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Wczoraj w wykonaniu decyzji głó 
wnej P. Wojewody Wileńskiego mu- 
siał Oopnścić Wilno ks. Włać. Tol- 
Ioczks. O decyzji tej pisała już pra- 
sa wileńska. Ks. Wł. Tołłoczko — te 
popularny w niektórych kołach inte 
ligencji wileńskiej spowiednik. Wśród 

wiernych, którzy od dwudziestu kil 
ku lat cisnęli się do jego konfesjona 

łu czy to w kościele św. Stefana, czy 

to w bazylice archidiecezjalnej, czy 
też potem w kościele po-bernardyń- 
skim, cieszył się on opinią człowieka 
6 wyjątkowych zaletach kapłańskich. 
Jego cichy, skromny, można nawet 

powiedzieć ascetyczny, tryb. życia 

przy dużym wykształceniu oraz roz- 
ległych zainteresowaniach czynił z nie 
go pod wielu względami postać wy- 
jątkową, tak jakoś dziwnie zharmo- 
nizowaną z tłem tych starych murów 
wileńskich, wśród których ks. Tołło- 

czko żył oraz swoją ofiarną pracę 
duszpasterza - wolontariusza prowa- 
dził. 

Nie mogę tu oczywiście poddawać 
krytyce decyzji p. Wojewody. Na 

mocy ustawy o ochronie granic wła- 

dza administracyjna nie jest obowią 
zana motywować swoich decyzji wy 
siedleniowych. Motywy te więc nie 
są znane ani samemu ukaranemu ani 
tymbardziej autorowi niniejszego ar 
tykułu. Nie mogę więc pisać o rze- 

ezach, których nie znam. 
Lecz sprawa ks. Tołłoczki, jak i 

sprawa innych księży poprzednio wy 

siedlonych z Drui, stawia przed na- 

mi problem szerszy: problem właści 

wego rozumienia roli kapłana kato- 

lickiego уу życiu naszego państwa. Au 

tor. niniejszego artykułu przez piętna 

ście zgórą lat pozostawał w kontak- 

cie intelektualnym z ks. Tołłoczko. 

Myśli więc, które poniżej rzucam, są 
w pewnym stopniu bilansem tych po 

jęć, które w promieniach tego kon- 

taktu, na tle związanej z nim wymia 

ny poglądów sobie wyrobiłem. 
Kwestia roli kapłana katolickiego 

łączy się bardzo ściśle z kwestią roli 
w naszym życiu katolicyzmu jako pew 
nego systemu światopoglądowego. Ro 

la ta jest duża, lecz musi być jeszcze 
większa. Musi ściśle złączyć się z po 
szukiwaniem tego, czego życiu współ 
czesnej Polski najbardziej brakuje: 
mianowicie wielkiej idei przewod- 
niej. 

Każdy naród prawdziwie wielki, 
naród o ambicjach mocarstwowych, 
który chce nietylko wegetować i 
trwać, lecz piętno swojej indywidu- 
alności na kształtowaniu się dziejów 
wyciskać, musi posiadać pewną ideę 
o charakterze uniwersalnym, która 
by jego indywidualność reprezento- 
wała oraz dawała mu tytuł do wkra- 
czania na szerszy teren. spraw między 
narodowych. Wiek XIX był okresem 
mitów o wyzwoleniu człowieka oraz 
równości powszechnej. Ideał nowego 
typu człowieka - obywatela przyświe 
cał rewolucji francuskiej, towarzy- 
Szył orłom napoleońskim, nadawał 
głębszy sens antagonizmowi pomię- 
dzy Francją a Prusami. Wiek XX, 
wiek, który przyszedł po wojnie świa 
towej, stał się okresem, w którym 
znowu zaczynają światem rządzić !- 
dee o charakterze religijnym. Na 
szczytach rozwoju współczesnego na 
cjonalizmu  przeświecać zaczynają 
idee o charakterze powszechnym. 

Rewolucja rosyjska w najgłębszej 
swojej istocie ma sens religijny. Wal 
ka z Bogiem, ateizm, marksowski ma 
terializm dialektyczny nabrały tam 
cech swego rodzaju religii państwo- 
wej. Hasło rewolucji Światowej jest 

Jednocześnie hasłem, głoszącym meta 
fizykę materialistyczną, jako nowa 
religię powszechną. Z drugiej strony 
w Niemczech panującey tam mit 
krwi i rasy nabiera coraz bardziej 
tech religijnych. Przodownictwo ra- 

  

sy germańskiej ma się stać — wed- 
ług tego mitu — realizacją wielkich 
przeznaczeń w historii powszechnej. 
Atakowane z dwóch stron przez burz 
liwe fale tych dwóch systemów, życie 
polskie musi być oparte również o 
mocne konstrukcje światopoglądowe, 
musi być owiane głęboką ideą reli- 
gijną. Jaką ma być ta idea? 

