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„WyChOWAWIO 
naprzód wychowej 

siebie ! 
+ Teza bardziej opozycyjna, bar- 

dziej negatywna nad tezą mniej opo- 
zycyjną mniej negatywną ma zawsze 

tę wyższość, jaką komunizm ma nad 

socjalizmem, wyższość w płaszczyź- 
nie demagogii i skuteczności tej de- 

magogii. Wynika to z możności za- 

stosowania do mniej opozycyjnego 
konkurenta, bardzo wygodnego chwy 
tu polemicznego. „Pan X zajmuje 
stanowisko bardziej umiarkowane od 
mojego ponieważ się boi, ponieważ 

mu brak cywilnej odwagi. Ja jestem 
odważniejszy dla tego posuwam się 
dalej w opozycyjności”. 

Rozumowanie takie, to nic inne- 

Ro jak zwykłe samochwalstwo pozba 
wione głębszego uzasadnienia. Mimo 

to jest bardzo wielu ludzi, którzy da- 

ją się na nie nabrać, o ile jest stoso 
wane dość umiejętnie i z dużą dozą 
tupetu. 

P. Cat-Mackiewicz w stosunku do 
„Kurjera Wileūskiego“ stale używa 
tej „metody polemicznej*, a najbar- 
dziej jaskrawym jej przejawem jest 
wczorajszy jego artykuł, pomawizjący 
6 zmierzch odwagi cywilnej prof. Wi 
tolda Staniewicza. Zarzut jest oparty 
na tej osnowie, że prof. Staniewicz, 

będąc członkiem wojewódzkiego ko- 

legiam wyborczego w Wilnie, dopnś- 
cił do wyboru komisji matki w skła 
dzie zaproponowanym przez OZN, że 
ao Sposób jego zdaniem pośred- 
о A Puścił do obioru p. Kamińskie- 
żę : natorem. Ten fakt p. Cat uwa- 

“а ce ostatnie ogniwo łańcucha posu- 

„BC, w których p. prof. Staniewicz, 
"e zdaniem niepotrzebnie usiłował 
„ratować sytuację” — y pre- stige OZN. 1ację to znaczy pre 

Z jednej więc strony jest stosowa 
ną przez p. Cata metoda pochlebstwa. 
Przypisująca P. prof. Staniewiczowi 
omnipotencję w dziedzinie możności 
zachowania lub pogrążenia powag 

OZN w Wilnie, obalenia kandydatur 
Obozu, do czego nie jest zdolny na- 
wet p. Cat, z drugiej strony zostaje 
wyrażone niezadowolenie, że prof. 
Staniewicz tych możliwości nie wyko 
sofą granie na ambicji, powoły- 

nie się na odwagę cywilną itp. 
aa jak zwykle u p. Cata, po- 

zostaje skierowana z punktu 
ną tory bynajmniej nie sprzyjające 

. vZajemnemn wyjaśnieniu stanowisk. 
KS Nie będąc bezpośrednio atakowa- 

y Oraz wobec tonu, jaki przybiera p. 

i wią "ICZ, zwalniającego od obo- 
„U odpowiedzi merytorycznej, 

niem 1 jego atak pominąć milcze- 

aria Czynię tego tylko dlatego, że 
i uueją okoliczności łagodzące. Kan- 
ydaturą * 

у P. Cata upadla. Każdy upa 
dek nastraja człowieka refleksyjnie, 

a jednocześnie pozwala innym łagod 
niej sądzić wszystkie bezpośrednie 
reakcje. Może w tej sytuacji rzeczo- 
zzo będą miały jakiś sku- 

Odróżniamy dziś w Polsce dwa za 
sadnicze stanowiska poza stano- 
wiskiem sfer oficjalnych: 

1. Tak zwaną opozycję niereżymo 
wą, czy antyreżymową, która wstrzy- 
muje się od głosowania przy wybo- 
rach, bo uważa, że rządy w Polsce po 

winny być oddane partiom, a raczej 

jakiejś „wypadkowej* wynikającej z 

walki między partiami. 

2. Stanowisko tych, którzy usto- 

sUnkowują się zasadniczo pozytywnie 
ni Systemu powiedzmy „ponadpar- 
Jnego“ į prób rozbudowy oparcia 

Masowego w społeczeństwie dla tego 
systemu mimo ich oczywistych do- 
€hcząsowych braków. 

asze pismo wyraźnie deklaruje 
та po stronie rzeczowej krytyki w 

mach reżymu. 
(Dokończenie na str. 2) 

Piotr Lemiesz. 

się 

  

„Jesteśmy zainteresowani, by zostały 

usuniete przeszkody pomyślnego rozwoju 
stosunków z Polską" 

oświadczył min. spraw zagranicznych Litwy Łozoraitis 
KOWNO, (Pat). Minister spr. zagr. 

Łozorajtis udzielił przedstawicielowi 
litewskiej agencji telegraficznej oś- 
wiadczenie, w którym podkreślił, że 
naczelnym i jedynym zadaniem litew 
skiej polityki zagranicznej jest zabez 
pieczenie niepodległości oraz wzmoc- 
nienie jej we wszelkich kierunkach. 

Omawiając stosunki Litwy z inny 
mi państwami, minister Łozorajtis 

"dkreślił raz jeszcze obow” 

zasadę polityki litewskiej, a mianowi 
cie wyraźne i mocne postanowienie 
niewtrącanai się do sporów między 
innymi państwami, co się wyraża 

słowem: 
neutralność. 

W praktycznej polityce Litwy naj 
ważniejsze znaczenie ma uregulowa- 
nie stosunków z bezpośrednimi sąsia 
dami. Z największym z nich, z Niem- 
cami, stosunki Litwy są normalne i 
dobre. Kompleksem interesów z po- 
wodu którego stosunki nasze z Niem- 
cami ulegały nieraz naprężeniu, są 

sprawy kłajpedzkie. 

Rząd litewski jednak, ze względu na 
zainteresowanie Rzeszy w sprawie 
stosowania statutu kłajpedzkiego li- 
czył się w przeszłości ze zdaniem rzą 
du niemieckiego w sprawie omawia- 
nych zagadnień i będzie się liczył z 
tym zdaniem również w przyszłości 

Jesteśmy zdecydowani — mówił 
minister — podobnie jak dotychczas, 

uwzględniać wszelkie umotywowane 
skargi kraju autonomicznego, o0są- 
dzać je obiektywnie oraz — o ile to 
leży w granicach możliwości uzgad- 

niać je z naszymi opiniami. 
Według naszej mocnej decyzji, za 

gadnienie statutu kłajpedzkiego, opie 
rającego się na zobowiązaniach mię- 
EF TE A 

Telegraficzny zakaz wpuszczania 
Zydów do uniwersytetów niemieckich 

BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro | kładach, jak i wstęp do gmachów 
| szkół wyższych jest zakazany. Informacyjne donosi: 

Minister Rzeszy Prus wydał zarzą 

dzenie, przesłane telegraficznie rekto 

rom wszystkich niemieckich szkół 

wyższych, na mocy którego udział 

studentów Żydów w ćwiczeniach i wy 

Antyżydowskie wystąpienia 
° w Gdańsku i Sopotach 
GDAŃSK, (Pat). Na terenie W. M. | lu sklepach żydowskich wybito szyby 

Gdańska oraz Sopot doszło ubiegłej 

nocy do zajść antyżydowskich. W wie | nach towary. 

  

  

dzynarodowych, nie powinno być 

przyczyną niezgody między Litwą a 

Rzeszą. W ostatnich czasach między 
rządami Litwy i Rzeszy były prowa- 

dzone rozmowy w sprawie niektórych 
zagadnień, związanych z pewnym 
sposobem stosowania paragrafów 
statutu. Rozmowy te były prowadzo- 

ne w sposób spokojny i przyjacielski. 
Podczas tych rozmów powtórzono 

nam, że jedynym pragnieniem Rze- 
szy jest, by statut kraju kłajpedzkie- 
go był ściśle stosowany. Rozmowy te 
prowadzi się nadal. Jestem zdania, że 

nień prawnych nie napotka na żadne 

trudności. 
Z NASZYM SĄSIADEM 

POŁUBNIOWYM, POLSKĄ, 
pragniemy żyć również w dobrych i 
przyjacielskich stosunkach  sąsiedz- 

kich. Doświadczenie niedalekiej prze- 

szłości naocznie dowiodło, że w ciągu 
względnie krótkiego czasu zawarliś- 

my z Połską szereg ważnych umów, 
regulujących rozmaite ważne dziedzi- 
ny życia. Zagadnienia komunikacyj- 
ne różnorodnego rodzaju zostały upo 
rządkowane. Oprócz sprawy uregulo 

w ten sposób, stojąc na podłożu praw | wania wzajemnych stosunków han- 
nym, obiektywne wyjaśnienie zagad dlowych, która — należy wierzyć — 

Ponowny wybór Prezydenta Ometony 

  

Projekt ustawy, opracowywanej 
przez rząd Rzeszy, przewiduje całko 

wity zakaz uczęszczania Żydów na 
wyższe uczelnie niemieckie. 

oraz zniszczono wystawione w ok-   

KOWNO, (Pat). Wczoraj odhyły 
się wybory prezydenta republiki li- 
tewskiej, dokonane przez 120 przed- 
sławicieli wybranych w dniu 4 listo- 
pada. Kandydatura obtenego prezy- 
denta Antoniego Smetony była jedy- 
ną. 

Został on wybrany na dalsze 7 lat 
118 głosami przy dwóch powstrzymu- 
jących się od głosowania. 

Prezydent Smetona złoży przysię- 
gę 12 grudnia.   

będzie załatwiona na drodze porozu- 

mienia oraz z korzyścią i ku zadowo- 
leniu obu krajów, TRZEBA NAM RĘ- 
DZIE JESZCZE ZAŁATWIĆ Z POL- 

SKĄ SZEREG ZAGADNIEŃ NIE NAJ 
MNIEJSZEJ WAGI. JESTEŚMY 
ZDECYDOWANI DO ROZMÓW Z 

NAJLEPSZĄ WOLĄ, prowadzących 
do osiągnięcia porozumienia, korzyst 
nego dla obu stron. JESTEŚMY ZATN 
TERESOWANI W TYM, ABY ZOSTA 
ŁY USUNIĘTE NIEKTÓRE PRZE- 

SZKODY. POMYŚLNEGO ROZWOJU 
STOSUNKÓW Z POLSKĄ. 

Minister Łozoraitis wyraził dałej 
przekonanie, że Polska ze swej stro- 
ny usunie z drogi również niektóre 
przeszkody, które wywierają wpływ 
na pomyślność atmosfery. Z zadowo- 
leniem przypominam w tym miejscu 
wyrażoną opinię p. ministra spr. zagr. 
Polski, ogłoszoną niedawno w prasie, 
że Polska uważa Litwinów jako na- 
ród dobrych sąsiadów, z którym pra- 
gnie podtrzymywać dobre stosunki. 

Mówiąc o stosunkach z Łotwą i 
Estonią min. Łozorajtis stwierdził, iż 
rozwijają się one dobrze i składnie. 

Wszystkie trzy państwa bałtyckie nie 
dążą do żadnych prac, zadziwiających 
świat. Pracują jednak poważnie i sta- 
le nad spokojnym dziełem zbliżenia. 

Stosunki Litwy z innymi państwa 
mi są dobre i rozwijają się w sposćh 
zadawalający. 

Pani Marszałkowa Piłsudska 
podjęła się kontroli komórek Pomocy Zimowej w woj. wileńsk. 

WARSZAWA, (Pat). Pod prze- 

wodnictwem pani Marszałkowej Alek 

sandry Piłsudskiej odbyło się 14 bm. 

w obecności p. ministra opieki spo- 

łecznej M. Kościałkowskiego organi- 
zacyjne zebranie komisji rewizyjnej 
Ogólnopolskiego Obywatelskiego Ko- 
mitetu Pomocy Zimowej Bezrobot- 

nym. 
M. in. postanowiono w roku bieżą 

SRUTAECETYOEACOAZOROWOOZZ CDRZCĄ 

Powrót P. Prezydenta 
WARSZAWA, (Pat). Fan Prezydent 

Rzeczypospolietj powrócił wczoraj do 
Warszawy po kilkudniowym pobycie 

na Śląsku. 

Na Zamku 
WARSZAWA (Pat). Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął dziś w obecno- 
ci Pana Marszałka Śmigłego-Rydza p. pre 
zesa Rady Ministrów, gen. Sławoja-Skład 
kowskiego i ministra spraw zagranicznych 
Józefa Becka, którzy referowali o bieżą- 
cych pracach rządu. 

  

Na 12 samochodach wojskowych 
przewieziono zwłoki 48 ofiar katastrofy marsylskiej 

na wieczny spoczynek ' 
MARSYLIA, (Pat). Wczoraj rano ' mochodach wojskowych złożono 48 

odbył się w Marsylii pogrzeb ofiar po 
żaru „Nouvelles Galeries*, 

Cale miasto przybrano žalobnymi 
ehorągwiami. Wszystkie biura, szko- 
ły, sklepy i restauracje były zamknię 
te, a ruch kołowy w śródmieściu uległ 
zawieszeniu. 

Orszak żałobny wyruszył z gma- 

chu miejskiej biblioteki, przybranego 
krepą i gałęziami cyprysów. Na 12 sa 

trumien, na osobnym zaś samochodzie 
urnę, zawierającą ziemię i popiół, po 

brane z miejsca pożaru i mające sym- 
boólizować śmiertelne szezątki ofiar, 

których nie zdołano odnaleźć. 

Obrzęd żałobny rozpoczął się o g. | 
9.30 w obecności ministra spraw | 
wewn; Sarraut, przedstawicieli władz 
cywilnych, wojskowych i duchowień 
stwa, rodzin ofiar, licznych delegacyj 

oraz tłumów mieszkańców miasta. 
Po odprawieniu mszy św. i odśpiewa- 
niu pieśni żałobnych min. Sarraut 
wygłosił przemówienie, poświęcone 
pamięci ofiar pożaru. ; 

MARSYLIA, (Pat). W czasie po- 
grzebu ofiar pożaru „Nouvelles Gale- 
ries* powstała panika, która ogarnę- 
ła tłum, podążający ° ха pogrzebem. 
Około 10 osób doznało mniej lub wię 
cej poważnych obrażeń. z 

  

cym niezależnie od przeprowadzenia 
kontroli komitetów wojewódzkich Po 
mocy Zimowej zwrócić szczególną u- 
wagę na kontrolowsnie działalności 
komitetów powiatowych i gminnych. 

Przy ustalaniu podziału prac prze 
prowadzenia kontroli podjęła się w 
województwie wileńskim i białostoc- 
kim przewodnicząca komisji rewizyj- 
nej pani Marszałkowa Aleksandra-Pił 
sudska. 

W województwie poleskim i nowo 
gródzkim — kontroli podjął się pre- 
zes-L. Byrka. 

Zb ór znaczków poczt. 
dla P. Prezydenta 

WARSZAWA (Pat), Pan Prezydent Rze 
czypospolitej przyjął ministra poczt i te- 
legrafów inż. Kalińskiego, który wręczył 
Panu Prezydentowi pięknie oprawny al- 
bum, zawierający bogaty zbiór znaczków 
pocztowych, wydanych przez pocztę pols 
ką w ciągu ostatniego 20-lecia. 

