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Cieżkie przesilenie 
w Komisji Wojskowej 

Wsększeść Komisji uchwala votum mieufmoŚści gem. Zeli- 
gowskiemu i obiera przewodniczącym posia Edwarda 
Ekerta — Wiceprzewodniczący Schaetzel i sekr. Wojnar- 
Byczyński składają funkcje — Posłowie Sapieha, iDuch, 
Morawski i Płonka zrzekają się członkostwa Komisji 

Dnia 18 stycznia 1938 r. na posie 
dzeniu komisji wojskowej obecnych 

23 posłów. Nieobecni: przewodniczą- 
cy. poseł gen. Żeligowski Lucjan i po 
seł Celewicz Włodzimierz. S 

Posiedzenie komisji wojskowej 0- 
tworzył o godz. 11 wiceprzewodniczą 
cy komisji wicemarszałek . Schaetzel 

"Tadeusz. Odczytał porządek dzienny 
i powiadomił komisję, że jako pierw 
szy punkt porządku dziennego posta 
wił zgodnie z obowiązującym regula 
minem Sejmu wniosek o votum nie 
nfności dla przewodniczącego komi- 
sji, traktując wniosek o ustąpienie 
przewodniczącego, zgłoszony na po- 
przednim posiedzeniu komisji woj- 
skowej przez posła de Thuna Tadeu 
aza, jako wniosek, wyrażający votum 
nieufności dla przewodniczącego, a 
jako drugi punkt porządku dzienne- 
go ewentualny wybór przewodniczą- 
cego. Regulaminowo komisja nie mo 
te żądać ustąpienia przewodniczące- 
go w inny sposób, jak tylko przez for 
malne uchwalenie mu votum nieufho 
ści. 

Komisja zaproponowany przez wi 

ceprzewodniczącego porządek dzien- 
ny przyjęła. 

Pos. Duch Kazimierz, zabierając 
głos w sprawie formalnej, podniósł, 
że według art. 41 konstytucji przewod 
niczący komisji za swą działalność po 
selską na terenie Sejmu, może odpo- 
wiadać tylko przed Sejmem. W kon- 
sckwencji postawił wniosek o zdjęcie 
punktu pierwszego z porządku dzien 
nego. 

Pos. Drozd - Gierymski Jan w od- 
powiedzi posłowi Duchowi stwierdził, 
że przewodniczącego komisji wybiera 
ja członkowie komisji i do nich nale 
ży ustosunkowanie się do przewodni 
czącego. Sprzeciwia się wnioskowi 
posła Ducha. * 

Pos. wicemarszałek Miedziński Bo 
guslaw wniósł o przerwanie dyskusji 
ponieważ porządek dzienny obecnego 
posiedzenia został poprzednio ustalo 

ny i przyjęty. 
Wywiązała się wymiana zdań mię 

dzy pp. Miedzińskim i Duchem, któ 
rą przerwał przewodniczący. Wnio- 
Stk o votum nieufności został podda 
uy pod głosowanie i uzyskał więk- 
szość głosów. Po ogłoszeniu wyniku 
Błosowania wiceprzewodniczący Seha 

ZE] Tadeusz złożył funkcję członka 
(LS žYdium. Również sekretarz poseł 
"ojnąp _ Byczyński, składając funk 

CJE Sekretarza, odczytał następujące 

„„_ OŚWIADCZENIE: 

„ME  pODZIELAM PEWNEJ 
CZĘŚCI POGLĄDÓW POSŁA GEN. 
ZELIGOWSKIEGO, WYRAŻONYCH 
NA PLENUM SEJMU W DN. 2 GRUD 
NIA 1937 R. NIE MOGĄC JEDNAK 
UZNAĆ ZA JEDYNIE WŁAŚCIWĄ 
FORMĘ REAKCJI, ZASTOSOWANĄ 
PRZEZ POSŁÓW CZŁONKÓW KO- 
MISJI WOJSKOWEJ, GDYŻ W MO- 
IM ROZUMIE, SUMIENIU I SERCU 
ZOŁNIERSKIM NIE MOGĘ DOSZU- 
KAĆ SIĘ BRAKU ZAUFANIA W 
SPRAWACH DOTYCZĄCYCH OBRO 

NY PANSTWA, DLA HISTORYCZ- 
NEJ POSTACI BYŁEGO MINISTRA 
SPRAW WOJSKOWYCH, ZDOBYW 
CY WILNA, POSŁA NA SEJM R. P. 
LUCJANA ŻELIGOWSKIEGO. PRO- 
SZĘ ZATEM WYSOKĄ KOMISJĘ O 
PRZYJĘCIE MOJEJ REZYGNACJI Z 
OBOWIĄZKÓW SEKRETARZA KO 
MISJI WOJSKOWEJ:. 

„  Wiceprzewodniczący przerwał po 
siedzenie komisji wojskowej i oświad 
SIŁ że udaje się do pana marszałka 
=€lmu, celem złożenia sprawozdania 

a 

  

i opuszczają sale 

z przebiegu obrad komisji. Po pew- 

nym czasie zjawił się w zastępstwie 
marszałka Sejmu wicemarszałek Po- 
doski Jan i wznowił posiedzenie ko= 
misji dla ukonstytuowania się nowe- 
go prezydium komisji. Wieemarsza- 
łek Podoski poddał pod głosowanie 

punkt drugi porządku dziennego, pro 
ponując zgłoszenie kandydatów na 
przewoniczącego komisji wojskowej. 
Poseł Kolbusz Franciszek zgłasza kan 
dydaturę na przewodniczącego komi 
sji wojskowej posła Ekerta Edwarda, 
a poseł Duch — posła gen. Żeligow- 
skiego Lucjana. Wicemarszałek Po- 
doski zarządził głosowanie kartkami. 
W wyniku głosowania poseł Ekert o 
trzymał 15 głosów, gen. Żeligowski 6 
głosów. Wicemarszałek Podoski oznaj 
mi: wynik głosowania, uznając 2 gło 
sy za nieważne i oświadczył, że na 
podstawie wyników głosowania prze 
wodniczącym komisji wojskowej zo 
stał wybrany poseł Ekert Edward, 
równocześnie oddając przewodnictwo 
w ręce posła Ekerta. 

Nowoobrany przewodniczący, obej 
mując przewodnictwo, prosi o zgłasza 
nie kandydatur na wiceprzewodniczą 

  

cego i sekretarza konnisji. Poseł Kol 
busz Franciszek proponuje na wice- 
przewodniczącego posła Głowackiego 
Józefa, a na sekretarza — posła Jur 

kowskiego Eugeniusza. Powyższe kan 
dydatury jednogłośnie zostały przyję 
te. Innych kandydatur nie zgłaszano. 
Po dokonaniu wyborów zabrał głos 
poseł Sapieha Leon, składając oświad 
czenie i równocześnie rezygnację z 
członka komisji wojskowej. Przewod 
niczący oświadczył, że zgodnie z re- 
guiaminem przy votum nieufności 
nie ma rozprawy. Zabierali głos w tej 
samej sprawie posłowie: Duch Kazi- 
mierz, Morawski Józef i Płonka Jó- 
zef. W tym wypadku przewodniczą- 
cy zajmuje takie same stanowisko, ja 

kie zajął w sprawie oświadczenia po 
sła Sapiehy, komunikując równocześ 
nie, że wymienieni mogą składać swo 
je mandaty na ręce marszałka Sejmu. 

Przy 3 punkcie porządku dzienne 
go wychodzą z sali posłowie Sapieha 
Duch, Schaetzel, Mwrawski i Płonka. 

W punkcie 3 obrad przydzielono 
referat rządowego projektu ustawy o 
powszechnym obowiązku wojskowym   posłowi Sarneckiemu Adolfowi. 
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Parlament rumuński rozwiązany 
Nowe wybory 2 marca b.r. 

BUKARESZT (Pat). Agencja Ra- 
dor komunikuje, że dekretem, który 
został ogłoszony dziś wieczorem, z0- 
stał rozwiązany parlament. Nowe wy- 

bory do izby deputowanych odbędą 
się 2 marca, a do senatu 4 marca. Par 
lament w nowym składzie zbierze się 
10 marca. 

Minister finansów Łotwy - 
w Polsce | 

WARSZAWA (Pat). Wczoraj przy 

był do Warszawy łotewski minister 
finansów Ludwik Ekis, celem złoże- 

Minister skarbu Łotwy Ekis, 

nia rewizyty ministrowi przemysłu # 

handlu Romanowi „który bawił w u- 

biegłym roku w Rydze. 

Wychodzącego z wagonu min. E- 

kisa powitał min. Roman, po czym na 

stąpiła wspólna prezentacja. P. Roma 

nowa wręczyła p. Ekisowej wiązan- 

kę kwiatów. 

Minister Ludwik Ekis złożył w go 

dzinach przedpołudniowych wizyty 

ministrowi przemysłu i handlu Roma 

nowi, wicepremierowi inż. Kwiatkow 

skiemu, ministrowi opieki społecznej 

Kościałkowskiemu i wiceministrowi 

-spraw zagranicznych Szembekowi, 

którzy następnie rewizytowali min. 

Ekisa w hotelu Bristol. 
KET PERET TTT PSR KTYSNOS 

P. Premier 
u Prezydenta R. P. 
WARSZAWA (Pat). Pan Prezydent 

R. P. przyjął w dniu dzisiejszym pre 

zesa Rady Ministrów gen. Sławoja   Składkowskiego. 
Koniec Frontu Ludowego we Francji 
Rząd bez udziału komunistów i socjalistów, Delbos pozostaje 
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa ko- 

munikuje: Na skutek uchwały socjali 
stów przyrzekających swe poparcie 
rządowi, Chautemps dokonał następu 
jącego podziału tek w nowym rządzie: 

premier — Chautemps, 
wicepremier — Daladier, 
ministrowie stanu — Frossard i 

Bennet, 

obrona narodowa — Daladier, 
marynarka wojenna — William 

Bertrand, 

lotnictwo — Guy la Chambre, 
sprawy wewnętrzne — Sarraut, 
sprawiedliwość — Campinchi, 
finanse — Marchandeau, 
sprawy zagraniczne — Delbos, 
handel — Pierre Cot, 
emerytury — Lassalle, 
rolnietwo — Chapsal, 

wychowanie narodowe — Jean 
Zay, 
poczta — Gentin, 

praca — Ramadier, 
kolonie i zdrowie — Rucart, 
roboty publiczne — Gueille. 

O g. 20,45 ustalono podsekrefarzy stanu 
w gabinecie Chautemps. Podsekretariai 

stanu w prezydlum rady ministrów objął 
by Emil Laurens, w mln. spraw zagranicz 
nych Francols de Tessan, w min. spr. wewu. 

Raul Aubad, w min. finansów Max Hy- 

mans, w min. marynarki Delom Sorbe, w 
min. wychowania Leon Courson, podsekre 

tarzem szkolnictwa technicznego Jules 
lulien, w min. robót publicz. Alexis Jau- 
bertł, w min. handlu Maxence Bible, w 
min. rolnictwa Andre Liautey, w min, kolo 
nil Gaston Monnerville, w min. pracy Ga 
briel Laiaye I podsekretariat marynarki   
handlowej objąć by miał Paul Elbee. 

Jak rozpada się Front Ludowy 
PARYŻ, (Pat). Kryzys „Fronfu ludowe- | dówczas poglądowi, iż rząd był, nietykal 

go”, który doprowadził do postawienia ko 

munistów poza nawiasem koalicji rządo- 
wej I do usunięcia socjalistów od udziału 
w rządzie stanowi drugi z kolel efap prze 
suwania się rządów we Francji w kierunku 
centrum. Pierwszym efapem tej ewolucii 
było obalenie rządu Bluma przez senato 

rów radykalnych w czerwcu 1937 r. Było 

to tym bardziej znamienne, albowiem 
francuskie koła polityczne hołdowały po 

Stosunek socjalistów 
PARYŻ (Pat). Opuszczając o godz. 18 

gmach prezydium rady ministrów Marx Dor 

moy oświadczył dziennikarzom: przybyłem 

lu, by przynieść sen. Chautemps postanowie 

nia grupy socjalistycznej izby deputowanych. 

Treść ich znajdą już panowie. Byłem serdecz 

nie przyjęty — przyniosłem przecież dobre 

wladomošei. 

Tekst uchwały socjalistycznej, o X irej 

wspomiaa Dormoy, przyjęty został 88 glosa   

ny, ze względu "na poparcie mas I że 
obalenie jego może doprowadzić do reak 
cji ze strony ullcy. Obecny rząd premie- 
ra Chautemps jest drugim etapem tej ewo 
luejl I stanowić może stopniową elimina 
cję koncepcji „Frontu ludowego”, która 
dominowała we francuskim życiu politycz 
nym, począwszy od ostatnich wyborów. 
Otwiera to drogę do dalszych kombina- 

cyj parlamentarnych z udziałem centrum. 

do rządu Chautempsa 
mi, przeciw 24 przy 6 nieobecnych. Brzmi on 

— grupa parlamentarna socjalistyczna ubo- 

lewa, że mimo wysiłków nie udało się stwo 
rzyć rządu Frontu Ludowego. Zgodnie jed- 
rak z postanowieniem Rady Narodowej 
Frontu Ludowego, które šeišle wyraża wolę 

kraju, że obowiązkiem jest podtrzymanie в 

poparcie większości Frontu Ludowego, witn 

przychylnie tworzenie rządu przez partię 

wchodzącą w skład frontu. * 2   

We Francji stało się to, co przewi 

dywaliśmy w artykułach wstępnych 

poświęconych kryzysowi rządowemu. 

Mianowicie: komuniści zostali wyeli- 

minowani z kombinacji rządowych, i 

tym samym rozbicie Frontu Ludowe 

go stało się faktem dokonanym. No 
wy rząd Chautemps'a bowiem nie jest 
już rządem Frontu Ludowego, lecz 

wyraźnie przesuniętym na prawo. 

Z koalicji rządowej zostali wyłączeni 

nie tylko komuniści, ale również i so 
cjaliści. Mimo to zapewnienie ze stro 
ny socjalistów poparcia nowemu rzą 
dowi Chautemps'a, w sposób wyraź 
ny świadczy, że nastąpiły rozdźwięki 

do nieprzezwyciężenia również pomię 

dzy socjalistami a komunistami. Są 
once zupełnie zrozumiałe, gdyż w no- 

wym rządzie Chautemps'a, znajduje 

się w charakterze ministra spraw za 

granicznych Delbos, który na rozkaz 

Moskwy był ostatnio jak najbardziej 
zwalczany przez stalinowców  fran- 

cuskich. Ten fakt oznacza ni mniej 

ni więcej, jak przejście opinii francu 

skiej do porządku dziennego, nad 

szantażem stalinowskim. 

Jest to pierwsza wielka porażka Mo 

skwy podczas istnienia Frontu Lud. 

we Francji, tym bardziej, że socjali- 

Ści francuscy nie poczynili żadnych za 

strzeżeń w stosunku do Delbos'a. 

Nie sądzimy jednak ażeby nowy 

rząd Chautemps'a potrwał długo we 

Francji. Likwidując bowiem faktycz 

uie Front Ludowy, tym samym zapo 

czątkował on głębszy kryzys politycz 

ny systemu, jaki był wytworzony po 

ostatnich wyborach parlamentarnych 

z maja 1936 r. i dziś trudno przewi- 

dzieć czym ten kryzys może 7° 

czyć SIĘ, 95 

of. 

Chyba że Moskwa, obawiając się 

wypowiedzenia układu francusko - 

sowieckiego, pomimo poniesienia klę 

ski zmusi francuskich  stalinowców 

do zaprzestania demagogicznej opo- 

zycji w stosunku do nowego rządu 

Chautemps'a. Po ostatnich jednak ata 

kach Żdanowa, męża zaufania Stali- 

na na Francję, oraz jej politykę za 

graniczną, trudno spodziewać się ta- 

kiej ewentualności. Komuniści fran- 

cuscy prawdopodobnie wstąpią teraz 

na drogę, strajków i temu podobnych 

awantur, mających na celu rozprzęże 

nia życia społeczno - politycznego re 

publiki francuskiej. 

Burdy komunistów mogą tylko 

przyśpieszyć konsolidację narodu 

fiancuskiego i spowodować wkrótce 

całkowite wyeliminowanie wpływów 

agentur moskiewskich z życia społecz 

vo politycznego Francji. 

alfa. 

—обо— 

Interwencla Moskwy 
PARYŽ, (Pat). Jakkolwiek prasa pary- 

ska zamieściła oficjałne zaprzeczenie fran 

cuskiego ministerstwa spraw  zagranicz- 

nych w odpowiedzi na informacje „Peti! 
Parisien” w sprawie mieszania się Sowie. 
tów do polityki wewnętrznej Francji, to 
jednak jak zwracają uwagę w kołach po- 
litycznych, zaprzeczenie to bynajmniej 

nic nie wyjaśnia. Zaprzecza ono tylko pa 

głoskom jakoby dyplomacja sowiecka 
wywierała” presję, celem rozszerzenia pak 
tu francusko-sowieckiego. 

Prasa paryska, jako szczególny przy+ 
czynek do metod sowieckiej polityki cy- 
łuje dziś przemówienie Zdanowa w so- - 
wieckiej „Radzie Najwyższej”, który zarzu 
cił rządowi francuskiemu „niedopuszczał 

ne tolerowanie antysowieckich organiza-   | cyi terrorystycznych na swym terytorium“.
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„Ofensywa Franco pod Teruele 
SALAMANCA, (Pat). Oienzywa wojsk | pod Alio Deceledas I Muleton. Wojska 

gen. Franco pod Teruelem rozpoczęła się 
po silnym przygotowaniu artyleryjskim na 
froncie o szerokości 10 kim, Wojska rzą- 
dowe stawiały jedynie krótki opór I roz 
„poczęły, zwłaszcza na południowym 
odcinku frontu, odwrót. 

Wojska gen. Franco zdobyły sztur- 
mem całą linię nieprzyjacielskich pozycyj 

rządowe zostały wyparie z pozycyj, k 

rządowe zostały wyparte z pozycyj, które 
zajmowały od przeszło roku I cofają się 
doliną Alfambra. Oddziały rządowe, które 
próbowały zatrzymać napór powstańców, 
zostały zdziesiątkowane. Atakujący zdo- 
byli wiele materiału wojennego. 

Szczegóły waik 
SARAGOSSA (Pat). O wczorajszej bitwie 

radchodzą następujące szezegóły: 

Bitwa wybuchła nagle około godz. 9 na 
f1oncie szerokości 16 km na północ od "Te 

futlu. Wojska gen. Aranda zaatakowały prze 

ciwnika jednocześnie na całej linii fronta. Li 

nie ta ciągnie się wzdłuż łańcucha wzgórz, 

s3siadujących z drogą, wiodącą z Teruelu do 

Saragossy. Dwa główne punkty oporu prze 

ciwnika — wzgórze Celadas na półnecy i 

wzgórze Muleton na południu — zostały za- 

Jete w plezwszej gędzinie walki. Artyleria 1 

Jotnictwo uczestniczyły skutecznie w. przygo 

"Towaniu atakn. 9 samolotów powsłańczych w 
czasie przelotu nad pozycjami przeciwnika, 

zastało zaatakowanych przez przeważające si 

ły. Po strąceniu dwuch samolotów nleprzyja 

cielskieh aparaty powstańcze wycofały się z 

walki. Wkrótee potem w nowym starciu po 

wi*rznym strącono dalsze 3 samoloty nie- 

przyjacielskie. 

Oddziały powstańcze natzrły na przeciw 

nika w 3 purktach, na północy, na połud 

nia I w centrum. Na dwuch ostatnich odcin 

ksch toczą się zaciekłe walki, natomiast na 

     
  

Albert Kabacznik 
inżynier 

północy opór przeciwnika zupełnie się zała 

mał. Po zdobyciu wzgórza Celadas oddziały 

powstańcze spuściły się w dolinę, ścigając od 

stępującego bezładnie przeciwnika aż do wio 

ski Alfamore, położonej na brzegu rzeki. 

Front nieprzyjacielski został przerwany na 

przestrzeni 10 km. Jedna z kolumn, działają 

cych w centrum, dokonała wówczas manew 

ru oskrzydlającego w kierurku wzgórza Mu 

leton, które zdobyła, nawiązując łączność z 

drugą kolumną, posuwającą się od południa. 

W ręce powstańców wpzdło z górą 600 jeń- 

ców. Straty nieprzyjacielskie w zabitych 1 

rannych przekraczają 2000. ludzi. 

SALAMANKA (Pat). Donoszą z frontu 

pod Teruel, że samoloty powstańcze hombar 

dowały dziś gwałtownie ugrupowania wojsk 

rządowych koło Tertejada | Masueto zmusza 

jąe je do rozproszenia. 

Natarcie na froncie pod Teruelem jest da 

lej prowadzone. Na odcinku Alfambra (25 
km na północ ed Teruelu) cofają się wojska 

rządowe z dużymi stratami na lewy brzeg 

rzeki Alfambra. Przeciwuderzenie wojsk rzą 

dowych na odcinku Muleton został odparty. 

_ Długoletni Radca Izby Przem.-Handlowej w Wilnie 
zmarł w dn. 16 stycznia 1938 r. 

O bolesnej stracie powiadamia 
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Komitet požegnania gen. Stanisla 
wa Skwarczyńskiego podaje do wia- 
domości, że pożegnanie „czarna ka- 

W dniu 16 bm. odbyło się Walne 
Zebranie członków Wileńskiego Okręgu 
Zw. Kaniowczyków i Żeligowczyków, na 
którym wybrano Zarząd w składzie: pre- 
zes Władysław  Bądzyński, wiceprezesi 
Stanistaw Pilczewski I Leopold Broniewicz, 

sekretarz Mikołaj Kondratowicz, skarbnik 
Antoni Złoch, członkowie Zarządu — dr 
Maria Dębska, Sarnecki Tadeusz, Teofil 

Rozensztangiel, Władysław Wojciechow- 

  

Starosta Grodzki w Wilnie decyzją z 
dnia 15 bm. zawiesił działalność Białoru 

Gen. Aranda, który kieruje ofenzywą 
wojsk powstańczych na Teruel, omawia na 
tyłach plany stragiczne z wyższym ofice- ! sklego Komiletu Narodowego i wyzna- 

rem sztabu głównego gen. Franco. czył na jego kuratora p. Michała Bielaikę. 

OMESUFEFCWYCN ZWEWOWECESEIOWYYERENETOOEZZOOZ OT RTZIAL BERZEEOCZDTOROTESCEA 

Komuniści czekają na instrukcje z Moskwy 
PARYŻ, (Pat). Zgromadzenie ar 

  
łały zdobyć poparcia wszystkich partyj 
stowarzyszonych we froncie ludowym. Ra 
mete oświadczył: właśnie wzróciliśmy się 
z żądaniem do delegacji lewicy parlamen 
łarnej, aby nie zajmowała jeszcze stano- 
wiska wobec nowego gabinetu tak jak 
my to czynimy aż do czasu gdy rząd sła- 
nie przed parlamentem. Przywiązujemy 
bowiem — mówił Ramette — większą wa 
gę do programu aniżeli do ludzi. 

wanych komunistycznych miało charaktór 
nieoficjalny. Zasłanawiano się na nim ja- 
kie zająć stanowisko w czasie obrad de- 
łegacji lewicy parlamentarnej. Po zakoń- 
czeniu obrad delegacji lewicy, szereg 
przedstawicieli komunistycznych oświad- 
czyło, iż ubolewa, że utworzenie rządu, 
do kłórego byliby oni powołani nie do- 
szło do skutku I że zamiary te nie miały 
poważniejszego charakteru, gdyż nie zdo 

Nieunikniona fatalność nad frankiem 
PARYŻ, (Pat). Możliwość wprowadze- | granicą, to jednak trudna sytuacja finanso 

ma odbędzie się w piątek 21 bm. w 
sali Kasyna Garnizonowego o godz, 
17.30. Wstęp za zaproszeniami. 

ski i Ciemnołoński. 
Walne zebranie uchwaliło wysłać do 

Pana Generała Lucjana Żeligowskiego de 
peszę treści następującej — „Walne 7е- 
branie członków Okręgu . Wileńskiego 
Związku Kaniowczyków i Żeligowczyków 
zasyła Ci Panie Generale wyrazy żołnier 
skiego posłuszeństwa czci i oddania, oraz 
uznania za poczynania dla dobra Ojczyz- 

ny”. 

