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Zasada podstawowa i sprawy drugorzedne 
Nasz artykuł niedzielny pt. „Pry- 

mat Wodza jest obszernie cytowany 
na łamach „Gazety Polskiej”. Treść te- 
go artykułu czytelnicy nasi znają, więc 
nie będziemy jej powtarzali. Przy oka- 
zji jednak chcielibyśmy przypomnieć, 
że artykułów przeprowadzających tę 
samą tezę, co artykuł niedzielny zamieś 
riliśmy już wiele. 

Jeszcze 31 maja 1936 r. zaraz po 
»wym słynnym przemówieniu Marszał- 
ka Śmigłego Rydza na Zjeździe Legio- 
nistów, które Wódz Naczelny z humo- 
rem określił jako swoje „trzy grosze“ 
wtrącone do polityki, pisaliśmy: 

+ W naszych czasach osiąganie wiel- 

kieh celów jest możliwe jedynie w dro- 

dze sprężania woli i entuzjazmu szero- 
kich mas, 

Jesteśmy optymistami. Wierzymy że 

mowa Naczelnego Wodza otwiera nową 

kartę w dziejach naszego państwa, że 

wkrótce przyjdą nowe formy życia, które 
zorganizują wolę, prowadzącą masy w 
imię naczelnego celu: „Wielkość Rzeczy- 
pospolitej”, 

Potem artykuły z dnia 4 czerwca 
1936 r. pt. „Przejść Rubikon, z dnia 
9 czerwca 1936 r. pt. „Linia przewod- 
nia“, 5 sierpnia 1931 r. pt. „Jednostki   i zespół”, 15.VIII 1936 r. pt. „Na dzień 

Święta Żołnierza Polskiego* i wiele 
innych, aż do chwili ukazania się de 
klaracji płk. Koca, która te rzeczy 
sformułowała zupełnie wyraźnie, roz- 
wijały dalej tę samą myśl wypowie- 
dzianą już w wielkim skrócie przez 
Wodza Naczelnego, a dotyczącą po- 
trzeby jednej kierowniczej woli i konie 
czności: skupienia wszystkich  zdro- 
wych i twórczych sił w narodzie koło 
ośrodka, który jest najzdrowszy, bo 
nie zgrany politycznie. 

Jeden tylko taki ośrodek w Polsce 
mamy. Nie ma co do tego żadnej wąt- 
pliwości. Ośrodkiem tym jest wojsko. 
Że dookoła armii i z inicjatywy czyn- 
ników wojskowych, w imię obro- 
ny narodowej rozpoczęła się akcja kon 
solidacji, było to aż nadto naturalne. 

Akcja ta miała szanse objęcia prze 
de wszystkim młodego pokolenia. Nig- 
dzie bowiem nie ma tak wielkich tęsk 

not do siły i wielkości, tak ofiarnego i 
chętnego podporządkowania interesów 
własnych dobru ogólnemu i dyscypli- 
nie organizacyjnej jak właśnie wśród 
młodych. 

Wśród młodych już przed deklara- 
cją lutową, a zwłaszcza po tej dekla- 
racji wzrosły bardzo silnie tendencje 
dośrodkowe, doprowadzające aż do   

obaw przed totalizmem w Polsce. 
Od tej krańcowości pismo nasze 

również potrafiło się odgrodzić w arty- 
kułach: z dnia 25 marca 1937 r. pt. 
„Obronność, totalizm i moralność”, z 
dnia 6 kwietnia 1937 r. pt. „Dołów nie 
trzeba się obawiać” i innych. 

Przyczyny dla których uważamy, 
że przy najsilniejszej władzy i najwięk 
szym zjednoczeniu i zdyscyplinowa- 
niu społeczeństwa w Polsce nie wystą 
pią ujemne skutki totalizmu obserwo- 
wane u naszych sąsiadów, są nastę- 
pujące: 

1. Społeczeństwo polskie jest 
w znacznej większości 

katolickie 
Katolicyzm przyjmuje za jedną z 

podstaw zjednoczenia narodu deklara 
cja lutowa. Tymczasem właśnie reli- 
gia katolicka stoi na straży osobowoś- 
ci ludzkiej i duszę człowieka uważa 
za najwyższe dobro. Chociaż wycho- 
wuje ją w gotowości do ofiar na rzecz 
innych i na rzecz społeczeństwa, to 
jednak równocześnie chroni przed za- 
traceniem wolnej woli i przed stopie- 
niem się człowieka jako indywiduum 
w jakimś jednym dla wszystkich bol- 
szewickim tyglu. 

  

Sprawa Komisji Wojskowej 
men poiemaszm OC JERU 

WARSZAWA. (Pat.) Dzisiejsze ple 
Marne obrady Izby rozpoczęły się o 
godz. 11.20 przy obecności członków 
Tządu z prezesem Rady Ministrów 

. gen. Sławoj-Składkowskim na  cze- 
Je, marszałka Senatu Prystora, preze- 
sa N. I. K. gen. Krzemieńskiego, wi. 

„Wysoki Sejmie. 
* 

ceministrów i wyższych urzędników. 
Po załatwieniu wstępnych formal 

ności,a przed przystąpieniem do pier 
wszego punktu porządu dziennego 
(wybory uzupełniające do Komisji 
Wojskowej) marszałek Car wygłosił 
następujące przemówienie: 

ъ W związku z uchwonym przez Komisję Wojskową w dniu 18 
stycznia br. wnioskiem, wyrażającym votum nieufności jej przewodniczą- 
cemu gen, Lucjanowi Żeligowskiemu, posłowie: BYCZYŃSKI-WOJNAR. 

DR DUCH, FORMELA, MORAWSKI, SAPIEHA, wicemarsz. SCHAETZEL 
złożyli na moje, jako marszałka Sejmu, ręce umotywowane zrzeczenie się 
mandatów członków Komisji Wojskowej. Nadto zrzekł się mandatu człon- 
ka Kom. Wojsk. poseł GEN. ŻELIGOWSKI. 

Będąc z mocy piastowanego urzędu powołanym do oceny ważności 

powodów zrzeczenia się oraz z uwagi na zasadniczy charakter sprawy, 
uważam za konieczne podać do wiadomości Izby, co następuje: 

Stojąc na gruncie niezawisłości członków tej wysokiej Izby przy wy- 
konywaniu mandatu poselskiego w granicach uprawnień konstytucyjnych 
Sejmu. interesu państwa i dobrych obyczajów parlamentarnych, a także 
kierując się względem na zawartą w Konstytucji zasadę, że poseł za swe 
przemówienia, wygłoszone w Sejmie, odpowiada tylko przed Sejmem, mu- 
siałbym uznać wszelką próbę wyciągnięcia konsekweneji w podobnych 
wypadkach przez 
twoloną retorsję. 

W danym wypadku uchwała, 

zespół poselski, nie będący pełnym Sejmem, za niedo- 

wyrażająca votum nieufności prze- „jpdniczącemu Kom. Wojskowej, gen. Želigowskiemu, zapadła z zachowa- em warunków formalno-regulaminowych, wniosek został poddany pod Słosowanie bez dyskus; 
W tych an. 

kowie komisji 
zależnie od tres 
głosowania — za rzecz ich sumienia Ze stanu 

Warunkach kwestię pobudek, którymi kierowali się ezłon- » głosując „zać lub „przeciw* wnioskowi, uznać muszę nie- ci składanych oświadczeń w fazach, poprzedzających dzień 
poselskiego. 

Sprawy wynika, że pomiędzy większością a mniejszością Kom. Wojskowej zarysował się głęboki konflikt wewnętrzny, który — przez samo tylko zastosowanie środków regulaminowo-prawnych — wy ło- nie komisji zażegnany nie został. 
Z tych względów 

Kom. Wojskowej przez 
mości. . 

„Po tych wyjašnieniach przystępu. | 
łemy do punktu pierwszego porzna. | 

u dziennego. Н 

POS. HANEBACH: 

k i aby na miejsce tych człon ® 0m. Wojsk * któ ili nie waj iskowej, który ustąpil, 
komisję "w. KA pozostawić 
LŽ ; 8 dadzie tych członków. 

rzy w niej Pozostali. 
POS. PŁONKA: 

Należę do tych, któr ili : zy zgłosili na ręce marszałka rezygnację z człon- kostwa Kom. Wojskowej, : 
List wysłałem z Cieszyna. 

MARSZAŁEK: 
W takim razie zrzekło się 8 pos łów swych mandatów do Kom. Woj- skowej. Wobee tego wniosek p. Ha- 

nebacha żąda, ażeby ograniczyć licz. 

  

postanowiłem zrzeczenie się mandatów członków 
wyżej wymienionych posłów przyjąć do wiado- 

bę członków tej komisji do 17. 

Ten wniosek może być poddany 
pod „głosowanie, o ile będzie zgłoszo- 
Ly jeszcze dodatkowy wniosek o rea- 
sumcję poprzedniej uchwały Sejmu, 
$dyż Sejm dnia 1 grudnia r. z. uchwa 
lił, że liczbę członków tej komisji о- 
znacza się na 25. Czy p. poseł Hane- 
bach stawia taki wniosek? (p. Hone- 
bach: Stawiam.) 

W głosowaniu przyjęto zarówno 
wniosek o reasumeję, jako też mery- 

toryczny wniosek p. Hanebacha 

Q OGRANICZENIE LICZBY CZŁON- 
KÓW KOMISJI DO 17, 

w tym składzie, w którym obecnie 
cna pozostaje. 

Wobec tego, punkt 1 porządku 
dziennego stał się bezprzedmioto- 
wym. Žž   

Nowe prolekty ustaw 
na wczorajszym posiedzeniu 

Sejmu 
Na propozycję marszałka, Sejm skiero- 

wał rządowe projekty ustaw: © dodatko- 
wych kredytach na rok 1937-38 — do Ko- 

raisjj Budżetowej, a przejęciu przez skarb 

państwa wypłaty dodatku mieszkaniowego 

dla nauczycieli oraz o poprawie finansów 

związków samorządu terytorialnego do Ko- 
misji Skarbowej, © nadaniu pełnych praw 

szkół państwowych Uniwersytetowi Lubel- 
skiemu — do Komisji Oświatowej, o wspól- 

Polach — do Komisji Rolnej. 

Rządowe projekty ustaw o samorządzie ( 

£miny m. st. Warszawy, o wyborze radnych 

w miastach: Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poz- 

naniu, Warszawie i Wilnie oraz o odrocze- 

niu wyborów radnych miejskich w Łodzi i 

Poznaniu — lzba skierowała do specjalnie 

powołanych na propozycję marszałka Ko 
misji do Spraw Samorządu Miejskiego, skła- 

dającej się z 25 członków. 

Została również przyjęta propozycja mar 

szałka co do składu tej komisji, a mianowi- 
cie wchodzą do niej posłowie: 1) Dublasie- 
wiez, 2) Duch, 3) Gordecki, 4) Gotlieb, 5) 
Hoppe, 6) Jurkowski, 7) Jahoda-Żółtowski, 

5) Kopeć, 9) Maleszewski, 10) Mróz, 11) Osiń 
ski, 12) Ostrowski, 13) Podoski, 14) Barau, 
15) Sosiński, 16) Starzak, 17) Surzyński, 18) 
Szczepański, 19) Šwiatopelk-Mirski, 20) Šwi- 
fziński, 21) Urbaūski, 22) Wadowski, 23) 
Wanke, 24) Waszkiewicz, 25) Wierzbieki 
Andrzej. 

Projekty ustaw, złożone przez p. Ks. Lu. 
belskiego o nowelizacji ustawy z 1 lipca 
1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli 

craz o nowelizacji dekretu z 6 marca 1928 r. 

o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli 

szkół powszechnych — na propozycję mar- 

szałka Izba skierowała do Komisji Oświato- 
wej, zaś projekt ustawy p. Dostycha, © 
zmianie ustawy © zaopatrzeniu inwalidzkim 

—do Komisji Zdrowia Publicznego i Opieki 
Społecznej. 

Następnie pos. Tomaszkiewicz złożył spra 

wozdanie o rządowym projekcie ustawy w 

spruwie układu między Rzeczpospolitą a 

wolnym m. Gdańskiem o ubezpieczeniu 

Po przyjęciu szeregu dalszych nowych 

uslaw, posłowie składali interpelacje. 
Na tym posiedzenie zamknięto. Termin 

następnego będzie ogłoszony.   

2. Sprawa samorządu 

Ze strony Wodza Naczelnego, Pre- 
miera i Ministrów nie boimy się żad- 
nego „totalizmu”. Odwrotnie, jak naj 
większa ich energia i autorytatywność 
tylko mogą nas cieszyć. 

Obawiamy się natomiast przerostu 
administracji niższych szczebli, totaliz 
mu pp. starostów i wojewodów. Chce- 
my aby w najmniejszych komórkach 
naszego państwa gromadach, gmi 
nach, a i na szczeblu powiatowym i 
wojewódzkim w sprawach nie polity- 
ki ogólnej i nie obronności, ale spra 
wach codziennych, gospodarczych, kul 
turalnych, organizacyjnych, miał nale 
żyty głos każdy najbardziej nawet sza 
ry obywatel. Aby przez udział w samo 
rządzie czuł się współgospodarzem 
własnego państwa, aby w związku z 
tym jego zainteresowania jako czžo- 
wieka i jako jednostki gospodarczej 
wykraczały choć trochę, choć o kilka 
kilometrów poza granice własnego 
podwórka i własnego zagonu. 

Twierdziliśmy i twierdzimy, że sa- 
morząd i silna władza nie stoją we 
wzajemnej sprzeczności. 

Ale nie to jest ważne. Sedno spra- 
wy tkwi w tym, że gdzie jest samorząd 
tam przy najsilniejszej władzy nie ma 
totalizmu i jego ujemnych skutków. 
Jest natomiast wolny, uświadomiony 
obywatel podporządkowujący się do- 
browolnie ogólnej dyscyplinie z pełną 
świadomością wielkiego znaczenia te- 
go podporządkowania. 

Pisaliśmy kilkakrotnie już, że w.|. 
warunkach dzisiejszych poszczególne 
narody, a zwłaszeza naród Polski, win 

  

  

ny stanowić obozy warowne również i 
w czasie pokoju. W czasie wojny będą 
walczyły orężnie, dziś walczą jako 
współzawodnicy w gromadzeniu. po- 
tencjału gospodarczego i militarnego. 

Otóż minęły czasy, kiedy do boju 
stawały zwarte szyki, falangi czy czwo 
roboki, a we wznoszeniu budowli pań 
stwowych na wzór piramid egipskich 
spływały krwawym potem tłumy nie 
wolników. 

Dziś zarówno w walce jak i w pra- 
cy pokojowej najwyższy walor ma in- 
teligentne i samodzielne współdziała- 
nie jednostek hierarchicznie zdyscypli 
nowanych. 

Gospodarzowi dobrze gospodarują: 
cemu na dwu własnych hektarach, od- 
powiada w boju dobry strzelec walczą 
cy na odcinku kilku lub kilkunastu 
metrów. 

Nie ma sprzeczności pomiędzy pra 
wami indywidualnego rozwoju jednost 
ki, a zasadą podporządkowania jedno 
stki wyrazicielowi woli zbiorowej. Na- 
stąpiła tu już twórcza synteza. 

To też o zasadę jednej kierowni- 
czej woli, o prymat wodza w czasie 
wojny lub w czasie przygotowań obron 
nych, które stały się dla wielu naro- 
dów chlebem codziennym, nie może 
być w tej chwili żadnego sporu. 

_ Jest to dla nas i dla olbrzymiei 
większości narodu sprawa: całkowicie 
wyjaśniona. 

O rzeczach tak jasnych, że aż się 
stały aksjomatem, nie wspomina się 

(Dokończenie na str. 2) 

Piotr Lemiesz. 

BRETANIA 

Powstańcy storpedowali 
statek brytylski 

Utoneło 11 osób w tym kontroler komitetu 
nieinterwencji 

LONDYN. (Pat.) Otrzymano w 
Londynie wiadomość potwierdzoną 
w ciągu nocy przez admiralicję bry- 

tyjską, że w pobliżu Kartageny, 16 | 
km na południe od przyłądka Tinoso 
powstańcza łódź podwodna storpedo- 
wała wczoraj rano statek brytyjski 
„Exdymion“ liczący 889 tonn wyper- 
ności, zarejestrowany w Gibraltarze. 

Z pośród 15 osób załogi tylko 4 
zostały uratowane. 11 osób zatonęło, 

w tej liczbie kapitan, jego żona i 2 
inżynierowie, obywatele brytyjscy 
oraz znajdujący się na pokładzie stat 

Anglia wzmocni flote 
LONDYN. (Pat.) Brytyjskie koła 

rządowe zapatrują się bardzo poważ- 
nie na sterpedowanie statku brytyj- 
skiego „Endymion*. Jak oświadczył 
w Izbie Gmin pierwszy lord admira 
lieji Duff Cooper, rząd brytyjski roz- 

waża obecnie kroki, jakie należy pod 
jąć. Przede wszystkim postanowiono 
wzmocnić ilotę brytyjską, patrolują- 
cą na Morzu Śródziemnym. 

Wypadek obecny jest pierwszym 
tego rodzaju od czasu wprowadzenia 
w życie układu w Nyon. Ze strony   

ku obserwator międzynarodowej kon 
troli Komitetu Nieinterwencji, oky- 
watel szwedzki. 

Statek trafiony torpedą poszedł 
na dno w ciągy 4 minut. 

LONDYN. (Pat.) Cztery brytyjskie 
kontrtorpedowce, wykonujące kont- 

rolę morską na wysokości Cartage- 
ny, udały się na poszukiwanie łodzi 
podwodnej, która storpedowała sta- 
tek „Endymion“. Według nadeszłych 
ostatnio wiadomości, w czasie zato- 
niecia „Endymiona“ zginął kapitan, 

9 członków załogi. 

na Morzu S'ódziemnym 
krytyjsńiej podkreślane jest, że żadne 
ttomaczenia się, jakoby wybrzeża hi- 
szpańskie na Morzu Śródziemnym 
poddane były blokadzie, nie może być 
przyjęte, albowiem blokada wybrze- 
žy hiszpańskich przez flotę gen. Fran 

co nie została nigdy uznana. Za łodzią 
podwodną, która storpedowała statek 
brytyjski zarządzono energiczny po- 
ścig, i poszukiwania tej łodzi prowa- 
dzone są obecnie przez czt" kontr- 
torpedowce brytyjskie. 

Eden zwołuje konierencję 

trzech mocarstw 
LONDYN. (Pat.) W związku z za- 

topieniem statku brytyjskiego „Endy- 

mion* z iniejatywy brytyjskiej zosta- 

ła zwołana na jutro po południu kon- 

fereneja 3 mocarstw: W. Brytanii, 

  

Kanada przyjmuje Żydów 
CZERNIOWCE. (Pat.) Prasa czer 

niowiecka pisze, że według wiadomo- 
Ści żydowskiej ajencji prasowej, Ka- 
uada zgłosiła gotowość przyjęcia wię   kszej liczby emigrantów żydowskich 

z Rumunii. W stanie Ontario mają 
być im odane do dyspozycji grunta 
uprawne, 

Francji i Włoch, które, jak wiadomo, 
na mocy układu w Nyon powierzoną 
mają misję patrołowania Morza Śród 
ziemnego. 

Konferencja odbędzie się pod prze 
wodnietwem Edena, przy udziale am- 
hasadora Francji Corbina i ambasa- 
dora Włoch Grandiego. W posiedze- 
niu brać będą również udział eksper- 
ci morscy, a mianowicie ze strony 
brytyjskiej przedstawiciele admirali: 
cji, zaś ze strony Francii i Włosy 
attehes morscy, BACY
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Obchód Imienin Pana Prezydenta R. P. 
w Wilnie 

W dniu 1 bm, w dniu imienin Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Pol- 
skiej Prof. Ignacego Mościckiego mia 
sto przybrało odświętny wygląd. Na 
wszystkich gmachach państwowych i 
prywatnych powiewały flagi o bar- 
wach narodowych, a w godzinach 
wieczorem było miasto bogato ilumi- 
nowane. 

Młodzież szkolna w godzinach po- 
rannych wysłuchała uroczystych na- 
bożeństw, odprawionych na intencję 
Pana Prezydenta R. P. we wszystkich 
kościołach. 

O godz. 9 rano w Bazylice wileń - 
ESET 

| skiej J. E. Ks. Arcybiskup Romuald 
Jałbrzykowski odprawił uroczyste na 
hożeństwo na intencję Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej Polskiej. Na 
nabożeństwo przybyli przedstawicie- 
le władz z wojewodą wileńskim na 
czele, przedstawiciele wojska, organi- 
zacje społeczne reprezentujące cywil- 
ne społeczeństwo wileńskie, związki 
kombatanckie, P. W. i młodzież aka- 
demicka. 

W świątyniach innych wyznań w 
godzinach porannych również zosta- 
ły odprawione nabożeństwa na inten- 
cję Pana Prezydenta R. P. 

Fiota włoska pomaga gen. Franco 
LONDYN, (Pat). Ambasador hiszpański | 

w Londynie doręczył brytyjskiemu Foreign 
Office notę następującej treści: 

zk polecenia mego rządu podaję na- 
stępujące informacje, dotyczące pomocy 

morskiej, jaką rząd włoski udziela pow- 
stańcom hiszpańskim, jaskrawo naruszając 
zobowiązania międzynarodowe. Rząd wło 
ski oddał do dyspozycji powstańców hisz 
pańskich kontrtorpedowce „Aquila” i „Fal 
to”, które obecnie piywają pod monarchi 
słyczną banderą hiszpańską pod nazwą 
„Velas Co-Ceufa“ oraz „Velas co Melilia“ 
Konirtorpedowce te są stawlaczami min o 
wypornošci 1400 ton, z dzialami 12 cm I 
szybkością 34 węzłów. 

