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To było lat temu 20 
Już 20 lat temu... Wierzyć się nie 

chce, że ówczesne chłopaki. marzną- 
"ce na przedmieściach Wilna z kara- 
 binami większymi od siebie, że te 
zagłodzone dziewczęta, zbierające co 
się dało dla żołnierzy polskich, to 
dziś ludzie dorośli, mogący w wielu 
„wypadkach pokazywać dzieciom miej 
sca na których stali na straży, po któ 
rych biegli-z pomocą, z bronią, z roz- 
kazem. 

Okoliczności tak się złożyły, że 
Wilnu nie przysługuje nieśmierielna 
chwała Lwowa: obrony miasta przez 
młodzież przed przeważającą siłą 
wroga. Bo jeżeli bronić Lwowa było 
Bzczytnym szaleństwem, ale jednak 
możliwością, Wilna, mającego dwóch 

„potężnych wrogów — jednego odcho 
dzącego po 5 prawie latach rabun- 
ków, gwałtów i głodzenia ludności, 

drugiego, bołszewików, nadchodzą- 
tych jak gradowa chmura — Wilna, 
osłabiorego, pozbawionego ludzi kie. 

rowniczych i pieniędzy, bronić długo 
było niepodobna. 

To też Samoobrona „miłego mia- 
Ma“ nie trwala długo, jak walka zbroj 

'na, ale zaznaczyła się wysiłkiem ta- 
kim, na jaki nas wtedy było stać. 

Hasła niepodległościowe nigdy ni: 
wygasły na Litwie, nawet po potwor- 

Rym ucisku murawiewowskich cza- 
ków. Choć pozornie panowała ugoda, 
w wyższych zwłaszcza sferach, które 

„wyobrażały sobie, że w ten sposób ra- 
%а kraj-i- ludzi-- Mimo 40 lat zaka- 
łów wszystkiego, co polskie, w Wil- 
Rie i na prowincji, mimo braku szkół, 
gazet, teatru, drukarń, słowem kaž- 
dego objawu kultury polskiej. miłość 
do Polski tkwiła głęboko w sercach 
Wilmian. 

Daleki, zjawiający się tajemniczo 
Witnianin, zakochany w swym naj- 
„milszym mieście Ziuk Piłsudski, pro- 
mieniował na szarych, skromnych lu- 

I inteligentów, szerząc w ten sposób 
tajemniczym nurtem ideę wolności. 

Poszedł słuch o Strzelcach, o Le- 
gionach a, po wybuchu wójny, o Kiel 
cach, o wymarszu z Oleandrów kra- 
kowskich pod wodzą Brygadiera. 
Echo złotego rogu poniosło się od 
Wawelu i kopca Kościuszki-Litwi- 
na... a młodzież ubrana w maciejów- 

„ki i siwe mundury wierzyła, że nie 
ino sznur“ ale złoty róg wolności 

zie apoteozą tego widowiska, któ- 
Te w dymie, ogniu i krwi. rozpoczy- 
nało się na ziemiach dawnej Rzeczy- 
pospolitej od Tatr do Bałtyku i od 
oznania po Witebsk. Każde serce 

"polskie drgnęło, świadome, że nasze 
sy rozegrają się w tych gigantycz- 

Nych walkach. 
Wilno i cała Litwa wysyłać za- 

tzęły ochotników do Strzelca, do Le- 
'Bionów. Historia zapisała ich imiona. 
Sząbla polska została rzucona na sza 

dziejów, zabierając tyle miejsca, 
ile go wywalczyła pod wodzą Piłsud- 
skiego. 

Wilno pod gniotem niemieckim, 
Już zrujnowane barbarzyńskimi me- 
łodami rosyjskiego odwrotu, zamie- 
Tało z nędzy, głodu i ołowianej prze- 
Mocy. Mimo to trwało i z Warszawą 
utrzymywało kontakt. 
_. W dniu 10 września 1917 r. z ini- 
€jatywy maj. Bobiatyńskiego został 
Założony „Związek Wojskowy Pola- 
ów m. Wiłna*. Rozpoczęto akcję 

 Werbunkową, utworzono filie w 10 
miejscowościach na prowincji. Zwią- 
Zek ustalił kontakt ze wszystkimi or- 
Banizącjami w całym kraju: z Miń- 

iem, Kownem i Warszawą. Poro- 
iewano się wedle możności. 

t 20 października Samoobrona — 
Ak ją zwać będziemy — zorganizo- 

Wał. . NY BARU ż 
ъ A manifestację dla zaznaczenia 
| ch ości z Polską. Niemcy z niesły- 
dzi i brutalnością pochód rozpę- 

angos ył. Raczkiewicza, który po- 
> Mińska otrz o Warszawy, 

mano w Wilnie rozkaz ze Szta- 

3 

t 

bu Generalnego. wcjsk polskich, roz- 
kaz, mianujący gen. Wejtko kierow- 
nikiem wszystkich formacyj Samoob 
rony Litwy i Białorusi. Należało bo- 
wiem złączyć dawne POW, istniejące 
od początków wojny pod wodzą Eug 
Dobaczewskiego, formacje zgroma- 
dzone przez płk. Bobiatyńskiego na 
miejscu i przybywających zza frontu 
Dowborczyków. 

Na organizowanie obrony przed 
zbliżającym się najazdem bolszewic- 

kim, któremu Niemcy mieli odstąpić 
swoje zdobycze, trzeba było pienię- 
dzy i broni. Nie było nic, prócz ludzi 

pełnych zapału i poświęcenia Niem- 
cy odmawiali nie tylko wszelkiej po- 
mocy ale nie chcieli zatwierdzić ani 
organizacji samoobrony, dla każdej 
narodowości osobno, ani zatwierdzić 
polskiego dowództwa ani w ogóle 
zgodzić się na jakąś polską akcję 
zbrojną. Zubożałe, zniszczone społe- 
czeństwo wileńskie, rzuciło się do or- 
ganizowania pomocy oddziałom pol- 
skiego wojska z.czym miało. Posvpa 
ły się dary i ofiary, niesiono, co kto 
jeszcze miał i mógł dać. * 

Wreszcie także Wilno miało swoje 
własne wojsko, w którym w przedzi- 
wnej harmonii znaleźli się wojskowi 
z wielkiej wojny (Dowborczycy), P. 
O. W., amatorzy-konspiratorzy, inte- 
ligenci, robotnicy, artyści, uczniacy. 
Kobiety spełniały swój obowiązek   

| zaopatrywały żołnierzy w żywność i 
ubrania. Na Zarzeczu, w domu Hone- 
stich, utworzono biuro sztabu. Stu 
trzydziestu oficerów i 5 tys. żołnierzy 
miała już Samoobrońa wiłeńska ale 
— broni nie było. Hr. Krasicki, hr. 
Jan Tyszkiewicz, doktorzy Kostro- 
wieki, Świerzyński, kupcy Bergman 
i Prużan, wiele kobiet: pp. Oleszan- 
ka, Hausztejnówny, Mirska, Węsław- 
ska, Szymańska, Dłużniewska, Potoe 

ka i wiele innych, pracuje w ambu- 

lansach, bufecie, biurach itp. 
Ale ze wschodu szła krwawa po- 

żoga. Już lepelski, bobrujski i lidz- 

ki powiat stały w ogniu, w Mińsku 
Soldaten-raty sospodarzyły po bolsze 
wicku a w Wilnie sprzeciwiały się 
dawaniu iakiejhądź pomocy Pola- 
kom. Z Warszawy nie nadchodziła 
żadna pomoc. : 

Dn. 8.XII odbyla się rozmowa gen. 
Wejtki z Naczelnikiem Piłsudskim, 

który wyraził swą miłość do Wilna 
i obietnice, że będzie ono nasze. Z te- 
go wynikł rozkaz przydzielenia 04- 
działów wil. Samoobrony do norma! 
nego wojska nolskiego, mianujący 
zarazem gen. Weitkę głównodowodzą 
cym tych nowych formacyvj, z pra- 
wem werbunku. Komitet Obrony Kre 
sów wyasygnował 375 tys. marek lecz 

na posiedzeniach wyrażał watpliwość 
co do celowości obrony Wilna jako 
niemożliwej. | : ł 

3 grudnia niemiecki komendant 
m. Wilna, Werner, uznał Samoobro- 
nę za istniejącą i rozpoczął z jej 
przedstawicielami pertraktacje. Do 
ogólnego =haosu wpływów, kompe- 
tencyj i pertraktacyj dołączyć trzeba 
czysto akademicką władzę Taryby, 
którą Niemcy uznawali jako normal- 
ny rząd Litwy, na co Polacy nie 
chcieli się zgodzić, jako na władzę 
utworzoną bez ich udziału. Mimo 

oporu Niemców i wrogiej agitacji żv- 
wiołów zbolszewiczałych, akcja Sa 
mobrony rozwijała się energicznie: 

utworzono jadłodajnie, punkty wer- 
bunkowe i na gwałt skupywano od 
Niemców broń i amunicję, którą 

sprzedawali oni bezprawnie, zdemo- 
ralizowani już i zbuntowani przeciw 
własnej władzy wojskowej. : 

Pieniądze powoli nadchodziły, or- 
„ganizowaly się związki: kolejowy 
pod dr. Marczewskim, i harcerzy pod 

kierownictwem malarza Jarockiego. 

Inż. Szopa zwoływał wiece wsku- 
tek których zwiększał się ruch wśród 
klas społecznych, sięgał wsi i napływ 
ochotników był taki, że nie starczyło 
ani broni, ani żywności ani ubrań zi- 
mowych. Sprawa otrzymania broni 
stawała się kwestią życia i Śmierci, 
nie tylko dla żołnierzy ale i dla miesz 
kańców Wilna, Polaków w ogóle. A 
tej Niemcy, mimo rozprzęgającej się 
władzy, dawać nie chcieli, -   

  

Rozmowy litewsko-niemieckie 
w przedeniu wyborów kłajpedzkich © 

RYGA. (Pat.) W związku z mają- 
cymi się odbyć w niedzielę wyborami 
do Sejmiku Kłajpedzkiego, prasa ło- 
tewska przejawia żywe zainteresowa 

nie tym problemem. Jak donoszą, do 
Kłajpedy przybyło kilkudziesięciu 
dziennikarzy zagranieznych, przeważ 
nie z Niemiee i Franeji, eelem obser 
wowania wyborów. 

Duże znaczenie przywiązują koła 
polityczne do rozmów, które odbył 
wczoraj minister spraw zagr. Litwy 
Urbszys z posłem niemieckim w Kow 

»nie Zeehlinem na temat — jak sądzą 
— głównie spraw kłajpedzkich. 

Delegacja Zydów 
u min. Becka. 

WARSZAWA. (Pat.) Min spraw 
zagr. przyjął w dn. 9 bm. delegację: 
żydowskiego komitetu dla spraw ko- 
lonizacji w osobach pp. prf. M. Schor 
ra, sędziego M. Friedego, prezesa 
Agudy i M. Lewina, dra H. Rozma- 
ryna, dra L. Lewite i R. Szereszow- 
skiego. 

Delegacja przedstwila p. ministro 
wi program prac komitetu. Obejmuje 
on w pierwszym rzędzie znalezienie 

możliwości emigracyjnych dła uchodź 
ców żydowskich, przybyłych z Nie- 

miec do Polski oraz dążenie do wzno 
wienia normalnego procesu emigracji 
żydowskiej z Polski. Komitet będzie 
dążył do znalezienia obok Palestyny, 
stanowiącej naturalny teren imigra- 
cyjny dla Żydów, również innych, do 
datkowych krajów imigracyjnych. 

Pan min. Beck podkreślił koniecz 
ność zapobiegawczej i konstruktyw- 

nej akcji emigracyjnej  społe- 
czeństwa żydowskiego, opartej o 
współpracę z kompetentnymi czynni- 
kami państwowymi. 

Ustąpienie dyr. Martina 
WARSZAWA (Pat). Dyrektor gabine- 

tu Min. Skarbu p. Wiktor Martin opuszcza 
na własną prośbę służbę państwową i o- 
bejmuje w Trzyńcu stanowisko członka   zarządu Zakł. Górniczo - Huiniczych   

Zechlin natychmiast po tych roz- 
mowach wyjechał do Berlina. 

Prasa przypuszcza, że rzad litew- 
ski uwzględni postulaty Niemców 
kłajpedzkich i w tej sprawie osiągnię 
to już porozumienie z Berlinem. 

BERLIN. (Pat.) Sytuacja w Kłaj- 
pedzie zaczyna w związku ze zbliża- 
jącymi się wyborami do Sejmiku Kłaj 
pedzkiego interesować żywiej opinię 
niemiecką. Istnieje tu tendcvcja szyb 
kiego rozwiązania problemu przez 
osiągnięcie porozumienia między Rze 
szą a Litwą drogą rozmów dwustron 

I nych, które — jak tu przypuszczają— 

rozpocząć się mają niebawem. 
Wedle opinii kół politycznych Ber- 

lina, rozmowy doprowadzić mogą do 
uwzględnienia żądań ludności niemie 

ckiej, domagającej się szerokiej auto- 
nomii w ramach Republiki Litew- 
skiej. 

-Nowv gube nator 
Kł» fnedv 

KOWNO. (Pat.) wybitny litewski 
działacz w Kłajpedzie Wiktor Gailus 
zostanie mianowany gubernatorem 
Kłajpedy. 

Krytyka programu wicepr. Kwiatkowskiego 

stanowiła osobisty pogląd płk. Wendy 
Zn-mienne ošwiadczenie Szefa Sztabu O. Z, N. 

Przed porządkiem dziennym wczo 

rajszego plenarnego posiedzenia Sej 

mu zabrał głos wicemarsz Wenda, po 

witany przy wejściu na trybunę (jak 

podaje PAT) hucznymi oklaskami i 

złożył następujące oświadczenie: 

W związku z przemówieniem, wy- 

głoszonym przeze mnie w dniu 3 gru 

dnia rb., na plenarnym posiedzeniu 

Sejmu oraz wobec komeniarzy, jakie 
związano z tym przemówieniem, 

stwierdzam, że w przemówieniu mo- 

im dałem wyraz osobistym pogłą- 

dom. 

Oficjalne stanowisko Obozu Zjed- 

noczenia Narodowego w stosunku do 

programu gospodarczego rządu spre- 

eyzowane zostało w deklaracji szefa 

Obozu gen. Stanisława Skwarczyń- 
skiego. 

W imieniu OZN oświadczam, że 
Obóz do poczynań gospodarczych rzą 
du ustosunkowuje się całkowicie po- 
zytywnie, w pełnym przekonaniu, że 

prowadzą one skutecznie do wspól- 
nego nam wszystkim celu — wzmoc- 

| nienia siły Państwa. (Huczne okla- 
| Ski). 

  

Postulaty w sprawie rozwoju ziem wschodn. 
złożone zsstały premerow i w:cepremierowi 

WARSZAWA. (Pat.) Prezes Rady 
Ministrów gen. Sławoj-Składkowski 
przyjął przedstawicieli Towarzystwa 
Rozwoju Ziem Wschodnich w 0So- 
bach: sen. Aleksandra PRYSTORA, 
prezesa Bronisława HEŁCZYŃSKIE- 
„GO i prezesa Jana RZYMOWSKIE- 
GO, którzy przedstawili sprawę inwe 

stycji na Ziemiach Wschodnich i zło- 
żyli odpowiedni memoriał. 

WARSZAWA. (Pat.) Pan wicepre- 
mier i minister skarbu E, Kwiatkow- 
ski przy jął na specjalnej audiencji 
delegację prezydium Tow. Rozwoju 
Ziem Wschodnich.   
  

W grudniu 24. przyjechał z War 
szawy kpt. Klinger, jako pomocnik 
gen. Wejtki, na szefa sztabu i łączni- 
kowego z warszawskim dowództwem. 
A więc wileńska Samoobrona zaliczo- 
na została do normalnego wojska pol 
skiego na Litwie z gen. Wejtko jako 
dowódcą i gen. Mokrzeckim jako 
kom. miasta. Był to definitywny i wy- 
raźny akt polityczny, stawiający Niem 
i cywilne władze oraz polityków war 
szawskich wobec faktu dokonanego. 

Brygadę Samoobrony zamieniona 
na Pułk Strzelców i Pułk Ułanów, dn. 
29 grudnia wydano rozkaz mobiliza- 
cyjny i bohaterska ludność Wilna tłu 
mnie stanęła do biur. Ale nie było ją 
w co ubrać ani uzbroić... 

W noc Sylwestrową rozpoczęło się 
zdobywanie ,„Wroniego Gniazda”, tak 
wilnianie nazwali zaopatrzony i ufor 
tyfikowany lokal na ul. dziś Dąbrow- 
skiego (od nazwiska rotmistrza, któ- 
ry prowadził tę akcję) z którego ko- 
muniści uczynili fort-jaczejkę do dal- 
szej akcji w mieście, dokąd przedosta 
wali się w przebraniu i po kryjomu z 
furami broni, ukrytej pod słomą. 