Król Karol I w. wojewoda Michał 
ndsli się do Londynu 

BERLIN (Pat) W przejeździe przez Nie - 
mcy do Londynu, przybył wczoraj w go- 
dzinach południowych do Wiednia pocią- 
giem budapeszteńskim król Karol rumuńs 
ki w towarzystwie wielkiego wojewody Mi 
chała i rumuńskiego ministra spr. zagrania 
cznych Pefrescu Comnene. 

Ostatnia corka króła Emanuela 
ZATĘCZONA 

RZYM (Pat). Księżniczka Maria, która 
zostaje narzeczoną księcia Ludwika Bour 
bon-Parma jest piątym i osłałnim  dziec- 
kiem włoskiej pary królewskiej. Ur. się w 
Rzymie dnia 26 grudnia 1914 r. Jej narze 
czony ks. Ludwik Bouborn-Panma, brat b. 
cesarzowej Zyty, należy do trzeciej linii 
Bourbonów. Urodził się w Schwarzhau w 

Austrii dnia 5 grudnia 1899 roku i za» 

,mieszkuje zazwyczaj w Paryżu.
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Otwarcie sarkofagów królewskich 
w krypcie św. Leonarda 

KRAKÓW, (Pat). W Najbliższym 
czasie podany zostanie do wiadomoś- 
ci publicznej szczegółowy komunikat 
sporządzony na podstawie protokó- 
łów o ostatnich pracach przeprowa- 
dzonych nad renowacją krypty św. 
Leonarda na Wawelu. 

Prace te wymagały m. in. rozmon 
towywania poszczególnych sarkofa- 

Szczątki 
sporz ą w specjalnie w 

ANKARA, (Pat). Turecka agencja 
telegraficzna donosi, że trumna ze 
zwłokami zmarłego prezydenta Ke- 
mala Ataiarka, po uroczystościach 
pogrzebowych, złożona zostanie pro 
wizorycznie w wielkiej sali muzeum 
ttnograficznego w Ankarze. Przy tru 

gów. I tak onegdaj otwarto sarkofag 
króla Michała Korybuta i królowej 
Marysienki, a wczoraj w obecności 
ks. Metropolity Sapiehy, Rektora Szy 
szko-Bohusza, konserwatora woje- 
wódzkiego inż. Tretera i członków 
kapituły krakowskiej dokonano ko- 
misyjnego otwarcia sarkofagu króla 
Jana III. 

Fitaturka 
ybudowanym grobowcu 
mnie zaciągnięta będzie stałą warta 
honorowa. 

Trumna pozostanie w san muze- 
um aż do czasu wybudowania godne- 
go nieśmiertelnego wodza narodu 
grobowea. 

Jak Japonia ocenia 
mežiiwošci zarganizewania « poru przez Ch ny 

TOKIO (Pat). Agencja Domei donosi, 
że ponowne zorganizowanie oporu Chiń 
czyków nie wydaje się możliwe z nastę 
pujących powodów: 1) bardzo ciężkich 
strat woisk chińskich w walkach o Hankou 
2) straty 40 proc. broni i amunicji, 3) od- 
cięcia wojsk [rowincjonalnych, działają 
cych na północy od rzeki Yangfse;, 4) 
rosnących tarć pomiędzy marsz. Czang- 

Yangtse zamknięte dl 
TOKIO, (Pat). Komunikat mini- 

sterstwa spraw zagranicznych dono- 
si, że rząd japoński w nocie, wręczo 
nej trzem ambasadorom w Tokio, 

Dalsze represje w 
JEROZOLIMA, (Pat). Wojsko bry- 

tyjskie wysadziło w powietrze 8 do- 
mów w Gazie, w drodze represji za 
zabicie 2 żołnierzy angielskich. W 
mieście ogłoszono zakaz opuszezania 
mieszkań. 

W czasie przeszukiwania położonej 
w pobliżu Nazaretu wsi Ain-Quastel 

  

Najpopularniejszą lekturą we Francji 
iBuga... GHziemmik uezedow 

PARYŻ (aPt). Numer dziennika urzędo 
wego z nowymi dekrełami gospodarczymi, 
który miał się ukazać w niedzielę rano, ze 

Kai-szekiem a dowódcą wojsk prawincji 
Kwangsi gen. Li-Tsulenem, 5) rozprosze- 
nia chińskich jednostek wojskowych, któ- 
re niemal wyklucza możliwość szybkiej 
koncentracji. 

Agencja Domei wkazuje również na 
niemożliwość uzupełnienia broni i amuni 
cji z powodu odcięcia. 

a ruchu międzynarod. 
stwierdził, iż „chwiła uruchomienia 
żeglugi handlowej na Yangtse jesz- 
cze nie nadeszła. 

ajskawPalestynie 
doszło do starcia między wojskiem a 
mieszkańcami wsi. Znaczna liczba 
osób odniosło rany. We wsiach Attara 
i Jammid okręg Samaria ujęto 5 Ara 
bów z bronią w ręku. Jeden Arab z0- 
stał raniony w ezasie próby ucieczki. 
W Haifie podpalono sklep żydowski.   
liczą się ze stopniową poprawą kredytu 
państwowego. 

Poza tym w biurach Banku Francji wy- 
względu na nawał małeriału ukazał się | mieniono około miliarda franków na fun 
dopiero w poniedziałek o godz. 3 po po- 
łudniu i został od razu 

ROZCHWYTANY W SETKACH TYSIĘCY 
EGZEMPLARZY. 

Tymczasem w całym mieście, w ocze- 
kiwaniu podwyżki opłat skarbowych, któ- 
ra dotknie m. in. poważnie wyroby tyto- 
niowe, palacze zrobili 

RUN NA SKLEPY TYTONIOWE, 

wykupując wszystkie możliwe gatunki. Na 
większości okien sklepów tytoniowych wi 
dniały od rana wywieszki: „Wszystkie za 
pasy wyprzedane”. 

Zarządzenia finansowe są na ustach 
wszystkich. Dzienniki zapełnione są nadal 
szczegółami nowych dekretów. Pierwsza 
iransza dekretów, która została opubliko 
wana w poniedziałek po południu wyczer 
puje całokształł zarządzeń gospodarczo- jj wny 
finansowych rządu. 

Minister finansów Reynaud po konfe- 
rencji z premierem Daladier oświadczył, 
że zapowiedziana 

DRUGA TRANSZA DEKRETÓW 
NIE UKAŻE SIĘ. 

Deklaracja ta jest v tyle znamienna iż ozna 
cza ona, że min, Reynaud unika wzelkich 

* kompromisów, zamierzając konsekwentnie 
utrzymać klasyczny charakter swego planu 
finansowego. 

Sprawa realizacji hasła 

„GOSPODARKI ORIENTOWANEJ”, 
do którego lewica przywiązywała duże 
nadzieje, została — jak się wydaje — 
porzucona przez min. Reynad, który u- 
irzymuje swój plan działania konsekweni 
nie na pałformie liberalnej gospodarki 
kapitalistycznej. 

Jak należało tego oczekiwać 

ty zierlingi. Na giełdzie dewizowej zaz- 
naczyła się jednocześnie zniżka reportów. 

Zadowoleniu giełdy nie odpowiada 
jednak taki sam 
NASTRÓJ SZEROKIEJ PUBLICZNOŚCI 

którą perspektywa podwyżek' cen papie- 
rosów, biletów komunikacji miejskiej, po- 
czty itd. nastraja wybiłnie niechętnie. 

  
  

aKURIER" (4632). 

iBzień lcaśćasśisreoś 
Auto w płomieniach na wicy w Poznaniu 
POZNAŃ (Pafj. Po południu zderzyła j mocą. wydobywając z trudem ciężko po 

się na ulicy Dąbrowskiego taksówka z wo 
zem tramwajowym. Nastąpił wybuch ben- 
тупу ‚а samochód ogarnęły momentalnie 
płomienie. Przechodnie i służba tramwajo 
wa pośpieszyli pasażerom, którzy darem- 
nie usiłowali wydostać się z ognia, z po- 

parzonych, Jakuba Freysa, jego slostrę 
Salomeę i Mariana Matuszewskiego. Pogo 
towie ratunkowe odwiozło poparzonych 
do szpitala. 

Stan ofiar jest ciężki, 

Trzej uczniowie zginęli 
podczas Ćwiczeń gimnastyczn ch 

RZYM, (Pat). Grupa uczniów, ćwi- 
czących na wysekiej drabinie na pod 
wórzu gimnazjalnym, uległa wypad- 

  

kowi. Drabina, niedostatecznie umo- 
coówana, runęła, Trzech uczniów po- 
niosło Śmierć. 

Straszna Katastrofa 
podczas wyściąów samochodowych 
BUENOS AIRES, (Patj. Wczoraj | Akcja ratunkowa była niezwykle tru- 

w czasie wyścigów samochodowych 
w Tresarreyos wydarzyła się strasz- 
na katastrofa, która pociągnęła za 
sohą śmierć dwuch zawodników. Na 
zakręcie w pewnej chwlii zderzyły się 
cztery maszyny, biorące udział w wy 
Ścigach. Benzyna z rozbitych maszyn 
zapaliła się. Powstał straszliwy pożar. 

dna, gdyż prawie że niemożliwym by 
ło wydobyć spod zwałów żełastwa ran 
nych kierowców i mechaników, 

Dwueh zawodników uległo całko 
wiłtemu zwęgleniu, trzech _mechani- 
ków i trzy osoby spośród publicznoś- 
ci zostały ciężko ranne. 

Zamach samobójczy 
póci:gtął za sehą run ecie całego domu 

Offenbach n. Menem (Patj. W ponie 
działek rano nastąpiła w jednym z tutej- 
szych domów niezwykle silna eksplozja 
gazu. Część domu runęła z ogłuszającym 
hukiem, grzebiąc kilkanaście osób pod 
swymi gruzami. Dotychczas zdołano wydo 
być jedną osobę zabiią a kilka ciężko ran 
nych. Sirąż pożarna pracuje usilnie nad 

wydobyciem czterech, znajdujących się je 
szcze pod gruzami osób. Dwa sąsiednie 
domy ewakuowano ze względu na bezpie 
czeństwo ich mieszkańców, 

Katastrofę wywołała jedna z lokatorek 
domu, która otworzyła kurek gazowy w 
celach samobójczych. 

Katastrofalne oberwanie się chmury 
spowodowało w Persji śmierć 208 ludzi - 

TEHERAN (Pai). W pobliżu m. Naha- 
vend nastąpiło katastrofalne oberwanie się | 
chmury. W krótkim przeciągu czasu katą | 
strofa spowodowała śmierć 208 ludzi. 

   

* 

BERLIN (Pai). Nowe dekrety francus- 
kie omawia pierwszy spośród dzienników 
gan kół gospodarczych, nie szczędząc sce 
płycznych uwag pod ich adresem. Najbar 
dziej zdaje się oburza Berl. BoerSen Zig.” 
fakf, iż Francja nie zerwała z liberalnym 
systemem gospodarczym, co wobec zupeł 

nej reglamentacji gospodarki niemieckiej 

uniemżiiwia bliższą współpracę ekonomi- 

   

  czną między obu krajami. 

„Wychowawco”, naprzód 
wychowaj siebie! 

(Dokończenie ze str. 1). 

Z tego stanowiska wynika pozyty- | tem udało mu się cały Obóz obalić? 
stosunek do idei Zjednoczenia 

Narodowego, krytyka w odniesieniu 
do całego szeregu posunięć i metod 
działania kierowników Obozu Zjedno 
czenia Narodowego. Uważamy to sta 
nowisko za słuszne ponieważ. trafia 

nam do przekonania hasło zwarcia 
szeregów rzucone przez Wodza Na- 
czelnego. Wśród opozycji niereżymo 
wej, zresztą brak jakiegokolwiek oś- 
rodka, dookoła którege takie zwarcie 

mogłoby nastąpić. Jesteśmy zwolenni 
kami jaknajbardziej dobrowolnego 
zjednoczenia, wszelki przymus uwa- 
żająe za skrajną ostateczność. Na tym 
tle rodzi się nasz krytycyzm do wielu 
posunięć, kierownictwa Obozu i miej 
scowego i centrali. Celem, do które 
go dążymy więc, jest utrzymanie i roz 
wój organizacji Obozu Zjednoczenia 
Narodowego przy równoczesnym je- 

GIEŁDA |! KOŁA FINANSOWE ODPOWIE 850 przekształceniu w kierunku i w 
DZIAŁY NATYCHMIAST POZYTYWNIE 
na nowy plan min. Reynaud, Na giełdzie 
paryskiej zaznaczyło się poważne ożywie- 
nie obrotów. Renty i francuskie akcje 

przemysłowe zwyżkowały. Jednocześnie 
dzienniki sygnalizują pierwsze oznaki pow 
rołu kapiłału, mianowicie bardziej były 
dziś poszukiwne 6-miesięczne i roczne bo 
ny skarbowe, niż bony 3-miesięczne, co 

myśł zasad, które uważamy za słusz- 
ne.“ 

Jaki jest cel działalności p. Mac- 
kiewicza? Na to pytanie nie umiem 
sobie odpowiedzieć. Uważa siebie za 
zagorzałego przeciwnika OZN, łaje 
opozycję wstrzymującą się od wybo- 
rów. A gdzie jest w tym wszystkim 
Jego własne miejsce? Co dałby Wilnu 

należy tłumaczyć tym, że koła finansowe "i Polsce Cat Mackiewicz, gdyby rap-   

Chyba nic! A w każdym razie te- 
go. nam nie powiedział. Dlatego pro 
szę się nie dziwić, że nie zgłaszamy 

się do niego po dyspozycje. 
P. Cat nie może tego przeboleć. 

„Jak to, krytykujecie to i tamto, to 
samo nieraz eo ja krytykuję! Popie- 
raliście kandydaturę gen. Żeligows- 
kiego, ja też nie tylko ją popierałem, 
ale się nią podpierałem! Dlaczegož 
nie chcecie pójść ze mną, dlaczego 
nie chcecie popierać mojej kandydatu 
ry“? 

Otóż właśnie! Tu jest sedno spra 
wy, tu przyczyna złego humoru i na- 
paści. Co do tego nie ma żadnych wąt 
pliwości, ani żadnych złudzeń. 

Natomiast jest i w miarę powta- 
rzania się ataków rośnie z nasżej 
strony i ze strony obiektywnych oh- 
erwatorów nawet tych, co głosowali 

na Mackiewicza jedno wielkie zdzi- 
wienie, ździwienie że jego postępki. 

jego sądy, jego polityka, aż w tak du 
żej mierze są uzależnione od jego 
własnej ambicji. 

Piotr Lemiesz. 

P. S. Artykuł p. Cata zawiera po 
nadto wiele nieścisłości. Te nieści- 
słości sprostuje kiedyś sam prof. Sta- 
niewicz. * 

Skutkiem gwałtownej ulewy oczekiwa 
na jest powódź. Dotychczas stwierdzono 
zniszczenie 150 domów. 

        

Min. Paniatowski 
na Zaolzu 

WARSZAWA (Pat). Na Śląsku Zaolzań 
skim bawił w dniu 12 bm. minisfer rolni 
ctwa i reform rolnych Juliusz Poniatowski, 
który zwiedził rolne i leśne majątki pań- 
stwowe. 

