wieczorem do dworu, skąd 
niedawno wyruszył kulig i podając się za 
wysłanników uczestników zabawy żądali 
wydania futer, bowiem z powodu mro- 
zu, biorący udział w kuligu dotkliwie 
marzną. Zanim zorientowano się w pod- 
stępie, złędzieje zdołali wyłudzić futra w 
kilku dworaci.“. 
Identyczna co do trešci wzmianka ukaza 

la się w warszawskim „Kurierze Porannym“ 
z dnia 8 stycznia r. b., t. zn. o 4 dni wcześ- 
niej, niż w „Słowie', z tą jedynie różnicą, że 
złodziejskie wyprawy pokuligowe miały miej 
sce nie w pow. 'postawskim i wilejskim, jak 
denosi „Słowo”, lecz... w województwie kie 

leckim. * 
Sprytni są ci wileńscy „zlodzieje“. Na- 

tchnienie czerpią z prasy warszawskiej! 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

żę: Dziś, w sobotę dnia 15 stycznia o go 
dzinie 8.15 wiecz. — współczesna komedia 

„ WI. Bus Fekete'go p. t. „Jan“, 
„„— Niedzielny poranek! Jutro w niedzielę 
dnia 16 bm. o godz. 12.15 w południe odegra 
Aa? po asi przepiękna bajka 
” ana majstra“ — REDdŚRY po cenach propa 

— Popołudniówka niedzielna! W niedzie 
lę dnia 16 stycznia na przedstawieniu popo 
łudniowym o godz. 4.15 — ukaże się po raz 
ostatni współczesna sztuka M. Morozowicz 
Szczepkowskiej „Walący się dom* — po ce 
nach propagandowych. 

— Koncert w Teatrze na Pohulanee! W 
środę dnia 19 bm. (o godz. 8.15 wiecz.) od- 
będzie się jedyny recital fortepianowy lau 
reata Międzynarodowego Konkursu  Piani- 
stów im. Fr. Chopina w Warszawie — Ale 
ksandra Unińskiego. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— Najchlubniejszą pozycją repertuaru w 

bieżącym sezonie będzie dzisiejsza premie 
ra dzieła Fr. Lehara „Krałna uśmiechu*, po 
siadająca przepiękną muzykę, W Teatrze 
Lutnia powierzono reżyserię tej niezwykłej 
nowości M. Dowmuntowi, kierownictwo mu- 
zyczne M. Kochanowskiemu, projekty deko 
racyjne i kostiumów Grajewskiemu, kierow 
nictwo licznych egzotycznych baletów J. Cie 
sielskiemu, wykonanie ról popisowych naj- 
lepszym siłom naszego Teatru, zaś niezwykle 
trudną partię tenorową o zakresie opero- 
wym Kazimierzowi Dembowskiemu. 

— Jutrzejsza popołudniówka. — Ceny 
propagandowe. Jutro o godz. 4 grana będzie 
po cenach propagandowych arcywesoła „Re 
wia Sylwestrowa. 

— Uwaga dzieci! Na liczne zapytania kie- 
rownictwo Lutni informuje, że grana bę- 
dzie raz jeszcze w niedzielę 23 stycznia o 
godz. 12 w poł. „Królowa Śniegu”. 

Wiadomości radiowe 
KONCERT ORKIESTRY WILEŃSKIEJ. 

Sobotni koncert południowy (godz. 13.20) 
|. Orkiestry Wileńskiej pod dyr. Władysława 
Szczepańskiego, poświęcony zostanie tym ra 
zem (15.I) fragmentom i fantazjom ulubio- 
nych oper włoskich. Usłyszymy m. in. fan- 

łazje z opery „Aida* Verdiego, z opery „Ma 

dame Butterfly" Pucciniego, fragmenty z 

op. „Pajace* Leoncavalla itp. 

ALMANACH WILEŃSKI. 
Taki tytuł nosić będzie audycja, opraco 

wana przez Józefa Maślińskiego, którą wy- 
pelnią recytacje utworów współczesnych pi 
sarzy wileńskich w wykonaniu artystów Te 
alru Miejskiego. Audycja ta nadana będzie 

ze studia wileńskiego 15 stycznia (sobota), 

o godz. 22.00 i transmitowana na anteny 

Warszawy II. 
  

* kiego — Marian Eronisław Godecki wy- 

Zjazd reprezentantów 
opieki społ. 

W dniach 24, 25 i 26 stycznia rb. odbę 
dzie się w Wilnie Zjazd Instrukcyjny repre 
zentantów opieki społecznej Wydziałów 
Powiatowych i Sekretarzy Powiatowych 
Komitetu Pomocy Dzieciom województw: 
nowogródzkiego i wileńskiego. 

„Wykłady Społeczne” 
Archidiecezjałny Instytut Akcji Katolic- 

kiej i Wileńskie Koło Zw. Polskiej Inteligen 

cit Katolickiej organizują cykl wykładów spo 

łecznych. 

Wykłady odbywać się będą w sali Śnia- 

deckich. Początek o godz. 19. 
17 stycznia 1938 r. na temat: „Encykliki 

społeczne i ich wpływ na kształtowanie się 

myśli społecznej". у 

24 stycznia 38 r. na temat: „Sprawiedli- 

wość i miłość jako zasady chrześcijańskiego 

ustroju społecznego". 

81 stycznia 38 r. na temat: „Współczes 

ne próby przebudowy ustroju społecznego a 

postulaty katolickie". 
7 lutego 38 r. na temat: „Korporacjonizm 

I warunki oraz możliwości jego wprowadze 

nia", 

14 lutego 38 r. na temat: „Eksperymenty 

gospodarcze w-świetle etyki katolickiej". 

2: lutego 38 r. na temat: „Problemy stanu 

średniego w Polsce". 
28 lutego 38 r. na temat: „Problemy ws: 

polskiej”. г 

6 marca 38 r. na temat: „Problemy stanu 

robotniczego w Polsce". 

7 marca 38 r. na temat: „Rola Akcji Kato 

lickiej w dążeniu do naprawy stosunków spo 

lecznych“, 

Wstęp na odczyt 25 gr., dla uczącej się 

młodzieży wolny. 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

Przewidywany przebieg pogody według 

PIM-a do wieczora dnia 15 bm.: 

Pogoda o zachmurzeniu dużym z opada 

mi, zanikającymi.począwszy od zachodu kra 

ju. 

Temperatura dniem od 6 st. na południo 
wym zachodzie do 0 st. na Wileńszczyźnie 
i Pokuciu. 22 

Umiarkowane wiatry zachodnie. , 

  

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują 
apteki: 

Jundziłł — Mickiewicza 33. S-ów Mań- 
kowicza — Piłsudskiego 30. Chróścickie- 
go i Czaplińskiego — Ostrobramska 25. 
Filemonowicza i Maciejowicza — Wielka 
29 i Sarola — Zarzecze 20. 

Ponadto słale dyżurują apteki: Paka— 
Antokolska 42. Szantyra Legionowa 10 i 
Zajączkowskiego — Wiłoldowa 22. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

następujące 

  

      
MIEJSKA. 

— „Pikietowanie” na rynku Łukiskim. 
Pikietowania straganów żydowskich na 
rynkach zatacza coraz szórsze kręgi. -— 
Dotychczas nołowano»jedynie usilne pikie 
townie Hal Miejskich, gdzie stosunkowo 
ilość straganów żydowskich jest najwięk 
sza. 

Wczoraj pikieciarze pojawili się rów 
nież i na rynku Łukiskim. Handlarze Ży- 
dzi wyłonili dylegację, która interwenio 

wała w gminie żydowskiej. 
RET, 

W związku z pikietowaniem straganów 
żydowskich w Halach Miejskich wczoraj 
delegacja wyznaniowej gminy żydowskiej 
na czele z mec. Czernihowym interwenio 
wała u naczelnika wydz. bezpieczeństwa 
w Urzędzie Woj. radcy Jasińskiego. 

Radca Jasiński wyjaśnił, że w sprawie 
tej nie może ingerować, ponieża sprze- 
ciwiałoby to obowiązującym zasadom 
wolnej konkurencji. Wszelkie jednak za- 
kłócenia spokoju tłumione będą z całą 

stanowczością. 

AKADEMICKA 

— Zarząd S. K. M. A. „Odrodzenle“ 

podaje do wiadomości członkom, że w 
niedzielę dn. 16 bm. o godz. 9,30 będzie 
odprawiona msza św. odrodzeniowa w ko 
$ciele św. Jana w kaplicy Bożego Ciała. 

Po nabożeństwie zebranie członkowskie 
w sprawie zmian słatułu. 

— Sodalicja Mariańska Akademików 
U. S. B. w Wilnie. Dnia 15 bm. (sobota). 

o godz. 18 w lokalu własnym (ul. Wielka 
64) zebranie Sekcji Wyrobienia Wewnelrz 

nego z ref. ks. dr. Kazimierza Kucharskie 

go pł. „Indywidualizm religijny a żywy 

katolicyzm". 
Obecność członków obowiązkowa. — 

Goście mile widziani. 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Kurator Okręgu Szkolnego Wileńs-   
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List do Redkcji 
Wielce Szanowny Panie 

Redaktorze! 