W analogicznych okolicznościach pow- 
stańcy ofrzymali kontrtorpedowce „Ales- 
sandro Poerio" oraz „Guelielmo Pete“, wy 
budowane w r. 1914. Są to poławiacze min 
o szybkości 32 węzłów, z działami 10 cm. 
Jakie nazwy powstańcy nadali tym okrę- 
tom nie jest wiadome. Ponadto dwie wło 
skie łodzie podwodne zostały przekazane 
bazle morskiej poystańców Soller na Ma- 
Jorce. Posiadają one bandery oraz zało- 
gi powsfańcze I zostały nazwane „Mola” 
praz „San Jurio".   

Wiadomości zawarte w powyższej no- 
cie, były przedmiofem rozmowy, jaką od 
był dziś po południu 

MIN. EDEN Z AMBASADOREM 
WŁOSKIM GRANDIM. 

Rozmowa ta dotyczyła ponadto trudno 
ści, jakie wysuwają Włosi w Komitecie Nie 
Interwencji w sprawie wycofania obcych 
oddziałów z Hiszpanii. 

Zaprzeczenie Włoch 
RZYM, (Pat). Włoskie koła miarodajne 

zaprzeczają wiadomości, podanej przez 

ambasadę hiszpańską w Londynie, jakoby 
rząd wioski wysłał gen. Franco 4 kontr- 
torpedowce I 2 łodzie podwodne. 

Jednocześnie koła te zaprzeczają infor 
macjem, według których statek angielski 
storpedowany miał być przez włoską łódź 
podwodną. 

Jak oświadcza ministerstwo marynarki, 
wszystkie włoskie łodzie podwodne znaj 
dują się w chwili obecnej na wodach wło 
skich, a tego rodzaju pogłoski, rozszerza 
ne przez koła rządowe Hiszpanii marksi- 
stowskiej, mają wyraźnie charakter fenden- 
cyjny. 

Japonia nie uznaje rządu Czanę-Ka:-Szeka 
ani jero zobowiązań 

TOKIO. (Pat.) Ag. Domei donosi: 
Min. Hirota oświadczył dziś w Izbie 
Wyższej, że rząd japoński nie uznaje 
chińskiego rządu narodowego. Rów- 
nież nie będą uznane przez rząd ja- 

poński wszystkie pożyczki udzielone 
przez zagraniczne mocarstwa temu 
rządowi oraz należności za dostarczo 
ny materiał wojenny. 

  

^ 
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Nowy komisarz spraw wewn. 
na Ukrainie sow. 

MOSKWA, (Pat). Ludowy komisarz 
spraw wewnętrznych Ukrainy Leplewski, na 
mocy postanowienia CKW Ukrainy, został 
zwolniony z zajmowanego stanowiska w 
związku z przeniesieniem go na inne stano 
wisko. Jakie stanowisko powierzone zosta- 
nie Leplewskiemu — nie wiadomo. 

Ludowym komisarzem spraw wewnęfrz- 
nych Ukrainy Centralny Komitet Wykonaw- 
czy mianował Usplewskiego, b. szefa N. K. 
V“. D. obwodu orenburskiego. 

Profesorowie uniwersytetów 
jap ńskich aresztowani 
pod zarzutem komunizmu 

LONDYN, (Pat). Agencja Reuiera dono- 
si z Tokio, że wczoraj z rana policja doko- 
nała obławy, podczas której aresztowano 
ponad 15 osób, podejrzanych o komunizm. 
Większość wśród aresztowanych stanowią 
profesorowie wyższych uczelni. 

Wzmacnia się rząd 
nek ńs*i 

TOKIO. (Pat.) Dziennik „Niszi 
Niszi* donosi, że dziś nastąpi połą- 
czenie rządu autonomicznego Норе! 
z tymczasowym rządem chińskim w 

Pekinie. Wszystkie niezbędne formal 
ności ukończono jeszcze w niedzielę. 
Praca rządu pekińskiego oceniana 
jest dodatnio. W wyniku połączenia 
z rządem wschodnio-hopejskim, na- 
stąpi dalsze wzmocnienie nowego re- 
żimu w Chinach. Dziennik wskazuje, 
iż Japonia powinna uczynić krok na- 
przód i uznać rząd pekiński de jure 

Fesncja wrźmie udreł 
w wyśtgu zbrojeń mo”sk'ch 
PARYŻ. (Pat.) Duże wrażenie w 

kołach politycznych wywołało о$- 
wiadczenie ministra marynarki fran- 
cuskiej Williama Bertranda, złożone 
przedstawicielom prasy na temat po- 
lityki morskiej Francji. 

Minister Bertrand oświadczył, iż 
gwałtowne zbrojenia innych państw 
stawiają Francję wobec konieczności 
rewizji dotychczasowego programu 
morskiego... Należy oczekiwać. iż w 
najbliższym czasie rząd franenški 
przystąpi do intensywnej odbudowy 
swej floty wojennej, celem dorówna- 

r 

  nia wysiłkom innych państw. 

Zasady podstawowe i sprawy 
drugorzedne 

w chwilach omawiania faktów bieżą 
cych. 

Jeżeli powstają konflikty, różnice 
poglądów na różne drobniejsze zagad” 
nienia zazwyczaj nie wracamy do re- 
wizji założeń ogólnych, nie poddajemy 
ich w wątpliwość, a co najwyżej szu- 

kamy w nich punktu wyjścia dla roz- 
strzygnięcia sporu. 

Tę metodę usiłowaliśmy przestrze 
gać i w czasie konfliktu, który ostat- 
nio tyle krwi ludziom napsuł. 

Protestowaliśmy przeciwko trakto 
waniu przemówienia gen. Żeligowskie 
go z dnia 2 grudnia ub. r. jako chęci 
naruszenia przyjętych przez nas ogól 
nych założeń. 

Byliśmy zdania, że różna ocena po- 
stępowania 16 posłów w Komisji Woj 
skowej nie powinna uniemożliwiać 
współpracy ludzi stojących na grun- 
cie deklaracji lutowej płk. Koca. 

Nie chcieliśmy przy tym odstępo-   
  

— 

e śliczny mat i świeżość w pożą- 

danej karnacji nadaje cerze roś- 

tinny, mialki, niewidocznie przy- 
legający, nie zatykający porów 

(Dokończenie ze str. 1) 

wać od zasady dobrowolnie przyję- 
tej i dla nas najważniejszej. 

Podkreślaliśmy w sposób bardzo ja 
skrawy swe zdyscyplinowania nie 
licząc się z tym, że ludzie, nierozumie- 
jący nas, podporządkowywanie się 
władzom przełożonym mogą nazwać 
„pokajaniem“. 

Dokładaliśmy wszystkich starań, 
jakie były w naszej mocy, aby nie do 
puścić do tego co zgodnie z przyjętą 
przez nas zasadą najbardziej ogólną, 
zjednoczenia narodu dookoła idei 
obronności, byłoby najgorszym złem, 
do rozbicia w łonie Obozu Zjednocze- 
nia Narodowego. 

Przebieg wczorajszego posiedzenia 
plenarnego Sejmu, wymownie dowo- 
dzi, że i tam nastąpiło pewne wyjaśnie 
nie sytuacji. Gdyby prymat zagadnień 
obronności nie był uznawany przez 
obie strony biorące udział w sporze, 
spór by z pewnością przybrał inną po- 
stać. p 

TEST 

  
    
    

* 

Na tym te rozwažania možna by 
właściwie zakończyć. Pozostaje tylko 
jeszcze do omówienia jedna sprawa 
wiążąca się z tym tematem ubocznie. 

W obronie uczuć do Gen. Żeligow 
skiego nie my jedni w Wilnie wystę 
powaliśmy. Czyniło to również „„Sło- 
wo”. Otóż jest wielka różnica między 
naszą obroną, a obrona „Slowa“, 

Ta różnica najwyraźniej wystąpiła 
wówczas, gdy już sytuacja została ura 
towana dla Ohozu i przewodniczący 
powiatowi podporządkowali się no- 
wym władzom, w osobie prof. Stanie- 
wicza. : 

Deklarację 8 przewodniczących, 
która wyraźnie mówiła o tym, iż prag 
ną oni nadał służyć idei Zjednoczenia 
Narodowego, redaktor „Słowa* omó- 
wi, w atrykule pt. „Buzdygany pod 
nogi*. Tytuł ładny. barwny, zawadiae 
ki zupełnie, jak ta bujna i piękna szla 
checko-rycerska _ przeszłość Polski 
Ale tytuł sugerujący wyłamanie sie 
i odmówienie posłuszeństwa, przedsta 
wiający rozłam, wyjście z organizacji 
w świetle ponętnym, pociągającym 
podroszącym ten czyn niemal do po- 
ziomu jakiegoś bohaterstwa. : 

Warto się trochę zastanowić. Czyż 
„jednak w tej przeszłości owe buzdyga 
ny nie leciały zbyt często pod nogi za 
miast tylko łagodnie się skłonić przed 
buławą hetmańską i berłem królew 
skim. 

W każdym poszczególnym wypad- 
ku odmówienia posłuszeństwa były za 
pewne różne błędy i nietakty po stro- 
nie króla lub hetmana. Batorv czv Ž61 
kiewski nie mogli przecież żyć wiecz- 
nie. Ale błedy królów i hetmanów to 
mniejsze zło, niż brak karności, niż 
roznrzężenie i chaos w społeczeństwie. 

W ocenie tych rzeczy iak widać 
ze „Słowem zasadniczo się różnimy. 
„Słowo nasz chleb nazywa gorzkim. 
bo umiemy się podporządkowywać. no 
a my byśmy nie chcieli jeść ich „słodź   kiego", ale warchols"iezo chleba. 

2 Piotr Lemiesz. 
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ścielową szt. 17 m. (norm. zł 

tu jedwabnego, 
(norm. zł. 4.60 

b. mocne (norm. zt. 2.75 

zł, 17.—) 

zł. 22.50) 

prosimy sprawdzić 
osobiście. 

Wysyłamy  ilustro- 
wane katalogi 

ra żądanie. 

  

| jest oczekiwany przez Wszystkich, 
gdyż specjalne ceny umożliwiają 

‚ zakup 
4 „Wileńskie płótno” na bieliznę po- 

Pokrowiec zmocnego półpłótna oszy- 
ty koronką lub mereżkowany rozm. 
135x200 zł. 7.58, rozm 135x190 

Koszulka dzienna z ładnego tryko- 
przybrana aplikacją 

Reformy I motylki z tegoż trykoiu 

Stora z koronki tru w drobny de- 
seń szer. 200 cm., dl. 270 cm. (norm 

zł. 1270 
Kantoniera z tejże koronki (norm. 

zł. 1550 
Kompiet aluminium 5 garnków 

pokrywkami zł. 25 i zł, 2250 

To tylko część naszych okazji, a inne 

PH : X. ' 

SODANO 

    

   
   

      

      

   

    

    

     

    

   

.13) 
Zł. 1120 

zł. 65 

zł. 375 

zł. 235 
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A WIĘC WSZYSCY PO LOS I KLASY DO KOLEKTURY 

MUROGH m SZCZĘŚCIE 

  

WIELKA 44. 

Umowa zbiorowa m ędzy 
wydwiami a dzienajkarzami: 

została podpisana 
WARSZAWA. (Pat.) Pan minister 

Opieki Społecznej M. Kościałkowski 
przyjął w dniu 1 bm. przedstawicieli 
Związku Wydaweów pp. prezesa F. 
Mrozowskiego, dyr. M. Dobiję, dyr. 
St. Kauzika oraz przedstawicieli 
Związku Dziennikarzy pp. prezesa 
M. Ścieżyńskiego i redaktorów W. 
Giełżyńskiego, H. Wierzyńskiego, M. 
Kozłowskiego i St. Grosterna. 

Delegacja złożyła panu ministrowi 
podziękowanie za jego życzliwe usto- 
sunkowanie się do uregułowania wza 
jemnych stosunków pomiędzy wyda- 

wcami a dzienikarzami oraz przed- 
stawiła mu zawartą ostatnio między 
obu związkami umowę zbiorową, pro 
sząc o nadanie jej mocy obowiązują- 

cej na obszar całego państwa. 

  

Przyjazd literatki 
z Kawna 

W Wilnie otrzymano wiadomość, że 

w fych dniach ma przybyć z Kowna do 

Wilna znana liłeratka polsko-litewska Ju- 

lia Wicher!-Kairuksztisowa. 

P. Kairukszlisowa przyjedzie w związku 

z opracowywaniem ańtologii poełów litew 

skich w przekładzie polskim. Antologia ta 

ma być wydana z zasiłku Funduszu Kultu   ry Narodowej im. Marszałka Piłsudskiego. 

WIiLuO MICKIEWICZA 10 

Kronika telegraficzna 
— Zmarł 31 ub. m. późnym wieczorem 

w Paryżu Jan Henryk XV, książę Pszczyński 
właściciel olbrzymich latyfundiów na Ślą- 
sku. 

— Córka księżny lulianny holenderskiej 
w sporządzonym uroczyście akcie urodzin 
ofrzymała imiona: Beatrice, Wilhelmina, 

Armgard. 
Drugie imię otrzymała nowonarodzona 

księżniczka po babce — królowej holen- 
derskiej, a trzecie Armgard, po matce 
księcia Bernarda. 

— Olbrzymi huragan przeszedł wczo- 
raj nad zagłębiem naftowym w Borysławiu, 
Straty wynoszą około pół miliona zł. Szcze 
gólnie ucierpiały wieże wiertnicze i hale 
maszyn. Również duże straty ponieśli włoś 
ciciele realności, którym huragan pozry- 
wał dachy z domów. Najwięcej ucierpiała: 
dzielnica Tusłanowice, w której 11 wież 
wiertniczych zostało uszkodzonych. 

— W Berlinie stracony został niejaki 

Schlittkus skazany przez sąd przysięgłych 

we Frankfurcie za morderstwo dokonane 
z chęci zysku. 

Do „Kurjera Wileńskiego" 

NEKROLGGI, 
OGŁOSZENIA 

i WSZELKIE KOMUNIKATY 
po cenach kardzo tanich | na wa- 
runkach spec. ulgowych przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

ela Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

Kosztorysy na żądanie,    
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0 laboratoria Polski 
Sprawa obrony narodowej żywo | fizykę na uniwersytetach i wyższych 

jest odczuwana przez społeczeństwo 
polskie. Liczne ofiary na Fundusz 
Obrony Narodowej, częste przekazy- 
„wanie wojsku samolotów, samocho- 
Row, karabinów maszynowych, ufun 
dowanych przez społeczeństwo są do 
wodem, że sprawa ta leży na sercu 
wszystkim. Dzień 11 listopada pot- 
wierdził to w całej rozciągłości. Apel 
p. Ministra Spraw Wojskowych nie 
Pozostał bez echa — młodzież gorąco 
i licznie w dniu 11 listopada manife- 
stowała swą łączność i chęć współ- 
pracy z wojskiem. 

OBRONA NARODOWA — TO NIE 
TYLKO SILNA ARMIA. 

Ale obrona narodowa to nie tylko 
silna armia, to również silny prze- 
mysł, silny rozwój gospodarczy, wy- 
soki poziom moralny społeczeństwa. 
„Wszystko to, co da się określić sło- 
wem — obrona cywilna. Tworząca 
się Polska C z rozbudowanym, uprze 
mysłowionym centrum jest zapowie- 
dzią wzmożonej obrony cywilnej i do 
brego wyposażenia technicznego ar- 
mii. Znaczenie techniki doceniają 
wszyscy. Wystarczy przyjrzeć się 
wojnie w Hiszpanii, temu wojenne- 
wu laboratorium Europy, by na właś 
twym miejscu stawiać kwestię tech- 
niki i jej ustawiczny postęp. Liczeb- 
ność armii chińskiej staje się czyn- 

nikiem drugorzędnym wobec prze- 
wagi technicznej synów wschodzące- 
go słońca. 

Technika jest czynnikiem pierw- 
szorzędnej wagi w. obecnej dobie. 
I na tym polu rozwinął się też szalo- 
ny wyścig. Wyścig pracy laboratoryj 
nej, naukowo-badawezej, będącej pod 
stawą rozwoju dzisiejszej techniki. 

Znaczenie pracy laboratoryjno- 
badawczej zrozumiane zostało wszę- 
dzie. Naukowe pismo zagraniczne sta 
le są wypełnione ogłoszeniami, poszu 
kującymi pracowników badawczo- 
naukowych, i to zarówno do labora- 
toriów przemysłowych jak i bezpo- 
Średnio będących pod administracją 
wojskową. 

Bez dobrze wyposażonych labora- 
tcriów badawczych nie można sobie 
wyobrazić, byśmy mogli sprostać za- 
daniu dotrzymania kroku innym, w 
różnych dziedzinach techniki. I tu 
trzeba podkreślić, że sprawa ta w Pol 
Sce przedstawia się wręcz katastrofal 
nie. Przemysł nasz pracując na pa- 
tentach zagranicznych nie posiada 
statecznej liczby laboratoriów. Licz- 
ba laboratoriów naukowych jest skro 
mna, prawie tyle ile uniwersytetów 
i politechnik. Same laboratoria to też 
eszcze nie wszystko, chodzi o ludzi 

Ww nich pracujących. 

237 DO 32. 

Zatrzymam się tu przed jedną z 
ziedzin wiedzy, odgrywającą zasad- 
'czą rolę w pracach badawczych w 

laboratoriach — fizyce. Znaczenie 
S uprzytomnimy sobie jeśli będzie- 
my pamiętali, że badaniom fizyków 
žawdzieczamy radiotelegrafię, radio- 
telefonię, film dźwiękowy, telewizję, 

promienie Róntgena i wiele wiele in- 
Mych zdobyczy z ostatnich czasów, 
kóre zmieniły oblicze naszej dzisiej. 
„zej cywilizacji. Mając na uwadze 

aczenie fizyki porównajmy wed- 
m Spisu liczbę osób wykładających   

szkołach technicznych w Niemczecl. 
i w Polsce. Stosunek ten wyraża się 

cyirą 237 do 32. Te 32 osoby w Pols- 
ce muszą zajmować się zarówno dy- 
daktyką jak i pracą naukowo-badaw- 
czą. 

NIKT. 

Dydaktyka. zajmuje dużo czasu. 

bo pełne są nasze uniwersytety. 
Reszta czasu może być poświęcona 
na badania naukowe. Przy czym ba- 
dania te idą w kierunku czystej nau- 
ki. Powstaje pytanie, kto w takim ra- 
zie w Polsce prowadzi stosowane ba- 
dania naukowe, które nazwałbym fi- 

zyko-technicznymi. Nikt. W Polsce 
nie ma ani jednej katedry fizyki te- 

chnicznej. Są działy fizyki (np. aku- 
styka), którymi prawie nikt się nie 
zajmuje. Fizyka techniczna u nas nie 
istnieje i nie ma ludzi, którzy potra- 
filiby rozwiązywać zagadnienia fizycz 

ne pod kątem widzenia potrzeb tech- 
niki, a nie czystej nauki. Jakie zna- 

czenie posiada fizyka techniczna, mo 
że ilustrować fakt, że w Niemczech 
od paru lat fizycy teoretycy i doś- 
wiadczalnicy są przeweksłowywani 
na fiz.techniczną. Że praca tam wre 
i jaki jest jej charakter — mogą ilu- 
strować odpowiedzi, słyszane na zjeź- 
dzie naukowym: „na to pytanie nie 
mogę odpowiedzieć, bo to jest tajem- 
nica wojskowa”. I nie tylko możc 
przygniatać olbrzymia liczba wykła- 

dających osób na wyższych uczel- 
niach niemieckich, lecz i fakt, że w 
różnych instytutach badawczych te- 
chnicznych i naukowych pracują 
setki fizyków. Podczas gdy my nie 
mamy ani jednego instytutu fizyko- 
technicznego, ani jednej katedry fi- 
zyki technicznej, ani jednego fizyka 
technicznego (Nauka Polska tom XXI 
str. 288). A jeśli chodzi o materiał lu- 
dzki, który by mógł poprowadzić ba- 
dania w laboratoriach, sprawa ta jest 
I katastrofalna. 

BRAK KANDYDATÓW 
NA NAUCZYCIELI. 