Komunikat o zawieszeniu Białoruskiego 

Komitetu Narodowego 
Zawieszony Komitet założony został przed 
tych działaczy  blałoruskich, którzy po 

upadku krótko trwałej Republiki Biało-, 
ruskiej proklamowanej dnia 25 marca 
1918 r. w Mińsku, znaleźli schronienie w 
Polsce. 

Cele I zadania Komiietu, określone w 
jego regulaminie, były sprzeczne z obo- 
wiązującym prawem I godziły w całość 
terytorium Rzeczypospoliiej Polskiej. 

Pokrywają się one z zamierzeniami 
organizacji komunistycznej. W dążenia do 
zrealizowania ich Komitet utrzymywał kon 
takt z wrogimi Polsce czynnikami zagra- 
nicznymi i korzystał z finansowej pomocy 
poza społecznych źródeł zagranicznych 

Podczas wykonywania decyzji o za- 
wieszeniu organa Policji Państw. ujawni- 

ły w lokalach zrzeszonych w Białoruskim 
Komitecie Narodowym organizacyj dowe 

dy jego działalności antypaństwowej. 

Bekzadin rozstrzelany 
Zarząd izby Przemysłowo-Handlowej w Wiinie 

Komisja budżetowa Sejmu 

   

Ministerstwo Spr. Zagranicznych 
WARSZAWA, [Pat]. Wczoraj sejmowa 

komisja budżetowa przystąpiła do rozpa 
trzenia preliminarza budżetowego mini- 
sterstwa spraw zagranicznych na rok 
1938-39. Na wstępie podsekretarz stanu 
w MSZ Szembek wygłosił przemówienie 
w którym m. In. powiedział: 

Wskutek głębokich zmian, jakie za- 
szły po wojnie, a zwłaszcza wskutek kry- 
zysu światowego w międzynarodowych 
stosunkach gospodarczych, Polska stanęły 
wobec konieczności rozwiązania w oko - 
licznościach szczególnie trudnych szeregi 
problemów, wynikających z relatywnego 
przeludnienia kraju oraz potrzeby zapew: 
nienia Polsce swobodnego dostępu do sy 
łowców zagranicznych. 

Zamknięcie zaś tradycyjnych terenów 
emigracyjnych zmusiło nas do poszukl- 
wania nowych dróg ujścia dla emigracji z 
Polski. Problem ten prawdopodobnie stra 
<l na ostrości w miarę rozbuc wy, sił go 
spódarczych I uprzemysłowienia kraju. Na |. 
tazie jednak stanowi on proces naturalny, 
który trwać będzie fak długo, aż rozbudo 
wa gospodarcza kraju pozwoli stworzyć w 

„granicach państwa 
wych warsztatów pracy, 
przyrost ludności, 

‚ W obecnych warunkach zmuszeni je 
„ słeśmy do: wzmożonych wysiłków, badań, 
„„Prac organizacyjnych — a fym samym 
przeznaczenia na ten cel pewnych kredy- 
tów, zarówno rzeczowych, jak i personal- 
nych. 

Z powyższych powodów kredyty w 
preliminarzu MSZ, z których finansowane 
są prace, związane z tymi problemami, ule 
gły w stosunku do obecnego okresu bud 
żelowego pewnemu zwiększeniu, 

zatrudniających 

Preliminarz budżetowy w roku 1938-39 
„przewiduje w dochodach ogólną sumę 
8.400.000 złotych, wydatki zaś ustalone 
zostały w wysokości 38.863.000 złotych. 
Sumy powyższe w porównaniu z budżetem 
na bleżący okres wykazują nasiępując, 
zmiany: dochody powiększone zostały o 

„1.500.000 zł, wydatki natomiast zwiększa 
się o 440.000 zł. Zestawiając zwyżkę do 
chodów ze zwyżką po sironie wydatków, 
widzimy, że w rezultacie budżet MSZ na 
przyszły okres obciąży skarb państwa o 
sumę 1.060.000 zł mniejszą, aniżeli w 
okresie bieżącym. 

Mówca zaznaczył następnie, że 
stosunek władz litewskich do ludności 
polskiej na Litwie należy zakwalifikować 

łako ułegalizowane bezprawie, 
skierowane wyłącznie przeciw Polakom, 
a nie przeciw innym mniejszościom naro- 

: dowym na Liftwie. Poza dotychezasowymi 
ustawami, szykanejącymi Polsków, w przy 
 gołowaniu jest usfawa o bezpieczeństwie 
państwa oraz o lifwinizacji nazwisk, Będą 

potrzebną Ilość no- | 

  

one dalszym ciosem dla Polaków na Lit 
wie, Rok bieżący zaczął się od nowej se 

"Hi antypolskich zarządzeń rządu litewskie 
go, gdyż z dniem 4 stycznia rb. uległo 
zamknięciu I likwidacji 5 najpoważniej- 
szych stowarzyszeń polskich na Litwie ze 
związkiem nauczycieli szkół polskich na 
czele. | 

Szowinizm litewski 

nie zatrzymał slę nawet przed program! 
świątyń. Kilkudziesięciotysięczna ludność 
polska stolicy Litwy nie ma obecnie moż 
ności modlenia się w języku ojczystym w 
żadnym z kościołów kowleńskich. Nawet 
pasterki polskiej nle pozwolono w ub. 
miesiącu odprawić w żadnym kościele. 
Polacy w Litwie są żywiołem, postawlo- 
nym dosłownie poza prawem przez rząd 
republiki litewskiej. Hart I siła ludności pol 
sklej każą wierzyć, że mimo wszystkich 
prześladowań | ucisków wyirwa ona na 
zagrożonych odcinkach. 

Delegacja oficerów niemieckich w Polsce 

   
ka 

Reprodukujemy moment z uroczysłego złożenia wieńca na grobie Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie przez przybyłą onegdaj z Berlina do Warszawy delega 

cję oficerów armii niemieckiej. 

Sukcesy Chińczyków pod Szanghajem | 
SZANGHAJ, (Patj. Ze źródeł chińskich | woli 200 Japończyków i zdobywając 2 ja- 

Japońskich, | pońskie samochody pancerne. Wiadomość dencszą, iż 3.000 żołnierzy 
wspieranych przez lofnictwo zaatakowało 
wczoraj rano iiczące 7.000 ludzi nieregu 
larne oddziały chińskie, które zajęły nie- 
dawno Nan-Hul i Czuańsza (około 30 klm 
na wschód od Szanghaju, biorzc do nie- 

nla we Francji ograniczń dewizowych z 
każdym dniem staje się coraz bardziej ak- 
tualna. Mimo, iż większość opinii kraju, 
Jak I poglądy znacznej większości parla- 
menfarnej, przeciwne są wszelkiej koniro 

w Moskwie 
BUDAPESZT, (Pat). Jak donosi „Pesił 

Naplo”, b. poseł sowiecki w Budapesz- 

cle dr Bekzadin zawezwany niedawno do 

wa I gospodarcza kraju w dnlach obecne 
go przesilenia zdaje się wskazywać, że 
wprowadzenie regłamenfacji dewizowej 
staje slę fafalnością, której trudno będzie 
uniknąć. 

  
  

Il swobodnego obrofu pieniężnego z za 

"MOBILIZACJA 
Wszystkich, zdolnych do szampańskiej zabawy. Czwartek, 20 b. m. wieczorem w sym- 

patycznych salach Rest uracji „BRISTOL“ odbędzie się 

WIELKI DANCING PREMIOWY 
Kosztowne nagrody, nadesłane przez paryski Institut de Beaute „RAVIS“, 

Cenne kasety z niedoścignionej jakości kosmetykami. 

Uiubieńcy Wilna: Adam Zyngier i Zygmunt Wajnberg z ich wspaniałą orkiestrą. 

Wstęp bezpłatny. В Ceny nie podwyžszone. 

Senat uchwalił kredyty dla rolnictwa 
WARSZAWA (Pat). Wczoraj od- 

było się plenarne posiedzenie Sejmu. 
_ Po załatwieniu formalności wstęp 

nych, marszałek oświadczył, że na 
skutek prośby rządu zdejmuje z po- 
rządku dziennego dzisiejszego posie- 
dzenia punkt 13 — sprawozdanie ko 
misji prawniczej o projekcie ustawy 
o zniesieniu instytucyj sądów przysię 
głych i sędziów pokoju. Przyjęto na- 

z PTRSTYOGERZJ 

  

  
  

stępnie szereg ustaw, a m. in. projekt 
ustawy o dodatkowym kredycie w 
1937-38 r. dla gospodarstw rolnych. 

W .roku bieżącym szereg woje- 
wództw dotkniętych zostało klęską po 
suchy. Najwięcej dała się ona we zna 
ki w województwach: białostockim, 
lubelskim, łudzkim, . nowogródzkim, 
pomorskim, stanisławowskim, war- 
szawskim i wileńskim. Koniecznym 
się stało natychmiastowe przyjście z 
pomocą poszkodowanym. Na ten cel 
zwiększono budżet ministerstwa rol- 
nictwa i reform rolnych o 500 tysięcy 
zł. Zasady udzielania kredytów posz 
kodowanym gospodarstwom ustali mi 
nister rolnictwa i reform rolnych z 
pomocą właściwych wojewodów. U- 
dzielane one będą w formie zasiłków 

bezzwrotnych, bądź pożyczek podle 
gających zwrotowi. Pokryte zostasią 
wpłatą w kwocie 500 tysięcy zł przez 
Jasy państwowe. 

Niemiecka delogacja WOjSTOWA 
w Polsea 

WARSZAWA (Pat). Minister spraw woj- 

skowych gen. Kasprzycki wydał w hotelu Eu 

rcpejskim przyjęcie na cześć niemieckiej de 

legacji wojskowej. 2 

W czasie obiadu minister wygłosił prze- 

mówienie, w którym na wstępie powitał 

przedstawicieli armii niemieckiej, oświad- 

czając, iż przyjazd ich jest nowym dowodem 

dobrych stosunków sąsiedzkich Polski i Nie 

miec. 

Pobyt panów w Polsce — mówił min. 

Kasprzycki — daje nam miłą możność rewan 

żu za gościnne przyjęcie, którego doznała 

swego czasu nasza delegacja wojskowa, ba- 

w.ąca w Niemczech pod przewodnictwem ko 

mendanta Wyższej Szkoły Wojennej gen. 

Kutrzeby. 

W odpowiedzi na to przemówienie szef 

wojskowej delegacji niemieckiej gen. W. 

Liebman podziękował generałowi Kasprzye 

kiemu za serdeczne słowa powitania, przeka 

zując jednocześnie podziękowanie marszał 

ka Blomberga i gen. Fritsche za zaproszenie 

niemieckiej delegacji oficerskiej do zyiedze 

nia urządzeń armii polskiej, 

ła zbiega się z wiadomościami japońskimi, 
głoszącymi, iż wojska japońskie oczysz- 
czają całą strefę Fułung. Wszelka komuni 
kacja poitiędzy Szarchsjem a prawym 
brzegiem Uangpu zostala przerwana.     

Moskwy, rozstrzelany tam został w ubie- 

gły piątek. 

Kronika telegraficzna 
— Ogólna liczba ubezpieczonych wa 

wszystkich ubezpieczalniach społecznych 

na łerenie całego państwa wynosiła na 

1 listopada 1937 r. 2.425.667 osób, zgło 

szonych przez 455.913 zakłady pracy. 

`Ма ferenach poszczególnych woje- 

wódziw liczba ubezpieczonych w tym cza 

sie wynosiła w województwach central- 

nych 1.148.706 osób, w województwach 

południowych 526.822 osób, zachodnich 

325.662, wschodnich 179.502 i na Górnym 

Śląsku 244.975. 

— W Abisynił spokój. Agencja Stefa- 

ni zaprzecza wszystkim pogłoskom, roz- 

powszechnianym w prasie angielskiej o 

rzekomych niepokojach w  Abisynii, o 

łem, że krajowcy z bronią w ręku przeciw 

sławiają się rekrułowaniu na roboły dro- 
gowe i rolne, że przemysłowcy włoscy za 
czynają wycofywać swoje kapitały itd. Ste 

fani zapewnia, że w Abisynii panuje zu 

pełny spokój, a kolonia rozwija się tak 

pod względem handlowym jak i rolni< 

czym. 
— Sejmowa komisja rolna pod prze 

wodnictwem p. wicemarszałka Kielaka. roz 

patrzyła na posiedzeniu rządowy projek! 

ustawy o ulgach w spłacie zaległości 

udziałów w _ publicznych przedsiębior- 

stwach melioracyjnych. Projekt przewidu 

je umorzenie należności skarbu państwa 

z tytułu pokrycia udziałów wojewódzkich 

związków samorzędowych, powiatowych 

związków samorządowych, gmin, gromad 

i spółek wodnych w publicznych przed- 

siębiorstwach melioracyjnych, jeżeli należ 

ności powsłały przed 1 kwietnia 1925 r 
odpisana zostanie w ten sposób kwota 

2.230.000 zł. 
— Wybuchł wczoraj wielki pożar w fa 

bryce wyrobów ceramicznych pod nazwą 

„Pomorskie Zakłady Ceramiczne” tow. ak 

cyjne w Grudziądzu, jest to jedna z naj< 

większych tego rodzaju placówek przemy, 

słowych na Pomorzu. Fabryka spłonęła 

doszczętnie. 2%: robotników i pracowni« 

ków umysłowych straciło pracę. S'raty w 

przybliżeniu wynoszą około dwóch m/lio 

nów złotych. Obiekt fabryczny, jak i mą 

szyny były ubezpieczone. 

— Wysoki komisarz amerykański na Fl 

liplnach, odpłynął na okręcie admiral- 

skim „Augusła” w kierunku Szanghaju, 

gdzie omówi sytuację na Dalekim Wscha 

dzie z dowódcą floty. amerykańskiej w 

Azji, admirałem Yarnell. Konferencja z ad 

mirałem Yarnellem, której głównym p” | 

miołem będzie położenie stragiczne Filia 

pin, ma o tyle doniosłe znaczenie, że Mać 

Hutt wyjeżdża w końcu miesiąca do Wa< 

szyngłonu, gdzie wnioski swe zakomun'ku 

je prezydenłowi Rooseveltowi, 

ю 

Wilno požegna gen. Skwarczyūskiego w piątek 

| 
Depesza Wileńskich Kaniowczyków 

izeligowczyków do gen. Żeligowskiego



„KURIER“ [4336] 

Program nowogródzkiego O. Z. N. 
Zostaliśmy niedawno zelektryzowani wiadomością o całkowitym sukcesie 

wyborczym w Nowogródku, podczas wyborów do rady miejskiej, listy zmontowanej 

przez tamtejszy Obóz Zjednoczenia Narodowego. 

Skąd OZN nowogródzki czerpie tak wielką siłę atrakcyjną? 

Odpowiedź na to pytanie da przegląd skodyfikowanych przez władze Okręgu 

Nowogródzkiego uchwał powziętych na zjazdach powiatowych. Uchwały te stano- 

wiąee praktyczne i dostosowane do terenu rozwinięcie deklaracji lutowej zamiesz- 

tzamy w całości. RED. 

Zjazdy odbyły się w: 

. Szczuczynie dnia 26. IX. 1937 r. 

Nieświeżu dnia 10. X. 1937 r. 

Lidzie dnia 17. X. 1937 r. 

. Nowogródku dnia 24. X. 1937 r. 

„ Baranowiczach dnia 31. X. 1937 r. 

. Słonimie dnia-31. X. 1937 r. 

. Wołożynie dnia 14. XI. 1937 r. 

Stołpcach dnia 19. XII. 1937 r. т 
ч
е
 

т
 

ю
ю
 

I. Na wszystkich zjazdach powiatowych 

Obozu Zjednoczenia Narodowego przedstawi 

ciele wsi stwierdzili jednogłośnie, że wieś 

nasza jako najliczniejszy element w Państ- 

wie dorosła do tego, by mieć prawo głosu 

na równi z innymi elementami i by mogła 

sama stanowić o sobie. 

Wysuwając jako naczelny postulat wia- 

rę we własne siły w myśl których będą dą- 

żyć po wytkniętej drodze do potęgi Wielkie 

go Narodu i Państwa, stojąc na straży idei 

zawartych w deklaracji lutowej. 

Wszelkie przejawy wywrotowe godzące 

w naszą całość i nasz byt, jako Wielkiego 

Narodu zespolonego z Kościołem, będziemy 

kwalczać bezapelacyjnie do czego też wzy- 

    

'wamy całe społeczeństwo. 

IL Zjazdy stwierdzają, że podstawą 

przyszłości Narodu i Państwa, jest świado- 

ma swych obowiązków młodzież, która siłą 

rzeczy musi być otoczona jak największą o 

pieką i winna być przez starszych wprowa 

dzana w orbitę: starań i prac nad umocnie- 

niem i wielkością Ojczyzny. ё: 

Młodzież powinna być wychowywana w 

duchu narodowym, wielkiej miłości Ojczyz- 

ny, z wszczepionymi hasłami solidaryzmu 

społecznego, opartego na etyce chrześcijań- 

skiej. Opieka ta musi się rozpocząć od szkół 

powszechnych, które już w zaraniu będą 

krzewiły wzniosłe idee i zaprawiały do obo- 

wiązków obywatelskich. 

Wobec stale wzrastającego przeludnienia 

wsi, zjazdy domagają się umożliwienia 

kształcenia zawodowego w rzemiośle, han- 

d'n i innych zawodach, jaknajwiększym ma 

som młodzieży wiejskiej, która z braku zie- 

mi nie może zostać na gospodarce rolnej. 

IM. Zjazdy stwierdzają kategorycznie, 

te wszelkie przejawy i próby szerzenia roz- 

kładu i podważania spoistości najmniejszej 

komórki życia zbiorowego jaką jest rodzina, 

będą bezapelacyjnie zwalczane tak samo jak 

wszelkie próby sączenia idei komunistycz- 

nych ze Wschodu. 

  

Ciche sza? 
Znany pisarz umoczył stalówkę w kała- 

marzu i napisał: 

— Książka, która przed wami leży od- 

rnacza się tą niezwykłą prostotą, a jednocze 

śnie wdziękiem, jaki ma kwiat bzu, czy po- 

msrańcza na zielonym liściu. Autor — mło- 

dy debiutant, który wkracza właśnie na 

twardą drogę turnieju literackiego, by wal- 

czyć o liść wawrzynu — ma to młodzieńcze 

spojrzenie na świat, ten bezkompromisowy 

stosunek do ludzi i rzeczy, który cechuje lu- 

d»i patrzących na świat oczami niemowlęcia. 

Należy też mieć nadzieję, że wzrok ten nie 

zamąci się i w przyszłości. Obyśmy mieli to 

prawdziwe świeże podejście dziecka, Ale nie 

stety! Panta rei, wszystko płynie — mówił 

mędrzec starożytny. Ludzie się zmieniają! 

Tym wdzięczniej wygląda ten pierwszy pą- 
czek, z którego kiedyś może rozwinie się 
kwiat wspaniały. „Z żywymi trzeba naprzód 
146" ale też „młodości, ty nad poziomy wy- 
Matuj", To też z prawdziwym spokojem od- 
wia, tę książkę w ręce inteligentnego czy- 
Id, kz Literatura upada, kultura upada, 

Owe czasy — niechże ta książka będzie 

ERA Todzaju dokumentem. Czytajcie ją i 
uczcie się,  * 

Znany pisarz odłożył pióro, wstał, prze- 
A do drugiego pokoju i powiedział do 

swojej małżonki: 
— No, kochanie, napisałem przedmowę 

do tego steku idiotyzmów, który przyniósł 

mi dziś ten młody dureń. 

wma 

„Kurier Bałtycki* wsadził taką  szuiikę 
tej poćzciwej Lidze Narodów: ю 

O głębokim wpływie pacyfistycz- 
nym instytucji genewskiej świadczy 
ostatnia decyzja Szwajcarskiej Rady 
Związkowej. Szwajcaria zdecydowała 
mianować  attaches wojskowych w Rzymie, Berlinie i Paryżu. 

Zdaje się, że ostatnim pozytywnym 
skutkiem Ligi Narodów będzie uzbro- 
jenie Szwajcarii. W ten sposób zmili- 
taryzuje się nawet najbardziej pacy- 
fistyczny kraj. 
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— Czy potrafisz powiedzieć dobry dow- 

tip w dwu słowach? 
— Liga Narodów! 

K. J. W.   

IV. Z bolączek terenowych na pierwszy 

plan wysuwają się zagadnienia samorządo- 

we i tu zjazdy domagają się: 

1. Uzdrowienia obeenie panujących sto- 

sunków w samorządach gminnych i powia- 

towych, przez zmianę dotychczasowego sys- 

temu, przez nienarzucanie budżetów 1 obsad 

personalnych, oraz stopniowe rozluźnianie 

stczunku między administracją i samorzą- 

dem, łącznie ze zmianą dotychczasowego u- 

slawodawstwa i wydatnego zmniejszenia in- 

gerencji władz administracyjnych w życie sa 

morządów, a pozostawieniem władzom ad- 

ministracyjnym nadzoru i kontroli. 

2. Odciążenia samorządu od tak zwanych 

prac zleconych z odniesieniem ich do odpo- 

w'ednich resortów Ministerstw, a tymsamym 

zmniejszenie ciążących na samorządzie wy- 

datków na te cele, przede wszystkim odcią- 

żerie samorządów gminnych od pokrywania 

dcdatków mieszkaniowych dla nauczyciel- 

stwa. 

3. Zmiany przepisów w sprawie leczenia 

na koszt gminy bezrobotnych 1 umysłowo 

chcrych, z przeniesieniem tych ciężarów na 

odpowiedni resort Ministerstwa Opieki Spo- 

łecznej. 

4. Rozbudowy samorządu gospodarczego 

przez powiązanie Izb Rolniczych z terenem, 

powołanie do pracy gromad z określeniem 

zukresu ich działania dochodząc do bliższe- 

g. kontaktu i ścisłego współdziałania orga- 

nów wykonawczych samorządu wiejskiego z 

ogółem obywateli. 

V. Wszystkie zjazdy stwierdzają, że dla 

wsi nie są obce zagadnienia miast i miaste- 

czek, odwrotnie wieśniacy widzą w nich du- 

żą możliwość odpływu ludności z przelud- 

n'onej wsi. Domagając się planowej rozbu- 

dowy miast i miasteczek, by te mogły przy- 

jąc i pomieścić znaczną ilość ludności wiej- 

skiej, dając jej możliwości stworzenia nie- 

zależnych warsztatów gospodarczych. Mia- 

sta nasze przy dopływie ludności wiejskiej 

zinienią swe dotychczasowe oblicze ludnoś- 

ciowe i urbanistyczne. 