Przystępując do wydania popularnej hi- 

sicrii Legionu Pułaskiego ,oraz I Pułku Uła- 

nów Krechowieckich, wobec nadchodzącego 

25-lecia tych formacyj w 1939 r., a chcąc 

dać możność wszystkim uczestnikom tych- 

że, przyczynić się swoimi wspomnieniami do 

jak najściślejszego odtworzenia walk o Nie- 

pcdległość — zwracam się za pośrednictwem 

wielce poczytnego pisma Pańskiego do wszy- 

stkich kolegów: 1) Puławiaków, 2) Ułanów 

Li II Szwadronu, którzy w Krempie na Kop- 

ti Kościuszki złożyli mi przysięgę na po- 

zostanie w Szwadronach, wobec prześlado- 

wania Warsz. Generał-Gubernatora Jenga- 

lyczewa, 8) Krechowiaków, którzy uczestni- 

czyli w boju- krechowieckim, 4) Delegatów 

Zjazdu Wojsk. Polaków w Petersburgu, 5) 

Członków Polsk. Konfederacji Wojsk. w Pe- 

tersburgu, oraz 6) wszystkich tych, których 

pizeprawiałem przez jezioro Onegę do Po- 

wieńca do armii Północnej (Murman)—aby 

tcchcieli podać swoje adresy. 

Z najgłębszym szacunkiem 

i podziękowaniem 

Leon Liniewicz 

Szczuczyn  Nowogrėdzki, я 

ul. Pierackiego 23. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

RADIO 
SOBOTA, dnia 15 stycznia 1938 r. 

6.15 Pieśń. 6.20 Gimnastyka. 6.40 Muzyka 
1.06 Dziennik por. 7.15 Muzyka. 8.00 Audy 

cja dla szkół. 8.10 Przerwa. 11.15 Audycja 
dla szkół. 11.40 Obrazki karnawałowe. 11.57 
Sygnał czasu, 12.03 Audycja południowa. 
1255 Wiadomości z miasta i prowincji. 13.00 

Transmisja z portu Vlissingien (Holandia) 
uroczystości spuszczenia na wodę nowej pol 

skiej łodzi podwodnej. 13.20 Mała skrzynecz 
ka prowadzi Ciocia Hala. 13.35 Koncert ог- 

kiestry wileńskiej pod dyr. Wł. Szczepań- 
skiego. 14.25 „Obrazy litewskie* — Ignacego 
Chodźki. 14.35 Muzyka popularna. 14.45 
Przerwa. 15.30 Wiadomości gospodarcze. 

11.45 „Kukułczęta* — wc.oła audycja @а 
dzieci w opr. Barbary Piwockiej i Stanisława 
Węsławskiego. 16.15 Koncert orkiestry puł 

ku piechoty Legionów. 16.50 Pogadanka. 
17.00 Z galerii dziwaków syberyjskich. 17.15 

„Od Aten do Bayreuth": „Belcanto zalewa 

šviat“, 17.50 Nasz program. 18.00 Wiadomoś 

ci sportowe. 18.10 Program na niedzielę. 18 15 

Impresje amerykańskie. 18.35 „Jak wieś sna 

dza wieczory zimowe” — pog. Jana Hopki. 

18,45 Pogadanka aktualna. „Zegary elekiry- 

czne w Wilnie* — dialog dvr. Elektr. Miej. 

inż. J. Glatmana z inż. H. Bogusławskim. 

1855 Wil. wiad. sportowe. 19.00 Audycja dla 

Polaków za granica: 1) „W miłym mieście 

Marszałka” w opr. Heleny i Romualda Jagu 

czańskich. 2) Gawęda Kazimierza Leczyckie 

go. 3) „Tam na północ hen daleko" — w opr. 

Flżbiety Minkiewiczówny. 19.50 Pogadanka 

2000 Koncert muzyki ludowej. 20.45 Dzien 

nik wieczorny. 20.55 Pogrdanka. 21:00 Muzy 

ka 21.50 W przerwie: „Analfabeta* — mo 

nclog J. Nikiłina wykona Karol Wyrwicz- 

Wichrowski. 22.00 „Almanach Wileński" re 

cytacje utworów wsnółcz. pisarzy wileńskich 

w opr. Józefa Maślińskie-o. 22.25 D. c. mu 

zyki tanecznej. 22.50 Ostatnie wiadomości 

Er-—————————2 

    

jechał w dniu wczorajszym w sprawach 

służbowych do Warszawy. Kuratora Go- 

deckiego zastępować będzie nacz. Lubo- 

Jacki. 

7e ZWIAZKÓW i STOWARZYSZEŃ. 

— Zarząd Koła lokalnego Przysp. 

Wojsk. Kob. składa serdeczne podzięko 

wanie za łaskawy współudział przy sprze 

daży zabawek na świeilicę PWK w dn. 
11 i 12 grudnia r. ub. firmom: Prac. malar 

sko-zabawkarskiej R. lwanowskiego, cu- 

kierniom S. Rudnickiego, B. Sziralla, K. 

Sztrałla oraz paniom W. Skawińskiej, H 

Salickiej, W. Rułkiewiczównie i B. Dubo- 

wikównie. 

— Sekretariat Wil. T-wa Opieki nad 
Zwierzętami został przeniesiony do nowe 
go lokalu przy ul. Osirobramskiej Nr. 5 
w Passażu 22 | urzęduje codziennie od 
godz. 18—19. Tamże wszelkie informacje 

| zapisy członków. 

RÓŻNE 

— Wycieczka dla radiosłuchaczy. — 

W najbliższą niedzielę 16 stycznia uczest 

nicy wycieczki dla radiosłuchaczy zwie- 

dzą Muzeum T-wa Przyjaciół Nauk przy 

ul. Lelewela. Zbiórka jak ząwsze obok 

wieży kościoła św. Jana o godz. 11. 

— Ofiara na Macierz. Z okazji poże- 
gnania odchodzącego kolegi, Urzędnicy 
Uniwersytełu Stefana Batorego złożyli na 
potrzeby Macierzy Szkolnej zł. 50. 

Lisy uciekają z Sowietów 

„Paf” donołs w Nieświeża: Ludność wsi 
Dubiejki, gm. łańskiej w pow. nieświe- 
skim-oraz patrole wojskowe straży granicz 
nej stwierdzili kilkakrotnie, że przez odci 
nek graniczny obok tejże miejscowości 
przedostają się przez druty kolczaste z So 
wietów całe stada lisów. Stada te, docho 
dzące nieraz do 30 sztuk lisów, umykają 
przez pola do lasów.      
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Rozrywki 
BÓG SIĘ RODZI 

(7 punktów) 

umysłowe 
Należy napisać pionowo 9 pieciolitero- 

wych wyrazów o podanym znaczeniu. Wy- 
raz poziomy, ozn. x da rozwiązanie. Znacze- Gdy na ludzkie pięć—czwarte włożył grzech т 2 2 " 
nie wyrazów: 1) uroda inaczej, 2) uczta po- swe pęta, ZAP RANA RAR у 

musiała przyjść wspak siodma—druga oraz EE owa, 3) marynarka, 4) miasto na Wo- 
szósta łyniu, 5) ptak, 6) fałszywa twarz, 7) część 

s nieba nadprzyrodzona, w: moc Bóstwa Szaty kapłańskiej, 8) imię żeńskie, 9) zimo- 
zaklęta, | *° okrycie, 

musiały mowę !udzką przyjąć Boskie usta... 
ROZWIĄZANIE ZADAŃ 

  

I oto Pięć—pierwszego B5g na na & z Nr 347 z dnia 18. XII. 1937. 
di zsyła... Nr 1. Szarada—satyra Betleerq.. Późna dzewięć—trzy—pierwsza Namiastka wełny naturalnej. 

Pa Nr 2. Zima—szarada W. żłobie szósto—dziewiąto śpi Dziecina Zimowe nastroje. 
miła т 

Nr 3. Zadanie podrėžnicze 

W. chwili spotkania obydwa pociągi były 
jednakowo odległe od Warszawy. 

Nr 4. Zdumienie przekupek 

Pierwsze dwie przekupki sprzedając łącz- 
nie uzyskały o 1 zł więcej niż gdyby sprze- 
dawały każda osobno. Stało się to tak: przy 
sprzedaży samodzielnej jedna z nich uzys- 
kiwała za 1 kalafior *» zł, za Ś druga — ?/s 
zł. A więc gdy sprzedawały osobno miały za 
80 sztuk kalafiorów — jedna 15 zł, a druga 
— 20 zł. Tyleż czyli 35 zł otrzymałyby one, 
gdyby sprzedawały 2 kalafiory za (*» + */s) 
zł= "fe złłbowiem za 160 kalafiorów uzys- 
Kałyby 30 razy więcej: 30 X/e zł =35 zł. 

Gdy jednak one liczyły 5 kalafiorów za 3 zł, 
EWADRATY: MAGICZNE to 1 kalafior kosztował */; zł, a 2 kalafiory 3 po 2 punk) 815 zł. Różnica na jch korzyść na 2 kalafio- 

lśni, jaka Ją czeka na świecie gehenna, 
jak to Syn Boży głodny, oraz siódmy— piąty 
fz góry Pan wiedział, osiem nie stać Go tu 

bęlzie 
ma pół dwa—trzy—wspak 6smą!) zmierzy 
świata kąty 

niosąc słowa zbawienia, to Boskie orędzie"... 
Na serc grunt wspak dwa— czwarty ma 

paść słowo Boże, 
więc te serca w noc ową radością przejęte 
głoszą chwałę Dzieciątka, co leży w oborze.. 

* Ind polski w kolendach sławi Imię święte. 

Dziadek z Bakszty 

(czł. KI. Szar.) 