Może to być tylko idea chrześci- 
jańska. Nasza przeszłość, tradycje na 
szych powstań, czar naszej wielkiej 
poezji narodowej — wszystko to łą 
czy myśl polską z Chrystianizmem. 
Wśród rozhukanych żywiołów walki 

z chrześcijaństwem Polska odrodzo- 
na musi stać się czynnikiem obrony 
chrystianizmu. Idea chrześcijańska 
łączy się ściśle z naszymi dążeniami 

mocarstwowymi. Jesteśmy zbyt mali, 
zbyt słabi na to, aby wyłącznie włas 
nymi siłami utworzyć w środku Eu- 
ropy potęgę istotnie mocarstwową.   

Możemy to zrobić tylko w drodze 
współdziałania z naszymi sąsiadami. 
Idea chrześcijańska może stać się tym 
pomostem, który doprowadzi do ugrun 
towania naszych wpływów wśród na 
rodów bałtyckich, który nam ułatwi 
rozwiązanie tego najważniejszego za 

gadmienia naszej potęgi lub naszej 
słabości, jakim jest sprawa ukraiń- 
ska. Świetny artykuł, który na ten te 
mat zamieścił w listopadowym nu- 
merze „Logos'u“ ks, Glakowski, jest 
nie tylko artykulem księdza katoli 
ckiego, lecz również mocarstwowca 
polskiego *). Idea chrześcijańska mu 
si stać się sztandarem naszej państwo 
wości. 

W życiu naszym idea chrześcijań 
ska jest reprezentowana przede 
  

*) „Logos” organ Ligi Odrodzenia Mo- 

ralnego Nr + Wilno, Glakowski „Idea Jagiel 

lonów a Królestwo Chrystusa".   
  

wszystkim przez Kościół katolicki. 
Dlatego też siła głębia i znaczenie ka 

tolicyzmu polskiego łączą się bardzo 
ściśle z możliwościami państwa pol- 
skiego. 

Lecz terminy: siła i głębia katoli- 
cyzmu, wymagają komentarzy. Siła 
głębia katolicyzmu — to nie fiolety 
dostojników kościelnych na obcho 
dach narodowych, nie udział wszelkie 
go rodzaju władz publicznych w uro- 
czystościach kościelnych, nie współ 
działanie biurokracji z klerem. Potę 
ga i wielkość Kościoła Katoliekiego— 
to zakomy, to zastępy cichych sług 

Bożych, to wiara we własną misję, to 
rozwój i głębia życia wewnętrznego, 
duch ofiarności, twarda moralność 
seksualna. 

Z hasłem katolicyzmu usiłowała 
złączyć swe losy również Austria Dol 
fussowska. Lecz &. p. Dolfussowi oraz 

Pogłoski © koncentracji 
wojsk wioskich 

na pograniczu Somalii francuskiej 
PARYŻ (Pat). Prasa paryska za- | francuskich — przygotowania wojs- | i to jeszcze przed przyjazdem Cham 

mieszcza wiadomości z Dżibutti o rze | kowe, zakrojone na szeroką skalę. 
komej koncentracji wojsk włoskich 
na pograniczu Abisynii i Somali 
franeuskiej. Koncentracji teį towarzy 
mie „mal — zdaniem dzienników 

  

P. Prezydent zwiedził 
nowe urządzenia 
w Zakopanem 

ZAKOPANE (Pat). № dniu dzi- 
siejszym korzystając- ze wspaniałej, 
słonecznej pogody Pam Prezydeni 
Rzeczypospolitej z małżonką i otocze 
niem udał się kolejką torową na Gu 
bałówkę. W czasie jazdy i na  Gu- 
bałówce Pan Prezydent interesował 

„się urządzeniami kolejki i stacji. Na- 
stępnie p. Prezydent udał się na Sta- 
dion Narciarski pod Krokwią a wre 
szcie wyjechał na Kalatówki, gdzie 
zwiedził hotel turystyczny. 

(ro'oba ks. kard. Kakowsk'ego 
WARSZAWA (Pat). Stan zdrowia 

J. E. ks. kardynała Kakowskiego jest 
w dalszym ciągu poważny, nie wyka- 
zując większych zmian. 

Lauroatka Zw. Literatów 

w Poznaniu 
POZNAŃ (Pat). Komisja Nagrody 

Literackiej Zw. Zaw. Literatów Pols- 
kich w Poznaniu przyznała nagrodę 
w kwocie zł. 500 p. Jadwidze Popows 

kiej z Poznania za tom wierszy pt.: 
„Przed nocą". 

Pogrzeb śp Romana 
Chojrack ego 

WARSZAWA. (Pat.) Wczoraj odpro- 

wadzono na wieczny spoczynek zwłoki 

$. p. Romana Chojnackiego, nieodżało- 
wanego kierownika artystycznego Filhar- 
monii Warszawskiej, zasłużonego muzyka- 
pedagoga, zmarłego przedwcześnie w 
dniu 22 bm. w Warszawie. 

Ś. p. Roman Chojnacki był jedną z po- 
pularniejszych postaci w świecie muzycz- 
nym stolicy, 

Zmarł Vande: velde 
BRUKSELA. (Pał.). Zmarł znany dzia- 

łacz socjalistyczny Vandervelde. 

  

  

Dzienniki wyrażają obawę, by 
Włosi nie zamierzali spróbować po- 
stawienia zarówno Francji jak i An- 
glii przed pewnymi faktami dokona. 
nymi na odcinku Somalii francuskiej 

berlaina do Rzymu. 