We Włoszech 
wydalono Żydów 

z banków 
MEDIOLAN, (Pat). Na skutek te- 

legraficznego zarządzenia min. spr. 
wewn. tutejsze banki użyteczności pu 
blicznej usunęły natychmiast wszyst- 
kich swoich pracowników Żydów. 

Zniesienie barw 
kościeła ewangalickie- 

90 У Niemczech 
BERLIN (Pat). W dzienniku ustaw nie- 

mieckiego kościoła ewangelickiego uka- 
zało się rozporządzenie, które znosi raz 
na zawsze dotychczasowe odrębne fla- 
gi kościoła ewangelickiego biało-fioleto 
we. W kościołach ewangelickich w razie 

dekorowania miasł flagami wolno będzie 
wywieszać tyłko chorągwie ze swastyką, 

Pawiót abisyńskich 
dygnitarzy 

RZYM (Pat). Wicekról Abisynii ks. A- 
osła zezwolił szeregowi abisyńskch dyg— 

niłarzy, którzy w czasie wojny wraz z ro 
dzinami opuścili kraj, na powrót do Abisy 
nii. 

zrobi interes? 
BIALOGROD. (Pat.) W jednej z naj- 

większych fabryk obuwia w Białogrodzie 
wybuchł olbrzymi pożar, który zniszczył 
całkowicie zakłady, powodując straty, 
sięgające 12 milionów dinarów. 

Ku czci 
„S 4 

WARNA. (Pat.) Wczoraj odbyło się 
na tułejszym cmentarzu protestanckim uro 

czyste odsłonięcie pomnika ku uczczeniu 
pamięci załogi podwodnej łodzi niemiec- 
kiej „45”, która w r./1916 zatonęła w po- 
bliżu Wamy. 

Odsłonięcia pomnika dokonał bułgar- | 
ski minister wojny Daskałow. 

  

5 osób zg nęło 
w katastrefi:e lotniczej 

AMSTERDAM, (Pat). W czasie 
przymusowego lądowania tuż przed 
lotniskiem amsterdamskim Sehiphol 
rozbił się samelot „ijsvogel* kolender 
skiege towarzystwa komunikacji po- 
wietrznej „Klm“. W czasie katastro- 
fy 5 osób poniosło śmierć, a 11 zosta 
ło ciężko rannych. Wypadek wyda- 
rzył się w pobliżu autostrady, wiodą- 
cej do Hagi, i spowodowany był — 
jak się zdaje — gęstą mgłą przyziem 
ną. Samolot poważnie uszkodzony. Na 
pokładzie jego znajdowało się w cza- 
sie lotu 15 pasażerów. 

Zatonął żaglowiec 
BUENOS AIRES (Patj. Według ofrzy- 

manych łu wiadomości z Bogota (Kolum- 
bia) żaglowiec „Existmina” mający na po- 
kładzie 19 osób, zatonął w podróży do 
Panamy. 

Z 19 osób na pokładzie żadna nie zo 
stała uratowana. Przyczyną katastrofy była 
huraganowa burza. 

Dofychczas zdołano wyłowić zwłoki 
dwóch ofiar katastrofy. 

  

ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW z rne. 1 „ KOGUTKIEM" 
PATRZČIĖ /1AKIE.PROSZKI.WAM DAJĄ. 

GDYŻ SĄ JUŻ NAŠLADOWNICTWA, 
ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „MIGRENO -NERVOSIN" 

TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

TO REBKACH HIGIENICZNYCH. j     
Reprezentant Polski 

na psg-zebie Ataturka 
WARSZAWA (Pat), Pan Prezydent RP 

polecił ambasadorowi w Ankarze p. Mi- 
chałowi Sokolnickiemu „reprezentować go 
na uroczystościach pogrzebu Zmarłego 
Prezydenta Turcji Kemała Atafurka w cha» 
rakterze ambasadora nadzwyczajnego. 

0 pomoc d'a szkóln ctwa polskiego 
na Zaolsia 

KRAKÓW (Pat). Główny Komitet dla 
Spisza, Orawy i Czadeckiego w Krako- 
wie zwraca się z gorącą prośbą do wszyst 
kich pp. dyrektorów i kierowników szkół 
wszelkich typów na terenie Rzeczypospoli 
tej, jak i komitetów rodzicielskich, aby 
zechcieli pośpieszyć wymienionemu komi 
tetowi z wydatną pomocą małerialną na 

rzecz pomocy szkolnictwu polskiemu na 
Śpiszu, Orawie i Czadeckim. W tym celu 
uprasza komitet o rozsprzedaż znaczków, 
które zostaną rozesłane do wszystkich 
szkół. 

Dodatki dla nauczycieli 
szkół średnich i powszechn. 

Ministerstwo oświaty wydało zarządze 
nie, regulujące sprawę dodatków dla nau 
czycieli, wykładających w miejscowościach 
wiejskich i w szkolnictwie średnim. Skaso- 
wana zosłała opłata specjalna, pobiera- 
na od kilku lat od nauczycieli a potrąca- 
n przy wypłacie dodatku mieszkaniowe- 
go. . 

Władze szkolne uwzględniły memoria- 
ły o przyznanie dodatku specjalnego. Kie 
rownikom szkół powszechnych przysługi 
wać będzie dodatek w wysokości 50 zło 
tych miesięcznie, . 

PTSS PATS PA 

Gielda warszawska 
z dnia 14 listopada 1938 r. 

Belgi belgijskie 90,32 
Dolary amerykańskie 581,00 
Dolary kanadyjskie 527,00 

Floreny holenderskie 289,34 
Franki francuskie 14,17 

Franki szwajcarskie 120,95 
Funty angielskie 25,29 
Guldeny gdańskie 100,25 

Korony czeskie 10,75 

Korony duńskie 113,00 

Korony norweskie 126,98 

Korony szwedzkie 130,34 
Liry włoskie 19,60 
Matki fińskie 11,17 
Marki niemieckie -- 

Marki niemieckie srebrne 93,00 
Tel Aviv — 

Akcje: 

Bank Polski 129,00 

Papiery procentowe: 

Pożyczka wewnętrzna 64,50 

Pożyczka inwestycyjna pierwsza 83,63 

Pożyczka inwestycyjna druga s. 92,00 

Pożyczka konwersyjna 68,25 

66,00 Pożyczka konsolidacyjna



„KURIER“ [4632]. 

Horoskopy budowlane Wilna 
Komiteit Rozhudowy ma ubiegać się © 500 tysięcy zł. 

Sezon budowlany, mimo szeregu 
budowanych jeszcze domów, w zasa 

Mzie należy uważać za ukończony. 
Jak już pokrótce pisaliśmy, tegorocz 
ny ruch budowlany na terenie Wilna 

chociaż był wyjątkowo ożywiony, 

kontyngent kredytów budowlanych, 
przydzielanych rok rocznie przez 
Bank Gospodarstwa Krajowego posz 
czególnym miastom — dla Wilna nie 
był pomyślny. Skromna suma 150.000 

złotych rzecz prosta, nie mogła zaspo 

XX rocznica Niepodległości Polski 

  

* Uroczysta msza św. polowa, odprawiona przez ks. biskupa Adamskiego w Cieszy- 
nie Zachodnim, na zburzonych b. fortyfikacjach czeskich. Na nabożeństwie był 
obecny Pan Prezydent Rzeczypospolitej prof. dr Ignacy Mościcki z małżonką, pan 
premier gen. Sławoj-Składkowski, ministrowie: Romen, Poniatowski, gen. Kasprzyc 

Е ki, gen. Bortnowski, woj. Gražynski i inni. 

  

Pm Prezydent RP prof. dr Ignacy Mošcic ki wręcza na placu ćwiczeń w Cieszynie 
Zachodnim dowódcy samodzielnej grupy operacyjnej „Śląsk" gen. Władysławowi 

Borinowskiemu insygnia orderu Polonia Restituta. 

  

Delilada oddziałów kawalerii przed Panem Prazydentem RP. 

AST ES TT TI ANTSTOLIS 

Nowość w szkołach wieiskich. 

  

Wędrowne Гэсл @ер 
Kierownictwa publ. szkół powsz. 

na terenie Kuratorium Okr. Szk. 
Wil. otrzymały ostatnio przez sołty- 
sów pismo z gmin nast. treści: 

„Powiatowy Komiiet Pomocy Dzieciom 
i Młodzieży w... (nazwa powiatowego mia 

sta) pismem z da. .... rb. powiadomił, 

że przyznana została subwencja na za- 
kup obuwia najbiedniejszym dzieciom w 
sumie ,... .. w związku z tym na tamt. 

szkoię przypadnie 5 zł. (pięć). 

Ponieważ suma ta nie wystarczy na za 

kup jednej pary obuwia, uachodzi więc 

konieczność wezwania rodziców jednego 

z dzieci tamt. szkoły, proponując dopła 
enie 5 zł., gdyż jedna para obuwia kosz- 

le 10 zł. 

Rzwisko i imię dziecka, oraz imię oj- 
— ©1 rozmiar nogi proszę nadesłać w ter 

minie najkrótszym. 

(-) WÓJT GMINY. 

Różnie załatwiały 
Szkół 
Zwoły 
mi 

kierownictwa 
tę sprawę. Przeważnie jednak 
wano rodziców i radzono z ni-   

Oto mały obrazek z takiej „kon- 
ferencji* rodzicielskiej: 

Nauczyciel: Otwieram / nadzwy- 
czajne zebranie rodziców naszej szko 
ły i dziękuję państwu za tak liczne 
przybycie. 

Głos: O, iszcze ido. 

Naucz.: Na porządku dziennym 
mamy tylko jedną sprawę, którą poz 
wolę sobie państwu przeczytać. (Od- 
czytuje pismo z gminy), 
„Glos: Na to szkoda było zbierać 

sie, 

Nauez.: Dłaczego szkoda, ów k. 8 я „ ów ko- 
mitet przychodzi wam z pomocą, da 
jąc 5 zł, na kupno obuwia dla jedne- 
go dziecka. 

Głos: Znaczy sie — jeden but ben 
dzi kazionny, a jeden osobisty, 

Naucz.: I to dobrze. 

Głos: Jakie tu dobrze, co ja mam 
dać 5 zł, to za te pieniendzy kupią 
kaloszówki i bez czyjej łaski obejdzi 
sie, 

Naucz.: Proszę jednak pomyśleć 

koić potrzeb prywatnej inicjatywy 

budowlanej. Na kilkakrotne inter- 
wencje Komitetu Rozbudowy kredyt 
ten został zwiększony przez wyasyg- 
nowanie dodatkowej sumy, która rów 
nież nie zaspokoiła petentów. 

Licząc się z tym, że w roku przy- 
szłym ruch budowlany przyjmie jesz 
czę szersze rozmiary, Komitet Rozbu 
dowy już obecnie przystąpił do opra 
cowania szczegółowego memoriału 
do władz centralnych,  ilustrującego 
najbardziej żywotne bolączki budow 
lane Wilna. Przede wszystkim Komi 
tet wskazuje na to, że w Wilnie daje 
się w dalszym ciągu odczuwać brak 
mieszkań małych (2—3 pokojowych) 
ze wszystkimi wygodami. Na takie 
mieszaknia popyt jest bardzo duży. 
Z drugiej strony istnieje jeszcze w 

Wilnie bardzo znaczna ilość miesz- 

kań dużych, które ze względu na swą 

wysoką cenę nie znajdują amatorów. 

Mieszkania te należałoby przerobić 
na mniejsze. Na cel ten potrzebne są 

większe kredyty, o które Komitet 
Rozbudowy zamierza ubiegać się. 

Druga kategoria kredytów, które 
mają u nas wzięcie, to pożyczki na 
wykończenie rozpoczętych już budo 

wli. Domów takich w Wilnie, zwłasz 

cza na przedmieściach. jest bardzo 
dużo. 

Komitet Rozbudowy w roku przy 

szłym zamierza i nad tym działem bu 
downietwa roztoczyć specjalną opie- 
kę. 

I wreszcie kategoria trzecia: — to 
budowa nowych domów, zarówno 
blokowych murowanych, jak i drew 
nianych. Trzeba tu stwierdzić, że po 

latach kryzysu i zastoju prywatna 
inicjatywa budowlana rozwiiać się za 
czyna u nas bardzo pomyślnie, ma- 

jące ku temu ideałne warunki w po- 
słaci ogromnych obszarów m. Wil- 
na. Najbardziej intensywnie zabudo- 
wują się przedmieścia, iak Kolonia 
Kolejowa, Antokol, Póśpieszka i 
Zwierzyniec. W nieco mniejszym stop 

niu ruch budowlany kontynuowany 
jest na Nowym Świecie. 

Marszałek Edward Śmigły-Rydz przyjmuje   rewię wojsk w . Warszawie. Obok Pana 

_ Marszałka — gen. Głuchowski. 

  

głębiej nad tą sprawą, bo musimy ją 
dzisiaj rozstrzygnać. 

Głos: Ja myśla, coby tak zrobić: 
zrobim składka naten drugi but, ale 
poprosim gmina, kab dała naszej 
szkole największa para i te buty ben 
do wendrowne, Znaczy sie, obuwać 
sie w nie bendo dzieci bose kółejno. 
Tedy nie bendzie nikomu  nijakiej 
krzywdy. (Głosy: sprawiedliwie, spra 
wiedliwie). 

Naucez.: Wniosek pana Czubajły 
poddaję pod głosowanie. Kto więc za 
tym, proszę podnieść ręce (głos z sa- 
li: na ta sprawa I nogi można pod- 
nieść). Stwierdzam absolutną więk- 
SZOŚĆ. 

Głos: Na taka głupstwy rence pod 
nosili, jak do przysięgi. 

Naucz.: Tego wymaga formalność. 
Glos: Tylo co po zakonu. 

Nauez.: Będziemy więc mieli no- 
wość w szkole: — wędrowne buty. 

Głos: Tylo kab na lod w nich nie 
puskać dzieci, a to porwo do Kola- 
dów. 

Naucz.: Uwaga słuszna. Wobec 
wyczerpania porządku dziennego zeb   ranie zamykam. 

Jan Hopko. 

Z POWROTEM 

„Gazeta Polska“ omawia dekret 
finansowy rządu w sprawie rejestracji 
kapitałów i nieruchomości, posiada- 
nych za granicą. „Gazeta*  stwier- 
dza, że 

Polska jest krajem kapitałowo nie- 
zasobnym. Jest to pewnik. Reprezentan 
ci niezależnej myśli gospodarczej twier 
dzą zresztą — I mają rację — że bra- 
ki kapitałowe dadzą się w części za- 
stąpić inicjatywą, planem i skoordyno- 
waną mobilizacją pracy. Nie osłabia to 
Jednak słuszności tezy, że odczuwa- 
my brak kapitału I że kapitały posia- 
dane muszą być wykorzystane najbar- 
dziej owocnie. 