  

ułożył p. Pleskaczewski z Żyrmun. Р L 2 rach wyniosla ь 

1) Czynnik rozwoju fizycznego. g zł. = z 55 RJ zł. = o zł. 2) Klęska żywiołowa. a na 60 kalafiorach 30 razy więcej, a więc 3) Jagoda. 1 złoty. ; 
4) Pora dnia. W drugim wypadku przy sprzedaży 0s0- 5) Droga. bnej przekupki uzyskiwały: pierwsza za 1 

; Н kalafior * zł, a druga — 1/5 zł. Uzyskiwały 
1) Droga. one po sprzedaży 30 kalafiorów: pierwsza 2) Miasto w Polsce, 
3) Imię żeńskie, 
4) Prawodawca w starożytności. 
5) Aktor w specjałnej roli. 

15 zł. a druga 10 zł. Tyleż uzyskałyby, gdy- 
by sprzedawały 2 kalafiory za (*/s + 1/3) zł 
= '/szł, a 1 kalafior za 5/a zł. Przy sprzeda- 
ży wspólnej 5 kalafiorów za 2 zł, za 1 kala- 
fier otrzymywały one ?/; zł. Różnica na 1 

  

SZARADA kalafiorze na ich niekorzyść wynosiła 
SYLWESTER 5 2 25—24 1 за — 7) zł = , = 5 zł (4 punkty) G 5) 60 + 60 zł 
ułożył p. Kotowski a na 60 kalafiorach — 1 zł. 

Sylwester! raz—trzecie się lejel 
Rok Nowy nam niesie nadzieje 
Na uśmiech Fortuny, na szczęście 
Na dobry ożenek, zamęście. 
Ma Rok trój—czwór dla urzędników 

Zadania z Nr 340 z dn. 11. XII. 1937. 

Andrzejki—szarada 

W wyroczni nadzieje 

Starość nie radość—szarada 
. : 

Kolektura Nikomu nie dwa—trzy, bez liku 
Szarada Orderów, awansów — stąd radość, Okaryna Ż2 marzeniom stanie się zadość. 

Niektórzy ezwór—pięć—sześć czekają 
Nie wątpiąc, że proces wygrają. 
Wkrótce lepsza błyśnie nam dola, 
Słąd tańce, hulanka, swawola. 
Póinoc wybiła! Duży czy mały 
Krzycz: Salve! Salve! nam cały! 

Zadania z Nr 353 z dn. 24—26, XII. 1937. 
Szarada—pójdziemy do stajenki 

Boże Narodzenie 
į Szarada—šnieg pada 

' Roje motyli ze Śniegu 

  
UZUPEŁNIANKA 

LOGOGRYF ! Rawicz 
(3 punkty) | orator 

uložyt p. Kotowski ! piraci 
— = = kierat 
== TA ж | patera 

Resztę rozwiązań i listę rozwiązujących i na- 
grodzonych podamy w nas:'epnym numerze, 
ćdyż jeszcz: nie nadeszły rczwiązania z dn. 

8 stycznia 438 r. 

  

Dziś, Wydarzenie w dziedzinie kinematografii. 
Piękna karta bohaterskiej przeszłości Narodu 

Kościuszko 
Role gł: BIĄŁOSZCZYŃSKI, Barszczewska, Zacharewicz, Samborski, Węgrzyn i in. 

Na pierwszy seans ceny zniżone. — Bilety honorowe i ulgi nieważne 

Chrześcijańskie kino. Pana a m 66 SWIATOWID | IC Książątko * muzyczna 55 

w rolach gl. Lubieriska, Niemirzanka, Bodo, Fertner, Sielański i inni Nad program: Atrakcje Początki seansów 5, 7 i 9 W niedz. i święta od 1-e] 

j Dziś, Sensacyjno-erotyczny dramat z zycia międzyna- Kino MARS | rodowej organizacji szpiegowskiej pt. 

39 KROKÓW W rol. gł: Robert DONAT partner Mar- 
leny Dietrych oraz Madeleine Carroll. 

Piękny kolorowy nadprogram. 

OGNISKO | 
  

Dziś. Polska komedia muzyczna 

„Dyplomatyczna žona“ 
W rolach głównych: Grossówna, Cwiklińska, Żellchowska, Żabczyński, Znicz i inni 

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

   
       REDAKCJA i ADMINISTRACJĄ: 
Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachun 25, Wilno 1 
Gentrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4, 
Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca, 
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Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sb. z o. 0. 

  
Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 

Lida, ul. Górniańska 8, tel. 166 

„KURIER” (4332) 

Koniec legendy 
We wzmiance p. t. „Poszukiwacze zło 

ta" z ul. Zamkowej, w której opowiedzie 
liśmy dzieje 2 osobników, szukających 
skarbów w piwnicy domu nr. 16 przy ul. 
Zamkowej, daliśmy wyraz _ „pesymizmo- 
wi“ co do istnienia skarbu. 

Zakończenie tej historyjki ze skarbem 
nie było pozbawione pewnej pikanterii. 
Onegdaj obaj poszukiwacze skarbu zno- 
wu zgłosili się do piwnicy p. Assa i przy 
pomocy „czarodziejskiej" laski wznowili 
poszukiwania. 

Po dłuższych czarodziejskich manipu- 
lacjach, obaj jednomyślnie oświadczyli, 
że ich „aparat tym razem „sprostował 
swe poprzednie spostrzeżenia. 

Pod piwnicą znajduje się mianowicie 
nie złoto, lecz większy zbiornik wody, 
prawdopodobnie... odnoga Koczergi. 

Anegdotyczne to oświadczenie zosta- 
ło zapisane do protokółu i na tym legen 
da o ukrytych skarbach w piwnicy domu 
nr. 16 przy ul. Zamkowej skończyła się, 

(c). 

Aresitowanie trzech niebgr- 
plecznych złodziel 

Ub. nocy wywiadowcy Wydziału Śle 
dczego w czasie nocnej kontroli zatrzyma 
l trzech niebezpiecznych złodziel: Nochi 
ma Badchena, Mowszę Wiernika i Nochł- 
ma Gordona, którzy z narzędziami do wła 
mania udawali się na wyprawę nocną. 

Całą trójkę osadzono w areszcie. 

  

elatyny      

    

a BIKĖRA 
    

Jutro, w niedzielę o godz. 12- 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 
akcjonariuszów T-wa Browaru „Szopen* w 
Wilnie S$. A. odbędzie się w dniu 6 lutego 
1938 r. o godz. 19 w lokalu Zarządu T-wa 
w Wilnie przy ul. Sierakowskiego 18. Porzą- 
dek obrad: 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie 
sjrawozdań, bilansu oraz rachunku strat i 
zysków za rok op. 1936-37 i powzięcie od 
nośnej uchwały. 2) Kwitowanie władz Spółki 
z wykonania obowiązków. 3) Wybory do Za 
rządu i Komisji Rewizyjnej. 4) Rozpatrze- 
nie i zatwierdzenie preliminarza wydatków 
na rok op. 1937-38. 5) Upoważnienie dla Za 
rządu. 6) Wolne wnioski akcjonariuszów. 

  

jest nieubłagalna i corocznie, nie robiąc | 
różnicy dla płci, wieku I stanu, pociąga i 
bardzo wiele ofiar. Przy zwalczaniu cho- | 
rób płucnych: bronchitu, grypy, uporczy- 
wego męczącego kaszlu i t. p. stosują 

pp. lekarze 

„Balsam Tricolan-Age" 
który ułatwia wydziełanie się plwociny, 

usuwa kaszel. 

  

Numer akt: Km. 105-37. 

Obwieszczenie 
Q LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Postawaci 
Stanisław Widawski mający kancelarię w 
Pestawach ul. Pierackiego Nr. 26 na podsta- 
wie art. 676 i 679 k. p. c. podaje do publicz 
nej wiadomości, że dnia 25 lutego 1938 r. 
o godz. 10 w Sądzie Grodz. w Postawach od 
będzie się sprzedaż w drodze publicznego 
przetargu należącej do dłużnika upadłej fir 
my „Bracia Irma i Lipa Zinger Ska” nieru 
cliomości pod nazwą osada przemysłowa 
„Olejarnia i Młyn* Nr Hip. 10066, położo 
nej w Woropajewie, powiatu postawskiego. 

Nieruchomość oszacowana została na su- 
mę zł. 24,460, cena zaś wywołania wynosi 
zt. 18.345. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 

jest złożyć rękojmię w wysokości 2446 zł. 
Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al- 

bo .w takich papierach wartościowych bądź 
książeczkach wkładowych instytucyj, w któ- 
rych wolno umieszczać fundusze małoletnich 
Papiery wartościowe przyjęte będą w war- 
tości trzech czwartych części ceny giełdo- 
wej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki licytacyjne, o ile dodatkowym pub: 
licznym obwieszczeniem nie będą podane do 
wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszko- 
dą do licytacji i przesądzenia własności na 
rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby 
te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji 
i że uzyskały postanowienie właściwego sądu 
nakazujące zawieszenie ezzekucji. 

W ciągu ostatnich dwuch tygodni przed 
leytacją wolno oglądać nieruchomość w dn. 
powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś po- 
stępowania egzekucyjnego można przeglą- 
dać w sądzie grodzkim w Postawach. 

Dnia 4 stycznia 1938 r. 
Komornik 
(WIDAWSKI) 

  

ej PREMIERA 

  

KROLOWA 
PRZEDMIEŚCIA 
Film, który posiada wszystkie najpoważniejsze atuty 

HUMOR 
SENSACJĘ 
DRAMAT 
SENTYMENT 

Obsada: й 

Grossėwna, 

Żabczyński, 
Sielański i in. 