Należy dążyć do unarodowienia rzemio- 

sła, handlu i przemysłu, wymagając od 

swych członków i sympatyków przestrzega- 

nia zasady „swój do swego po swoje*. Jed- 

nccześnie domagać się będziemy od całego 

spcłeczeństwa i czynników rządzących oto- 

czenia specjalną opieką powstającego handlu 

i przemysłu chrześcijańskiego, przez udo- 

stępnienie taniego kredytu i okazanie wszel- 

kiej pomocy w trudnej walce konkurencyj- 

nej. 

W szczególności należy dostarczyć lokali 

pod warsztaty chrześcijańskiego handlu, zor 
ganizować przynajmniej po jednej hurtowni 

w każdym mieście powiatowym dla zaopa- 

trzenia sklepów i sklepików chrześcijańskich 

praz wydatnie poprzeć akcję straganiarstwa. 

Jednocześnie zjazdy domagają się podda- 

nia rewizji wydanych koncesyj monopolo- 
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wych i eofnięcia ich z rąk żydowskich, oraz 

wydania i przestrzegania przepisów zabra- 

niających Żydom handlarzom wędrownym, 

uprawiania handlu po wsiach w niedziele 

1 święta. 

VI. Doceniając znaczenie spółdzielczości 

zjazdy stwierdzają, że spółdzielczość nie mo- 

że i nie powinna być jedną i jedyną formą 

handlu. Podstawą działalności gospodarczej 

jest gospodarka indywidualna, dająca naj- 

większą możliwość rozgvoju wrodzonym zdol 

ncściom i energii poszczególnych jednostek. 

Przeto akcja spółdzielcza będzie miała zna- 

czenie tam, gdzie już nie wystarczą zasoby 

jednostki, gdzie jest niezbędne zorganizowa- 

nie większych środków, większych kapita- 

łów dla wykonania większych przedsięwzięć, 

mających służyć trwale danym gospodarst- 

wom (warsztatom) indywidualnym. 

VII. Zagadnienia oświaty mają dziś pra- 

wie że najszersze zrozumienie na wsi. Wieś 

dopomina się i domaga szkół i to szkół pow 

szechnych wyżej zorganizowanych. Obecnie 

dzieci wiejskie są pokrzywdzone w stosunku 

do dzieci z miast bo na przejście tego same- 

gc programu muszą tracić dwa razy więcej 

czasu, a i poziom szkół wiejskich jest znacz- 

nie niższy od szkół miejskich, co utrudnia 

dalsze kształcenie w szkołach średnich. 

Wieś domaga się wprowadzenia nauk rol 

uiczych do programu nauczania w wiejskich 

szkołach powszechnych, gdyż obecny prog- 

ram tych potrzeb nie uwzględnia. 

Przedstawiciele wsi domagają się nie tyl- 

ko szkół powszechnych lecz także szkół i 

kursów zawodowych, których ukończenie za- 

pewniłoby egzystencję młodzieży nie mogą- 

tej osiąść na roli. W tym celu należy pr/'- 

prowadzić decentralizację szkół zawodowych 

aby przynajmniej w każdym mieście powia- 

towym była jedna szkoła zawodowa, oraz 

uruchomić cały szereg kursów kształcących 

zawodowo. 

VIII. Rozumiejąc i doceniając znacze- 

nie komasacji, przedstawiciele wsi domagają 

się możliwie jak największego nasilenia akcji 

scaleniowej, podkreślając konieczność obni 

żenia jej kosztów, obciążających rolnika. 

W związku z komasacją należy dążyć do 

stworzenia gospodarstw  samowystarczal- 

nych, możliwie upełnorolniając je z zapasu 

ziemi przewidzianego ustawą o reformie rol- 

nej, z tym, że w pierwszym rzędzie obowiąz 

kowej parcelacji ulec powinny obiekty opu- 

szczone, źle gospodarowane i te, które po- 

zostają w rękach żydowskich we władaniu 

lub dzieržawie, 

Przedstawiciele wsi stoją na stanowisku 

łe reforma rolna winna być przeprowadzona i 

jednakże nie reforma dla reformy, a dla po- 

zytywnych skutków podniesienia rolnictwa, 

a nie proletaryzowania mas wiejskich. Prze- 
prowadzona racjonalnie i zakończona refor- 

ma rolna usunie demagogię i wałki klasowe 

ze wsl, umożliwiając pozytywną pracę. 

W związku z zagadnieniami komasacji, 

wieś wysuwa następujące żądania: 

a) w projektach scaleniowych winno być 

uwzględnione planowe rozmieszczenie za- 

budowań nowopowstających osiedli; 

b) kredyty na przebudowę gospodarstw 

(Dokończenie na str. 4-ej) 

О ranierzeniach Iearu pa Pohulanė 
opowiada wicedyrektor Jan Budzyński 

BIEŻĄCY SEZON POD ZNAKIEM 
POPRAWY. 

Już raz miałem sposobność za- 
strzec się przeciwko formie wywia- 
du. Pomińmy jego łatwość. Być może 
jest to sprawa osobistego przeżycia, 
ale sam dźwięk słowa wywiad nastra- 
ja niepokojąco. Być może jest to spór 
o wyrazy, ale wolę termin rozmowa. 

Albo relacja. Wiadomo: jeden zdaje 
relację, odpowiada za prawdziwość 
zawartych w niej informacyj; rola 
drugiego streszcza się do notowania. 

O zamierzeniach teatru na Pohu- 
lance mówi energiczny wicedyrektor 
p. Jan Budzyński: 

Od początku sezonu warunki fi- 
hansowe — w porównaniu do ubieg- 
łego — poprawiły się. Aktorzy otrzy- 
imują gaże regularnie. Teatr spłacił 
kilka tysięcy złotych A conto długów. 
Długi są duże, gnębią: Mimo to cało- 
kształt gospodarki zmienił się na lep- 
sze. Zmniejszono budżet, wprowa- 
dzono oszczędności. Frekwencja idzie 
stale w górę, a przez to samo i wpły- 
wy. W tym roku teatr szczególnie   

„pokochali* wojsko, kolejarze, no i 
młodzież. 

MŁODY ZESPOŁ NIE ROZ- 
CZAROWAŁ. 

__ Na Pohulance pracuje wiele mło- 
dych sił. Eksperyment był ryzykow- 
ny. Niektórzy aktorzy odbywają w 
Wilnie swój stage sceniczny. Mogli 
zawieść. Młody zespół jednak nie roz- 
czarował. Z ogniowej próby wyszedł 
więcej, niż obronną ręką, Z drugiej 
sirony teatr jest dumny z tego, że 
właśnie w Wilnie wychowankowie 
Państwowego Instytutu Sztuki Teat- 
ralnej przechodzą swój chrzest sce- 
niczny (pp. Bujnówna, Billing, Wożź- 
niak i Kozłowski). 

SZTUKI, KTÓRE BĘDĄ GRAN 
W NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI. 

21 stycznia br. premiera komedii 
„Szklanka wody* — E. Seribe'a z go$ 
cinnym występem aktorki T. K. K. T 
Jadwigi Zaklickiej. Z kolei: „Wiele 
hałasu o nic* — Szekspira w reżyse- 

rii Białkowskiego z Krakowa, „Ga- 
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Pociąg popularny do Włoch 

WIEDEŃ - FŁORENCJA 
RZYM (NEAPOL) - WENECJA 
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NA WIDOWNI 
CZY PROF. KULCZYŃSKI 

ZOSTANIE PONOWNIE REKTO 

REM UNIWERSYTETU 
WE LWOWIE? 

Na uniwersytecie lwowskim odbyły się 

wybory delegatów rad wydziałowych, którzy 

iłokonać mają wyboru nowego rektora. 

Wśród sfer uniwersyteckich panuje przeko- 

nanie, iż w wyborach wysunięta zostanie po 

nownie kandydatura dotychczasowego rek- 

tora prof. Kulezyńskiego. Na uniwersytecie 

panuje spokój, tylko na drugim roku Prawa 

w sali wykładowej prof. Nowotnego doszło 

do drobnych incydentów w związku z tym, 

że studenci żydowscy nie zajęli miejsc dla 

nich i słuchali wykładu stojąc, 

DOBOSZYŃSKI PRZEWIEZIONY 
DO LWOWA. 

W nocy z piątku na sobotę pod silną es- 

kortą policyjną został przewieziony z więzie 

nia św. Michała w Krakowie na dworzec ko- 

lcjowy inż. Adam Doboszyński. Z karetki 

więziennej przeprowadzono przywódcę naj- 

ścia na Myślenice od strony dworca za- 

chodniego na peron i umieszczono w osob- 

nym przedziale 3 lasy pociągu osobowego, 

zdążającego do Lwowa. Przewiezienie inż. 

Doboszyńskiego pozostaje w związku z roz- 

poczynającym się w dniu 4 lutego we Lwo- 

wie jego procesem przed sądem przysięgłych. 
i 

SKARGA KASACYJNA TOWAKZY- 
SZY DOBOSZYNSKIEGO. 

Do Sądu Najwyższego w Warszawie wpły 

pęła w dniu 7 stycznia rb. skarga kasacyjna 

skazanych towarzyszy inż. Doboszyńskiego 

za napad na Myśleniee. 

- © ZWOLNIENIE DZIAŁACZY 
STR. LUDOWEGO. 

Do wojewody tarnopolskiego Malickiego 

zgłosiła się delegacja ludowców z kilku po- 

włatów woj. tarnopolskiego, przedkładając 

prośbę z kiłku tysiącami podpisów w spra- 

wie zwolnienia z więzienia prezesa Gruszki, 

dra Tabisza, dra Jediińskiego oraz innych 

działaczy, pozostających w więzieniach. 

PŁK. MAĆKOWSKI NIE TWORZY 
DEMOKRATYCZNEGO 

ZWIĄZKU LEGIONISTÓW. 
W związku z notatkami, jakie pojawiły 

slę w prasie, jakoby jednym z twórców De- 

mokratycznego Związku Legionistów miał 

być b. starosta płk. Maćkowski, dowiaduje 

się Polska Agencja Agrarna, że wiadomość 

ta jest całkowicie nieprawdziwą. B. starosta 

Maćkowski żadnego udziału w tej akcji nie 
bierze. 

łązka rozmarynu* — Z. Nowakow- 
skiego, „Wielka miłość — Molnara 
z udziałem Ireny Ejchlerówny z War 
szawy, ewentualnie Zofii Jaroszew- 
skiej z Krakowa, „Anna Karenina— 
Tołstoja, „Gra miłości i śmierci* — 
Romain Rollanda, „Orestes* — Aj- 
schylosa w opracowaniu prof. Srebr- 
nego, „Carewicz* i „Skiz* — Zapol- 
skiej, „Wilki w nocy* — Rittnera, 
„Samolot'* — Marynowskiego. W mię 
dzyczasie teatr wystawi jedną ze 
sztuk wileńskiego autora Tadeusza 
Lopalewskiego. 

SOLSKI W WILNIE. 

W bieżącym sezonie będziemy mie- 

li szereg gościnnych występów z War 
szawy. W pierwszym rzędzie przewi- 
dywany jest Ludwik Solski, dalej Ce- 
lina Niedźwiedzka, Jadwiga Smosar- 
ska, reżyser Zbigniew Ziembiński i 
inni. 

PRZEDSTAWIENIA SZKOLNE I 
BAJKI DLA DZIECI. 

Teatr szkolny rozwija się. Ma po- 

wodzenie. Idą sztuki, uzgodnione z 
Kuratorium. Grane są po południu o 
1€. Zwykle przy wypełnionej wido- 
wni. Dotąd teatr dał „Uczone biało- 
głowy” i „Uciekła mi przepióreczka*. 

Dzieci mają uciechę z bajek. 
„Dzieci pana majstra* były przyjęte 
z zadowoleniem przez rodziców i ich 
pociechy... 
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Wizy, przejazdy, 
utrzymanie; zwiedzanie 

  

MASÓWKI O. N. R. W ŁODZI 
I W POZNANIU. 

Według informacyj agencji „Kabel*, ną 

początek lutego przygotowywane są w Ło 

dzi I Poznaniu masowe zjazdy zwolenn:ków 

byłego O. N. R-u grupy „Fałangi*. 

ORDYNACJA WYBORCZA 
DLA WIĘRSZYCH MIAST. 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy« 

gotowuje pośpiesznie ordynację wyborczą 

йа większych miast W najbliższych już 

dniach przygotowany zostanie statut oraz 

ordynacja wyborcza Warszawy. Jednocześ< 

ale Ministerstwo opracowuje statut ordynae= 

cji wyborczej dla Wilna, Krakowa, Lwowa, 

Łodzi, Poznania i Lublina. Wszystkie te us- 

ławy wyborcze będą już w najbliższych dn. 

uchwalone przez Radę Ministrów 1 wniesie 

n* do laski marszałkowskiej. 

KLUB DEMOKRATYCZNY 

WCHŁANIA LEWICĘ 
PATRIOTYCZNĄ. 

Krążą pogłoski, że w związku z pertrak- 

tacjami pomiędzy Klubem Demokratycznym 

a Lewicą Patriotyczną, ta ostatnia rozwiąże 

sty I wejdzie w skład klubu Demokratycz- 

nego. ° 

GEN. ROJA NA ZJEŽDZIE 
LUDOWCÓW W ŁOWICZU. 

W zebraniu publicznym Stronnictwa Lu- 

dowego w Łowiczu w dniu 16 bm., które zgro 

madziło dużą ilość uczestników w ilości 2000 

referat o polityce chłopskiej oraz potrzebie 

silnej organizacji, wygłosił przybyły z War- 

szawy gen .Roja. W zjeździe wziął udział 

również sekretarz naczelny S. L., J. Grudziń 

ski Zjazd uchwalił słowa podziękowania dla 

gen. Żeligowskiego oraz dla ks. dra Lubels 

kiego. х 

„WINCENTY WITOS“ 
SKONFISKOWANY. - 

Z nakazu władz administracyjnych zaję- 

to nakład broszury p t. „Wincenty Witos”, 

wydanej w Krakowie. Sąd konfiskatę tę za- 

twierdził opierając się na artykule 154 EX 

BÓJKA MIĘDZY LUDOWCAMI 

I NARODOWCAMI W OSSIE. 

Podczas zebrania, zwołanego przez SIĄ 

Ludowe we wsi Ossa, pow. opoczyński, w 

której istnieje silna org. nizacja Stronniet- 

wa Narodowego, doszło do starcia między 

członkami Stronnictwa Ludowego, a człon- 

kami Stronnictwa Narodowego. Prezes Sta 

Ludowego, Tomasik t wiceprezes Wróbel, zo 

stali dotkliwie pobiet. 

Wagons-Lits/Cook 
===" "a 

WARSZAWA 
Krak. Przedm. 42 | oddziały 

  

  

TEATR OBJAZDOWY. 
Teatr Objazdowy jest największą 

bolączką dyrekcji. Został zorganizo- 
wany z inicjatywy dyr. Szpakiewicza. 
Jeździł przez 5 lat. Przyniósł 40 tys. 
deficytu, -tak, że Pohulanka  volens 
nolens musiała go zwinąć. Nie ozna- 

cza to jeszcze rezygnacji. Czynione 
są starania o subwencje i zniżki kole- 
jowe. Dotychczas teatr objazdowy, 
rie otrzymywał stałych zapomóg. 
Miał tylko kilka doraźnych zasiłków 
w sumie około 2 tys. złotych. I zniżki 
kolejowe mniejsze od tych, które da- 

je się... turystom. Nie dziw, że przy ta 

kim stanie rzeczy nie mógł być da- 

lej prowadzony. Mimo wszystko dy. 

rekcja nie wątpi, że tak zwane odno- 

$ne czynniki pozwolą wreszcie pro- 
wincji mieć teatr... 

* * * 

W końcu informacyj p. Budzyń- 

skiego jeszcze jedna wiadomość z te- 
atru. Z ust dyr. Szpakiewicza. Podaje 
my ją telegraficznym skrótem: 

irena Jas'ńska- 
Dstke wska 

zaangażowana od dnia 
1 lutego 

Decyzja już zapadła. P. Irena Ja- 
sińska - Detkowska wraca z dniem 
1 lutego b. r. na Pohułankę. Stop. 

Anatol Mikułko.



„KURJER” (4336) 

Japonia — oiczyzną 
przemysłu papierniczego 

Ojczyzną papieru nie jest ani starożyt- 

ny Egipt, ani Chiny, lecz Japonia, która о- 
becnie przoduje całemu światu. w pro- 
dukcji papieru, zajmując jednocześnie w 
wykazie jego konsumentów kolejne piąte | 
miejsce. : i 

Jak wiele innych produktów, wyrabia 
nych przeważnie dla celów eksportowych, 
papier japoński rozchodzi się po całym 
świecie, przy czym bardzo wielu jego kon 
sumentów wcale nie wie, z jakich małe- 
riałów jest on wyrabiany. Jednym z pod- 
sławowych składników papieru japońskie 
go jest włókno bambusowe, długość jego 
fest mniej więcej ta sama, co włókna sos 

nowego. Poddany szeregowi procesów 

chemicznych bambus stanowi doskonały 

materiał do dalszej obróbki, kłóra następ 

nie sprowadza się do przerobienia włó- 

„gkien na masę papierową, co można uzys- 

kać przez dodanie odpowiednich ałka- 
liów, rozpuszczających włókno. 

Poza bambusem, który doskonale na 
daje się do przerobienia na masę papie- 
rową, isłnieje cały szereg roślin, posiada- 
jących odpowiednie składniki do przet- 

worzenia na produkty papiernicze. Do 

łych należy również łodyga kukurydzy, 
włókno japońskiej topoli | sosny, tul I 
Świerku, Żaden z produktów europejskich 
przetwórni papierniczych nie da się porów 
nać z fabrykałami japońskimi. Papier ja- 
poński zastępuje szyby okienne, gdyż im- 
port szkła do Japonii rozpoczął się na nie 
całe dwadzieścia lat przed wybuchem woj 
ny japońsko-rosyjskiej, tzn. w pierwszych 
latach bieżącego stulecia, a już w okresie 
wojny światowej, od roku 1914. został 
całkowicie przerwany. Dopiero w ostat- 
nich lałach powsłał rodzimy przemysł 
szklarski, który jednak wskułek małego po 
pyłu nie rozwinął się na większą skalę, Szy 
by szklane są zastąpione w Japonii z cał- 
kowitym powodzeniem przez odpowied- 
nlo spreparowany papier, który, rozpięty 
na specjalnie w tym celu zbudowanym ra 
mowaniu otworu okiennego, posiada zdol 

  

  

  

ność równomiernego przepuszczania zu- | kiem, a nie piórem, ponieważ papier ich 
pełnie czystego świafła z zewnątrz. Ma- | wyrobu 
sa papierowa służy również do wyrobu... 
sznurów, które posiadają wysokowarłościo 
we własności, są bardzo trwałe i uodpor- 
nione na gnilne wpływy wilgoci. Pozłaca- 
ne paski pewnego gatunku papieru służą 
jako ozdoby, podobnie jak u nas wyroby 
pasmanieryjne, Również brokaty japońs- 
kie są wyrabiane z papieru i tej jego od- 
mianie zawdzięczają połysk, stanowiący 
główną ich afrakcję. Wszystkie te odmia- 
ny papieru od dawna zjednały Japończy- 
kom opinię wybitnych znawców techniki 
papierniczej, która jeszcze w średniowie- 
czu słała na bardzo wysokim poziomie. 

Wraz z techniką papierniczą idzie w 
parze rozwój techniki graficznej, która, 
dzięki sepcjalnie spreparowanym  środ- 
kom rysowniczym osiągnęła od dawna 
wysoki poziom. Japończycy piszą pędzel-   

posiada zdolności szybszego 
wchłaniania tuszu, niż ma ło miajsce przy 
użyciu pióra i zwykłego atramenfu. Ry- 
sownicy japońscy używają nadzwyczaj 
cienkich arkuszy bardzo trwałego papie- 
ru, tak, że wszystkie szczegóły rysunku są 
zupełnie dobrze widzialne po drugiej 
stronie arkusza. Tę technikę wykorzystują 
również przy pewnych rodzajach sztuki 
graficznej, jak np. przy drzeworycie, su- 

chej igle i metalorytach, 

Tzw. papier pergaminowy, przeHusz- 
czony, jaki często widzimy w sklepach 
spożywczych, jest względnie tani i bardzo 
trwały. Z tego papieru wyrabia się w Ja- 
ponii płaszcze nieprzemakalne, których 
trwałość gwarantowana jest na jeden rok, 
a cena obliczona tak, by każdy mógł so- 
bie na taki płaszcz pozwolić. om. 

Kapitał, hande!, przemysł, i praca umysłowa 
w rękach Żydów w Rumunii 

« „Giornale dltalia" zamieszcza dłuż- 

szą korespondencję z Bukaresztu, omawia 

Jącą kwesiię żydowską w Rumunii. Na 
ogólną liczbę mieszkańców Rumunii oko- 

ło 18 milionów ilość Żydów waha silę wed 
ług różnych obliczeń między 800.000, a 

półtora miliona. Będąc mniejszością, Ży- 

dzi dominują jednak w szeregu Istotnych 

dziedzin życia narodowego w kraju, w 

szczególności w przemyśle, handlu I wol- 

nych zawodach. Np. 65 procent ogólnej 

liczby 1015 spółek akcyjnych z kapitanem 

3.700 milionów lel, kontrolowanych Jest 

przez pleniądze 1 klerowników Żydów. 

Na 35 miliardów lei, ulokowanych w bu- 

downictwie Bukaresztu w latach od 1926 

do 1936, 29 miliardów należy do Żydów. 
Na 258 fysięcy urzędników 173 tysiące 
jest Żydów, a tylko 39 tysięcy Rumunów. 
W Bukareszcie na 14.300 urzędników ban 
kowych I handlowych, 11.200 jest Żydów 
a tylko 1964 Rumunów. Na ogólną liczbę 

3475 adwokatów w Bukareszcie, Żydów 
przypada 1390. Wśród lekarzy, Inżynie- 
rów ! architektów w całym kraju stosu- 
nek Żydów przewyższa nawet 65 procent. 

Na giełdzie bukareszfańskiej na 142 ma- 
klerów Żydów jest 139 I tylko 3 Rumu- 
nów. Nie tylko w stollcy, ale I w szeregu 
młlast Bukowiny, Besarabii | Siedmiogro- 
du adwokaci, lekarze I inżynierowie Ru- 
muni zmuszeni są zamykać swe biura, po-   

nieważ klientela, w większości żydow- 

ska, zwraca się wyłącznie do Żydów. Po- 
za łym wpływy żydowskie są również bar 
dzo znaczne w prasle, w featrze I filmie. 

„Głornale d'ltalla"" podkreśla wzrasta- 
Jące wciąż niezadowolenie przeciwko 
Żydom wśród chłopów, rzemieślników, In 
teligencji I polityków rumuńskich I w za- 
kończeniu zaznacza, że polifyka antyży- 
dowska zapowiedziana | częściowo Juž 
stosowana przez premiera Goga nie jest 
Improwizacją, lecz wynikiem głębokiego 
ruchu narodowego. 

interesujacy pomysł 
telefonów włoskich 
Ciekawą inowację wprowadzić ma z 

dniem 1 lutego zarząd telefonów we Wło 
szech. Mlanowicie, na żądanie prowadzą 
cych rozmowę telefoniczną, treść danej 
rozmowy nagrywana będzie na płyty gra 
mofonowe. Płyty te następnie doręczane 
będą obu abonentom  zainieresowanym. 
W. ten sposób, utrwalona rozmowa telefo 
niczna nabierze wartošci dokumentu pisa 

nego, co w handlu odegrać może wielką 
rolę. Płyty tego rodzaju będą miały rów 
nież moc dowodu sądowego. Poczta wło- 
ska spodziewa się, że dzięki tej inowacji, 
telefon jeszcze bardziej spopularyzuje slę 
w sferach przemysłowych i handlowych. 