Po całonocnej walce bolszewicy 
wywiesili białą chorągiew. Wskutek 
tej kapitulacji, polskim oddziałom do 
stało się dużo tak potrzebnej broni a 
zwycięstwo podniosło ducha miesz 
kańców i świeżo zorganizowanych od 
działów. Wilno ustroiło się w białe o- 
rzełki a wyniesienie się Niemców na 
Pohułankę, skąd wystawili armaty, 
pozwoliło mieć złuczenie, że się jest 
wreszcie u siebie, bez obcych. 

Ale od Oszmiany, Mołodeczna i Lidy 
szły wojska bolszewickie. Trzeba było 
z nimi walczyć lub... uciekać. Tymcza 
sem do normalnej organizacji wejska 
było daleko. Taryba i Niemcy ustosun 
kowani wrogo, Żydzi jak najbardziej 
niechętni. Walki jednak rozpoczęły 
się pod Wilnem dość szczęśliwie. Ale 
już 3 stycznia bolszewicy zajęli Anto 
kol a 5 byli na Górze Trzykrzyskiej. 
Lokalu sztabu na Zarzeczu, ostrzeli- 
wanego przez baterie bolszewickie, 
broniło POW z por. Gołębiowskim. 
Rada Miejska przybyła do sztabu, pro 
sząc o zaniechanie obrony, gdyż jest 
niemożliwa a tylko rozwścieczy Ros- 
jan. 

Wobec tego w Wace, dnia 6 stycz 
nia stanęła umowa z Niemcami, że-od 
działy Samoobrony zostaną odstawio- 
ne do Łap (ówczesna granica Polski), 
mają oddać broń, która im potem (?) 
będzie zwrócona itp. 

W Landwarowie 6.1. odbyła się 
owa ciężka i nad wyraz bolesna chwi 
la ładowania młodzieży do wagonów. 
Oddział konny rtm. Dąbrowskiego ru 
szył ku Polsce na przełaj. Nazajutrz 
rano, po brutalnym rabunku w Grod- 
nie przez Niemców, pastwiących się 
nad słaniającymi się ze zmęczenia 
chłopcami, odstawiono ich wreszcie 
do Łap, stamtąd odesłały ich władze 
polskie do Ostrowi-Komorowa, by nie 
bawem wcielić do Litewsko-Białorus- 
kiej Dywizji gen. Iwaszkiewicza, jako 
Pułk Wilnian, który potem miał 
szczęście odbierać Wilno z rąk bolsze 
wiekich. 
Oto suche streszczenie krótkiej chwi- 
li obrony Wilna przed przeważający- 
mi siłami nieprzyjaciół. Ale te krótkie 
dni ileż mieściły w sobie chwil tragicz 
nych łub radosnych nadziei, ileż bo- 
haterstwa i poświęcenia! Ileż odwagi 
i zapału tych młodziutkich chłopców 
i dziewczątek, które wtedy i potem 
przedzierały się z wiadomościami i za 
wsze biegły na ratunek Ojczyzny. 

Te dzieci Wilna, urodzone w nie- 
woli, nie chciały jarzma, nigdy do nie 
go nie przywykły. Przez trzy pokole- 
nia nie przejęły się duchem niewolni 
ków. Tliła w nich z mlekiem matek 
wyssana tęsknota i miłość do wolnej 
i niepodległej Ojczyzny i jej szli od- 
dawać życie w ofierze. 7 

W. wielkiej, nieśmiertelnej. armii, 
która przez 125 lat walczyła o Polskę, 
drobna garść Samoobrony wileńskiej 
ma też swą kartę nieśmiertelną. 

Hel. Romer. >



Sejm powośał komisję 

„KURJER” [4637]. 

dla zmiany ordynacji wyborczej 
WARZAWA (Pat). Wczoraj odbyło się 

plenarne posiedzenie Sejmu w obecności 
członków rządu z p. premierem i p. wice 
premierem na czele, Po oświadczeniu wi- 
cemarszałka Wendy, o czym podajemy na 
innym miejscu, Sejm skierował w pierw- 
szym czytaniu szereg rządowych projek 
łów ustaw do komisyj. 

\МуЗогу kosztowały 2 miln. zł. 
Po krótkim referacie p. Browińskiego 

Izba przyjęła w drugim i trzecim czyłaniu 
projekt ustawy o dodatkowym kredycie 
na rok 1938-39 na koszty wyborów do Sej 
mu i Senatu Koszty te wynoszą zł. 1.980 
tys. i znajdują pokrycie w zwiększonej 
wpłacie Monopolu Tyłoniowego. Są one 
o oxoło 140.000 zł. wyższe niż koszty wy 
borów przy poprzedniej ordynacji wybor- 
czej. 

Urzędnicy zagraniczni 
Pos. Surzyński referował sprawę o do 

datkowym kredycie na zaangażowanie u- 
rzędników ryczałtowych w urzędach za- 
granicznych. Zwiększenie kredytu spowo- 
dowane zostało zwiększoną emigracją 
rolną. 

Rząd wniósł ustawę zwiększenia dotacji 
o 90.000 zł. wa 30 etatów urzędników pań 
stwowych. Pokrycie uzyskuje się przez 
zwiększenie . wpłaty monopolu spirytuso- 
wego o tę kwołę. 

Projekt usławy przyjęto w drugim i 
irzecim czytaniu. 

Wal<a z pryszczycą 
Pos. Ostafin referował projekt ustaw, 

o dodatkowym kredycie na zwałczanie za 
raźliwych chorób zwierzęcych. W roku 
1937 pryszczyca od zachodu podeszła do 
Polski i szerzyła się dalej na wschód. W 
budżecie zwyczajnym na rok bieżący by- 
„ło na zwałczanie tej choroby 1.680.000 zł 
Rząd wystąpił z projektem zwiększenia 
kredytów na ten cel o 500.000 zł. Komisja 
po bliższym rozpoznaniu sumę tę uznała 
za niewystarczającą, skoro same odszkodo 
wanie za padłe bydło w myśl ustawy wy 
nosi 1.700.000 zł, otóż komisja zwiększa 

kwołę dodatkowego kredyfu z 500.000 
na 1.700.000 zł. 

Ustawę w brzmieniu komisji przyjęto 
w drugim i trzecim czytaniu. 

Emigracia 
P. Żyborski referował sprawę dodatko 

wego kredytu na opiekę nad emigrantami 
za granicą, W ostatnim okresie emigracja 
do Niemiec wyniosła 60.000 osób. Do Ło 
twy 17.500, do Estonii 4.000. Są to cyfry 
emigracji sezonowej. Obok tego mieliśmy 
emigrację stałą, która wynosiła: do Fran 
cji 18.700, do Belgii 1.500, do Luxembur- 
ga 300, a do Ameryki 18.000. Okazuje się 
pofrzeba zwiększonej opieki głównie w 
dziedzinie szkonictwa i ochrony młodzie 
ży przed akcją komunistyczną. Rząd pro- 
ponuje zwiększenie tych wydatków o 600 
lys. zł. a pokrycie znajduje się w zwięś- 
szeniu wpłaty z Monojolu Spirytusowego 
o łakąż sumę, przyjęto w drugim i trzecim 
czytaniu. 

Котогле 
P. Starzewski referował ustawę o prze- 

dłużeniu obniżenia komornego. Jak wia 
domo ustawa z 1 lutego 1938 r. przedłuży 
ła obniżkę w myśl dekretu z r. 1935 do 
końca roku bieżącego, po czym komome 

DLA KASZLĄCYCH I OSŁABIONYCH 
KARMELKI 
I EKSTRAKT LELIW 

GRYPA PRZEZIĘBIENIE 
BÓLE GŁOWY ZĘBÓW 

JI Żąpając ORYGINALNYCH PROSZKÓW Daras 2 „KOGUTKIEM“ 

ŻĄDAJCI ENO-NERVOSIN“ 
TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

KACH HIGIENICZNYCH. 

Obrady kała 
parlamentarreso OZN 

e WARSZAWA (Pat). W godzinach ran 
nych odbyło się plenarne zebranie Koła 

‚ Parlamentarnego OZN pod przewodnict- 
wem szefa obozu, gen. Słanisława Skwar 
czyńskiego., poprzedzone zebraniem za- 

rządu łegoż. Koła. W czasie obrad omó- 
wione zosłały sprawy bieżące. Na zebra 

niu plenarnym Koła ustalono m. in. powo 

łanie do życia zespołów  zagadnienio- 

wych. W przyszłości zebrania płenarne 

Koła parlamentarnego OZN będą z reguły 

obradami zarządu Koła. 

      

miało wzrastać co kwartał o 2 i pół proc. 
podsławowego komomego, aż do osi:g- 
nięcia pełnej wysokości łego podstawo- 
wego komormego. Obecnie rząd przedkła 
da projekt przedłużenia obniż<i obecnie 
obowiązującej do końca marca 1940 r., a 
zatem o 5 kwartałów, 

Rząd motywuje zarządzenia swe m. in. 
tym, że zamierzone jest utrzymanie podat- 
ku specjalnego do końca marca 1940 r., 
że zatem równocześne zniesienie obniżki 

komomego musiałoby odbić się ujemnie 
na budżecie domowym szerokich rzesz pra 
cowniczych. 

Ustawę przyjęło w drugim i trzecim 
czytaniu. 

Do ksmisji dla zmiany 
ordynacji wybrrczej 

przewidzianej w składzie 30 posłów, mat 
szałek zaproponował 30 kandydłaów. Nie 
zależnie od propozycji marszałka wysunię 

  

łe zosłały jeszcze kandydatury: p. Szwarc 
bardia i p. Ratajczaka. Na 159 głosują- 
cych ważnych głosów było 159, bez- 
względna większość 80 głosów. Głosów 
159 otrzymali pp.: Bardziński, Bartoszek, 
Browiński, Brylski, Dobrowolski, Lepecki, 
Milewski Józef, Ostachowski, Pankiewicz, 
Piotrowski, Pleszczyński, Rostek, Sikorski, 
Starzewski, Surzyński, Trębicki, Trzeciak, 
Wieczorkiewicz, Żyborski. Głosów 158 o- 
trzymał p. Deryng, głosów 157 Doelinger, 
głosów 156 — pp. Matras i Putek, głosów 
153 — Machlejd i Pyszko, głosów 152 — 
Stahl i Wenda, głosów 115 — Witwickl. 

Ci posłowie wchodzą więc w skład komi 
sji dla zmiany ordynacji wyborczej. 

Odpadł p. Szwarcbardł, który otrzymał 
15 głosów i p. Ratajczyk, na którego pa- 
dło 55 głosów. 

Na tym porządek dzienny został wyczer 
pany. Wnioski i interpelacje będą odczy   łane na nasiępnym posiedzeniu. 

Nowy biskup prawosławny ‚ 
przed obrazem M. B. Ostrobramskiej 

W dniu 9 bmśs w godzinach popo- 
łudniowych przybył do Wilna nowokon- 
sekrowany biskup Polskiego Autokefali- 
cznego Kościoła Prawosławnego J: E. kr. 
biskup Mateusz (Siemaszko), który obej- 
mie stanowisko biskupa wikariusza die- 
zecji wileńskiej. W czasie podróży J. E. 
ks. biskupowi towarzyszył naczelny kape- 
lan wojskowego Duchowieństwa Prawo- 

  

  
  

Proces o porwanie gen. Miillera 
obfituje w szereg charakterystycznych momentów 

PARYŻ. (Pat.) Piąty dzień proce- 
su przeciwko Skoblin-Piewickiej, os- 
karżonej o współudział w porwania 
gen. Miillera, przyniósł cały szereg 

momentów, wykorzystywanych w 
sposób sensacyjny przez obronę lub 
przedstawiciela powództwa cywilne 
go. 

M. in. w toku procesu przedstawi- 
ciel generałowej Miillerowej, jako 
przedstawiciel powództwa cywilnego, 
odczytywał szereg dokumentów. któ- 
rych treść odbiegała dość daleko od 
treści samego porwania gen. Miillera, 
a dotyczyła działainości Kominternu 
  

Min. Sw'ętesławski 
w Kowne 

KOWNO. (Pat.) W przejeździe do 
Helsinek zatrzymał się w Kownie 

min. Świętosławski. Na dworcu po- 
witał go min. Charwat wraz z człon- 
kami poselstwa oraz zastępca dyrek 
tora protokółu litewskiego Min. Spr 
Zagr., Deksnys. Min. Świętos.awski 
zwiedził Kowno, jego zabytki i mu- 
zeum. 

W przyjęciu, wydanym na cześć 
mim. Świętosławskiego przez posła R. 

„.P., wziął udział zastępujący nieobec- 
nego litewskiego ministra Tomkunasa 
wicemin. oświaty Masiliunas, przed- 

stawiciele litewskiego świata nauko- 
wego, rektor uniwersytetu Romer i 
inni. 

Patwierdzenie 
W numerze niedzielnym naszego pis 

ma pisaliśmy o dymisji wicemin. Aalexan- 
drowicza. Wiadomość ta obecnie po- 
fwierdza się: 

WARSZAWA |Pafl. Pan Prezydent Rze 
czypospolitej przychylając się do prośby 
Jerzego Alexandrowicza, podsekretarza 
stanu w Ministersrwie W. R. i O. P. zwoł- 
nił go z zajmowanego stanowiska. 

Powodem dymisji, według naszych in 
formacyj, miała być różnica zdań między 
p. Premierem, a wiceministrem Alexan- 
drowiczem w sprawach młodzieżowych. 

granicą. 

W ciągu przedpołudnia piątkowe- 
go przesłuchiwano jednego z prze- 
wodcėw białej emigracji rosyjskiej, 

b. gen. Szatiłowa, przybyłego na pro- 
ces zza granicy, ponieważ został wy- 
dałony z granie Francii za organizo 
wanie oddziałów rosyjskich, mających 

walczyć w oddziałach gen. Franco w 
Hiszpanii. 

Przy przesłuchiwaniu gen. Szati- 
łowa doszło do sensacyjnei kontro- 

wersji między adwokatem Plewiekiej 

i organizacyį komunistycznych za | a adwokatem gen. Miillerowej, który 
zapytał obrenę Plewiekiej, czy chec 
w swej obronie wysuwać tezę. iż por 
wanie gen. Miillera było dziełem czer 
wonych czynników hiszpańskich. 

Incydent ten zakończył się równie 
sensacyjnym  pogodzeniem się obu 

adwokatów, którzy oświadczyli zgod 

nie ku zdumieniu publiczności, iż 
przypisują porwanie gen. Miille ezyn- 
nikom GPU. Obrońca Plewickiej 0ś- 
wiadczył, że stoi on również na tym 
samym stanowisku, lecz uważa, iż 

Plewicka osobiście w sprawie tej nie 
brała żadnego udziałe- 

  

  

[CZEKOLAN 

konsulatu 
TUNIS (Pafj. Agencja Havasa donosi: 

wśród aresztowanych w ostatnich dniach 
za anfyfrancuskie demonstrecje znajdują 
się, prócz przewodniczącego „Dopo La- 
voro” w Tunisie, Ubaldo Rey'a, dwaj 

W Rumunii nie bedzie 
CZERLNIOWCE [Pat]. Władze rumuńskie 

wydały zakaz urządzania choinek na świę 
fa Bożego Narodzenia, ponieważ jes! fo 

Wczoraj Sąd Okręgowy w Grod- 

nie na sesji wyjazdowej w Słonimie 

rozpoznawał sprawę Siwego Romana,   lat 32, oskarżonego o to, że w dniu 

14 czerwca br. w celach rabunko- 

A. ЭНАФ 5. л. 
FABRYKA CZEKOLADY w KRAKOWIE 

W Tunisie aresztowano urzędników 

  

to kwestla zaufania, 
azaufanie — to firma 

S В P e 

włoskiego 
członkowie konsulatu włoskiego, Nasiro 
Azzuro I Vestri Luciano. Oskarżeni oni są 
© wznoszenie podburzających okrzyków I 
znieważenie narodu francuskiego. 

choinek świątecznych 
Jest to bowiem „zwycz»| nierumuński* 

zwyczaj nierumuński, a ponadfo szkodliwy 
dła stanu zalesienia kraju. 

Bratobójca z pow. słonimskiegó 

został skazany na Śmierć 
wych zabił swego brata, Jana, brato. 
wą, Emilię i dwoje nieletnich dzieci 

Oskarżony Roman Siwy został 
skazany na karę śmierci przez powie 
szenie. 