Prawie jedynym odpływem dla 
osób studiujących fizykę z braku la- 
boratoriów badawczych w Polsce jest   

szkolnictwo średnie. Nauczyciel fizy- 
ki prócz obowiązujących godzin łek- 
cyjnych musi, bez żadnej dodatkowej 
pomocy bądź opłaty, prowadzić ga- 
biret fizyczny, co zabiera dużo czasu 
i jest mocno kłopotliwe. Ten nieprze- 
zorny punkt polityki władz szkol- 
nych spowodował, że ilość osób stu- 
divjących fizykę jest tak miała, że 
dziś w całej Polsce brak kandydatów 
ita nauczycieli fizyki. Fizyki uczą lu- 
Gzie, którzy dość luźno byli związani 
z czystą fizyką w czasie swych stu- 
djów uniwersyteckich. Nie tylko nie 
ma fizyków na nauczycieli w szko- 
łach średnich lecz i odczuwa się brak 
kandydatów na asystentów przy ka- 
tedrach uniwersyteckich. Sytuacja 
zaczyna być niepokojąca. Niektóre 
gałęzie przemysłu poszukują fizyków 
L.. nie ma ludzi. Żeby z maturzysty 
zrobić fizyka, trzeba 5—8 lat. Już 
najwyższy czas pomyśleć o tym, by 
budujące się laboratoria Polski C, 
nie świeciły pustkami z racji braku 
ludzi, których nawet zaczyna być za 
mało, by zastąpić te 32 wykładające 
osoby. ) 

Poruszytem sprawę znaczenia fi- 
zyki. Jeśli się przy tym zważy, że in- 

żynier przy dzisiejszym rozwoju fi- 
zyko nie potrafi zastąpić fizyka, to 
sprawa ta u nas nabierze właściwego 
wyrazu ze względu na swą powagę 
w danej chwili. 

Mechanizm zbiorowego życia jest 
skomplikowany. Drobne niedociąg- 
nięcie w jednej części mechanizmu 
początkowo jest niedostrzegalne, z 

biegiem czasu jednak może stać się 
przyczyną wadliwego działania ca- 
łości. Sprawa zwrócenia uwagi społe- 
czeństwa na brak pracowników ba- 
dawczo-naukowych, wygrywających 
przyszłą wojnę i utrwalających fun- 
damenty dobrze pracującego przemy 
słu — jest palącą. 

Jeśli przeznacza się setki milio- 
nów na inwestycje w przemyśle nie 
można nie przeznaczyć jednego lub 
pół proc. na założenie ośrodków ba- 
dawczych nauki stosowanej i na wy- 
kształcenie ludzi, którzy by w tej dzie 
dzinie twórczo pracowali. 

E. A. S. 
LL 22 LiL LL LLS ТИ 

Po jubileuszowej sesji Rady Lici Narodów 

  

Minister spraw zagranicznych Polski, Józef Beck, w czasie ożywionej rozmowy w ku 

luarach pałacu Ligi Narodów z ministrem spraw zagranicznych Rumunii p. Micescu 

„Ža litewskim murem*" 
P. Tadeusz Katelbach ; Е Fym i wnikliwym obaeewedii Е ь:; 

io publicystą i dobrym ie 
jącym chwycić czytelnika, reporte. 
kem. Jego korespondencje z Litwy. kamieszczane w latach 1983 — 37 w 
W Gazecie Polskiej, znakomicie przy Czyniły się do rozpowszechnienia sy 
Polsce najbardziej podstawowych 
wiadomości o polityce, gospodarce i Społeczeństwie litewskim. Żywy i jas 
NY Styl, trafne analogie, łatwość prze way aa do wyobraźni czytelnika — 

towskęcy PI'Wało na poczytność „li- = iej” rubryki Gazety Polskiej. 
epa PIZYZNĄĆ, že tą kilkoletnia praca rzeczniką polsko - litewskiego 

yła dość niewdzięcz- 
Się, że i 

skiej, która akurat GIER KC, i Hencje p. Katelbacha, tezą Baby dość łatwa do przeprowadzenia. Mniej podatna natomiast byłaby stro Da litewska — nawet, gdyby przeczy tała wszystkie argumenty utalentowa Nego autora. Nic też dziwnego, że mi- mo szeregu „wyskoków optymizmu”, — 

na. Wydaje mi 

  

*) Tadeusz Kalelbach: « „Za litewski я 
tem“. Warszawa 1938, ZA   „Rój”, 

ogólna tonacja ostatnio wydanego 
zbioru korespondencji p. Katelbacha 
jest minorowa. Miejmy nadzieję, że 

jest to tylko, jak pisze p. Katelbach, 
„Okres nowych zaognień”, nie zaś zde 
cydowane posunięcia, ustalające poli 
tykę Litwy na czas dłuższy. Dlatego 
też niektóre artykuły obecnie zadzi- 
wiają czytelnika swym optymizmem, 
inne, zwłaszcza późniejsze sprowadza 
ją nas znowu do poziomu rzeczywi- 
stości. W ten sposób autor osiągnął 
wprawdzie zamierzone „zachowanie 

Sylwety korespondenta, jego sądów, e 
wolucji myśli, wahań, zawiedzionych 
nadziei...*, ale niewątpliwie zbytnio 
zaciemnił obraz obecnej Litwy, z jej 
obecną polityką wewnętrzną i zagra 
niezną. A pozwolę sobie twierdzić, że 
czytelnikowi właśnie o ten obraz naj 
bardziej chodziło. 

Sądzę, że należy się odnieść z du 
żymi zastrzeżeniami do wydawania 
w książce zbioru korespondencyj po 
litycznych. * Każda korespondencja 
jest dzieckiem chwili. W momencie 
pisania jej autor z pewnością ma słu 
szność i z bieżących faktów wysnuwa 
wnioski zupełnie prawidłowo. Jednak 
po upływie paru lat artykuł staje się   

  

całkowicie nieaktualny i razi w zesta 
wieniu z artykułami późniejszymi. Po 
za tym z natury rzeczy z bliska pa- 

trzący korespondent wyolbrzymia 
szczegóły, na które niewątpliwie nie 
kładłby nacisku ujmując je z perspe 

ktywy czasu, o innych rzeczach — 
przypadkowo — wogóle nie wspomi 

na. Np. w artykule z października 
1933 r. autor informuje nas, że wpra 
wdzie pokrycie lita spadło ze 100 pro 
cent do 64,9 proc., ale: „Nić spowodo 
wulo to jednak żadnych ograniczeń 
w swobądnym obrocię pieniężnym z 
zagranicą“. Juž wiemy: ograniczeń de 
wizowyeh w Litwie nie ma. Atoli 6 10 

stronic dalej (korespondencja z sier- 
pnia 1937) dowiadujemy się, że „wa 

luta jest mocna (72 proc. pokrycia) i 
Litwa mogłaby sobie już dziś pozwo 
lić na zniesienie ograniczeń dewizo- 
wych*. Okazuje się, że ograniczenia 
były, ale niewątpliwie w r. 1935, kie 
dy zostały wprowadzone, były cie- 
kawsze rzeczy do komunikowania 

czytelnikom Gazety Polskiej (wów- 
czas właśnie był okres wzlotów na- 
dziei na porozumienie) i ustawa walu 
towa korespondentowi się wymknę- 
ła. Oczywiście obywatel polski, który 
czyta książkę o Litwie, wydaną w ro 
ku 1938, będzie miał o to do autora 
pretensje. 

Z tych względów należy żałować, 

  

яАНа 

DOPIS 

  

od dn. 1 do 15 lutego 

od dn. 16 do 28 lutego 

od dn. 1 do 15 marca 

| od dr. 16 do 31 marca 

„ „16 „30 ‚ 

NA WI 
SŁAWKOWCY CHCĄ BYĆ AKTYW- 

NI W SEJMIE. 

W Sejmie i Senacie usiłuje prowadzić 0- 

żywioną działalność grupa płk. Sławka, któ- 

ry kieruje z zacisza najbliższy jego współ- 

pracownik poseł Brzęk-Osiński. 

KŁOPOT Z RUMUŃSKIMI 
ŻYDAMI. 

Ze Lwowa donosi korespondent agencji 

„Kabel*: Na granicy rumuńsko-polskiej 

wzmocnione zostały ostatnio posterunki gra 

niezne. W ubiegłym tygodniu zatrzymano 

87 Żydów, usiłujących przedostać się na te- 

ren Polski. 

KONFERENCJA STARSZYZNY 
NAUCZYCIELSKIEJ W KRAKOWIE 

W sobotę, 29 stycznia obradowała w Kra 

kowie poufna konferencja starszyzny nau- 

czycielskiej. Na konferencji obeeni byli pra- 

wie wszyscy członkowie b. Zarządu ZNP. 

Omawiano sprawę taktyki na Zjeździe. 

PREZES STR. LUDOWEGO WICE- 
BURMISTRZEM MYŚLENIC. 

W tych dniach na posiedzeniu Rady Miej 

skiej m. Myślenie (Małopolska) wiceburmis- 

trzem tego miasta wybrany został p. Fran- 

ciszek Syrek, prezes Zarządu Pow. Stronni- 

ctwa Ludowego. 

LUDOWCY Z KIELECCZYZNY 
CHCĄ OBCHODU 

W RACŁAWICACH. 

Do władz naczelnych Stronnictwa Ludo- 

wego napływają uchwały od oddziałów te- 

renowych z Kielecczyzny, aby władze stron- 

nietwa w roku 1938 powtórnie urządziły u- 

roczystošci Kościuszkowskie w  Racławi- 

cach. 

| że p. Katelbach nie wprowadził w ży 
cie swego zamiaru napisania nowej 
książki o Litwie, takiej, w której po 
dzłby nam bez skrępowania cały, nie 
wątpliwie ogromny materiał, którym 
rozporządza. Tej książki jeszcze od 
niego oczekujemy z ciekawością. 

Niemniej i omawiany tom kores- 
pondencji przedstawia dużą wartość 
informacyjną i pozwała czytelnikowi 
polskiemu, z reguły ignorantowi w 

sprawach litewskich, zorientować się 
w stosunkach politycznych i gospo- 
darczych, w psychice i nastrojach spo 
łeczeństwa naszego zamkniętego są- 
siada. Pomimo wad, a właściwie bra 

ku konstrukcji zebrany tam materiał, 
jest bardzo cenny i obfity. 

Autor podzielił wszystkie artyku- 
kuły podług tematów na 8 rozdzia. 
łów, omawiając kolejno współczesny 
ustrój Litwy, litewską politykę gos- 
podarczą, stosunki z Polską, sprawy 
mniejszości polskiej w Litwie, stosun 
ki z Niemcami i sprawy kłajpedzkie, 
wreszcie stosunki z państwami bałtyc 
kimi i Rosją Sowiecką. Dziewiąty roz 
dział stanowi zamknięcie i daje wnio 
ski autora z listopada 1937 r., jak już 
wspomniałem, dość pesymistyczne. 
Powyższa systematyka nie dała się 

konsekwentnie utrzymać, gdyż nie 
można korespondenta zmusić, aby ca 

ły swój list poświęcał wyłącznie jedne 
  

książeczki od Nr 1 do Nr 500.000 z lifórą 

książeczki od Nr 500.000 wzwyż z literą C 
oraz książeczki z literą H ч 

książeczki od Nr 400.000 
oraz książeczki z literą K 

od'dn. 1 do 15 kwietnia książeczki z literą L ы 

książeczki z literą F i N 

  

  

"an, 
МАН . 4 

YWANIE ODS 
DO 

KSIĄŻECZEK OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 

PKO 
| Posiadacze książeczek oszczędnościowych PKO. 

proszeni są o złożenie ich w urzędach pocztowych 
i Kasach PKO celem dopisania odsętek za rok 1937, 

ETEK 

w następujących terminach: | i 

/ ALA di 

książeczki od Nr 1 do Nr 400000 = literą D 
oraz ksiąžeczki z literą Į 2 

wzwyż z literą D 

Książeczki przyjmują za pokwitowaniem Centrala 
i Oddziały PKO oraz wszystkie urzędy pocztowe. 

Zwrot książeczki nastąpi w miejscu złożenia 
najpóźniej w ciągu 7-miy dni. 

Odsetki dopisuje się do kapitału na rachunkach 
oszczędnościowych z dniem 31-go grudnia i opro- 
'eentowuje od dnia l-go stycznia następnego roku, 
łącznie z kapitałem niezależnie od terminu wpisania 
ich do książeczki oszczędnościowej. 

  

DOWNI 
OPŁATEK LUDOWCÓW 

W KRAKOWIE. 

W dniu 29 stycznia br. Koło Inteligenejł 

Ludowej i Akademiekiej Młodzieży Ludowej 

w Krakowie urządziły wspólny opłatek. W 

uroczystości uczestniczyło szereg wybitnych 

polityków Stronnictwa Ludowego. 

„NURTY* BĘDĄ WYCHODZIĆ. 

Zapowiadane „Nurty*, czasopismo poš- 

więcone sprawom wsi, ukażą się już w naj- 

bliższym czasie w Krakowie. Współpracować 

w tym piśmie będzie szereg czynnych dzia- 

laczy ludowych. 

RADA NACZELNA ŻW. GMIN 

WIEJSKICH. 

Dnia 9 lutego odbędzie się posiedzenie 

Rady Naczelnej Związku Gmin Wiejskich. 

Jat utrzymują, część ezłonków nie otrzyma 

ta zaproszenia na powyższe zebranie. Podo- 

tno stoi to w związku z uchwaleniem na 

wiosnę rb. wotum nieufności prezesowi 

Związku. 

    

  

mu tematowi. Z umieszczonego w dzia 
le gospodarczym artykułu „Żydzi w 
Liiwie* dowiadujemy się ciekawych 
rzeczy o szkolnictwie polskim. W roz 
dziale o stosunkach z Niemcami czy- 
tamy o ułaskawieniu kłajpedzkich 
Niemców, podczas kiedy informacje 
o samym procesie znajdujemy dopie 

ro w następnym rozdziale, poświę: 
conym Kłajpedzie. Te braki jednak 
musimy wybaczyć, skoro już mamy, 
do czynienia ze zbiorem dziennikar- 
skich artykułów, i nie to jest najważ- 
niejsze. Ważne jest to, że nie tylko 
specjalnie nas obchodzący rozdział o 
stosunkach polsko - litewskich, ale 

i szereg innych czyta się z niesłabną 
cym zainteresowaniem. Zwłaszcza 
wszystkie artykuły dotyczące Kłajpe 
dy i panujących w niej stosunków. 

Zaryzykowałbym nawet twierdze 
nie, że sprawy polsko - litewskie, cho 
ciaż zajmują najwięcej miejsca, są 
najmniej ciekawe. Może dlatego, że 
to jest dziedzina polityki litewskiej 
o której najwięcej wiemy, może dlai 
lego, że drażni nas nieaktualny ob 
nic optymizm autora, może dlatego 
że właśnie w tym dziale najbardzię 
daje się odczuć brak konstrukcji. Ni 
dziwnego, gdyż te stosunki podlega: 
ły może najbardziej szybkim fluktų 
acjom. Korespondencje w tej sprawję 
we wrześniu, październiku i gru 

    
    

  
   



„KURIER“ (4350] 

W Holandii nadal kobieta na tronie 
Oczy całego świata są skierowane w 0“ | ligijnych czy konkurencji handlowej. Zjed 

becnej chwili na zamek w Soestdijk, w któ 
rym księżna Juliana Holenderska oczeki- 
wała potomka. Opinia jest zasugerowana 
faktem, że blisko od pół wieku Holandia 
jest rządzona przez kobietę i dlatego 
prawdopdobnie cały kraj spodziewał się 
rychłej wiadomości o przyjściu na świat 
nowego dziedzica korony Niderlandów. 

Korona ta od r. 1584 spoczywa w rę- 
kach dynastii orańskiej, która rządziła Ho 
landią w osobach następujących po sobie 
łzw. sładthouderów, czyli przedstawicieli 
związku miast holenderskich, Do tego cza 
su Niderlandy tworzyły sporo drobnych 
państewek, jak Brabant, Limburg, Henne- 
ggau, Namur, Utrechf, Geldern i Friesland. 
Te księstwa udzielne prowadziły ze sobą 
ciągłe walki, wynikłe na tle przekonań re- 

  

  

noczyły się one na krółko we wspólnej 
walce z konkurencyjnymi wówczas mia- 
słami hanzeatyckimi, z Portugalią i Hiszpa- 
nią, rychło jednak wewnętrzne spory do- 
prowadziły do ponownego rozbicia jed- 
ności państwowej; dopiero Wilhelm I O- 
rański, panujący w latach 1813—1850, do- 
prowadził do całkowitego zjednoczenia 
Niderlandów. Po panowaniu dwóch na- 
stępców, Wilhelma H i III, jedyną dzie- 
dziczką fronu pozostała obecna królowa 
holenderska Wilhelmina, urodzona w r. 
1880, która wsłąpiła na tron, jako 10-letnia 
dziewczynka. Regencję w jej imieniu spra 
wowała królowa-maka Emma, aż do roku 
1890, w którym nastąpiła koronacja obec- 
nej królowej. 

Królowa Wilhelmina wyszła za mąż za   

ks. Henryka von Meklemburg-Schwerin, a 
przyjście na świat księżniczki Juliany w r. 
1909 przyczyniło się zdecydowanie do u- 
mocnienie dynastii meklembursko-orańs- 
kiej na tronie holenderskim. Księżna Julia 
na w styczniu ubiegłego roku wyszła za 
mąż za ks. Bernarda von Lippe-Biesterfield 
którego dobra rodzinne położone są nie 
opodal Zbąszynia w Wielkopolsce. Książę 
Bernard jest zafem związany z Polską, 
gdzie ma wielu przyjaciół i gdzie spędził 
kilka tygodni w podróży poślubnej, ba- 
wiąc w Krynicy wraz ze swą małżonką. 

Zagadka dynastyczna została w dniu 31 
stycznia rozwiązana. Księżniczka Juliana 
powiła córkę I na tronie książąt orańskich 
nadał zasiadać będzie kobieta. 

Om. 

  

Polesie — eldorado myśliwych 
BO razy więcej łosi. 
Polesie, zwłaszcza jego wschodnia 

część o ogromnych bagnach, lasach i sła- 
bym zaludnieniu — było prawdziwym el- 
'dorado dla ptactwa błotnego i wodnego, 
a łoś, dzik, ryś czy wilk, znajdował tu daw 
niej bezpieczne schronienie. Za czasów za 
borczych, kiedy odnoszono się do łowiec 
twa z lekceważeniem, a kłusownictwo kwi 
Ho, zmniejszyła się szybko ilość grubego 
zwierza i ptactwa. Bóbr prawie znikł, po- 
zostało kilkanaście niedźwiedzi, niewielka 
ilość łosi, a rysia rzadko widywano. W 
czasie wojny łosia wytępiono niemal do- 
szczętnie, a głuszce i cietrzewie dziesiątko 
wało kłusownictwo i pożary leśne. 

Obecnie” następuje znaczna poprawa. 
Stan ilošciowy łosia powiększył się w cią 
gu kilkunastu lat osiemdziesięciokrotnie. 
Również i niedźwiedź nie znikł zupełnie 
na naszym Polesiu i w lasach czuczewic- 
kich koło rzeki Łań, rok rocznie stwierdza 
się zimą obecność do 10 niedźwiedzi. Je- 
leń występuje, choć nielicznie, w powia- 
tach kosowskim i prużańskim. Prawie w 
każdym większym obiekcie leśnym społy- 
ka się po kilka rysiów. W każdym razie 
jest ich o wiele więcej niż przed wojną. 

Znaczna ilość dzików ma swoją ostoję 
w lasach Polesia, a powiat stoliński dzier- 

ży „rekord europejski” pod względem ilo- 
ści zabijanych łam na wielkich obławach 
dzików. Gorzej jest za to ze stanem liczeb 
nym borsuków, wydr i kun, a już bobry fra 
fiają się tylko wyjątkowo. Również nieim 

DDR LBS 

KUPIĆ DOBRZE i TANIO, 
TOSZNACZYSKUGPIĆ 

odbiornik 

leriey - Imlor 
148 zł. 

3 lampy, 3 zakresy fal, dyna- 
miczny głośnik, 

skala z nazwami stacyj 

JAN SAŁASIŃSKI 
Wilno, Wileńska 25 

        

        

        
1933 r. oraz w styczniu 1934 — są ró 
żowe, znów w styczniu 1934 — czar- 
ne, potem znów różowe do kwietnia 
1935 i maja 1935 r., kiedy następuje 
depresja. W tymże maju 1935 r. au- 
tor jest znowu pełen dobrych myśli, 
zapowiada zmierzch kilkunastoletniej 
epoki zerwania stosunków, aż do ro 
ku 1937, kiedy się znów pogrąża w pe 
symizmie. Do autora nie mamy o to 
pretensyj, bo w przedmowie już napi 
sał o swoich zawiedzionych nadzie- 

jach, ale niewątpliwie byłoby inaczej, 
gdyby nam napisał: były okresy lep 
sze i gorsze, obecnie jest tak i tak. 
Ale kiedy teraz — w styczniu 1938 — 
czytam, że „przemiana nastrojów li- 
tewskich wobec Polski jest faktem 
nie ulegającym żadnym wątpliwoś- 
c:cm“ (str. 169), a potem dowiadu- 
je się, że to już dawno było i że teraz 
jest wprost przeciwnie, to nie weźmie 
mi autor za złe, jeżeli Jego ciekawą i 
wartą przeczytania książką trzasnę o 
podłogę. I to jest może najbardziej wa 
żki argument przeciwko zbiorom ko- 
respondencji politycznych. To, że ży 
wą i często kategoryczną treść daje 
się do czytania wtedy, kiedy całkowi 
cie straciła wartość. 

Tak więc właściwie dojechaliśmy 
do punktu wyjścia. Chcę też powtó- 
rzyć, że postawione sobie zadanie — 
dać czytelnikowi dużo ciekawych in. 