  

Program nowogródzkiego O. Z. N= 
po komasacji powiny być znacznie zi 
szone, przy jednoczesnym obniżeniu ich ko- 

artów, oraz udostępnieniu, z pominięciem 

zbytnich formalności, wszystkim „uczestni- 

kom scalenia; : 
€) w związku z ustawą o spłatach rodzin 

pych, wieś żąda uregulowania przepisów 

związanych z wywoływaniem hipotek, przy 

jednoczesnym obniżeniu wygórowanych op- 

fat hipotecznych; 

d) eelem uniknięcia proletaryzecji wsi — 

wieś domaga się wprowadzenia ustawy o nie 

podzielności gospodarstw i zapewnienia dłu- 

goterminowych, tanich kredytów na spłaty 

rodzinne; 

e) łącznie z przeprowadzoną akcją scale- 

miową należy udostępnić długoterminowy i 

tani kredyt również i na podniesienie kultury 

łąk i pastwisk przez przeprowadzenie melio- 

racyj i racjonalne zagospodarowanie łąk. 

f)j w związku z nadmierną iłością pracy 

w gospodarstwach w pierwszych latach po 

komasacji — obecny system wymierzania 

szarwarków melioracyjnych, zbytnio obcią- 

Фа rolnika. Zatem wieś domaga się reformy 

dotychczasowych ustaw i przepisów o szar- 

warkach melioracyjnych. 

IX. Zjazdy stwierdzają, że sprawy bnu- 

downictwa wiejskiego w szczególności po ko 

wasacji przedstawiają się źle. Buduiec zdro- 

ła? niewspółmiernie i odczuwa się brak nie 

tylko jego ale i drzewa opałowego. Wobec 

powyższego wieś uważa za konieczne udo- 
stępnienie nabywania budulca i opału z la- 

sów państwowych. Z powodu drożyzny i bra 

ku drewnianego materiału budowlanego wieś 

łąda, by Powszechny Zakład Ubezpieczeń 

Wzajemnych, Fundusz Pracy i inne powoła- 

n» instytucje i samorządy, podjęły masową 

nkeję upowszechnienia budownictwa ognio- 

twałego, dostosowanego do możliwości fi- 

nansowych i potrzeb wsi, przy jednoczesnym 

szkoleniu większej ilości majstrów budow- 

nistwa ogniotrwaiego, którzy by zaspokoili 

ł+potrzebowanie jakie jest na wsi po ko- 

masacji. 

X. W celu podniesienia rolnictwa przed- 

slawiciele wsi żądają: 

a) przywrócenia pełnej oplacalnošci rcl- 

nietwa przez unormowanie rozpiętości cen 

produtłów przemysłowych do rolnych;   

(Dokończenie ze str. 3-ej) 

b) zreformowania i scalenia wszystkich 

podatków, by każdy obywatel mógł spokoj- 

nie pracować na warsztacie wiedząc ile, kie- 

dy i jakie ciężary ma ponieść. Dzisiejszy sys 

tem podatkowy uniemożliwia nie tylko kal- 

kulację, ale i wszelką pracę; 

c) motoryzacji kraju I armii w oparciu 

na wytworach pracy ludu wiejskiego i pło- 

dach rolnych. 

Zjazdy domagają się motoryzacji na spi- 

rytusie, na najtańszym środku napędowym, 

produkowanym z ziemniaków, stwierdzając, 

"ta to podniesie dobrobyt wsi przez kolosal- 

ne zwiększenie zatrudnienia ilości rąk robo- 

czych, da kulturę roli, umożliwi hodowlę, 

zwiększy wydajność ziemi, otworzy nowe do, 

chody skarbowe przy jednoczesnym zwięk- 

szeniu obronności armii przez motoryzację 

dcstosowaną do możliwości kraju rolnicze- 

ge Przy tym przedstawiciele wsi stwierdzają 

że dziwnym wydaje się nieźrozumienie i po- 

pieranie obcych kapitałów w naszym prze- 

myśle naftowym i benzynowym, który jest 

już na wyczerpaniu, wtedy kiedy ziemia na- 

sza daje możność nieograniczonej produkcji 

materiału napędnego, jakim jest spirytus pro 

dukowany z ziemniaków. 
d) zjazdy domagają się popierania pro- 

dvkeji wełny, Inu, konopi I w ogóle surow- 

ców dających się produkować w kraju. Dla 

peparcia tej produkcji winna być zamknięta 

granica wwozu i dana wszelka opieka samo- 

rzędowa i państwowa, dążąca do samowy- 

starczalności i oszczędności w prowadzeniu 

ohcych artykułów. 

e) upowszechnienia opieki agronomicz- 

nej, upominając się przynajmniej o jednego 
Instruktora rolnego na każdą gminę, który- 

hy był motorem życia gospodarczego na te- 

renie gminy i przez to jakgdyby opiekował 

się wszystkimi rolnikami, a nie nielicznymi 

jednostkami jak to miało miejsce dotych- 
CZAS. ' 

XI. Dotychczasowy stosunek administra- 

cji do ludności wiejskiej nie zawsze i nie 

wszędzie był właściwy. To też przedstawicie- 

le wsi na zjazdach podkreślają konieczność, 

z zaznaczeniem, że szerokie masy wiejskie 

zdają sobie dziś dobrze sprawę. że One ва 

podstawą bytu Narodu i Państwa ł nie zgo- 

dzą się na to, by je władze administracyjne 
  

truktowały jako niepełnoprawnych obywa- 

teli. Jednocześnie proszą czynniki miarodaj- 

ne. by zwróciły uwagę na dość częstsze wy- 

psdki niewłaściwego odnoszenia się poszcze- 

gólnych pracowników administracji państ- 

wowej do ludności wiejskiej. 

XII. Wieś żąda powołania do życia 

polubownych sądów gromadzkich i gmin- 

nych, które by raz położyły kres nieuczciwe 

mu wyzyskowi pokątnych doradców i zapo- 

biegły niejednokrotnie doszczętnej rninacji 

gospodarstw. Jednocześnie podniosłaby się 

godność i opinia o naszych rolnikach w mia 
stach, gdyż wszystkie drobne sprawy, które 

ja obniżają, byłyby załatwiane we własnym 
gronie na wsi. 

XIH. Dla przyśpieszenia procesów una- 

redowienia naszego życia gospodarczego, zja 

zdy wzywają do ułatwienia osiedlenia się 
z dzielnie zachodnich Polski poszczególnych 
jednostek wyposażonych finansowo i facho- 

wo kupców, rzemieślników i przemysłow- 
ców Polaków na naszych terenach. 

XIV. Zdrowotny stan wsi przedstawia 

się źle. Gruźlica dziesiątkuje niedożywioną 
wieś. Zjazdy domagają się lepszej organiza- 
cji opieki lekarskiej i sanitarnej, Żądają by 
przynajmniej na każdy powiat był 1 samo- 
chód sanitarny z aparatem Roentgena do roz 

poznawania gruźlicy. Jednocześnie zjazdy do 

msgają się zmiany dotychczasowej ustawy 

o aptekach, któraby uprawniła wszelkie in- 

styrucje i związki samorządowe i społeczne, 

które opiekują się i pracują nad podniesie- 
niem zdrowotnym społeczeństwa, do otwie- 

rania swych apiek. 
XV. Zjazdy stwierdzają konieczność czę 

ciowego odciążenia samorządów od wydat- 

ków ponoszonych na konserwację państwo- 

wych dróg bitych, by cały wysiłek samorzą- 

ds skierować na rozbudowe dróg samorzą- 

dowych. 

Jednocześnie zjazdy domagają się doło- 

żenia starań, by możliwie najprędzej została 

rczpoczęła budowa kolei na linii Kamień- 

Koszyrski — Słonim — Nowojelnia — No- 

woegródek — Mołodeczno, której budowa о- 

żywi życie gospodarcze tych ziem. 

(7) JAN TRZECIAK 
Tymczasowy Przewodniczący Okręgu 

Organizacji Wiejskiej Woj. Nowogródzkiego 

"dekoltu również podkreślała taka wstążka.   

P. gen. Sosnkowska matką chrzestną „Orta“ 
Uroczyste cpuszczenie na wodę nowej polskiej łodzi 

podwodnej 
HAGA. Koresp. wł. Dn. 15 bm. od- | 

było się we Vlissingen, w stoczniach król. 
holenderskiej firmy „De Schelde” spusz- 
czenie na wodę polskiej łodzi podwod- 
nej im. Marsz. J. Piłsudskiego. 

Uroczysłość spuszczenia na wodę 
pierwszej łodzi podwodnej polskiej, wy- 
budowanej w Holandii, zgromadziła we 
Vlissingen licznych przedstawicieli władz 
holenderskich rządu polskiego, sfer rzą- 
dowych i gospodarczych polskich, dzien- 
nikarzy oraz tłumy publiczności. Matką 
chrzestną łodzi, która otrzymała miano 
uOrzeł” została p. generałowa Sosnkow- 
ska. Rząd polski reprezentował konirad- 
mirał Swirski, Ligę Morską i Kol. gen. 
Kwaśniewski. Oddział marynarzy holen- 
derskich prezentował broń przy żpuszcza- 
niu łodzi, orkiestra holenderskiej mary- 
narki wojennej odegrała polski i holen- 
derski hymn. Na łódź wciągnięta została 
bandera polska. Przebieg uroczystości 
transmitowany był przez radio hol. na 
rozgłośnie polskie. 

Łódź „Orzeł” wybudowana zosłała z   funduszów F. O. M. Ma ona pojemności 
1100 ton, długość jej wynosi 70 mir, 

szerokość natomiast 6,70 mir. Budowę 

łodzi rozpoczęto w Holandii w marcu 

1936 roku. Po spuszczeniu na wodę roz- 

pocznie się wykończenie łodzi, co potrwa 

do końca mniej więcej bieżącego roku. 

Zostanie ona jeszcze uzbrojona w dwie 

armafy i aparaty torpedowe i po przepro 

wadzeniu odpowiednich prób, zostanie 

oddana polskim władzom marynarki wo- 

jennej i odpłynie pod banderą polską 
i pod dowództwem  kapiłana polskiego 

do Gdyni. 

W stoczni w Rotłerdamie znajduje się 
w budowie jeszcze jedna łódź podwod- 
na polska „Sęp”. 

Dn. 16.1 odbył się w salonach posel- 
stwa R. P. w Hadze wielki rauf, który zgro 
madził przedstawicieli rządu holender= 
skiego, większość korpusu dyplomatycż= 
nego w Hadze, gości polskich przybyłych 
z Warszawy na uroczystość spuszczenia 
łodzi oraz licznych przedstawicieli kolo- 
nii polskiej w Holandii. Raut uświeiniony 
był koncertem znakomitego pianisty pole 
skiego S$. Niedzielskiego, który specjalnie 
w łym celu przyjechał z Paryża do Hagi, 

„Arcybiskup” Kowalski 
będzie walczył o prymat wśród mariawitów| 

Wypuszczony przed tygodniem z wię 
zienia rawickiego, bohater głośnej spra- 
wy, były przywódca mariawiłów, Jan Ma- 
па Kowalski, który odbył karę półłora ro- 
ku więzienia za czyny lubieżne, podejmu- 
je nową walkę o prymat wśród mariawi- 
tów. Jak słychać, Kowalski liczy na popar- 
cie gmin mariawickich w woj. łódzkim I 
Zagłębiu Dąbrowskim. 

Jak wiadomo, po chydnym procesie 
Kowalskiego | po skazującym wyroku, 
wśród mariawiłów powstał rozłam, przy 

Maruszeczko wkrótce 
Aresztowany w Blałej bandyta Maru- 

szeczko przebywa obecnie w areszcie po 

licyjnym w Blelsku, skąd będzie odstawio 
ny do więzienia sądowego w Wadowicach. 
Po ukończeniu dochodzenia Maruszeczko 
stanie przed sądem okręgowym w Kafo- 

wicach, Krakowie lub w Wadowicach. 

czym „biskupi” Feldman i Przysiecki, złos ! 
żyli Kowalskiego z prymału i podzielili 
się wpływami. Kowalski zamknął się w 
klasztorze w Felicjanowie. Wkrótce po 
tym między Feldmanem i Przysieckim na- | 
słępiły ostre tarcia, a zwolennicy i prze- | 
ciwnicy ich podzielili się na kilkanaście 
grup zaciekle walczących o maiątek i) 
świątynie. 
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Obecnie Kowalski zamierza rozlaiująs“ 
cą się sekię scementować. 5 

stanie przed sądem 
Jak wiadomo towarzysz  Maruszeczki 

Kaszewlak, zmarł 2 bm. w szpiłału w Rado 
mlu. Natomiast trzeci wspólnik bandyfy, 
Sporzyński, ranny w czasłe pościgu pod 
Wadowicami żyje | przebywa w więzie- 
niu sądowo-śledczym. 

Fałszywy „Maruszeczko" | 
Policja w Tarnowskich Górach areszto 

wała zuchwałego złodzieja, który wystę- 
pował ostałnio pod nazwiskiem słynnego 

bandyty Maruszeczki. 

Wisła ruszyła 
Mieszkańcy Sandomierza i okolicy zo 

słali zbudzeni hukiem pękających na Wi- 

śle lodów. 
Lody na Wiśle w woj. kieleckim częś- 

ciowo ruszyły. Między ujściem Sanu a Wi- 
niarami, w pow. sandomierskim utworzył 
się groźny zator, długości ok. 6 km. Ze 

MODA 

W Paryżu karnawał wymaga  efektow- 

nych i strojnych tualet. Najczęściej spotyka 

się w tym roku łamy. Robert Piguet zapre 

zentował się w tym sezonie czerwono - złoto 

suknią z perskiej lamy o obnażonych ramio 

nach, rękach oraz plecach. Stanik udrapowa 

ny był w ten sposób, że wyglądał raczej jak 

szeroki pas. Draperie, idące w poprzek, za- 

ledwie zakrywały piersi i obciskały stan. 

Cały stanik trzymał się tylko dzięki szarfie, 

klóra przyszyta była do stanika i otaczała 

szyję na wzór kąpielowych chusteczek „Ba 

in de soleil“. Spódnica przy tej efektownej 

tualecie była szeroka, rozpostarta u dołu 

i bardzo obcisła w biodrach. Inna tualeta 

przedstawiała się następująco: wykonana by 

ła cała z białego atłasu matowego (najnow 

szy gatunek!) i przylegała do figury jak rę 

kawiezka. Głęboki dekolt stanika stanowiły 

dwa rozchylające się płatki kwiatów, a przód 

z plecami łączyły wstążki ze strassów. Linię 

Na tę suknię narzucony był czerwony aksa 

mitny płaszcz, szeroki w ramionach i opada 

jący ku ziemi licznymi fałdami. Ozdobę pła 

szcza stanowił marszczony kołnierz a la Me 

     Za 5 groszy dziennie | 
możesz mieć to, co daje teatr. Kino, 

okręt itd., bo książkę z 

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

Ostatnie nowości — klasyczne — lite- 

ratura szkolna — naukowa. 

Czynna od 11 do 19 godz. 

Kaucja 3 zł. — Abonament miesięczny 
1 zł. 50 gr. 

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

„ (20 tomów). 

| 

MODA . | 
Eśczs=mmezwwcif i maocia | 

    E>SPTB CZ WOTHGBTD GO GOTO WBCHCHTD 

Bandycie odebrano kilka rewolwerów 
ze znaczną ilością amunicji, parę granatów 
ręcznych, mundur wojskowy oraz klikasef 
złotych, pochodzących z kradzieży. 

względu na grożące niebezpieczeństwo 

wylewu, zawezwano oddziały wojskowe, | 
które natychmiast przystąpiły do rozsadza | 
nia zatoru. Akcję obrony wałów | zabeze | 
pieczenia miejscowości przed ewenfualną 
wiej zorganizowały miejscowe wła« 

ze, = В 

dici, wysoko z tyłu podniesiony. 
Nawet w skromniejszych tualetach, prze 

twaczonych na proszone obiady i coctaiłe 

spotykamy się z wydłużonymi stanami. Tu 

mamy często do czynienia z plisowaną spód 

niczką z cieniutkiej wełny, długą i w ciem | 

nym kolorze, granatowym lub czarnym. Na | 

ło idzie długi do bioder stanik, przybrany, — 
pailletkami, bez kołnierza, zakończony.-kv.i8 j 

łam! u wycięcia. Tualeta ta najczęściej po 

zbawiona jest rękawów, ale za to uzupełnio 

na bolerskiem z wąskimi rękawami, zahaf / 

towanymi również pailletami. Rzecz charakte | 

rystyczna, że obok wydłużonego bardzo sta 

nu spotykamy tualety o stanach zdecydowa | 

nie skróconych. Na razie nie jest to jeszcze 

widoczne w samej sukni, lecz znajduje swój 

wyraz zaledwie w akcesoriach dekoracyj“ 

nych, ale im dalej, tym tendencja ta staje 

się wyraźniejszą i bardziej zdecydowaną: 

Tymczasem, nim to nastąpi, panoszy się roz 

gardiasz. Typowym wyrazem tego niezdecy 

dowania jest tualeta pochodząca z najwięk 

szej paryskiej pracowni wykonana w ten spo 

sób, że przód jest marszczony poniżej bio* 

der, co sprawia wrażenie, że stan jest długi, 

pasek umieszczony jest normalnie, w miej 
scu, gdzie talia być powinna, tył zaś ma 

marszczenie powyżej stanu, eo skraca linię 

stanu. 

Po zamknięciu wystawy Paryż powoli za 

czyna wracać do siebie. Właściwy sezon skoń 

czył się. Największe magazyny wyprzedają 

pozostałe modele po pomoc zredukowanych 

cenach. Nawet u Schaparelli 1 Lelonga moż 

na kupić suknię za czterysta franków, ale ч 

niestety są rzeczy „ktėre nie podlegają redū 

kcji cen, do tych należą kamienie @гогосей 

ne, obuwie i wyroby galanteryjne, tak bat 

dzo modne. Tu sezon nie kończy się nigdyć 

Celine:  



* 

Echa afery podrabiania Swiadecty 
w gimnazjum żydowskim w Baranowiczach 

Otrzymaliśmy następujący list od dyr. 

gimn. C. Epsztejna w Baranowiezach: 

Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W. związku z notatką, która ukazała si; 

w „kKurjerze Wileūskim“ z dn. 12 stycznia 

rh. w sprawie podrabiania świadectw szko!- 

ryeh, Dyrekcja Gimnazjum С. Epsztejas w 

Baranowiczach uprzejmie prosi o łaskawe 

umieszczenie w poczytnym dzienniku Sz. Pa 

na następującego sprostowania: 

Wiadomości podane w powyższej nolnt- 

te częściowo zupełnie nie odpowiadają rzc- 

tzywistości, częściowo zaś przedstawisją 'w 

przejaskrawionym i zniekształeonym świc- 

tle fakty, które miały miejsce. 

Zgodnie z in”*ormaejami, otrzymanymi об 

"władzy sądowej. aresztowany został wsżny 

łutejszego zastadu za kradzież trzech blan- 

žietow Jegitymacyj uczniowskich. Powyższe 

Čruki tenże waźny zaopatrzył w ckrągłą pie 

‚ Фхеб gimnazja:są. D> blankiełów i do pie. 

c”ęei dosta: się za pomreą podrosionyce 

klnezy. Druki te woźny sprzedał hyłema u 

tznawi gimnazjalnemu, który ws:pełnił ie 

fla różnych młodzieńców, poza szkołą sta- 

jących. 

Na skntek zeznania woźnege zatrzymano 

jednego z koncesjonsriaszy gimnazjuin, kló. 

e.” po przesłu:ho<'a zretał zwolniouy - йь- 

«? odzenie przeciwko» rierru uar:0no 

To jest faktyczny stan rzeczy. Reszta od- 

peda jako nieodpowiadająca rzeczywistości. 

A więc nie ma sprawy o fałszowaniu świa 

„KURJER” (4336) 

były w zamkniętych szafach, względnie w 

zamkniętych szufladach biurka. 

Łączę wyrazy wysokiego poważania 

A. STERNIN 

mat przymusu, 

Świadek Katarzyna 
dyr. Gimn. €. Epsztejna. w Baranowiczach 

Dopisek red. Jednocześnie otrzymaliśmy 

kcrespondencję z Baranowicz, w której auv- 

tor donosi, że zatrzymany koncesjonariusz 

gimnazjum po kilkudniowym przebywaniu 

w areszcie został ostatnio zwolniony, sprawa 

jednak przeciwko niemu, jak dotąd nie zo- 

stała umorzona. Śledztwo toczy się nadal i 

zatacza coraz szersze kręgi. Jak donosiłiśmy 

w ,Kurjerze* w dn. 13 bm. policja stwier- 

dziła, że baranowicka afera ze świadectwa- 

mi wykroczyła poza Baranowicze i sięgała 

Wilna oraz innych miast Polski. Jak stę do- 

wiadujemy, w Wilnie śłedztwo również to- 

czy się i w tym stanie rzeczy przesądzanie 

o stopniu winy lub niewinności kogokolwiek 

z zamieszanych do tej sprawy, byłoby, na- 

szym zdaniem, przedwczesne. 

synkowa, posiadała w 

z slostrą w Petersburg! 
bo boi się ją narazić 

Helenie Klusowej   obywateli sowieckich, 
        

EEST 

Wielkie wygrane 4 kl. 40 Lat. 

Kł. О. @В ©) ер 
Pi. 5 Ф. @Э ©) © 

sfrę w Pefersburgu. Siostra po mężu Pa- 

rym kierowała Okuszkowa. Pasynkowa pi 

sała do siostry, że zgubiła 
świadczące o jej prawach własności do 
folwarku. Po tym liście niespodziewanie 
okazało się, że adwokat Długacz ma ple- 
nipołencję. Ku wielkiemu żalowi Okusz- 
kowej folwark został sprzedany. Obecnie 

Drugi świadek, Jakub Wolfman, był 
powołany przez obronę. Miał świadczyć 
o jakiejś tranzakcji, Okazało się jednak, 
że nic nie wie | nie zna oskarżonych. 

proponował nabycie domu Bułancewych 

WOLANÓW stale WZEGGACA 
  

Okuszkowa ma sio- 

Polsce folwark, któ 
przez 

dokumenty, 

ul. Witoldowej. 

u nie koresponduje 

na prześladowania. 

adwokat Długacz 

z licytacji za niską Dyrektor 

     

fencyj, 
na Nr. 120324 

na Nr. 135421 

rano. 

Afera czterech adwokatów 
Wczoraj w procesie czterech adwoka 

fów zeznawali świadkowie, m. In. na te- 
stosowanego przez wła- 

dze sowieckie dla wydobycia plenipoten 
cji na sprzedaż nieruchomości swoich ©- 
bywateli, które się znajdują w Polsce. 

sumę, pod tym jednak warunkiem, że do- 
płaci mu pewną sumę. Klusowa na fo nie 
zgodziła się, bo wiedziała, że propozyc- 
ja Diugacza nie jest „czysta”. 