  

Dięgł pred palią, ryzykując kok z drngego piętra 
Aresztowanie rzekomego dyr. trustu holenderskiego w Wilnie 

24 oszustwa w ciągu ikiliku smiesięcy 

Policja śledcza w Wilnie aresztowała 

nlejakiego A. Gicewicza, który w ciągu 

kilku załedwie miesięcy dokonał... 24 

oszustw. 
Gicewicz podawał się wszędzie za 

dyrektora 
HOLENDERSKIEGO TRUSTU 

EKSPORTOWEGO > ' 

1 pomysiowymi kombinacjami wyłudzał 
pieniędzy od naiwnych. Wpierw grasował 
on w Warszawie, następnie przeniósł się 

do Białegostoku, gdzie w <iągu krótkie- 

go okresu czasu „dokonał” 7 afer. Czując 
|że mu pod nogami grunt się pali, oszust 
| zbiegł z Białegostoku do Grodna, gdzie 
| miał być aresztowany w-jednym z miej- | no w więzieniu na Łukiszkach. 

scowych hoteli. W ostatniej chwili Jed- 
nak, aferzysta zbiegł przed policją, 
SKACZĄC Z OKNA DRUGIEGO PIĘTRA 

Z Grodna „reprezenfant” , fikcyjnego 
trustu zagranicznego przybył do Wilna, 
gdzie go odrazu ujęfo. Gicewicza osadzo 

(6). 

8 lat więzienia za oszpecenie męża 
Potworny czyn zazdrosnej kobiety 

Wczoraj Sąd Okręgowy rozpoznał 
sprawę Weroniki Sienkiewiczowej, 
mieszkanki Włodzimierza Wołyńskie 
go, oskarżonej o oblanie męża swego 
żrącym płynem. 

Weronika S. podejrzewała męża 

swego o zdradę. Pewnego dnia porzu | ehy i zaproponował jej powrót do do 
mu. W odpowiedzi oblała go kwa- ciła go i udała się do Wilna, gdzie 

otrzymała pracę w Domu Noclego- 

wym Kobiet na ul. Żydowskiej 10 
Mąż Sienkiewiczowej po pewnym 

czasie przybył do Wilna pełen skru 

sem, potwornie oszpecając. 

Sąd skazał oskarżoną na 8 lat wię 
! zienia. Osadaono ją natychmiast. (z). 

        

| lcktrycznym 6 Murzynów: 3 72   

sławnego ks. ppłk Fedorońko. . 
Na dworcu J. E. ks. biskupa Mateusza 

w imieniu. wojewody wileńskiego powitał 
naczelnik wydziału społeczno-polityczne* | 
go Marian Jasiński. Na powiłanie przy* 

bylina dworzec przedstawiciele władz 
wojskowych, miejscowego duchowieńst- 
wa, delegacja prawosławnych Polaków W 
Wiłnie oraz przedstawiciele społeczeńsł: 

wa białoruskiego. 

Podczas powiłania, jakie się odbyło 
w sałonach recepcyjnych dworca, ducho- 

wieństwo jak również przedstawiciele 

społeczeństwa białoruskiego wyrazili swą 

radość z przybycia do Wilna biskupa | 

prawosławnego Polaka. 

Z dworca J, E. ks biskup Mateusz wraz — 

z ołoczeniem odjechał do cerkwi Św. Du- 

cha, gdzie zostało odprawione nabożeń- 
stwo. W drodze przez Ostrą Bramę modlił 
się przez chwilę przed Cudównym Obra- 
zem Matki Boskiej Ostrobramskiej. 

Na progu cerkwi powiłał nowego bi- 
skupa członek miejscowego konsystorza - 
oraz delegacja uczniów prawosławnych, 
uczęszczających do szkół wileńskich. 

Po nabożeństwie J. E. ks. biskup Ma* 
łeusz udał się na Rossę, gdzie złożył 
u stóp mauzoleum z sercem Marszałka 
Piłsudskiego wiązankę kwiatów. 

Essportacja zwłek 
ks. arcybiskupa 
Terdarowicza 

LWÓW (Pał). © godz. 13,50 przybył 
do Lwowa na uroczystości pogrzebowe 

ks. metropolity obrz. ormiańskiego J. Te“ | 

odorowicza — J. Em. ks. kardynał Hlond; 

prymas Polski. 

© godz. 17 odbyła się uroczysła eks 

poracja zwłok zmarłego metro polity 

lwowskiego, obrządku ormiańskiego, ks. 

arcybiskupa Teodorowicza. 

Po modłach dostojnicy kościelni i de- 

legacje opuścili katedrę, której bramy 2% 

stały otwarte dla publiczności. 
Zdjęto również metalową pokrywę tru 

mny tak, že wiemi mogą przez szkłane 

wieko oglądać posłać zmarłego Arcypa* 

sterza. 

Dziennikarze 
interweniują - 

w sprawie przepisów wyko0* 

nawczych do dekretu 
prasowego A 

WARSZAWA. (Pat.) 9 bm. dyrek* , 

tor Biura Badań Specjalnych prezes% 

Rady Ministrów, Mieczysław Lepeckh 

w obecności kierownika referatu pra 

sowego w Ministerstwie Spr Wewe 

radcy Wiktora Piotrowicza, przyj 

prezesa Zwąizku Dzienikarzy R. >" 

red. Mieczysława Ścieżyńskiego, sek“ | 

retarza generalnego Związku red. Me 

darda Kozłowskiego i prezesa Syndy” 

katu Dziennikarzy Warszawskich 

red. Jerzego Wiewiórskiego. którzy 

złożyli memoriał w sprawie przepi 

sów wykonawczych do dekretu prž 

sowego, uzupelniając go obszern: 

ustnymi komentarzami. 

Memorial powyžszy zostal oprac0 

wany przez komisję specjalną Zwią” 

ku Dziennikarzy R. P. 

Prof. Bułhak 
znowu laureatem konkursu | 
KATOWICE (Pat). Ogłoszony w roku 

1937 przez Zw. Propagandy Turystyki kot 
kurs na zdjęcia fotograficzne z woj 

twa śląskiego zosłał rozstrzygnięty. № 

konkurs nadesłano około 350 prac o 
"tej Polski. Poziom prac na ogół b 

wysoki. 

Sąd konkursowy, po rozpatrzeniu 3 
desłanych zdjęć przyznał nagrodę pierw 

szą w wysokości zł. 150.— pracom оляй 

czonym godiem „Olza“ — Jana Bu 

z Vilna. 

Ultimatum powstańcom 
arabskim _ 

JEROZOLIMA. (Pat.) Komenda ) 
wojsk w południowej Palestynie JĄ 

sił 14-dniowe ultimatum, w który” . 

domaga się zaprzestania aktów poż 

tażowych na kolejach i innych Ś ё 
kach komunikacyjnych, w przes 
nym razie zamknięty zostanie 
i cała komunikacja w Jaffie. 

6 Murzynów na fotel" 
śm'erci и 

Rej NOWY JORK. (Pat.) W m l p 
ville (Georgia) stracono na f0 zaból 

  
stwo komednanta policji w - 
son, 2 za zabójstwo wartownika rb 
1 za zabójstwo farmera i jego * 
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Mussolini a Rzym starožytny 
Zapatrzony w wielkość starożyt- 

nego Rzymu, Duce zwraca się zawsze 
myślą do największych dni chwały i 

potęgi stolicy. Po uporządkowaniu 
centrum zabrał się do innych dziel. 

nic 

Oto nad Tybrem znajdowało się 
do niedawna ghetto żydowskie, brud 

ne, krzykliwe, biedne, przypominają 
ce nam niektóre dzielnice miast pol- 

skich. Wolą wodza zburzono bezwar 
tościowe domy, które zagnieździły się 
wokoło teatru Marcella, siostrzeńca 
Augusta, na którego natchniony 
hymn pochwalny napisał Wergiinsz 
w VI ks. Eneidy. Wspaniałe resziki 

teatru odrestaurowamo i zabezpieczo 
no przed dalszym zniszczeniem. Obok 
nich zbudowano piękną autostradę. 
wychodzącą z placu Weneckiego i pro 
wadzącą ku morzu, „via dell* Mare". 
Analogia do czasów storożytnych na 

suwa się sama przez się. Jak po po 
konaniu Kartaginy Rzymianie zwró- 
cili się ku morzu, na którym zapano- 
wali niepodzielnie, tak dzisiaj „via 
dell“ Mare“ ma byč symbolem przez- 

naczenia Ttalii. ma wskazywač naro- 
dowi, w jaką stronę ma skierować wy 

siłki swego ducha. 

Ze wszystkich imperatorów rzym 
skich ma Duce — jak się zdaje — 
największy pietyzm dla Augusta. Nie 
dawno zamknięta wystawa retrospek 
tywna „imperium“ ku uezczeniu dwu 
tysięcznej rocznicy urodzin pierwsze 
go cesarza rzymskiego jest wymow- 

nym tego dowodem. Zebrano na tę 

wystawę, o ile to bvło możłiwe, wszys 

tkie po nim pamiątki. wydarto nawet 
ziemi kilka ważnych taiemmie, bv 
pokazać Światu, jak wielkie dzieła 
powstały za czasów naiwiekszego 2 
tesarzv. 

Wśród tych dzieł Ołtarz Pokoju, 
„Ara Pacis", należał do najpiękniej- 

szych. Kiedy August po pacyfikacji 

Gallii i Hiszpanii wracał do Rzymu 

w roku 13 przed Chr., senat uchwalił 

wzniesienie na jego cześć Ołtarza Po- 

koju na polu Marsowym, jak czyta- 

my w doniesieniu samego cesarza. Oł 
tarz ten przypominający pod niejed- 

nym względem ołtarze Attalidów Per 

gameńskich, zbudowano przy via La- 

ta, nieopodal dzisiejszego „Corso Um 

herto I*, Uroczystość poświęcenia oł- 

tarza odbyła się 30 stycznia 9 roku 

przed Chr. Wziął w niej udział An- 

gust w otoczeniu całei rodziny i naj- 

wyższych dostojników państwa. 

Wsnamiala procesję świty cesarskiej 

uwieczniono w marmurze i ozdohio 

no tą płaskorzeźbą boki ołtarza. Kil- 

ka fragmentėw tej rzeźby znajduje 

się w muzeum florentyjskim, watv- 

kańskim, narodowym rzymskim. Mus 

solini zarzadził wydobycie reszty fra 

gmentów. które kryły się pod kinote- 

atrem „Olimpia“, by odbudować oł- 

tarz wielkiego cesarza. Prace są w to 

ku, należy się spodziewać, że nieba 

wem stanie pommik, który wielki bu 

dowmiczv wielkiej Tfalii poświęci czci 

założyciela starożytnego Imperium 

Romanum. . 

Wielką pamiątką po Auguście by 

ły szczątki jego probowca nad Tyb- 

rem. Według tradycji pochodzącej z 

czasów przedhistorycznych nie wol- 

no było grzebać zmarłych w obrębie 

miasta. Dla Augusta zrobiono wyją- 

tek. Według opisu Strabona, był to 

wielki kopiec zwężający się ku górze 

w tarasach obsadzonych drzewami. 

Na szczycie wznosił się posąg Angu- 

sta. Dziwne losu koleje przechodziło 

EET DI IASSTE WE OTOZ OCOCEAA 

Zgromadzenie Zw. Polaków 
z kresów białoruskich 
Odbyło się wałne zgromadzenie Związku 

Polaków Zakordonowych z Kresów Białoru 

skich przy bamdzo licznym udziale członków 

tej organizacji. 

Nawiązując do ostatnich zarządzeń o zgła- 

šzaniu mienia obywateli polsktcn za granicą 

— poruszono kwestię mienia i kapitałów, po 

tostawionych w Sowietach oraz podkreślo 

no nieprzedawnione prawa polskie. 

Nowobrany Zarząd w osobach pp. Br. 

lżyckiego Hermana — prezesa, J. Podhor- 

skiego - Okołowa — wiceprezesa, J. Mackie 

wicza — skarbnika, Z. Burczak Abramowicza 

— sekretarza oraz pp. J. Ciundziewickiej, J. 

Hłaski, W. Ipohorskiego  Lenkiewicza, M. 

Obiezierskiego, R. Tórczyńskiego i L. Bro 

dowskiego przystępuje do podjęcia prac w 
kierunku ożywienia dotychczasowej działal 

ności Związku oraz zrzeszenia tych, których 

Trakt Ryski oderwał od stron rodzinnych. 
Walne zgromadzenie wystosowało depe 

$ze hołdownicze do P. Prezydenta Rzplitej 
IP. Marszałka Śmigłego-Rydza. 

Obradom przewodniczył prezes dyr. Ban 

ku Ziemskiego p. St. Bochwie.   

(Dokończenie) 

to mauzoleum. W czasach średniowie 
cza zamieniono je na fortecę. W róż 
nych czasach przedsiębrano wykopa 
liska, które doprowadziły ten cenny 
pomnik starożytnego świata do strasz 
nego zniszczenia, W murach jego w 
19 wieku urządzono cyrk, w którym 
małoduszni Rema potomkowie okla- 
skiwali produkcje klownów. W. po- 

czątkach dwudziestego wieku zamie- 
niono grobowiec na salę koncertową, 

gdzie jeszcze w roku 1925 zachwycał 
a tonami wielki mistrz Paderew 
ski. 

Mussolini nie mógł znieść profa- 
nacji szczątków, które kryły w sobie 
kiedyś popioły Augusta, kazał zdemo 
łować wszystkie budynki od Corso 
Umberto aż po Tyber i odsłonić pa 
miątkę po wielkim cesarzu. 

W tym pietyźmie wodza Italii do 
Augusta nie trudno dopatrzeć się je- 
szcze jednego momentu wielce chara 
kierystycznego dla wszelkich jego po 
czynań. August opanowawszy sytua- 
cję i przywróciwszy ład w państwie 
postanowił odrodzić -społeczeństwo 
rzymskie, zdziczałe wskutek długolet 
nich wojen domowych, postanowił za 
szczepić wiarę w duszach, które wyz 
były się wszelkich skrupułów... 

Nawiązanie stosunków z Kościo- 

łem. pakt lateraneński, przywrócenie 
godła Zbawienia w Kolosenm, ustunię 

tego przez rządy masońskie. umiesz- 
czenie znowu krzyża na wieży kanpi 
tolińskiej składają dostateczny do- 
wód, że Mussolini idzie tymi samvmi 
drogami ku wielkości państwa. Przy 
świeca mu tem sam cel. chociaż wa- 
rumki jakże się zmieniłvl... 

A uporządkowanie placu Watvkań 
skiego i otworzenie widoku na bazv- 
likę św. Piotra, skad idzie błogosła- 
wieństwo Urbi et Orbi, czy ma inne 
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Mysiana poniatok (amnobrany 
W holu Bibl. im. Wróblewskich znaj- 

dą się różne pamiątki ze strasznego zaiste 

okresu, kiedy Wilno od 28,X. 1918 do 

5.. 1919 r. przeżywało przygotowania 
i odważne lecz słabe próby walk poli- 

tycznych z Niemcami i bojowych z bolsze 

wikami. 
Więc zobaczymy afisze propagando- 

we, broszur sporo, odezw, wbrazujących 

te wstrząsające chwile. Fotografie i obra- 

zy to chyba najciekawszy dział, dwa auto- 

porirety & p. Gołębiowskiego Witolda, 

komendanta POW, portret ś. p. Wiwul- 

skiego, rzeźby tegoż artysty i pamiątki, 
obraz Jarockiego, poriret ś. p. mjra Wład. 

  

Wieczór Hanki Ordonówny 
Od wielu lat popularna „Ordonka“ cie 

szy widzów tańcem, deklamacją i mimiką. 

Z lat okupacji niemieckiej pamiętamy ją w 

Qui.pro-quo warszawskim przeważnie jako 

tancerkę, później talent jej rozwinął się ra 

czej w kierunku melodeklamacji, w której 

osiągnął wysoki i oryginalnością nacechowa 

ny poziom artyzmu. Umiała wybrać tema- 

ty, odnawiać repertuar rozciągając skalę 

produkcji od komizmu, pantominy, łobu 

zerii, do ról charakterystycznych, aż do wy 

sokiego napięcia dramatycznego. Wszystkie 

produkcje podkreślane były zawsze dosko 

nale plastyczną gestykulacją, zmanierowa 

ną, stylizowaną lub ziekka rubaszną, ałe aa 

wsze bardzo trafną, oraz » wspaniałymi 

wprost pomysłami kostiumowymi, których 

obgactwo i nastrojowość rywalizowały ze so 

bą, dając obrazy bajecznie kolorowe. Wscye 

tkie te zalety widzieliśmy znowu onegdaj, 

na Pohulance. Dlaczego sprzeniewierzyła się 

p. Ordon-Tyszkiewiczowa starej i zasłużo 

nej Lutni, która ma więcej miejsc niż teatr 

na Pohulance? Któż wie? W każdym rasie 

i tubiona artystka i piękny cel — pomoc dla 

biednych dzieci, którym poświęciła dochód, 

zgromadził tłumy. Teatr był pełny. Ujrzeli 

imy zwykłe rzeczy, ale które się zawsze po 

dobają. Na czym polega artyzm i urok, ma 

gnes i sugestia Ordonki? Wszak głosu do 

śpiewu mie ma. W deklamacji często jest 

sztuczna, afektowana i zmanierowana, efek 

ty jej są dość jednostajne, gesty nonszalan- 

ckie i szablonowe... a jednak. Jest w tym 

wszystkim coś, co przekonywa i wzrusza, 

porywa i denerwuje. Głos przechodzić pot 

rafi ze sztucznej rozwlekłości do gorącego 

patosu, do przenikliwych akcentów . praw- 

dy, do przerażenia i wstrząsu. Jakże pięk 

ne były onegdajsze deklamacje na temat 

krwawej Hiszpanii, podkreślone czerwono. 

białymt sztandarami na tłe czarnego stroju 

(Po zabiciu kochanka, stoi nad rzeczką Man 

zanares „ni biała ni czerwona, tylko Hisz- 

panka* na straży). Albo z zupełnie innego 

  
  

  

„KURIER“ [4657]. 

znaczenie? Kilka ulic zniknęto z po 
wierzchni ziemi, z 6 rzędów budyn- 
ków na przestrzeni przeszło pół km 
nie pozostało ani śladu. 