Według opinii dzienników parys- 
kich Somalia. francuska, a przede 
wszystkim Dżibuti, 
chwili centralnym punktem włoskiej 
akcji rewindykacyjnej. 

Zeprzeczemnie 
PARYŻ (Pat). Ag. Havasa publiku- | 

je komunikat w którym kategorycz- 

nie zaprzecza sensacyjnym pogłoskom 
prasy zagranieznej, jakoby premiera 
Daładiera miały eskortować 23 okręty 

wojenne, eo mogłoby spowodować 
koncentrację floty włeskiej oraz do 
niesieniom o rzekomej koncentracji 
wojsk włoskich w Dżibuti. 

Odpowiedź francuska Włochom 
akcentuje nietykalność terytoriów 
PARYŻ (Pat). Korespondent Agen 

cji Stefani donosi: w paryskich ko- 
łach politycznych zapewniają iż tekst 
noty, doręczonej wczoraj przez amba 
sadora Francji w Rzymie włoskiemu 
ministrowi spraw zagranicznych Cia 
no, został zredagowany w sposób u 
możliwiający wspólne omówienie no- 
wych zagadnień, które powstały po- 
między obu krajami. 

We wspomnianych kołach oświad 
czają, że nota zawiera następujące 
punkty: 1) potwierdzenie nietyka!no | 
Ści terytoriów francuskich; 2) stwier 
dzenie, że przywileje przyznane Wło- 
SBE TT PROROCY 

chom w Tunisie w konwencji z roku 
1935 stanowią maksimum; 3) nota 
stwierdza, że rewindykacje włoskie 
są sprawą interesującą wyłącznie 
Francję i Włochy przy czym nie jest 
wykluczona meżliwość pewnej rekty- 
fikacji granie w wypadkach oczywi- 
stej konieczności; 4) zagadnienie ka 
nału Suezkiego winno być omawiane 
wyłącznie w ramach stosunków włos- 
ko-egipskich, wreszcie 5) nota dopu- 
szeęza możliwość porozumienia w spra 
wie interesów włoskich w porcie Dżi 
butti oraz w eksploatacji kolei woje © 
tti — Addis Abeba. 

stają się w tej | 

  
  

Schuschniggowi udało się stworzyć tyl 
ko współdziałanie biurokracj i kleru. 
Był to gmach na kruchych fundamen 
tach, były to piaski, pod którymi nie 
płymął głębszy nurt życia wewmętrz- 
nego. 

Jeżeli więc katolicyzm uznajemy 
za jeden ze słupów, na których opie 
ra się siła naszego państwa, niechże 
on będzie w takim razie mniej deko 

racyjnym, a bardziej istotnym czyn 
nikiem życia polskiego. Dlatego też 
niech miarą naszego stosunku do księ 

ży będą przede wszystkim ich zalety 
kapłańskie. Każdy ksiądz katolicki, a 
również prawosławny, który siłą swa 
jej wiary, przykładem swoich cnót 
promieniuje na otoczenie, jest czynni 
kiem wzmacniającym szańce obron- 

(Dokończenie na str. 2). 

St. Św. 
BETĘ 

Uprawomocniewe se wybo ÓW 
kłajpedz: Ich 

KOWNO. (Pał.) Prasa donosi, że wo- 
bec niezłożenia do 24 grudnia żadnych 
skarg w sprawie wyborów do sejmiku kłaj 

pedzkiego, wybony. uważać należy za PiA 
womocne. 

KOWNO. (Pat.) W Kownie bawi obec 
nie w sprawach urzędłowych gubemator 
kraju ktajpedzkiego Gailius. Pobyt ten, 
jak donosi prasa, jest związany z tworze- 
niem nowego dyrektoriatu. 

Trzy nowe statki 
morskie 

WARSZAWA. (Paf.) Trzy . prywałne 
przedsiębiorstwa maklerskie, mające swą 
siedzibę w Gdyni podpisały w dn. 9 gru- 
dnia rb. umowę ze stocznią holenderską 
N. V. O. J. Smit et Zohn's Scheepswerven 
w Westerbroek na budowę 3 handlowych 
statków morskich. 

Słatki zostaną zbudowane i oddana 
w terminie 8—11 miesięcy, tak, że wejdą 
do służby jeszcze przed zimą przyszłego 
roku. 

Ameryka ro' b :dowuje 
lotnictwo 

NOWY JORK. (Pat.) Do nowozałożonych 
szkół lotniczych zapisało się 7.500 mło- 
dych ludzi, którzy będą kształcili się na 
mechaników i lotników. W roku przysz- 
łym liczba uczniów w tych szkołach ma 
przekroczyć 20 tysięcy. Do szkół lotni- 
czych będą dopuszczane również młode 
dziewczęta. 

. 

11 osób zgiaę:0 
podczas pożarów świątecz- 

nych w Anglii 
LONDYN. (Pat.)j W czasie pożarów, 

jakle wydarzyły się podczas świąt Bożego 
Narodzenia utraciło życie w W. Brytanii 11 
osób, a kilkanaście odniosło rany. 