I cóż obserwujemy od lat! Oto nie- 
zasobna, uboga kapitałowo Polska fi- 
nansuje za pośrednictwem swych płoch 
Hwych kapitalistów i renfierów zasobne 
gospodarki państw obcych. Bo czem- 
żeż są owe liczne, bardzo liczne milio- 
ny złotych, będące własnością miesz- 
kańców Polski, a ułokowane za grani- 
са — jak nie... pożyczką, udzieloną 
przez nas Anglii, Szwajcarii, Stanom 
Zjednoczonym! Zaiste, groteska I to — 
przyznać frzeba — ponura... 

Trzeba dodać, że dekret jest b. ła- 
godny, skoro zapewnia dyskrecję. 
Szczęśliwcy, którzy mieli co wywo- 
zić, nie powinni więc zanadto się 
skarżyć. 

WYPADKI W NIEMCZECH 

Wezorajsza prasa polska i żydow- 
ska obszernie komentuje wypadki nie 
mieckie. „N. Przegląd* podaje, że are- 
sztowano 35 tysięcy Żydów i że w sa- 
mym. tylko Wiedniu spalono 20 syna- 
gog (na 21 istniejących). O tych wy- 
padkach „Chwila pisze tak: 

Nie chcemy płakać nad dzisiejszym 
łosem, nad żydowskim losem. Gdy- 
byśmy nawet chcieli, nie moglibyśmy. 
I łzy mają swoją granicę bólu, poza 
którą nie umieją płynąć. Patrzymy dziś 
na to wszystko, co z nami czyni świat 
cywilizowany, tylko szeroko otwartymi, 
ale suchymi oczyma. W piersiach drga 
żyjące jeszcze, czujące jeszcze serce, 

ale to już granica życia I czucia. Chcia 

łoby się chwilami wyrwać z własnej 
piersi to serce i rzucić je różnym prze-   

  

śładowcom pod nogi: weźcie je so- 
ble! stratujcie je swymi butami! pław- 
cie się w tej rozkoszy! niechaj ona do- 
pełni miary waszego tryumfu! Chciało- 
by się rozedrzeć szaty na piersi, ob- 

zakończcie swe dzieło! Zabierzcie so- 
bie to życie, które was tak razi, uwol- 
nijcie nas od męki a siebie od przynę- 
ty, która w waszych duszach budzi 
okrucieństwo! 

Płakać to nie sztuka. Gdyby Pol- 
ska w r. 1918 tylko płakała, nie było 
by państwa polskiego Na prześlado- 
wania niemieckie Żydzi powinni od- 
powiedzieć zdwojonym wysiłkiem w 
Palestynie. Własne państwo to najlep 
sza rada na różne dolegliwości. 

PRZYCZYNY WZMOŻONEGO 
ANTYSEMITYZMU 

„Goniec Warszawski“ jest zdania, 
że Rzym i Berlin rozpoczęły z žydow- 
stwem walkę na Śmierć i życie. 

Fakiem godnym podkreślenia jest 
zławisko, że antyżydowska ofensywa 
wzmogla się równocześnie w Niem- 
czech i we Włoszech. Odnosi się wia- 
żenie, że hitleryzm i faszyzm postano- 
wiły złamać swego ideologicznego 

wroga, kierującego różnymi 
międzynarodowymi i oddziaływujące- 
go na rządy państw demokratycznych 
w duchu wrogim obu totalnym państ- 
wom. 

Berlin i Rzym rozpoczęły wielką 
rozgrywkę na miarę światową. Zmie- 

rza ona do zniszczenia wpływów ży- 
dostwa światowego, obezwładnienia 
środowisk i polityków „demokratycz- 
nych”, sprzymierzonych z Żydami i do 
ułatwienia zwycięstwa w państwach de- 
mokratycznych politykom i prądom, 

nażyć ją i krzyknąć: uderzcie wreszcie! 

prądami | 
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Nożycami przez prasę 
które idą na ugodę w stosunku do 
Niemiec i Włoch. 

Nie wykluczona jest jednak i wal- 

ka mniej abstrakcyjna. 

Niezawodnie za kulisami fej > 

ki toczy się wałka o finanse. Žy- 

|<" wielką rolę w ośrodkach 

dyspozycyjnych finasjery międzynaro- 
dowej, przeciwdziałają skierowaniu 

większych kapitałów do Rzeszy i ltałii. 

A oba te państwa, po podbojach tery- 

forlalnych i złamanłu powojennej kon- 

strukcji politycznej Europy, potrzebują 

dużych pieniędzy, aby wyzyskać swe 

zdobycze polityczne i terytorialne I u- 

trwalić swe panowanie. 

POROZUMIENIE WLOSKO-FRAN- 
CUSKIE 

„Kurier Warszawski“ zasianawia 

się nad możliwościami włosko-fran- 

cuskiego porozumienia. 
Dziś ewolucja stosunków w Europie 

połoczyła się bardzo daleko; wojna 

hiszpańska dobiega powoli do szczę- 

śliwego i zwycięskiego końca, więk- 

szość państw europejskich uznała już 

imperium włoskie, układ Ciano—Perth 

z 16 kwietnia bardzo prędko wejdzie 

w życie, wreszcie p. Mussolini osiągnął 
wspaniały sukces osobisty w Mona- 
chium. Jednakowoż nie można zaprze- 

- czyć, że w fym samym czasie oś dała 
Niemcom korzyści o wiele większe 
l przede wszystkim znacznie konkret- 
niejsze, niż Włochom, że wymienimy 
tylko Anschłuss i sprawę Sudetów. Po- 
za tym między korzyściami, osiągnięty- 
mi przez Berlin I Rzym jest jeszcze ta 
różnica, że zdobycze włoskie nie za- 
grażają w najmniejszym stopniu inte- 
resom niemieckim, natomiast zdoby- 
cze niemieckie idą, mimo wszystko, 
trochę w poprzek interesom włoskim. 

Przywidywania są słuszne, ale ra- 
czej na krótką metę. Niewątpliwie 

Włochy współczesne pragną pokoju. 
Jeszcze bardziej pragnie pokoju Fran- 
cja. Na przeszkodzie stoją więc raczej 
echa niedawnej przeszłości, niż teraź- 
niejszość. ; 
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Maeścice 
dła armii 

TARNÓW. (Pat.) W Mościcach pod 
Tarnowem odbyło się wczoraj przekaza- 
nie Armii 4 ciężkich karabinów maszyno- 
wych z pełnym ekwipunkiem i zaprzę- 
giem, ofiarowanym przez urzędników i 
robotników Państwowej Fabryki Zw. Azo:+ 
towych w Mościcach. 

Kemunmistyczna 
sprawiedliwość 
MOSKWA. (Ра!.) „Socjelisticzeskoje 

Ziemledielje" donosi, że w obwodzie 
moskiewskich zarządy kołchozów nie wy 
płacają należności kołchoźnikom. 

W kołchozie im. Mołotowa z należ- 
nych kołchoźnikom 120 tys. rubli wypła- 
cono zaledwie 8 i pół tys., a reszię pie- 
niędzy w sposób karygodny rozirwonio- 
no. 

W obwodzie kujbyszewskim zairzy- 
mane są zarobki szoferom traktorów, 

Stacja maszynowo-traktorowa w rejo- 
nie: bogaczowskim połowę zarobków na- 
leżnych szoferom obróciła na własne 
cele. 

Dziennik domaga się pociągnięcia win   nych do odpowiedzialności sądowej. 
TURN 3 

POLSKO-RUMUŃSKA UMOWA HANDLOWA 
Co przywozimy i co wywozimow 

Obowiązująca dotychczas umowa han- 
dlowa polsko-rumuńska oraz związany z 
nią układ rozrachunkowy zostały prze- 
dłużone z dniem 25.X. 1938 r. na dalszy 
roczny okres obowiązywania. 

W związku z powyższym podajemy 
spis rumuńskich towarów, które mogą być 
przywożone do Polski a interesują ziemie 
północno-wschodnie: nasiona: konopi, 
słonecznik i dyni; jabłka i gruszki świe- 
że; śliwki świeże; winogrona; śliwki su- 
szone; morele; brzoskwinie; orzechy; skó 

ry baranie i jagnięc'e oraz inne fułrzane; 
rogi. 
3 Z Polski do Rumunii mogą być wywo- 
żone następujące towary (podajemy to- 

wary, które mogą zainieresować ziemie   północno - wschodnie): skóry surowe;   

techniczne artykuły skórzane; przędza 
Iniana; obuwie gumowe; terpentyna suro- 
wa i rafinowana; lekarstwa i preparaty 
farmaceutyczne; ryby wędzone w konser 
wach; szale i chusiki wełniane; wyroby 
szklane; radioodb tomiki, wyroby  gu- 
mowe. 

, Zapłała z tyłułu wymiany towarowej 
między Polską a Rumunią będzie w dal- 
szym ciągu odbywać się na zasadzie roz- 
rachunku, wykonywanym przez Polski 
Instytut Rozrachunkowy. 

Zarówno przy przywozie jak i przy 

wywozie jest wymegane przy odprawie 
celnej świadectw rozrachunkowych, które 
wydaje centrala Polskiego Insłyłułu Roz= 
rachunkowego lub delegatury przy izbach 
przemyslowo-handlowych. 33
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Nowinki radiowe — гасюме 

Technika propavandy 
W osłatnich audycjach przeznaczonych 

dla wsi bezpośrednio lub pośrednio nutki 
dydaktyki zjawiają się coraz częściej. Coraz 
częściej autor woła: „Nie pijcie, bądźcie hi 
gieniczni, uprawiajcie dobrze rolę“ itd. — 
Poniewaž sam przez czas dłuższy prowadzi 
łem propagandę na rzecz tej propagandy czu 
ję się zobowiązanym do poświęcenia paru 
słów technicznej stronie propagandy. 

Propaganda podobna jest do lekarstwa, 
które musi być asymilowane przez orga- 
nizm, jeżeli człowiek ma odczuć dobroczyn 
ne skutki leku. Jeżeli organizm odrzuca le 
karstwo, wszelkie zabiegi stają się bezużyte 
czne. Jeżeli znudzony słuchacz na pierwszy 
frazes propagandowy zamyka radio, wzgled 
nie jeżeli słucha tylko pozornie (świetlica, 
szkoła) szkoda fatygi i kilowatów. 

Propaganda jest rzeczą trudną, wymaga 
jacą techniki i doświadczenia. Nie wystar 
czy napisać pół stroniczki prozy w stylu ka 
techizmowym, ażeby przekonać słuchacza. 
Daleko silniej działa jeden udatnie wybrany 
aforyzm, powtórzony kilka razy np. pomię 
dzy skocznymi melodiami wieczorynki. — 
Duże powodzenie, jak to najlepiej wykazały 
wybory, posiadają aforyzmy rymowane. 

Propaganda na rzecz kultury wsi powin 
na być prowadzona. Jest to rzecz arcyważ 
na. Ale dyskusja na tematy techniki propa 
gandowej i głosy krytyczne w tej materii 
są niemniej ważne. Wieś powinna zabierać 
głos w tych sprawach. 1. 

PKT SNES MINI EEST 

B. ochotnicy samoobrony 
Litwy i Białorusi 

oraz osoby, które pragną wziąć udział w 
uroczystościach 20-lecia Samoobrony Litwy 
i Białorusi, mających się odbyć w Wilnie 
dn. 10 i 11 grudnia br., zechcą łaskawie 
pamiętać, że: 

Sekeja wojskowa K tu Obchodu (Wilno, 
Portowa 19) w poniedziałki, środy i piątki 
od godz. 17 do 19 prowadzi rejestrację 
wszystkich ochotników Samoobrony Litwy 
i Białorusi. 

Sekcja organizacyjna (Wilno, Jagielloń- 
ska 14, T-wo Kredytowe) prosi osoby, mie 
szkające poza Wiinem a zamierzające przy 
jechać do Wilna na czas uroczystości, o 
wcześniejsze podanie swych adresów celem 
dostarczenia kart, upoważnyijących do zni- 
żek kolejowych. 

Sekcja wystawowa (Wilno, Trocka 14, 
Archiwum Miejskie) zwraca się do wszyst- 
kich Wilnian z prośbą o wypożyczenie na 
czas trwania wystawy wszelkich pamiątek 
(fotografie, dokumenty, druki, broń, obrazy 
ete.), związanych z działalnością Samoobro 
ny L. i B., Oddziału Dąbrowskiego, POW., 
Harcerstwa itp. oraz dotyczących przeżyć 
Wilna w okresie 1918—1919 r. do chwili 
wyzwolenia. 

PEPPYZENEZCZEPSZYI CHE (ZO REPOC   Popierajeie Przemysł Krajowy! 

Zbiegł przed widmem nędzy i głodu 

„KURIER“ (4632). 

Działalność oświatowo-wychowawcza 
Polskiej Macierzy Szkolnej 

Dziś mija 22 rocznica śmierci Pierwsze- 
go Prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej, 
Henryka Sienkiewicza. Polska Macierz 
Szkolna postanowiła poświęcić dzień 15 
listopada propagandzie i uświadomieniu 
potrzeby społecznej pracy oświatowej. 

Pomimo szczupłych funduszów, który- 
mi dysponuje PMS, Zarząd Wileńsko-No- 
wogródzki rozwinął w br. bardzo szeroką 
działalność oświatową. Na terenie woje- 
wództwa wileńskiego i nowogródzkiego 
prowadzi Macierz 86 szkół powszech- 
nych, w b. m. uruchamia kilkadziesiąt kur- 
sów dokształcających dla przedpoboro- 
wych i dorosłych anaHabetów i półanal- 

| fabetów; utrzymuje ponad 100 świetlic, 
| 20 bibliotek stałych, 90 bibliotek rucho- 
mych i 90 bibliotek wędrownych tzw. lili- 
putek, prowadzi pracę w formach zespo- 
łowych, jak teatry amatorskie, chóry, kur- 
sy hafłu i szycia, konkursy dobrego czy- 
tania; utrzymuje kiłka domów ludowych; 
urządza kursy dla bibliotekarzy wędrow- 
nych, wybranych spośród młodzieży 
wiejskiej. 

Tak wykonuje Polska Macierz Szkolna 
festament Henryka Sienkiewicza. W tej 
pracy uświadomione społeczeństwo win- 
no Macierzy pomóc. 

B. 

Wojewódzki Społeczny Komitet 
Radiofonizacji Kraju w Nowogródku 

Z chwilą powstania rozgłośni Polskie- 
go Radia w Baranowiczach wzrosło 
ogromnie zainteresowanie radiem w całej 
Nowogródczyźnie. Dotychczas powiaty 
Nowogródczyzny poza lidzkim znajdowa- 
ły się w tej trudnej sytuacji, że na detek- 
tory radia ani z Wilna ani z Warszawy 
nie odbierały, natomiast, gdy zaczęła 
działać rozgłośnia baranowicka kwestia 
ta została całkowicie rozwiązana na ko- 
rzyść posiadaczy detektorów. Teraz _ już 
tylko od społeczeństwa zależy, by całe 
woj. nowogródzkie pokryło się gęstą sie- 
cią aparatów radiowych. W. związku z 
tym powstaje w Nowogródku Wojewódz- 
ki Społeczny Komitet Radiofonizacji Kra- 
ju. Zebranie inauguracyjne tego komitetu 
odbędzie się dnia 16 bm. w Nowogród- 
ku. Inicjatywę zwołania zebrania podjął 
się Nowogródzki Urząd Wojewódzki w 
myśl znanego w tej sprawie okólnika p. 
premiera gen.  Sławoj-Składkowskiego. 