W całej działalności wodza wszys 
№0 jest cełówo obmyślane, wszystko 
opracowane w szczegółach. A przy- 
patrzmy się postawie dzisiejszego spo 
łeczeństwa włoskiego! Naród ten 
„quantum mutatus ab illo", który zna 
liśmy przed wojną. Z narodu beztros 
kiego w oczach naszych wyrasta, a 
raczej jak Feniks z popiołów odra- 
dza się naród wielki, wielkością upo 
jony, pewny siebie. Mimo woli nasu- 

wa się na myśl trafne powiedzenie 
Horacego: ,„Mutavit mentes populus 
levis et calet uno discendi studio“ — 
zmienił swą naturę beztroski naród 
i płonie jedną żądzą uczenia się, tak 

uczenia się swej wielkiej przeszłości 

i wyciągania z niej nauki na przysz 
łość... A nauczył go tego jeden czło- 

wiek, który przez szereg lat ten mo- 

ment wielkości podkreśłał przy każ 

dej sposobności... Sam byłem šwiad- | 

kiem. jak Duce na zgromadzeniu fa 

szystów w Augusteo, w onej sali kop 

certowej w mauzoleum Augusta wo 

łał: „Wy jesteście narodem wielkim, 

wyście dali światu kulturę, na was 

patrzą dzieje trzech tysięcy lat. Okaż 

cie się godnymi wielkich przeznaczeń. 

do których was prowadzi Opatrz- 

ność'. 

Czyż można się dziwić, że naród 

stara się podnieść sie na wvžvnv. 
wskazane mm przez wodza? Tak Mus 

solini fest nie tvlko od czasów wie! 
kich Cezarów naiwiekszym budowni- 
czym Rzymu, wielrim wskrzesicielem 
imperium, lecz także wielkim wvcho 
wawcą swego marodn. 

Prof. dr Jan Oko. 

Dąbrowskiego i pułk. Bobiatyńskiego. 
Rzeźba ś. p. Bałzukiewicza i maska. Tro- 

'chę dokumentów, broń, siodła, lance, ka- 

rabiny, granaty ręczne, szable. 
Osobny pokój poświęcony zmarłym w 

obronie Wilna, tym dzielnym,  nieustra- 
szonym ludziom, kiėrzy oddali žycie za 
swe rodzinne miasto. 

Nie wątpimy, że społeczeństwo wileń- 
skie tłumnie odwiedzi obrazującą wysiłki 
młodzieży naszej tak włenczas zdawało 
się beznadziejne ałe dla młodego po- 
kolenia opromienione wiarą w ostatecz- 
ne zwycięstwo idei Niepodległości. 

H. R. 

rejonu postać Madonny, z jakże innym wy 
razem twarzy, owiana w ięczowe, delikat- 

nych odciemi woale, wpatrzona w czyste nie 

bo, w spokojne gwiazdy, podczas kiedy na 

ziemi szrapnele, krew, dynamit i gazy, jęki 

i wszędzie cąigle zadawana śmierć. Wysok! 

to był artyzm. Zmienna twasz artystki umie 

zastosować się do każdego nastroju, a szyb 

kość zmian, te bardzo krótkie ukazywania 

się na scenie w coraz to innych kostiumach, 

które swą pomysłowością wywoływały okla 

ski publiczności, to także stanowiło swego 

rodzaju rekord. 

Śliczny był nastrojowy walc o starym 
księciu, wysoce komiczna Weronika w ohyd 

nej, karykaturalnej sukni, podkreślającej 

tragikomiczne losy podstarzałej panny. Mo 

tywy wschodnie: sułtanka w bazarze i ko 

chanka, dawały jakieś ilustracje 1001 nocy 

w odtworzenia Dulaca, polskie motywy sty 

kzowane umiejętnie, pomysł baby O stu kie- 

ckach, odtworzony z doskonałym  kouniz 

mem. Na zakończenie dość zabawny, łatwy 

dowcip o Margrabinie, wzięty z „Bajarza 
Polskiego (o Kmiotku Roztropku), w dosko 

male stylizowanej tualecie czarno-białej, ze 

srebrnymi lisami i ua zakończenie nieza- 

wodme, wywołujące stale silne wrażenie „Me 

todie Warszawy” — Tuwima, doskonały 

wiersz, aktualny chyba tak długo, jak to 

miasto stoi. Nikt bodaj nie potrafi tego tak 

deklamować jak Ordonka, kobieta o stu po 

staciach i tak wymownej twarzy, że staje 

się jakby właśnie tą zmienną, płochą, płyt 

ką, wyuzdaną, nędzną, to znów wzniosłą. 

bohaterską, odważną i burzłiwą, balową lub 

rewolucyjną duszą Warszawy. 
Można dużo: jeździć do Europie, ałe tru 

dmo się znajdzie taki typ deklamatorki jak 

Ordonka. Jedna wwaga. Po francusku nie 

powinna śpiewać, jej francuzczyzna jest 

dość... polska, a genru nie umie chwycić. 

Publiczność gorąco oklaskiwała produk   cje artystki i jej tuałety, i darzyła kwiatami. 

Hro.   

paradentozy..> 
... I dentysta notuje rzeczowo: paraden- 

toza. Jaka była jej przyczyna? Bardzo 

często kamień nazębny. Jakie będą el 

nasiępstwa ? Obluźnienie zębów ! Dlatego 

walczcie z kamieniem przy pomocy Kalo- 

dontu. Jest to jedyna w Polsce pasta, zawie- 

rająca sulforicinoleat pg. dr. Braeunlicha. 

Kałodont usuwa kamień i zapobiega jego 

ponownemu tworzeniu się. Zęby czysz- 

czone Kalodontem są mocne I zdrowe. 

KALODONT 

  

Nožycami przez prase 
  

BENZYNA Z TORFU 

Rozwój motoryzacji w Polsce czy- 

ni problemat paliw zastępczych nie- 

zwykle aktualnym. „Polska Zbrojna” 
przynosi wywiad z prof. Komppa Fin- 

landczykiem wynalazcą benzyny syn- 

tetycznej z torfu. Wynalazek profeso- 
ra fińskiego, jeżeli okaże się praktycz 

nym, może mieć olbrzymie znaczenie 

i dla Polski. 
Prof. Komppa, rzežki mężczyzna 

lat 60, jest jednym z najbardziej za- 

pracowanych ludzi Finlandii. Jest on 

rektorem uniwersytetu w Turku, profe- 

sorem chemii na politechnice w Helsin 
kach, sekretarzem fińskiej akademii u- 
miejętności, prezesem fińskiego LOPP, 
prezesem zarządu państwowej wytwót 
ni prochu, prezesem zarządu fińskie- 
ko koncernu gumowego, prezesem za 
rządu największej w Finlandii fabryki 
medykamentów itd Itd. i 

O swoich badaniach profesor opo- 
włada, co następuje: 

— Już dziesięć lat pracuję nad wy- 
tworzeniem benzyny syntetycznej z kra 
jowych surowców, z których najważ- 
niejszy jest torf. Inne surowce — fo 
odpadki drzewne i produkty uboczne 
przy produkcji celulozy, które albo łą- 
cznie z torfem, albo oddzielnie mogą 
być zużywane. Według mojej metody 
przetwórczej ze stu jednostek suche- 
go torfu można będzie otrzymać 45— 
48 jednostek płynnego pałiwa (teore- 
tycznie zawiera suchy torf około 80 
Jednostek płynnego paliwa, w prakty- 
ce Jednak jest niemożliwością otrzy- 
mać tylej. Prace laboratoryjne prowa- 
dzone są obecnie na wielką skalę. Ich 
wyniki pokażą, czy można będzie przy 
stąpić do produkcji masowej. 

Bliższych szczegółów 0 produkcji 
według swej mefody prof. Komppa 
udzielić nie chciał, wobec czego prze 
chodzimy na rozmowę o jego wiel. 

kim wynalazku syntetycznej benzyny. 

Profesor mówi, że on w dziedzinie 

chemil organicznej ma obecnie trzech 
asystentów. Prowadzone pod jego kie- 
runkiem prace dofyczą przede wszyst- 
kim kamfory oraz produktów, nazwa- 
mych przez profesora „Terpene” i „Pi- 
nene*. Dodać trzeba, że prof. Komp- 
pa w przeciągu 30 lat swej pracy nau- 
kowej opublikował z górą 150 prac, 
© których wartości naukowej świadczy 
fakt, IŻ trzy uniwersytety zaofiarowały 
mu godność dra hon.: Heidelberg, Ko- 

penhaga | Uppsala. 
Nie trzeba chyba dodawač, že ze 

wszystkich ziem polskich. właśnie zie- 

mie wschodnie są najbardziej zainte- 

resowane w realizacji tego wynalaz- 
ku. Fabryki benzyny z torfu mogą 
nasze biedne powiaty uczynić powia- 
tami bogatymi. 

Nasze samorządy powinny się pro 

blematem benzyny syntetycznej z tor 

fu bliżej zainteresować. Wyrabiamy 

przecież już w COP-ie kauczuk syn- 

tetyczny polskiego wynalazku. 

WYMIANA Z ZSSR 
„Nasz Przegląd“ zastanawia się 

nad możliwościami handlu z ZSSR. 
Powstaje pytanie, Jaki jest zakres 

zapotrzebowania towarowego ZSRR 
I jakie towary moglibyśmy sprowadzać 

stamtąd do Polski. 

W. okresie bardziej ożywionych 

stosunków gospodarczych  polsko-so- 

wieckich sprowadzałiśmy rudy żelazne 
| manganowe, chemikalia, skóry i futra, 
ryby | konserwy, tłuszcze techniczne, 

nasiona itd. Niektóre z artykułów po- 
wyższych musimy sprowadzać w dal- 

szym ciągu I importujemy je z krajów, 
z którymi mamy bilans handlowy 

ujemny. | z 
Przyłączenie Zaolzia pozwala Pol- 

sce liczyć na wywóz do Rosji cennych 

gatunków stali, Przemysł łódzki może 

odzyskać swoje dawne rynki zbytu. 
Z drugiej strony wiemy, Iż mimo 

ogromnego fempa industrializacji ZSS 
R produkcja tamtejsza nie może zaspo- 
koić potrzeb konsumcji krajowej. 

Wywoziliśmy do Sowietów stał, bla 
chę żelazną, rury, obrabiarki, cynk, 
nawozy sztuczne, drut itd. 

Polska posiada obecnie  połężne 

huty na Zaolziu, produkujące wysoki 
gatunek stał. W <iągu ostatnich lat. 
rozbudował się wspanłałe w Polsce 
przemysł elekirotechniczny, powstały 
setki średnich warsztatów  przemysło- 

wych, produkujących w wysokim gatum 
ku artykuły powszechnego użytku, któ 
rych brak ogromny odczuwają Sowie- 
fy. Moglibyśmy eksportować do ZSSR 
również | wyroby tekstylne, maszyny 
I części do nich, nasiona zbożowe Hd. 

Obie strony przy normalnej współ- 
pracy I ożywieniu wymiany towarowej 

miałyby możność uzupełnienia braków 
gospodarczych z korzyścią dla roz- 
woju wewnętrznych stosunków gospo- 
darczych. 

Możnaby również koncepcję wy- 
miany z ZSSR i szerzej potraktować 
Polacy stracili w ZSSR dobra mate- 
rialne, których wartość sięga cyfr as- 
tronomicznych. Prędzej czy później 
musi nastąpić rewindykacja tych 
dóbr. Im wcześniej tym lepiej. Wszel- 
kie sprawy niezałatwiome psują sto- 
sunki pomiędzy narodami. 

KINA BUDUJĄ TEATR 

Kino i teatr uchodzą za śmiertel- 
nych wrogów. Coś jak pies z kotem. 
A tu tymczasem tygodnik „Wołyń' 
popełnia taką oto informacyjkę. 

Przez wołyńskie T-wo Krzewienia 
Kultury Teatralnej podjęta została god- 
na poparcia inicjatywa budowy repie- 
zentacyjnego gmachu teatralnego w 

Łucku. : 
Towarzystwo dła zrealizowania swe 

go zamiaru rozpoczęło zbiórkę fundu- 
szów. : 

Z dużą pomocą pospieszyły TKKT 
kina wołyńskie. Odbyte zebranie wła- 

ciciełi Teatrów Świeflnych  powzięło 
uchwałę, posłanawiającą urządzanie co 
pewien czas seansów kinowych dia 
młodzieży, z przeznaczeniem całego 
dochodu na Fundusz Budowy Teairu 

Łucku. $ 

Realizując fę uchwałę, pierwszy 
przykład dał właściciel kina „Słońce” 
w Łucku p. Polak, który cały dochód 
z kilkakrotnego wyświeflania filmu 
„Marsz na Zaolzie” w kwocie 661 zł 
69 gr wpłacił na budowę teatru na rę- 
<e prezesa TKKT wicewojewody wo- 
łyńskiego p. Ignacego Strzemińskiego. | 

Brawo Wołyń. Co za bezintere- 
sowność i kultural... 

Lida i Baranowicze —   . przeczy» 

tać i pomyśleć! Ё
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Ze świata kobiecego 

Redakcja w kłopocie 
Rzeczywiście. Czytełniczki nadesłały 

parę listów, z których wynika, że osłatnia 
kolumna kobieca była „nudniejsza” i nie 
było w niej tego, czego czytelniczki ocze 
kiwały. Szanowne panie, należy pamięłać | 
że nie mamy własnego pisma kobiecego 
w Wiłnie i ta „kolumna” nie zawsze mo- 
że być aktualna, bo dwa tygodnie znako- 
micie zmniejszają  zainieresowanie dla 
wiełu spraw. Poza tym cozekujemy ciągle, 
że członkinie ZPOK zechcą obficiej zasi- 
lać „kolumnę” tworami swego ducha, a 
tu jakoś ciężko idzie. A w ostałnich cza- 
sach to zupełnie źle. 

Od czasu wydania dekretów pra- 
sowych. Częć pań (małego ducha) za- 
wyrokowała, że pisanie stało się w Polsce 
rzeczą niebezpieczną. 

— Podobno trzeba zaraz się zgłosić 
do władzy administracyjnej i opowiedzieć 
©о się ma zamiar pisać i podać adresy 
swoje i wszystkich swoich krewnych — 
o jej! 

— Broń Boże... to jeżeli ktoś chce być 
redaktorem — oburzyłam się. | wtedy 
krewnych można zostawić w 
Niech pani przeczyła ten dekreł: 

Ale pani oświadczyła, że nie ma sił 
uczynić tego po raz drugi, ale že wyraž- 
nie fam wyczytała o podawaniu imion, 
nazwisk | adresów, Więc chociażby ją 
zabiło, ona tego nie uczyni. Nie poda 
adresów! 

Znów jedna z miłych autorek wyco- 
fała artykuł 0  „rzemieślnikach wileń. 
skich”. 

Była to rzecz pełna gorzkiego nieco 
humoru, ałe autorka, aczkolwisk z żalem, 
postanowiła tego nie umieszczać. 

—— Licho nie śpil powiadzieła stawow 
czo. A tu jednak dekret opiewa, że „za 
zniewagę w treści druku sąd moża przy. 
znać pokrzywdzonemu na jego wniosek 
nawiazkę do 10.000 zł z powodu wyrzą- 
tizonej mu krzywdy moralnej”, 

— Ale przecież niektóre rzeczy nałe. 
ży piętnować: Zamieniono w fłmie kal 
nierz paltofa pani nie gorszy, 

— No tak! Ale to jest krzywde mate- 
rialna. A żebym to napiętnowała, toby 
mi przypkano winę zniewagi. My prze- 
cież mamy niecała 400 zł miesięcznie. A 
łu nagle 10.000 kary! o, nie — ja mam 
troje dzieci, 

Poozstała jeszcze jedna ze współpra- 
cowniczek, bardzo zdolna osoba, ale zna 
na z roztargnienia. 