  

„Kulisy” koncernu filmowego „Pathe“ 
ociekają hbrusrdarni 

PARYŻ. (Pat.j Dziennik „Paris Soir“ | 

pisze w związku z aresztowaniem dyrek- | 

tora koncernu filmowego „Pathe” Bernar- 

da Nathana, oskarżonego o milionowe 

defraudacje, iż Nathan przybyt do Francji 

z zapadłego miasteczka w Europie Środ- 

kowej | uzyskał nefuralizację. 

Swą filmową Marierę rozpoczął od pro- 

dukowania filmów pornograficznych, wy- 

świeflanych w domach schadzek. 

W roku 1926 Nathan założył fabrykę 

kopij filmowych, zaś w dwa lata później | 

nabył pakiet akcyj, dzięki któremu zyskał 

decydujący wpływ w fowarzystwie „Pathe- 

Cinema". Prowadził wraz z rodziną bar- 

dzo wysławny tryb życia, wydając liczne 

przyjęcia, na których bywały bardzo wy- 

bitne osobistości. 

Towarzystwo „Pathe-Nathan" stało się 

największym francuskim przedsiębiorst- 

wem filmowym. Kapitał 50 miln. fr. został 

podniesiony do 160 miln. Sto miln. no- 

wych akcyj wypuszczowo w roku 1930. 

Ponieważ towarzystwo nigdy nie wy- ! 

płacało dywidendy, kiku akcjonariuszów 

wniosło skargę do sądu, który ogłosił 

upadłość fowarzystwa, zaś Nathan i jego 

wspólnicy zostali aresztowani. Drugi wspól 

nik Nathana, Simon Hirsch, (pseudo Alek- 

sander Cerfj, był bardzo znany w niektó- 

rych kołach paryskiego towarzystwa. Trze 

cl współoskarżony Grek Johanides zapy- 

łany przez sędziego śledczego o sumę 

500 tys. fr., oświadczył, Iż będąc patriotą 

greckim złożył je swego czasu bezimien- 

nie na ręce Venizelosa na rzecz budowy 

forpedowca qreckiego.
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Świąteczna ofensywa gen. Franco 
jest zapoczątkowaniem decydującej akcii 

SALAMANKA (Pat). Główna kwa- 
tera wojsk gen. Franco komunikuje, 
iż w ostatniej chwili otrzymano wia- 
domość o zajęciu ważnych pozycyj 
strategicznych wpobliżu Cogall o 20 
km. na południowy zachód od Leri- 
dy. ! 

W pobliżu Ebro wyrównano pozy 
cje, zmuszając nieprzyjaciela do wy- 
cufania się. Na polu bitwy pozostało 
przeszło 1000 zabitych. 

BURGOS (Pat). Kawaleria gen. 
Franco osiągnęła Ribbaroja. Natarcie 
na wszystkich odcinkach trwa. 

SARAGOSSA (Pat). Wojska pow- 
stańcze poczyniły wezoraj dalsze pos 
tępy na froncie katalońskim. 

Kredyty pod zastaw 
bydła 

WARSZAWA (Pat). Podobnie jak 
w ub. roku uruchomione zostały i w 
roku bież. kredyty rejestrowy i zalicz 
kowy pod zastaw bydła, a mianowi- 
cie wołów, krów i jałowizny w wieku 
ponad jeden rok, przy czym w dwoja 
kiej formie: kredyt rejestrowy udzie 
lany jest przy iłości zastawionego by 
dła powyżej 10 sztuk w wysokości 75 
proc. wartości każdej zastawionej 
sztuki, oraz kredyt zaliczkowy, udzie 
lany przy ilości bydła nieprzekracza- 
jącej 10 sztuk (conajmniej 3 sztuki) 
— w wysokości zależnie od normy, 
ustalonej dla danego województwa. 

Wartość zastawionej sztuki przy 
kredycie rejestrowym ustalana jest 
przez przemnożenie wagi zwierzęcia 
przez przeciętną cenę żywca, którą 

na bieżącą kampanię ustalono w wy- 
soknści 35 zł za 100 kg żywej wagi. 

Rorw'ssaste qzechocłowackiej 
partii korue styc "oj 

PRAGA. (Paf.) Rząd czesko-słowacki 
na podstawie rozporządzenia o partiach 
politycznych z dn. 23 grudnia rozwiązał 
czesko-słowacką partię komunistyczną w 
Czechach i na Morawach. 

Powyższe rozporządzenie w swych skut. 
kach pociąga za sobą m. in. pozbawienie 
mandatów komunistycznych członków ciał 
ustawodawczych, jak i organów samorzą- 
dowych. W skład izby poselskiej parla- 
mentu czesko-słowackiego z ramienia par 
tii komunistycznej wchodziło 15 posłów, 
zaś w radzie miejskiej Pragi na 100 rad- 
nych zasiadało 17 komunistów, 

Katastrof: ko'ejawa 
«* Mie = czech 

BERLIN. (Pat] W pobliżu st. Wartha 
w erfurckiej dyrekcji kolejowej wydarzyła 
się wczoraj katastrowa kolejowa. Pusty 
pociąg osobowy najechał na pociąg towa 
rowy. Dwa wagony polcągu fowarowego 

zapaliły się, 
Spod szczątków pociągu wydobyto 

zwęglone zwłoki jednego z kolejarzy, 
dwóch konduktorów odniosło rany. 
Tr" 