CASINO | 

SHIRLEY T 
w arcydziele 
wa R Kinga „StrZEleC Z 

    

ių 
km IŻ ZZ) i 

Е | 

  

Nieodwołalnie ostatni dzień 

Film dia wszystikich 

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

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

    
      

  

     

  

Początek o godz. 2-ej 

1 Wiktor 
Me Ls glon 

Piękny 
nadprogram 

EMPL 

  

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKÓW 

ELEKTRIT - RADIO 
- Najdogodniejsze warunki spłaty, 

=>, Genysni$kte — 

  

  
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. Baranowicze, ul. Ułańska 11 

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

noszeniem do domu w kraju — 3 'zł., za gra- 
nicą 6 zł. z odbiorem w administracji zł. 2.50, 
na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50    

  
„. Bandurskiego 4, tel, 3-40. 

   

Numer akt: Km. 363/35. 

Obwieszczenie 
Q LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Postawach 
Stanisław Widawski mający kancelarię w Po, 
stawach ul. Pierackiego Nr. 26 na podstawie 
art. 676 i 679 k. p. c. podaje do pubiicznej 
wiadomości, że dnia 25 lutego 1938 r. o go 
dzinie 10 w Sądzie Grodzkim w Postawach 
odbędzie się sprzedaż w drodze powtórnego 
publicznego przetargu należącej do dłużnika 
Antoniego Szabuniewicza nieruchomości pod 
nazwą „Fundum folwarku Sokołowo A*. 
Nr. Hip. 12038, połcżonej w gminie hruzdow 
skiej, powiatu postawskiego. 

Nieruchomość oszacowana została na su- 
mę zł 125.530, cena zaś wywołania wynosi 
zł 83.686 gr. 67. E 

Przystępujący do przetargu obowiązany 
jest złożyć rękojmię w wysokości 12555 zł. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al- 

bo w takich papierach wartościowych bądź 
książeczkach wkładowych instytucyj, w któ- 
rych wolno umieszczać fundusze małoletnich 
Papiery wartościowe przyjęte będą w war- 
teści trzech czwartych części ceny giełdo: 
wej. 

ay licytacji będą zachowane ustawowe 
warunki licytacyjne, o ile dodatkowym pub: 
licznym obwieszczeniem nie będą podane do 
wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszk .- 
dą do licytacji i przesądzenia własności na 

rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby 
'e przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnieaie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji 
iże uzyskały postanowienie właściwego sadu 
nakazujące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwuch tygodni przed 
licytacją. wolno oglądać nieruchomość w dn. 
powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś po- 
stępowania egzekucyjnego można przeglą- 
dać w sądzie grodzkim w Postawach. 

Dnia 4 stycznia 1938 r. 
Komornik 
(WIDAWSKT) 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4 

LEKARZE 
DOKTOR MED, 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne. 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66 Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

    

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne, skórne i moczopłciov.e 
ul. Wielka 21, tei 921. Przyjmuje o dgodz. 

9—1 I od 3—8. 

  

DOKTOR 

Zeidowicz 
Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych, od godz. 9 -1 i 5—8 w. 

DOKTOF 

Zeidowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, wėneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 
Wileńska 28 m. 3, telefon *77 

  

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAALA, ЛАЛА 

AKUSZERKI 
TYYTYYYYYVYTYYYYYYYYYTYVYYYVYYVYYYVYYVYTYYVY 

AKUSZEKKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 ranv do godz. 7 wiecz. 
— ul Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul 

3-go Maja obok Sądu. 
  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy | elektryza.j>  U! 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec) 

Grodz- 

„AAAALADAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS 

Handel I Przemysł 
TYYYYVYVYYVYVY' WYYYYTYVTYTY 

GUSTOWNE SUKNIE. balowe, wizytowe 
wieczor, płaszcze zimowe W. NOWICKI Wil 
no, Wielka 30. Wytw. galant. trykotaże, bie 
Li'zna. 

  

„AAAAAAAAAAAAKAAA AA AA AAA AAAAAAAAAAAAAA S 

TVVVVVVVYVYNYNvyVYvY- Ave TVYVYVYVYVYYYVYS 

ANKIELSKA PONTERKA — suka do 

sprzedania. Zacisze 10 m. 2. 

  

NAJLEPSZE ZDJĘCA 
FOTOGRAFICZNE 

wykonuje — znany 

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY 

„FANTAZJA” 
Baranowicze, Szeptyckiego 49 

  

KAŻDY 
PRZEMYSŁOWIEC 
K U P I EC HURTOWNIK 

i DETALISTA 

zyska sobie najlepszą klijentelę 

ogłaszając się w najpopularniej- 

szem pismie codziennem 
na Ziemiach Półn,- Wschodnich 

KURJER WILEŃSKI 
WILNO ul. Bisk, Bandurskiego tel. 99 

  

    

przed tekstem 75 gr., w tekšcie 60 gr, 
i komunikaty 60 gr. 

za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= ne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

redakcja nie odpowiada. Administracja 
druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzee 

. Redaktor odp. Józef Onusajlis. 

      
  
 



  

„# STAN | 
PODGORĄCZKOWY 

* JEST ALARMĘM..,. 
„Chorobom płucnym, ostro wystęj 
(cym przy zimnej, wietrznej, I. wilgot; 
[nej pogodzie, towarzyszą często stany 
| podgorączkowe. Sq one sygnałami alarz, 
mującymi, że organizm niedomaga i pos, 
jzebuje pomócy. Zawczasu więc, przy 
pierwszych obiawgch kataru płuc 

ibronchiłu, rozedmie, zaałakowaniu osz 
„krzeli, stosuje się przynoszące ulgę ziołą 

'OSKARA WOJNOWSKIEGO 
'PRZECIWKO CHOROBOM PŁUCNYM i BLEDNICY 
"i „ELMIZAN”. -- 

Dz: 
_ Do nabycia w* aptekach 1 składać! 

aptecznych. Adres" dla * bezpośrednich 
zamówień: Oskar Wojnowskk: 
Warszawa, Wojciecha Górskiego 3 2 

EET ESET TEST TZS 

Wiadomości radiowe 
„NAD NAROCZEM“. 

faki tytuł nosi powiastka Marii Alek- 
łandrowiczowej, opowiadająca o cieka- 
wym życiu mieszkańców pobrzeża „wileń 

'ikiego morza” — rybaków naroczań- 
skich. - 

Powiastka odczytana zostanie przed 
mikrofonem wileńskim w niedzielę 16.1, 
o godz. 15,45. 

PRZED ŚW. ANTONIM. 

Dzień św. Antoniego związany jest z 
szeregiem obyczajów ludowych. Usłyszy- 
My o nich w „Wieczorynce”, którą po- 

Prowadzi Leon Wołłejko przy wtórze 
znanej już radiosłuchaczom kapeli Toma- 
sza Mieszkuńca ze wsi Żałosy w niedzielę 
16.1, o godz. 19,35. - 

KONKURS DŁA NOWYCH ABONENTÓW 

POLSKIEGO RADIA. 

Regionalny Społeczny Komitet Radiofoni 

tacji Kraju w Wilnie w porozumieniu z Roz 

głośnią Wileńską ogłosił konkurs z nagro 

dami. 

W konkursie mogą brać udział osoby, któ 

> zarejestrują się w okresie do 28 lutego 

r. 

Celem wzięcia udziału w konkursie nale 

ty odpowiedzieć na pytanie: 

Dlaczego zostałem radiosłuchaczem. Poza 

tym należy podać 1) nazwisko i imię, 2) do 
kładny adres, 3) zawód biorącego udział w 

konkursie, 4) numer posiadanego zezwolenia 

tadiowego oraz 5) nazwę urzędu pocztowe 

go w którym dokonano rejestracji i 6) da 
lę rejestracji. 

W konkursie mają prawo wziąć udział 

łylko te osoby, na których nazwisko wysta 

Wione jest upoważnienie. 

Jury konkursowe złożone z przedstawi- 
tieli Rozgłośni, Regionalnego Społecznego 

Komitetu Radiofonizacji Kraju oraz przed- 

iławiciela radiosłuchaczy wybierze najtraf 

hiejsze odpowiedzi, które będą nagrodzone. 
I-sza nagroda — rower męski lub dam 

tki; wśród dalszych nagród liczne przedmio 

ły potrzebne każdemu, więc sprzęty domo 

"e, kupony na towary do kilku firm itd. 
Centrala Polskiego Radia przeznacza po 

Nadto nagrodę główną — książkę oszczędna 

iciową Komunalnej Kasy Oszczędności z 

kladem 1.000 złotych. Nagroda ta będzie 
Przyznana za jedną z najlepszych odpowie 
dzi spomiędzy nadesłanych na konkursy re 
kionalne wszystkich Rozgłośni. 

Odpowiedzi z napisem „Konkurs dla no 
= SPY | należy nadsyłać pod ad 

Wilno w n. Wileńskiej Polskiego ia 
„ ul. Mickiewicza 22 Tub wrzucać je do 

kkrzynek umieszczonych w następujących fir 

mach radiowych, które ofiarowały na kon- 
kurs piękne nagrody: 

M. GIRDA — ul. Zamkowa 20, 
M. Żejmo — ul. Miekiewicza 24, 
J. Salasiūski — ul. Wileńska 25. 
Odpowiedzi nadesłane po terminie, pisa 

ne nieczytelnie i odpowiedzi nie odpowiada 
Jace warunkom konkursu, będą unieważnio 

ne Krótkie odpowiedzi nadsyłać można do 
10 marca br. 

„Satyr“ z lasu 
leoniskieco 

Przed paru dniami donosiliśmy, Że W 

lesie w pobliżu Leoniszek została napad 

nięta 37-letnia mieszkanka Kolonii Kolejo 

wej i. B. przez osobnika, kiėry pod grož 

bą rewolweru zniewolił ją. 