Ta nie czekała, zanim ją o co zapytam 
I od razu rąbie: 

— Podobna wyszedł straszny dekrel 
prasowy? Musimy zawiesić „kolumnę". 
Słyszałam, że można będzie pisać w gaze 
tach tylko urzędowe komunikaty i spra- 
wozdania z akademij. A że mnie te rze- 
czy nie interesują, bo to strasznie nudne 
— więc wycofuję się z tej sprawy, Bo ja 
mam artykuł o tym. że kobiety chcą mieć 
granicę z Węgrami i dziwią się, że męż- 
czyźni polscy tyłe ryczeli na ten iemał 
przez radio i nic nie wyryczeli, Właśnie 
myślałam, że my teraz zabieczemy się do 
roboty. 

Ale jakże fu coś robić, kiedy można 
umieszczać tylko urzędowe komunikaty. 

Chyba założymy nową organizację 
POW (Polskich Obrończyń Węgier) z taj- 
nym pisemkiem. 

Propozycja ta nie wydała mi się za- 
ająca. 

Spróbowałam uderzyć w ambicję au 
torki i wyrazić żal, że tak świetny arty- 
kuł w obronie granicy węgierskiej nie uj. 
rzy światła dziennego. A odwaga? 

Ale ciemnooka osoba rozgniewała się. 
— Przecież mężczyźni po to wydali 

fe dekreta, żeby nas zmusić do milcze- 
nia — zawołała, A potem każdy pierwszy 
lepszy będzie mlę wsadzał do więzienia, 
gdy mu się nie spodoba mój artykuł? 

Mężczyźni strasznie nia lubią krytyki. 
Szczególnie połscy mężczyźni. Zaczną co 
kolwiek robić i zaraz się chwałą: „ach, jak 

#& Е ©> № Е в6 А 
= „CZWARTEK“ Z. P. O. K. 

— № dniu 1 gnudnia br. odbyt się w ZPOK 
E imicjatywy Referatu Spraw Kobiecych 

czwartek dyskusyjny pod atrakcyjnym ty- 

tułem „Blaski 1 cienie świata kobiecego:“. 

Po zagajeniu dyskusji zaczęto się zastana 

wiać nad powodami. „pogromu” kobiecego 
w ostatnich wyborach do Sejmu i Senatu 

dochodząc w końcowych wnioskach do pew 

nych wspólmych poglądów na to zagadnie- 

nie. Pozatem zrobiono bilans blasków i cie- 

niów w osiągnięciach Świata kobiecego na 

marginiesie: ‚ 

1) broszurki adw. Szamurłowej „Kobie- 
ła w prawie publicznym i prywatnym”, 

2) ankiety z roku 1937 w sprawie pra. 
ży zarobkowej kobiet, 

3) informatora Nr 7 — Sekcji Pracy Wy 
działu Spraw Kobiecych pod redakcją sen. 
Anny Szelągowskiej, 

4) ogólnej statystyki prac Referatów 

spraw Kobiecych na terenie całej Polski,   

ślicznie, jak ładnie, jacy my jesteśmy 
mądrzy. Za granicą nie ma podobnie 
wspaniałego dzieła. Podziwiajcie nasl“, 
W. uniesieniu nazywają ulice swoimi imio- 
nami i robią bibę, która drogo kosztuje 
i obciąża koszta przedsięwzięcia. Hal 
dzięki Bogu, że jestem kobietą. A córkę 
swoją wydam za Litwina, 

Po tym groźnym oświadczeniu autor- 
ka machnęła prowęgierskim artykułem 
nad głową i wyraziła życzenie pomówie- 
nia osobiście z ministrem spraw wewnę- 
trznych i z innymi, kłórzy zechcą ją wy 
słuchać. 

Życząc jej pomyślnych rezultatów te- 
go przedsięwzięcia poszłam złamana na 
duchu próbować szczęścia jeszcze gdzie- 
indziej. Ale wszystkie panie były wyraź- 
nie zniechęcone i rozgoryczone.   Mówiąc krótko: nie popierają „ra- 

KŁOSY I 

„KURJER” [4657]. 

dosnej twórczości” na papierze. 
rzało im znowu w duszy. 
— To dwudziestolecie tak ładnie się za 

powiadałol Dlaczego wam pokwaśniały 
humory? pyłam zrozpaczona. Uszy do gó- 
ry. Odwagil 

— Odwagil powtórzyła jedna z pań. 
Przecież można jeszcza pisać „pod figu- 
rą“. Nawet w przepisach kulinamych da 
się ło i owo zaryzykować, 

— Ach, tak — dorzuciła jedna, która 
nigdy nie pisywała. Kiedy było wolno, to 
mi się nie chciało pisać, ale teraz ja- 
bym... zaryzykowała. Bo rzeczywiście... 
granica węgierska, 

— Tyłko „pod figurą" — ostrzegła 
zwolenniczka tej meiudy, Przywdziejcie 
bekiesze węgierskie i posypcie głowy pa- 
pryką. Amen. 

Posza- 

E. K. M. 

KĄKOLE 
(W związku z Nr 46 „Bluszczu*, poświęconym 20 - leciu pracy kobiet.). 

Są pisma i książki, których przezna- | 
czeniem staje się zosłać przyjacielem i do 
radcą czytelnika. Po przeczytaniu nie za- 
pominamy o nich, tylko chowamy skrzęt- 
nie, by mieć to „pod ręką", — samemu 
zaglądać, innym do przewertowania po- 
lecić. Taką lekturę, godną przechowania, 
przynosi niepodległościowy 46 numer 
„Błuszczu”, poświęcony dwudziestoleciu 
pracy kobiet w Niepodległej Polsce. 

Wyvbiłne pióra, dokładna znajomość 

przedmiotu, wyczecjująco ujęłe zagadnie 
nie — oto, co przemawia za tym, by 
numer ten znałazł się na biurku kobiety 
pracującej, w sałonie strojnej pani, w bi- 
błołece pracownicy społecznej, 

Słowo wstępne kreśli Halina Jarosze- 
wiczowa, dając krótką syntezę za okres 
1918—1938 r. i stwiendzając iż „jesteśmy 
wielomilionową armią pracy, nieraz lekce 
ważoną i niedocenianą, często spychaną 
do drugo i trzeciorzędnych fumkcji wy- 
konawczych, ale prowadzącą niezrnordo- 
wanie dzieło budowania państwa od pod 
yław przez wychowanie nowego człowie- 
ka, prokłamującą zwycięstwo siły ducho- 
wej nad przemocą, sprawiedliwości nad 
krzywdą społeczną, armią zawsze gotową 
stanąć ramię przy ramieniu, gdy chodzi 

Helena Łysakowska: 

„Szrap uel i Krzyż” 
Znowu i Wilnu i Polsce przybyła jedna 

dobra książka. I zmowu kobieca. O ślicznej 

„Drodze do Daugiel'* Bohdanowiczowej pisa 

ła już p. Romer. Zamim ukażą się obszerniej | 

sze necenzje o powieści Heleny Łysakowskiej, 

a raczej o zbiorze opowieści wojennych „Szra 

pnel i krzyż”, chciałabym uprzedzić czytel- 
nicziki, że książkę tę czyta się jednym tchem. 

I bez patosu i bez rozikliwienia wydobywa a 

utorka z dna serca całą prawdę życia. W tym 

wszystkim, co się dzieje na świecie najcie. 

kawszą i najdrogocenniejszą tajemnicą jest 

człowiek. Autorka jest niesłychanie ciekawa 

człowieka i to w ten majlepszy sposób, bo nie 

dla sensacji, nie dla robiemia  wiwisekcji, 

ale tylko po to, żeby móc znaleźć możność 

pocieszania i wspierania. I oto zawsze do- 

chodzimy do tej najprostszej prawdy, że 

największą dźwignią świata jest miłość bliź 

niego i że ciągle się błąkamy po splątanych 

1 ciernistych drogach nienawiści, nie chcąc 

uwierzyć, że prawda jest talk blisko. 

Autorka nie podaje żadnej recepty na to, 

jak sprawić ulgę bliźniemu — niekiedy wy 
starczy "milczeć z nim razem — ale nasuwa 

ważne spostrzeżenie, że prawdziwa kobiecość 

umie dostrzec każdy ból i każdemu chce 

przyjść z pomocą. Ta chęć — to jest najważ 

niejsze. Ta chęć — to jest serce. 

"Tę mądrą i serdeczną książkę nałeży po 

witać, jak na to zasługuje — uznaniem. 

E. K. M. 

  

5) ostatniego biuletynu z 16 listopada 

1938 r. — Komitetu Spraw Międzymarodo- 

wych Polskiego Stowarzyszenia Kobiet z U 

niwersyteckim Wykształceniem. 

Na zebranie licznie stawiły się przedsta 

wicielki Rodziny Wojskowej wnosząc w tok 

dyskusji wiele interesujących momentów, 

Wynik dyskusji na tle spraw  wybor- 

czych postanowiono na piśmie przesłać do 

Wydziału Spraw Kobiecych Zarządu Głów- 

nego w Warszawie wedle obowiązującego 
okólnika Nr 5 z dnia 17 listopada br. 

— OPŁATEK Z. P. O. K. W myśl daw- 
nych tradycyj ZPOK zaprasza wszystkie swo 
je członkinie na wspólną wiłię. Odbędzie się 
ta miła uroczystość w poniedziałek, dnia 19 
grudnia. Początek o godz. 19. Prosimy o wcze 

śmiejsze zgłaszanie 'się do sekretariatów 
ZPOK celem zapisywania się na ten wspólny 
opłatek, który raz do roku jednoczy wszyst 
kie członkinie w blasku świeczek choinko- 
wych i przy dźwiękach kolędy.   — DOM MATKI. Przypominamy, że każ 

o dobro i całość Rzeczypospołitej”. 
Dalej znajdujemy bardziej szczegóło- 

wo omówiony dorobek kobiet w ciągu 
dwóch dziesiątków lat, obejmujący róż- 
ne dziedziny. 

Wojtowicz-Grabińska mówi o kobie- 
cie w zawodnie prawniczym, Basińska — 
o walce z przestępczością, — Wiercie- 
chowa — o pracy kobiet w szkolnictwie, 
Poczętowska — o udziale kobieł w oświa 
cie pozaszkołnej, Dudzińska o pracy ko- 
bieł w opiece społecznej itp. 

Halina Siemieńska, znana bojownicz- 
ka o-posłulaty feministyczne w Polsce i na 
lerenie międzynarodowym, skreśliła cie- 
kawy” fragment, dotyczący niewdzięcznej, 
lecz jakże nieodzownej pracy w dziedzi- 
nie zwalczania nierządu. 

Dr Więchowska omówiła stanowisko 
kobiety w nauce. Nie pominięto taż dzia. 
łałności niewieściej w archiłekturze, pla- 
*łyce, teatrze, muzyce, sztuce tudowej 
I wielu innych domenach służby społe- 
ozeństwu i kulfurze polskiej, 
walk kobiet połskich o prawo do pracy 
zawodowej, zaś Hanna 'Koryzna ujawniła 
cienie pracy zarobkowej w Polsce. 

Pisarki polskie, które w dobie obec- 
nej dzierżą palmę pierwszeństwa w. na- 
szej literaturze znajdują w „Błuszczu'! po- 
święcone sobie karty, zaś twórczość ich 
odźwierciadła piękny artykuł Stefanii Pod 
horskiej — Okołów. 

Nie sposób w krótkim artykule omó- 
wić choćby w największym skrócie, bo- 
gatej treści jubileuszowego numeru, 

Przez karły pisma defilują imiona i na- 
zwiska, czyny indywidualne i zbiorowe, 
wysiłek jednostek i organizacyj, a nieraz 
bezimienne dążenia tych wszystkich, któ- 
re wywalczyły nam prawa do samodziel- 
nej egzystencji i pracy. 

Szły drogą ciemistą, niezrozumiane 
przez ogół sióstr własnych, zapoznane, a 
nieraz wyszydzone i wyśmiane. 

Cześć im! — Cześć Tym, których zma- 
gania i wałkę zakończyło zwycięstwo, 
jakże bardzo dziś niedocenianel 

Przez świat idzie groźna fala, wymie- 
rzona przeciwko słabym. Bądźmy siłne w 
zjednoczeniu „aby załew idei wrogich po 
stulatom kobiecym, rozbił się o mur na- 
szej woli. 

„Byłem tym w państwie polskim, któ- 
rzy z piórem w ręku, z uśmiechem na us- 
tach podpisał wasze prawa, prawa kobiet, 
równając je w swoich prawach z mężczy- 
znami” — powiedział Józef Piłsudski. 

Uszanujmy swe uprawnienia przez u- 
miejętne wykorzystanie ich dla dobra 
Polski. 

Uszanujmy swe uprawnienia przez uś- 
wiadomienie sobie cośmy już zrobiły i co 
zrobić jeszcze nałeży, w czem pomoże 
nam jubileuszowy numer Bluszczu, gdzie 
umiejętnie zebrano kłosy i kąkole z niwy 
zmagań i trudów naszych sióstr. Cz. M. 

da kobieta, pozbawiona środków do życia 

albo znów znajdująca się w ciężkim położe- 

niu, może znaleźć w okresie ciąży bezpłatną 

pomoc lekarską, dozór i opiekę oraz serdecz 

ną atmosferę w Klinice USB przy ul. Bogu. 

sławsikiej. Informacje i zapisy w sekretaria- 
cie ZPOK (Jagieliońska 3/5 — 3 oraz Ostro 
bramska 7). 

— Wrażenie z wiecu w sprawie granicy 

z Węgrami w dniu 8 grudnia. - Naturaln'e 
Młodzi mają dość akademij i deklamatorstwa. 
A choć sami deklamowali, to dlatego, że się 
namczyli od starszych instruktorów. Jedna 
jest ważne. W pochodzie do pałacu reprezen 
tacyjnego wytrwała młodzież i t. zw. lu. 
dzie prości. Starsi panowie — poza delegacją 
— powsiąkali do knajpek i na obiad (pora 
obiadowa) a ci „zwyczajni ludzie burzliwą 
życzliwością powitali p. Wojewodę na bal. 
konie pałacu, spokojnie wysłuchali rezolucji 
z wiecu, odczytanej z bałkonu, a potem zno 
wu okrzykami domagali się „czynu”. Naród 
nurtuje ogromna tęsknota.   

$ziak Batereae 
Z cyklu „Ba:łady o Sercu Samotzym* 

Wszechnicę otworzyć! 

Qto berło władania: pierścień i łańcuchy, 

Zaczynaj swoją sprawę w imię władztwa 

Ducha, 

Magnificencjo Rektorzel 

Jeszcze drży piorun w pobliżu, 
uiebo czerwienią sic plami, 

2 tu już witamy się krzyżem, 

pełnymi czci ukłonami. 

Nieszczęsna ziemio kresowa, 
jeszcze krwią płyniesz, 

a już śpieszę dźwignąć na nowo 
dla Twojej wiary świątynię. 

Tu, gdzie najsroższy jest wicher, 
pioruny i błyskawice, 
tu, gdzie grad zboża tnie liche, 
śnieg zwiewa barwność wszelką, 
tutaj etwieram wszechnieę, 
bo tu jest Wielkość! 

Orzeł i Pogoń 1 Batorego Kły Wileze — 
to ciężkie brzemię 
każe w cierpieniu miłczeć! 
A z bóla wzlała płomień najjaśniejszy — 
I ja z tej ziemi — 
€złowiek tutejszy! 

Tu gleba zryta kopytem, 
rycerskim skrwawiona znojem 
tu wszystko zawsze inaczej! 
Nie można nas kupić dosytem 
ani spokojem — 
tęsknimy do wielkich przeznaczeń! 

Leżymy w sercu krzyżowych rozstaj, 
krzyż uczy w niebo urastać, 

dlatego rzucam gronostaj 
na miasto! | 

A w dali Królewski Trakt drży, 
wicher na starym szlaku 
w sto koni pod brzozy wbiega... 
Poleć tam z wichrem, Polaku, 
niech puste trakty nie płaczą, 
powiodą cię „wileze kly“ 

Batorego 
do twych dziejowych przeznaczeń. 

Batory ! 

Jesień na brzozach się dymi, 

na traktach sypią się liście... 

Batory ! 

Szumnie — srebrzyście — złociście 
wicher otrąbił twe imię.   

Batory! 

Gdzie będziesz mię czekał, krewniaku? 

Mam roić, że konie wypuszczę, 

grzywiastym nakażę posłom, 

by na węgierskim szłaku 

piersiami przeryły puszczę 

dziejowytn chwastem porosią? 

Rumaki skarogniade 

po łamiej zarżały stronie, 

węgierscy goście jadą 
w przedświtu mgie szebrnolicej, 
gdy wiatr te mgły rozgoni, 

staniemy u granicy! 

Batory ! 

Rozmarzył mnie twój majestat, 

dawnej wielkości echa — 

oto, co znaczy przyjechać 

do Wilna, miasta wielkiego gestu! 

Magnificencjo Rektorze, 

Batory z portretu musiał mię urzec, 
wichrami tętni na królewskim sziaku, 

zwie! 

Na Astronomii podwórzee 

idę się radzić Zodiaku — 

zostawcie mniet 

Patrzę i milczę, 

skupiam swą kiłę, 

© miasto miłe, 

czego ty pragniesz: kłów wilezych? 