    

W ezwartym dniu ofensywy zdo- 
; było 600 km kwadr. obszaru nieprzy- 
jaciełskiego, zestrzelono 32 samolviy 
rządowe oraz wzięto do niewoli prze- 
szło 5000 żołnierzy i oficerów, 

W wojskowych kołach hiszpańs- 
kieh twierdzą, że tegoroczna ofensy 
wa świąteczna jest początkiem naj 
większej bitwy, stoczonej dotychczas 
w wojnie hiszpańskiej, ponieważ ze 
strony powstańczej wprowadzono do 
akcji nieznaczne na razie siły, zacho- 
wując rezerwę na moment decydują- 
ey. 

SARAGOSSA (Pat). Wojska gen. 
Franco zaięły dziś elektrownię w m.   Cabo, która dostarczała prądu ośrod- 

OSLO (Pat. Na terytorialnych 
wodach norweskich zauważone w 0- 
statnich dniach liczne łodzie podwod 
ne, płynące w kierunku Morza Beren 
tsa. 

BUKARESZT (Pat). W katastrofie | 
kolejowej w pobliżu Gałazu według | 

GDYNIA. (Pat.] Gdyńskie stacje krót. | 

kofałowe odebrały wczoraj około godz. 

19.20 sygnały S$. O. S. nadawane przez 

niemiecki statek „Funkenbrand”, znajdu- 

jący się w niebezpieczeństwie na wodach 

Zatoki Bofnickiej. 

Jak wynika z depesz wysyłanych przez 

TOKIO (Pat). Śnieżna lawina za 
sypała dziś 93 robotników jednej z 
fabryk w okolicy Schiaidani w pro- 
wineji Tayama (Japonia środkowa). 

Dotychczas wydobyto 39 zabitych 

PRAGA. (Pat.) W szpitalu „Braci Miło- | 
sierdzia” trzech chorych zmarło skutkiem | 
zatrucia gazem świetlnym. 

JEROZOLIMA. (Pat.] W pobliżu Jery- 
ho znaleziono opuszczony samochód, bę-   

TNT ITT 

dący własnością dyrektora jednego z ban 

Rola kapłana katolickiego 
(Dokończenie ze str, 1), 

ae Rzeczypospolitej, tworzącym zapo 
rą przeciwko falom uderzającym ze 
Wschodu. Jeżeli pomiędzy poglądami 
politycznymi reprezentantów władzy 
a poglądami takiego kapłana istnieje 

istotna czy też wyimaginowana różni 
ce, jeżeli nawet w stosunku do 
wiernych niepolaków posługuje się 
on językiem niepolskim — to jednak 
lepiej żeby om istniał, żeby trwał, że 
by pobudzał rozwój życia duchowe- 
go wśród wiernych, niż żeby na jego 
miejsce miała się wytworzyć pustka, 
lub wszedł ksiądz „dyspozycyjny*, 
którego słowa będą martwe, który 
przykładem swego życia nie będzie 
przyciągał, lecz odpychał od Kościo- 
ta. 

Przytacza się w nas wiele argumen 
tów przeciwko rozpolitykowaniu kle- 
ru. Argumentów słusznych. Co praw- 
da, nie riożna księży ograniczać w 
ich prawach obywatelskich, lecz le- 
pici abv trzymali st: eni od czynne- 
go życia w polityce możliwie daleko. 
Polityka dla niewielu ludzi o szer- 
szych horyzontach, ludzi, umiejących 
patrzeć w dal (ludzi niestety jakże w 
Palsze nielicznech) jest droga do prze 

kuwania swoich przekonań na fakty 
życia zbiorowego. Dla ogromnej jsd 
nak większości t. zw. „działaczy* po 
lityka to źródło demoralizacji, które 

rodzi drolme ambicviki oraz malo- 
fuszną mściwość.  Roznamiętnienie 
nattvezno, drobna ambieviki oraz ma 
lostkowa mściwość, gdy się panoszyć 

  

zaczynają w szeregach duchowieńst- 
wa, stają się czynnikiem te szeregi roz 
kładającym. Rozpolitykowanie kleru 
jest więc czynnikiem bardziej nawet 
groźnym dla Kościoła, niż dla społe 
czeństwa świeckiego, wśród którego 
ci księża działają. 

Lecz w takim razie bądźmy kon 
sekwentni. Jeżeli jesteśmy przeciwni 

kami rozpolitykowania księży, nie żą- 
dajmy również od nich by się ciąg:e 
dostosowywali do takich lub innych 
zamierzeń, czy też celów  politycz- 
nych czynników Świeckich, aby byli 
„dyspozycyjni“. Wielkość, autorytet 
morainy oraz wpływ Kościoła Katoli 
ckiego płynie między innymi z tej Je 
go po przez wieki stwierdzonej „nie 
dyspozycyjności”. 3 

Zbytnie przenikanie się wzajem- 
ne działalności administracji i kleru 
nie jest potrzebne ani dla dobra Koś 

cioła, ani dla dobra Państwa. Twór 

cze owoce, które działalność Kościoła 
Katol. dla rozwoju naszego państ- 
wa, dla nomnożenia jego sił dać mo 
że — to nie są owoce bezpośrednie 

takiej czy innej politycznej agitacji | 

pośrednie ich pracy duszpasterskiej. 
o ile stoi ona na tym poziomie, że 
kształci i hartuje charaktery wier- 
nych, że budzi poczucie obowiązku 
poczucie odpowiedzialne oraz duch « 
fiarności w imię celów wyższych.   