Jak opowiadają okoliczni mieszkańcy, 

esebnik ten ostatnio często przebywał w 

lesie | „straszył” samoine niewłasty. W 

okolicy nazywano go „satyrem Z lasu leo- 

niskiego”. 

Kobiety wiedziały o tym I ostatnio sa 

me nie chodziły do lasu. 
Policja, jak się dowiadujemy, przed- 

sięwzięła energiczne kroki celem ujęcia 

_ hiebezpiecznego „sałyra”, (<). 

      

   

    

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przewidywany przebieg pogody 
w-g PIM-a do wieczora dn. 16 bm.: — 

Stopniowy wzrost zachmurzenia, pos- 
fępujący od zachodu kraju. W dzielni- 
cach północnych i zachodnich drobne de- 
szcze. į 

Nieco cieplej. 

DYŽURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują 

apłeki: - 
Jundziłł — Mickiewicza 33. S-ów Май- 

kowicza — Piłsudskiego 30. Chróścickie- 
go i Czaplińskiego — Ostrobramska 25. 
Filemonowicza | Maciejowicza — Wielka 
29 I Sarola — Zarzecze 20. 

_ Ponadto stale dyżurują apieki: Paka— 
Antokolska 42. Szantyra Legionowa 10 I 
Zajączkowskiego — Witoldowa 22. 

następujące 

      

      
     

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 

feletony w pokojach . 
    
   ras : 

"MIEJSKA. 

— Wydawanłe zezwołeń na prawo 
fotografowania w Wilnie. Z dniem 22 
bm. wchodzi w życie rozporządzenie wo 
jewody wileńskiego w sprawie dokonywa 

nia zdjęć fotograficznych. Z tym dniem 
osoby nie posiadające zezwołenia Staro 
stwa Grodzkiego, nie będą mogły zawo 
dowo dokonywać zdjęć na ulicach mia 
sta. 
Podania o pozwolenie na prawo foto 

grafowania należy składać w Starostwie 
Grodzkim, pokój nr. 6 w godz. od 10 do 
12 do dnia 15 lutego rb. Pa tym termi- 
nie nie będą już udzielane zezwolenia. 

Do podania należy dołączyć kartę rze- 
mieślniczą, bądź też zaświadczenie mist- 

rza zakładu fotograficznego, w którym 

zainteresowana osoba pracuje. 

AKADEMICKA 
— Akademickie Koło Misyjne zawia- 

damia swych członków, że dnia 16 stycz 
nia o godz. 9 zostanie odprawiona w ka 
plicy OO Jezuitów msza św. po czym w 
Ognisku własnym — Wielka 64 — od- 
będzie się Zebranie Ogólne z ref. kol. 
Wiktora Florczaka pt. „Rozwój katolicy- 

zmu w Japonii”. f 
becność członków konieczna. Goście 

mile widziani. 
„ 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Zarząd Komitetu Rodzieielskiego przy 

„Naszej Szkole* na podstawie odnośnych 

przepisów prasowych prosi o zamieszczenie 

poniższego sprostowania w związku z arty 

kulikiem p. t. „Nasza Szkoła. „Spełniony 

obowiązek obywatelski" zamieszczonym w 

„Kurjerze Wileńskim* z dnia 18 grudnia 

1637 Nr. 347 (4307). A mianowicie: 
1. Votum separatum złożyły nie 2 osoby, 

lecz 1 osoba. 

2. Osoba która złożyła votum separatum 
nie zgłosiła jednocześnie swega wystąpienia 

z Koła Rodzicielskiego. 

3. Z wysuwanych podczas dyskusji, przez 

o:obę, która złożyła votum separatum, pro 

jektów dotyczących preliminarza, zarząd 

wnioskuje, że votum separatum dotyczyło 
źródeł przychodowych, z których ma być u- 

tworzone stypendium. 

Zarząd Komitetu Rodzielelskiego 

przy „Naszej Szkole”, , 
Wilno, 14 stycznia 1938 r. 14 £ 

S AI "1 
Te ZWIĄZKOW I STOWARZYSZEŃ. 

— Zarząd Oddziału Wil. Trocko-Wileńsk. 

Woj. T-wa Przeciwgruźlczego niniejszym” 

składa wyrazy gorącej podzięki wszystkim 

Paniom i Panom gospodarzom Balu Sylwe- 

strowego za uciążliwą pracę przy zorganizo 
waniu imprezy i innych czynności gospodar 

skich w czasie balu. 

Równocześnie Zarząd składa serdeczne 

| Bóg zapłać wszystkim osobom, które złożyły 

ofiary na bufet balowy oraz wszystkim ucze 

stnikom tego zebrania towarzyskiego o in- 
tencjach społecznych za poparcie idei i pra 
cy Towarzystwa. 

Czysty dochód z imprezy wynoszący zł. 
003.50 zostanie zużyty wyłącznie ną cele po 
mocy materialnej w naturze (produkty spo 

Ływcze, leki) dla ubogich i cotkniętych gruź 
Ecą rodzin wiejskich tutejszego powiatu. 

Uwaga. Celem sprostowania niektórych 
nieścisłych pogłosek dotyczących cen bufeto 

wych uprzejmie komunikujemy, że Komi- 
let Balowy prowadził we własnym zakresie 

wyłącznie bufet słodki mieszczący się w sali 

bilardowej i w pokoju przylegającym do sali 

tanecznej kasyna garnizonowego. 

— Sodalicja Mariańska Akademików 

U. S. B. w Wilnie zawiadamia, że w niedzielę 

16 bm. o godz. 18 w lokal uwłasnym (Wiel- 

ks 64) odbędzie się Zebranie Ogóln: z re- 
feratem sod. J. Łukaszewicza pt. „Historia 

Mariańskich Sodalicyj Akademickich w Pols 

ta“. Obecność wszystkich członków bezwzglę 

dnie konieczna. Ci z sodałisów, którzy nie 

będą mogli być na zebraniu, mają się zgło-   

„KURIER“ [4333] = 

ZAWODY KONRE 
I NARCIARSKIE 

organizowane przez Kawa- 

lerię Wileńską w 1938 r. 
I. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW. 

Zawody odbędą się w całości na Pośpiesz 

€3 (tor wyścigów konnych w Wilnie) dnia 16 

stycznia 1938 r. 

Początek zawodów o godz. 12.00. 

II. PROGRAM ZAWODÓW. 

1. Konkurs hippiezny: 

Konkurs I stopnia dla oficerów garnizo 

pu Wilna i Nowo - Wilejki i Podbrodzia. 

Ilość przeszkód 10. Wysokość do 1,10 mtr. 

Szerokość do 3 mtr. Szybkość 375 mtr. na 

min. 4: 

Przy równej ilości punktów karnych obo 

wiązuje rozgrywka na połowie przeszkód. W 

rozgrywce rozstrzyga czas. 

Udział koni — jak reg. sportu konnego 

par. 56. 

8 nagrody honorowe, 5 wstęg. 

2. Bieg włókiem z jeźdźcem (dla Pań. 

Konie i jeźdźcy z Kawalerii Wileńskiej. 

Nagroda honorowa dla narciarki į jež- 

džca. is 

Długość trasy 1.000 mtr. 

3. Bieg włókiem z jeźdźcem dla oficerów 

garn. Wilno, Nowo Wilejka i Podbrodzie. 

Ilość uczestników dowolna. 

3 nagrody honorowe dla narciarza i nar 

ciarki. CEE 

Długość trasy 1.600 mtr. 

' 4. włókiem bez jeźdźea, | 

Dla oficerów garn. Wilno, Nowo Wilejka 

1 Podbrodzie. s Ta 

Nagroda honorowa dla narciarza. 

Długość trasy 1.200 mtr. : 

5. Bieg włókiem z jeźdźcem dla studentów 

1 uczni. 

Konie i jeźdźcy z Kawalerii Wileńskiej. 

'16 nagród honorowych dla narciarza i 

jeźdźca. 
Długość trasy 800 mtr. 

4. Wejście na tor Pośpieszka: dla osób do 

resłych — 50 gr., dla studentów i uczni — 

20 gr. pp В 

2. Całkowity dochód na pomoc zimową 

dls bezrobotnych m. Wilna. 

8. Autobusy odchodzą z pl. Katedralnego 

o godz. 11. 

Przesłuchiwanie świadków 
w sprawie 4 adwokatów 

Wczorajszy dzień procesu 4 adwoka- 

16w również poświęcony był badaniu 

śwładków. Złożyło zeznania 15 świad- 

ków. W ich liczbie znalazł się Jeden z 

głównych świadków oskarżenia Markow, 

rolnik, który kupował domy przez przed- 

stawicieli „Fidutli”., Zeznanła Markowa wy 

padły mniej obciążająco dla osk., niż te- 

go się na ogół spodziewano. 

Składali również zeznania dalsi świad 

kowle, adwokaci, a młanowicie Kozlow- 

ski I Kapłan. 
Na ogół dzień wczorajszy wypadł dla 

oskarżonych korzystnie. > 

W poniedziałek w dalszym clągu prze 

słuchiwanie świadków. (<). 

Złodziej pobił 
policjanta 

Wczoraj nad ranem posterunkowy Ra 

dziejowski, pełnłąc służbę na Moście Zie 

lonym, spostrzegł jak do Jednego z mie 

szkań domu nr. 1 przy uł. Kalwaryjskiej 

przedostał się złodziej. Było to mieszka 

nie technika Jurkajfisa, przebywającego 

obecnie w Zakopanem. 