Kiedyś tu pradziad Gedymin 

pleśń wiiczą sobie wymarzył 
wrogom stawał rycersko... 

Znów miasto zniczami dymi, 
ech nasłuchuje z Horodła 
1 gwiazd odwraca się twarzą 
z Litwy w granicę węgierską... 

Tak mówią Zodiaku godła! 

Przybyłem! 

Niech patrzy Rzeczpospolita, 

jaka orłowa siła 

będzie w tych murach rozkwitać 

Magnificencjo Rektorze, 

łańcuch i pierścień 1 bezło ci wręczam, 
x Polska stoł przy tym naszym pakcie... 
Niechaj po burzy zabłyśnie wam tęcza! 
Trzykrzyski jaśnieje szczyt! 

Szczęść Boże 
zdobywczym pędom na Królewskim Trakcie, 
Ouod felix faustum, fortunatumque sit! 

EUGENIA KORYLIŃSKA. 

Choinka dla dzieci 

  

Fragment z dziecięcej zabawy choinkowej, urządzonej dnia 6 grudnia w sałi Rady 
Miejskiej w Warszawie dla dzieci : X 

  

Pamiętajmy o Gwiazdce 
dla dzieci bezrobotnych ! 
  

Trudno jest dłużej wytrzymać taką sytu. 

ację. Nie będziemy mogli spać spokojnie, za 

nim u boku nie będziemy mieli dobrego są 

Siada. Nie możemy o niczym myśleć, tylko 

» tym jednym. Wszystko w nas się burzy, 

gdy trwa ta zwłoka. — Nie możemy 

znosić żadnych więcej słów. Zawołamy razem 

£ tłumem: „Potrzeba nam czynu”! 

— Koło Przyjaciół „Domu Matki* orga 
nizuje zbiórkę dobrowolnych datków w ok- 

resie przedświątecznym w pieniądzach i na 
turze (głównie płótno i ubranka dla nie- 
mowląt). Ofiary składać można za pokwito 
wamiem codzień w Klimice Ginekologiczno. 
Położniczej USB, ul. Bogusławska Nr 3 mię 
dzy godz. 10—12 na ręce opiekunki „Domu 

Matki" i w Sekretariacie ZPOK przy ul. 
Ostrobramskiej Nr 7 w godz. od 9—3 po poł. 

— Członkinie Z. P. O. K. nie traćcie 
czasu na cerowanie pończoch zrobią to za 
was z wdzięcznością, za małą opłatą miesz 
kanki „Domu Matki*,   

Czyste podarte pończochy wraz z przę 
dzą dło cerowania składać należy za pośred 

nictwem Opiekumki Domu Matki w Sekreta 
riacie obu Zarządów ZPOK — uł. Ostro: 

bramska 7 i Jagielońska Ur 3 od g. 9—3 pp- 

— Zebranie ogólne członkiń Z. P. O. K- 
W niedzielę, dnia 11 grudnia o godz. 10.30 

w lokalu ZPOK przy ul. Jagiellońskiej Ne 
3/5 m. 3 odbędzie się Ogólme Zebranie człoa 

kiń z referatem p. dr Hanny Pohoskiej — 
Przewodniczącej Zarządu Głównego ZPOK 
pt. „Podsumowanie naszego dorobku poli< 
tycznego w 20-lecie Niepodległości Polski“: 
Zarząd uprzejmie prost wszystkie członki« 
nie o pumktualne przybycie. 

— APEL. Przypominamy, że dorocznyśi 
zwyczajem Jadłodajnia Związku Pracy OBY. 
watelskiej Kobiet dla Bezrobotnej Inteliged 
cji w Wilnie przy ul. Św. Jańskiej Ne 1 
przyjmuje ofiary w gotówce £ naturze й 
wigilię dla bezrobotnych. 

tm
.



  

KRONIKA 
Dziś: NMP Loretańskiej 

Jutro: Damazeqo i Sabina 
GRUDZIEŃ 

10 
Sobota 

w r 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
leki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 
„Miejska (Wileńska 23); Turgiela (Niemiec- 
ka 15); Wiwulskiago (Wielka 3). 

Ponadio stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
| Zajączkowskiego (Wiłołdowa 22), 

MIEJSKA. 
— Magistrat przekazuje makulaturę 

PBK. Władze miejskie samorządu wileń- 
skiego postanowiły przekazać całą swoją 
makulaturę na rzecz Polskiego Białego 
Krzyża. 

— Wykazy podatkowe. Władze skar- 

przypominają, iż, zgodnie z art. 
58 ordynacji podatkowej, każdy właści- 
ciel nieruchomości powinien w terminie 
do 15 stycznia 1939 roku złożyć do wła- 
ściwego urzędu skarbowego wykaz wszys 

  

  Wschód słońca — g. 7 m. 33 

Zachód słońca — g. 2 m. 50 

k. Ikich lokali, znajdujących się w nierucho- 
mości, wysokości czynszu rocznego, oraz 
nazwiska lokatorów według słanu z 15 
grudnia rb. 

Urzędy skarbowe roześlą na ręce wła- 
Ścicieli domów odpowiednie formularze 
Wwzędowe., 

WOJSKOWA 
— „Czama lista" opieszałych pobo- 

lowych. Referat wojskowy Zarządu miasta 
przystąpił do sporządzania listy poboro- 
wych rocznika 1918, którzy w terminie 

do dnia 1 grudnia rb. nie zarejestrowali 
się w referacie wojskowym. Lista ta prze- 
słana zostanie do władz adminisiracyj- 

wiedziałności karnej. 

ŁE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZE" 

— Akademickie Koło Misjołogiczne 
zawiadamia swych członków, że w nie- 
dzielę 11 bm., o godz. 9 zostanie odpra- 
wiona msza św. w kaplicy O. O. Jezuitów, 

po czym w lokalu własnym (Wielka 64) 
Gdbędzie się zebranie ogólne z, relera- 
lem Żofii Florczakowej pi. „Religie Chin”. 

RÓŻNE 
— Organizacja Przysposobienia Woj- 

_ikowego Kobiet do Obrony Kraju zawia- 
damia, że w sobołę dn. 10 grudnia rb. 
© godz. 18 w auli kolumnowej Uniwer- 
šytetu Siefana Batorego profesor USB 
Konrad Górski wygłosi odczył: „Psycho- 

ia żołnierza w literaturze polskiej”. 
Cena biletu 49 gr, dla młodzieży 20 gr. 
Całkowity dochód przeznaczony na 

Przysposobienie Wojskowe Kobiet do 
Obrony Kraju. 
— Konceri 10 bm. w Sali Śniadeckich USB 
(ul. Świętojańska 12) odbędzie się 
I udziałem słynnego tenora opery me- 
diolańskiej Michała Zabejdy-Sumickiego, 
Oraz Chóru Białoruskiego Związku Aka- 
demickiego pod kierownictwem Grzego- 
Tza Szyrmy. Początek o godz. 20. 

— Wilnianie poznajcie Wilno”. W naj 
bliższą niedzielę 11 bm. wycieczka Związ 
ku Propagandy Turystycznej zwiedzi Miej 
ski Ośrodek Zdrowia na ul. Wielkiej, Fa- 
Chowych objaśnień udzielać. będzie Kie- 
tawnictwo Ośrodka. 

Zbiórka uczestników wycieczki o godz. 
12 przed głównym wejściem do Bazyliki. 

ział w wycieczce 20 gr. od osoby. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

NOWOGRODZKA 

— Zjazd Prezesów i Sekietarzy Zarzą- 
dów Obwodów LMK ziemi nowogródz- 
kiej. 11.XII br., o godz. 11 w sali konfe- 
rencyjnej lzby Skarbowej w Nowogród- 
ku odbędzie się Zjazd Prezesów i Sekre- 
tarzy Zarządów Obwodów LMK Ziemi 
Nowogródzkiej, połączony z posiedze- 
niem Zarządu Okręgu LMK. 

Porządek dzienny: Zagajenie; sprawoz 
dania Prezesów Obwodów LMK Ziemi 
Nowogródzkiej; Uwagi i spostrzeżenia 

organizacyjne; Dyskusja; Wytyczne na 
najbliższy okres; Uwagi Obwodów na te- 
mał wycieczek w r. 1939; Uwagi Obwo- 
dów o gazetce; Wołne wnioski. 

— Delegacja oflcerów artylerii konnej 
z dowódcą nowogródzkiego dywizjonu 
na czele przybyła do Nowogródka i uro 
czyście złożyła na ręce wojewody no- 
wogródzkiego Adama Sokołowskiego 
piękną odznakę artylerii konnej wraz z dy 
plomem, nadadą Nowogródczyźnie, jako 
dowód żywej współpracy i przyjaźni ze 
społeczeństwem ziemi nowogródzkiej. 
Odznaka i dypłom umieszczone zostaną 
w sałi honorowej Urzędu Wojewódz- 
kiego. 

LIDZKA 

— Zebranie Oddziału OZN. 4.XH rb. 
w lwiu pow. lidzkiego odbyło się zebra- 
nie miejscowego Oddziału OZN z udzia 
łem delegata okręgu p. Jackiewicza Ta- 
deusza. Obecnych przeszło 300 osób. 
Prelegent obszernie omówił politykę za- 
graniczną oraz całokształt stosunków we- 
wnątrz kraju. Z ramienia miejscowej lud- 
ności przemawiał p. Turbiak Jan, treściwie 
obrazując zagadnienia gospodarki rolnej. 
Ożywiona dyskusja zakończyła zebranie, 
po czym zgromadzeni zapisywali się na 
członków Obozu. 

— „Dzień Kupca” w Lidzie. W nie- 
dzielę 8 bm. odbył się w Lidzie „Dzień 
Kupca”, zorganizowany staraniem miejsco 
wego Stowarzyszenia Kupców Polskich. 
Po nabożeństwie w kościele ks. ks. pi- 

jarów nasiąpiło uroczyste poświęcenie 

sztandaru Stow. Kupców Polskich w Ц- 
dzie. Sztandar został wykonany w Wilnie. 
Na pięknym jedwabiu haftowane są śm- 
blematy: godło "państwowe, * na drugiej 
stronie obraz Matki Boskiej Ostrobram- 
skiej, po rogach zaś, naprzemian stylizo- 
wane herby m: Lidy i powiatu lidzkiego 
z epoki Zygmuntowskiej. Spośród sztan- 
darów organizacyj lidzkich nowopoświę- 
cony sztandar Kupców Polskich jest naj- 
okazalszy pod względem artystycznym. 

Po poświęceniu odbyła sią w sali Gim 
nazjum Kupieckiego Ks. ks. Pijarów oko- 
licznościowa akademia, a następnie wbi- 
janie gwoździ do drzewca sztandaru. Te- 
goroczne święto „Kupca Polskiego” w 
Lidzie wypadło bardzo imponująco, Prze 
marsz główną ulicą miasta członków Sto- 
warzyszenia wraz z młodzieżą gimnazjum 
kupieckiego wzbudził wielkie. zaintereso 
wanie społeczeństwa oraz radość z po- 
e rozwoju kupiectwa polskiego w Li- 

ie. 

— „Bławat Poznański” A. Miśkiewicz 
Lida, ul. Suwałska (w lokału dawnych ja- 
tek miejskich na rynku). Wieki wybór to- 
warów. Ceny niskie i stułe. Obsługa szyb 
ka i fachowa. 

— Na gwiazdkę dla dzieci bezrobotnych 
w Lidzie. 5 bm. w sal starostwa powiato. 
wego odbyło się zebranie członków Komite 
tu Zimowej Pomocy Bezrobotnym, w które 
go skład wchodzą delegaci wszystkich czo- 
łowych związków i stowarzyszeń społecz- 
nych. Prezwodniczący burmistrz ózef Zadur 

ski przedstawił zebranym wyniki zeszłorocz 
uej akcji zimowej pomocy. 

Następnie omówiony został płan akcji 
tbiórkowej w dniach 8 £ 11 bm. w Lidzie. 
W dniach tych przeprowadzona będzie zbiór   ka uliczna na urządzenie gwiazdki dla dzie 
o rodizn bezroboinych. 

ROWERY KOPE ROR ROZTWORZE 

 „Profesor" Lipman znowu na widowni 
Sfingowany napad na bar w śródmieściu 

złodziejskiej. Po pewnym czasie | drzwi, Jeden z napastników strzelił do 
„profesor" wysyłał swoich „uczniów* na niego przez szparę w drzwiach, 

Złodziej | włamywacz Lipman Sołecz- | „sztuki” 
Nik, właściciel baru przy ul. Końskiej 7, 

Jest starym znajomym czytelników kroniki 
inalnej. W swoim czasie zasłynął on 

lako niedościgniony... „alibista”. Przed 
każdą nową „wyprawą”, (a włamań doko 
Mał bez liku) tak sprytnie zawczasu przy- 
Sotowywał sobie „alibi*, że policja 

Przez szereg laf nie mogła mu udowod- 
NIĆ winy, aczkolwiek wiedziała dobrze 
kto Jest sprawcą szeregu włamań, „ 
tło, „Popularnošė“ I „slawę“ w światku 

dziejskim zdobył sobie jednak Sołecz 
2 Innym „posuniąciem”, Założył on mia 
micie na poddaszu domu, w którym za- 

oSzkiwał „wzorową szkołę złodziejską” 
A zgromadziła 20 uczniów, adeptów 

miasto na „praktyczne przeszkolenie”, 
Łupy „uczniowie” znosili mu do domu, 
jako zapłatę za pobieraną „naukę”, „Szko 
ła” została zdemaskowana | Lipman So- 
łecznik znalazł się za kratami. 

Po odzyskaniu wolności przed dłuż- 

(szy czas „profesor” siedział cicho. 

Wczorajszej nocy jednak ponownie 
dał o sobie znać; zgłosił się do ambula- 
iorium pogotowia z przestrzeloną ręką 
| opowiedział, że padł oflarą zuchwałej 
napaści. Koło godz. 1 w nocy grupa pi- 
janych usiłowała wtargnąć do jego re- 
stauracji, gdy Lipman nie chciał otworzyć 

  

„KURJER” [4657]. 5 

Zabił w obronie własnej 
Obywatel ziemski, Romuald Szmidt, przed sądem 

Wczoraj Sąd Okręgowy w Wilnie 
rozpoznał sprawę obywatela ziem- 
skiego Romualda Szmidta, oskarżone 
go o zabicie murarza Władysława 
Skiłońdzia i o zadanie ciężkiego usz 
kodzenia ciała jego towarzyszowi Sta 
nisławowi Szargo. 

W swoim czasie sprawa ta wywo 
łała ogromne zainteresowanie zarów- 
no ze względu ma osobę znanego zie 
mianina jak na okoliczności tragiez- 
nego wypadku. 

Policja wileńska od dłuższego czasu po 

szukuje bezowocnie b. woźnego Domu Aka 

demickiego na Górze Bóuffałowej, Onoszkę, 

który pewnego dnia przywłaszczył powterzo 

ne mu przez 18 studentów (powołanych do 

odbycia ćwiczeń wojskowych) rzeczy, zasta 

Czy zabili ojca i dziadka ? 
W lesie koło wsi Kroniski znaleziono 

trupa starca. Był to 72-letni Ignacy Pa- 
kułniewicz, mieszkaniec wspomnianej wsl. | 
Starzec został zamordowany. Zabójca 
działał ostrożnie I starannie zatarł za so- 
bą wszełkie ślady. Dochodzenie utkwiło 
na razie w martwym punkcie. 

Wiedy zaczęło badać życie prywatne 
zamordowanego. Był on właścicielem 
11-hektarowego gospodarstwa, posiadał 
zamężną córkę | wnuków. Wyszło na jaw, 
że starzec na krótko przed morderstwem 
postanowił ożenić się z młodą dziewczy- 
ną Ewą Widejkówną, na której imię za- 
BET 

Kancert — Psranek 
Staraniem Zarządu Powiatu Gr. Zw. 