  

lesiu, o wiele niższa w porównaniu z Wo- 

łyniem. Dużo ich zresztą pada ofiarą wil 
ków. W ogóle wilki stały się, szczególnie 
w latach 1927—1930 prawdziwą plagą dla 
ludności w powiatach łuninieckim, stolińs 
kim i kosowskim. W jednym tylko 1928 r. 
padło ofiarą wilków w gminie czuczewie- 
kiej blisko 60 koni i źrebaków, prawie ty- 
leż bydła rogatego, do 150 owiec, duże 
świń, gęsi i psów. Obecnie jest wilków 
znacznie mniej, zarówno dzięki polowa- 

niom, jak l niszczeniu wilczych gniazd 
przez wybieranie małych wilczków, 

Niewesoła jest syłuacja jeśli chodzi o 
płactwo błotne i wodne. Może jeszcze 
nie w najbliższej przyszłości, zachodzi jed 
nak obawa, że Polesie może przesłać być 
„kaczym eldorado". Kaczka, jak wiado- 
mo, odłatuje na zimę; nieliczne sztuki po 

zostające na oparzeliskach nie wchodzą tu 

CID KEN 

  

Euelnosč tepi Kkeczki 
ponująco przedsiawia się ilość sarn na Po w rachubę, Jest rzeczą możliwą, iż z roku 

na rok coraz mniej kaczek wraca do nas 
wiosną — temu zaradzić hie można. Część 
winy jednak za zmniejszenie ilości kaczek 
ciąży i na nas. Nie chodzi tu nawet o me- 
liorację i osuszanie błof, bo stosunkowo 
mało w tym kierunku zrobiono i kaczki 
mają jeszcze aż nadło wód i moczarów do 
swojej dyspozycji, a sztuczne sławy ryb- 
ne dają Im też należyte schronienie. Stra 
szną plagę stanowi wybieranie przez miej 
scową ludność kaczych jaj. Ilość takich ni- 
szczonych jaj wynosi we wschodnich po- 
wiałach dziesiątki tys., a do tego docho- 
dzą jeszcze skutki niszczycielskiej roboty 
srok. 

Stan ilości cietrzewi i głuszców jest za 
sadniczo dobry, co, jeżeli chodzi o głusz 
ce, zawdzięczamy temu, iż dozwolony jest 
jedynie odstrzał kogutów i fo w okresie 
toków. 

  

Polak-milioner 
ofiarowuje Polsce tereny Kopalniane 

w Kanadzie 
Milioner amerykański, Polak, p. Viliam 

John Mattews, o którym wspominał Arka- 
dy Fiedler w swojej książce „Kanada pach 
nie żywicą”, przybył obecnie do Polski. 
P. Mattews, który, będąc dzieckiem, wy- 
emigrował z rodzinnego Stanisławowa, 
przed czterema lały przybył w odwiedziny ; 
do kraju i wówczas ożenił się z młodą ' 

słanisławowianką I obecnie jest już ojcem 
dwojga dzieci, które wychowują się w 
Polsce. — P. Maitews zamierza rządowi 
polskiemu ofiarować w Quebec, w pół- 
nocnej Kanadzie, 800 mórg kwadratowych 
terenów miedzionośnych, które — przez- 
nacza na cel Funduszu Obrony Narodo- 
wej. ‚ 

Morderca Skwierawski jest normalny 
Sledziwa zostało już ukończone 

Władze śledcze przesłuchały już wszys 
fkich šwladkėw w sprawie mordercy 
Skwierawskiego. 

Zabójcę poddano badaniu psychiafry- 
cznemu i lekarskiemu. Komisja orzekła, że 
jest on osobnikiem normalnym, w pełni 
władz umysłowych. Fizycznie jest zdrów, 
ma jednak nieznaczną wadę serca. 

Brat mordercy, Klemens, został zwol 
niony z aresztu. Wyjechał In do rodziców 
zamieszkałych stale w Bydgoszczy. W wię 
zieniu przebywa w dalszym ciągu przy- 
Jaciel Skwierawskiego, Trawas, który, Jak 
stwierdzono, wiedział o popełnionej zbro 
dni I pomógł Skwierawskiemu w ucieczce 
  

formacyj i zorientować go w stosun- 
kach litewskich — autor całkowicie 
wypełnił. Ale to czytelnikowi nie wy 
starcza. 

Na marginesie nie można pominąć 
faktu, że korekta książki jest fatalna 
Jakieś przestawianie wierszy o kilka 
miejsc (str. 82), „kapitaluacje* (269), 
„kłajpedski* (278), „obiekt* (1711, 
„Awietinajtie* (niewątpliwie nieist- 
niejące męskie nazwisko litewskie na 
str. 293), używanie pisowni czasem 
polskiej („„Nawakas') a czasem litew 
Sziej („Romuva'), nie mówiąc już o 
całej stronicy petitem wyliczonych 
błędów dostrzeżonych w czasie druku 
-— wszystko to kwalifikuje wydawni 
etwo (wstyd powiedzieć: Rój!) i auto 
ra do kryminału. Proponowałbym li 

tewską karę kilku lat ciężkich robót. 
Oczywiście bez zaliczenia czterech 
lat n.cwdzięcznej pracy rzecznika pol 
ska - Ftewskiego porozumienia. 

Zresztą niechby już p. Katelbach 
wykonał pracę może nie tyle Jla nie 
go ciężką, ile przez nas pożądaną, 
niechi:v napisał swoją projekiosaną 
książkę. Nie wątpię, że spotkałby się 
z żyzziwym przyjęciem i dużą pavzyt 
nością. Bo temat jest mimo wszystko 
aktualny i emocjonujący. 

W. Dąbcox ski   

do Lublina. 
Zbadano również dokładnie przesz- 

łość Skwierawskiego.. Popełnił on dwie 
kradzieże. W Gdyni odsiedział karę za 
kradzież motocykla, w Gdańsku zaś zo- 
stał skazany na 7 miesięcy więzienia, rów- 
nież za kradzież motocykla. Poza tym był 
plęciokroinie notowany za różne kradzie- 
że. 

Zrabowany „Steyer” został sprowadzo 
ny z Lublina do Warszawy. Po dokładnych 
oględzinach wóz zostanie wydany właści- 
cielowi Chojnackiemu. Licznik taksówki 
został znaleziony w budynku żeńskiej szko 
ły powszechnej im. Konarskiego we Lwo- 
wie. Skwierawski, jak wykazały dochodze- 
nia, usiłował go kilkakrotnie podrzucić w 
różnych miejscach. Woził go z sobą w 
walizce. W osłatniej chwili, wracając po 
zapomniane w hotelu pantofle, wszedł do 
budynku szkolnego | fu, w ciemnym ko- 
ryfarzu, podrzucił licznik, W parę minut 
potem został aresztowany. 

Od tygodnia 
kicha ce sekunda 

Osobliwy wypadek obserwują lekarze a- 
mcerykańscy. 24-letnia młoda mężatka z Oa- 
kland od tygodnia ustawicznie kicha, nieo- 

mal co sekundę. Go dziwniejsza, że kichanie 

to nie jest połączone z katarem. Lekarze, 

mimo wysiłków, nie mogą uleczyć jej z tej 
| niezwykłej choroby i powstrzymać ustawi- 
cznego kichania nieszczęśliwej. 

Е AA 

  

Piszą do nas... 

kie by nab 
Bywając stale w kościele Św. Ignacego 

zauważyłam, że od paru niedziel sprzedają 

tam pod kościołem, u drzwi, „Falangę* z 
wielkim krzykiem „propagandowym”*. Zwró- 

ciłam się do kapelana z zapytaniem czy to 

s; odbywa z jego upoważnienia? Odrzekł, 

ż: bynajmniej i że tego zakaże. Mimo to w 

następną niedzielę znów dwuch wyrostków 

w mundurkach szkolnych wtykało gazetę w 

ręce idących do kościoła. Jedna z pań, chcia 

ła wylegitymować ucznia, wykręcił się i u- 

ciekł nawołując dalej do walki z Żydami, 

z masonerią itp. Na ulicach Wilna wciąż 

się widziało uczniów sprzedających tę ga- 

zetę. 

Zwracamy się do władz szkolnych czy ta- 

kie zajęcie niedzielne uczniów szkół śred- 

nich jest wskazane? Czy już i niedorostki 

mają być wciągane do agitacji, do szerzenia 

haseł nienawiści rasowych, do propagandy 

Idei, której rozciągłości znaczenia i powagi 

nie rozumieją? Należy zaznaczyć, że nie za- 

wsze ubrane w mundurki indywidua są ucz- 

n'ami szkół średnich. 

Czy wreszcie próg kościoła ma być miejs 

cem handlu gazetami o politycznym znacze- 

n'u? Nie od dziś różni agitatorzy wyzyskują 

kcściół, ambonę, konfesjonał, progi kościo- 

łą na swoje prywatne agitacje, na kierowa- 

nie opinią publiczną w sprawach nic z reli- 

gią nie mających wspólnego. Czas tracony 

na te propagandy jest odjęty od pracy nad 

duszami ludzkimi, to też nie dziwnego że 

stają się coraz dziksze i coraz mniej chrześ- 

cijańskie. Nadużywanie powagi kośc'ała dla 

swoich politycznych celów jest oburzające. 

Takie sprzedawanie gazet pod kościołem na- 

suwa naturalną myśl, że kościół czy dany 

proboszcz popiera daną organizację czy idee, 

Jak bywa w wielu wypadkach, ale nie taw- 

sze. Pod kościołem Św. Ignacego sprzedawa 

no „Falangę* bez wiedzy i zgody probosz- 

cza, a nawet wbrew jego woli 

Ludzie zainteresowani są w tym, żeby koś- 

ciół stał ponad ludzkimi swaramci i niera- 

viściami, żeby był dla daszy ludzkiej os*>ją, 

a rie jedną więcej areną walki ze zmienny: 

mi namiętncściami ludzkimi, z kiórymi koś 

ciół ma za zadanie walczyć, a'e tylko w za: 

kresie grzechu, zła, krzywdy ludzkiej, « aiq. 

dy w celu przewagi poglądów, które dziś są 

inne niż wczoraj i niż będą jułro. Chrysfus 

dał uam najpiękniejszą naukę nłości kl'*. 

riego i uspołecznienia, idącą prawie po nad 

możność człowieka (miłujste aieprzyjaciuly ;   

TNIÓCIĆ UWAJĘ 
wasze dobrze czyńcie tym którzy w..s nić 

nawidzą), mimo to, ladzie zostający pol wła 

dzą zła popełnili w imię religii Chrysto+ 

wej mnóstwo najpotworniejszych zbrodni. 

Ale nauka Jezusa jest siłniejszą od niegodzi- 

wości robionych w jej imieniu. Jednak lu- 

dzie prawdziwie wierzący, rozumiejący głę- 

biej przykazania Chrystusowe, powinni na 
każdym kroku walczyć o czystość wiary i 

powagę kościoła bezwarunkowo naruszaną 

przez poboczne cele i propagandy, przez po 

liiyczne agitacje i kwesty, nie mające nic 

wspólnego z pracą nad duchową st 

  

   wieka. A już wciąganie młodzieży i 
  bardziej niedojrzałej jak akademicka, 

agitacji, jest przeciwne wszelkim zasadom 

pedagogii. 

Tejże niedzieli młodzież szkolna rozda 

wała ulotki b. ziełonej barwy (słuszniej. na- 

wołujące młodzież akademicką do walki t 

d. koniecznego Przełomu Narodowego (?) 

kióry zwalczy komunizm, żydostwo i maso< 

perię, usunie wyzysk i nędzę (772), wyzwoli, 

przetworzy, zespoli, odrodzi i wyrwie itp 

Obfitość obietnic rywalizuje z patosem has 

sel. Podpisany Związek Młodej Polski dąży, 

więc do Przełomu Narodowego. Więc co? 

Zamach stanu, opanowanie Sejmu i Senatu? 

Ponieważ ulotki te kolporiowano swobod+ 

nie w mieście, więc chyba należy spodz'e* 

wać się doniosłych wypadków zrealizowania 

owego Przełomu Narodowego? Inaczej 10 

byłoby tylko kiwanie palcem w wykoszla- 

wionym bucie. Zajęcie dość śmieszne. AG 

zgoła bezczelne jest w odezwie porównywa* 

mie swego warcholstwa z czynem zbrojnym 

1919 i 1920 r. i stawianie obu na jednej 

płaszczyźnie. Hel. Rorier. 

Dopisek redakcji: Rozmach propagandy 

ugrupowań młodo-nacjonalistycznych w Polą 

ce niewątpliwie przejaskrawia niepotrzebnie 

cały szereg momentów, ze szkodą dła efek- 

łu samej propagandy. Jednym z dowodów. 

tego jest i głos p. Heleny Romer. Zdajemy 

sobie dobrze sprawę z tego, że ten Przełom 

Narodowy o którym pisze miesięcznik „Mlos 

da Polska“ nie jest bynajmniej czymś za- 

sługującym na drwiny. Jest to hasło i nie 

szablonowe i warte szacunku, o ile je uje 

miemy głębiej w płaszczyźnie moralnej. To 

samo hasło wyrzucone wraz ze stosami pa* 

pieru na ulicę, przy akompaniamencie wrzać 

sku sztubackiej gawiedzi wywołuje niechęć 

4 nieufność, a zwłaszcza słuszne zaniepoko-| 

jenie o przyszłość młodzieży gimnazjalne 

i szkół powszechnych, która chyba powinna 

być dla polityki równie nietykalnym tabu 

jak wojsko. 

   

Zła pogoda w Tatrach uniemożliwia zdjęcia 

filmowe ekspedycji Foxa 
Zdjęcia z polowania reprezentacyjnego w Białowieży 

W Zakopanem bawi od kilku dni ekspe- 

dycja filmowa Foxa, która przyjechała do 

Polski cełem nakręcenia kilku krótkometra- 

żowych filmów z zakresu propagandy tury-j 

styki. Nestety, fatalna pogoda uniemożliwia 

zupełnie dokonywanie zdjęć i amerykańscy 

filmowcy oczekują z niecierpliwością poja- 

wienia się słońca. Wobec tego, iż w planie 

ich pobytu w Polsce przewidziane jest wy- 

konanie specjalnego filmu łowieckiego, któ+ 

rego głównym fragmentem będą zdjęcia z 

pclowania reprezentacyjnego w Białowieży, 

(pierwsze dni lutego), istnieje możliwość, #6 

ekspedycja, nie doczekawszy się poprawy, 

pogody, dokona najpierw zdjęć z Białowie*' 

ży. Następnie dopiero filmowano by zy 

1 Huculszczyznę. 

AT SESI T SB IST 

(o bym zrobił, gdybym wysrał na loterii? 
я Przeprowadzona na ten temat ankieta 

przyniosła bardzo ciekawe odpowiedzi. Jest 

przy tym objawem charakterystycznym dla 

obecnych nastrojów w społeczeństwie, że 

znakomita większość chciałaby ułokować wy 

grane pieniądze w inwestycjach. Przytacza- 

my kilka odpowiedzi: > 

Przemysłowiec: gram stale na Loterii Kla 

sowej, kupuję nawet cały los i marzę o wiel- 

kiej wygranej. Odkąd dowiedziałem się, że 
w Centralnym Okręgu Przemysłowym pow- 

stają w szybkim tempie fabryki, nie mogę 

spać po nocach, chciałbym już najszybciej 

wygrać i założyć ten wielki warsztat pracy. 

Nowa Loteria Klasowa zwiększyła szanse 

wygrania, może mi się teraz poszczęści. 

Lekarz: Wygrałem już kilkakrotnie, raz 

nawet 2000 zł. Kupiłem wienczas nowe narzę 

dzia chirurgiczne, Gdybym wygrał w nowej, 

zreformowanej Loterii jakąś większą sumę, 

założyłbym własną klinikę i dał pracę kilku 

mało zarabiającym kolegom. ы 

Rzemieślnik: Gdybym wygrał na lotecii, 

wynająłbym większy sklep w śródmieściu, 

przyjąibym do pracy kilku at 

nych czeładników i uczniów. Robibym buty 

t pantofle, jakich Polska nie widziała. 

Rolnik: Kupiłem dwie części losu do 

pierwszej klasy 41 Loterii Klasowej i spo- 

dziewam się, że teraz napewno wygram. Moi 

sąsiedzi wygrali już kilkakrotnie, a przecież 

Pilak na dachu rozetra! dwa kominy 
W domu nr. 28, przy ulicy Okopowej | go rozbierać, obrzucając napastników ceg 

w Warszawie, u jednego z lokałorów od- 
bywała się uczta, obficie zakrapiana alko- 

holem, w czasie której wynikła awantur, 
następnie bójka. W ruch poszły butelki, 

krzesła i naczynia kuchenne. Po pewnym 
czasie bójka przeniosła się na podwórze 
parterowego domu. 

Sublokator właściciela mieszkania, Jó- 
zef Nikonda, lat 40, robotnik, zaatakowa- 
ny przez uczestników libacji, uciekł na 
dach domu, schronił się za komin i począł 

łami. 

Kiedy komin rozebrał do dachu i nie 
miał już schronienia, przeniósł się do dru- 
giego komina, który również począł raz- 
bierać. 

W międzyczasie zawiadomiono polic- 
ję. Policjanci, nie mogąc obezwładnić pija 
nego osobnika zawezwali straż ogniową. 
Strażacy dostali się na dach, obezwładni- 
li Nikondę i oddali w ręce policji.   

w poprzednich klasach trudniej było wygrać 

bo były mniejsze szanse. „Jeśli poszczęści mi 

s'ę na loterii i wygram większą sumę, to kus 

pię mająteczek, założę tam gorzelnię, bros 

war, będę wyrabiał dobre masło. Jeśli wys, 

gram mało, dokupię trochę ziemi i powięk= 
szę inwentarz. 

Kupiec: Jestsm kupcem  detalistą, A 

cłciałbym zostać wielkim  hurtownikiem. 

Gdybym wygrał na loterii, założyłbym dan 

handlowy w Gdyni i wyjechat do krajow za- 

morskich @1а nawiązania kontaktu z tam, 

tejszymi kupcami i przemysłowcami. Przed 

siębiorstwo moje 
importowo - eksportowe. 

miałbym własne setki. ю 

Handlarz uliczny: Ja chcę wygrać tV'e, 
by móc wybudować wielki dom czynszowy. 

Miałbym ładny dochód i po tylu latach bie- 

dy i harówki, odpocząłbym nareszcie po-, 

rzadnie. Nie budowałbym żadnych mieszkań 
luksusowych, wynajmowałbym tanio. Tacy, 

Może z czase: 

biedacy jak ja, mieliby u mnie duże ulgi. 
Chyba w tej nowej loterii, która daje więk 
sze szanse, wygram napewno. ' 

I wszyscy oczywiście zaopatrzyli się w 
losy do pierwszej klasy, której ciągnienia 
rozpoczyna się 17 lutego. 

          

        

    
      
    
    
    

          

       

Za 5 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. (8 to- 
my) — 2) Encyklopedia Gutenberga 

(20 tomów). 
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Prokurator broni najnieczczęśliwszych [od 
śensacle procesu czterech adwokatów. Dyzenhauzowa mdleje. Prok. Krzysztoń ciska gromy 

„Fidutię“ jako instytucje monopolu I wy- | OBYWATEL SOWIECKI JEST NAJNIESZ- 
zysku. „Kredit Biuro” było cywilnym GPU, | 

Wczoraj w procesie czterech adwoka 
tów prokurator Popow kontynuowal swo- 
je Przemówienie, przechodząc do obrony 
prawnej konkluzji aktu oskarżenia, uza- 
sadniał szczegółowo wszystkie kategorie 
zarzutów. Oskarżał wszystkich, z wyjąf- 
kiem Frydmanowej o fałszywe prowadze- 
nie księgowości „Fidufii”*. Poza tym os- 
karżał wszystkich wymienionych w akcie 
gskarżenia o przestępstwa dewizowe, re- 

jentalne i oszukiwanie obywateli sowiec- 
kich. W stosunku do Dyzenhauza I Grufer 
mana prosił 

O SPECJALNE ZAOSTRZENIE KARY. 

Prok. Popow zatrzymał się dłużej nad 
analizę stosunku adwokata do klienta w o 
góle. Działalność adwokata, Jako pełno 
mocnika społeczeństwa, jest aktem służby 
publicznej. O ile będziemy porównywali 
funkcje adwokata z czynnościami admini: 
śtracyjnych urżędników, to można zasto- 
sować — zdaniem prokurafora — w spra 

Wie „czterech adwokatów" art. 292 K. K., 
bo pełnomocnictwa obywatela sowieckie 
bo są bardziej niż Jaklekolwiek Inne opa- 
Irzone i zawarunkowane klauzulą publicz 
ko-prawną, a to specjalną decyzją Minis- 
łerstwa Skarbu, Z tego też względu stosu 
lak adwokata do klienta w fej sprawie 

"EOWO KWALIFIKOWANY, 
i są zakdscrónia swćgo przstrowiscia 

ek. Popow prosi ah. sp ai sąd o zastosowanie 

R 3 Krzysztoń iozpoczął od stwierdze 
3 r en koszmarny proces wileński zna 

<nny swoim zasięgiem skandalu, jest 
pierwszym z wielu Hcznych, mających swe 
źródło w związku przestępczym, Jakim by 
ta „Fidutia“. Miejscem, gdzie -nle można 
folerować przestępstw żadną miarą, jest 
kancelaria adwokacka. Adwokat powinien 
mieć prawo za sobą, ale nie przeciw so- 
ble, Jako karzącą rękę sprawiedliwości. 

Ława oskarżonych jest osobliwa umie 
Jętnością I potwornością zbrodni. Oskar- 
żeni przejawiali chciwość, żarłoczność, u- 
prawlall chyfre oszustwa, szli po krętych 
drogach. 