St. Sw 

Dokąd 
stalowa „fauna* morska? 

  

    

  

    
   

    

księży, lecz przede wszystkim owoce Ęį 

kom włókienniczym na zachód od 
Barcelony. Od chwili rozpoczęcia 0- 
beenego natarcia wojska gen. Franco 
wzięły do nieweli 5 tys. jeńców. 

Zatopiono okręt 
angielski 

BARCELONA. (Pat.]j Agencja Havasa 
podaje: W czasie bombardowania portu 
barcelońskiego przez samoloty wojsk gen. 
Franco człery statki angielskie, stojące w 
porcie, zostały trafione, Jeden ze statków 
„Staneroff”* zatonął, poważnie nafomiasi 
zostały uszkodzone: „Newshabef”, „La- 
he” I „Wiltel”. Jedna osoba została za- 
biła, pięć zaś rannych. 

płynie 

Jak się zdaje są to podwodne ło- 
dzie sowieckie, zbudowane w Lenin- 
gradzie i przeznaczone dla wzmocnie 
nia flotylli podwodnej, stacjonującej 
w Murmańsku. 

93 osoby zginęły 
w katastrofie kolejowej w Rumunii 

ostatnich danych — zginęły 93 0s0- 
by. 

Zatonął okręt niemiecki ? 
radiostację „Funkenbrand” sytuacja stat. 
ku była tragiczna, 

Ponieważ około godziny 20.30 „Fun. 
kenbrand“ przestał nadawać sygnały 
S. O. S. ustała z nim wszelka łączność. 

Istnieje przypuszczenie, że statek za- 
tonął. 

Śnieżna lawina zasypała 
93 robotników ` 

111 rannych. Akcja ratunkowa jesi 
bardzo utrudniona z powodu niezwy 
kle niekorzystnych warunków atmos 
ferycznych. 

Truiący oaz w szpitalu 
25 chorych oraz 2 pielęgniarzy znaj- 

duje się w niebezpleczeństwie życia. 

Porwa-ie dvr. banku angielskiego 
w Palestynie 

ków angielskich, który, jak przypuszczają, 
został porwany przez Arabów. 

JEROZOLIMA. (Pat.j Opuszczony sa- 
mochód, znałeziony w okolicy Jerycho 
należy do Anglika, dyrektora „Banku Oi- 
tomańskiego" w Jerozolimie, który spę- 
dzał swój urlop świąteczny nad Morzem 
Martwym. 

Zdaje się nie ulegać wątpliwości, że 
Anglik został w drodze powrotnej do le- 
rozolimy uprowadzony przez powstańców 
arabskich. 

Mimo dokładnego przeszukania - 
ległych obszarów przez wojsko I ie: 
loty nie natrafiono dotychczas na ślad | 
uprowadzonego. 
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RES TEN ESS 

aracja panamerykańska 

Zła pogoda uniemożliwia przelot 
na liniach pasażerskich 

PARYŻ. (Pat.] Z powodu złych warun- 
ków ałtmosierycznych komunikacja iofni- 
cza pomiędzy Anglią a Francją uległa 
przerwie. Fakt ten nastąpił po raz pierw- 

szy od r. 1928. 
Podobnież nie funkcjonują linie lofnl= 

cze belgijskie, holenderskie i szwajcarskie 

w kierunku Europy Północnej. 

Okrety walczą z plagą 
pasażerów na gapę 

CZERNIOWCE. (Pał.) Okręty angiel- 
skie, zawijające do Konstancy musiały os- 

się 9 młodych ludzi, w tym 2 studentów 

prawa, zostali oni jednak odkryci i ode 

łatnio wzmóc kontrolę, by uchronić się | dani w ręce policji. 
przed „pasażerami na gapę“, narodowo- 
ści żydowskiej. 

Osłatnio na jeden ze statków wdarło 
Na innym okręcie angielskim przyła« 

pano 5 pasażerów na gapę. 

M 
Tite domini żydowókieo 

w ramach imperium brytyjskiego 
LONDYN. (Pat.) Dawny długolet 

ni dyrektor sekcji ekonomiczno-finan 
sowej Ligi Narodów, a obecnie zasia- 
dający w Izbie Gmin jako poseł nie- 
zależny, znakomity socjolog angielski 
sir Arthur Salter ogłasza na łamach 
„Times'a* interesujący artykuł o za- 
gadnieniu uchodźców żydowskich. 

Salier stwierdza na wstępie, że 
równolegle z zarządzeniami, mający- 
mi na celu udzielenie tymczasowego 
przytułku, podjęty być musi plan szer 
szy dła masowego osiedlania Żydów 
w koloniach lub innych zamorskich 
obszarach. 