Sirzeleckiego w Wilnie odbędzie się -11 

grudnia 1938 r. w sali kina „Mars“ przy 
ul. Ostrobramskiej 5 '— koncert-poranek, 
dochód z: którego przeznacza się na 
gwiazdkę dla najbardziej niezamożnych 
orlął -Zw. Strzeleckiego — dzieci bezro- 

bofnych m. Wilna. ! 2 
Udział swój w koncercie-poranku przy 

rzekli międży innymi pp. Janina Kulczyc- 
ka. Rvchter, Ron-Valt, Serafinowicz itd. 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAA 

Teatr m. NA POHULANCE 
Dziś o godz 16-ej — baika dla dzieci 

„Hist”ria cała 
o niebieskich migdałach* 

Ceny popularne 

  

o qodz. 20-ej 

Gałązka rozmarynu 

Snrostowanie 
W Nr. 337 naszego pisma z dn. 8 gru 

dnia b. r. w artykule p. F. Bojarskiego pt. 
„Walka z „zaciskaniem pasa” przez lud 
ność wiejską” wkradł się błąd, zniekształ 
cający myśl przewodnią artykułu. Miano- 
wicie zdanie w trzeciej szpalcie, 6, 
wiersz od góry winno brzmieć: „Jeżeli 

rolnik zaoszczędzi na podatkach część 
zboża, to bardzo mało przemawia za tym, 
że on to zboże nie sprzeda, by zaspoko 
ić chociaż częściowo którąś z wiełu po- 

rok będzie ogłoszony. 

  frzeb w gospodarstwie”, 

Prawosławny Instytut Wydawniczy 
w Grodnie 

W: Grodnie zosłał powołany do życia | 
Prawosławny Instytut NEI 
czy, który będzie miał na cełu organizo- 
wanie naukowej i wydawniczej działal- 
ności dla pogłębienia i poszerzenia 
wśród duchowieństwa prawosławnego 

Ponieważ ani w drzwiach, ani w šela- 
nie nie znaleziono śładów kuli, policja 
powzięła przypuszczenie, že „prolesor“ 
mówi nieprawdę. 

Wzięty w krzyżowy ogień pytań przy- 
znał się, że historię z napadem zmyślił. 
Jak się okazało stary włarsywacz posia- 
dał nielegalnie rewolwer | manipulując 
nim, spowodował wystrzał. Chcąc unik- 
nąć odpowiedziałności, słingował napad. 

nProlesorowi” Lipmanowi wytoczono 
sprawę z artykułu 147 K. K., za wprowa- 
dzenie w błąd policji I nielegalne posia-   danie broni. (<). 

Zdarzyło się to 22 grudnia ub. r. 
P. Romuald Szmidt jechał saniami z 
Ostrowca do Wilna. W pobliżu stacji 
Gudogaje sanie p. Szmidta zaczepiły 
na wąskiej drodze o sanie. którymi 
jechali murarze wileńscy : Władysław 
Skiłońdź z synami oraz Stanisław 
Szargo. Murarze ukończyli robotę na į 
prowincji i wracali na święta do Wil 
na w „wesołym* nastroju. 

Zaczepione sanie wywołały zatarg 
między woźnicą p. Szmidta i murarza 

wił je w lombardzie miejskim, uzyskując po 
życzkę tysiąca zł. i zbiegł w niewiadomym 

kierunku. Policja rzeczy odmalazła i zwró 

ciła poszkodowanym, tak że Onoszko na 

straty naraził jedynie lombard miejski. 

Podobno Onoszko zbiegł za granicę. (e) 

mierzał przepisać cały swój majątek. De- 
cyzja ta wywołała ostry profest całej ro- 
dziny starca. Zaczęto mu dokuczać; to 
1е% pewnego dnia porzucił dom i prze- 
niósł się do wsi swej narzeczonej. 

Ślub młał się odbyć 28 czerwca rb., 
25 zaś znaleziono starca zamordowanego. 

Dochodzenie dostarczyło sporo po- 
szlak przeciwko córce starca Michałinie 
Kodzisowej (po mężu) oraz mężowi wnu- 
ст zamordowanego Julianowi Wino- 
grodzkiemu. Zasiedli oni wczoraj na ia- 
wie oskarżonych Sądu Okręgowego. Wy- 

(2). 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Teatr muzvcznv „LUTNIA“ 

Występy JANINY KULCZYCKIEJ 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. — premiera 

Król na jedną noc 
Operetka Landa 

    

      

Hojna ofiara łódzkiego przemy- 
słowca dla dzieci berrobotnych 
W związku z zainicjowaniem przez 

ministra Mariana Zyndram-Kościałkowskie 
go akcji zbiórki pn. „Gwiazdka dla dzie- 
ci" zgłosił się do dyrektora Wojewódz- 
kiego Biura Funduszu Pracy jako wice- 
przewodniczącego Wojewódzkiego Ko- 
mitełu Zimowej Pomocy Bezrobotnym w 
Łodzi, przemysłowiec p. Robert Schwei- 
kerł jr i zadekłarował niezależnie od nor 
malnych swoich świadczeń, specjałną do- 
datkową jednorazową ofiarę w wysoko- 
$ci złotych 6.000 — z życzeniem, aby 
sumę tę zużyło na ułżenie niedoli dziatwy 

rodziców, w drodze prze- 
lenia do Tow. „Opieka” Oddział w Łodzi, 
działającego pod wysokim patronatem 
Pani Marszałkowej A. Piłsudskiej na uru- 
a enie do końca bie- 

żącego s j świefli 
dła 150 dzieci noo обч 2 

Wojewódzki Komitet Pomocy  Zimo- 
wej, podkreślając ten piękny odruch skła 
da ofiarodawcy gorące podziękowanie, 
oraz wyraża nadzieję, że ten czyn oby- 
watełski znajdzie naśladowców. 

i wiemych znajomości zasad św. wiary 
Pisma Św. oraz kanonów Kościoła Prawo- 
sławnego, jego organizacji i historii, ze 
szczególnym uwzględnieniem historii Ko- 
ścioła Prawosławnego į jego słanu w 
Polsce. 

Działalność Instytutu rozwijać się bę- 
dzie w ramach obowiązujących pod bło. 
goslawiefistwem  arcypasterza Autokefa- 
licznego Polskiego Kościoła Prawosław- 
nego. 

Terenem działalności  lnstytułu jest 
obszar państwa polskiego z siedzibą w 

Grodnie. 5я 

Uroczysta inauguracja Instytutu w obec 
ności przedstawicieli władz państwowych, 
z i samorządowych odbyła się 

7 Е 

Inauguracja Instytutu została poprze- 
dzona uroczystym nabożeństwem w kapli 
cy pałacu biskupiego przez J. E. Ks, Bis- 
kupa Sawę. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach, Winda osobowa         
    

mi. Od słów przeszli do rękoczynów 
ł przed eczami p. Szmidta zaczęło wy 
rastać realne niebezpieczeństwo. P. 
Szmidt dobył więc rewolweru i wy- 
strzelił kitkakrotnie z zamiarem unie 
ruchomienia agresywnych napastni- 

ków. W rezultacie — Skiłońdzia po- 
tożył trupem, Szargo zaś ciężko ranił. 

Wezoraj Sąd Okręgowy uzmał, że 
p. Szmidt działał w obronie keniecz 

nej i uniewinnił go. (2). 

Policja ściga niesumiennego woźnego 
Domu Akademickiego 

©moszko zbiegł za granicę ? 

Z muzvki 

Pianistka Asi Jambor 
Poniedziałkowy koncert tej artystki wę- 

gierskiej stał pod znakiem prawdziwej poezj'. 

Była to uczta naprawdę niecodzienna, któ 

fej pubłiczność nie przeczuwała tak, że sala 

była niemal pusta. A szkoda. т 

Wyjątkowość tego koncertu wypływa ze 

struktury artystycznej wykonawczymi. Jest tc 

talent specyficznie kobiecy w najlepszym te 

go słowa znaczeniu: bez wielikiego dynami- 

cznego rozmachu, bez błyskotłiwości—za to 

aacechowany przepięknym liryzmem, wolny 

wszakże od sentymentalizm, czułostkowości 

| afektacji, roztaczający dokoła siebie czar 

niekłamanej poezji. Dodawszy do tego niez- 

miernie precyzyjną technikę palcową, przej- 
rzystość biegników rzadko spotykaną, traf. 

ność mternpretacji, uzyskamy opis niedokład 

ny środków dyspozycyjnych Agi Jambor. 

Pranistka najlepiej oddaje formy minia 

turowe. Prześlicznie wypadła Ftiuda Sirawiń 

skiego oraz Philippa. Ta druga — jako kom 

pozycja nie tyle ciekawa, ile zgrabnie zro' 

biona, po rae pierwszy wykonana była w 

Wilmie. 

Bardzo pięknie zagrany był Koncert Wło 
ski Bacha, zwałszcza jego cz. II — dzięki li 

rycznemau ujęciu i przepięknemu brzmieniu, 

jaki potrafi z fortepianu wydobyć artystka. 
Cokoiwiek mniej przekonywujące było Prelu 

dium organowe i Fuga a moll Bach-Lisz- 

ta: zabrakło tu nieodzownie konieczmej po- 

tęgi dynamicznej. W' sonacie h-moll Cho. 
pima, bardzo poetycko zinterpretowanej, nie 

wymyskała pianistka dramatycznej wymowy 

panrz między poszczególnymi częściami. Pub 
liczmość willeńska nie ma zrozumienia dła 

tych rzeczy — skoro potrafi po każdej czę- 

$ci darzyć oklaskami. A właśnie cisza, mił 

czenie ma swoją wążką wymowę, podkreśla 

skończoność każdej części; równocześnie cią 

głość wykonania podnosi indywidualną od: 

rębność tych odcinków. 

Raczej krótki program, który poza wy- 

mienionymi ntworami obejmował jeszcze 

L'Iste joyeuse Debussy'ego (o przepięknych 

pianach), uzmpełniła Agi Jambor hojnymt 

naddatkami. Były tam drobne utwory Chopi 

na, Wamiacje Haydna oraz improwizacja na 

temat podany przez kogoś ze słuchaczy. — 

Tak rzadko spotykany dziś dar improwizae 

fi był miłym urozmaiceniem tego wyjątko 

Teatr kukiełek 
„Balka“ 

Pisaliśmy już parokrotnie o tym 
miłym teatrzyku, założonym i prowa 
dzonym przez prawdziwych entuzja- 
stów najposłuszniejszego i najzabaw 
niejszego na świecie autora, — jakim 

jest lalka. Państwo Badowscy mają 
już w swym dorobku kilka insceni- 
zacyj, z których najważniejsza i sta 
powiąca słuszny powód do dumy by 
ła całkowicie ich własna, tak w po- 
myśle i opracowaniu literackim jak 
i w wykonaniu scenicznym. Dobrze 
byłoby, gdyby „Bajka*, korzystając z 
gościny teatru na Pohulance zapre- 
zentowała „Dżunglę* — bo o niej to 
mowa — nie tylko dzieciom ale i do 
rosłym, którzy z pewnością zechcą 
sobie przypomnieć piękną książkę 
Kiplinga, a przy okazji wzbogacą się 
o przeżycia artystyczne, jakich dos- 
tarczyć może tylko teatr kukiełek. 
Tymczasem jednak pp. Badowscy wy 
stawiają nową bajeczkę dla dzieci. 
Inscenizacja ta ma być dalszym eta- 
pem rozwoju artystycznego „,Bajki*, 
owocem specjalnych studiów nad te 
chniką małej scenki, umieszczonej ta 
raz, niczym pudełko w pudełku, na 
wielkiej scenie Teatru na Pohulance. 
Dziś jest właśnie pierwsze przedsta- 
wienie, na które szczerze namawiamy 
stare i młodociane dzieci. jim. 

Wye setka dla radiosłachace 
Uczestnicy wycieczki dla radiostuchai 

czy zwiedzą w niedzielę 11 grudnia pod 
ziemie w kościele Św. Ducha. 

Zbiórka obok wieży święłojeńskiej, 
o godz. 11.00. 

Dla pań radiosłuchaczek we czwartek, 
15 bm. o godz. 11.00 bezpłatny pokaz 
w Eleletrowni Miejskiej gotowanie. Jako 
zaproszenie służy kwił aboneniowy 26 

grudzień. н Ba
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TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Teatr kukiełkowy „Bajka* w Teatrze 

na Pohulance! Dziś, w sobotę dn. 10 grud 

nia o godz. 16 w Teatrze na Pohulance wy 

stąpi Teatr Kukiełkowy dła dzieci „Bajka”* 

z oryginalnym repertuarem. Dana będzie 

bajka Lucyny Krpemienieckiej „Historia ca 

la 0 niebieskich migdalach“ ze Spiewami 
1 tańcami w 7 odsłonach. 

— „Gałązka rozmarynu* na wieczornym 
przedstawieniu! Dziś. w sobotę 10 grudnia 

© godz. 20 w Teatrze aa Pohulance świetne 

widowisko Zygmunta Nowakowskiego „Ga- 

łązka rozmarynu* w reżyserii Ziemowita 

Karpińskiego. Dekoracje — Jan i Kamila 

Golusowie. Ceny popularne. 

— Jutro, w niedzielę dnia 11 grudnia 
® godz. 20 „Gałązka rozmarynu". 

— Popołudniówkz niedzielna! Niedziel. 
ną popołudniówkę o godz. 16 wypełni świet 
na sztuka Keith Winter — „Mariella“ w re 
tyserii dyr. Ktelanowskiego. Ceny popularne. 

— „Sędzia z Zalameii* — Calderona w 
Teatrze na Pohulance! W najbliższym cza- 
sie wchodzi na repertuar T atru Miejskiego 

„Sadzią z Załameii* w reżyserii dyr. Kiela 
nowskiego. Bedzie ło ciekawa próba wskrze 
szenia renesansowej komedii dell'arte z jej 
wiecznie żywymi typami, powtarzającymi 
się w komediach najznakomitszych twórców 
jak Moliera czy Fredry. W barwnym koro- 
wodzie postaci tej epoki wysunie się na płan 
pierwszy postać nieśmiertelnego Don Kiche 
ła z jego wiernym sługą rozśmieszając i ba 
wiąc widzów do łez. Rolę tytułową kreuje 

wlubieniec publiczności Leon Wołłejko. — 

TEATR MUZYCZNY .LUTNIA* 
— Występy Janiny Kulczyckiej. Dzi. 

slejsza premiera. Dziś operetka kameralna 
„Król na jedną noc“, 

W rolach głównych wystąpi J. Kulczy. 
cka, W. Rychter, W. Szczawiński oraz re 
Łyser tej nowości K. Wyrwicz Wichrowski 
Balet „Mały kapral" w układzie J. Ciesiel 
skiego z udziałem M. Martówny. 

— Jutrzejsze widowisko w Teatrze 
„Lutnia*, — „Ogniem 1 młeczem* widowi- 
sko w 8 obrazach grane będzie ogodz. 12,15 
Ceny od 20 gr. do 1 zł. 

— „Adrienne“. Słynna operetka pod 
powyższym tytułem grana będzie z udzia 
tem J. Kulezyckiej, — В. Holmirskiej i N. 
Kwiatkowskiej o. godz. 4,15. Ceny miejse 
tniżone 

— »Król na jedną noc*. Powtórzenie 
wczorajszej premiery pod powyższym tytu 
łem odbędzie się w niedzielę o godz. 8.15. 

— lgnacy Friedman. We środę, 14 bm. 
o g. 8.30 w. odbędzie się w Sali b. Konser 
watorium jedyny recital fortepianowy lgna 
cego Friedmana. W programie: Mozarf, 
Hummel, Bach-Busoni, Schumann, Chopin, 
Bilety już do nabycia w skt. muz. „Fil- 
harmonia", Wielka 8. 

RADIO 
SOBOTA, dn. 10 grudnia 1938 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik por. 

1.15 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla szkół. 

8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Muzyka por 

8.50 Czytanki wiejskie: „Porwanie* — dek. 

fragm. z pow. I. Kraszewskiego. 9,00—11,09 

Przerwa. 11,00 Audycja dla szkół. 11,25 Se 

renady i intermezza. 11,57 Sygnał czasu i 

hejnał. 12,03 Audycja południowa. 13,00 Wia 

domości z miasta i prowineji. 13,05 Audy 

cja życzeń dla dzieci wiejskich w opr. cioci 

Hali. 13,35 Coś dła dzieci. 13,50 „Pan z fluk 

sją“ — fel. dr M. Kołaczyńskiej. 14,00— 

15,00 Przerwa. 15,00 Teatr Wyobraźni dła 

dzieci: „Obrazki słuchowiskowe*, 15,30 Muz 

obiadowa. 16,00 Dziennik popołudniowy. — 

" 16,08 Wiadomości gospodarcze. 16,20 Kroni 

ka literacka. 16,35 Sylwttki kompozytorów 

polskich. 17,35 Światło zgasło — pogadanka. 
17,46 „Comedian  Harmonists* — imitują 

orkiestrę (płyty). 18,00 Wil. wiadomości spor 

towe. 18,05 Sobótka speakera. 18,30 Audy- 

cja dla Polaków za granicą. 19,15 Irwing 

Berlin i jego piosenki — reportaż płytowy. 

20,00 Marsze, walce i polki w wyk. orkiestry 

mamdolinistów. 20,35 Audycje informacyjne. 

21,00 „Przy sobocie — po robocie* — wielki 

Koncert rozrywkowy. 22,55 W przerwie — 
Rezerwa programowa. 23,00 W przerwie: — 

Ostatnie wiadomości i komumikaty. 23,05 

Zalkończenie programu. 

DODGE 

MIÓD, SERY, GRZYBY I ZAJĄCE 

nabywa w każdej ilości 

placąc najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
-Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

  
  

„KURJER” (4657). 