„Fidufla” I jej sprawa, zdaniem proku 
Pałora, są wyrazem życia współczesnego, 
żymbolem porażenia moralnego warstwy 
fredniej, która coraz częściej zasiada na 

le oskarżonych. 
: O genezie „Fidutli” prok. Krzysztoń 

mówi następująco: Jewslej Men I Mordka 
Gruferman, spotkali się w plękny majowy 
zleń, wspominali swe szkolne lafa I ze 

‚ *spomnień tych powstaje 

NAJCIEMNIEJSZY INTERES, 
Jaki dotąd przeprowadził w swym życiu 
Gruferman. Następnie złofa niika oplata 
<ałą rodzinę Dyzenhauza. Ludzie Interesu 
zrozumieli się w lot. Powołali do życia „Fi 
rufię". Frydman nie pamięta czy brał u- dział w naradzie z Menem, ale to nie pierw 
szy zanik pamięci w tej sprawie „„Fidutla” 
a ała na początek 600 spraw obywa- 
2 „gowieckich I fak powsfała Instytucja, 
w" przez adwokata Dyzenhauza. 
ы akcle przemówienia prok. Krzysz- 

ZEMDLAŁA DYZENHAUZOWA, 
© przerwie prok. Krzysztoń zaznaczył, 

Przykro mu jest, że jego słowa sprawia 
m Prose „ale spełnla on swój obowią-* 

Prokurator określa „Kredit Biuro” |   

a proces ten jest koszmarem, który spać 
po nocach nie daje. 

Długacz zasłaniał się racją stanu. Zapy 
fywał dlaczego rozpoczęto proces, gdy 
nie ma skarg rzekomo poszkodowanych. 
Mówił, że racja stanu wymagała takiego 
postępowania, Jakie cechowało jego dzia- 

łalność. 
Poszkodowani nie mogą składać skarg. 

Tam, gdzie są poszkodowani, panuje ter- 
ror. 
GRESBETEAR A VTPT EIDOS RSS ZZA 

W CALYM KRAJU ROZPALIMY OGNISKA 
WIADOMOŚCI O POLONII ZAGRANICZAEJ! 
Towarzystwo Pomocy Polonii Zagranicznej — Warszawa, Mazowiecka 1. 

ZBIÓRKA na FUNDUSZ SZKOLNICTWA POLSKIEGO ZAGRANICĄ 

15.1 — 15.11. (Konto P. K. O. Nr. 21.895). 

„DZIEŃ POLAKA % ZAGRANICY” —30.11938 r. 

„KURJER” (4350) - 

CZĘŚLIWSZYM CZŁOWIEKIEM NA 
ZIEMI. 

Jednak mimo wszystko nie wolno go trak 
tować jak Murzyna, nie wolno go oszuki- 
wać w Polsce. Długacz odpowiada za 
przestępstwo popełnione za granicą, o 
czym mėwi art. 4 K, K. 

Nastepnie prokurator przeszedt do 0- 
mawiania poszczególnych franzakcyj, prze 
prowadzonych przez Długacza. 

Jutro dalszy ciąg przemówień stron. 

(z. 

  

Kongres muzułmanów 
zakończył obrady 

W dalszym ciągu Kongres Muzuł- 
mański powołał Najwyższe Kolegium 
Muzułmańskie. Do Kolegium zostali 
wybrani na członków: pp. Olgierd 

Kryczyński i Jakub Romanowicz z 
osób świeckich oraz z duchownych 
imam m. st. Warszawy Ali Worono- 
wicz i imam Aleksander Krynicki. 

Po złożeniu sprawozdania przez 
Mufiat z jego dwunastoletniej dzia- 
łalności, które zebrani przyjęli, Kon- 
gres uchwalił wysłać depeszę do kró- 
la Egiptu Faruka oraz do muzułma- 
nów jugosłowiańskich, jako podzię- 
kowanie za ich współpracę religijną 
z muzułmanami polskimi. 

We wtorek, jako w drugim dniu 
obrad Kongresu, delegaci związków 
kulturalno - oświatowych i przedsta- 

wiciele młodzieży obradowali do póź 
nego wieczora. 

Po wysłuchaniu sprawozdań posz 
czególnych oddziałów wybrano Cen- 
tralną Radę Związków Kulturalno- 

Sensacyjne odkrycie w księgarni litewskiej 
Zamaskowane drzwi prowadziły do potajemnego składu nielegalnej literatury litewskiej 

Od dawna już Istniały poszlaki, że w | Nie przyniosły one jednak na razie żadne 
Wilnie znajduje się zakonspirowany skład 
nielegalnych wydawnictw litewskich. 

Skrupulatne poszukiwania na razie nie 
przynosiły wyniku, Wzięto wreszcie pod 
obserwację Hfewską księgarnię p. Szłape- 
lisa, przy ul. Dominikańskiej W księgarni 
tej przeprowadzono kilkakrotnie rewizje. 

  

  

    

   
GDY SZAŃSE 
ZNACZNIE WZROSŁY, 
„któż się będzie opierał pokusie zdoby. 
„cia jednej z licznych wygranych. Nie 
zwlekając, nabądźcie los 1 klasy 
41 Loterii w szczęśliwej kolekturze 

WOLANSKA 
ilno, Wielka 6. Ciągnienie rozpoczyna się 

7 lutego. Zamówienia zamiejscowe załat. 
wiamy odwrotnie. Konto P. K. O. 145461. 

is 

мак RZYMIE 

go skutku. Ž 
Wczoraj ponownie zrewidowano tę 

księgarnię. Wyniki fej rewizji były w peł- 
nym tego słowa znaczeniu rewelacyjne: 
w księgarni Szłapelisa wykryto potajem- 
ną, dobrze zakonspirowaną składnicę nie 
legalnych wydawnictw litewskich, która 

    

    
         

12. IV. — 20. IV. 

Padwa — Florencja — Rzym 
Wiedeń—Kahlenberg—Wenecja 

(Neapol-Pompsa) — Budapeszt 

mieściła się w czterech pokojach. Wejście 
do zakonspirowanej składnicy było, tak 
sprytnie zamaskowane, że policja podczas 
poprzednich rewizyj nie mogła natrafić na 
tę olbrzymią kryjówkę. 

Składnica ta mieściła się obok sklepu, 
który zajmuje dwa pokoje. Drzwi do niej 
były zamaskowane. Mieściły się one w 
głębokiej niszy, w której stała szafa z pół 
kami, zapelnionymi książkami. Szafa fa ot 
wierała się I stamtąd prowadziło wejście 
do składnicy nielegalnych wydawniciw. 

Kryjówka składała się z czterech po- 
koi, napełnionych książkami, dostarczony 
mi do Wilna przez przemytników. 

Po ofrzymaniu władomości o rewelacyj- 
nym wyniku rewlzji do zakonspirowanej 
księgarni Szłapelisa niezwłocznie przyby- 
li przedstawicleel władz sądowo-śled- 
czych. 

Księgarnia została opieczętowana. Dal 
sze dochodzenie w toku. (C3.   

Oświatowych Tatarów Rzeczypospo- 
litej Polskiej. Do Rady weszli: Kry- 
czyński Olgierd, Kryczyński Leon, 
Konstanty Murza - Murzicz, Stefan 
Bazarewski, Jakub Romanowicz, Ab- 
duł - Hamid Churamowicz i imam 
Air Woronowiez. 

Dla życia kulturalnego Tatarów 
Centralna Rada ma doniosłe znacze- 
nie. Zespoli ona w jedną całość wysił- 
ki organizacyjne wszystkich Tatarów 
polskich. 

Na zakończenie Zjazdu odbyła się 
w hotelu „Georges'a* „czarna kawa 
z udziałem p. wojewody L. Bociańs- 
kiego, przedstawicieli władz i społe- 
czeństwa tatarskiego. Sz. A. 

Posiedzenie Wydziału 
wojewódzkiego 

W dniu 31 stycznia w Urzędzie Wojewó- 

dzkim pod przewodnictwem p. wicewojewo- 

dy J. Rakowskiego odbyło się posiedzenie 

Wydziału Wojewódzkiego. Na posiedzeniu 

tym załatwiono m. in. następujące sprawy: 

zatwierdzono statut Przychodni Szkolnej 

Centrali Opiek Rodzicielskich w Wilnie, za- 

twierdzono preliminarz budżetu Wileńskie- 

go Międzykomunalnego Związku Opiekuń- 

czego na rok 1938/39, zatwierdzono uchwały 

finansowe Rady Miejskiej m. Wilna w spra- 

wach: pobierania w roku 1938/39 dodatku 

kcmunalnego do państwowego podatku grun 

towego, upoważnienia Zarządu Miejskiego 

do zaciągania pożyczki w KKO w kwocie 

zł 96.000 na przygotowanie materiału do ro- 

bót drogowych, zmiany i wykupu gruntów 

miejskich, udzielenia T-wu Targów Północ- 

nych w Wilnie poręki finansowej do wyso- 

kości 250.000 zł na budowę pawilonów wy- 

siawowych, uchwalono budżet Wileńskiego 

Wydziału Wojewódzkiego na rok 1938/31. 

zatwierdzono uchwałę Święciańskiej Rady 

Powiatowej, ustalającą normy opłat drogo- 

wych na r. 1938/39 oraz rozpatrzono szere; 

odwołań podatkowych. 

ESPRIT TAEIS 

Zopierajcie pierwszą w Kraju Śpói- 

dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim 

ETTRIS SEK SAT TENS ISIN 

B. dyr. T-wa Bankowego w Grodnie skazany 
na 3 lafa 

Ostatnie dwa dni procesu b. dyr. T-wa 
Bankowego Symchy Wolberga oraz by- 
łego prokurenta Frydlanda, poświęcone 
były wysłuchaniu orzeczenia biegłych i 
przemówieniom stron. 

Prok. Pacewicz w frzygodzinnym prze 
mówieniu uzasadniał wszystkie zarzuty, 
stawiane Wolbergowi I Frydłandowi I wno 
sił o skazanie Wolberga na 5 lat więzienia 
a Frydlanda na 3 lata. 

Obrońca Frydlanda, adw. Firstenberg, 
wnosząc o uniewinnienie swego klienta 
poddał ostrej krytyce działalność likwida- 
torów, którzy za czas likwidacji wydatko 
wali przeszło 70.000 zł., pobierając po 
1000 zt. (Hubrich] I 400 zł. (Derszeń) pen- 
sji miesięcznie oraz duże dlety. 

przejazdy 
wizy 

MB  utrzymanłe 
a zwiedzanie 

CENA 

od zł. 

wiez'enia 
Wolberg obrońcy nie miał. Przemówie 

nie jego trwało przeszło 3 godziny. Rów 
nież prosił o uniewinnienie. 

Wczoraj o godz. 12 ogłoxrszy zosta! 
wyrok, na mocy którego Wolberg uznany 
został winnym zarzucanych mu czynów, 
za wyjątkiem niektórych zarzutów buchal- 
teryjnych. Sąd skazał go za przesiępsiwo 
z art. 264, par. 1 na 3 lata i 6 mies. wię- 
zienia, zmniejszając mu karę na mocy ar: 
nestli do 2 lat i 4 miesięcy, z art. 281 па 2 
lata więzienia, zmniejszając ię karę do i 
roku. Sąd obie te kary połączył i skaza! 
Wolberga łącznie na 3 lata więzienia. 

Oskarżonego Frydlanda sąd skazał z 
art. 264 na 2 lata więzienia, darując poło 
wę kary na mocy amneslii. (9) 

WAGONS-LITS/CO0K 
Warszawa, Krak, Przedm. 42 I oddziały 

KEON MOENKE 20 

Stawka o życie 
Siostra ,zawchoz* 

starego znajomego. 
— (0, buciczki Przywieźliście dla syna? = 5PY- 

(gospodyni) spotkała mnie jak 

tała. 

— Tak, powiedziałem, podając jej pakunki. — ©- to są. Przywiozłem również i owoce. 
„Zawchoz* zabrałą się odrazu do buciczków. „ — Ależ, jakie duże! Kupowaliście, jak widzę, Fez tniarki. Jak te znosi, to już kupujcie mu ten sam nu- tner. Będą mu wówczas w sam raz. Niedoświadczony, E was tatuś — śmiała się „zawchoz*, 

ы = Bałem się by nie kupić za małych — powiedzia- 
JEJ, trochę zmieszany. 
m— Ale nic. Jakoś już będzie je nosił. Są mocne, Тач dne i lekk; 
+. W torgsinie kupowaliście zapewne? 

— To widać od ra 
raz wam Przyniosę st. 
pokoju. 

zu. Poczekajcie chwileczkę. Za- 

are —i wyszła z pakunkami z 

Po chwili wróciłą ze starymi. RSA 
— Otóż macie pierwsze buciczki, które zdeptał wasz synek. Schowacie je sobi amią! 

; e zapewne na tkę? Co? — żartowała mile, e > : S — Czy mogę zobaczyć syna? — zwróciłem się do Ч 

— Sprobójcie. Sądzę, że tak. 
Pożegnałem się z „zawchozem*. Na korytarzu spot-   

  

kałem siostrę, która asystowała przy przyjęciu Ju- 
reczka. 

— Dzień dobry, towarzyszu! 

— Dzień dobry. 

— Ładne jabłuszka kupiliście dla syna. Pokazy- 
wała mi je „zawchoz”, Szkoda tylko; iż z owocami bę- 

- dzie musiał trochę zaczekać. Mała niedyspozycja żo- 
łądkowa. 5 

— Czy mogę zobaczyč się lekarzem ?— zapyta- 
lem ją natychmiast. 

— (o, już się tatuś zaniepokoił? Powiadam 
wam, nic strasznego. Towarzyszka zarządzająca jest 
obecnie zajęta oglądaniem dzieci. Wątpię, czy przyj- 
mie. Zresztą spróbójcie. Synek wasz akurat u niej. 

Skierowałem się ku drzwiom gabinetu. 

— Dokąd, towarzyszu! — zawołała siostra, pra- 
wie chwytając mię za rękę. — Syna waszego dwie i pół 
godziny nie mogliśmy uspokoić po waszym wyjściu. 

Co wy chcecie robić?! Stańcie zaraz tu, w ciemnym 

kącie, by was nie zobaczył. Niebawem go stamtąd wy- 
niosą. 5 

Stanąłem w ciemnym kącie, jak mi kazano, i cze- 
kałem. Po chwili szybkim krokiem wyszła z gabinetu 
siostra, niosąc go pleckami naprzód. Gdy się zrównali 
ze mną, Jureczek spojrzał w moją stronę. 

— A gdzie ty?! — zawołał on śpiewnie i, myśląc, 

Że się bawię w chowanego, przytulił prędko swą twa- 

rzyczkę do szyi siostry, jak go nauczyła niania. 

Tak znikli w drzwiach. : 

— A gdzie ty?.. — tych słów w mym Xyciu nie 

nie zapomnę. z 
oz W   

EMTT EEST ITT NST SS, 

— Nic powažnego. Mala niedyspozycja žolądko- 

wa — rzekła mi sucho lekarka. — Przepraszam was, | 

jestem zajęta. 

Wyszedłem znowu na korytarz. 

— Siostro — zrwóciłem się do jednej, która wy- 

szła właśnie z pokoju bawialnego — chciałbym po- 

patrzeć na małego. Może mi to ułatwicie? 

— Dobrze, to się da zrobić. Idźcie do sali tea- 

tralnej. 

Po pewnym czasie przyszła i cicho uchyliła drzwi. 

Zajrzałem przez szparę. Za stołem siedziały bąki 

I jadły podwieczorek. Był to widziany już przeze mnie 

pokój bawialny. Jureczek znowu siedział odwrócony 

tyłem do mnie. Jak wszystkie dzieci, jadł samodzie!- 

nie. Dwie siostry sprawowały dozór ogólny. Stałem, 

patrząc na niego z ukrycia. 

Rychło skończył się podwieczorek i maleństwa 

zaczęły łazić, bawiąc się, po pokoju. Bawił się i Jurek. 

Wtem spotkały się nasze spojrzenia. Malec stanął. 

Zabawka mu wypadła. Z szeroko otwartą buzią i o- 

czami ruszył ku drzwiom. 

— Poznał was,... — i drzwi zamknęły się natych- 

miast. Poszedłem. 
— A gdzie ty? A gdzie ty? — śpiewnym głosem 

zadźwięczało w mych uszach. 
* * * 

— Tu masz zdeptane buciczki Jureczka — rze- 
kłem żonie wpadając. — Jesteś gotowa? 

— Nie, zaraz, w tej chwili — odpewiedziała mi 
trochę speszona, gdyż była już za kwadrans szósta, 
a umówiliśmy się na piątą. 

(D. e. n.Y 

` 

4:



Ze spraw samorządu gminnego 
W grudniu uchwaliły rady gminne bu- 

dżety na rok 1938/39, które zostały ode- 
słane do wydziału powiatowego (sejmi- 
ku) dla zatwierdzenia. Od tej pory sekre 
łarz i wójł gminy przeglądają każdą ko- 
respondencję ze szczególną uwagą, inte- 
resując się losem mozolnie opracowanego 
kudżetu | jeśli w styczniu nic o nim z wy- 
działu powiatowego nie nadeszło — bu- 
dżeł zosłał aprobowany. Ale to rzadko by 
wa, bo władza nadzorcza zawsze coś wy- 

szpera, do czegoś się „przyczepi”, czymś 
uzupełni i rób człowiecze (wójcie) dodałt- 
kowe posiedzenie rady gminnej. Odbijaj 
na maszynie z górą dwadzieścia „zapro- 
szeń” do radnych, wyszczególniając po- 
rządek dzienny, a połem drżyj o... quo- 
rum. 

Tak, z tym quorum radnych mają wój- 
towie dużo kłopołu i jest ono przekleń- 
stwem w życiu samorządowym na wsi. W 

ogóle gminne nasze rady są mocno płyn- 
ne, fo znaczy — na każdym posiedzeniu 
widuje się innych radnych za wyjątkiem 
kilku starych wyg samorządowych, którzy 
wodzą rej w każdej radzie. 

Stan ten należy stanowczo uzdrowić, 
oczywiście, nie przez stosowanie kar „do 

trzech tysięcy złotych”, co przewiduje 
usława, a tylko przez wprowadzenie do 
rad gminnych w czasie tegorocznych wy- 
borów (w jesieni) ludzi „mających iskier- 
kę" do pracy społecznej. Bez tego nie bę 
dzie ładu, zwłaszcza tam, gdzie się nie 
pobiera żadnego wynagrodzenia (a jesz- 
cze się dokłada). 

Uważam też, że każda nowa rada gmin 
na winna odbyć jakieś miejscowe kursy 
samorządowe, gdzie by zaznajomiono ją 
z najważniejszymi zagadnieniami mocno 
*komplikowanego dziś aparatu samorządu 

słorialnego. Wówczas każdy radny bę- 
dzie się uważał za kompetentnego do 
czynnego udziału w pracy i sprawi mu to 
wielkie zadowolenie. 

Należy też spowodować, ażeby sekre- 
tarze gminni nie pisali zbyt „uczonych” 
prołokółów, zwłaszcza pobudżetowych, 
gdzie całą ich treścią są tylko wyrazy: po 
zycja, paragraf, dział, litera, ustawa, okól- 
nik, dekref, dziennik ip. Nic też dziwne- 

go, że mało kto tego słucha, bo napraw- 
dę trzeba być kutym „paragrafistą“, by 
się wyznać na tym. 

Protokóły te muszą brzmieć jakoś „na 
swojską nutę”, muszą być proste i jasne 
— dla każdego dostępne, bo inaczej bę- 
dzie to suchy werbalizm, czego jak ognia 
unika się w obecnym systemie nauczania. 

Oczywiście, winy za werbalizm w biu- 

rokracji samorządowej nie ponoszą wy- 
łącznie (a może i wcale) sekretarze gmin- 
ni — złożyło się na to wiele przyczyn, 
tdących z góry, a u nas panuje zwykle 
chęć do naśladowania. 

I ta, na pozór błaha rzecz — biuro- 

kracja gminna, może zniechęcić wielu do 
pracy w samorządzie. W ogóle każdy rad 
ny winien mieć i znać ustawę samorzą- 

dową, bo często się zdarza, że ten i ów 
chce zabrać głos w pewnej sprawie, a tu 
mu zaraz ogłasza przewodniczący rady 
(wójł), że ło wbrew ustawie. Speszony 
radny unika w ogóle zabierania głosu, 
obawiając się... ustawy. 

I wiele, wiele podobnych rzeczy wpły 
wa na złą frekwencję wśród naszych wiej 
skich radnych na posiedzeniach w gminie. 

PRACE ZLECONE. 

Specjaliści do spraw samorządu gmin- 
nego obliczyli już dawno, że gminy wy- 
konują 75 proc. spraw zleconiowych (po- 
ruczonych), np. przez sądy, władze ad- 
ministracyjne, skarbowe itd. _ Obecnie 
spraw tych jeszcze przybędzie, gdyż na 
gminy spadnie cbowiązek rozstrzygania 
i prowadzenia sporów, wynikłych ze 
szkód, poczynionych na polach i w la- 
sach, wreszcie, dużo wysiłków pochła- 
niają czynności notarialne itd, 

Wystarczy tu wspomnieć, że dotych- 
czas na 3000 gospodarstw (co stanowi ob- 
szar gminy) przypadało rocznie ok. 1000 
tytułów wykonawczych za różne przekro- 
czenia. A co będzie teraz? 