Kurs Sgółdzielni 
Spożywców „Spałem', 

Rada Okręgowa Zw. Spółdzielni Spo- 
żywców RP „Społem* w Wilnie organizu- 
je w dniach 21—23 listopada rb. 3-dnio- 
wy Kurs dla Organizałorów Spółdzielni 
z następ. programem: 

1. Podstawy ideowe i gospodarcze 
spółdzielczości. 2. Struktura spółdzielczo- 
ści na wsi, 3. Zadania spółdzielczości spo 
żywców na terenie miejs<im. 4. Stan i po- 
trzeby ruchu spółdzielczego spożywców 
w Polsce. 5. Jak założyć Spółdzielnię Spo 
żywców. 6. Podsławy rachunkowości Spół 
dzielni Spożywców. 7. Samokształcenie 
spółdzielcze, 

Zapisy na kurs przyjmuje kancelaria 
RO w Wiłnie z. Rossa 3 do dnia 19 bm. 
Zgłoszenia nadesłać można kartą poczt., 
względnie załatwić osobiście w godzi- 
nach od 13 do 14. 

Kurs będzie bezpłatny, odbędzie się 
w lokalu Szkoły Dokształcającej Zawodo- 
wej przy ul. Św. Anny 2 w godz. od 8 
do 14. I 

    

pozostawiałąc bez dozoru dweje dzieci 
Mieszkańcy domu nr 26 przy ul. No- | nia życiowego jest Kazimierz Szafrano- 

wogródzkiej zostali poruszeni ciężkim 
przeżyciem bezrobotnego, który nie mo- 
gąc znieść widoku swojej nędzy I dzieci, 
zbiegł w niewladomym kierunku, pozo- 
stawiając je bez dozoru, bez opieki I bez 
frodków do życia. : 

„Bohaterem“ tego ponurego zdarze- 

wicz. 
Na razie zaopiekowali się dziećmi są- 

siedzi. Wczoraj powiadomili oni o tym 

wypadku policję. Należy sądzić, że losem 
„podrzutków” zainteresuje stę Wydział 
Zarządu Miejskiego, (<). 

Trzy osoby przygniecione przez dach 
Nad wsią Zarębiany w pow. święciań- 

skim silna wichura zerwała dach w domu 
Jana i Magdaleny Osipowiczów. Spadają 
cy dach przygniófł Jana Osipowicza oraz 
dwóch jego synów Stefana i Antoniego. 

Doznali oni poważnych pokaleczeń wo- 
bec czego lekarz gminy, po udzieleniu na 
miejscu pierwszej pomocy, skierował ich 
do szpitala. 

Truł chłopów samogonką 
Trzech zatrutych przewieziono do szpitala 

Na terenie gminy osirowieckiej we 

wsi Okołowo zanotowano kilka wypad- 
ków zafrucia włościan alkoholem. Trzech 
wieśniaków przewieziono nawef do szpi- 

tala. 
Dochodzenie wykazało, że samogon 

| pędził potajemnie Mikołaj Grewczak, któ 

(<) zego aresztowano. 

Samobójca czy narkoman ? 
Wczoraj wieczorem na ul. Holender- ! pogotowia stwierdził, że nieznajomy uległ 

nia przechodnie znaleźli nieprzytomnego 
mężczyznę w wieku laf 40, zdradzającego 
objawy zatrucia. 

Wezwany na miejsce wypadku lekarz 
  

zatruciu morfiną. Wobec nieodnalezienia 
przy nim żadnych dokumentów, nazwiska 
jego na razie nie stwierdzono, 

Lotna brygada kontroli 
Urzędu Skarbowego bada 

ile faxłycznie dr. Łuszkiewicz zarabia „prywatnie* w Nieświeżu 
Z ramienia władx skarbowych prowa- 

dzone są dochodzenia na terenie powia- 

tu nieświeskiego w zakładach użyteczno- 
ści publicznej, pos/azsyzezyeh kontroli sa- 
niłarmo-borzadko ri. tzksxsa powiałowe- 

| go w Nieświeżu, dr Łuszkiewicza. 
Docnodzenia te mają na celu stwier- 

dzenia rzeczywistych wpływów, pobiera- 
nych jako opłały za świadectwa zdrowia 
i orzealady saniłarne. 

Udział w inauguracji wezmą oprócz przed 
stawicieli administracji państwowej i sa- 
morządu, również przedstawiciele wszyst. 
kich żywołniejszych organizacyj społecz 
nych z terenu całego województwa. Re- 
prezentować Polskie Radio będzie p. Je- 
rzy Zapaśnik, wicedyrektor Rozgłośni w 
Baranowiczach, 

Następnym etapem Wojewódzkiego 
Komitetu Radiofonizacji Kraju w Nowo- 
gródku będzie organizacja Komitetów Po 
wiatowych w Baranowiczach, Stołpcach 
i Nieświeżu, 
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Rozrywki umysłowe 
KONKURS LISTOPADOWY. 

PODZIAŁ ORZECHÓW (2 punkty) 
W koszyku była pewna ilość orze- 

chów, które rozdano 3 dzieciom. Pierw- 
sze dostało połowę i jeszcze pół orzecha. 

Drugie — połowę pozostałych i znowu 
pół orzecha. 

Wreszcie trzecie dziecko dostało po- 
łowę pozostałych i jeszcze połowę orze- 
cha. W koszu pozostało 15 orzechów. W 
ciągu podziału okazało się, że żadnego 
orzecha nie trzeba było przepoławiać. 

lle było orzechów w koszyku. 

WESOŁY CZŁOWIEK (3 punkty) 
Wstąpił do baru, posiadając pewną 

sumę pieniędzy i zaraz pożyczył od 
właściciela baru tyle pieniędzy ile sam 
posiadał. Z tych pieniędzy przepił 10 zł. 

Zaszedł do drugiego baru i znowuż 
pożyczył od właściciela tyle pieniędzy, 
ile posiadał i także wydał 10 zł. Odwie- 
dził jeszcze 2 bary, a w każdym poży- 
czał i wydawał tylko 10 zł. Po wyjściu 
z czwartego baru nie mial nic. 

Ile miat pieniedzy i ile ogėlnie do- 
pożyczył. ji 

PAROWCE I TRATWY (4 punkty) 
Parowce idą z Warszawy do Gdańska 

2 dni, zaś z powrotem 3 dni. Ile dni bę- 
dzie płynąć z Warszawy do Gdańska 
tratwa? : 

UZUPEŁNIĆ DZIELENIE 

(lstnieja kiłka rozwiązań, za każde 

3 punkiy), 
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ODPOWIEDZI KIEROWNIKA DZIAŁU 

P. Dziadek z Bakszty. Prosimy o współ 

Pr S 
P. Kłyszejko z ul. Saraceńskiej. Na- 

grodę wysłaliśmy. E 

Rozwiązanie zadań ‚ naležy nadsyłać 
do 10 grudnia, wszystkie razem. Będzie 

przyznane 10 nagród książkowych (5 za 
największą iłość punktów oraz 5 — przez 

losowanie. 

11 listopada podzzas obchodu 20 roczni- 
cy Niepodległości Rzeczypospolitej odbyła 
się w Grudziądzu uroczystość wręczenia 

tamtejszemu garnizonowi wojskowemu cięż 

kiego karabinu maszynowego Wraz z wóz- 

kiem, ufundowanego przez Zarząd NA. 

„Ardal%, Lida. Aktu wręczenia tego daru 

dokonał prezes zarządu S. Mełup w obecno 

ści całego garnizonu grudziądzkiego, przed 
stawiciehi władz, organizacyj wojskowych 

oraz licznie zgromadzonego społeczeństwa. 

Prezs S. Mełup wygłosił przemówienie w 

imieniu zarządu Zakładów Przemysłu Gumo 

wego „Ardal*, zaznaczając, że akt wręcze- 

nia garnizonowi grudziądzkiemu daru w po   staci karbinu maszynowego nie jest zakoń 

<zeniem działałności zarządu w tej dzielzi 

Teatr Lutnia 

„Krysia Lešniczanka“ 
operetka w 3 aktach. Muz. I. Jarno. 

Słareńca operetka, co to nie może 
zaimponować ani błahą treścią, ani ga- 
tunkiem (chyba — ilością?) muzyki (naj- 
lepszy dowód — jedynym o tyle o ile 
popisowym numerem Kulczyckiej była... 
wkładka!) — a jednak podobać się bę- 
dzie i to dzięki, w pierwszym rzędzie, 
grze Kulczyckiej. 

Pierwszy akt przyniósł prawie kom- 
pletne rozczarowanie (chciałbym jednak 
sprawdzić wrażenie, gdy zostaną całko- 
wicie opanowane role); drugi okupił 
wszystko. W miejsce improwizacji przy- 
szła gra — szczera i wzruszająca. Najlep- 
sze były chwile nie przysłowiowej rubasz 
ności Krysi, lecz momenty liryczne. Do- 
skonałego partnera miała Kulczycka w 
Rychterze. Obraz, który on stwarza, zaw- 
sze pociąga swoją jednoliłością. Dla Rych 
tera nie istnieją momenty, w których moż- 
na „nie grać": Sprawia prawdziwą przy- 
jemność świadomością swego zamiaru ar- 
tystycznego, ciągłościa i konsekwentno- 
ścią w jego urzeczywistnieniu — przyjem- 
ność tam większą, że u nas (a może i nie 
tylko u nas) ułarło się właściwie „odwa- 
lanie'" „numerków”, przy czym z dziur 

„prywałna” twarz wykonawcy, „bez szmin 
ki“, tamta od Sztrałla lub z Mickiewicza. 
Czy tak być powinno — osądźcie sami. 

Szczawiński potrafił chwilami — pu- 
bliczność to odrazu zauważyła i doceniła, 
— wzniecić iskierkę życia w dosłojnym, 
lecz jednak tekturowym (libretło!). „Ce- 
sarzu”. Rola Cyganki — nie dla Halmir- 
skiej. O reszcie wykonawców miałbym po 
wtorzyč to przyjemne i nieprzyjemne, co 

nieraz już miałem przyjemność i nieprzy- 
jemność sygnalizować. 

Powłórzyć również miałbym i to, że 
warunki wokalne większości wykonawców 
zupełnie pozbawiaą ich możliwości prze- 
krzyczenia orkiestry, 

$. W—K. 
TSZT ZE ZZZO OO TOREZZEET PAZ 

Wiadomości radiowi 
CHOROBY WIEKU SZKOLNEGO I ZAPO- 

BIEGANIE IM. 

Czas pobytu w szkole przypada na okres 

najintensywniejszego wzrostu i rozwoju fi 

zycznego dziecka. Jest to jednocześnie okres 

kształtowania się jego władz umysłowych. 

Z tego też względu wiek szkolny wyma- 

ga b. troskliwej i racjonalnej opieki ze stro- 

ny otoczenia dziecka, tym bardziej, że przy 

pracy szkolnej nie brak. jest miebezpie- 

czeństw, mogących szkodliwie odbić się na 

zdrowiu. 

W. ramach pogadanek dla kobiet dr. Ja 

nina Bortkiewicz-Rodziewiczowa opowie o 

sposobach zapobiegania, zwałczających cho 

roby. Wtorek dnia 15 bm. o godz. 8,50. 

RECYTACJE PROZY. 

W środowych oraz czwartkowych odcin 

kach prozy zainteresują słuchaczy głębo- 
kie, pełne nietuzinkowej erudycji myśli Ma 
riana Zdziechowskiego, zaczerpnięte z jego 
ostatniej książki w” „Obliczu końca". Odczy 
tane będą fragmenty z rozdziału „Pesymizm 
jako siła twórcza”. 

Słuchacze wiejscy z przyjemnością słu. 
chać będą gawędy Władysława Syrokomli 

„Kapral Terefera* (piątek, 18 bm. o godz. 

8,50) oraz pokrewnej tematycznie gawędy 

Czesława Jankowskiego „Kapitan Szenpenty 

na“, 
OD SZKOLNEI ŁAWY DO WARSZTATÓW 

PRACY. 

Radzimy wysłuchać pogadanki Antonie- 

go Gołubiewa „Od szkolnej ławy do war 

sztatów pracy”, która nadana będzie w śro 

dę dnia 16 bm. o godz. 13,05. Pogadanka po 

rusza wiele aktualnych problemów, don'os 

łych dla dzisiejszej rzeczywistości. 
ARIE I PIEŚNI MOZARTA. 

Niewątpliwie dobrze pamiętają radiosłu 
chacze występ sprzed kilku tygodni przed 
mikrofonem Rozłośni Wiłeńskiej utalento- 
wanej śpiewaczki Luby Lewickiej. We środę 
dnia 16 bm. o godz. 16.30 usłyszymy ją znów 
— wykona nieśmiertelne arcydzieła muzyki   wokalnej. 

PES RISE PES PIDE EPS 

Dar Przemysiu Gumowego „Ardal“ 5. A. 
na rzecz wojska 

wie. Prezes oświadczył w imieniu swo:ch 

Zakładów, położonych na zachodniej (Gru 

dziądz i wschodniej (Lida) rubieży Rzeczy 

pospolitej oraz ich ogromnej załogi robotni 

czej, że pomni wskazań I Marszałka Józefa 

Piłsudskiego o wyścigu pracy, będą inten. 

sywnie pracowali i będą dokładali wszel 

kich starań, by przyczynić się do uprzemy 

słowienia Rzeczypospolitej. 

— Przemówienie swoje prezes zakończył 

okrzykiem na cześć Najjaśniejszej Rzeczypo 

spolitej Połskiej, Prezydenta Rzeczypospo!i 

tej prof. I. Mościckiego, Armii i Naczelnego 

Wodza Armii Marszałka Rydza-Śmigłego. 

Na przemówienie prezesa Mełupa odpo- 

| wiedział płk. Ciechanowski, dziękując przed 

| stawicielowi firmy „Ardal* za cenny. dar. 

między nimi wyłania się wówczas nagle | 

  
  

ŻART NA STRONIE 

Siowacki też p zeciw 
"władzy" 

Ponieważ, po takim tytule, nie każdy, 

mimo wszystko, domyśh się o kogo chodzi 

-— wyjaśniamy: mowa o Juliuszu Słowackim. 

Tak „o tym wieszczu”. 
Czytamy w „Kurjerze Polskim“: 

Wydawnietwo  Iwowskiego „Słowa 

Narodowego* przesłało do p. premiera 

Składkowskiego następującą depeszę: 

„Panie Generale! Cenzura lwowska 

wyrządza nam bardzo często krzywdę. — 

Konfiskuje nie tylko nasze własne, ałe 

przedruki z nieskonfiskowanych gazet in 

nych. Ostatnio, t. j. w dniu 11 listopada 

b. r. skonfiskował cenzor artykuł o Ro+ 

manie Dmowskim oraz trzydziestą dzie* 

wiątą i czterdziestą oktawę z pierwszego 

rapsodu „Króla Ducha* Słowackiego. — 

Prosimy o wzięcie nas w obronę i zaka* 

zanie cenzorowi konfiskowania Juliusza 

Słowackiego”. 