  

  

RADIO „TELEFUNKEN“ 
Najnowsze superheterodyny bateryjne 
przystosowane do potrzeb wsi i małych 

B. Mitropolitańsk 
Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel 

miasteczek — poleca 

|. 2-60       
Sala b. Konserwatorium  (Końska 1) 
  

W środę dnia 14 grudnia o godz. 8.30 wiecz. jedyny recital fortepianowy 
Program wypelni mistrz 

iogmacuyj FRIEDMAN 
W programie: Mozart, Hummel, Bach-Busoni, Schumann, Chopin. 

Koncert nie będzie w Wilnie powtórzony. Bilety w sklepie muz. „Fiłharmonia*, Wielka 8 
  

P Początek o godz. 2-ej 

A | Kolosalne powodzenie 

N b Następny 
program: 

JEZEBEL 
(Bzieje diabliicy) W roli tytułowej Bette Davis 

>> ROSALNIE << (ge) jeannetią Aiaedoraicj 
  

Chrześcijańskie kino Film przeżycie. film nie do zapomnienia 

ŚWIATOWIO| „FORTANCERKI" 
(Dziewczęta pod terrorem) Na czele wielkiej obsady Bette Davis 

Początki seansów o godz. 4-ej, iw niedziele i święta od godz. 1-ej 
  

KINO 

Rodziny Koleiowej 

ZNICZ W rel. gl: 
Wiwulskiego 2 

Wiełki dramat obyczajowy wg głośnej powieści A. Marczyńskiego 

„KOBIETY NAD PRZEPAŚ JĄ” 
Maria Boga, 

Andzejewska, Antoni Brodzisz, Kazimierz Junosza Stępowski, 
Nora Ney, Tamara Wiszniewska Jadzia 

Stełański, Samborski i in. 
Nadprogram: DODATKI. Pocz. seans. codz. o g. 4, w święta o 2 pp 
  

OGNISKO Laureat Rkademii Filmowej w Now, Jorku Vietor Mc Laglen 
oraz Binie Barnes i Willie Hali w wielkim "mie n & 

ээ ЁВ ЙВ ©) В /А Е “ 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI Pecz. seaas. © 4-ej, w niedz. i św. o 2ej. 

  

Podziękowanie 
Zarząd Komitetu Szkolnego i kierown 

Szkoły Powsz. w Jerozolimce składają ser 

deczne podziękowanie p. Z. Szelążance za 

ofiarne zebranie i doręczenie sumy 41,10 zł 

na radio szkolne. 

Kierownictwo 7-klasowej Szkoły Powsz 

Nr 31 m. Wilna w Jerozolimce składa ser 

'deczne podziękowanie T-wu Muz. „Kaska- 

da“ w Wilnie za ofiarowane instrumenty 

muzyczme orkiestrze dzieci tut. szkoły. 

Kier. Szkoły Nr 31 (podpis nieczytelny). 

Nasza młodzież i jej przyszłość 
Jeżeli chcemy, aby dzieci wyrosły na 

dzielnych ludzi, musimy o to dbać od lat 

najwcześniejszych. — Im większy zapas sił 

życiowych dotarczymy im za młodu — tym 

większą tężyznę fizyczną i duchową będą 

reprezentowali jako ludzie dojrzali. Środ- 

kiem wzmacniającym i odżywczym, a dzię- 

ki swemu smakowi najchętniej zażywanym 

przez dzięci, jest JECOROL — mgr. Bukow- 

skiego. — Dzieci przepadają za Jecorolem, 

jak za smakołykiem, lecz co ważniejsze, 

Środek ten działa znakomicie na przyrost. 

wzrostu, wagi i sił naszych pociech. 

WINA, WÓDKI, towary kolonialno- 
spożywcze. Duży wybór broni, amu- 

nicji i artykułów sportowych poleca 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 

  

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

W myśl $ 83 rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dnia 25.VI 1932 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. 
R. P. Nr 62, poz. 580), podaje się do ogółnej 
wiadomości, że dnia 17 grudnia 1938 r. o 
godz. 8 w lokalu Laskowicza Witolda, maj. 
Kirianowce, gm. Lida oclem uregulowania 
należności na rzecz Urzędu Skarbowego w 

Lidzie, Zarządu Gminy w Lidzie i Powsz. 
Zakł. Ub. Wzaj. odbędzie się sprzedaż z li- 
cytacji niżej wymienionych ruchomości: 
7 krów maści czerwonej, wart. zł 800. 

Zajęte przedmioty można oglądać w dniu 
licytacji od godz. 7 do godz. 8 w lokalu 
zobowiązanego. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
; (PJ. Kieman. 

Oddziały: Nowogródek, „Bazyliaūska 35, tel. 169; 

  

° 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŠCI 
Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 

I rewiru Jan Pyszkowski mający kancelarię 

w Słonimie przy ul. Kościuszki Nr. 8 na pod 

stawie artż 602 KPC podaje do publicznej 

wiadomości, że dnia 20 grudnia 1938 roku 
o godz. 11 m. 30 w maj. Jagnieszczyce, gm. 

Kostrowicze, pow. słonimskiego odbędzie 
się 1 licytacja ruchomości, należących do 

Michała Radowiekiego i Marii Tyszkiewiczo 
wej, składających się z konia i klaczy wy 
jazdowych, bryczki, drapczaka parokonne- 

go, głowy łosia, fortepianu, kanapki i dwóch 

krzeseł, patefonu, lustra, zegara. kredensu, 

otomany, szafy i głuszca wyprawionego oraz 

dwóch foteli i 30 płyt oszacowanych na łą- 

czną sumę zł. 1550. 

Ruchomości można oglądać w dniu fi 

cytacji w miejscu i czasie wyżej oznaczo. 

nym. 
Dnia 6 grudnia 1938 r. 

Komornik: Pyszkowski. 

  

Obwieszczenie 
© LICYTACJI 

W myśl $ 83 rozporządzenia Rady Mini- 
strów z dnia 25.VI 1932 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U 
R. P. Nr 62, poz. 580), podaje się do ogólnej 
wiadomości, że dmia 12 grudnia 1938 r. o 
godz. 8 w lokalu Steckiego Władysława, 
f Dylewo, gm. Lida celem uregulowania na- 
leżmości na rzecz Urzędu Skarbowego w Li. 

dzie, Zarządu Gminy w Lidzie i Powsz. 
Zakł. Ubezp. Wzajemn. odbędzie. się sprze- 
daż z licytacji niżej wymienionych rucho 
mości: 1600 kg żyta w ziarnie, wart. 300 zł, 
1 byk maści czerwonej 2 1., wart. 50 zł, 1 ja- 
łówka 3 1., wart. 50 zł, 1 samowar mosięż- 

ny, wart. 20 zł, 1 świnia maści białej, wart. 
100 zł, radio aparat 3 lamp. wart. 60 zł. 

Zajęte przedmioty można oglądać w dniu 
licytacji od godz. 7 do godz. 8 w lokalu 
zobowiązanego. 

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
( J. Kicman. 

OGŁOSZENIA 
ŚWIĄTECZNE do 

„KURJERA WILEŃSKIEGO" 
na warunkach specjalnie dogodnych 

przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń 

slelana Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

—) Kosztorysy na żądanie (— 

  

CENA PRENUMERATY 

  

— 

  

Wilno 

kiełbasa z rusztu.   
CASINO | 

Początek o g. 2-ej 

REGIONALNY 

„Dworek Kresowy“ Restauracja - Winiarnia 
Snładeckich 1 

zaprasza na WIELKIE „WIEPRZOBICIE " 
w dniach 10 I 11 grudnia b. r. 

Polecamy smaczne bułczanki i kaszanki z kotła. 
Peklówka z grochem i kapustą oraz wiele innych smakołyków 

Dobrze pielęgnowane napoje. Obiady w Dworku jak u Matki, Wieczorem koncert 

Tel. 21-32 

Golonka po poznaūsku, Biala 

DYREKCJA аннн 

Niezwykie melodyjna I wesoła operetka filmowa 

CZAR NOC MAJOWEJ 
W roli głównej znana węgierska tancerka-$piewaczka MAxiKA ROEKK 

Splew — Tańce — Wystawa 

HELIOS | 

wg Stefana Żeromskiego. 

„DZIEJE GRZECH 
W rolach gł.: Łubieńska, Damięcki, Samborski, Stępowski 

Nadprogram: DODATKI zł 

Wielki film produkcji polskiej 

ti 

Nadprogram: Atrakcje I aktualności. 

Artretyczne 
B 6 L E Reumatyczne 
podagryczne najwięcej dokuczają na zmia- 
nę pogody, w czasie zimna, słoty i niepogo- 
dy. Nieznośnymi wtedy stają się bóle w koś- 
ciach, powstają obrzmienia, a mięsnie przy 

najmniejszym nawet nacisku stają się bo 
lesne. Chodzenie a nawet poruszanie się by- 
wa utrudnione. Cierpienia te powstają na 

skutek nagromadzenia się w ustroju kwasu 
moczowego i jeżeli nie będą racjonalnie 
zwalczane będą się zwiększać, aż wreszcie 
na stałe przykują do łóżka. W takich 
wypadkach stosuje się wewnętrzny lek 
»+UREMOSAN* Gąseckiego, który rozpusz- 
czając kwas moczowy w organizmie, wy- 
wołuje wydzielanie się takowego wraz z 
moczem i współdziała z ustrojem w walce 
jego z artretyzmem, reumatyzmem, podagrą, 

kamicą nerkową, złą przemianą materii itp. 
„UREMOSAN“ — Gąseckiego do nabycia w 

° aptekach. 

  

Przetarg 
Rektorat Uniwersytetu Stefana Batorego 

w Wilnie ogłasza publiczny przetarg niegra- 
niczony na wykonanie dla funkcjonariuszów 
Uniwersytetu: 

1) pełnego umundurowania (płaszcz, 
kurtka, spodnie i czapka) — 25 kompletów 
(dwadzieścia pięć) i 

2) częściowego umundurowania (kurtka, 
spodnie i czapka) — 70 kompletów (siedm. 

dziesiąt) 3 
z materiabu kamgarnowego koloru marėn 
go, łącznie z dodatkami i robotą. Termin 
wykonania 1 marca 1939 r. 

Szczegółowe informacje oraz przepisy 
o oddawaniu państwowych dostaw otrzy- 
mywać można do przejrzenia codziennie w 
Biurze Techniczno-Gospodarczym Uniwersy 
tetu Stefana Batorego u intendenta (ul. Uni 
wersytecka 3) parter, w gódzinach od 10—12. 

Oferty w zapieczętowanych lakową pie: 
częcią kopertach z napisem: „Oferta na wy 

konanie umundurowania dla funkcjonariu. 
szów Uniwersytetu* należy składać w Biu 
rze Techniczno-Gospodarczym (ul. Uniwersy 
tecka 3 — patter) najpóźniej do dnia 20 
grudnia 1938 r., godz. 12 w południe. Do 
każdej oferty musi być dołączony dowód 
złożenia w kasie I Urzędu Skarbowego na 
rachunek depozytowy Uniwersytetu wadium 
w wysokości 3 proc. od całkowitej oferowa- 
nej sumy, uwierzytelniony odpis świadect- 
wa przemysłowego ew. karty rzemieślniczej 

oraz wykaz próbek materiałów i dodatków 
z cenami. 

W ofercie winno być złożone oświadcze 
nie. iż oferentowi jest znane rozporządzenie 
Rady Ministrów z dnia 29. I. 1937 r. (Dzien- 
nik Ustaw Nr 13. poz. 92 a w szczególności 
88 3, 5, 19, 20, 21, 22 i 25). 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 
20 grudnia 1938 r. o godz. 12 w lokalu Biura 
Techniczno.Gospodarczego Uniwersytetu. 

Rektorat zastrzega sobie prawo swobod 
mego wyboru oferemta bez względu na wy 
sokość oferowanych cen. 

Wilno, dmia 6 grudnia 1938 r. ° 
(=) St. Zajączkowski 

Prorektor 

AAAMAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

E BARANOWICKI 
vvvvvvvyvyr- 

POSZUKUJĘ EKSPEDIENTKI do sklepu 
kolonialno-spożywczeg z kaucją od 500 do 
1000 zł. Oferty kierować, Baranowicze, Ko- 

pernika 2. (Zgłaszać się osobiście od goaz. 
1 do 5 p. p.). 

    

MATERIAŁY DAMSKIE jedwabne i weł- 
niane na płaszcze i sukienki oraz męskie ma- 

teriały ubraniowe polec. w wielkim wybo- 
rze, jako prezent gwiazdkowy POZNAŃSKI 
DOM MANUFAKTURY, Baranowicze, Szep- 

tyckiego 54 (w podwórku). 

POZNAŃSKI DOM GALANTERII, Bara: 
nowicze, Szeptyckiego 31, tel. 248. Praktycz- 
ne podarki gwiazdkowe. 

FIRMA RÓŻNOWSKI i KARAŚ, Barano- 
wicze, Nowogródzka 2, tel. 141. Poleca naj- 

lepszy prezent na gwiazdkę, radioodbiornik 
„Echo*, względnie „Elektrit". 

  

DWA DUŻE, NOWOCZESNE SKLEPY 

do wynajęcia. Baranowicze, ul. Szeptyckie 

go 68-a. Informacje: Mickiewicza 5, sklep 

rowerów. 

  

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

  

„„LEKARZĖ „ 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 

ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-68. 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

DOK TOR 

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

9—13 į 3—8. 

AAAAAAAMAAAAASAAAAAAMA AAA AAA AAA AAA 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 więcz- 

— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—*. 
3-gu Maja obok Sądu. 

Handel i Przemysł , 
GUSTOWNE SUKNIE, bluzeczki, spód* 

niczki, sweterki, garsonki. W. Nowiekh 
Wilno, Wielka 30, tel. 30-08. Bielizna, W)” 
roby wełntane, rabat gwiazdkowy. 

WILEŃSKA SPÓŁKA ODZIEŻOWA 
firma chrześcijańska 

Wilno, Wielka 30, tel. 29-05 
Na gwiazdkę: ubraiia męskie, damski% 
szkolne. Futra. Ceny niskie. 

PRACOWNIA KRAWIECKA, Sukienki, tu 
tra, płaszcze. Przeróbki. Tanio, — eleganck0* 
Ul. Antokolska 39—3. 

PRACA _ 
-vY"""—YYYYVYTYYTY 

MŁODA osoba poszukuje posady gospo” 
dyni do osoby samotnej lub do bezdzietne 
go małżeństwa, ul. Prosta 21—1. 

    

| 

    

POSZUKUJĘ 10 wspólników z kapitałew 
3.000 zł. . Oferty do  Administra“, 

„Kurjera Wileńskiego" pod „Praca”. 

3 

Kupno i sprzeda 
TYYYYVVYTYT"YWvyv"v"" ——vevvvvvvvyvyvY?""" 

ZAKŁAD FRYZJERSKI damski i męskk 
dobrze prosperujący i nowocześnie urządz0% 
ry w Lidzie, z powodu wyjazdu do sprze 

dania. Oferty kierować do Adm. „Kurjerś 

Wilno, Biskupia 4, pod „Fryzjer. 

Z powodu wyjazdu sprzedam 50рб- 

WIARNIĘ, uł. Mickiewicza 47. 

WYŻŁA niemieckiego (duży, 
miesęicy) sprzedam za zł 25 z powodu #Х 
jezdu. UL. Kalwaryjska 11—4 (godz. 15-20 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA ASA AAA AA AAA AAA A 56 

Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Dziś. Najaowsza I najlepsza komedia 
polska. Wiekie święto radości i śmie” 

chu dla widzów 

Paweł i Gaweł 
W rolach głównych: Eugeniusz BODO 

Adolf DYMSZA, Grossówna i inni 
® 

Ery Asia kiai Atia iai A 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Najwspanialszy film doby obecnej 

„Złotowłosa” 
Jeanette Mac Donald i Nelson 

jako para kochanków 
Г, тп""""'« 
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Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 
Wileńska 42, tel, 96; Brześć n/B., ul. Pierac- 
kiego 19, tel. 224; Pińsk, Dominikańska 40, 

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- 
no'— 3 Maja 6, Suwałki — Emili Plater 44, 
Równe—3 Maja 13, Wołkowysk—Brzeska 9/1 

30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najinniesze ogłoszenie drobne licz: my za 10 słów. my 
tłustym drukiem liczymy podwójnie, Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmuje 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kro ące 

cą 6 zł, z odbiorem w admini. | redakc. i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za Boss 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-iamowy, za tekstem 10-łamov A stracji zł. 2.50," na wsi, w miej- ; . DY gstrzeg: : ściach edzieniemadżed Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane redakcja nie odpówiada. Administracja z tosze” 

scowościach, gdzie n rzędu | sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. OS! 
pocztowego ani agencji zł, 2,50 -  mla są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.80 i 17 — 20. 

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

Redakcja: tel. 79, Godziny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15,30 

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

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani-   
лНСЕ z 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z 0, 0, Druk. „Znicz*, Wilno, ul, Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40 Gać u E. Kotlarewskiego, Wileńska il 
Redaktor ZBIGNIEW CIEŚLIK   