Rząd brytyjski wystąpił co praw- 
da z pewnymi propozycjami, z któ 
rych najważniejsza dotyczy Gujany 
brytyjskiej, ale Salter nie uważa, aby 
plany te w swej obecnej postaci roz- 
wiązywały to zagadnienie szerzej. 

Przede wszystkim należy sobie 
zdać sprawę z liczby ludności, jaka 
objęta by została transferem. Jeżeli 
chodzi o zarządzenia natychmiastowe, 
dotyczące w głównej mierze uchodź- 
ców niemieckich, to — zdaniem Sal- 
tera — wypadnie zająć się w najbliż- 
szym czasie mniej więcej 1 milionem 

Żydów. 

Co się za$ tyczy zagadnienia emi- 

gracji, szerzej zakrojonej, to przed- 

stawia się ona — zdaniem Saltera — 

daleko poważniej. W grę wchodzi 

trzy i pół miliona Żydów w Polsce 
oraz około dwóch milionów z Węgier, 

Rumunii, Czechosłowacji i Litwy. 

Znaczny odsetek tych Żydów zosta- 

nie prawdopodobnie zmuszony do wy 

emigrowania, pomijając bowiem sze- 

rzenie się doktryn rasistowskich i 

wzmagający się antysemityzm, odgry 
= Kenas 

Zwyciestwo tezy 
Biluma 

PARYŻ (Pat). Obrady Nadzwy- 
czajnego Kongresu Partii Socjalistycz 
nej SFIO w Montrouge zakończyły się 
we wtorek , godz. 3 nad ranem zwy- 
cięstwem rezolucji b. premiera Blu- 
m3, przewidującej konieczność hono- 
rowania przez Francję jej zobowią- 
zań wobec innych państw nad defety- 
styczno-pacyfistyczną rezolucją sekr. 
gen. stronnictwa Paul Faure'a. Rezo- 
lucja Bluma uzyskała 4.322 głosów, 
zaś rezolucja Paul Faure'a — 2837 
głosów wobec tysiąca powstrzymują 

głosowania. 
BSW 

LIMA (Pat). Konferencja pana- | kie, usiłowanie wytworzenia nowych 
merykańska zakończyła się odczyta- 
niem protokułu zamknięcia, według 
którego konferencja osiągnęła wszyst 
kie cele, przewidziane w zaproszeniu 
prezydenta Tenavidesa, a mianowi- 
cie: „wzmocnienie tradycyjnych węz- 

łów, łączących republiki amerykańs- 

więzów solidarności, celem wzajem- 
nej ochrony przeciwko niebezpieczeń 
stwu wojny wewnętrzno-amerykańs- 
kiej oraz obrony przeciwko wszelkie 
mu zagrożeniu kontynentu amerykań 
skiego na skutek komfliktów na in- 
nych kontynentach*, 

„Front ludowy w Chile 
zaczyna rządy od zdymisjonowania generałów 

SANTIAGO. (Chile). (Pat.) Powstał tu 
nowy rząd, oparły na zasadzie „Frontu 
Ludowego”, kłóry nałychmiast udzielił 
dymisji 8 generałom oraz większości pod 

KAIR. (Pat.) 
oszło do poważnego starcia między straj 

W miejscowości Azhar | 

i dyplomatów 
sekrełarzy stanu. 

Ponadło zamierzona jest dymisja 38 
dyplomałów, w tym wielu szefów ch'lij- 
skich placówek zagranicznych. 

| Krwawy strajk studentów w Kairze 
Policja oddała sałwę w tłum demon- 

! _sśranfów, przy czym 3 studentów zostało 
kującymi studentami uniwersytefu a policją | zabitych, a kilkunastu rannych.   

wają tu rolę czynniki nie chwilowe, 
przede wszystkim natury ekonomicz- 
nej. 

W okresie 10 lat przed wojną Sta- 
ny Zjednoczone przyjęły około 10 mi- 
lionów emigrantów. Cała struktura 
ogólnoeuropejska uzależniona została 
od tej klapy bezpieczeństwa i bardzo 
ucierpiała od czasu, gdy klapa ta 24- 
stała zamknięta. Dlatego też — zda- 
niem Saltera — liczyć się należy z 
tym, że w ciągu najbliższych kilku lat 
ogólna liczba uchodźców żydowskich 
wyniesie od 3 do 5 milionów. Istota 
zagadnienia sprowadza się do tego, 

(jaką zasadę należy obrać przy załat- 
wianiu sprawy masowego wychodź- 
twa. Gzy ma ona polegać na wchło- 
nięciu drogą procesu przenikania. czy 
też na ustanowieniu nowych społecz- 
ności, tz. drogą kolonizacji masowej. 
deżeliby chodziło o niewielkie ilości 
wychodźców „to pierwsza metoda by- 
łaby bardziej godną polecenia. Jednak 
imożliwości absorpcji tą metodą są 
bardzo ograniczone, a istniejące wa- 
runki polityczne i gospodarcze bardzo 
utrudniają jej stosowanie. 