Mąż Klusowej potwierdza jej zeznania. 
Dodaje, że proponował za fen dom, znaj 
dujący się w Wilnie przy ul. Nadleśnej 7, 
5 tysięcy ziotych, a pofem o 500 złotych 

więcej od każdej sumy, zaproponowanej 
inną osobę. 

sprzedał ten dom innej osobie. 
Świadek Plotr Bielkiewicz ma matkę w 

ZSRR, która posiadała nieruchomość przy 
Świadek administrował 

fym domem. Był niepomiernie zdziwiony, 
gdy się dowiedział, że Długacz ma pleni- 
pofencję na sprzedaż nieruchomości maf- 
ki. Z listu matki świadek wie, że nie chcia 
ła sprzedać swej nieruchomości. Zmuszo- 
no ją do wystawienia plenipotencji. Biel- 
kiewicz, aby wyjaśnić sprawę chodził z 
adw. Florczakiem do Długacza. Po wyjś- 
clu od Długacza adw. Florczak młał po- 
wiedzieć „To Jest Jakaś mętna sprawa”. 

departamentu w Minisiersf- 
wla Skarbu, p. Tyrfelbaum, zeznawał na 
temaf działalności „Fidutil”. Instytucja ta 
nie cłeszyła się specjalnymi przywilejami 
Jeżeli chodzi o stosunek władz polskch 
do niej. Nie sprawowano Jednak nad tran 
zakcjami, dokonywanymi z mocy plenipo- 

wydawanych przez 

ZSRR, żadnej kontroli. 
do depozytu wydziału Mkwidacyjnego, 
czekają na decyzję władz. Co się z nimi 
zrobi nie wiadomo Jeszcze. ` 

Dalszy cląg procesu dziś, o godz. 9 

Mimo io Diugacz 

obywateli 
Sumy, wpłacane 

5 

POKOJE| 
TANIE, CZYSTE: i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa Chmieina 31 

Dia pp. czytelników „KKurjera Wileńsk,* 
15% rabato 

  

Dwóch wywrotowców 
wyslano do Berezy 
Na mocy decyzji p. wojewody wileńskie 

go onegdaj zostali wysłani do miejsca odo- 

sobnienia w Berezie Kartuskiej dwaj miesz 

kańcy powiatu dziśnieńskiego za działalność 

Likwidacja Kandy” 
nieletnich złodziei 
W Wilnie grasowała ostatnio banda n le- 

leinich złodziej. Dokonała ona szeregu kra- 

dzieży, policja jednak nie mogła przez dłuż- 

szy czas dać sobie z nimi rady. Młodociani 

złodzieje okradłi sklep ślusarski niejakiego 

Płóciennika, mieszkanie A. Kowarsklego 

przy ul. Kalwaryjskiej i szereg innych. One- 

gdaj dozorea domu Nr 28 przy ul. Mickiewi- 

cza zameldował w III komisariacie, że 

szkodę właścieielki tego domu Zofii Struga- 

czowej, żony znanego przemysłowca z Osz- 

miany, nieznani sprawey skradli 3 zlewy, 8 

nóżek do wanny oraz inne części instalaeyj 

wodociągowych. 

dectw maturalnych, również niezgodne z 
prawdą jest jakoby w kaneelarii panował 

nieporządek i że pieczęcie szkolne I druki 

znajdowały się w niezamkniętych szafach. 

Prąwdą natomiast jest, że blankieły świa- 

dectw 1 legitymacyj stale przechowywane 

Tabela loterii 
411-ty dzień ciągnienia 4 

It II ciągnienie 

Główne wygrane 
„Biala dzienna wygrana 5.000 
Bł. padła na nr. 194845 

100.000 zł: 132711 
(75.000 zł: 169947 | 
(0.000 zł: 139767. 

*5.000 zł.: 33901 126354 129243 
436709 149851 156707 
| 2.000 zł: 37584 48416 62113 
5653 88985 90495 93115 97512 
12254 124782 151499 159081 
88950 i 
1.000 zł.: 37937 38363 43795 

64500 64982 65359 75083 88664 
88860 103320 105393 111027 
116645 118217 122041 123366 
[126530 145976 151279 163298 
173282 175645 178390 179060 
283962 184658 185360 188845 

*" Wygrane po 200 zł. 
7 156 230 307 71 82 460 571 690 

075 79 227 76 879 447 79 BTL 86 
2 888 2083 106 74 277 340 81 574 

7 699 785 91 939 3003 24 85 104 
6 79 272 859 484 594 620 43 67 
43 4117 259 73 437 508 51 817 23 
4 5207 307 536 601 872 961 6051 
92 531 89 93 7118°522 74 758 8293 
73 694 720 28 96 807 29 88 958 
330 401 16 92 598 839 949 10214 
6 84 844 406 687 956 11026 112 
9 99 242 848 89 568 914 17 34 12145 
3 239 431 505 748 841 13050 52 85 
4 95 881 536 66 635 719 45 97 

60 964 14087 48 65 67 109 42 824 
15 786 900 15480 624 748 956 607 

16034 73 244 600 54 797 17000 41 
97 133 39 87 223 361 88 568 618 

6 825 55 65 74 921 88 68 18342 
0 75 79 85 468 556 747 892 953 
6 87 19227 49 542 52 649 761 866 
12 71 20058 282 362 444 563 87 
1 679 856 59 949 72 21062 224 811 

590 606 34 65 98 825 49 932 88 
28024 199 282 412 522 755 2836 
65 141 18 924 58 546 700 87 24084 
KBL 54 51 305 912 47 25126 78 
B6 api 7.688 704 T8 26986 180 202 
846 aię 4 586 803 04 27088 185 249 
851. 86g Sy 500 617 768 28112 73 

1› 863 77 972 29072 414 604 82 BO1 30134 348 402 533 96 99 656 
В72 809 12 81152 453 62 561 664 
i 49 884 32121 202 308 437 80 ni 600 947 83083 92 282 509 635 

84057 78 185 484 506 662 892 
85074 253 361 66 612 73 702 818 

22 86152 65 280 67 851 464 588 
p K ® 87193 880 655 77 718 42 

#°38069 71 315 18 97 645 701 809 
bo2 39050 106 299 335 427 503 94 
670 755 72 891 40380 408 500 623 55 
21 41079 131 240 460 87 652 734 844 
56 42560 613 769 43351 709 865 940 
4055 777 88 45089 94 170 95 271 
67 420 567 893 969 46056 149 60 
10 81 89 401 58 575 619 726 76 806 
7394 48015 36 133 68 388 526 75 87 
05 13 851 80 924 48 85 49024 114 |438 

1 345 586 50159 5l4 39 55 52900 
23 205 410 40 90 60 5715 845 912 
3285 366 74 95 485 751 825 96 54193 
14 351 419 576 82 627 868 55167 16 
9 350 70 602 718 872 956 56060 68 

204 18 708 921 65 57096 112 15 207 
©7 376 419 632 822 58071 134 265 386 
£01 20 962 59100 63 73 425 99 529 662 
40 801 5 37 917 60229 g0 316 472 511 
88 605 803 52 61023 211 99 340 419 

£03 108 17 47 805 32 52 963 62001 
872 481 $7 631 710 98 63114 57 317 

815 64032 46 141 227 485 671 787 871 

padły w 10-tvm dniu ciaanienin w znaneį ze szczęšcia ko!ekturze 
12.) Policja ustaliła, że kradzieży dokonała 

  

  
klasy 40 Loterii Państw. 

19 904 12 67 65332 617 645 816 69 
972 66174 81 296 835 643 96 67169 
319 481 93 689 711 68278 404 53 65 
579 87 648 750 62 879 81 986 69477 
535 789 825 57 70004 286 383 516 
11031 163 258 357 66 722 25 93 980 
72100 10 91 272 335 521 92 692 733 
819 34 51173060 235 15 43 59 501 15 
64 636 732 56 87 809 921 74161 208 

"| 32 84 396 532 34 637 818 67 75178 369 
84 89 558 90 95 717 831 39 41 909 

16019 128 401 71 526 77149 265 323 691 
78339 534 616 79034 256 92 333 528 74 607 
829 880 89 80016 49 59 141 82 387 446 661 
815 66 967 81038 76 86 166 232 54 513 71 
622 909 82123 294 318 49 51 

970 83118 53 98 216 26 340 97 474 510 84043 
88 159 67 333 406 73 
866 85000 223 
86186 271 417 18 
87096 126 210 58 

90043 45 138 

77 351 519 606 47 71 
48 98024 53 534 67 
943 99120 218 346 68 

100124 54 79 229 98 
972 101042 177 207 79 
920 63 102011 169 294 
100 23 48 210 309 83 
62 630 817 105250 343 64 576 83 84 634 743 

853 106010 220 340 417 556 645 79 107126 
501 86 868 108084 133 28 382 425 72 79 87 
732 860 109035 148 47 209 87 320 70 515 

59 60 702 66 824 97 827 110154 261 453 63 
Ti 75 87 698 812 66 67 963 66 111039 46 
103 282 500 73 627 67 700 43 977 112182 
221 311 89 91 455 819 82 113204 567 91 
614 89 758 83 858 900 1 

114415 642 740 115013 115 855 415 
78 99 510 116124 293 640 69 710 800 
32 948 76 1624 293 690 69 710 800 
117036 123 66 444 507 86 661 118019 
231 589 690 892 956 119192 303 465 
599 

120103 10 695 901 50 121354 91 
602 97 740 88 892 946 122062 95 100 
216 380 682 840 72 123015 420 550 
78 970 1 124022 6 143 76 86 334 66 
542 642 95 780 823 125219 314 27 68 
582 927 77 124023 179 231 76 7 324 
65 420 68 545 690 744 809 32 907 11 
127286 439 608 708 24 300 857 
128129 287 800 85 411 83 526 613 7 
22 70 129034 114 29 273 90 822 96 
450 642 64 750 73 80 937 61 130194 
326 73 420 897 131038 76 160 473 90 
544 6 652 794 836 992 182159 455 65 
641 816 78 929 183031 121 62 430 72 
590 134076 807 135089 121 290 497 
575 637 754 863 134105 91 202 52 453 
531 91 647 700 869 137328 482 663 93 
138009 72 9 111 39 292 328 807 77 
139398 755 936 A 

140001 255 419 617 83 951 1411 
271 00 4 390 474 S4 00 533 729 897 
142124 225 430 574 680 855 143302 
79 438 895 902 72 144129 43 220 320 
784 145072 306 406 655 898 915 41 
56 144087 218 29 695 817 23 33 
147348 766 991 148159 341 63 78 

80 508 88 714 48 149161 299 419 
51 91 662 98 731 85 942 150077 100 
39 434 508 760 87 867 161122 75 83 
200 46 330 62 8 95 666 7 92 832 968 

152160 258 68 800 60 479 930 
153024 136 44 204 5 54 66 306 69 
506 88 713 145142 236 361 487 838 
900 56 155322 80 87 548 655 72 95 
724 854 80 98 951 91 156000 120 
810 87 94 428 621 157075 205 15 
62 874 425 800 70 158104 898 474 
512 758 882 159171 515 8 81 812 
971 87 160016 210 48 457 684 822 

  

J. WE AN BW 
Warszawa, Marszałkowska 154 

Losy |-ej kl, 41 Loterii 

  

52 161148 68 81 374 799 839 
162060 214 82 394 405 542 739 803 
78 163102 65 243 53 413 757 988 
164200 69 498 584 608 743 98 872 
956 165158 414 88 616 80 836 47 
917 80 166279 99 366 80 451 771 
805 45 65 77 952 167238 317 493 
752 880 76 86 903 168002 158 67 
300 432 78 510 702 169194 372 480 
624 700, 

170011 400 752 171170 240 453 
544 955 172014 21 209 18 381 610 
37.50 786 173242 898 400 325 51 
61.674 721 961 174083 126 416 84 
642 54 913 175018 187 244 57 64 
504 653 758 827 53 77 952 48 86 
176120 206 98 497 722 50 70 77 862 
89 988 177133 85 808 98 426 586 
76 730 906 178351 41 421 89 618 
61 718 841 917 179008 73 95 192 
228 368. 

180101 9 210 70 307 8 88 587 848 
181053 162 254 387 689 182043 
322 92 565 95 615 90 700 183532 
66357 95 702 60 77 184037 73 149 
292 371 400 45 537 606 708 809 
8 185109 261 69 392 591 884 67 
186122 44 431 518 66 70 187084 
109 88 245 402 525 670 801 10 
188052 134 203 18 325 426 686 741 
62 981 180261 411 83 532 49 783 
824, 

190460 561 718 30 848 83 191032 
102 41 335 552 70 697 745 84 806 48 
904 32 73 192014 41 224 428 69 79 
583 788 923 193023 88 15 63 
970 194370 95 458 509 40 68 714 52 
81 937 58 о 

ii ciągnien 2 | 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20.090 zł. 

padła na nr. 116502 
50.000 ma nr. 105769 
15.000 na nr. 170680 
10.09 na nr. 142413 
5.000 na nr. 89081 115086 
2.000 na nr. 13932 19657 20736 

25109 28745 31702 33720 45276 
46069 53988 102971 105449 109500 
191355 

1.000 na nr. 15097 28975 30802 
45049 49943 56680 58358 60911 
64956 91257 96923 99063 108668 
112688 112818 113014 144265 150783 
157387 166866 177305 156383 191072 

Wygrane po 200 zł. 
100 1128 330 72 77 632 954 2874 

994 3463 576 624 858 4269 788 5223 
672 898 6024 40 419 589 753 7039 54 
741 803 8030 137 54 5619 5 776 987 
9007 169 682 1023 28 76 878 979 
11178 544 650 733 12364 84 652 72 
13057 570 777 14014 161 359 15031 
744 14 906 16295 311 485 709 17101 
437 621 69 810 20 18172 254 746 990 
19238 312 38 597 616 749 993 

20514 849 21050 22390 607 735 
23228 502 651 24353 741 865 976 94 
25361 26198 50 27190 218 408 35 803 
20 69 2842 657 948 29495 537 768 
829 40 97 30156 223 566 657 7238 820 
54 31054 229 301 781 85 32083 108 
29 284 97 86 33029 62 247 571 645 
747 801 12 34322 36 623 813 915 
35509 65 731 36208 36 413 943 37188 
802 74 38217 340 468 768 39489 559 
98 727 13 

40292 538 830 68 993 41290 348 
17 42192 674 43511 44500 662 716 74 
45258 319 432 79 48240 91 360 920 
23 47146 220 578 695 910 48098 183 
641 722 82 865 998 49029 314 596 
618 29 59 879 922 50173 617 51264 
537 769 52165 286 502 65 669 925 
53166 704 54027 74 249 456 518 
55185 299 429 22 840 56037 220 395 
466 85 661 783 802 908 57087 99 303 
58 860 58083 59256 513 780 

_ 60344 405 19 517 61864 62224 51 

      są już do nabycia 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędn, 
Telefony w po! 

— Cen ystępne. 
jach Winda osobowa       

szajka nieletnich złodziei. Aresztowano 15- 

letniego Wincentego Tatiłowa. jego rówieś- 

nika Józefa Zajączkowskiego oraz kilku in- 
nych chłopców. Wszystkich skierowano do 

Izby Zatrzymań. (e) 

392 455 722 63096 500 64043 240 412 
683 866 932 65673 707 66070 270 
933 67150 285 356 561 851 68061 109 
207 427 39 69097 211 57 521 722 35 
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Ks'ąiti nadesłane 
do Redakcji, 

Wydawnictwo Książnica-A 
tlas, Lwów — Warszawa: 

Zofli Nałkowskiej: 

a) „Charaktery”. 
b) „Choucas”. 
c) „Dom kobiet”, 

Nakładem Ks. F. Hoesicka: 

Kazimiery Alberti: — . 
„Więcierz w głębinie", 

" Nakład. Spółka Wydawn. 
Czasop. w Warszawie: 

„Przegląd Współczesny” 

styczeń 1938, Nr. 1 (189). 

Nakł, Druk. Wyd. Ks. Jezu 
Iłów. 

„Przegląd Powszechny” za 
styczeń 1938 r. Nr. 1 (649). 

S. A. Z. G. „Drukarnia Pol- 
ska“ — Warszawa. 

Problemy Dalekiego Wsch. 
„Konflikt Japońsko-Chińs- 

a= 
„W poszukiwaniu właści- 

wych rozwiązań  gospodar- 
czych I społecznych”, Zesz, 4. 

„Kalendarz Leśny” 1938 r. 

[Wydawnictwa Oddz. Wil. 
Zw. Zawodow. Leśników RP. 

„Zdrowie Publiczne” 

Miesięcznik nr. 
dzień 1937 r. 

Wyd. Polskie Tow. Higie- 
niczne. 
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DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 

„ZNICZ“ 
Wilno, uł. Biskupia 4, 

Telefon 3-40 3 
Dzieła książkowe, książki : 
dla urzędów, bilety wiży- 
towe, pas a 5 Ё 

, szenia, afisze Ikieg 
| rodzaju roboty Grakarskie | 

WYKONYWA 

— PUNKTUALNIE — 
TANIO i SOLIDNIE 

   

   

  
     

   
PRACOWNIA 

GBUWIA 
M. DRZEWIŃSKI 

ul. Wiieńska 35 
(wejście od PI. Orzeszkowej) 

Przjimuje obstalmaki | reporacje 3“ 
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€ zy Polesie mma być 
PCZEPW CLCH 2... 

Właściciele wielkich latyfundiów 
w Anglii bardzo często znaczne 0%- 
szary gruntów, nawet ornych, pozo- 
stawiają bez uprawy, aby w stanie 
pierwotnej dzikości nadawały się do 
po'owania „par force“. 

„Litošciwe“ i „humanitarne“ rzą- 
dy Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej po wytępieniu przez „pio 
nierów cywilizacji zachodniej kiku 
nastu milionów Indian potworzyły w 
niektórych stanach rezerwaty, w któ 
rych po prostu hodują „ostatnich Mo 
hikan rasy czerwonej”, aby potom- 
kowie zdobywców Nowego Świata 
mogli oglądać tych, z którymi ich oj- 
cowie walczyli. 

U nas w Polsce, takich przejaskra 
wień nie ma. Mamy rezerwaty żub- 
rów w Parku Narodowym w Biało- 
wieży, rezerwaty łosi w kilku nadleś- 
nictwach państwowych i w Ordyna- 
«cji Dawidgródeckiej Karola Radzi- 
wiłła, — te jednak nie służą dla tak 
snobistycznych celów, jak tereny ło- 
wieckie parów i lordów angielskich 
lub rezerwaty wojowniczych ongiś 
Siuksów czy Delawarów w Ameryce. 

Gdy jednak przyjrzymy się na- 
szej rodzimej, polskiej polityce w sto 
sunku do Polesia — nasuną się nam 
niewątpliwie pewne smutne analogie 
czy reminiscencje, jeśli już mamy u- 
żywać określeń delikatnych... 

Polesie... Olbrzymi obszar, więk- 

szy od niejednego państwa suweren- 
rego w Europie i poza Europą... 

Polesie... Kraj łosi i głuszców, bo- 
brów i rysiów, królewskiej zwierzyny 
t królewskich zaiste łowów... 

Polesie... Moczary i bagna... Wo- 
da, oczerety i niebo... I ptactwa wod- 
rego moc nie przeliczona... 

Polesie... Kraj egzotyczny... Pió- 
rem wielkich poetów wielekroć opisy 
wany raj dla myśliwych, rybaków i 
włóczęgów, tylko naturę kochają- 
cych... ; . 

A može Polesie — kraj nędzy i 
„Loltuna“, kartofla „lebiody“ i ryby, 
zamiast chleba i mięsa, kraj, w któ- 
rym na jeden kwadratowy kilometr 
uprawnej i zdolnej wyżywić człowie- 
k:: matki - ziemi przypada 250 do 400 
ludzi, kraj, który pod względem gę- 
stości zaludnienia w stosunku do u- 
żytków rolnych i przyrostu natural- 
nego może konkurować... z Chinami 
czy Indiami Brytyjskimi... Kraj, w 
którym po 14 nie raz ludzi mieszka 
w kurnej chacie, i sypia na gołych ła- 
wach i żywi się, Bóg wie czym, i żyje, 
Bóg wie jak.. 

Polesie jest w modzie. Dużo się 
o nim pisze — nawet w stołecznych 
gazetach, dużo się mówi — nawet 
przez rozgłośnię radiową Warsza- 
wa I... 

W roku bieżącym obchodzić bę- 
dziemy 20 rocznicę odzyskania Nie- 
podległości W radosnej uroczystości 
weźmie udział Polesie, zawsze pols- 
kie, „tutejsze”, własne, nasze. Ale je- 
żeli przed tym zastanowimy się bez 
wzruszeń, bez wsze.kich elementów 
uczuciowych, na zimno i z ołówkiem 
w ręku zaczniemy obliczać, co zrobi- 
liśmy dla naszego, pierwotnego Pole- 
sia w ciągu tych lat dwudziestu, nie- 
stety, smutny wypadnie rachunek. 

Nie wiele daliśmy Polesiu. Jest 
wprawdzie więcej szkół i ma być jesz 
cze więcej, bo wkrótce będą wznoszo- 
ne szkoły - pomniki imienia Wielkie- 
go Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
jest sporo świetlic wiejskich, są w 
nich i gazety do czytania i radio do 
słuchania, są konkursy przysposobie 
nia rolniczego i konkursy czystości w 
chacie wiejskiej, i wiele inych ład- 
nych rzeczy, świadczących o postę- 
pach kultury na wsi poleskiej. Ale czy 
to wystarcza? Nie samym chlebem 
żyje człowiek, ale nie mam pewności, 
czy sama kultura do tej funkcji jest 
dostatecznym elementem. A właśnie 
chleba powszedniego nie wiele Pole- 
szukowi przybyło... : 

Były studia nad projektem me- 
lioracji Polesia, ba, nawet całe wiel- 
kie biuro projektowania ze sztabem 
fi chowcėw - inżynierów, aero-foto- 

1 topo-grafów, ale o samej melioracji, 
o usunięciu bagien, o wydarciu wo- 
dzie bodaj trochę gruntów pod karto 
ile czy żyto jakoś dotychezas cicho i 
głucho. Nawet biuro z Brześcia aż do 
Warszawy wyjechało. | 

Były projekty budowy kolei żela- 
znej z Kamienia Koszyrskiego przez 
Drohiczyn do Wacewicz czy nawet do 
Wołkowyska, ale w rzeczywistości... 
został w międzyczasie zdjęty, jako nie 
potrzebny, drugi tor na magistrali ko 
lejowej Brześć — Pińsk — Łuniniec. 
može go zrekompensuje szosa, którą 

  

  

się pięknie z „trylinek* buduje — nie 
wiem, bo fachowcem nie jestem. 

Było kilkanaście tartaków, i były 
zarobki przy wyrębach i zwózce, a 
dziś większość z nich „nie idzie”, i 
pieniądze dla Polesia też „nie idą". 

Mógł Poleszuk łowić ryby, gdzie 
chciał, bo woda była niczyja, boska, 
ałe dziś ustawa rybacka nie zawsze 
wodę za boską uznaje... 

Jest więc trochę kultury, może dla 
tego, aby to Polesie nie było już tak 
całkiem egzotyczne i nie europejskie, 
ale tak w ogóle — to trochę rezerwat, 
a trochę teren do polowania parów i 
lordów nie angielskich. Zresztą i co 
do tej kultury też w niektórych dzie- 
dzinach nie bardzo jej przybyło, bo 
weźmy choćby szkolnictwo średnie 

zawodowe czy ogólno - kształcące, a 
przekonamy się, że i szkół tych jest 
nie wiele i miejsc w nich mało, a dla 
dziecka chłopskiego bodaj w ogóle 
nuiejsca brak. A jeżeli jest — to za 
drogie. I bywa, że takie sobie pole- 
szuckie chłopię chce iść „do szkół*, 
bo szkoły powszechnej mu za mało, 
i nie przyjmują go do gimnazjum pań 
stwowego w jakimś Brześciu czy Piń- 

sku ani do jednej „wyższej szkoły” 
państwowej, szkoły polskiej, bo nie 
ma w niej miejsc wolnych, a owszem 
przyjmą go do prywatnego gimnaz- 
jum rosyjskiego, i wpis tam za niego 
zapłacą, i kultury mu również  tro- 

chę dadzą — ale innej, nie naszej. 
Poč przecie nasza stolica poleska, 

Brześć, liczący z górą 50 tysięcy mie- 
szkańców, posiada już jedną średnią 
szkołę państwową i to mieszczącą się 
w budynku nie państwowym. A inne 

  

  

nasze stolice powiatowe bynajmniej 
nie wszystkie, tylko cztery, też mają 
tylko po jednym gimnazjum państ- 
wowym, a średnich szkół zawodo- 
wych państwowych i dla wszystkich 
dostępnych, zdaje się, dotychczas wca 
le'nia ma. Na dwadzieścia lat „pracy 
państwowo - twórczej” dla przeszło 
milionowego Polesia taka znikoma 
Lieść średnich szkół państwowych — 
to chyba trochę za mało. Prywatne 
szkolnictwo tych luk nie wypełni. A 
w takich warunkach trudno myśleć 
o-wytworzeniu własnej, tutajszej, po- 
leskiej inteligencji, której znowu ele 
ment napływowy z centrum kraju nie 
zastąpi... 