W związku z łym aktualna słaje się 
dziś sprawa 

ARESZTÓW GMINNYCH, 
które dotychczas służyły jako „dom za- 
trzymań”, względnie do odsiadywania kar 
areszłu, nie przekraczających jednak 
trzech dni. 

Obecnie zaś, termin ten przedłużono 
do dni czterdziestu. Przy nieodpowiednim 
stanie gminnych aresztów odbycie kary 

Odsiedział za kompana zbrodni 
i jeszcze dostał za to kulą 

14 ub. m. został zraniony wystrzałem 
z pistoletu Jan Minow ze wsi Biernaty, 
gm. jodzkiej, pow. brasławskiego przez 
Aleksandra Czepulonka. 

Ustalono, że Aleksander Czepulonek 
usiłował zabić Jana Minowa z przyczyn 
następujących: w 1935 roku Minow i Cze- 
pulonek zostali oskarżeni z art. 230 i 240 
K. K. (zabójstwo), W porozumieniu z Cze- 
pulonkiem Jan Minow wziął winę całko- 

  

miesięcznej równać się będzie w prakty- 
ce najcięższemu więzieniu. 

Aresztowani śpią często na gołych 
deskach, posiłku nie otrzymują wcale. 
(Wyjątkowo tylko, najbiedniejsi otrzymu 
ją z gminy kilogram suchego chleba, resz- 
ta zaś przebywa na własnym „utrzyma- 
niu”), W ciasnej, walącej się izdebce prze 
bywa niekiedy 20 (i więcej) osób nie 
może więc być mowy o jakiejś tam hi- 
gienie, 

Słowem „dawna „chatodnaja“, przy 

obecnym słanie rzeczy musi ulec zmianie 
i to co rychlej, jeśli nie chcemy pomna- 
żać liczby gruźlików. 

Za prace zleceniowe (poruczone) ma- 
ją otrzymywać gminy rocznie ze Skarbu 
Państwa po 13 groszy za każdego mie- 
szkańca, tak np. przy 17.000 ludności o- 
trzyma gmina 2.210 zł. 

Na zakończenie parę słów o 

GMINNYCH KOMISJACH GOSPODAR- 
CZO-ROLNYCH W POW. WILEŃSKO- 

TROCKIM, 

Wiadomo już, że w powiecie tym każ- 
da gmina będzie miała agronoma rolne- 

m 
Dziś Oczyszczenie NMP. 

  

  

  

  

UTY 
5 Jutro Błażeja 

2 Wschód słońca — g. 7 m. 11 

Środa Zachód słońca — g. 3 m, 55 
Tas mar E 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wilnie dnia 111. 1938 r. 

Ciśnienie 759. 

Temperatura średnia 0. 
Temperafura najwyższa + 2. 
Temperatura najniższa — 2. 

Opady — 
Wiatry poł.-zach. 
Tendencja — spadek. 

Uwagi — dość pogodnie. 

NOWOGRÓDZKA 

— Nadzwyczajny zjazd POW. W 
dniu dzisiejszym odbędzie się w sali 
konferencyjnej Starostwa nadzwy- 
czajny walny zjazd delegatów Okrę- 

gu wiązku Peowiaków. 
Jednocześnie odbędzie się zebra- 

nie członków Koła Powiatowego Zw. 
POW pow. nowogródzkiego. 

— Do Redakcji „Kurjera Wileńskiego”. 
19 stycznia rb. ukazała się notatka w kro- 
nice nowogródzkiej pt. „Koncesja dla nie 

istniejącej organizacji”, która dotknęła mo 
ja osobę. Uprzejmie proszę Pana Redakto 
ra o sprostowanie takowej, a mianowicie: 

1) nieprawdą jest, że z dniem 1 stycz- 
nia rb. cofnięta została koncesja na sprze- 
daż wyrobów alkoholowych w Resursie Ku 
pieckiej w Nowogródku; 2) że koncesja na 
dana została osobie mojej; 3) że takiej or 
ganizacji nie ma, Nałomiast prawdą jest: 
1) że istniała Wojewódzka Rada Kupiec- 
twa Polskiego na województwo nowo- 
gródzkie pod firmą Stowarzyszenie Kup- 
ców Polskich na Województwo Nowo- 
gródzkie z siedzibą w Baranowiczach na 
czele z prezesem b. posłem na Sejm Je- 
rzym Gorzkowskim, pierwszym wicepreze 

sem Podleckim, drugim wiceprezesem 
Kordiakiem i gospodarzem Kopaczem na 
czele. Koncesja zosłała nadana na imię 
wspomnianej organizacji, bez wymienienia 

osoby: 2) obecnie z powodu małego in- 
Ieresowania się, zarząd wspomnianej orga 
nizacji zdekompletował się, pozostałem 
tylko ja i skarbnik, wobec czego posłano 
wiliśmy wspomnianą Resursę zlikwidować 
tym bardziej, że placówka ta przynosiła 
straty. Incydent powyższy uważam za wy 
czerpany i odpowiadać więcej nie będę. 

z poważaniem 

Florian Podlecki. 

— Sprostowanie „sprostowania”. W 
związku z powyższym listem p. Podlec- 
kiego, który m, in. powołuje się na p. Kor 
diaka i na p. Kopacza, stwierdziliśmy na 
miejscu co następuje: 1) p. dyr. Kordiak 
oświadczył, że istotnie otrzymał w swoim 
czasie pismo z podpisem b. posła Gorz- 
kowskiego, powiadamiające go 6 nomina 
cji na jakiegoć wiceprezesa Wojewódz- 

wicie na siebie, za co zosłał skazany na 
3 lata więzienia. Czepulonek obiecał po- 
magać Minowowi materialnie, lecz obiet- 
nicy nie dotrzymał. Wobec tego po wyj- 
ściu z więzienia Minow zaczął prześlado- 
wać Czepulonka, grożąc mu pobiciem, ten 
zaś, chcąc się pozbyć niewygodnego kom 
pana, usiłował Minowa zabić.   Czepulonek został aresztowany. 

NIKA 

  

„KURIER“ (4350) Pro 

go, ponadto przy każdej też gminie po- 
wstanie specjalna komisja gospodarczo- 
rolna. Regulaminy tych przyszłych komisyj 
są obecnie rozpatrywane przez rady gmin 

ne. Skład takiej komisji ma być następu- 
jący: 2 przedstawicieli od rady gminnej, 
1 od rady gromadzkiej, 1 od Kółka Rol- 
niczego, 1 od Koła Gospodyń Wiejskich, 
1 od mleczarni, 1 od Kasy Stefczyka (Ban- 
ku Ludowego) iłd; wszyscy z głosami de- 
cydującymi, ponadto, po 1 przedstawicie- 
lu od organizacyj społecznych, jak: Strze- 
lec i inne, z głosem doradczym. 

Oczywiście, w niektórych gminach re- 
gulamin może ulec jakimś zmianom. W 
każdym bądź razie, Komisja ta będzie mia 
ła charakter małego sejmiku gospodar- 
czo-rolnego przy gminie i liczyć będzie 
około 50 osób (biorąc pod uwagę, że 
ilość gromad zostanie wkrótce zwiększo- 
na, co najmniej o 4, a ło w związku ze 
wzmożoną działalnością gmin). 

Oto parę luźnych uwag, dotyczących 
najaktualniejszych dziś spraw samorządu 
gminnego. 

Jan Hopko. * 

EEE 

kiej Rady Kupieciwa Polskiego, ale poza 
tym pismem nic o fej radzie nie wie „ani 
łeż kto i na jakiej podstawie taką radę wy 
brał. 2) P. Kopacz oświadczył, że pragnąc 
spopularyzować kupiectwo polskie dopo- 
mógł p. Podleckiemu, podającemu się za 

wiceprezesa Wojewódzkiej Rady Kupieci 
wa Polskiego, w wyszukaniu lokalu i w u- 
rządzeniu Resursy Kupieckiej z wyszyn- 
kiem alkoholu, ale wszelkie formalności 
załatwiał p. Podlecki, który też osobiście 
prowadził z dzierżawcami koncesji rozra- 
chunki pieniężne i miał z tego tytułu pro- 
cesy sądowe. 3) Koncesja istotnie została 

cofnięta, gdyż wspomniana Rada Woje- 
wódzka nie istnieje. 4) Obecnie zarząd 
Stow. Kupców Polskich w Nowogródku 
czyni słarania o pozyskanie koncesji dla 
siebie i są wszelkie dane, że koncesję o- 

trzyma. A więc Resursa Kupiecka nie jest 
jeszcze zlikwidowana. 

— Jak jest z placem pod budowę szpi 

tała sejmikowego? Pisaliśmy w ub, roku, 

że Wydział Powiatowy postanowił przyjąć 
ofertę p. Owczynnikowa i wywłaszczyć z 
jego folwarku przy ul. Beczkowicza, 4 ha 
pod budowę szpiłala (Ziemia p, Owczyn- 
nikowa jest zadłużona w Państwowym 
Banku Rolnym i dlatego nie było innego 
wyjścia, jak wywłaszczenie). Obecnie do 
wiadujemy się, że 4 ha zostały już wywła 
szczone i w łych dniach Wydział Powiało- 
wy ostatecznie obiął tę ziemię w posiada- 
nie. Jednakże p. Owczynnikow nie jest za 
dowolony z tej tranzakcji gdyż oszacowa” 
no ziemię zaledwie po 30 gr. m. kw., wó 
wczas gdy osoby prywałne płacą mu po 
2,50 zł. i więcej za metr kw. Wobet łego 
wniósł on do Sądu prośbę o podniesienie 
opłały przynajmniej o 50 gr za metr kw. 
W każdym razie plac bod budowę szpiła 
la już jest, chodzi tylko o pieniądze na 
budowę szpiłala. A czas najwyższy, aby 
łen budynek już stanał, bo becnv <zpital 
pozostawia dużo do Życzenia, 

LIOZKA 
— PÓŁ OBIADU DLA GŁOD- 

NYCH. Obywatelu! Czy pomyślałeś 
jedząc codziennie suty obiad, o tych, 
których często nie stać nawet na cie- 
płą strawę, a na obiad podobny two- 
jemu nigdy. Ustąpić pół obiadu dła 
głodnych to b. niewielka ofiara. Nie 
odsyłaj z niczym tych, którzy zgłoszą 
się do ciebie o ten datek w dniu dzi- 
siejszym i spełnij Swój najświętszy 
Gbowiązek. 

— Najazd pikieciarzy. Onegdaj spokoj 
ną Lidę nawiedziła dość spora ilość za- 
wodowych  pikieciarzy z Wilna. . Grupa 
wyrostków, rozsławiwszy się po ulicach 
miasta, ciatėla się przeszkadzać ludności 
w robieniu zakupów w żydowskich skle- 
pach. Kolporłowane przez nich ulotki zo- 
stały przez władze bezpieczeństwa skon- 
fiskowane. Wobec zakócania spokoju pu- 
blicznego przez pikieciarzy policja spisa- 
ła kilka protokółów. 

— Z działalności K. K. O. w Lidzie. W 
dniu 2 stycznia rb. Komunalna Kasą Oszczę- 
dności pow. lidzkiego w Lidzie, obchodziła 
10-lecie swego istnienia. 

Jest ona jedną z najsilniejszych instytu- 
cyj finansowych na terenie województwa 
nowogródzkiego. 

Jak wynika ze złożonych sprawozdań na 

cstatnio odbytym posiedzeniu Rady KKO — 
działalność Kasy miasta Lidy jest wszech- 
stronna. 

Wydatnie zasila ona życie gospodarcze 

miasta i powiatu lidzkiego, udzieliwszy w 

r ub. pożyczek przedsiębiorstwom handlo- 

warsztatom rzemieślniczym, właści- 

cielom nieruchomości itp. 

Na podkreślenie specjalne zasługuje ak- 

wym,   cja kredytowa dla rolnictwa (na kupno dzia 
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łck gruntów z parcelacji, pomoc przy koma- 

sucji gospodarstw wiejskich drobnym rolni- 

kom, pomoc wiosenną przy zasiewach, na 

budownictwo wiejskie itp). 

Obrót za ubiegły rok wyniósł 13.400.000 

złotych. 

Ogólna suma udzielonych kredytów za 

ten rok wynosiła zł 597.000, a pogotowie ka- 

sowe zł 119.000. Wkłady oszczędnościowe 

K. K. O. przekroczyły przeszło pół miliona 

złetych osiągając cyfrę zł 556.000, 

  

Pod względem posiadanych wkładów in- 

siytucja kroczy na czele wszystkich KKO w 

województwie — spełniając rolę pionierską 

w krzewieniu idei oszczędności wśród miejs 

cowych warstw społeczeństwa naszego mia- 

sta i powiatu. 

Jak widać KKO w Lidzie jest jedną z naj 

silniejszych instytucyj finansowych, prowa- 

dzących szeroką akcję kredytową na tut. 

terenie przyczyniając się w ten sposób do 

poprawy gospodarczej w kraju. 

Należy życzyć tej pożytecznej placówee 

również by nadal kroczyła po tej drodze a 
zdobyte w społeczeństwie zanfanie było zja- 
wiskiem trwałym. 

Jan Bołtuć. 

— Uroczysta akademia w „Dniu Po- 
laka za Granicą". W związku z obchodem 
„Dnia Polaka za Granicą" w sali kina „Era“ 
odbyła się uroczysta akademia. Przy wy- 
pełnionej po brzegi sali przemówił do ze- 
branych prof. Lucjan Brylski. Przemówie- 
nie jego o doskonałej formie i podniosłej 
treści zebrani przyjęli z entuzjazmem. Na- 
stępnie orkiestra miejscowego pułku pie- 
choty pod bałułą por. Brodali wykonała 
kilka utworów m. in. wiązankę pieśni le- 
gionowych, mazurek Chopina, a na zakoń- 
czenie marsz „Pierwsza Brygada". Na mar 
ginesie należy zaznaczyć, że wykonanie 
utworów muzycznych przez orkiestrę woj- 
skową odznaczało się wysoką formą ar- 
łystyczną. Pod tym względem daje się 
zauważyć w osłatnim czasie znaczna po- 
prawa, Jest to niewątpliwie zasługa nowe- 
go kapelmistrza. 

— Proces komunistyczny. Przed sądem 

Okręgowym w Lidzie odbył się 27 i 28 
słycznia br. proces 9 osób, oskarżonych o 
należenie do KPZB. Na ławie oskarżonych 
zasiedli: Abram Gelman, Bencjan Dubińs- 
ki, Leja Draznin, Sara Bocianówna, Henach 

Baran, Anfoni Przewoźny, Jocha Sikurć, 

Izaak Szapiro, Sana Gopersztejn, Wszyscy 
oskarżeni byli o uprawianie działalności 
komunistycznej na terenie województwa 
nowogródzkiego, a w szczególności na 
terenie fabryki wyrobów gumowych „Ar- 
dal”, W sprawie tej sąd zbadał 37 świad 
ków. W wyniku rozprawy sąd skazał: Leję 
Drażnin na 6 lat więzienia i 10 lał pozba- 

wienia praw, Sarę Bocianównę na 3 lała 
i 6 lał pozbawienia praw, Bencjan Dubiń- 

skiego na 2 lata z pozbawieniem praw na 

lat 4. Resztę oskarżonych sąd uniewinnił. 

Oskarżał podprokurator Marcinkowski 
obronę wnosił adw. Zasztowt!-Sukiennicka, 
Czernichów i Chyll. 

— 4 lata więzienia za zabójstwo. Sąd 
okręgowy w Lidzie, wyrokiem z dnia 27 

bm. skazał Czesława Józefa Urbanowicza 
na 4 lała więzienia za zabójstwo śpiewaka 
wędrownego, Macieja Izdebskiego, w dn. 
18 sierpnia ub. r. w restauracji na rynku w 
Lidzie. 

— Dwa miesiące areszfu za przekro- 

czenie przepisów o uboju, Aron Rabino- 
wicz miał przed sądem starościńskim dwie 
sprawy za nieprzestrzeganie przepisów o 
uboju. Ponieważ Rabinowicz uporczywie 
gwałci przepisy o uboju, sąd słarościński 
wymierzył mu po miesiącu kary za każde 
wykroczenie. W ten sposób Rabinowicz 
otrzymał w sumie 2 miesiące aresztu bez- 
względnego. Berkowicz Lejba za wykro- 
czenie tego samego rodzaju został ska- 
zany na 20 dni aresztu bezwzględnego, 

W obu wypadkach miała miejsce konfis- 

kata mięsa, 

SZCZUCZYŃSKA 
— Komunalna Kasa Oszczędności pow. 

szczuczyńskiego, pozostająca od 2 lał w 

słanie likwidacji, zostaje ponownie powo- 

łaną do życia. 
Na ostatnim posiedzeniu Rady Kasy, 

reprezentującej wszystkie warstwy społecz 
ne i zawodowe postanowiono powołać 
ponownie do życia Komunalna Kasę Osz- 
czędności. Niezbędny dla rozwoju Kasy 
kapiiał zakładowy zostanie uzyskany w 
drodze długoterminowej pożyczki z Pol- 
skiego Banku Komunalnego. 

— ŚNIEŻYCE W POW. SZCZUCZYŃ.- 
SKIM. Gęsto padający śnieg i silna wi- 
chura w dniach 29 i 30 bm. w znacznym 
stopniu uniemożliwiły normalną komuni- 
kację.  Zaspy na szosach Szczuczyn 
—Grodno i Szczuczyn—Lida uniemożliwi- 
ły całkowicie komunikację autobusową, 
aż do czasu uprzątnięcia śniegu przez 
służbę drogową.   

N.-WILEJSKA 

— „Młodzież — Armii“. Pod tym hasłem 

Związek Polskiej Nłodzieży Akademickiej w 

Nowej Wilejce organizuje wspaniały jedena 

sty doroczny bal akademicki w dniu 5 lute 

g> br. w salonach Kasyna Garnizonowego w 

Nowej Wilejce. 

Dochód z balu przeznaczony jest na” za 

kupienie karabina maszynowego dla pułku 

strzelców wileńskich. Impreza, dochód z któ 

rej przeznaczony został na FON spotka się 

niewątpliwie z uznaniem i gorącym popar- 

ciem społeczeństwa. 

WILEJSKA 
— Rodzina Wojskowa w Budsławiu 

z zebranych funduszów zakupiła dla 40 
najbiedniejszych dzieci szkolnych buciki, 
ciepłą bieliznę i ubrania, 

— Dom katolicki, W Wilejce utworzo- 

no komitet budowy domu katolickiego. 
Dom słanąć ma na placu przy ul. Mickie- 
wicza. 

— Odra. W Czerwiakach, gm. cho- 
cieńczyckiej wybuchła silna epidemia 
odry. W znajdującj się we wsi szkółce za 
chorowało około 60 dzieci, Zajęcia w szko 
le zostały zawieszone. 

GRODZIENSKA 
SPRAWA ZAMACHU BOMBOWEGO NA 

„102“ PRZED SĄDEM APELACYJI 

WILNIE. 8 lutego w Sądzie Apelaeyjnym w 

Wilnie rozpoznana będzie po raz drugi spra 

wa zamachu bombowego па „Тох“. Jak wia 

domo, Sąd Okręgowy skazał 2 zamachow- 

ców Panasiuka i Jaruszewicza na 3 lata wię 

zienia każdego, trzeciego zaś oskarżonego 

Bogusz-Grzeckiego — uniewinnił. 

Od tego wyroku odwołali się prok. Krzy- 

5210% i oskarżony Jaruszewicz (Panasiuk а- 

pelacji nie złożył). 3 

Sąd Apelacyjny skazał Jaruszewicza na 

6 lat, a Bogusz-Grzeckiego na 2 lata wię- 

zienia. 

Skazani odwołali się do Sądu Najwyż- 
Szcgo, który wyrok Sądu Apelacyjnego u- 
ehylił i sprawę przekazał do ponownego roz 
patrzenia w Sądzie Apelacyjnym. 

CO KRAJĄ W KINACH: 

Apollo: — „Ich stu i ona jedna”. 

Pan: — „Spotkali się w Paryżu”. 

Maleńkie: — „7 policzków — 7 całusów*. 

Helios: — 1) „Nie miała baba kłopotu* 

i 2) „Burza”. 

Uciecha: — 1) „Władca milionów* i 2) 

„Daniel Boone“. 

Biały Tydzień 
Okazyjną sprzedaż płócien 

urządza 

„BŁAWAT POLSKI* 
Lida, ul. Mackiewicza 1 
obok apteki po-Sejmikowej 

      

Jak rozwija się praca 
s:ołeczne-oświatowa 

w Rowach 
Rowy — mała wieś podwileńska, po- 

łożona o 6 km od Wilna, taka jakich wie- 
le. Młodzież tej wsi do niedawna ospała I 
bierna, wyładowywała swą fantazję na 
rozrywkach i zabawach, mających nieraz 
epilog na posterunku P. P, 

Obecnie młodzież nie błąka się bez 
celu, bo ma swój punkt oparcia w świetli 
cy, zorganizowanej przy szkole powszecha 
nej. 