Posterunkowy podążył za złodziejem, 

imez ten nie dał się aresztować, przedo- 

stał się przez okno na gzyms kamienicy i 

dopadłszy rynny, opuścił się na ziemię, 

gdzie czekał Już na niego policjant. 

Złodziej kilkakrotnie uderzył posterun 

kowego papłerośnicą po głowie I pogryz! 

go. 
W komisariacie stwierdzono, że był fo 

zawodowy przestępca Michał Kropow, 
zam. przy ul. Kałwaryjskiej 78. (e). 

Zamach samobółczy 

w hotelu „Wenecja” 
Wczoraj w hotelu „„WWenecja” zażyła 

esencji octowej kelnerka jednej z restau 
racyj wileńskich Helena Jankowska, lat 22. 

Pogotowie ratunkowe przewiozło des 

peraikę do szpitala. (<). 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny > Ceny przystępne. 
Telefony w jach. Więda osobowa      

         

    

    

w poniedziałek 17 bm. między godz. 17 

й 19 wo sekretariacie Sodalicji, 

Sav ia 

: RÓŻNE. 

— Oddział Komitetu Samopomocy 
Żydowskiej. W Wilnie powstał i został za 
rejesirowany oddział komiłefu organiza- 
cyjnego samopomocy żydowskiej w Pol- 
sce.   Kierownikiem oddziału wileńskiego sa) 

stał rabin poseł Rubinsztejn. 

  

     

    
Dziś 16 stycznia 
w restauracji 

Jutro plenum Izby P.-H. 
W dniu 17 stycznia odbędzie się w 

lokalu Izby Przemysłowo-Handlowej w 

Wilnie 31 Plenarne Zebranie lzby Prze 

mysłowo-Handlowej. W czasie obrad zo 

słaną między innymi poruszone następu- 

jące sprawy: przebieg i wyniki ostatniej 

konferencji gospodarczej z wice-premie- 

rem Kwiatkowskim w Wilnie, zmiany w us 

ławodawstwie podatkowym,  kwest:e 

współpracy Izby z Targami Północnym: w 

Wilnie itp. 

Zactąg do Jamaekich Hufeów Pracy 
_ mężezyza 1 kobiet 

W okresie zaciągu ocholniczego do 

J. H. Pracy mężczyzn do m. lutego odbę- 

dzie się równocześnie zaciąg ochotniczy 

do Junackich Hufców Pracy Kobiet w wie 

ku od 18 do 20 lat. : 

Warunki pracy I wynagrodzenia po- 
zostaną takle, jak w roku ubiegłym. 

Podania adresowane do Starostwa 

Grodzkiego o przyjęcie do J. H. Pracy 

Kobiet można indywidualnie składać do 

Zarządu Miejskiego (Ref. Wojskowy) lub 

leż grupowo za pośrednictwem organiza- 

cyj społecznych. 

Do podania winny być dołączone za- 
łączniki, wymienione w obwieszczeniach 

o zaciągu ocholniczym do J. H. Pracy 

mężczyzn, rozplakatowanych po mieście. 

Włamanie kasowe 
Wczorajszej nocy dokonano w Wil- 

nie włamania kasowego. Włamywacze po 

wybiclu ofworu w drzwiach przedostali 

się do lokalu biura cechu rzeźników ży- 

dowskich przy ul. Jatkowej 4 I rozpruli 

kasę, w której spodziewali się znaleźć 

większą sumę pieniędzy. 
Spotkał Ich jednak zawód, znaleźli bo 

wlem w kasie Jedynie 60 zł. w gotówce 
oraz portfel z weksłami, który również za 

brali. 
Kilku włamywaczy zatrzymano. (<). 

Zamiast kwiatów na grób ś. p. Zofii Kiew 

liczowej dla najbiedniejszych — Kazimierz 

Okulicz zł. 10. 

     

   

    
      

Groszki 
* MIGRENO="NERVOSIN" 

GUTEK 
ZASTOSOWANIE: 

GRYPA.PRZEZIĘBIENIE 
BOLE GŁOWY; ZĘBOWit.p. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

—— Dziś, w niedzielę dnia 16 bm. trzy 

przedstawienia. O godz. 12,15 w południe 

odegrana zostanie po raz ostatni bajka p. t. 
„Dzieci pana majstra* po cenach propagan- 
dowych. Po południu o godz. 4,15 ukaże się 

również po raz ostatni sztuka Morozowicz 

Szczepkowskiej p. t. „Walący się dom", Ce- 

ny propagandowe. Wieczorem o godz. 8,15 

przemiła i zabawna komedia współczesna 

Wł. Bus Fekete'go p. t. „Jan*. 

— Premiera. W końcu przyszłego tygod- 

nią dnia 21 bm. Teatr Miejski daje nową pre 
mierę komedii w 5 aktach E. Seribe'a p. t. 

„Szklanka wody* w której wystąpi gościn- 

nie artystka T. K. K. T. w Warszawie p. Ja- 

dwiga Zaklicka. 

  
  

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*;: 

— „Rewia Sylwestrowa* po cenach pro- 

pagandowych w obsadzie premierowej w 19 

obrazach ukaże się w „Lutni* dziś o godzi- 

nie 4 po poł. 
— Dziś o godz. 8,15 wiecz. powtórzenie 

wczorajszej premiery operetki Franciszka 

Lehara „Kraina uśmiechu*, 

— Poniedziałek propagandowy. Jutro п- 

każe się ciesząca się wyjątkowym powodze- 

niem świetna operetka Kałmana „Diabelski 

jeździec". Ceny propagandowe. 

— „Królowa śniegu*. Fantastyczne wi- 

dowisko dła dzieci ukaże się raz jeszcze w 

niedzielę przyszłą dnia 23 bm. Ceny spe- 

cjalnie niskie. 

sv GRYP 
przeziębieniu,doznaje się uląi ю 

zażywając tabletek 2) 8 
“a 

2   

„ZACISZ 
z udz. całego zespołu artyst: 

  

     

  

    

      

66 o godz. 17-ej 
FIVE O'CLOCK 

z Henią Domańskim na czele 

"RADIO 
NIEDZIELA, dnia 16 stycznia 1938 r. 

6,00 Sygnał czasu i kolęda. 8,05 Dziennik 

poranny. 8,15 Gazetka rolnicza. 8,30 Infor- 

macje dla iZem Północno-Wschodnich. 8,40 

Muzyka na dzień dobry. 9,00 Transmisja na- 

bożeństwa z kościoła po-Bernardyńskiego. 

Kazanie wygłosi ks. Piotr Śledziewski. 10,50 , 

Chorały Jana Sebastiana Bacha. 11,00 Suity, 

orkiestrowe. 11,30 Reportaż z życia. 11,57 

Sygnał czasu i hejnał. 12,03 Poranek symfo- 

niczny. 13,00 „Wilno jako ośrodek sztuki" 

— felieton "Mieczysława Limanowskiego. 

13,10 „Oryle'* — epizod z noweli Wacława 

Sieroszewskiego „Powrót”. 18,30 Muzyka о- 

biadowa w wyk. Orkiestry Wileńskiej pod 

dyr. Wł. Szczepańskiego. Stefania Grabow- 

ska (śpiew). .14,40 Przedstawiamy speake- 

rów (wielki konkurs zimowy P. R.) 14,45 

Audycja dła wsi: Przegląd rynków i poga- 

danka i „Wycieczka z Korkożyszek zwiedza 

radiostację" wesoła audycja ludowa w wys 

konaniu zesp. „Kaskada”. 15,45 „Nad Naros 

czem'* — powiastka Marii Aleksandrowiczo+ 

wej. 16,05 Muzyka dwu-fortepianowa. Wyk. 

Jerzy Lefeld i Ignacy Rosenbaum. 16,45 „A- 

nielcia i życie” — powieść mówiona Hele= 
ny Boguszewskiej. 17,00 Podwieczorek przy, 

mikrofonie. 17,55 Chwila Biura Studiów. 

19,00 „Panie kochanku* — anegdota dra= 

matyczna J. I. Kraszewskiego. 19,30 Rezer- 

wa. 19,35 „Wieczorynka przed św. Antonim" 

prowadzi Leon Wołłejko, gra kapela ludowa. 

20,30 Program na poniedziałek. 20,35 Wileń- 

skie wiadomości sportowe. 20,40 Przegląd po 

lityczny. 20,50 Dziennik wieczorny. 21,00 

Wiadomości sportowe. 21,15 „Kukułka wi- 

leńska* — „Rycerz bladego oblicza” opr. Te 

odor Bujnicki, Wojciech Dąbrowski i Tade- 

msz Szeligowski. 22,00 Recital śpiewaczy Ser 

bana Taslana. 22,25 Koncert kameralny. 

22,50 Ostatnie wiadomości i komunikoty. 

23,00 Koncert życzeń. 23,30 Zakończenie. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 17 stycznie 1938 r. 

6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,10 

Muzyka z płyt.7,00 Dziennik poranny. 7,15 

Muzyka z płyt. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 

Pizerwa. 11,15 Audycja dla szkół. 11,40 Od 

warsztatu do warsztatu — rozmowa z bru- 

karzem. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 

Audycja południowa. 13,00 Wiadomości z 

miasta i prowincji. 13,05 Walka ze szkodni- 

kami lasu (owady) — pogadanka inż. Bole- 

sława Takielskiego. 13,15 Skrzypce, flet i 

harfa. 14,00 Nowości muzyki lekkiej. 14,25 

„Fałszywa kuropatwwa* — nowela Klemen- 

si Junoszy. 14,35 Muzyka popularna. 14,45 

Przerwa. 15,30 Wiadomości gospodarcze. 