A w ogóle cenzorzy powinni wycofać 

dzieła Słowackiego! Mickiewicza i Krastń< 

skiego także. s 

Zaswu „Kurier 
Powszechny" 

„Kurjer Powszechny jest przekonany, 

że w Brasławiu (pow. brasławski, woj. wi 

leńskie, odbył się mecz bokserski między 

Niemcami a Polską: 

NIEMCY — POLSKA 12;4. 

Nie powiodło się naszym bokserom w 

Brasławiu. Przegrana w stosunku (2:4 

nie odzwierciedła faktycznego stosunku 

Sił. 

„Kurjer Powszechny* stale lubi bujać, 

swoich czytelników kochanych. Bujać — da 

syć naiwnie. Zresztą, czekamy na bliższe 

relacje „Powszechniaka'* o meczu w Brasła* 

wiu. 

Imiona 
Pewne imiona i nazwiska sprawiają ich 

„nosicielom* przykrość. Dowcipnie pisze 

o tym w „Kurjerze Bałtyckim* p. Swinar 

ski w związku z książką prof. Bystronia: 

I stosunkowo małą ilością kwiatków 

zdabią ludzie swoje dzieci na chrzcie. 

Naweyz, Hiacynt (czyli Jacek), Horteozja 

1 Róża — tyle tylko kwietnych Imien zna 

łazłem w nowej książee profesora Rystro 

nia (Jan St. Bystroń: „Księga Imion w 

Polsce užywanych“. Warszawa 1988. — 
Tow. Wyd. „R6j“). 

Jak to dobrze, že nie mam na Imię, 

dajmy na to, Achacy, albo Brykey, aibo 
Cylriak, albo Chrzezom, albo Drieriek, 

nlbo Filon, aibo Job. Albo Dadzibóg (da 

libóg, to brzydkie imie). Albo Žyroslaw 
(to pachnie wekslem). Albo Sławoj (za 

silna konkurencja). Albo Wiecosław (tó 
też polityka). Albo Rorysław (80 imię ra 
czej dla reiasta). Alm Radwan (to irzię 

królewskie). Albo Obiecaa (obleeanki — 

cacanki). Albo Pełka, Prandota, Kałacer, 

Grot, Prot, Kapistrau, lug Spytek... 

I » ułgą podpisuję się — 
` ARTUR M. ŚWINARSKI. 

Sciśle tajne 
Rada gminna odbywa tajne posiedzenie. 

W: czasie narad zaczyn asię awantura mię- 
dzy sołtysem i jednym z radnych. Wreszcie 
radny daje 'sołtysowi w ucho. 

— Gdyby to nie było tajno posiedzenie 

— woła sołtys, tobym zaskarżył pana do 

sądu. 

TATSIA RSD YIT, 

Z teki policyjnej 
Adwokat Amdrejew, ul. Mickiewicza 37 

zameldował, ż żona jego, jadąc dorożką w 
kierunku ratusza, zgubiła wartościową pele- 

tynę z kretów. 

* 

Wczoraj donieśliśmy w „Kurjerze”, iż 

do szpitala św. Jakuba dostarczono z ozna- 

kami zatrucia się jodyną 37-letnią Józefę 

Į Basakirska, Cedrowa 1. Na razie powstalo 

przypuszczenie, že Basakirska targnęla się 

na życie. W szpitali jednak, po odżyskaniu 

przytomności, rzekoma desperatka zdemen 

towała to przypuszczenie twierdząc, że na: 

piła się jodyny, by... zaspokoić silny ból zę- 

bów, na który cierpiała. 

* 

Sz. Rajcheł, konduktor miejskiej komu- 

nikacji autobusowej, zamełdował, że nieia- 

ki Mieczysław Godlewski, Piaski 33, skradł 

mu z autobusu 16 biłetów po 30 gr. 

Książki nadesłane 
Wyd. Instytutu wyd. „Biblioteka Poll 

ska* — „Zawody*, wyd, III — Juliusz Ka 

den-Bandrowski. у 

Wyd. Instytutu wyd. „Plan“, sp. z 0. 0. 

„Szłakiem Ułanów* — Ryszard Bolesławski. 

Wyd. Książnicy Atlas — Lwów —. War- 

szawa — „Legenda o Karemarzu Centoryi“ 

— Marian Mikwla. 

„Morze Śródziemne" — E. Schopen. 
Nakł. Zrzeszenia Producentów Kotoniny 

— „Prawda o kotoninie“ — Karol Buhle 4 

inż. Tadeusz Rumpel.



wo 

KRONIKA  Kiemice modern w lod pod ojwńa 
  

Dziś: Leopolda i Gertrudy 

Jutro: Edmunda B. W. 
  

Wtorek «| 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USS 

w Wilnie z dn. 14.XI. 1938 r. 

Ciśnienie 772 
Temperafura średnia -- 4 
Temperatura najwyższa --5 
Temperafura najniższa -|-3 
Wiatr południowy . 

Tendencja — spadek 
Uwagi — pochmurno, mgła. 

Wschód słońca — g. 6 m. 52 

—- 

| Listopad 

| 

Zachód słońca — (, 3 m. 19 

  

    

Boy 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
leki: Juncziłła (Mickiewicza 33); S-ów 
Mańkowicza (Piłsudskiego 30); Chróścic- 
kiego i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); 
Filemonowicza i Maciejewicza (Wielka 

29); Pełkiewicza i Januszkiewicza (Zarze- 
cze 20). 

Ponadło stale dyżurują apteki: Paka 
(Aniokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
| Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 

MIEJSKA. 

— Zasiłki dla sezonowych robotni- 
ków, Miejscowy Fundusz Pracy otrzymał 
t Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej 
łozporządzenie w sprawie ulg, przyzna- 
Nych robotnikom sezonowym. Dła szeregu 

kategoryj robotników sezonowych, liczba 
i pracy, wymaganych dla uzyskania us+ 

awowych zasiłków, zmniejszona została 
do 4 tygodni. Zasiłki wypłacane będą ro- 

fnikom sezonowym pod warunkiem 
zgłaszania próśb o świadczenia w termi- 
Nie do dnia 31 marca 1939 roku. 

—Podatki na Radzie Miejskiej. Najbliż 
sze plenarne posiedzenie Rady Miejskiej 

Magistrat projektuje zwołać na 24 bm. 
Na posiedzeniu tym ma być uchwalo- 

Ny pobór w roku 1939 wszystkich samoist 
nych podałków miejskich i dodatków ko- 
Munalnych do podatków państwowych. 

Wysokość tych podatków prawdopo- 
nie utrzymana zostanie w dotychcza 

owej wysokości: 

Magistrat uruchamia czytelnie dla mło 
dzieży. Z dn. 21 listopada r. b. bibioteki 

Miejskia nr 4 (ul. Beliny róg Targowej) i | 

A Bonifraterska nr. 8) uruchamiają, 
RO czasopism — czytelnie dla 

sięcznie M za opłatą 50 groszy mie 
Wwiedziny“ Ža groszy za jednorazowe. „od 
га иа vy będzie mogła młodzież korzy- 

Bi „Miejscu z lektury szkolnej. 
a iblioexa nr. 1 ofwarła jest od godz. 

do 19, bibi, nr 2 od 9 do 19. 

‚ — Magistrat dokona zbiorowej lustra 
Uji miejskich robót inwestycyjnych. Jutro 
o godzinie 13 całe prezydium Zarządu 

łejskiego uda się na ustrację nieicznych 

robót inwestycyjnych, prowadzonych 

Przez miasto. Lustracja dokonana zosta- 

Nie: robół przy rekuacji u. Grochowo-Zbo 

owej, Szkapernej, oraz budowy nowego 
p szkoy powszechnej przy u. eBi- 

GOSPODARCZA. 

— Pokaz gospodarczy. Liceum Gospo 
Sie ZPOK zawiadamia, że we wtorek 

i istopada br. o godz. 17 w lokalu szko 
s Przy ul. Bazyliańskiej 2—19 odbędzie 
=. Pokaz „Salaiki“ (surówki, półsurówki, 

Jrzyq gotowanych). Opała za wsłęp (na 
ai "Ycie kosztów produktów) 1 zł. dla 

onkiń ZPOK — 75 gr. 

"E ŻWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
Ligi Odrodz. Moraln. uprzej 

nków o przybycie na zwyczaj 

wt ebranie, które odbędzie się we 

*rek dnia 15 jistopada 6 godz. 19 w loka 
lu plebanii ści : M e i kościoła św. Jana. ul. Śto 
ańska Nr, 12. 

Porządek dzienny: 
Zagajenie. ; 

Wybór przewodniczącego i sckrelarza. 
Sprawozdanie Zarządu L, O. M. 
Wybór Zarządu. 3 
Omówienie planu pracy. 

Wolne wnioski. 

W razie niedojścia zebrania do skutku 

re wzgłędu na brak quorum, zebranie od- 

będzie się w drugim terminie o godz. 19.30 
bez względu na ilość obecnych członków. 

mie prosi czło, 
re Walne 7, 

| nieczynny z racji 20 rocznicy 

' pozostający pod kier. trenera Polsk. Związ   

— Ze Związku Pracowników Skarbo- 
wych. W czwartek, 17 listopada w Klubie 
Związku (W. Pohulanka 14) odbędzie się 
kolejny „wieczór dyskusyjny”, poświęco- 
ny sprawie ustroju Włoch faszystowskich. 
Dyskusję zagai p. mgr Antoni Lacki. Po- 
czątek punktualnie o godz. 19. Wstęp 
dla członków Związku i wprowadzonych 
gości. į 

— „Z badań nad zarazkiem wšciekliz- 
ny”. We czwarłek, 17 listopada br., 
o godz. 20 w sali wykładowej Zakład 
Biologii USB (Zakretowa 23) odbędzie się 
posiedzenie naukowe Polskiego T-wa 
Przyrodników im. Kopernika, na kłórym 
p. prof. dr Stanisław Legeżyński wygłosi 
odczyt pł: „Z badań nad zarazkiem 
wścieklizny”. Wsłęp wolny. Goście mile 
widziani. 

SPRAWY SZKOLNE 

— W ramach obchodu 20 rocznicy 
odzyskania Niepodległości w Państwo- 
wym Pedagogium i Szkołe Ćwiczeń w 
Wilnie odbyła się m. in. uroczystość prze 
kazania odbiornika radiowego ofiarowa- 
nego przez Komiłet Rodzicielski Szkoty 

Ćwiczeń. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— „Wyprawa kijowska, a drogi wielko- 

ci Polski*. Zarząd Koła Wileńskiego ZOR, 

komunikuje, iż 15 bm. (wtorek) o godz. 18 

w lokału własnym przy ul. Orzeszkowej 11-a 

1 zostanie wygłoszony przez wiceprezydenta 

Teodora Nagurskiego odczyt pt. „Wyprawa 

kijowska a drogi wielkości Polski". — W 

związku z powyższym Zarząd Koła wzywa 

wszysikich członków ZOR do jak najliczniej 

szego przybycia. Goście mile widziani. 

RÓŻNE 
— 18 bm. Konsulat Łotewski nieczynny. 

W piątek 18 bm. Konsułat Łotewski będzie 

ogłoszenia 

Niepodległości Państwa Łotewskiego. 

NOWOGRODZKA 
— Zjazd nauczycieli. W niedzielę od- 

było się pod przewodnictwem. p. Kilar- 
skiego XV doroczne zebranie nowogródz 
kiego oddziału powiatowego Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. Obecnych by- 
ło okało 200 osób. Zjazd powitali: wice- 
starosta p. Czaykowski, inspektor szkol- 
ny p. Radyski, dyr glmnazjum p. St. Pož- 

niak, przedstawiciel Związku Prac. Umy- 
słowych p. Gliński,” przest. Urzędników 
Sądowych p. Kolasiński i prezes wojew. 
org. Wsi Polsk'ej. Wszystkie przemówie- 

nia miały charakter żywej sympatii dla 
nauczycielstwa i przyjęle zostaly (szcze- 
gólnie przemówienie dyr Poźniaka) głoś- 
nym aplauzem. 

Z kolei dłuższy referat na temat dzia- 
łalności i rozwoju ZNP wygłosił ref. Okrę 
gu p. Belcarex. 

Po krótkiej przerwie obiadowej odbył 
się dalszy ciąg zebrania, na którym do- 
konano uzupełniających wyborów. 

— Balet Parnelia. Dn. 16 bm. znowu 

zawiła do Nowogródka na gościnny wy 
stęp słynny balet Parnella. 

LIDZKA 
— Kurs pięściarski WKS. Lida. 15 bm. 

rozpoczyna się kurs pięściarski WKS Lida, 

ku Bokserskiego p. Leona Lesiaka. Treniugi 

odbywać się będą dwa razy w tygodniu we 

wtorki i piątki w godz. 14—17. 

Godzi się zaznaczyć, że przy miejscowym 

Kol. Przysposobienia Wojskowym przystą- 

piono do organizacji sekcji pięściarskiej. 

— Przegląd dorożek na Nowym Rynku. 

15 bm. o godz. 11 władze Zarządu Miejskie 

go w Lidzie dokonają przeglądu wszystkich 

dorożek konnych m. Lidy. Przegląd odbędzie 

się na Nowym Rynku. Właściciele dorożek 

winni stawić się z rzędem  dorożkarskim,   taksą i numerem rejestracyjnym. 

„KURIER“ [4632]. 

Morderca chciał spalić zwłoki 
Wczoraj rano Wojewódzki Urząd Śled- 

czy został powiadomiony o zagadkowym 
morderstwie, na ślad którego natrafiono 
w lesie pod Bujwidzami, pow. święciań- 
skiego. W świefle otrzymanych dotych- 
czas informacyj, zbrodnia przedstawia się 
nader zagadkowo i przypomina poniekąd 
dotychczes jeszcze nie rozwiązaną ponurą 
zagadkę lasu ponarskiego, która przed 

FR NOT YNA ONA      

— „Bławat Poznański” A. Miśkiewicz 
Lida, ul. Suwalska (w lokalu dawnych ja- 
te< miejskich na rynku). Wielki wybór to- 

warów. Ceny niskie i stałe. Obsługa 
szybka i fachowa. 

BARANOWICKA 
— Wybory do gminy żydowskiej. Na 

zarządzenie władz 20 bm. odbędą się w 
Baranowiczach wybory do Wyznaniowej 
Gminy Żydowskiej. Jak to zwykle u Ży- 
dów bywa powstała znaczna ilość pism 

wyborczych, przy czym przewiduje się 
znaczne zmiany w obecnym składzie ra- 

dy gminnej, gdyż dotychczas władzę w 
swym ręku mieli artodoksi, którzy postę- 
powaniem swoim wywołali powszechne 

wśród Żydów niezadowolenie. 

POLESKA 
— Wynik kwesty. Kwesta uliczna, urzą- 

dzona przez powiatową organizację 

ZPOK, zebrała 139 zł 20 gr. 

— Nielegalna poczta. Niejaki Aron 
Bułański przesyłał prywatną koresponden 

cję o treści handlowej do Dawidgródka 
za pośrednictwem kasjera  parosłałku 
„Piast”. Listy zakwestionowano. Bułański 
został skazany w trybie administracyjnym 
na 20 zł grzywny z zamianą, w razie nie- 
ściągalności na 5 dni aresztu. 