W świetlicy można wypożyczyć książ 
ki do czyłania, znaleźć gazetę codzienną * 
kilka czasopism młodzieżowych I rolni- 

czych; można się zabawić w różne gry 

stolikowe i towarzyskie, nauczyć się piosa 
nek i wysłuchać pogadanki. Dziewczęta u+ 
czą się szyć i hafłować. Wieczory świefli 
cowe są ożywione. Młodzież wiejska ścią 
ga z kilkunastu okolicznych wsi i osiedli. 
W dniu 30 stycznia br. po raz pierwszy w 
ciągu istnienia Rowów zostało odegrane 

przez członk. świetlicy „Wesele na Wileń 

szczyźnie”, Młodzi artyści całą duszę i za 
pał włożyli w ło pierwsze  „rowiańskie” 

przedstawienie. Gdy skończyli, tłumnie 
zgromadzona publiczność gorąco dzięko- 
wała i prosiła o jak najczęstsze urządza 
nie takich przedstawień. Dochód przezna 
czono na cele świełlicy. 
‘ 2 

„Ob'eruiacv“ synalek 
Malwina Zdanowicz-Mafulewicz, zam. 

w Landwarowie, zameldowała, że syn je] 
lózef Matulewicz, lat 17, zam. tamże, w 
roku 1936 skradł jej książeczkę PKO z 
wkładem 5.203 zł. Matulewicza zatrzyma- 
no w czasle kontroli podejrzanych domów 
w piwiarni przy ul. Ponarskiej 3. Znałe< 
ziono przy nim książeczkę PKO i gofówkę 
w sumie zł 300. R 7 

o
o
"



imieniny Prezydenta 
w „Strze!cu* przy wytwórni 

. ‚ Ё. 
Związek Strzelecki przy Wytwórni Mo- 

eopolu Tytoniowego urządził wczoraj w 
śwetlicy wytwórni Akademię z okazji imie- 

pin Pana Prezydenta . O godz. 19 salę wy- 

pełniła publiczność po brzegi. 

Zagaił uroczystość p. Mintowt-Czyż,. re- 

lerat o życiu Pana Prezydenta wygłosił p. 

Wójcicki, kończąc okrzykiem na cześć Pana 

Prezydenta, poczem nastąpiło odebranie 

Przyrzeczenia od nowych członków, którego 

dokonał komendant podokręgu mjr. Pitner, 

przemawiając na temat znaczenia przyrze- 

czenia. Orkiestfa mandolinowa „Orląt* ode- 

grała kilka kompozycyj, poczem zespół dra 

«s Błalyczny oddziału odegrał sztukę Anczyca 

„Blazek opętany”. 

Święte Rodziny 
+ wojskowej 

W dniu 3 lutego obchodzi Rodzina 
Wojskowa uroczyście swoje Święto. 

Program Święła Rodziny Wojskowej 
jest nasiępujęcy: 

- 3 lutego o godz. 9 rano uroczysta” 
msza św. w kościele Garnizonowym — 
po czym Zarząd oraz wszystkie członkinie 
P. W. udają się na Rossę, gdzie w hoł- 
dzie Twórcy swej Organizacji, Pierwszemu 

Marszałkowi Polski, Józefowi Piłsudskie- 

mu, złożą wieniec na grobie Jego Serca. 
Po południu, o godz. 6 w lokalu Ro- 

dziny Wojskowej, ul. Mickiewicza 13, 
herbatka dla członkiń R. W. urozmaicona 
Brodukcjami artystycznymi. 

5 Zarząd R. W. uprzejmie prosi wszyst- 
kie członkinie o jak najliczniejszy udział 
w Święcie Twego Sfowarzyszenia, 

Pa 18 latach 
onłatek ochotników wojennych 
Onegdaj odbył się w sali Zytek wspól 

ny opłatek organizującebo się Związku 

Ochotników wojannych A. P. — Wieczo- 

rem w dużej sali zebrało się około 200 o- 
chotników, którzy, jak mówili 18 lat cze- 
kali na taką chwilę, 

Skromny po żołniersku opłatek zagaił 
prezes organizacji pr. Kowalski, następnie 
przemówił ks. Adrian Gut, karmelita, na 

temai: „Ponad tę milošė nie ma wiekszej 
miłości, aby ktoś duszę swoją położył za 

braci swoich”. Ochoinicy spełnili marze- 
nia wieszczów, winni dalej pracować, by 

Djczyzna sławała się doskonalszą — po- 
"Hobną do Niebieskiej, gdzie panuje zupeł 
ne szczęście. 

Łamano się opłatkiem. Przemawiali 
nadto pp.: Wójcicki, Szyndler, Tabor, wi- 

ceprezes Ferwelł i prez. Kowalski. Opłatek 
zakończyła zabawa w lokalu Związku. 

u Wysłano depesze do Pana Prezyden- 

ła R. P., Marsz. Śmigłego-Rydza i gen. 
Sławoj-Składkowskiego oraz gen. Żeligow 
skiego. 

20-daiowy kurs 
gofowania w Z.P.0.K. 

Zarząd Związku Pracy Obywatelskiej Ko 
biet w Wilnie podaje do wiadomości człon 
kiń | wszystkich pań zainteresowanych, 
że 15 lutego br. w Liceum Gospodarczym Z. 
P.O,K: rozpocznie się 20 dniowy kurs goto 

wania, 

Program kursu obejmuje zasady racjo- 

Ralnego przygotowania posiłków, ze szcze- 

Eólnym uwzględnieniem kuchni jarskiej, o 
e potraw, pieczywa i przetworów (wedle 
yczeń słuchaczek). 

Wykłady odbywać się będą co dzień w 
godzinach od 17 do 20. ‚ 
р…:'ш"‘г‘ебп na ograniczoną ilość miejsc, 
© Gas wcześniejsze zęaszznjaą Zapisy 

=. S rb. przyjmuje Sekretariat Lice- 
w edia: wte ZPOK ul. Bazyliańska 2, 

Va do 12. Telefon 25-97. 
ział w kursie 

: i П- k'ū ZPOK 29 ŻE wynosi 30 zł, dla człon 

Hotel EUROPEJSKI Pierwszorzędny — Telefony w pokojach. Wyd, адр 

  

      

Pogrzeb ofiary porachunków 
na terenie fabryki 

Wczoraj odbył się w Wilnie pogrzeb 
u cznie zmarłego członka Z, Z, Z., Jo- 
<A Sołowiejczyka, zabiłego przed kilku 

Mi. W pogrzebie wzięły udział tłumy 
. Kondukt pogrzebowy liczył 

przeszło sog osób. Niesiono liczne wieńce. Na cm 
wień, OBRA wygłoszono szereg przemó 

Doch rz: 

w dalsz RZ W sprawie zabójstwa trwa 
ym ciągu. W R аРЕ аЫ 

przesłuchano szere i doła z 9 Świadków. Zatrzyma- ь Z. Z. zredukowanych ro- bolnikėw fabryki „Dykła” Gubisa i Alano) cia przesłano wczoraj do więzienia. kn w śledztwa trzymane są w ta- 

Nagły zgon emeryta 
kolejowego 

Wczoraj po poł. zmarł nagle emeryt olejowy, 64-letni Władysł so 

(Targowa 31). Władysław Iwanicki   

KRONIKA 
WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

D_iś w nocy dyżurują następujące ap- 
teki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
S-ėw Chomiczewskiego (W. Pohulanka 
25); Miejska (Wileńska 23); Turgiela 
i Przedmiejskich (Niemiecka 15); Wysoc- 

kiego (Wielka 8). " 
Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 

i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). :     

   
    

  

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

MIEJSKA, 
— fraganiarze rynku Drzewnego In- 

terweniują. Wczoraj do wicewojewody 
wileńskiego p. Rakowskiego zgłosiła się 
delegacja przedstawicieli kupców żydow- 
skich i handlarzy z rynku Drzewnego na 
czele z posłem rabinem Rubinsztejnem. 
Delegacja interweniowała w sprawie wy- 
danego przez Zarząd Miejski nakazu lik- 
widacji straganów owocowych na rynku 
Drzewnym. Delegacja złożyła p. wicewo 
jewodzie memoriał, w którym prosi wła- 
dze wojewódzkie o inferwencję w tej spra 
wie, bowiem zamierzone z dniem 2 bm 
zniesienie straganów grozi ułrałą zarob- 

ków około 200 rodzinom. 

AKADEMICKA 
— Niewąfpliwie  najsympałyczniejszą 

imprezą karnawału będzie „Czarna Kawa" 
tuksėw KiOrienfia w dniu 5 lutego b. r. 
w lokalu S. N. P., ul. Zygmuntowska 2. 
Pocz. o godz. 21. Wstęp wyłącznie za za 
proszeniami: 2,50 zł., akademicki 1,50 zł. 

Stroje wieczorowe. 

GOSPODARCZA. 
— Składanie zeznań o dochodzie. 

1 marca rb. mija termin składania zeznań 
o dochodzie uzyskanym w r. 1937. Zezna 
nia winny być wypełnione na specjalnych 
blankietłach wydawanych przez wszystkie 
urzędy skarbowe bezpłatnie. Jednocze- 
śnie ze złożeniem zeznania wpłaca się 

połowę podatku przypadającego od ze- 
znanego dochodu. * 

ZE ZW. I STOWARZYSZEN. 

— Środa Literacka w dniu 2 luiego rb. 
nie odbędzie się, 

— Ze Związku Pań Domu. W piątek 
dnia 4 lutego o godz. 17 w lokalu Zamko 
wa 8—f, odbędzie się miesięczne zebra- 

nie klubowe z herbatką poprzedzone po- 

kazem przygofowania łatwych ciastek. 
Goście mile widziani. 

  

„KURJER” (4350) 

Wykryto wylęgarnię szczurów 
w Wilnie | 

Magistrat radzi nad sposobami wytępienia szkodników 

W związku z poszukiwaniem przyczyn 
uszkodzenia kabla elektrycznego, dopro- 
wadzającego prąd na Antokol'i Popławy, 
natrafiono w starych kanałach ściekowych 
pod Cielętnikiem, pochodzących sprzed 
400 lat na olbrzymie ilości szczurów. Jak 

fwierdzą jest Ich tam sefki tysięcy. W zwią 
zku z fym na posiedzeniu magistratu podno 
szono konieczność wyniszczenia tych 
gniazd szczurzych, które mogą się stać w 
pewnej chwili plagą miasta. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Organizacyjne ogólne zebranie człon- 

kiń ZPOK. 3 lutego rb. (czwartek) odbędzie 
się ogólne zebranie członkiń Związku Pra- 

cy Obywatelskiej Kobiet w lokalu ZPOK przy 

ui. Jagiellońskiej 3/5 m. 3. Początek zebra- 

nia o godz. 6 wieczorem. Na porządku dzien 

nym bieżące sprawy organizacyjne. Wszy- 

stkie członkinie ZPOK proszone są o przy- 

bycie. 

— Murarze zrzeszeni w Chrześcijańskim 

Związku Zawodowym Murarzy i Betoniarzy, 

proszeni są o przybycie do siedziby Związku 

przy ul. Metropolitalnej 1 — na zebranie, 

ksóre się odbędzie dnia 3 lutego rb. o go- 
dzinie 17 (5 wiecz.). 

— Zebranie Sekcji Dydaktycznej Polskie 

ge Towarzystwa Historycznego odbędzie się 

we czwartek 3 bm o godz. 18.w lokalu .Se- 

m'narium Historycznego USB (Zamkowa 11) 

Na porządku dziennym referat p. prof. An- 

tcniego Narwoysza p. t. „Wartościowanie w 

nauczaniu historii". Goście mile widziani. 

— Posiedzenie T-wa Przyrodników. We 

czwartek dnia 3 lutego o godz. 20 w sali wy- 

kładowej Zakładu Biologii USB (ul. Zakre- 

towa 23) odbędzie się posiedzenie naukowe 

Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. 

Kopernika, na którym dr Tadeusz Kołaczyn 

ski wygłosi odczyt p. t. „Grupy krwi w teo- 

rii i praktyce*. Wstęp wołny. Goście mile 

widziani. 

RÓŻNE. 

— Kluscwnicy niszczą kuropatwy. 
Osłatnio 'w Wilnie zanotowano większy 
dowóz kuropatw. Jak wiadomo obowiązu- 
je obecnie czas ochronny na kuropatwy. 
Władze administracyjne wydały zaržą- 
dzenie, by policja ostro ścigała kłusow- 
ników. 

— Ogromna podaż zajęcy. Rynki wi- 
leńskie są po prosłu przeładowane zają- 
cami. Można nabyć zająca w cenie 1 zł do 
1.80 za szłukę 

— WYCIECZKI do Włoch (zł 196.—) 
do Wiednia (zł. 98.—) 
do Londynu (zł. 300) — 

organizuje i zgłoszenia przyjmuje ORBIS 
— Mickiewicza 16-a. 

— Bal dla dzieci. Pod protekiorałem 
pp. Generałowej Z. Dąb-Biernackiej, dy- 
rektorki A. Makarewiczowej, prezydento» 
wej W. Maleszewskiej, generałowej dr 

Skwarczyńskiej 
Koło Absolwentów Państw. Sem. Ochro 

Kurjer Sportowųy 

Narciarze i hokeišci narzekają 
Trwająca od dłuższego czasu odwilż fa 

telnie wpływa na hokeistów i narciarzy, któ 

rzy nie mogą w całej rozciągłości wykorzy 

stać sezonu sportów zimowych. 

Treningi hokeistów zostały przerwane. 

Dwa tygodnie, jak gracze nasi nie byli na lo 

dzie Nie trzeba zapominać, że przy pierw- 

szej możliwej okazji z chwilą, gdy poprawią 

się tylko warunki atmosferyczne, drużyna 

Ogniska będzie musiała rozegrać eliminacyj 

ne spotkanie o mistrzostwo Polski. Spotka 

nie z Warszawianką było już dwa razy wy 

znaczane i dwa razy musiano mecze odwo 

lywač. 

Rzecz oczywista, że brak odpowiedniego 
treningu ujemnie wpłynie na poziom za- 

wodów i poważnie zaciąży na wyniku. War 

to może poradzić hokeistom by zaczęli przy 

najmniej trenować strzały z miejsca. 

4 lutego miał się odbyć w Wilnie cieka 

wie zapowiadający się mecz z reprezentacją 

Łotwy, ale spotkanie musiano odwołać. Zre- 

zysnowano również z wyjazdu do Prus 

Wchodnich na mecz, który miał się odbyć 5 

lu'ego. Pozostaje więc tylko ewentualny wy 

jazd na dwa spotkania, które mają się od 

być 12i 13 lutego w Królewcu. Jeżeli jednak 

w najbliższych dniach warunki nie poprawią 

sie i drużyna hokejowa nie będzie miała mo 
żności przeprowadzenia odpowiedniego tre 
nir gu to i z tego wyjazdu trzeba będzie zre 

zyjrnować. 

Narzekają na fatalną pogodę również nar 

ciarze. Przerwane zostały częściowo trenin 
g patroli szykujących się do marszu nar- 
ciarskiego Zułów — Wilno. 

Organizowanie zawodów w czasie odwil 

ży nasuwa szereg trudności technicznych, a 

zawodnicy mają moc kłopotów ze smarowa 

n'em nart. 

Mecz sześciu miast 
Na ostatnim zebraniu Wil. Okr. Zw. Lek 

Koatletycznego ustalono prezydium zarządu. 

Ns czele lekkoatletów wileńskich jako pre- 

zes stanął płk. Damrosz. Wieeprezesami zosta 

li: kpt. Remiszewski — sprawy sportowe, 

Mieczysław Nowicki — sprawy sędziowskie 

| aspirant Paruch — sprawy propagandowe 

Sekretarzem związku mianowany został por. 

Dobrowszyc. 

Na zebraniu poruszano szereg spraw, do 

tyczących kalendarzyka sportowego. Posta 

nowiono przychylnie ustosunkować się do 

projektu zorganizowania meczu sześciu 

miast. Pierwszy mecz ma się odbyć w War- 

szawie. Program ma przewidywać wszystkie 

kca.kureneje, objęte programem olimpijskim. 

Do każdej konkurencji z poszczególnego mia 

sta zgłoszony może być tylko jeden zawod 

nik Jednocześnie zastrzeżono, że w rokn 

1939 drugi kolejny mecz sześciu miast ma 
sie odbyć w Wilnie. 

Omawiane również były sprawy związa 
ne z meczem lekkoatletycznym Polska Pół   

nocno Wschodnia — Prusy Wschodnie. Mecz 

ter ma się odbyć w Wilnie, a będzie to już 

czwarte z rzędu spotkanie. Postanowiono ter 

min spotkania wyznaczyć na wiosnę, a nie 

na jesień, jak proponował trener Pol. Zw. 

Lekkoatletycznego Stanisław Pietkiewicz. 
Lekkoatleci wileńscy, celem zdobycia odpo- 
wiednich środków finansowych postanowili 

m. in. zorganizować szereg zabaw tanecz- 

nych i kilka imprez towarzysko - rozrywko 
wych. 

Wilno na walnym zebraniu Polsk. Zw. 
Lekkoatlet. reprezentowane będzie przez 

płk Damrosza i Piotra Kudukisa. Zebranie 

odbędzie się w Warszawie 12 i 13 marca. 

Bardzo to dobrze, że lekkoatleci nasi już 

teraz zaczęli brać się do roboty, a nie jak 

pcprzednio bywało, że wszystkie sprawy za 

łatwiane były w ostatniej chwili. 

Ważniejsze przygotowania techniczne da 

ja gwarancję, że sczon nie zostanie zmarno 

wany.   

niarskiego w Wilnie urządza dnia 2 lutego 
br. o godz. 16, 

DOROCZNY BAL DLA DZIECI 
w wieku od 3 do 12 lat, w lokalu Kasynz 
Podoficerskiego przy ul. Mickiewicza 11 

Na całość złoży się: 
1) Przedstawienie teatrzyku kukiełek 

„Ku-ku” pł.: „Cztery mile za piec” M. Ko- 

wnackiej; 
2) Tańce przy dźwiękach orkiestry 6 

p. p. Leg.; 
3) Gry i zabawy. 
Wstęp dla dzieci 1 zł., dla dorosłych 

50 groszy. 
Na miejscu będą do nabycia oryginał- 

ne czapeczki. ZARZĄD. 

— Zmiana orkiestry w  cuklerni K 

Sztralla (Zielonego) Mickiewicza 22. Jak 

się dowiadujemy, z dniem 1 lutego rb. w 

cukierni „K. $аа ul. Mickiewicza 22 

przygrywa nowozaangażowana orkiestra 

poznańska pod dyr. pp. Kaliszaka I Ra- 

czyńskiego. | 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, we środę dnia Ż lutego o godz. 

12,15 i w niedzielę dnia 6 lutego o godz. 

12,15 — Teatr Miejski odegra dwa ostatnie 

przedstawienia przepięknej bajki Wł. Krze- 

mińskiego „Dzieci pana majstra". Ceny pro- 

pagandowe. 

— Dziś, we środę dnia 2 lutego o godz. 

4,15 po poł. współczesna komedia w 3 ak- 

tach Bus Fekete'go „Jan“, Ceny propagan- 

dowe. 

— Wieczorem o godz. 8,15 odegrane zo- 

s'anie jedno z ostatnich przedstawień wspa 

niałej komedii w 5 aktach E. Seribe'a p. t. 

„Szklanka wody* w premierowej obsadzie 

z p. Jadwigą Zaklicką. 

— W czwartek, dnia 3 lutego o godz. 9 

wieczorem wystąpi gościnnie po raz drugi 

z recitalem fortepianowym laureat konkur- 

su pianistów im. Fr. Chopina w Warszawie 

Aleksander Uniński. Koncert poświęcony bę 

dzie wyłącznie twórczości Chopina. Ceny 

nrejsc specjalne. Bilety wcześniej do naby- 

cia w kasie ,Lutni* od godz. 11 do 9 wiecz. 

— Najbliższą premierą w Teatrze na Po- 

hulance będzie wznowienie doskonałej ko- 

medii Wł. Fodora „Mysz kościelna". 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA'. 

— Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni*. 

Ceny zniżone. Wskutek wielkiego powodze- 

nia jakim się cieszy operetka Fr. Lehara 
„Kraina uśmiechu* dzieło to będzie raz je- 

szcze dane dziś po południu o godz. 4 w ob- 

saćzie premierowej. 

— Dziś o godz. 8 m. 15 wiecz. grana bę- 

dzie arcywesoła, specjalnie przeznaczona na 

karnawał operetka Fr. Lehara „Hrabia Lu- 

xemburg*. Ceny zniżone. 

— Dinu Badescu i Serban Tasjan w ope- 

tze „Rigoletto“. Cala prasa warszawska jest 

przepełniona pochwałami dła tych dwóch 

fenomenalnych śpiewaków, którzy wespół z 

artystką op. paryskiej Anna Vallada w pią- 

tek 4 lutego wystąpią w „Lutni* w operze 

Verdi'ego „Rigoletto”. Pozostałe bilety sprze 

dezje kasa Teatru „Lutnia w godzinach zwy- 

kłych. 

— Wznowienie „Księżniczki Czardasza. 

Kierownictwo, posiadając w swym rozporzą 

dzeniu w sezonie bieżącym idealnie zgrany 

zespół operetkowy postanowiło wznawiać 

najsławniejsze i najpopularniejsze operetki. 

Obecnie przyszła kolej na operetkę E. Kal- 

mana „kKsiężniezka Czardasza”. Premiera 

w sobotę. 