Idą apele i wezwania do społeczeń 
stwa o ofiarność, o poświęcenie, o 
przetrwanie ciężkich czasów i zapew 
nienia a obietnice, że kiedyś potem i 
Polesie będzie podciągane wzwyż... 

Do dziś jednak to piękne hasło Na 
czelnego Wodza, rzucone całemu kra 
jowi, jako nakaz na dziś, na codzien- 
ną pracę dla Państwa, dla naszego 

Polesia pozostaje, niestety, tylko mu- 
zyką przyszłości, kto wie, jak jeszcze 
odiegłej. Dziś Polesie nie idzie wzwyż. 
Ci, co je cheą podciągnąć, nie mają 
dość sił, a ci, co mogliby to zrobić — 
mają za wiele kłopotów... 

I wydaje się, że to olbrzymie, roz- 
ległe Polesie wśród innych trosk i po 
trzeb codziennych, kurczy się i ma- 
lcje i niknie, jak kulkuset-hektarowy 
rezerwat dla bobrów w ogromie ob- 
szarów leśnych i wodnych Ordynacji 
Dawidgródeckiej... 

Quo usque tandem?.. 
Efel. 

БНИЕНОВТЫНЕЛЯТЬ 

Czy to jest nam obojętne ? 
Skomplikowany przebieg zjawisk w 

życiu współczesnym zmusza, dla osiągnię 
cia pewnych zamierzeń, do współdziałania 
ze sobą czynnika rządowego z czynni- 
kiem obywatelskim, społecznym. Jest to 
wynikiem tego, że państwo, które ma bar 
dzo liczne zadania do wypełnienia, na któ 

rego barkach spoczywa odpowiedzialność 
za całokształł życia zbiorowego, nie mo- 
że wdawać się zbytnio w szczegóły, mu- 
si więc pozosławić cały szereg zadań sa- 
mym obywatelom do wypełnienia. Tym 
bardziej uwypukla się rola organizacyj, I 
to zarówno gospodarczych jak i społecz- 
nych, w życiu współczesnym. Muszą one 
przejąć część tych zadań od państwa, co 
jest ważne, szczególnie na odcinku gos- 
podarczym, gdzie rola organizacyj samo- 
rządowych, spółdzielczych, związków za- 
wodowych, wreszcie inicjatywy jednostek 
jest w pełni doceniana, Jeszcze wyraźniej 
widać to na odcinku życia społecznego 
obywałeli, gdzie realizacja pewnych za- 
mierzeń wymaga bardziej indywidualnego 
podejścia do obywatela. Na tym odcinku 
przed organizacjami społecznymi otwie- 
ra się wielkie pole do działania. 

Wszystko to piszę nie dla teoretyzo- 
wania, lecz dla wyciągnięcia pewnych 
wniosków praktycznych. > 

Na naszym terenie jesteśmy świadka- 
mi pewnego przejawu życia społecznego 
i gospodarczego, jakim jest masowa emil 
gracja ludności wiejskiej do Łotwy. Sta- 
ła się ona już obecnie zagadnieniem, któ 
re wymaga nie tylko zwrócenia na siebie 
bacznej uwagi, lecz również pewnych kro 
ków świadomych, realizacji pewnego pro 
gramu. 

Znaczenia tej emigracji bynajmniej nie 
zamierzam 'przeceniać. Nie twierdzę, że 
może ona trwale polepszyć los przelud- 
nionych ziem północno-wschodnich jako 
całości. Lecz wobec szczupłości środków, 

jakie mamy do dyspozycji, nie możemy ża 
dnego z nich pomijać. To też wyciągnię- 
cle jak największych korzyści z emigracji 

sezonowej do Łotwy (oczywiście utrzyma- 
nych w ramach możliwości, dyktowanych 
przez dobre sąsiedzkie stosunki z tym kra 
jem), winno być pierwszym naszym postu- 
latem. 

Dla osiągnięcia tego celu nie wystar- 
czą jednak wysiłki samych tylko jednos- 
tek, musi to być wysiłek zorganizowany, 
zbiorowy, w dużym stopniu — obywatels 
ki. Państwo w zakresie emigracji do tot- 
wy daje dużo: organizuje rekrutację i 
przejazdy, dba na ile go stać o opiekę i 
dobro wychodźców za granicą, lecz pań- 
stwo, jak już podkreśliłem, nie może zaj- 
mować się wszystkim, musi ono otrzymać 

pomoc i współdziałanie ze strony społe- 
czeństwa. Niestety jednak dotychczas ta 
pomoc i współdziałanie ze strony organi- 
zacyj społecznych jest znikoma, natomiast 
organizacje gospodarcze wcale nie inte- 
resują się kwestią wychodźtwa sezonowe- 
go na Łotwą. Wszystko spoczywa na bar- 
kach państwa. A przecież nie brak nam 
chyba organizacyj społecznych i gospo-   

darczych, które mogłyby się tą kwestią 
zająć. 

Właśnie do tych organizacyj chciał- 
bym skierować kilka zasadniczych pytań: 

Czy to jest nam obojętne, że pewna 
część naszych wychodźców, po swoim po- 
bycie w Łotwie traci poczucie więzów mo 
ralnych, religijnych, narodowych, łączą- 
cych ją dotychczas ze środowiskiem 
-(zwrócę tylko uwagę na wielką ilość dzie- 
ci nieślubnych, przywożynych przez na- 
sze dziewczęła wiejskie z Łotwy)? 

Czy ło jest nam obojątne, że duża 
część wychodźców w Lolwie jest krzyw- 
dzona w ten lub inny sposób przez niesu- 
miennych pracodawców, że konsulaty na- 
sze, mimo olbrzymich, pełnych poświęce- 
nia wysiłków, nie są w słanie zapewnić 
im należytej opieki? 

Czy to jest nam obojętne, że wychodź 
cy, zarówno w czasie wiosennej rekruta- 
cji, jak | w czasie masowego powrotu z 
Łotwy jesienią, po przebyciu wielu kilo- 
metrów pieszo, lub po przejechaniu wielu 
kilometrów koleją, nie mają gdzie zanoco 
wać, odpocząć, posilić się za tanie pienią 
dze i zalegają pokołem budynki stacyjne. 

Czy to jest nam obojętne, że ciężko 
zapracowane grosze są w sposób lekko- 

myślny irwonione, podczas gdy mogłyby 

być užyte na poprawę małerialną ludnoś 
ci wiejskiej ziemi naszej? 

To wszystko nie może być nam obo- 
jętne i dlatego czas najwyższy, aby te 
wszystkie zagadnienia o bardzo donios- 
łym znaczeniu społecznym i gospodar- 
czym, rozwiązać w sposób jak najbardziej 
właściwy. 

B. Kopeć.   

KRONIKA 
  

STYCZEŃ Dziś Henryka 1 Marty 

1 9 Jutro Fabiana i Sebastiana 

Wschód słońca — g. 7 m. 34 

Zachód słońca — g. 3 m. 26 
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Środa 

Spostrzeżenia Zakładu [deteorologi USB 
w Wilnie dnia 18.1. 1938 r. 

Ciśnienie 746 34 
Temperatura średnia З- 1. 
Temperatura najwyższa +- 2. 
Temperatura najniższa 0. 
Opad 2,2. 
Wiatry połudn.-zachodnie. 
Tendencja — wzrost. 
Uwagi — pochmurno, śnieg. 

NOWOGRÓDZKA 
— Akcja społeczna urzędników sądo- 

wych w Nowogródku. Dnia 15 bm. odby- 
ło się w Sądzie Okręgowym walne ze- 
branie Oddziału Sądowego Ligi Morskiej 
i Kolonialnej. 

Jak wynika z sprawozdania do Od- 
działu należą bez wyjątku 'wszyscy są- 
downicy. Liczba członków Oddziału wy- 
nosi 143. W ciągu 1937 roku zebrano 
i przekazano do Obwodu sumę 1326 zł. 
Ponadło przekazano 400 zł 88 gr na Fun 
dusz Obrony Morskiej i 40 zł na cele kół 

szkoleniowych. 
Do zarządu na 1938 rok wybrano po- 

nownie: na prezesa p. H. Muraszko, preze 
sa Sądu Okręg., na wiceprezesów zarzą- 
du: p, Jacuńskiego, prokuratora $. О. 1 p. 
Narkiewicz-Jodko wiceprezesa S. O., na 
sekretarza p. Kolasińskiego kierownika se 
krełariafu Prokuratury i na skarbnika p. 

Šmietanową. 
Oddział Sądowy L. M. K. zorganizo- 

wał sekcję Obrony Morskiej i prowadzić 
będzie zbiórkę na powyższy cel. 

W łymże dniu odbyło się w Sądzie 
zebranie również i Koła Sądowego L. O. 
P. P. Także i w tej organizacji sądownicy 

wykazali ofiarność, bowiem przekazano 

za ubiegły rok tytułem składek członkow 

skich 531 zł 10 gr. Zarząd Koła pozostał 
na 1938 r. w składzie podanym wyżej. 

— Koncesja dla nieistniejącej organi- 
zacji. Z dniem 1 stycznia br. cofnięta zo- 
słała koncesja na sprzedaż wyrobów alko 
holowych w „Resursie Kupieckiej“, mie- 
szczącej się na górze Zamkowej. Koncesja 

ła nadana zosłała w swoim czasie dla 

„Okręgowego Stowarzyszenia Kupców 
Polskich" w osobie p. Podleckiego. Jed- 
nakże, jak się okazało takiej organizacji 
dotychczas nie ma; w każdym razie 
nigdzie ona nie jest zarejestrowana i dla 
tego władze skarbowe cofnęły tę kon- 
cesję. Powstaje więc pytanie: kto i na 
jakiej podstawie korzystał dotychczas z 

tej koncesji? 
— leszcze jeden sklep wódek. Nad 

sklepem wędlin Szonerta wywieszony zo- 
słał szyld, że się sprzedaje łam wódkę. 
Koncesjonariuszem jest p. Chać, emeryto- 
wany komisarz... kontroli skarbowej. 

LIDZKA 
— Dekoracja krzyżem zasługi. W dniu 

16 bm. w sali konferencyjnej Starostwa od 
była się dekoracja Krzyżami Zasługi. De- 
koracji dokonał starosta lidzki. 

Udekorowani zostali srebrnym  krzy- 
żem zasługi Jan Kożelowski — referent 
wojskowy Starostwa, brązowym krzyżem 
zasługi Markiewicz — nadleśniczy, Oko- 

wicki Stanisław i Sienkiewiczowa — u- 
rzędnicy poczł i telegrałów. 

— Kurs szybownictwa I spadochronlar 
stwa. W dniu 15 bm. w lokalu pracowni- 
ków lotnictwa rozpoczął sią teoretyczny 
kurs szybownictwa i spadochroniarstwa. 
Pierwszy wykład inauguracyjny wygłosił 

Echa zjazdu turystyczno-gospodarczego 
Suwalszczyzny 

Obrady drugiego z kolei zjazdu Su- 
walczan, wywołały niebywałe zaintereso- 
wanie całego społeczeństwa, Z niecierpli 
wością oczekiwano wyników i rezultatów 
obrad zjazdu, który przecie stanowić miał 
o rzeczach, sprawach i zagadnieniach tak 
bezpośrednio związanych z interesami 
miejscowego społeczeństwa, który dotk 
nąć miał odwiecznych, tutejszych bolą- 
czek i znaleźć zgubiony gdzieś po kar- 
łach życia, a nieurzeczywistniony przez 
historię szlak wybawienia, Jesteśmy więc 
w przede dniu narodzin wielkiego czynu! 
Zmocujmy własnymi dłońmi kolisko ludzi 
dobrej woli, którzy ten czyn wykrzesać 
pragną. Słańmy wszyscy do rzetelnej ro- 
boły. A roboty łej jest ogrom cały. 

Przede wszystkim, jak z obrad samych 
wynika, wobec surowego klimatu Suwal- 
szczyzny i marnej gleby, dającej przeważ 
nie ujemne wyniki gospodarcze, należy 
przesławić gospodarstwa rolne z gospo- 
darki zbożowej na gospodarkę handlową, 
uprawę -włókienniczą, oraz sadownictwo 
handlowe i pszczelnictwo.. Już bodaj ten 
jeden punkt mówi o rozmachu zamie-   

„rzeń. Jest fo przecie całkowiłe przeobra- 

żenie lokalnego ustroju gospodarczego. 
Jest to właśnie możliwość wybrnięcia z 
beznadziejności sytuacji i wkroczenie w 

nową erę rozrostu gospodarczo-przemys- 
łowego. A teraz słów kilka o mieście. W 
dyskusji na temat miasła powstałej, о- 
gólnie stwierdzono  katastrofalną wprost 
sytuację pod względem estetyki wyglądu, 
rozwiązania urbanistycznego, stanu ulic, 
przedmieść i czystości. Zniknąć musi to 
obrzydliwe, wielkie bajoro brudu, tworzą 
ce w środku miasta rynek, jak również, 
dla kontrastu śmieszności chyba” „Arka- 
dią" nazwane, grzęzawisko, A te szpełne 

szopy i płoty, rozwalające się przy wjeź- 
dzie do miasta? Zafroszczyć się należy o 

wygląd samych domów, wyłożyć główne 
unice kostką, wybudować solidne hotele, 
kąpielisko, skanalizować miasto, założyć 

bibliołeki i muzeum regionalne. 
O tym przede wszystkim należy pomy- 

śleć, zanim rozpoczniemy wabić ku sobie 
nieszczęsnych turystów. Tym ostrym, być 
może w części słusznym, zarzutom, odpo 
wiedział prezydent miasta p. Walerian   

inż. Bohatyrew. Na kursie jest około 70 
słuchaczy, 

— Na walnym zgromadzeniu Kolejo- 
wego Koła LOPP w Juraciszkach, został 
uchwalony dnia 10 bm. następującej tre- 
ści wniosek, złożony zgromadzeniu przez 
p. Dymitra Jasiukiewicza: 

„My mieszkańcy wsi Lepieszki | oko- 
lie, ciążących do stacji Juraciszki, w wy« 
pełnieniu woliWielkiego Marszałka Pols- 
kl Józefa Piłsudskiego, pozostawionej nam 
w testamencie dziejowym, pragniemy cał 
kowicie zerwać z tym, ca niegodne I nie- 
szlachetne. W miarę posiadanych możliwo * 
ści, sfarać się będziemy o unikanie zakłó 
ceń spokoju publicznego | innych z tej 
drogi nawracać będziemy. 

W imię dobra powszechnego gremial 
nie przystępujemy do organizacyj, stwarza 
jących potęgę Państwa Polskiego, a w 
szczególności do Ligi Obrony Powlefrz- 
nej I Przeciwgazowej. 

Dążyć będziemy, by młodzież — dzie- 
cl nasze wyrosły na światłych I godnych o- 
bywateli. - 

Znojną pracą wykonywać chcemy lep- 
szą przyszłość własną | całego państwa, 
by stać slę drogowskazem dla innych o- 
bywatell w wykonywaniu najszlachetniej- 
szych obowiązków względem Najjaśniej. 
szej Rzeczypospolitej Polskiej”. 

NIEŚWIESKA 
— Wobec wyjazdu z Nieświeża do- 

łychczasowego opiekuna społecznego 
IV Obwodu d-ra Segałowicza, Rada Miejs 
ka powołała na wakujące słanowisko o- 
piekuna lek. dent. Nachmana Kagana. 

— Furla pod wpływem alkoholu. Za 
trzymany zosłał w Siniawce awanturujacy 
się pod wpływem alkoholu  Ilukiewicz 
Jan. Przytrzymany przez policję, a następ 

nie osadzony w areszcie połamał tam kra 
ły i zdemolował urządzenie. 

WILEJSKA 
— Kurs narciarski. W tych dniach został 

w Wilejce zakończony ośmiodniowy kurs 

narciarski. Wzięli w nim udział członkowie 

Związku Strzeleckiego z różnych stron po- 

wiatu. Organizatorem kursu była powiatowa 

komenda P. W. i W. F. Jazda na nartach 

trwała 4 godziny dziennie. Wicezorem odby- 

wało się wychowanie obywatelskie, które 

prowadzili bezinteresownie pp. Szajner, Fi- 

tuch, Rodziewicz i komendant powiatowy 

Z. S. Jankun. 

— Zakończenie Kursu Kroju I Szycia w 

Kołowiezach. Koło Gospodyń Wiejskich we 

ws' Kołowicze uruchomiło kurs kroju i szy- 

cia dla 23 uczęstniczek. Uczyły się one pod 

kierunkiem instruktorki p. Konstancji Szyd- 

łowskiej szycia ubrania i bielizny z własno- 

ręcznie zrobionych tkanin Inianych. Poza na | 

uką kroju i szycia odbywały się parę razy 

w tygodniu zajęcią świetlicowe. 

Uroczyste, zakończenie z udziałem staro- 

sty, inspektora szkolnego i przybyłych z Wi- 

lejki gości, zakończenie kursu odbyło się 

w sobotę. Urządzono piękną wystawę prac 

kursistek, zorganizowano wieczór insceniza- 

cyj i piosenek ludowych, po czym odbyło 

s'ę dla wszystkich obecnych przyrządzonć | 

pizez kursistki przyjęcie a potem zabawa 

taneczna. 

O podobne kursy zabiegają sąsiednie wsie 

Barańce i Iliszczewicze, nie wiadomo jed- 

nak czy szczupłe fundusze K. G. W. pęzwolą 

na przeprowadzenie nauki kroju i szycia w 

obu tych wioskach. 

RUDOMIŃSKA 
— Jasęłka w Czarnym Borze. Staraniem | 

zarządu szkoły powszechnej im. Marszałka 

J. Piłsudskiego w Czarnym Borze w dni — 
15 1 16 bm. dziatwa tejże szkoły odegrałń | 

pod reżyserią nauczycielki S. M. Durbasów* 

ny „Jasełka”, Często wyrywające się z widó 

wni słowa podziwu oraz rzęsiste oklaski li-- 

cznie zgromadzonych po każdym odegranym 

akcie, świadczyły o tym, że nie tylko deko- 

racja i śliczne stroje podobały się ale i gra 

maluczkich. Dochód przeznaczono na celć 

szkoły. Widz. 

N.-WILEJSKA 
— Referat Obywatelskiego Wychowa 

nia Ogniska K. P. W. w Nowej Wilejce 

przygotowuje na dzień 22 bm. uroczystą 

akademię w 75 rocznicę powstania stycź 

niowego. Program będzie się składał £ 

okolicznościowych przemówień, produk+ 
cyj orkiestry wojskowej, chóru KPW. I 
Zw. Młodz. Akademickiej, melodeklama 
cyj oraz śpiewu solowego. 

Łopałło, który szeregiem słatysyk, wykre- 
sów i wyciągów z budżeu, scharakteryzo 
wał finansowa sytuację miasta, określająć 
ją jako wyjątkowo ciężką — chociażby 
już ze względu na zadłużenie, sięgające 
sumy zł. 2.400.000. 

Po obradach uczestników zjazdu wyda 
no w salonach Resursy obiad. Organizać 
ja zjazdu bez. zarzutu, Zasługa to miejsco 
wego oddziału P. T. K. z prezesem, dy 
Kruszewskim na czele, S. D. 
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31 plenarne zebranie 
izby Przemysł.-Handi. w Wilnie 

W dniu 17 stycznia odbyło się 31 ple- | w Wilnie, stwierdzając jej duże znacze- 
narne zebranie Izby Przemysłowo-Handlo 
wej w Wilnie, któremu przewodniczył 

prezes Izby Ruciński. 
Radca Żejmo zreferował sytuację w 

sprawie reformy świadectw przemysło- 
wych. W sprawie tej zebranie powzielo 
masiępującą uchwałę: 

31 plenarne zebranie Izby Przem.- 
Handl. w Wilnie wypowiada się kate- 
gorycznie za całkowitym zniesieniem 
świadectw przemysłowych 1 wprowa- 
dzeniem ekwiwalentu wyłącznie w po 
staci jednolitego podwyższenia stopy 
podatku obrotowego. Gdyby - rząd 
podtrzymał swoją tezę o wyodrębnie- 
niu podatków na samorządy | szkol- 
nictwo zawodowe, należy bezwzględ- 
nie sprzeciwić się, by lustracja ! Inka- 
so kart rejestracyjnych należała do or 
ganów samorządu teryforialnego | żą- 
dać zróżniczkowania ceny kart reje- 
stracyjnych. : 
Po sprawozdaniu z działalności Izby 

Przem -Handl. w Wilnie za czas od 20.X, 
1937 r. do dnia 15.1. 1938 r. zebranie wy- 
brało Komisję Rewizyjną Izby w składzie 
tadców: Barłoszewskiego,  Brzozowskie- 
go, Chomińskiego, Frida i Załkinda, po 
tzym dyr. Barański złożył sprawozdanie 
x przebiegu wielkiej narady gospodarczej   

nie dla pracy nad podniesieniem gospo- 

darczym ziem północno-wschodnich. Zna 

czenie tej narady było z łego powodu 
doniosłe, że stanowi ona punkt uintensyw 
nienia akcji wschodniej. Zostaną wresz- 
cie ruszone z martwego punkłu tak ważne 
sprawy jak elektryfikacja Wileńszczyzny, 
powsłanie przemysłu celulozowego w 
okręgu grodzieńskim, który zatrudni oko 
ło 1300 robotników „jak rozszerzenie de- 
krefu o ulgach podatkowych dla inwes- 
tycji itd. EI 

Na zakończenie omówiono sprawę Tat 
gów Północnych, podkreślając duże zna- 
czenie gospodarcze tej imprezy. W kwe- 
stil tej powzięło nast. uchwałę: 

31 plenarne  posledzenie Izby 
Przem.-Handl. w Wilnie wyraża zgo- 
dę na angażowanie się Izby w grani- 
cach jej możliwości w poparciu Tar- 

gów Północnych w Wilnie w zakresie 
finansowania niezbędnych Inwestycji 
I zleca zarządowi przeprowadzenia w 
tej sprawie pertraktacji w tow. Targów 
Północnych. 
Konkretna umowa pomiędzy Izbą 

Przem.-Handl. a tow. Targów Północnych 
podlegać będzie zgodnie ze statutem 
Izby Przem.-Handl. zatwierdzeniu przez 
plenarne zebranie. 