— PRZEJECHANIE. Michael Ajnbin- 
der, jadąc przez most na rz. Pinie „z 
szybkością 40 km na godzinę” (tak twier- 
dzi doniesienie policyjnej przejechał 
3-letnie dziecko Janiny Merszyckiej (Pił- 
sudskiego 82), które doznało dofkliwych 
skaleczeń. 

— ZEMSTA PARTYJNA! We wsi Bo- 
rowa, pow. pińskiego wybuchł pożar w 
zabudowaniach J. Poderni i M. Kowieńki. 

Spaliły się budynki gospodarcze, tego- 
roczne zbiory I 2 woły. Dochodzenie usta 
liło, że przyczyną pożaru było podpale- 
nie. Trzeba podkreślić, że obydwaj po- 
szkodowani wysłępowali w charakterze 

świadków w ostatnim procesie komórki 
KPZU przed Sądem Okręgowym w Piń- 

sku ze strony oskarżenia. 
— Napad rabunkowy. Na powracają- 

cego z jarmarku z Brześcia z ładunkiem 
kożuchów m-ca osady Domaczewo N. 
Wortmana, około wsi Michalin, napadło 
3 nieznanych osobników, którzy zażądali 
pieniędzy. Ponieważ Wortman pieniędzy 
nie miał, napastnicy zabrali mu z furman- 
ki 12 nowych kożuchów, wartości 600 zł 
i zbiegli. 

Obława w Mas stracie 
na pokątnych doradców 

Wczoraj funkcjonariusze wydziału śled 

czego przeprowadzili obławę w koryta- 

rzach magistratu, gdzie ostatnio uwijali 

się tzw. pokąfni doradcy. 

Kilku pokątnych dozadców zatrzyma- 

no. 

Zamach samobėiczy 
pezrobatnega 

36-letni Marian Wirszyłło (ul. Subocz 
77) bezrobotny nie otrzymał zasiłku. Wir 
szyłło po powrocie do domu pod wpły 
wem doznanego zmartwienia usiłował o- 
debrać sobie życie, zażywając esencji oc- 
towej. 

DERREREROSN 

Poranienie przechodnia na ul. Raduńskiej 
Sprawcy aresztowami 

Wczoraj wieczorem na ul. Raduńskiej 
został dotkliwie pobity wracający tą ulicą 
23-letni Władysław Zielaniec, zam. przy 
ul. Kowieńskiej 8. Sprawcy pobili go las- 
s" zaś jeden z nich zranił nożem w | 
skroń. 

Sprawcami okazali się Piotr Barfosze- 
wiez (Św. Wincentego 8), Sianisiaw Debis 

(Św. Wincentego 3) | Czesław tyczy- 
szewski (Bracka 8]. 

Tło napadu: zemsta. 

Krwawa zbrodnia przy ul. Dobra Rada 
Na tle zatargu majątkowego porąbał siekierą trzy osoby 

wi Wczoraj koło godziny pół do dziewią 
m mieszkańcy domu nr 9 przy ul. 

domu Rady zaałarmowali policję iż w 
Brał p la, Piotra Bohdanowicza, roze- 

a krwawy dramat, 
Się okazało. Pioir Bohdanowicz w 

Kasię kłófni, 
Majątko, 

poranił nią swoją 27-letnią żonę Annę, 
szwagra Michała Targowskiego oraz szwa 

ła policja oraz pogotowie raiunkowe, któ 

re przewiozło Annę Bohdanowiczową o- 

gierkę Serafinę Targowską. Furlat zdemo | raz Michała Targowskiego do szpiłala św. 

lował ponadto mieszkanie. 

Krzyki rannych zwabiły sąsiadów, któ- | 
Jakuba w stanie bardzo groźnym. Sera- 

finę Targowską po patrzeniu pozo- 
rzy dopiero po większym wysiłku zdołali | stawłono na miejscu pod opieką lekarza. 

powstałej na tle zatargu | Bohdanowicza unieszkodliwić. 

wego, chwycił siekierę i ciężko | Na miejsce wypadku wkrótce przyby 
Sprawcę masakry Piotra Bohdanowicza 

aresztowano. (<)   

laty fascynowała policję wileńską i mie- 
szkańców naszego miasta. 

W gąszczy leśnej pod Bujwidzami 
przechodnie znaleźli 

ZWŁOKI MŁODEJ KOBIETY 

Z PODERŹZNIĘTYM GARDŁEM. 

Ciało zamordowanej zawinięte było w 
białe prześcieradło I chustkę. Żadnych 

  

   
swei ofiary ? 
dokumentów nie znaleziono, wobec czee 
go tożsamości ofiary narazie nie stwier- 
dzono. 

W pobliżu zwłok natrafiono na dwie 
butelki: jedną z wódką, drugą z naftą 
oraz zgaszone palenisko. Nasunęło to 
przypuszczenie, że sprawca mlał zamiar 

spalić zwłoki zamordowanej, lecz w ostaf- 
niej chwili z tego zrezygnował. (e). 

Kiedy miasto przejmie komunikację aufobusewą ? 
Umowa z Saurerem wygasa 31 grudnia b. r. 

Donosiliśmy już wczoraj, że Ma- 
gistrat przygotowuje się obecnie do 
objęcia komunikacji autobusowej na 
terenie Wilna i prowadzenia jej we 
własnym zakresie. Kontrakt z obec- 
nym dzierżawcą „Saurerem'* upływa 
z dniem 31 grudnia r. b. Magistrat 
zamierza nabyć wozy w jednej z fab 
ryk polskich. Z przejęciem komuni- 
kacji wiążą się jednak duże trudno- 
Ści różnorakiej natury, których po- 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE- 

— BALET PARNELLA w Teatrze na Po- 

hulance! Dziś, we wtorek dn. 15 listopada 

o godz. 20 drugi i ostatni występ Baletu 

Parnella — zdobywcy „mistrzostwa świata” 

na Olimpiadzie Tanecznej w Berlinie, po 

sukcesach we Francji, Niemczech, Rumunii, 

Jugosławii, Turcji, Bułgarii, Grecji itd. Ba 
let, na którego czele znajdnją się najlepsi 

tancerze polscy: Zizi Halama, Feliks Par- 

nell, Danuta Dymiszkiewicz, Tadeusz Wolin 

ski i inni, — zademonstruje kilka nowych 

kreacyj tanecznych, jak: „Bolero“, „Ręce 

mówią (La Habanera), Wystawa lalek u Ia 

fayette'a, Na gruzach Hiszpanii, Tańcowały 

dwa Michały, Wałc angielski, najnowszy 

przebój sezonu „Big Apple", Nowe Maski 

itd. Kierownictwo muzyczne spoczywa w rę 

  

kach znakomitego kompozytora i kapelmi 

strza Zygmunta Wiehlera. Wykwintne toale 

ty i oryginalne kostiumy przyczynią się do 

uświelnienia wieczoru. Ceny specjalne. 

— Jutro, w środę dnia 16 bm. o o. 20 

„Mariella*. 

— „TEKLA“ — Jerzego Kossowskiego 

na prowincji. Dziś, we wtorek dnia 15 bm. 

zespół Teatru Miejskiego gra wielce intere 

sującą sztukę Jerzego Kossowskiego „Tek- 

lać w Mołodecznie. Będzie to dla miejscowe 

go społeczeństwa jedyna sposobność ujrze- 

nia tej sztuki, która w Wiłnie wzbudziła 

clbrzymie zainteresowanie. Reżyseria dyr. 

Kielanowskiego. 

— Uwaga! Na foyer teatralnym — wysta 

wa fotografii pod hasłem „Piękno Wiłna i 

Ziemi Wileńskiej w fotografice". 

TEATU MIJZYCZNY .LUTNIA*, 
Występy Janiny  Kulczyekiej 

„Krysia Leśniczanka*. Dziś pełna poezji, a 
zarazem przekomicznych sytuacyj świetna 

operetka Jarno „Krysia Leśniczanka*, stylo 

wo wystawiona w Teatrze Lutnia. J. Kul- 

czycka, B. Halmirska, X. Grey prześcigają 

się w grze wytwornej i pełnej prawdziwego 

talentu, M. Martówna zaś w ognistym czar 

daszu budzi ogólny zachwyt. Partie męskie 

męskie mają świetnych wykonawców w oso 

bach W. Szczawińskiego (cesarz), W. Rych- 

tera, K. Chorzewskiego, Wyrwicz-Wichrow 
skiego reżysera tej operetki. 

` — „Ва! я Savoy'u*. — Niezawodna ta 

operetka grana będzie po cenach propagan 

dowych w czwartek najbliższy. Sensacją 

wieczoru będzie występ Tatiany Masłowej w 

roli Tangolity. 

— Teatr dla dzieci w :,Lutni*. — W nad 

chodzącą niedzielę Teatr dla dzieci wysta- 

wia wielkie widowisko według H. Sienkiewi 

cza „Ogniem i mieczem*. 

TEATR ROSYJSKI. 

Dziś we wtorek, 15 listopada w sali b. 

Konserwatorium (ul. Końska 1) Rosyjskie 

Koło Muzyczno-Dramatyczne w Wilnie wy 
stawia dramat w 5 aktach M. Arcybaszewa 

pt. „Zazdrość”. Ceny biletów (łącznie z szat 

„nią) od 54 gr. do 2,20 zł. Początek o godz. 

8,15 wiecz. 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

Plerwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

  

  

konanie wymaga wiele czasu. — W 
związku z tym z dyrekcją Tommaka 
nawiązane zostały już pertraktacje 
o ewentualne przedłużenie kontraktu 
na jeden rok, tj. do roku 1940. 

Jednocześnie Magistrat czyni sta 
rania o uzyskanie pożyczki w wyso- 
kości 1.200.000 zł. ns koszty związa 
me z przejęciem przez miasto prowa- 
dzenia komunikacji autobusowej. 

Krchidyecosjalna konferogeja 
księży dziekanów 

Dziś w „pałacu* arcybiskupim od 
będzie się konferencja księży dzieka- 
nów z terenu całej archidiecezji wi 
leńskiej. Na konferencji omawiane 
będą sprawy duszpasterskie w posz- 
czególnych dziekanatach arehidiecez 

ji wileńskiej. 
Nm 

RADIO 
WTOREK, dnia 15 listopada 1938 r. 

6,57 Pieśń poranna. 7,00 Dziennik poran 

ny. 7.15 Muzyka z płyt. 8,00 Audycja dla 

szkół. 8.10 Program na dzisiaj. 815 Muzy» 

ka popularna. 8,50 „Choroby wieku szkol 

nego i zapobieganie im* — pog. dla kobiet 

prowadzi dr. J. Rodziewiczowa. 9,00—11,00 

Przerwa. 11.00 Audycja dla szkół. 11.14 Po 

pu!arny koncert symfoniczny. 11.57 Sygnał 

czasu i hejnał. 12.03 Audycja południowa. 

13,00 Wiadomości z miasta i prowincji. — 

13,05. „Problem w doniczce" — pog. wygł. 

Wanda Boyć. 13,15 Koncert muzyki amery* 

kańskiej. 14,00—15,00 Przerwa. 15,00 „Mam 

13 lat" — powieść dla młodzieży. 15,15 Har 

cerze wiłeńscy przed raikrofonem. 15.30 Mu 

zyka obiadowa. 16,00 Dziennik popołuda'o- 

wy. 16,08 Wiadomości gospodarcze. 18,20 

Przegląd aktualności  finansowo-gespodar- 

czych. 16.30 Recital śpiewaczy  Włodzimie: 

rza Derwiesa. 16.46 Szkło bezpieczne —- pa 

gadanka. 16.55 Utwory na dwa fosiepiany. 

17,20 Nowe możliwości dla przemysłu pol- 

skiego — pog. 17,30 Z pieśnią po kraju. — 

18,00 Sylwetki sportowców. 1805 Utwory 

wiolonczelowe w wyk. Arnolda Rozlera. —- 

18,20 „Tutejsze zabobony i legendy" — pog, 

Adolfa Olechonowicza. 18,30 Audycja dla 

robotników. 19,00 Koncert rozrywkowy. 

20,35 Audycje informacyjne. 2100 Z teki 
polskich pieśniarzy — koncert. 21,55 Gospo 

darstwo literatur w Odrodzonej Połsce -— 

szkic liferacki. 22,10 Audycja kameralna w 

wyk. węgierskiego kobiecego kwartetu smy. 

czkowego. 22,55 Rezerwa programowa. 23,60 

Ostatnie wiadomości i komunikaty. 23,05 

Zakończenie programu. й 

    

ŚRODA, dnia 16 listopada 1938 r. 

. 657 Pieśń poranna. 7,00 Dziennik po- 

ramny. 7,15 Muzyka z płyt. 8,00 Audycja dla 

szkół. 8,10 Program na dzisiaj. 8,15 Muzy- 

ka popułarna. 8.50 Odcinek prozy: „Pesy- 
mizm jako siła twórcza fragment z 

książki Mariana  Zdziechowskiego. 9,00— 

11,00 Przerwa. 11,00 Audycja dła szkół. — 

11,25 I. Płyty dła dzieci. II. Pieśni murzy» 

nów amerykańskich. 11,57 Sygnał czasu i 

hejnał. 12,03 Audycja południowa. 13,00 а’ 
domości z miasta i prowimeji. 13,05 Chwilka 

LOPP-u Koł. 13,10 „Od szkołnej ławy do 

warsztatu pracy“ — pog. Antoniego Gołu: 

biewa. 13,20 Popularny koncert symfonicz . 

ny. 14,00—15,00 Przerwa. 15,00 Nasz kom. 
cert — audycja dła dzieci. 15,30 Muzyka 

obiadowa. 16,00 Dziennik popołudniowy. — 

16,05 Wiadomości gospodarcze. 16,20 Dom 

1 szkoła — gawęda. 16,35 Arie 1 pieśni Mo- 

zarta w wyk. Luby Lewickiej. 17,00 U ko- 

tebki wojska Polski Niepodległej — odczyt. 

17.15 Reportaże z baletów „Król tancerz". 
17,47 Pogadanka aktualna. 17,57 Audycja 

| KKO. 18,00 Sport na wsi. 18,05 Serenada 
D-dur L. Beethovena na flet, skrzypce i m 
tówkę. 18,30 Nasz język. 18,40 Dyskutujmy: 
„Czy kimo jest sztuką* — diałog. 19,00 Roa 
cert rozrywkowy. 0,35 Audycje informacyj 
ne. 21,00 Koncert chopinowski w wyk. Ran 

la Kosalskiego. 21.30 Literatura w Polsce 

Odrodzonej — wieczór literacki. 22:00 Pa- 

norama muzyki współczesnej: Prądy naro 

dowościowe — audycja w opr. Stamisłiwa 

Weslawskiego. 22,30 Muzyka z plyt. 28,00 
Ostatnie wiadomości i komunikaty. 2806 
Zakończenie programu. AA



Dziš premiera! 

GDY 
ERZE 

Wspaniały fim muzyczno-śpiewny 

Harry Liedtke, Hans Moser" i wiele, wiele innych. 