15,45 „Z pieśnią po kraju" — audycja. 16,15 

Poetyczne obrazki w wyk. Orkiesty Adama 

Hermana. 16,50 Pogadanka aktualna. 17,00 

Największa na świecie kopalnia miedzi — 

odczyt. 17,15 Recital śpiewaczy Adeliny Ko- 

rytko-Czapskiej. 17,50 Pogadanka i wiadomo 

ści sportowe. 18,10 Skrzynka ogólna prowa* 

dzi Tadeusz Lopalewski. 18,20 Utwory salo- 

nowe na trio. 18,35 Gawęda regionalna Wła- 

dysława Hermanowicza. 18,50 Program na 

wtorek. 18,55 Wileńskie wiadomości sporto- 

we. 19,00 Audycja żołnierska. 19,30 Dysku- 

tujmy: „Spółdziełczość w gospodarstwie do- 

mowym”. 19,50 Pogadanka. 20,00 Druga au- 

dycja Wielkiego Konkursu Zimowego Pols- 

kiego Radia w wyk. artystów teatru „Małe 

Qui Pro Quo". 20,45 Dziennik wieczorny. 

20,55 Pogadanka aktualna. 21,00 Muzyka ta- 

neczna w wykonaniu Małej Orkiestry P. R. 

21,40 Nowości poetyckie omówi Władysław 

Sebyła. 22,00 Arcydzieła muzyki symfonicz- 

nej. 22,50 Ostatnie wiadomości i komunika- 

ty. 23,00 Tańczymy. 23,30 Zakończenie. 

     
   

Do egzaminów 
przygotowuje doświadczony b. naucz. 

i w zakresie programu nowego 
4 dawnego typu gimn Specjalność: pol 
ski, matemałyka, fizyka, przyroda. 
Nauka solidna. Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wi 
leńskiega* po godz. 7,30 wiecz. lub 
telefonicznie nr. 4—84, pokój 45, od 

godz. 11 rano do 7 wiecz. 

  

Prywatne Dokształcające 
KURSY 

„WIEDZA“ 
Krakėw, ul. Pierackiego 14 

przygotowują na lekcjach zbiorowych w Kra4 
kcwie, oraz w droćze korespondencji, za pos 
mocą zupełnie nowo opracowanych skryp- 
tów, programów i miesięcznych tematów, doi 

1) egzaminu dojrzałości gimnazjum sta« 
rego typu, 

2) egzaminu ukończenia gimnazjum o: 
gótnokształcącego nowego ustroju, 

3) z zakresu Ii II kl. gimnazjum nowego 
ustroju, 

4) egzaminu z 7 klas szkoły powsz. 
UWAGA: Uczniowie kursów korespon« 

dencyjnych otrzymują co miesiąc oprócz 
całkowitego materjału naukowego, tematy 2 
6 głównych przedmiotów do opracowania, 
Nadto obowiązkowe egzaminy badają 3 rd“ 
zy w ciągu roku szkolnego postępy uczniów, 

Wykładają najwybitniejsze siły tachoge 

A
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CASINO | 
Wkrėtce 

  

  

Informator m. Baranowicz: 
  

Dom Handlowy 

HILARY PFEFFER 
Spółka jawna 

Składy żelaza 
Baranowicze, Szosowa 194, tel. 138 

wszelkiego rodzaju 
dostarcza WA 6 i wyrobu  lklioo sca 

Fabryka Wag „W. HESS" właśc. inż. Karol Hess 
ze składu lub fabryki po cenach fabrycznych. 
  

  

„„[EIKQNWNOMIA 
Baranowicze, Szeptyckiego 49, tel. 97. 

Wina, wódki, koniaki, wyroby Broń, amunicja i artykuły żpóęć 
tytoniowe, towary kolonialne towe. Zapalniczki monopolowe, 

i spożywcze. kąrty do gry, żarówki i baterie. 
  

  

Poznański Dom Galanterii 
Baranowicze, Szeptyckiego 31, I p., tel. 248 

Każdy chrześcijanin w Baranowiczach pamięta o tym, że należy popierać swolch 
1 wszelkle zakupy galanteryjne czyni wyłącznie w najpoważniejszej chrześcijańskiej 
firmie „Poznański Dom Galanteril*. Wielki wybór towarów, ceny stałe I niskie 

ETZ 

CHRZEŚCIJAŃSKA PRALNIA 
i FARBIARNIA 

oraz chemiczne czyszczenie odzieży 

+„KKEGIENA<* 
WŁ. E. Arciuszkiewicz 

Baranowicze Narutowicza 11 (vis a vis 
kina „Fipollo*). Wykonuje sposobem no- 
woczesnym roboty w zakresie farbowania 
czyszczenia i prania bielizny. Ceny niskie 

  

  

RADIO „Esbrock“ 5 
> MASZYNY DO SZYCIA Ś. 

= 
x = _BRTYKUŁY ELEKTROTECHNICZNE 

poleca 

> S.GiERASIMOWICZ 
aj Baranowicze, ul. Mickiewicza 5 
  

  

Bonetng „USTRONIE 
w Baranowiczach 

od dn, 1,1. 1938 r. występ, świat. sławy 

„BALET BRUSZEWSKICH* 
składający się z 7 osób w repertuarze 
taneczno-śpiewnym, akrobasyczno:żo. 
nglerskim i groteskowym, codziennie 
10 zachwycających numerów w zespole 
wprowadzają podziw Abisynka Belia 
King i młodziutka Kazia, akrobatka 

i mistrzyni gry kseleponowej. 

„Cukiernia Centralna" 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, telef. 112 

Jedyny rozrywkowo-towarzyski lokal ran" 
dez-vous m. Baranowicz, gdzie przy dob- 
rej kawie I tradycyjnych pączkach mile 
spędza się czas. Do dyspozycji gości 
czekolady i bomboniery pierwszorzędnych 
firm warszawskich 1 bezkonkurencyjny 
własny wypiek ы 

  

5 SKLEP GRLANTERYJNY 

' Włodzimierza Birana 
Baranowicze, Rynek, budka 48 | 49 

Poleca fartuchy i wszelkiego rodzaju 
bieliznę w najlepszych gatunkach 

  

  

Skład Rolniczo-Handlowy 

Baranowicze, Senatorska 23 

Poleca: nasiona warzywne, kwiatowe 
i rolne; nawozy sztuczne rolne i ogro- 
dowe; preparaty chemiczne do walki 
ze szkodnikami roślin; opryskiwacze 

krajowe i zagraniczne. 

  

  

W. Skotarelk 
Baranowicze, Szeptyckiego 24 

Poleca bieliznę męską i damską, koł- 
dry własnej pracowni, firanki ręcznej 
roboty i manufakturę w najmodniej- 

szych deseniach. 
  

  

  Ognisko Urzędnicze 
w BARANOWICZĄCH 

Codziennie występy znakomitych sił 
ekwilibrystycznych. Od 1 stycznia go- 
ścinne występy duetu „HARLOW“ 
przed wyjazdem za granicę. Codziennie 
dancingi. Pierwszorzędny zespół or 

WARSZAWSKA 

Pracownia Obuwia 
Franciszka Skarżyńskiego 
Baranowicze, Szeptyckiego 58 

Ceny niskie. 
  

kiestry pod kier. I. Zielińskiego, 
Wstęp bezpłatny.   

W. Rożnowski i I. Karaś 
Baranowicze, Nowogródzka 2, teł. 141 
Radioodbiorniki P. Z. T. „ECHO" 
3-ki i 4-ki sieciowe oraz 3-ki i 4-ki 
bateryjne, Na światowej wystawie w 

  

  

Sklep Kolonialno-Spożywczy 

Michała Szybko     Paryżu nagrodzone Złotym Medalem 

Popierałeie Przemysł Krajowy! 

Baranowicze, Szosowa 50 | 
Artykuły spożywsze i wyborowe trunki 

Ceny konkurencyjne 

  

      

    

LU X| Ostatni dzień „Niezwyciężony Bill" 
* Jutro premiera. Nowa czarująca 

16-letnia gwiazda ekranu D a a m BB si D U e B l R 

w rewelacyjnej komedii 46 Realizacja; Kosterlitz i Pasternak 
śpiewno-muzycznej „PENNY Spiew. Humor. Wspaniała gra aktorów 

  

  

sviarowo E. „Ksiąžątko“ 
w rolach gł. Lubieńska, 1 Bodo, Fertner, Sielański i inni 

Nad program: Atrakcje Początki seansów 5, 7 i 9 W niedz. i święta od T-ej 

Dziś. Polska komedia muzyczna 

OGNISKO | [)yplomatyczna žona“ 
W rolach głównych: Grossówna, Cwikiińska, Żelichowska, Żabczyński, Znicz i inni 

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

  

„KUPIER“ [4333] 

JEJ PIERWSZY BAL 
/ 

(UN CARNET DE BAL) 
W roli głównej HARRY BAUR 
Film odznaczony pierwszą na- 
grodą na tegorocznej między- 
narodowei wystawie sztuki kl. 
nematograficznej w Wenecji, 

  

HUMOR 
SENSACJĘ 
DRAMAT 

Nadprogram: Czarujący 

HELIOS | 

Dziś o godz. 12-ej PREMIERA! 

Piękny film polski, który posiada 

wszystkie najpoważniejsze atuty 

SENTYMENT 

KRÓLOWA 
PRZEDMIEŚCIA 

Obsada: 

Grossówna, 

Żabczyński, 
Sielański i in. 

dodatek kolorowy 

Dziś początek o 12-ej. 