Zatarg Welecki — Staszys 
przed Sądem Grodzkim w Wilnie 

Na procesie „dewizowym” Konstante 
go Słaszysa, prezesa Litewskiego Komite 
tu Narodowego, z ust obrońcy adw. Ko- 
walskiego padło pod adresem wileńskie- 
go działacza litewskiego, Weleckiego 
Kazimierza, słowo — prowokator. W kił- 
kanaście dni później w prasie wileńskiej 
ukazały się listy otwarte: Weleckiego, za- 
wiadamiający o spoliczkowaniu Słaszysa 
! Słaszysa zawiadamiający о napadzie 
Ma niego Weleckiego i skierowaniu spra- 
wy tej do sądu. Oba wypadki, to znaczy 
zajście na ulicy i epiłet w sądzie — znaj- 
dowały się ze sobą w związku przyczyno- 

Welecki stanął wczoraj przed sądem 
grodzkim w Wilnie, odpowiadając za 
zzynną napaść na Staszysa. W ujęciu os- 
karżonego, sprawa przedstawia się nastę- 
pująco: zajście na ulicy po procesie było 
epilogiem kilkuletniej wałki p. Weleckie- 
go ze Słaszysem. W roku 1934 Welecki, 

  

Echa radiowe 

Wileński numer 
„Anteny“ 

Osłaini numer Anteny, poświęcony jest 
całkowicie Rozgłośni Wileńskiej z okazji 
dziesięciolecia. Artykuł wstępny pt. „Dzie 
$zć lat Rozgłośni Wileńskiej" (wczoraj i 
<ziś), pióra T. Łopalewskiego, daje ogól- 
ny przekrój pracy Rozgłośni w przeciągu 
ostatniego dziesięciolecia. Zbigniew Ko- 
palko bilansuje twórczość literacką przed 
mikrofowem wileńskim w art. pt. „Bilansu- 
jemy”. O stałą orkiestrę symfoniczną w 
Wilnie słusznie walczy p. Ł. P. O audyc 
Jach dla wsi pisze p. Jan Pągowski. Wspo 
mina z lubością dawne dzieje kukułcze- 
go rodu T. Bujnicki itd. Summa summarum 
numer cenny i treściwy. Przyjaciel R. W. 
schowa z pewnością Antenę na pamiąt- 
kę i uczyni dobrze. 

Brakuje w tym numerze Anteny prze- 
| glądu sportowego. Sport jest poważną po 

žycją w życiu każdej rozgłośni. Miejmy 
na ieję, że coś o sporcie przedmikrofo+ 

Wym w Wilnie ukaże się w następnych 
Rumerach Anteny. 
й Jeżeli chodzi o samą uroczystość dzie 
y nasi ło mamy do zanotowania ca- 
! “е'і°9 Pozycyj jubileuszowych. Były 
Popuarne | literackie i dla swoich i dla 

cudzych. Najlepiej wypadł przegląd poe- 
zji wileńskiej w opracowaniu Józefa Ma- 
ślińskiego, 

Ocena <ałego dziesięciolecia przekra 
Re o. su kilkudziesięciowier- 

wej zji. żna jedyni 
cią podkreślić nie tyłko a 
bonentów (z tysiąca do przeszło 50 tys.) 
ale | wielki wzrost kontaktów ze słucha- | 
czami. Dawno już minęły te czasy, kiedy 
nasz włościanin słuchał radia z rozdzia- 
wioną gębą. Dziś gada do mikrofonu I to 
gada śmiało. Wiele różnych Korkorzyszek 
przewija się przez studio. Niejeden tysiąc 
dzieciaków śpiewał chóralnie przed czaro 
dziejską skrzyneczką mikrofonu. Waruški 
1 Adweriki stały się już własnością wsi I 
miasteczek. Mołodeczna, Troki, Budsła- 
wie — naganiają Lidy, Wołkowyski, Osz- 
miany, Słowem ruch w interesie. A to w 
ażdym interesie grunt, 
„Oby przyszłe dziesięciolecie doprowa- 

dziło cyfrę abonentów co najmniej do 500 
Sięcy, a występy naszych wsi i miasłe- 

sk do 1000. Wszvstkieao nailepszeao!   

widząc w działalności Słaszysa wiele błę- 
dów, napisał list do niego, poddając ost 
rej krytyce działalność Litewskiego Komi- 
etu Narodowego w Wilnie. Słaszys na 
łen list nie odpowiedział bezpośrednio, 
lecz odwołał się do Lit. Kom. Narodowe- 
go i spowodował uchwalenie odpowiedzi 
o freści, kłóra uznawała zarzuty Welec- 
kiego za bezpodstawne, a jego osobę za 
szkodliwą. 

Welecki dowiedział się nieco później, 
że uchwała Komitetu nie była powzięła 
jednogłośnie, i że niektórzy nawet wypo- 
wiedzieli się przeciwko niej. W związku 
z tym Weelcki wystosował list do „Lietu 

vos Aidas“, pisma Słaszysa, jak określił 
przed sądem. W liście tym zakwestiono- 
wał uchwałę Lił. Kom. Nar. co do jego 
osoby i oświadczył, że gołów jesł przepro 
sić Słaszysa, jeżeli zarzuty podniesione 
przez niego w pierwszym liście, okażą się 
nieprawdziwe. List ten redakcja „Lieł. A- 
Idas“ zbyła niczym. 

W czasie procesu dewizowego jeden 
z obrońców Słaszysa, adw. Juchn'ewicz, 

zaproponował Weleckiemu, aby odwołał 
swój pierwszy list. Welecki na to się nie 

zgodził. 

Podczas procesu, jak zaznaczyliśmy, 

z ust adw. Kowalskiego padło słowo — 
prowokator. Welecki wysłał. świadków 
adw Kowalskiemu, który oświadczył wte- 
dy, że wypowiadając to słowo powtarzał 
tylko opinię Słaszysa, Słowo zaś to figuro 
wało wypisane ręką Słaszysa na jednym 
z listów, załączonym do akt sprawy i wią 
zało się z nazwiskiem Wełleckiego. 

Wtedy Welecki chciał odwołać się do 
sądu obywatelskiego. Jego zastępca hono 
rowy Wiłold Świeżewski, rozmawiał na 

ten temat z wileńskimi działaczami litew- 
skimi. Usiłowania nie dały rezultatu, po- 
nieważ organizacje lifewskie oraz bardziej 
znane w społeczeństwie litewskim osoby 
zależały od Słaszysa i nikt nie podjąłby 
się tej sprawy. 

Na okoliczność łę zeznawał podczas 
wczorajszej rozprawy Świeżewski. Świa- 
dek ten użył w pewnym momencie pod a- 
dresem K. Słaszysa zwrołu — „jako repre 
zentant rządu liłewskiego”,  Oskarżyciel 
prywatny, adw. Engiel zareagował na to, 
prosząc'o wciągnięcie tych słów do proło 
kółu. 

Welecki nie mogąc szukać satysfakcji 
na drodze honorowej, zdecydował się na 
zniewagę czynną I, jak mówi, spoliczko- 

wał Słaszysa w dniu 14 listopada ub. r. 
na roku ulicy Wileńskiej i Mickiewicza. 

Oskarżenie zaprzecza jednak stanow- 
czo wersji spoliczkowania i twierdzi, że 
Welecki napadł na Staszysa, który oglą- 
dał wystawę, stojąc pod rękę z żoną. We 
lecki, bojąc się prawdopodobnie słusznej, 
tęgiej figury Staszysa, podskoczył z bocz- 
ku i uderzył po ramieniu „a potem prędko 
oddalił się i podszedł do policjanta. 

Przemówienia zarówno obrońcy, adw. 
Kownackiego, jak i oskarżyciela adw. En- 
gla, trwały dość długo i były wygłoszone 
z dużym temperamentem. 

Sąd skazał Weleckiego na 100 zł. 
grzywny. (Z.). 
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Plerwszorzędny — Ceny przystępne 
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Mikulicz-Radecki skazany za zniesławienie 
swego b. nadiešniczego 

Wczoraj Sąd Grodzki w Wilnie rozpa- 

trzył sprawę Mikulicz-Radeckiego, męża wła 

ścieielki majątku Belmont w powiecie bras- 

ławskim oskarżonego przez ixż. Konstantego 

Labochę o zniesławienie. 

Inż Labocha pracował w majątku Bel- 

munt, posiadającym 25 tys. ha lasu, z po- 

czątku jako nadleśniczy o potem jako pełno 

mocnik. Pewnego dnia Mikulicz-Radecki ob 

raził inż Labochę. To było przyczyną dobro- 

wolnego ustąpienia ze stanowiska inż. La- 

bochy. 

Wkrótce po ustąpieniu inż. Labochy Mi- 

kulicz-Radecki skierował list do Ubezpieczal 

ni Społecznej w Wilnie, donoszące o tym, że 

po odejściu inż. Labochy ujawniono nadu- 

życia. Jakie nadużycia — tego list nie po- 

dawał. List ten pisany z myślą o wstrzyma- 

miu inż. Labosze zasiłku ustawowego, jako 

bezrobotnemu, osiągnął swój cel. Ubezple-   

czalnia społeczna powiadomiła inż. Labochę, 

że będzie mogła powziąć decyzję o wypłacie 

zasiłku po rozprawie sądowej. 

Inż Labocha skierował więc sprawę do 

sądu, oskarżając Mikulicz-Radeckiego o znie- 

sławienie. 

Sąd pierwszej instaneji skazał Mikuliez- 

Radeckiego na 2 tygodnie aresztu i 200 zło- 

tych grzywny. 

Wezoraj sąd drugiej Instancji karę tę 

zutwierdził, Mikulicz-Radecki tłumaczył się 
przed sądem m. in. tym, że słowo nadużycie 

nie może zniesławiać. Tak mu jakoby przed 
napisaniem listu do Ubezpieczalni Społecz- 

nej wytłumaczył adw. Andrejew. Wynika 

więc z tego, że Mikulicz-Radeeki zasięgał po- 

rady adwokata co do treści fnkryminewane- 

go listn. Sąd był jednak innego zdania. 

@) 

Chleb pytlowy potanieje 0 1 grosz 
W najbižszych dniach mają byč obni- 

żone ceny chleba pytlowego o 1 grosz na 
kilogramie tj. z 34 gr za kg do 33. Zniżka 
cen chleba spowodowana jest zniżką cen 
mąki żytniej 65-procentowej. 

ET EI 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przewidywany przebieg pogody na 
dzień 19 stycznia 1938 r. > 

Po nocnych przymrozkach w ciągu 
dnia pogoda chmurna z rozpogodzeniami. 
Słabe wiatry zachodnie i północno-zacho 

dnie. Temperatura w ciągu dnia nieco po 
wyżej zera. 

DYŻURY APTEK: 

A Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
deki: 

Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowi- 
«cza (Ostrobramska 4); S-ów Augustows- 
kiego (Mickiewicza 10); Narbutła (Św. 
Jańska 2) i Zasławskiego (Nowogródzka 
89). 

Ponadto stale dyżurują następujące ap 
teki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Le- 

-gionów 10) i Zajączkowtkiego (Witoldo- 
wa 22). ; 

: MIEJSKA 

— Jutro posiedzenie Rady Miejskiej. We 

czwartek 20 stycznia odbędzie się kolejne 
plenarne posiedzenie Rady Miejskiej, Porzą- 
dzk dzienny obejmuje 16 punktów, m. in. 

dokonane zostaną wybory 4 członków Komi- 

sji Rewizyjnej na miejsce radnych endec- 

kich, którzy, jak już w swoim czasie dono- 

silišmy, demonstracyjnie zrzekli się manda 

tów w Komisj Rewizyjnej. Z Komisji zgło- 
sif wystąpienie radni: Rekść, Gliński, Bi- 
szewski i dr Grużewski. 

Na posiedzeniu tym odbędą się również 

wybory 12 członków Rady K. K. O. m. Wil- 

ne i 12 zastępców, oraz wybory 5 członków 
Komisji Rewizyjnej K. K. O. oraz 3 zastęp- 

ców. 

Rozpatrywany będzie również wniosek 

Magistratu o scaleniu gruntów wiejskich, po 

łożonych w obrębie W. m. Wilna. Uchwale- 

ni» tego wniosku będzie miało duże znacze- 
nie gospodarcze. 

Przy sposobności warto zaznaczyć, że w 

obrębie W. m. Wiłna znajduje się, aź 15 wsi: 

Kuprianiszki, Doły, Sześkinia Góra i in. 

— Magistrat zaciąga w K. K. O. pożyczkę 
na roboty drogowe. Zarząd Miejski rozpo- 

ozął przygotowania do tegorocznej akcji in- 

westycyjnej. Poza kredytami uzyskanymi z 
Funduszu Pracy i szeregu projektowanych 

pożyczek, Magistrat zamierza wstawić do 
nowego budżetu na pozycje inwestycyjne po 

kaźniejsze sumy własne. M. in. Magistrat u- 
chwalił zaciągnąć w Komunalnej Kasie Osz- 

rzędności m. Wilna krótkoterminową (na je- 
ilen rok) pożyczkę w wysokości 96.000 zł na 

przygotowanie materiałów do robót drogo- 
wych. 

— Poszerzenie ulic Portowej i Derewnie- 

kiej. Magistrat na wiosnę rb. zamierza przy- 
stąpić do poszerzenia i regulacji ulice Derew 

nickiej i Portowej. W tym celu na najbliż- 
szym posiedzeniu Rady Miejskiej będzie do- 
magał się uchwały upoważniającej Zarząd 
Miejski do wykupienia względnie wywłasz- 
czenia szeregu gruntów prywatnych, poło- 
onych przy tych ulicach. 

— Błoto na ulicach miasta. Z powodu 
nagłej odwilży i deszczu, na ulicach miasta 

potworzyły się kałuże i błoto. Przejeżdżają- 
ce samochody i dorożki obryzgują błotem 

przechodniów. Na chodnikach pełno błota. 
Ściany domów zachlapane są brudnym śnie- 

giem. Odwilż sprawiła, że znowu na ulicach 
można było obserwować sceny nieludzkiego 
męczenia koni, które na pozbawionych śnie- 

gu jezdniach daremnie wytężały siły, by u- 

ciągnąć ciężko naładowane sanie. Mimo od 
wilży przedmieścia posiadają jeszcze wzglę- 

dnie dobrą sannę. - 

— Rozbiórka mostu drewnianego na Wi 

Iii. Magistrat przystąpił do rozbiórki mostu   

W sprawie ustalenia nowych cen chle- 
ba pytlowego ma się odbyć dziś konferen 
cja w Starostwie Grodzkim z udziałem pie 

karzy, 

drewnianego wybudowanego prowizorycznie 

obok mostu zwierzynieckiego na czas remon 

ta. 

Rozbiórka mostu potrwa kilka dni. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Kurator Okręgu Wileńskiego p. Go 
decki w dniu 19 bm. powrócił z Warsza- 
wy i objął urzędowanie. Е 

‚ GOSPODARCZA. 

— Specjaliści buchałterzy mają współ- 
działać z urzędnikami skarbowymi. — 
Do urzędów skarbowych przydzielono 
specjalistów księgowych. _ Buchałierzy 
współdziałać mają z urzędnikami skarbo- 
wymi przy kontroli wymiarów podatków, 
obrotów przedsiębiorstw handlowych, 

przemysłowych itp. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Pierwsze Posiedzenie Naukowe. Wi- 
leńskiego T-wa Lekarskiego odbędzie się w 

środę dnia 19 bm. o godz. 20 w lokalu To- 

warzystwa przy ul. Zamkowej 24. Na po- 

rządku dziennym pokazy chorych oraz re- 

teraty: prof. dra Т. Pawlasa i dra Łobzy. 

— Zebranie Wydziału I Towarzystwa 

Przyjaciół Nauk w Wilnie odbędzie się w pią 

łek 21 bm. o godz. 19 w lokalu Seminarium 

Polonistycznego USB (Zamkowa 11). Na po- 

rządku dziennym: 1) referat dr Walen:yny 

Horoszkiewiczówny „Etyka Towiańskiego", 
2) sprawy bieżące. Wstęp dla członków i 

wprowadzonych gości. ž 
— (Czwartek Dyskusyjny ZPOK. Zagad- 

nienie i realizacja spółdzielczości stają się 

zjawiskiem coraz bardziej dominującym na 

najrozmaitszych terenach współczesnego ży- 

cia. Na ten ciekawy temat mówić będzie na 

pajbliższym „Czwartku Dyskusyjnym" w dn. 

20 bm. w Związku Pracy Obywatelskiej Ko- 
biet (ul. Jagiellońska Nr. 3/5) p. Jadwiga So- 

chacka — instruktorka Ligi Kooperatystek, 
tytuł odczytu brzmi: „Spółdzielczość jako 

@гсда do niezależności gospodarczej Pol- 
ski”. Wstęp wolny. Goście miłe widziani. Po- 

tzątek o godz. 7 wieczorem. 

— 327 Środa Literacka. W dniu 19 bm. 
dr Ksawery Piwocki, konserwator wileński, 

wygłosi interesujący odczyt z przeźroczami 

pt. „Życie i dzieło van Gogha”, Początek o 

godz. 20,15. u . 

ITS KI 

Ze ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ - 
— Sodalicja Mariańska Inteligencji Mę 

skiej w Wilnie podaje do wiadomości, że 
dyżury członków zarządów odbywają się 
we środy każdego tygodnia od godziny 
18 do 19 w lokału sodalicyjnym: Zamko- 
wa 8, | piętro, ! 

Uprasza się wszystkich sodalisów oraz 
osoby interesujące się ruchem sodalicyj 
nym o zgłaszanie się pod powyższym 
adresem. 

" RÓŻNE 
— Wycieczka do Warszawy P. T. K. w 

dniach 20—23 stycznia. Udział 14 złotych. 

Zapisy w „Orbisie“, 

— T-wo Przyjaciół Ogrodu Zoologiczne- 

go w Wilnie składa tą drogą serdeczne po- 

dziękowanie za otrzymane ostatnio cenne 

dary, mianowicie: 1) Panu Staroście Wł Wie 

rzbickiemu ze Szczuczyna Nowogródzkiego 

za piękny okaz dzikiej gęsi; 2) Pani Celinie 

Nowickiej z Wilna za niezwykły 8,5 mtr. 

wysokości kaktus (Cereus); 3) Pani Dr Zofii 
Kuncewiczównie z Wilna za piękną Opuntię, 

— z których tó okazów korzystać będzie mło 

dzież szkół wileńskich przy nauczaniu przy- 

rody $. 

— 4200 płatników liczy gmina żydow- 
ska w Wilnie. Podług dokonanych obec- 

nie obliczeń, wileńska wyznaniowa Gmi- 

na Żydowska liczy 4200 płatników po- 
datku gminnego. Wpływ z tego podafku 
wvnosi 320.000 zł. i   

ŚRODA, dnia 19 stycznia 1938 r. 

6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,4% 

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

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

Przerwa. 11,15 Audycja dla szkół. 11,40 Kla- 

wesyn i organy. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 

1203 Audycja południowa. 138,00 Wiadomo- 

ści z miasta i prowincji. 13,05 Chwilka li- 

tewska w języku litewskim. 13,15 Koncert 

symfoniczny 14,00 Nowości muzyki lekkiej. 

11,25 „Fałszywa kuropatwa* — nowela Kle- 

mensa Junoszy. 14,35 Muzyka popularna. 

14,45 Przerwa. 15,30 Wiadomości gospodar- 

-cze. 15,45 „Karol Lindbergh — twórcą nowej 

epcki w lotnictwie“ — pogadanka dla dzie- 

c* starszych. 16,00 Uczmy się mėwič. 16,15 
Kcncert rozrywkowy. 16,5" Pogadanka. 17,00 

Lotnictwo w wojnie przyszłości — odczyt. 

17,15 Recital wiolonczelowy Romana Puli- 

kowskiego. 17,50 „Znaczenie zabiegów kulł- 

nernych dla higieny odžywiania“ — odczyt. 

18,00 Wiadomości sportowe. 18,10 „Białystok 

— to nie tylko przemysł* — felieton Zyg- 

munta Klaczyńskiego. 18,20 „Ach! i Och! — 

czyli humor Wilna — audycja słowno-muzy* 

czna w opr. Elżbiety Minkiewiczówny. 18,50 

Program na czwartek. 18,55 Wiłeńskie wia- 

domości sportowe. 19,00 „Opowiadanie oj- 

ca" — fragment z powieści „Młodość Jasia 

Kunefała* Stanisława Piętaka. 19,20 Pieśni 

dziecięce Stanisława Kazury. 19,35 „Bronis- 

ław Trentowski* — odczyt. 19,50 Pogadanka 

aktualna. 20,00 „Najprostsze formy muzy- 

czne" — pogadanka Witolda Rudzińskiego 

z ilustracjami z płyt. 20,45 Dziennik wie- 

czorny. 20,55 Pogadanka. 21,00 Koncert Cho- 

pinowski w wyk. Artura Hermelina. 21,45 

„Piękno mowy polskiej" — kwadrans poe- 

zji 22,00 Koncert rozrywkowy. 22.50 Ostat- 

nie wiadomości i komunikaty. 23,00 Tańczy« 

my. 23,30 Zakończenie programu. 

CZWARTEK, dnia 20 stycznia 1938 r, 

6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,40 

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

Muzyka. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 Przer- 

ma. 11,15 „Po kolędzie* — poranek szkolny. 

11,40 Melodie Prowancji. 11,57 Sygnał cza- 

su i hejnał. 12,03 Audycja południowa. 13,00 

Wiadomości z miasta i prowincji. 13,05 „Go- 

spodyni wiejska - społecznica* — pogadan- 

ka Ireny Durejkowej. 13,15 Koncert życzeń. 

14,25 „Fałszywa kuropatwa* — nowela Kle- 

mensa Junoszy. 14,35 Muzyka popularna. 

14,45 Przerwa. 15,30 Wiadomości gospodar- 

cze. 15,45 Wędrówki muzyczne — Niemcy II. 

Klasycy — audycja dla młodzieży Zofii Ła- 

węskiej. 16,15 Nasze tańce. 16,50 Pogadanka 

aktualna. 17,00 Wiedza i książka: „Działal- 

ność naukowa prof. Odo Bujwida* — od- 

czyt. 17,15 Recital skrzypcowy Bernharda 

Lessmana. 17,50 Poradnik i wiadomości spor 

towe. 18,10 Pogadanka radiotechniczna — 

Micezystawa Galskiego. 18,20 Dzieci Wilna 

śpiewają pieśni ludowe. 18,40 „Z czego się 

Amieją Amerykanie" — felieton Żabko-Poto- 

powicza. 18,50 Program na piątek. 18,55 Wi- 

leńskie wiadomości sportowe. 19,00 W setną 

rccinicę Jana Lama — audycja literacko- 

muzyczna. 19,30 Recital špiewaczy Ady Hecht 

19.50 Pogadanka aktualna. 20,00 Koncert 

rozrywkowy. 20,45 Dziennik wieczorny i po- 

gadanka aktualna. 21,45 „Anhelli“ — frag- 

ment Juliusza Słowackiego. 22,00 Koncert 

kameralny. 22,50 Ostatnie wiadomości i ko- 

munikaty. 23,00 Tańczymy. 23,30 Zakoń- 

czenie programu. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

—ODziś, w środę dnia 19 stycznia o godz. 

8.15 wieczorem odbędzie się jedyny koncert 

fortepianowy sławnego pianisty Aleksandra 

Unińskiego — laureata Międzynarodowego * 

Konkursu Pianistów im. Fr. Chopina w War 

szawie. W programie utwory kompozytorów: 

Bacha, Liszta, Chopina, Schumanna, Brah- 

msa, Debussy'ego. Geny specjalne.  Konser- 

watorium Muz., Instytut Muz. i Akademicy 

Korzystają ze zniżki za okazaniem legity- 

macji. 2 

— Jutro w czwartek o godz. 6,15 wiecz. 

po raz ostatni „Jan*, o godz. 9 wiecz. kon- 

cert tenora opery wiedeńskiej — Leonida 

Zachodnika. Ceny specjalne. 