  

  

  

Włych twardach, 
NIE MA ZYCIA 
gdyż skóra ich, bezbarwna i pełna us. 
terek. robi wrażeniemartwej.Ożywia 
skórę, przywracając jędrność i świe. 
żość, odżywczy krem ABARID, a ce- 
rę upiększa nadając delikatną świe- 
żość, powab i młodzieńczy wygląd 

(um ABARID 
PAN | Gstainie 2 dni = Ga RA N ICA“ 

- WKRÓTCE oczaruje cale EB © «# #2 19 «Я EB U EB EE E N 
Wilno, jak i cały świat 

w radosnym filmie Joe Pasternaka „„PODLOTEK“ 

HELIOS FLORIAN 
Następny program: Film pięciu gwiazd. DOROTHY LAMOUR w wielkim rewelac. filmie 

pZIEW EPÓŁNEBCY« 
Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | 

„G 
KINO Dziś. Najlepsza kreacja „idealnej pary kochanków ekranu polskiego* 

Rodziny Kolejowej T. Wiszniewskiej i M. Cybulskiego w wielkim eposie lotniczym 

ZNICZ Dziewczyna szuka miłości 
Wiwulskiego 2 

POKAZ MODELI 
paryskich I warszawskich 

po powroc e właśc. Instytutu Kosmet. 

s» L A L AA << 
Wiino, ul. Wileńska 25 m. 2 

odbędzie się w dniu 16 b m. (środa) 
od godz. 5—7 wiecz., w jej salonie. 

Zapraszamy Panie z Towarzystwa. 
Zgłaszeć uczestnictwo prosimy do g. 

12 w południe w dniu pokazu. 

Romańska i Borysewiczowa    

  

  

Ostatni dzień 

Spieszcie ujrzeć 

wg powieści Marii 
Rodziewiczówny. 

  

   
yki—50 zł 
wpłacając co miesiąc ed 
1.XI. 1938 r. otrzymasz w 

dniu 15.IV, 1939 r. Rixó* 
popułarną selkę » 

Dhp. „LECH*,Wilno, 
Wielka 24, tel. 400. 

Ą Szczegóły po nadesłaniu 
znaczka 25 gr. 

    
  

Najpiękniejsza para Joaenotte Macdonald i Nolsoa Eddy 

w najpiękniejszym filmie | 

DY KWITNA BZY“ 
Początki seansów o godz. 4-ej, w niedziele i šwigia od godz. 1-ej 

  

  

  

W. AAAŁAAAAAA. 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowlczach 

ul. Narutowicza 

: 
PANI WALEWSKA Nadprogram: DODATKI. Pocz. seans. codz. o g. 4, w święta o 2 p.p 

  

W rolach głównych: 

Greta Garbo i Charles Boyer 
+YYYTYYYWYYYYYWYTYVYYYYYYVYVYYVYVYVYYYYYVYT 

Dziś. Genialny tragik Harry Baur w rewelacyjnym dramacie 
egzotycznym p.t. 

Zdobywcy Marokka 
reż. Marcel L'Herbier. Fkcja flmu toczy się w Casablance i wśród rozpalonych piasków 
Sahary.. Bunt Arabów! Przepych wschodu! — Bilety bezpłatne i honorowe nie ważne 

OGNISKO | 

„Łódź podwodna Nr. 9“ 

Kiro BHRARS 

  

AAAAAAAAALAS 

Kino-Teatr „PAN“ 
; w Baranowiczach 

ul. Prezydenta Mošcickiego 14 

  

. Dziš Potęžny film“ 
o bohaterstwie, miłości i poświęceniu p. t. 

„KURIER“ (4632). —- 

  Druga młodość 
TYVYYYYYVYYYVYYVYYVVYYYVYVYVVVYVYVYYVYVVVVVVVV 

w rolach głównych: Dolores Del Rio, Chester Moris, Richard Dix 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKL Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej.   
    

Dziś premiera! 

GWIAZDY ZAPŁONĄ 
Rewelacyjna obsada: La Jamna, Lil Dagover, inny Ondra, Olga Czechowa, 

Nad program: DODATKI 

SETA 

    

| AAAAAAAŁ: 

LEKARZE 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66, 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

  

DOKTÓR MED. 

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

od 8—1 i od 3— ^. 

  

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne, skórne i moczopłciowe 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 

9—13 i 3—8. 

  

DOKTÓR 

zeldowicz 
Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych. od godz. ©%-1 i 5—8 w. 

powrócił 

DOKTOR 

Zzeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 

  

AAAŁAAARAAAAŁAAAŁAAA DAD AD AAA ŁA A AAAAAAKAAA 

Kupno i sprzedaż 
TYVYYVYYYY"*W"YP"Y*"*WWTYYYYYWYYYYYVYVYY 

KUPIĘ NIEDROGO wózek dziecinny spa- 

cerowy używany. Zgłoszenia do Adm. „Kurj. 

Wileńskiego*, 
  

MŁODY PIES „Bokser* do sprzedania ul. 

Mostowa 9 — sklep. 
  

FABRYKA w Wilnie istn. około 35 lat, 

zatrudn. do 30 robotn. w pełnym ruchu, z du 

żą klijentelą oraz maszynami i całk. urzą- 

dzeniem do sprzedania lub do wydzierża- 

wienia. Informacje: Wilno, ul. Niemiecka 4 

m. 19 od 3—%5 pp. Telef. 19—20. 

  

SPRZEDAŻ łyżek aluminiowych 

nego wyrobu. Cena niska, warunki dogodne. 

Zamówienia kierować bezpośrednio pod adre 

sem: Marczuk Wiktor, wieś Wrechy, pocz. 

Obzyr Wielki. 

włas- 

  

RZADKA OKAZJA! Sprzedaje się Gabinet 

Salon (Mahoń). Styl angielski, robota Mel- 

cera. Można oglądać od 5—6 wieczorem. Po- 

średnictwo niepożądane. Trzeciego Maja 11 

m. 6. Tel. 1965.   

     

   

    

  

WĘGIEL śnutsi 
za gotówkę | na raty sprzedaje 

Firma 

KAZIBIERZ MARĘIEWICZ, 
WILNO 

Biuro: Zygmuntowska 24, tel. 25-32 

Bocznica: Słowackiego 17, tel 8-79 

Wagonowo, tonowo w wozach za- 
plombowanych oraz koszami po 25, 
50 i 100 klg z dostawą do domu 

odbiorcy 

©©66666906060 

AADADAADAAAAAAAAAAAADAADADADAŁADAAKAAAAAAA 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYYTYYYTYYYYYYYYYYYYYYVYTYYYVYYTYY 

AKUSZERKA 

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

— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—?%, róg ule 

3-go Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

Zofia Kubińska-Majewska 
z długoletnią praktyą 

przyjmuje codziennie 

ul. Połocka Nr 1 m. 2. 

— 
AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 

cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie* 

gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 

z bioder i brzucha, kremy odmł.dzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy+ 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—-1. 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elektryzacja 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

KAAAAAAAAAAAŁAAAAAAŁAAADAAAAAŁAAAAAAŁAGAAŚ 

Nauka i Wychowanie 
vyvrv? 

KURSY KREŚLEŃ TECHNICZNYCH inž: 

Н, Gajewskiego, prywatne, roczne, korespon= 
dencyjne. Warszawa 22, Przemyska 11-a. w 
Wydziały: maszynowy, budowlany, mierni- 
czo-drogowy. Opłata 15 zł. miesięcznie. — 
Programy wysyłamy bezpłatnie. 

  

AŁADDAAADAADAAAAADAADABAJ 

PRAC 
"yv 

KORESPONDENT handlowy i tłumacz 
niem., ang., franc., lit., włos i ros. poszukuje 

pracy, Warunki przystępne. Oferty w ad* 
min. sub. „Korespondent". 

  

POTRZEBNA fachowa kelnerka i ku- 
charka do baru, uł. Hetmańska 2—28. 

„AAAAALA AAAASASLAKAALAMAAALAAAAAAAAAAAAAAS 

BARANOWICKIE 
vvyvvyvyvvvvvvvevYi 

  

vvvvv 

Okazyjnie do sprzedania 

latania oraz fikus dužy. Sprzedaje się TOW- 

niež psa „wilka“. Baranowicze, ul. Staszi4 

ca Nr 15. › 
aim ik Ва i A aaa ой 

DWA DOMY ewentualnie jeden w cen- 

trum miasta — do sprzedania. Informacje 

Baranowicze, Wileńska 69. 

Ul. Grodz: - 

palma dużay 8 

Jerzy Mariusz Taylor 91 

Czciciele Wotana 
— Panie Alfredzie! Panie Alfredzie! — krzyknę- 

ła rozdzierającym głosem, pod wpływem przestrachu 
siadając na zimnych, oślizgłych kamieniach. : 

Szmer powtórzył się. Jakby ktoś usiłował się 
podnieść i opadł znowu z cichym jękiem. 

Anka znowu zamarła w bezruchu. Całe jej ciało 
dygotało ze strachu. Obawiała się każdego porusze- 
nia. Kto wie? Może tam w ciemnościach czyha wróg 
— równie tajemniczy i niezrozumiały jak... Złota 
Kaczka. Może za chwilę po raz drugi załopocą w gó- 
rze płomienne skrzydła i na podziemie spłynie jas- 
ność stokroć groźniejsza od 
ciemności. 

Poczuła nagle, że krew stygnie jej w żyłach, bo 
szmer powtórzył się raz jeszcze. Ale w ślad za tym 
ogarnęła ją ogromna radość. Usłyszała słaby szept: 

— Panno Anko... więc pani... ży... żyje? 
— Ależ żyję! Żyję! — krzyknęła zrywając się 

z miejsca. — Żyję! Gdzie pan jest? 
— Tu — szeptał cichy głos. — Tutaj. Zupełnie 

blisko. I nic... doprawdy nic mi nie jest. Tylko... tyl- 
ko... wcale nie mogę się ruszać.. 

— O Boże, — zawołała załamując ręce. 

Chciała biec w stronę głosu, ale zatrzymała się 

nieprzeniknionych 

między życiem i snem. I nie na próżno prawiła gadka 
odwieczna, że w tym podziemiu znajduje się siedziba 
sił nieodgadnionych, nieznanych — kto wie — może 

wrogich i pełnych złości. 
Ponowne odezwanie się Alfreda przechyliło szalę 

wahania tym bardziej, że głos młodego człowieka tym 
razem brzmiał wyraźniej, nie urywał się, był mocniej- 
szy i, co najważniejsze, dźwięczały w nim nuty znie- 
cierpliwienia. 

— No więc jakże, panno Anko? — pytał. — Czy 
nareszcie zdecyduje się pani podejść do mnie? 

Ten niecierpliwy, kapryśny ton upewnił ją osta- 
tecznie, że to rzeczywistość. Wyrwała naprzód tak 
żwawo, jakby widziała doskonale drogę. W następnej 
chwili była już przy nim. 

— (o się panu przytrafiło właściwie? 

— Czy ja wiem? — odpowiedział po chwili na- 
mysłu. — To ten dziabelski ptak — widziała go pani? 
— natarł na mnie z takim impetem, że upadłem. Je- 
żeli mi się to zdarzyło, to dlatego tylko, że stchórzy- 
łem. Tak, stchórzyłem — mówił i znowu w jego głosie 
zadźwięczało zniecierpliwienie i gniew. — Stchórzy= 
łem, a jednak wcale się tego nie wstydzę. Każdego na 

moim miejscu byłby obleciał blady strach, gdyby mu 

się pokazało coś takiego. 

— Ja też stchórzyłam — przyznała pośpiesznie, — 
Zemdlałam nawet. Widziałam przecież, że pan upadł. 
Czy przypadkiem nie złamał pan sobie nogi? — za- 
troskała się. 

— Zaraz. Opowiem wszystko po kolei. Mamy 

— Niech pani nie przerywa. Otóż, kiedy dałem 
nurka po raz drugi, udało mi się nareszcie dotrzeć do 
tego kufra ze skarbami. Stał obok beczek ze złotem, 
z których zaczerpnąłem przedtem garść dukatów. 
Obawiałem się, że będzie zamknięty, ale ku mojej ra- 
dości okazało się, że wieko było uchylone. Prawdo- 
podobnie zamek przeżarła rdza. Zapuściłem rękę do 
wnętrza kufra i pierwszym przedmiotem, jaki napot- 
kałem, była... no, nie domyśla się pani, co? 

— Złota korona. 
— (oś w tym rodzaju. Mitra książęca — wy* 

krzyknął z triumfem. — Ta sama, z którą obnosił się 
Wasyl Ostrogski. Była miękka i oślizgła, bo to przecież 
tylko taka czapka z gronostajowego futerka. Zdąży- 

łem namacać na niej szereg okrągłych i twardych jak= 
by guzików, no i obręcz metalową. Wtedy wiedziałem 

już, jaka to trafiła mi się gratka. Pochwyciłem moją 
mitrę w garść i chodu na powierzchnię. 

— Nie zauważyłam, kiedy się pan wynurzył 
z wody, ale widziałam, jak pan płynął — odezwała 
się Anka, 

— Jak wyścigowiec, co? No, to już była ucieczka. 
Nie wiem, skąd się wziął ten przeklęty ptak. Chyba 
siedział w skrzyni ze skarbami. W każdym bądź razie 
gonił mnie już pod wodą. Płynął razem ze mną i — 
wie pani — tak jakoś zrobiło mi się wtedy głupio, że 
nawet nie dziwiłem się, że widzę wszystko. Nie dziwi- 
łem się i wtedy, kiedy już wypłynąłem na po- 
wierzchnię. Ale za to potem... Rany Boskie! Jak po- 
myślę sobie, co to za jasność się zrobiła. Już dawno 
wszystko zgasło, a ja wciąż jeszcze miałem tę jasność 

przezornie. Nie miała pewności, w którą stronę ma 
się skierować, a przy tym opadł ją zabobonny strach. 
Czy to rzeczywiście Alfred odzywał się do niej z mro- 
ków? A może to była tylko złuda, albo gorzej jeszcze 
— dalszy ciąg fantastycznej bajki, której oboje stali 
się: bohaterami? W tych ciemnościach zatracało się. . ь się gorzko. 
poczucie granicy między rzeczywistością i urojeniem,   przecież tyle czasu. Więc i pani widziała ię... tę: Złóż 

tą Kaczkę? Nie uwierzy pani, jaki mi to zdejmuje cię- 
żar z serca. Bo ja, kiedy wszystko zniknęło, pomy- 
ślałem, że jaż ze mnie wariat. No i to dobrze, że przy- 
najmniej umrę przy zdrowych zmysłach — roześmiał 

— Cóż za myśli? — zaoponowała ze zgrozą. 
jękiem.   w oczach. Nawet wtedy, kiedy doczołgałem się do 
mojego ubrania i wkładałem je z trudnością. Gdyby 
nie myśl o pani, która mi nie dawała spokoju, myślał- 
bym tyłko o tej hecy ze Złotą Kaczką. To było prze- 
cież... to było coś... Och! — urwał nagle z głośnym 

(DEM). 

AST TT TS TITAN SIT TTT IRT SI SANT 
= "CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 £r., w tekście 60 gr., za tekstem 

30 gr, drobne 10 gr.za wyraz, Najimniesze ogłoszenie drobne URS: za 10 słów. Wyrazy 
CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 
cą 6 zł., z odbiorem w admini- 

stracji zł, 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani agencji zł, 2.50 
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