TEATR „QUI PRO QUO*, 

— Dziś trzy przedstawienia doskonałego 

pregramu otwarcia z Xenią Grey, Milą Ka- 

mińską, Stanisławą Rylską, Kazimierzem 

Ctrzanowskim, Marianem Demarem, Zbig- 

miewem Opolskim, Tadeuszem Wołowskim 

| resztą zespołu. Bogaty program rewiowy 

w części pierwszej, w części drugiej świetna 

operetka J. Offenbacha „Pan Suflert przyj- 

rinje”*. Nadprogram światowej sławy „trio 

ekscentryków Braun. > 

Początek o zodz. 4, 6,15 i 9 wiecz. 

wszyscy na narty 
po zdrowie I rozeywkę 

Pod fym hasłem organizuje Związek 
Propagandy Turystycznej wycieczkę nar- 
ciarską w dn. 2 lutego rb. (środa). 

Instruktor narciarski — przewodnik Z. 
P. Z. poprowadzi uczestników ciekawą i 
piękną trasą Hrybiszki — wieś Góry — 
Kolonia Kolejowa — Markucie. 

Zbiórka w Ogródku przed Bazyliką. 
Wymarsz o godz. 9 min. 30.   

Nowy los 
do nowej 41-ej loterii 

nabądź, a wygrasz 

u A. Zajączkowskiego 
Wileńska 42 (Dom. Of. Pol.) 

RADIO 
ŚRODA, DNIA 2 LUTEGO 1938 r. 

8,00 — Sygnał czasu i pieśń; 8,05 — dzien 

nik poranny; 8,15 — Muzyka; 9,25 — Słynne 

orkiestry; 10,00 — Transmisja nabokeństwa 

z Krakowa; 11,30 — Reportaż z życia; 11,57 

— Sygnał czasu; 12,03 — Poranek symfonicz 

ny; 13,00 — Pogadanka; 13,10 — „Choczka- 

Niechoczka i Dreptucha* — fragment z 0- 

powieści społecznej „Tak zwani głupi* Marii 

Redziewiczówny; 13,30 — Muzyka; 14,45 — 

Audycja dla wsi; 15,50 „Hokus, pokus domi« 

nikus* — audycja dla dzieci; 16,05 — Kon 
cert kameralny; 17,00 Z dziejów polskiej ka. 

walerii lekkiej; 17,15 — „Wilcza noc* — au- 

dycja muzyczna w opr. Wandy Dobaczews- 

kiej i Tadeusza Szeligowskiego; 17,50 — Da 

bre serce matki* — pogad.; 18,00 — Coś dla 

dzieci; 18,10 — „Zapomniana Wilja* — pe- 

gadanka Aleksandra Chmielewskiego;- 18,20 

„Tokio, miasto pięciu milionów* — audyc 

ja słowno-muzyczna Adama Merwaldta; 

18,50 — Wileńskie wiadomości sportowe; 

18,55 — Program na czwartek; 19,00 — 

„Pączki w bursie* Transmisja z Bursy Ziem 

Fłn. Wschodnich, prowadzi Halina Hohen- 

dlingetrówna; 19,30 — Ostatni raz kolędy; 

1,45 — Wiad. sportowe; 20,00 — „Średnio- 
wiecze w muzyse niemieckiej* — koncert 

z objaśnieniami Tadeusza Szeligowskiego; 

20,15 — Dzienik wieczorny; 20,55 — Poga- 

danka; 21,00 — Koncert Chopinowski w wy- 

kenaniu Henryka Sztompki — fortepian; 

21,45 — „Wizyta u lekarza* — skecz; 22,00 
— Muzyka taneczna; 22,55 — Ostatnie wia- 

domości; 23,00 — Tańczymy; 23,30 — Zakoń- 

czenie programu. 

  

  

CZWARTEK, dnia 3 lutego 1938 r. 

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

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

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

Przerwa. 11,15 Pieśni ludowe wielkopolskie. 

11,40 Wesołe drobiazgi. 11,57 Sygnał czasu 

i hejnał. 12,03 Audycja południowa. 14,00 

Wiadomości z miasta i prowincji. 13,05 „Na: 

sze karnawałowe sukienki* — pogadanka T. 

Sawickiej. 13,15 Koncert życzeń. 14,25 „Wszy 

siko i nic“ — nowela Stefana Żeromskiego. 
14.35 Muzyka popułarna. 14,45 Przerwa. 

15,80 Wiadomości gospodarcze. 15,45 Wę- 

drówki muzyczne — Nieincy III Romantycy 

— audycja dla młodzieży w opr. Zofii Ła- 

węskiej. 16,15 Recital wiolonczelowy Józefa 

Mikulskiego. 16,50 Pogadanka. 17,00 O książ 

c+ prof. Malinowskiego p. t. „Życie seksual- 

ne dzikich* — odczyt. 17,15 Śpiewnicze% 

panny Mani. 17,50 Poradnik i wiadomości 

sportowe. 18,10 Pogadanka radiotechniczna 

Mieczysława Galskiego. 18,20 Dzieci W;lna 

śpiewają pieśni ludowe. 18,40 Skrzynka rol- 

nicza — prowadzi Aleksander Przegalński. 

18,50 Program na piątek. 18,55 Wileńskie 

wiadomości sportowe. 19,00 „Pokusa* — 

słuchowisko Zdzisł. Marynowskiego. 19,45 

Ottorino Respighi: Toccata wykona Jerzy 

Żurawiew z tow. orkiestry. 20,05 Wieczór o- 

peretkowy. 20,45 Dziennik wieczorny i po- 

gadanka aktualna. 21,45 „Z mojego warsz- 

tatu" — szkie literacki. 22,00 Koncert Sto- 

warzyszenia Miłośników Dawnej Muzyki. 

22,50 Ostatnie wiadomości i komunikaty. 

23.00 Tańczymy. 23,30 Zakończenie. 

Fenomen niepospolitei sily 

  

Na zdjęciu naszym 6-letni chłopczyk 
szwedzki Erik Edlund, obdarzony od wcze 
snego dzieciństwa niepospoliłą siłą. Roz- 
począł on systematyczne treningi w wy< 
próbowaniu swej siły jeszcze wówczas, 
gdy miał 4 lala. Obecnie potrafi podnieść 
jedną ręką ciężar 50 kgm, zaś oburącz 
90 kgm Lekarze usłalili, że dziecko roz- 
wija się zupełnie normalnie, posiada je- 

dynie wyjątkowo rozwinięte mięśnie. Praw 
dopodobnie zosłanie kiedyś słynnym sie 

łaczem, Ё 
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Urządź u siebie w domu 
Konkurs na Puder doTwarz 
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| V. m / 
Każdy kolor pudru, używany przez Pani 

może okazać się niewłaściwy. Nieraz 
dynka wygląda znacznie ładniej, 

pudru, drugiej zaś strony 
Pozwoli Pani przesłać sobie 

simy wypróbować samej 

Tokalon na Piance Kremowej, 

Wiadomości radiowe 
TOKIO MIASTO PIĘCIU MILIONÓW, 
Japonia zajmuje dzisiaj umysły całego 

świata, ekspensja imperialistyczna tych żół 
tych dżentelmenów zakreśla coraz szerszy 
krąg. W tym jak wygląda teraz, po wielkim 
trzęsieniu ziemi odbudowana stolica Japo 
nii — Tokio, które jest zarazem zwierciad- 
tem imperium, dowiemy się dzisiaj o godz. 
18,20 z audycji słowno - muzycznej Rozgłoś 
«i Wileńskiej. 

Audycje apracował Adam Berwaldt. 

ŚREDNIOWIECZE W MUZYCE 
NIEMIECKIEJ. 

Dzisiaj o godz. 20,00 Rozgłośnia Wileńs 
ka nadaje ciekawy koncert.z płyt z objaśnie 
niami prof. Konserwatorium Wileńskiego Ta 

deusza Szeligowskiego. W programie Ryszard 

Wegner, Ryszard Stranss i Hindemitr. 

KINA i FILMY 
„CZARNY KORSARZ*, 

(Kino „Mars“), 

Film wytwórni włoskiej o podkładzie hi- 

storycznym, z epoki walk w Niderlandach. 

Zdobywanie Flandrii przez Hiszpanów w 

końcu XVI w. i krwawe represje duca 

d'Alby generała armii Karola V i Filipa II 

słynnego z okrucieństw w ujarzmieniu wol- 

nago kraju. Surowy bezwzględny Niderland- 

czyk zaprzysiągł zemstę zdrajcom 1 odwet 

za powieszenie przyjaciela, pod mianem 

kczarnego korsarza” niszczy karawele Hisz- 

Ponów, wznieca bunty i zamieszki, walczy, 

mając przy boku córkę uśmierconego. Fi!m 

skomponowany dobrze pod względem bata- 

listycznych obrazów (zdobycie statku), ale 

prawie wszystko dzieje się w nocy. Ciągłe 

ciemności nużą i niecierpliwią. Przytem wal- 

  

. ki, mordy i trupy — to męczy. Trzeba stwier 

dzić, że włoskie filmy są na ogół krwawe i 

okrutne, przynajmniej te, które nam poka- 

zują. й 

Zapowiedź ciekawego filmu „Szalony dok- 

łór' (film podbiegunowy) i życie Rembrand- 

ta van Rijim. Reportaż ze statku „Zawisza 

Czarny* bardzo dobry, tylko po co ta ogłu- 

szająca muzyka? Kolorówa bajka o trzech 

wilczkach doskonała, jak zresztą wszystkie 

tego rodzaju. 

    
   HURTOWNIK | KUPIEC 755pETALSTA | 

zyska sobie najlepszą klijentelę 

ogłaszając się w najpopularniej- 

szem pismie codziennem 

na Ziemiach Póła,- Wschodnich 

| KURJER WILEŃSKI | 
| WILNO ul, Bisk. Bandurskiego tel. 99 | 

   
      

      

    
        

   

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachun 25, Wilno 1 
Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 
Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca, 

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

ŻE 

blon- 
używając 

pudru dla brunetek i odwrotnie, brunetka uży- 
wając pudru dla blondynek. Jedyny sposób 
przekonania się o tym polega na przypudro- 
waniu jednej strony twarzy jednym kolorem 

innym odcieniem. 
bezpłatnie 6 

torebek rozmaitych odcieni pudru, które pro- 
lub w towarzystwie 

kilku przyjaciółek i zauważyć różnicę, Puder 
spreparowany 

  

„KURIER“ (4350] 

Nowość! 

Baranowicze, 

    
według oryginalnego franuskiego — ргхер! ®` 
znakomitego paryskiego Pudru Tokalon, istnie- 
je w nowych, niezwykle pięknych kolorach, 
odpowiednich dla każdej cery. Jest om 
„eteryczny", niewidoczny i „nieprzemakalny”. 
Pewne gazety codzienne doniosły, że podez 
zawodów olimpijskich, dwie młode pływaczki 
amerykańskie, które stosowały nieprzema- 
kalny „maguillage*, zachowały nieskazitelną 
cerę, nawet po zanurzeniu się w wodzie. 

   

      

Cud techniki w dziedzinie 

odbiorników bateryjnych. 

Długo oczekiwana niedoścignionej jakości 7-0bwodowa 

superheterodyna PHILIPSA 4-08 B. na rok 1968 
już jest do nabycia w firmie 

: Braci $. 1 M. LWOWICZ 
SKLAD PRZYBOROW ELEKTROTECHNICZNYCH, 
— RADIOWYCH, ROWERÓW i MOTOCYKLI. — 

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

  

  

Nowość! 

tel. 104 

Bławat Polski 
Wilno, ul. Wielka 28, Tel. 15-92 

POLECA w OKRESIE 

Białych dni 
tanią sprzedaż płótna po cenach fabrycznych. 

Prosimy zwrócić uwagę na nasze wystawy, które świadczą o naszej taniości. 

  Prosimy nadesłać nam w znaczkach 50 groszy 
na koszty przesyłki, opakowania i innych wy- 
datków, a prześlemy Pani bezpłatnie 6 torebek 
rozmaitych odcieni pudru, jak również 2 tuby 
Odżywczego Kremu Tokalon na dzień i na 
noc, Adres: „Ontax”, oddział 11-B Warszawa, 
Traugutta 3. Puder Tokalon jest w sprzedaży 
wszędzie. ZŁ 1,40 —2,50. 

Pierwsza Chrześcijańska 
SKŁADNICA 

w Wilnie, przy 
ul. Św. Jańskiej 

  

szynową, Przędzę pończoszniczą, 

KURSY KOSMETYCZNE WIELKI WYBÓR 
D-ra ZAMENHOFA   

WSZELKIEJ PRZĘDZY 

„K.iP. Kondratowicz 
poleca: WŁÓCZKĘ, WEŁNĘ do robót ręcznych, Jedwab do haftu, Wełnę ma- 

Bawełnę do tkanin wiejskich, Sieci rybackie 

CENY NISKIE     

dające prawa otwarcia gabinetu rozpoczyna 
ją 15 lutego nowy semestr. Met. Acad. Scien- 

tif. de Beauta, Paris. 
Zapisy — Informacje: Warszawa, Senator- 

ska 36, godz. 3—5. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

LEKARZE 
DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
TAUSPOWOCZTE ZETOR ZOK PRZZDZY YZ) 

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

płuc в 
jest nieubłagalna i corocznie, nie robiąc róż- 

nicy dla płci, wieku i stanu, pociąga bardzo 

wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc- 

nych: bronchitu ,grypy, uproczywego męczą- 

cego kaszlu itp. stosują pp. lekarze 

„BALSAM TRICOLAN - AGE* 

kičry ułatwia wydzielanie się plwociny, usu- 

wa kaszel. 

    

  

  

DOKTOR 

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

9—1 1 od 3—8. 
  

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

Zamkowa 3 m. 9. 
  

DR. MED. 

ZOFIA KUNCEWICZ 
Choroby wewnętrzne, specj. choroby płuc 
przeprowadziła się — uł. Zakretowa Nr 22 

tel. 24-47. Przyjmuje codziennie 15—17. 

NAAAAAAAŁAAAAAAAAAAA DD AAŁAAAAAAAAAŁAAAŁAAŁ 

AKUSZERKI 
TWYYYYYYYYYYYYYVYVYYYYVYYYVYYYVYYYVYYVVYVYYY 

AKUSZERKA 

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

  

    3-go Maja obok Sądu. 

PAN | Początek o godz. 12-ej. Najpiękniejszy polski film 

po raz pierwszy razem w jednym filmie 

oraz Fertner, Grossówna, Cwiklińska, Znicz i in. 
w komedii jakiej jeszcze nie było „ROBERT i BERTRAND* 

Dziś pocz. о 2-ej. Film, który wzbudził zninteresowanie całego świata 

HELIOŚ| Towarzysze broni 
Film, w którym każdy ż bohaterów mówi swoim językiem; francuskim, rosyjskim, nie- 
mieckim i angielskim. _ Każdy powinien ten film obejrzeć. Atrakcja I Aktualności. 

Chrześcijańskie kino. Największe i najpiękniejsze arcydzieło polskiej prod, filmowej 

SWIATOWID | A Z mac ih Qreś 
w-g najpoczytniejszej powieści Dołęgi-Mostowicza, W rol. gł., Barszczewska, Cwiklińska, 
Stępowski, Zacharewicz, Węgrzyn, Łoziński I in. _ Początki: 5—7—9, w niedzielę od 1-ej 
PRZECCRAORESE 

Teatr „QUI-PRO-QUO* — Ludwisarska 4, tel. 26-87 

Dziś przedstawienia: o godz. 4-ej, 6.15 i 9-ej 

PAN SUFLERI PRZYJMUJE 
obraz muzyczny J. Offenbacha. 

   
    
    
   
   

  

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

Baranowicze, ul. Ułańska 11 

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

3-go Maja 6 

      
   

  

nicą 6 zł. z 

Druk. „Znicz*, 

  
Część Il: SKECZE — ŚPIEW — TAŃCE | Nad program UROZ 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju—3 zł., za gra 

odbiorem w administracji zł. 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA) 

Handel I Przemys! 
TVYVVVYVYVVVVVYVYVYVYVYVYVYYYVYVYVYVYVYYY 

NASIONAINSPEKTOWE 

oraz 
KARBOLINĘ SADOWNICZĄ 

do opryskiwania drzew owocowycli 
poleca 

W. WELER 
WILNO 

Sadowa N=: 8 — tel. 10-57. 
Zawalna Nr 18 — tel. 19-51. 

LOKALE 
PAŃSTWOWE SEMINARIUM Ochroniar- 

skie poszukuje lokalu o powierzchni 2000 m. 
kw. (ok. 35 sal) z ogrodem i boiskiem. Zgło- 
szenia kierować do Seminarium, ul. Suwal- 
sza 1. Telefon 20-63. 

  

LOKAL z trzech słonecznych pokoi z bal- 
konem przy ul. Mickiewicza od frontu za- 
raz do wynającia. Cena przystępna. Mickie- 
wicza 11—9. 

R A 
VVVYVYVYVYVYVYVY" 

Rządca rolny ze średnim wykształceniem 

i długoletnią praktyką poszukuje posady sa 

modzielnej lub pod dyspozycją. Zgłoszenia 

kierować do Oddziału „Kurjera Wil.* w No- 

wogródku pod „Uczciwy rządca". 

  

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 31 stycznia 1938 r. 

Ceny za towar średnie handłowej ja- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
!-co wag. st, zał.) Ziemiopłody — w ładun- 

kach wagonowych, mąka | otręby—w mniej- 
szych ilościach, W złotych: 

  

Żyto I stand, 696 g/l 20.50 21.— 
I RBA 19.25 20.— 

Pszenica I „ 7484 27.50 28— 

7 Ta 26.50 27.— 

Jęczmień I „678/673 „ (kasz.) — = 

» Н „ 649 , „ , 1950 90а 

„ II „ 6205, (past) 1850 1950 
Owies I „ 48, 20.— 20.50 

” II Aa 18.75 19.50 

Gryka 637 18— 18.50 

р „ 610 . 17.25 17.73 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 43— 4350 
° . „ |I-A 0—65% 41.0 42.50 

5 ss 30-65. 88 5350. 
sr 26 »„ П.А 50—65% 25.— 26.— 

» » „ Ш 65—70% 22.50 23.— 

» „ раз!емпа 19.25 20.— 

„ żytnia gat. I 0—50% 33.75 34.50 

. . „ I 0—65% 31.— 3150 

» ” „ II 50—65% 23— 24— 

» „ Idzowa do 9505 23.— 24— 

„ ziemniaczana „Superior* 31.50 32.50 

b m. Otręby Pa średnie prze ść isa 

„ żytnie przem stand. 13.50 14.— 
Wyka 19.50 20.50 

Łubin niebieski 14— 14.50 

Siemię Iniane b. 90% f-co w. s. 7. 46— 47.— 
Len trzepany Woložyn 1600.— 1640.— 

” » Horodziej 20'0.— 204)— 

© . Traby 1550.— 1530.— 

5 „ Miory 1480.— 1520.— 
Len czesany Horodziej 2200.— 2240.— 

Kądziel horodziejska 1630.— 1670.— 
Targaniec moczony 800.— — 860.— 

у „ Woložyn  960.— 1000— 

AAAAAAAAAAAAAAA, Akk. 
górnośląski 
pierwszorzęd, 
jakości 

koncernu „PROGRES“, Katowice 

wagonowo i tonowo w szczelnie za- 
| mkniętych I zaplombowanych wozach 

poleca firma 

Spadkobierc 
M. DEULL Sp. Kom. > 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811 

Bocznica własna i składy: Kijowska 8 
Waga gwarantowana 

Ceny konkurencyjne. 

PFYYYYYYYTTYYPYYYYYYYYY' 

‹ ROŽNE 
YYYYYYYYYYYYTYYYYYVYVYTYYVYYYYYYYYYYYYYTY 

tei. 999. 
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ŹLE SŁYSZYSZ? Masz szum? Zażądaj 

bezpłatnego prospektu na sztuczne bębenki 

„Eufonia“, Kraków — Olsza. 

  

FILATELISTYCZNE BIURO  STANIS- 

ŁAWA WEYCHERTA. Wilno, Bernardyński 

Nr 7. Najtańsze i najpoważniejsze źródło. 

Go tydzień nowości! Kupno zbiorów, resz- 

tówek. 

  

— Skradzioną książeczkę wojskową, wv 

daną przez PRU w Tarnopolu na nazwisko 

Hermana Landesberga, zamieszkałego obec- 

n'e w Baranowiczach przy ul. Szosowej 113a, 

unieważnia się. 

  

CASINO 
    

Dziś premiera! Gigantyczny film 

DOUGLAS 1 

  

WZYWA POMOCY 
Dziś początek o 2-ej 

Kino MARS 

  

Zdobycie Flandrii przez Hiszpanów. 

Dzieje bohaters. pirata, walczącego o cześć I serce ukoch. kobiety 

„Czarny korsarz" 
Porywające sceny gigantycznej bitwy morskiej 

Film wyświetla się równocześnie z Warszawą. Piękny kolorowy nadprogram. Pocz. o 12-e] 

LUX | Dramat nieuświadom. młodej dziewczyny, która jest ofiarą falsz. moralności 

„ZBUNŃTOWANA" 
W rolach głównych: artystka z Bożej łaski Katarzyna Hepburn oraz Herbert Marshall 
Obraz buntu, udręki i wyzwolenia kobiety, pokutującej za błędy swych wychowawców 

Nad program: ATRAKCJE 

OGNISKO | i” G dz'ecko 
AAA AAA A 2 M ekranu 

w najnowszym rewe- 

Shirley TEMPLE 
lacyjnym filmie p.t 99 BAŁY BUN TO BW RVEG<<< 

  

   
      
   

     
   
   

   

   
    

   
   

  

4, tel. 8-40. 

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 

W pozostałych rolach: John Boles | Jack Holt 
MAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej, 
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