HELIOS | piękna karta bohaterskiej przeszłości Narodu 

Kościuszko 
pod Racławicami 

Role gł: BIĄŁOSZCZYŃSKI, Bzrszczewska, Zacharewicz, Samborski, Węgngjń | In; 
Na pierwszy seans ceny zniżone, — Bilety honorowe i ulgi nieważne 

  

  

„PIECIOPSIACZKI PLUTONA* 

  

Wydarzenie w dziedzinie kinematografii. 

  

CASINO | 

w arcydziele 

Kino MARS | 

39 KROKÓW 

Nieodwołalnie ostatni dzień 

Fiism dia wszystkich 

SHIRLEY TEMPLE 
w-g R. Kiplinga . „Strzelec z Bengali" 

Początek o godz. 2-ej 

i Wiktor 
Me Lsślen 

Piękny 
nadprogram 

Nieodwołalnie ostatni dzień, Sensacyjno-erotyczny dra- 
mat z zycia międzynarodowej organizacji szpiegowskiej 

W rol. gł: Robert DONAT partner Mar- 
leny Dietrych oraz Madeleine Carroll. 

— Piękny kolorowy nadprogram. 
Jutro premiera, Dramat sensacyjno-egzotyczny p. t. „RYCERZE PUSTYNI" 
  

Wielka reklama 
Wydawnictwa Popularno - Naukowego 

Każdy otrzymuje nagrodę 
W celu spopularyzowania naszego epoko 

wego dzieła p. t. „POWSZECHNY LEKARZ 
DOMOWY* wśród najszefszych warstw Spo- 
łeczeństwa przeznaczyliśmy cały szereg róż 
nych nagród zupełnie bezpłatnie za trafne 
rczwiązanie niżej umieszczonego zadania. 
Oprócz tego każdy może otrzymać pg. na- 
szych warunków następujące wartościowe 
premie ZUPEŁNIE DARMO: 
maszyny de szycia, aparaty radiowe, rowe- 
ry damskie i męskie, patefony walizkowe, 
aparaty fotograficzne, skrzypce | mandoliny, 
zegarki męskie 1 damskie, bielizna stołowa, 
szłuki płótna (po 17 mtr.), kupony na ubra- 
nia męskie (po 3 mtr.), kupony jedwabiu na 
suknie (po 4 mtr.), kołdr=" watowe, oraz wiel 
ką ilość innych nagród, jak cenne dzieła Ii 
terackie itp. 

  

| 

W z-r-w-m C-€-82 Z-F-W- d-c-     
Kreski należy zastąnić literami w ten spo 

sób, aby otrzymać znane przysłowie ludowe. 
Wykorzystaj okrzję, która nadarza się raz 

w życiu. Niema żadnego ryzyka — niepowo 
dzenie wykluczone. Każdy otrzymuje nagro 

Odpowiedź należy przesłać na zwykłej ro 
cztówce (15 groszy). Prosimy podać czytelny 
i dokładny adres.   Adresować: Wydawnictwo POPULARNO 
NAUKOWE, Łódź, 6-go Sierpnia 16/4. 

    
  

Sygnatura: Km. 933/35 i 504/36. 

Ogłoszenie 
O LICYTACJI RUCIOMOŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Baranowi 
czach Stanisław Paderewski mający kancela 
rię w Baranowiczach, ul. Orzeszkowej Nr. 6 
na podstawie art. 602 K. P. C. podaje do 
publicznej wiadomości ,że dnia 31 stycznia 
1938 r. o godz. 11 w Baranowiczach, ul. Szo 

sowa Nr 97 odbędzie się druga licytacja ru- 
chomości, należących do Szymszelewicza Je 
ruchima składających się z: futro męskie uży 
wane w stanie dobrym, ubranie granatowe, 
palto jesienne, ubranie marynarkowe w kom 
plecie — czarne, komplet ubrania sportowe 
go. kilim, kasa ogniotrwała oszacowanych 

na łączną sumę zł. 1350. 
Ruchomości można ogłądać w dniu licy 

tacji w miejscu i czasie wyżej PU EMORYM. 
Dnia 11 stycznia 1938 r. 

Komornik St. Paderewski. 

CHEMIKA .DR="FRANZOSA 
NACIERANIE- 
STOSUJE "SIĘ PRZY: 

REUMATYLMIE 
KEUCIU Z POWODU PRZEZIĘBIENIA 
"Taa NA, 
old Na a aa SAS 
ALTO: AFTI AI ASY 

OZGA 
LWOG WCHKOPERNIKA1 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAA AAA 

Kupno isprzedaž 
ТМ 

Ww CENTRUM miasta, koło rzeki Wilii, 
do wydzierżawienia, ewent. do sprzedania: 
fabryka garbarska składająca się z 6 budyn- 

ków, kotłowni i wielkiego placu wraz z ca- 
łym sprzętem maszyn itd do celów garbar- 
skich. Informacje: Wilno, tel. 188, 

  

  
  

x Naprawdę doskonałą 
maszynę do szycia, haftu, endlowania i me- 
reżkowania sprzedajemy już od 150 złotych 
gotówką — ratami. Długoletnia gwarancja. 
Polski Dom Handlowy KRYSZEK, Kraków, 

Zwierzyniecka 6. Wydz. 12. 
Żądać cenników darmo! 

Indyki, zaiące 
poleca firma Zwiedryński 
Wilno, Wileńska 36, z 12-24 * 

Centrala Filatelistyczna 
Wilno, Ludwlsarska 8 

posiada największy wybór znaczków. No- 
wości. Bloki. Ceny najniższe. 

Przy zapytaniach pisemnych znaczek 
odpowiedź. 

    

ns 

MAAŁAŁAKA AAAA ŁAŁ AA A AA Ak A AA BAS Ak AAAA Łk KAKA 

LEKARZE 
DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel 18-66. Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

    

DOKTOR MEL. 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne, kobiece. 
Przyjmuje w goi-. 8—9, 12—1 i 4—7. 

Zamkowa 3 m. 9. 

  

DOKTÓR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery-zne, skórne * moczopłciowe 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz. 

ой 8—1 ! ой 3- ^. 

  

DOKTÓR 

Wolfson 
Choroby skórne, weneryczne i moczo # 

płciowe Wileńska 7, tel. 10 67. Przyjmuje 
od godz. 9—12 i 5—8 wiecz. 

WADAA ŁAŁ ADA AAAA AAAA A ŁA ŁAD O AK Ak AAA AAAA AAA 

AKUSZERKI 
WYTYYYYYYYYYYYYTYYVYYYY 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 ran» do godz. 7 wiecz. | 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul 

3-go Maja obok Sądu. | 
3 

    

AKUSZERKA 

Smialowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów. pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł.dzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 

  

LOKALE 
YYYYTYYYVYYVYYYYYYVVY' 

1—2 POKOJE do wynajęcia ay = 
wszystkie wygody. Oglądać od godz. 11 — £ 
i od 6— 8. Piłsudskiego 7/8. 

    

WYDZIERŻAWIA się sklep z urządzeniera: 
Nowo-Wilejka. ul. 3 Maja Nr. 4 m. 2. 

SKLEJ SPOŻYWCZY do odstąpienia. Ad 
res w Administracji. 

JEDEN lub DWA POKOJE umeblowane 
z wszelkimi wygodami w domu chrześcijań 
skim poszukiwane. Zgłoszenia listowne z po 
daniem wszelkich. szczegółów, cenv. mę: 

kiewicz, Chmielna 20, Warszawa. 

L
 

Р owa 
CHRZEŚCIJAŃSKA firma po'zukuje ager : 

tów do sprzedaży gospodarskich narzędzi 
rolniczych po wsiach. Zgłoszenia: Lwów 23,, 
Srzynka pocztowa 5. 

  

BIURO SPRZEDAŻY poważnej fabryki * 
porcelany poszukuje zdolnych, rutynowa- 
nych agentów we wszystkich miastach Pol- 
ski, celem sprzedaży swych wyrobów klien + 
tom prywatnym na dogodne spłaty miesięcz 
ne. Zgłoszenia pod „Porcelara'* do „Par“ Ka. 
towice. 

Handel i Przemysł 
Gustowne KOSZULE frakowe, jedwabne, 

popelinowe, modne krawaty W. NOWICKI, 
Wilno, Wielka 30. Własna wytwórnia m 
wia damskiego i męskiego. 

RÓŻNE „ 
ZAGINĄŁ PIESEK Raflerek, ogonek ob« 

cięty, uszki normalne, odprowadzić za мУ 
nagrodzeniem ul. Św. Filipa 2—19. Za przy! 

zczenie winni będą nociągnięci do odpo 
wiedzialności sądowej. 

      

   

       
   REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 

Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachiun 25, 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—15,30 

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

Przedstawiciele: 

  

3-go Maja 6 

Wydawuictwo „Kurjer Wileński" So. z 0. 0, 

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 
Lida, ul. Górniańska 8, tel. 166 

Baranowicze, ul. Ułańska 11 

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

   
         

  

     

    

   
   

na wsi, w miejscowościach, 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 

noszeniem do domu w kraju —3 zł., 

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

gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 

z od- 

za gra- 

żeń miejsca. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, | 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. t komunikaty 60 gr. 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 
ne 50%. Układ „ogłoszeń w tekście 5-cio lamowy, za tekstem 10-łamowy. Zę 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9,30 — 16.30 i 17 — 19 

   
  

: r } 
Redaktor odp. Józef Onusajtis. | 
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