— Dnia 27 stycznia o godz. 9 wiecz. 

kencert Mieczysława Munza — fortepian. 

— Premiera w Teatrze na Pohulsnce. W 

piątek dnia 21 stycznia © godz. 8,15 wiecz. 

premiera doskonałej komedii E. Seribe'a pt. 

„Szklanka wody* z udziałem p. JADWIGI 

ZAKLICKIEJ — artystki teatrów T. K. K. T. 

w Warszawie. 

W Ino hez mięsa 
koszernego 

Wczoraj na rzeźni miejskiej wybuchł 

strajk żydowskich rzeźników _ryfualnych. 
Powodem strajku jest podwyższenie przez 

gminę wyznaniową ceny za ubój rytualny 

o 2 zł na sztuce bydła. 

Rzeźnicy twierdzą, że ceny mięsa ko 

szernego i fak są zbył wysokie, skutkiem 

czego coraz mniej Żydów kupuje mięso 

koszerne. Podwyższenie zaś cen za ubój 

spowodować musi jeszcze większy wzrost 
tych cen.
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Dejcz symuluje obłed erotyczny 
Napadu na Pośpieszce dokonał w celach rabunkowych 

Antokol wciąż jeszcze żyje pod wra- 
żeniem krwawego czynu bezrobotnego 
Hilela Dejcza który, jak donosiliśmy, wtar 
gnąwszy do mieszkania właścicielki skle 
pu spożywczego na Pośpieszce, R. Laso- 
wej, ciężko poranił ją i służącą, po czym 
sam oddał się w ręce policji. 

Zeznania Dejcza, Lasowej oraz dziw- 

me zachowanie się sprawcy napadu na ra 
tie nasunęły przypuszczenia, że jest on 

psychicznie chory I dokonał krwawego 
„ttynu na tle obłędu erotycznego. Wczo- 
raj jednak w sprawie tej zaszedł nieocze- 
kiwany zwrot pozwalający przypisać, że 
Dejcz symuluje obłęd, celem uniknięcia su 
«owej kary za usiłowanie dokonania pod 
wójnego morderstwa rabunkowego. 

Otóż wczoraj odzyskała na chwilę przy 
tomnošė jedna z ofiar napadu, Wiktoria 
Wyszkówna. Policja przesłuchała ją. Wysz 
kówna stwierdziła z całą stanowczością, 
że Dejcz nigdy nie zalecał się do niej i że 
ona go nie spoliczkowała. Opowiedziała, 
że w chwili gdy właścicielka sklepu wy- 
szła do sąsiedniego pokoju celem wymia 
ny 50 zł banknoiu, Dejcz napadł ją z tyłu 
| uderzył nożem w głowę. Gdy cios nie 
okazał się śmiertelny, Dejcz usiłował ją 
dobić, zadając razy na oślep, jeden za 

drugim. 
Zeznania Wyszkówny, która znowu po 

złożonych zeznaniach straciła przytom- 
ność I walczy ze śmiercią, oraz szereg in- 
nych okoliczności pozwoliły policji zre- 
konstruować przebieg napadu. 

Lasowa, zam. wraz z mężem na krańcu 
Pośpieszki, uchodzi za zamożną kobietę. 
Dejcz w swoim czasie pracował u Laso- 
wej i wiedział, że staruszkowie zwykle po 
skończonym dniu pracy, 
mieszkaniu samotnie, bowiem sklepowa o 
8 wieczór wychodzi. W niedzielę służąca 
ma wychodne. Dlatego feż Dejcz uplano 
wał dokonanie napadu w niedzielę o 9. 
У sądząc, że ani sklepowej ani służącej 

ENTERT TIT SSE TTK 

Za obrazę starosty 
Właściel majątku Obodowce, w pow. 

wilejski Mieczysław Bohdanowicz dopuś- 
cił się obrazy starosty za co sąd skazał go 
z art. 132 i 256 na trzy miesiące aresztu 
i 1000 złotych grzywny. 

Rzemiosło pop'era T-wo Pomocy 
Polonii Zagraniczaej 

17 bm. pod przewodnictwem p. Pio- 
tra Hermanowicza odbyło się miesięczne 
Informacyjne zebranie Związku Rzemieśl- 
ników Chrześcijan, na którym zostały wy 
głoszone dwa referały. Red. Ostrowski 
Janusz wygłosił referat o polrzebach 
szkolnictwa polskiego za granicą w związ 
ku z mającym się wkrótce odbyć tygod- 
niem zbiórki na szkolnictwo polskie za- 
granicą. Po tym referacie zebranie uchwa 
liło założyć przy cechach Koła Popiera 
nia T-wa Pomocy Polonii Zagranicznej w 
celu przyczynienia się do rozpowszechnie 
nia oświały polskiej wśród rodaków za 
granicą. 

Referał o przewrocie narodowym w 

Rumunii wygłosił p. Gliński. 
Następnie omawiano sprawy podałko 

we oraz nowelizację usławy przemysłowej 
Hofyczącej rzemiosła. Przy omawaniu 
tych spraw wywiązała się dyskusja. 

W przededniu strajku szewców 
chałupników ? 

Ostatnio znowu wynikł załarg pomię- 
dzy szewcami chałupnikami, pracującymi 
dla żydowskich sklepów obuwia, a właści 
cielami tych sklepów. Tło zatargu jest eko 
rómiczne. Szewcy domagają się podwyż 
szenia zarobków oraz korzystania z ubez 
„pieczeń społecznych na koszt pracodaw- 
<ów. 

Onegdaj w lokalu Związku kupców 
Żydowskich przy ul. W. Pohulanka 5 odby 
ła się konferencja z udziałem delegatów 
szewców, która nie dała jednak pozytyw 
nego wyniku, wobec czego zachodzi mo- 
žliwošė strajku, . lgiuiskóć 

  

DOKTÓR 

J. Szapiro 
choroby kobiece i wewnętrzne 

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

(naprzeciwko poczty). 

  

Popierajele Przemysł Krajowy! 

przebywają м ' 

nie będzie. Nieoczekiwana obecność słu 
żącej pokrzyżowała jego plany. Znalaziszy 
się sam na sam ze służącą usiłował ją za 
mordować, zaś następnie planował zamor 
dować Lasową I jej męża. Wszczęty jed- 
nak przez ranne kobiety alarm zmusił go 
do zaniechania rabunku I salwowania się 
ucieczką. 

Przypuszczalnie Dejcz miał kompana, 
który finansował wyprawę, gdyż nie « 

Wil. Okr. Zw. Narc. otrzymał oficjalną 

propozycję od „Latvijas Ziemas Sporta Sa- 

vieniba“ rozegrania meczu narciarskiego Ry 

ga—Wilno. Łotysze pragną jednak rozegrać 

spotkanie w terminie 22 i 23 stycznia. Wie- 

my, że w tych dniach odbędą się mistrzost- 

wa indywidualne Wilna, przeto związek wi- 

leński wystosował pismo, że propozycje Ło- 

tyszów zostały przyjęte i że Wilno z chęcią 

wyśle swych czołowych zawodników do 

Rygi, ale do omówienia pozostaje sprawa ter 

minu. Wilnianie chcą mecz rozegrać 29 i 30 

siycznia. 

Łotysze twierdzą, że mają poważne prze 

szkody natury organizacyjnej w przesunię- 

ciu terminu tych zawodów, bo ich związek 

sportów zimowych obchodzi akurat 15-lecie 

swego istnienia. Na jubileusz do Siguldy pod 

Rygą zaproszeni zostali m .in. narciarze z: 

Finlandii, Estonii, Litwy, no i z Wilna. Os- 

taleczna odpowiedź ma nadejść do Wilna 

w piątek rano. Trzeba przypuszczać, że Ło- 

tysze dołożą starań, żeby jednak jubileusz 

mógł odbyć się z udziałem narciarzy wileń- 

skich. W liście swoim do Wilna pisząs oni, 

że chcieliby bardzo widzieć u siebie Mariana 

Orłewicza, mistrza akademickiego Polski. 

W tym kierunku ze strony Wilna poczynio- 

ne zostaną starania, żeby ściągnąć Orlewicza 

1 м ten sposób zasilić skład reprezentacji 

Wilna. 

Reprezentacja Wilna ustalona zostanie za 

raz po mistrzostwach indywidualnych ok- 

ręgu. Mistrzostwa, jak już informowaliśmy, 

cdbędą się 22 i 23 stycznia. 

Konkurencje biegowe, a więc bieg na 18 

m i bieg pań na 8 km, odbędą się na Ka- 

rolinee. Start i meta mieścić się będą przy 

Szkole Ogrodniczej. Bardzo to dobrze, że 

Wiadomości radiowe 
ŻYCIE KULTURALNE BIAŁEGOSTOKU. 

O Białymstoku zwykło się mówić prze 

ważnie, jako jednym z centrów przemysło 

wych Polski. Z felietonu Zygmunta Kla- 

czyńskiego dowiemy się, że istnieje tam 

stosunkowo żywy ruch kulłuralny, działa 

Koło Miłośników Historii, Literatury i Sztu 

ki, odbywają się imprezy artystyczne. Cie 

kawe łe rzeczy usłyszymy w środę 19 
| słycznia a godz. 18,10 z wileńskiego stu- 

dia, 

HUMOR WILNA. 

Dużo się dzisiaj słyszy o upadku hu- 
moru i o tym, że „dawniej było lepiej". 
Jak dawniej istotnie było w tej dziedzinie 
dowiemy się z retrospektywnej audycji ra- 
diowej w środę, 19 stycznia o godz. 18,20 
pł. „AcRI i Och! — czyli humor Wilna”. 
Będzia łam zreszłą mowa nietylko o 
„Achu” czy „Ochu” z czasów dawniej- 
szych, lecz I o późniejszych rzeczach, a 
więc szopkach akademickich, „Smorgonii”* 

wiczówna. 

«Тр ЪОа 

Nowość!     
ifp. Opracowała audycję Elžbieta Minkie | 

Cud techniki w dziedzinie 

odbiorników bateryjnych. 

Długo oczekiwana niedoścignionej jakości 7.obwodowa 

superheterodyna PHILIPSA 4-08 B. ma rok 198 
już jest do nabycia w firmie. 

Braci S$. i M. LWOWICZ 
SKŁAD PRZYBORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH, 
— RADIOWYCH, ROWERÓW i MOTOCYKLI. — 

  

pomyślenia jest, by bezrobotny włóczę- 
ga posladał 50 zł. х 

Stwierdzono ponadto, że Dejcz zgło- 
sił się na posterunek policji w 40 minut 
po wypadku. Przewidział, że policja wpad 
nie na jego frop. Postanowił wobec tego 
dobrowolnie zgłosić się I symulować na- 
pad na fle obłędu erotycznego. 

Wczoraj wieczorem Nejcza przesłano 
do więzienia Łukiskiego. (<) 

Kurjer Sportowy 

W sobote mistrzostwa narciarskie Wilna 
nerciarze nasi odstąpili nieco od tradycji i 

przenieśli się z Rowów Sapieżyńskich w 

mniej znany. teren — na Karolinki, Przyczy- 

ni się to niewątpliwie do spopularyzowania 

slortu nareiarskiego w tej dzielnicy miasta. 

Na Zwierzyńcu bardzo rzadko są organi- 

zowane zawody”narciarskie. Zawodnicy mieć 

więc będą mało znany teren. Trasa będzie 

urozmaicona, a okoliczna ludność pierwszy 

raz przyglądać się będzie poważnej walce 

ewodników. W tym miejscu trzeba zwró- 

ci* się z apelem do wszystkich mieszkańców 

osiedli przez które przebiegać będzie trasa, 

żeby nie wyjmowali ze śniegu chorągiewek, 

ozi aczających trasę. 

Po wynikach, uzyskanych 

przez narciarzy wileńskich we Lwowie a iu 

nas w Wilnie, trudno jest powiedzieć, który 

z naszych asów odniesie zwycięstwo. W każ 

dym bądź razię tytuł mistrzowski broniony 

jest przez Czesława Łabucia z Ogniska, a w 

bicgu pań faworytką będzie Halina Ławry- 

nowiczówna. W konkurencji panów poziom 

będzie niewątpliwie bardzo wyrównany i 

wysoki. Decydująca walka o pierwsze miejs 

cz powinna rozegrać się między Labuciem, 

Zojewskim, Juszczyńskim, Starkiewiczem, 

Siefanowiczem i Pimpickim. W biegu pań 

rywałkami będą: Ławrynowiczówna, Poni- 

zowkinówna i Burhardtówna. 

ostatnich 

Jeżeli chodzi o bieg złożony, to znaczy o 

konkurs skoków i bieg na 18 km o pierwsze 

miejsce walczyć będą Zajewski z Kelmem. 

Coś do powiedzenia mieć będzie również Pie 

trow. Ciekawi jesteśmy, jak wypadnie start 
zawodnika AZS-Burdy, który pierwszy raz 

ma wziąć udział w mistrzostwach wileń- 

sk'ch. 

TSS TESETTI TTT III EE EETE AVINAS 

KINA I FILMY 
KOŚCIUSZKO POD RACŁAWICAMI. 

„Helios“ 

Film bardzo reklamowany i to psuje wra 

żsnie. Bo gdyby nie nadmierna reklama (któ 

ra każe spodziewać się niezwykłości) widz 

mógłby ze spokojem ducha stwierdzić, że za 

prezentowano mu obrazek historyczny „pod 

macerowany* nieuniknionym w Polsce ro- 

mansem i że ten obrazek, owszem, robi dob 

re wrażenie. Autorzy filmu włożyli wiele sta 

ranności w opracowanie strony historycznej 

filmu. Sceny mieszczańskie, żołnierskie, oraz 

batalistyczne ogląda się z prawdziwym zain 

teresowaniem. Reżyserował film Leites, nie 

wątpliwie najlepszy z tych, którym: wolno 

coś w polskim filmie reżyserować (autor 
„Dziewcząt z Nowolipek", najlepszego dotąd 

filmu polskiego!) Niepotrzebnie tylko tak bar 
dzo związał się z wszelkimi znanymi obraza 

m: dotyczącymi insurekcji kościuszkowskiej. 

Kościuszko na rynku, Kościuszko z szabłą, 

święcenie kos — wszystko, co ktokolwiek na 

ten temat namalował zostało pokazane. Inna 

rzecz, że grający Kościuszkę Białoszczyński 
jest tak znakomicie ucharakteryzowany, że 

wrażenie wywiera wprost niepokojące. Jak 

by portret ożył i przemówił. 

    

Nowość! 

Baranowicze, ul. Szeptyckiego 52, tel. 104 
(vis-4-vis Pomnika Nieznanego Żołnierza) 

Boo:   

Piękny polski film dla wszystkich P| z № оо 
A| Królowa przedmieścia 

Czarujący dodatek kolorowy 

HELIOS| KOŚCIUSZKO : 
z eny normalne pod Racławicami 

Nad program; Atrakcja kolorowa I akrualla. 

CASINO | 

(Un Carnot do bal) 

Kino MARS| 
  

Początek o godz. 4—6—8—10'15 

Potęźny film odznacz. 1-sźą nagrodą na Wyst. Kinem. w Wenecji 

Jej pierwszy bal 
Harry BAUR, Marie Bell, Pierra Blanchar | inni. Nad program: DODATKI 

Kolosalne powodzenie, Sensacyjno-egzotyczny dramat, 
którego akcja toczy się na Saharze 

Piękny kolorowy 

nadprogram 
  

RYCERZ PUSTYNI 
Pierwszv raz w Wilnie wspaniały aktualny film przeciw-szpieg Chrześcijańskie kino 

SWIATOWI | ) # ПЭ ТЕ /А Я ©С Ак 
W rolach głównych asy ekranu: Lida Baarowa I Willi Birgei. Baczność! Szpieg węszy 

Nad program: Fktualia Początki seansów 5, 7 i 9 

OGNISKO | 

niedz. ! święta od 1-2] 

Dziś. Polska komedia muzyczna 

„Dyplomatyczna žona“ 
W rolach głównych: Grossówna, Cwiklińska, Želichowska, Żabczyński, Znicz | inni 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. 

Ogłoszenie 
Urzędu Wojewódzkiego 

Wileńskiego 
z dnia 4 stycznia 1938 r. 

w sprawie mienia opuszczonego. 

Urząd Wojewódzki z mocy art. 9 ustawy 
z dnia 2 lipca 1937 r. o likwidacji mienia 

cpuszczonego (Dz. U. R. P. Мг 52, poz. 405) 

podaje do wiadomości publicznej, że na wnio 

sek Urzędu Wojewódzkiego Wileńskiego Sąd 

Okręgowy w Wilnie wszczął postępowanie 

Lkwidacyjne w stosunku do następującego 

mienia opuszczonego: 

Postanowieniem z dnia 30 XI. 1937 r. 

Nr. akt Sądu Z. 5856/37 Aleksandrowicza Paw 

ia — Wilno, ul. Brzeg Antokolski Nr. 6. 

Postanowieniem z dnia 16 XI. 1937 r. 

Nr akt Sądu Z. 5658/37 Lindenstrema Wło- 

dzimierza, Szefnerowej Eugenii, Kopacyno- 

wej Wiery — Wilno, ul. Mickiewicza 33, ul. 

3 go Maja 7. 

Postanowieniem z dnia 14 XII. 1937 r. 

Nr akt Sądu Z. 6716/37 Kuharo Antoniego— 

Wieś Kuryłowicze, gm. hruzdowskiej, pow. 

postawskiego. 

Postanowieniem z dnia 14 XII. 1937 r. 

Nr akt Sądu Z. 6328/37 Lacha Aleksandra— 

Wieś Babaszki, gm. pluskiej, pow. brasław- 

skiego. 

Postanowieniem z dnia 14 XII. 1937 r. 

Nr akt Sądu Z. 6150/37 Stracha Jana — 
wieś Przechody, gm. krewskiej, pow. 08z- 
miańskiego. 

Postanowieniem z dnia 10 XII. 1937 r. 
Nr akt Sądu Z. 6792/37 Bruna Izaaka — 
Wilno, ul. Nowogródzka Nr. 18. 

Postanowieniem z dnia 30 XI. 1937 r. 
Nr akt Sądu Z. 5780/37 Borowskiego Antonie 
go — wieś Mało - Mieżany, gm. i pow. świę- 

cieńskiego. 

Postanowieniem z dnia 30 XI. 1937 r. 
Nr akt Sądu Z. 6032/37 Zeeland Wiery — 
m Nowa Wilejka, ul. Zamkowa 5. 

Postanowieniem z dnia 14 XII. 1937 r. 

Nr akt Sądu Z. 6340/37 Załkind Masi — m. 

Smorgonie, ul. Wileńska Nr 42. 

Postanowieniem z dnia 30 XI. 1937 r. 

Nr akt Sądu Z. 5792/37 Ajzensztata Dawida 

— m. Smorgonie, uł. Mickiewicza. 

Postanowieniem z dnia 30 XI. 1937 r. 

Nr akt Sądu Z. 6148/37 Nr akt Sądu Gawryl- 
czyka Ignacego — wieś Kulgaje, gm. prozo 

rockiej, pow. dziśnieńskiego. 

Postanowieniem z dnia 30 XI. 1937 r. 

Nr akt sądu Z. 5908/37 Tymińskiego Hipoli- 

ta — Widze, gm. widzkiej. 

Postanowieniem z dnia 14 XII. 1937 r. 

Nr akt Sądu Z. 6102/37 Bienieszewicza Dmi- 
tra — Wilno, ul. Zwierzyniecka 39, 

Postanowieniem z dnia 21 XII. 1937 r. 

Nr akt Sądu Z. 8242/37 Szyszmanowej - Ma 

muk Marii — Wilno, ul. Subocz Nr 21. 

Postanowieniem z dnia 14 XII. 1937 r. 

'Nr akt Sądu Z. 6332/37 Kudalenki Jakuba— 

m. Święciany, ul. 3-go Maja 74. 

Z mocy powołanej ustawy wzywa się o 

soby roszczące sobie prawa do tego mienia 

opuszczonego oraz wierzycieli, by zgłosili 

swe roszczenia należycie uzasadnione do Są 

du Okręgowego w Wilnie w terminie 6 mie 

sięcznym od daty ogłoszenia w Dzienniku 

Wojewódzkim. Jeżeli nieobecny, którego mie 

nie ma być zlikwidowane nie zgłosi się w 

powyższym terminie, może nastąpić uznanie 

go za zmarłego. 
Za Wojewodę 

(--) M. Pawlikowski 
Naczelnik Wydziału.   

Pocz. Seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ef. 

  

Rada Spółki Akcyjnej 
pod firmą 

„Wileński Prywatny 
Bank Handlowy Sp, Akc., 
niniejszym zawiadamia pp. Akcjonariuszów 
zgodnie z $$ 27 i 28 Statutu Banku, że w dn. 
1 lutego 1938 roku o godzinie 6 po południu, 
w lokalu Banku w Wilnie, przy ulicy Ad. 
Mickiewicza Nr. 8, odbędzie się Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów z na- 
stępującym porządkiem dziennym: 1) Zaga- 
jenie i wybór przewodniczącego. 2) Rozpa- 
trzenie i zatwierdzenie sprawozdania, bilan- 
su oraz rachunku strat i zysków za rok 1937, 

podział zysków i udzielenie Radzie i Dyrek- 
cj absolutorium. 3) Zatwierdzenie prelimi- 
narza wydatków na rok 1938. 4) Ustalenie 
wynagrodzenia dła władz Banku z wyboru. 
5) Wybory członków Rady i Komisii Rewi- 
zyjnej. 6) Wolne wnioski. Akcjonariusze ży- 
czący sobie wziąć udział w W: m Zgro- 
madzeniu, zechcą złożyć w Dyrekcji Spórsi 
Akcyjnej w Wilnie, swoje akcje lub dowody 
depozytowe o złożonych na przechowanie 
akcjach w instytucjach kredytowych, naj- 
później do dnia 24 stycznia 1938 roku, do 

godziny 12 w południe (8 24 Statutu). Upo- 

ważnienie na prawo głosu w formie listu 
winno być złożone w Dyrekcji Banku nie 
później jak na trzy dni przed dniem Wal- 
nego zgromadzenia. 
AAŁAAAŁAADAŁ AA DAŁ ŁAŁ A ŁA AAA GŁ IA AAAA AA ŁA AAA 

LEKARZE 
ТТ ТИ 

DOKTOR MED, 

J. Piotrowicz-iurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz ('barobv skórne. 
weneryczne i kobiece, ul. Wileūska Kr. 34, 
tel. 18-66. Przyjn.uje od 5—7 wiecz. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAA AAA, 

AKUSZERKI! | 
TYYYYTYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTY 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 

— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul. 

3.go Maja obok Sądu. 

LOKALE 

   

      

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

  

POSZUKUJĘ 2 pokojowego mieszkania z 

kuchnią i wygodami. Oferty pod „Mieszka- 

nie". 

a Ó
ŻNE 

Ak 

UWAGA! Zamieniamy zużytą męską gar 

derobę na najmodniejsze pierwszorzędne ma 

terlały bielskie. W. Pohulanka Nr 14 m. 24, 

tel. 19.00 od 8—10 I 3—6. 
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Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca, 

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

Wilno 1 

3-go Maja 6 

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 
Lida, ul, Górniańska 8, tel. 166 
Baranowicze, ul. Ułańska 11 

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

    
     

   

    
   

    

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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. 2.60 

l. Bisk. Bandurskiego 4, tel. 3-40. 

        
    
   
   

      
   

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

za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gr. 

za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz- 

ne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 

treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze- 

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

  

Redaktor odp. Józef Onusajtis.