Jasną więc jest rzeczą — konty-- 

nuuje Salter — że na tej drodze nie 
leży rozwiązanie. Jeżeli jednak od ab- 
sorpcji przez istniejące społeczności 
zwrócimy się do problematu ustano- 
wienia nowych społeczności, to zagad 
nienie staje się praktycznie możliwe, 
o ile przyczyni się doń szereg moż 
carstw kolonialnych i o ile odpowied- 
nia linia postępowania zostanie ob 
rana. 

Salter zwraca się przeto do rządu 
brytyjskiego z apelem: „Rząd brytyj- 
ski winien nadać swym propozyciom 
formę konkretną przez podjęcie pla- 
nów szeroko zakrojonej kolonizacji 
masowej“. 

Byloby rzeczą bardzo korzystną, 
gdyby W. Brytania podjęła inicjaty- 
wę, jest ona bowiem głównym mocar 
stwem kolonialnym, a przytym po- 
siada specjalne doświadczenie w tej 
mierze. W. Brytania jest silnie zain- 
teresowana w tym, aby pomóc świa- 
tu w masowym rozwiązaniu zagad- 
nienia uchodźców. Powodzenie takie- 
go planu przysporzyłoby prestiżu w 
oczach opinii amerykańskiej i w in- 
nych krajach, a za kilka lat rezulta- 
tem może być zarówno polityczne, jak 
i ekonomiczne, przysporzenie potęgi 
brytyjskiej wspólnoty narodów przez 
przystąpienie do niej nowego, a po- 
myślnie rozwijającego się dominium" 
— kończy swój artykuł Salter, prze- | 
widując utworzenie w przyszłości do- 
minium żydowskiego w ramach im- 
perium brytyjskiego. 

Giełda warszawska 
z dnia 27 grudnia 1938 

Belgi belgijskie ° 89,37 
Dolary amerykańskie 528,50 

Dolary kanadyjskie 522.50 
Floreny holenderskie 288.54 | 
Franki francuskie 13.99 
Franki szwajcarskie 119.55 
Funty angielskie 
Guldeny gdańskie 100,25 
Korony czeskie 10,75 

Korony duńskie 110.55 
Korony norweskie 

Korony szwedzkie 

Liry włoskie 
Marki fińskie 
Marki niemieckie 

Marki niemieckie srebrne 

Tel Aviv 
Akcje: 

Bank Polski 
" Papiery procentowe: 

Pożyczka wewnętrzna 
Pożyczka inwestycyjna pierwsza 
Pożyczka iuwestycyjna druga 

Pożyczka konwersyjna 

Pożyczka konsolidacyjna 

24,76 —   
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Tam, gdzie runeły 
słupy graniczne 

Bezużyteczne budki 
strażnicze 

Rzut oka na historyczny most na 
Olzie. Puste, bezużyteczne dziś stoją 
budki strażników granicznych. Przez 
most smigają auta. 

Z góry zamkowej za Olzą nie wi- 
dać już maszerujących czeskich kom- 
panii. I tu i tam, jak okiem sięgnąć 
= Polska! 

Gdzie drwa rąbią... 

Mkniemy piękną asfaltową szosą, 
w stronę Frysztatu. Linie kolejowe 
rozchodzą się na prawo, na lewo. Do 
Karwiny, do Piotrowice, do Szumbar- 
ku (nowa granica) i dalej — do Mo- 
rawskiej Ostrawy. Nowy wiadukt na 
szosie: — „To już zrobiła Polska* ko- 
munikuje nam nasz cicerone. — Łąki 
nad Olzą są łozą porosłe, Olza mała 
rzeczka, płynie wzdłuż szosy. Tak nie 
dawno z za tych 167 spoglądały ku so- 
bie dwie wrogie potencje wojenne. Go- 
towe już już rzucić się na siebie i ze- 
wrzeć w śmiertelnym uścisku walki. 

Chwilami tor biegnie mad samą 
rzeką. Przypominam, że czytałem, jak 
szły tędy czeskie pociągi z wojskiem, 
Czesi potrząsałi pięściami ku polskiej 
stronie i wołali: „Ne damy se". — A 
teraz? Smutni wasale niemieccy, wy- 
sługiwać się muszą zwycięscy, który 
trzyma w ręce ich szlaki komunika- 
cyjne, poprzecinane, pokawałkowane, 
jak krwawiące kikuty rąk, który dyk- 
tuje im co chce i jak chce. 
Obok naszego Zaolzia—żałosny strzęp 
— czeski wyrostek kilkukilometrowej 
szerokości z Morawską Ostrawą u 
szczytu, odgrodzony jest od reszty 
Czech niemieckim klinem, sięgającym 
aż po Nowy Iczyn i Hranice i oddzie- 
lającym Ostrawę od Pragi i Wiednia. 
W tej Morawskiej Ostrawie tkwią po 
dobno tłamy uchodźców stąd i z tere- 
nów zajętych przez Niemców, smę- 

_ tnie spozierając ku pobliskim opusz- 
czonym siedzibom. 

„Wiele się naród nacierpi* — mó. 
wi mi spotkany gdzieś w. pociągu 
między Karwiną i Rychwałdem mło- 
dy Czech. „A przecie, czy ci ludzie są 
winni, że tak, a nie inaczej układa 
się polityka? Przecie nie ten szary 
człowiek politykę robił!* Gdzie drwa 
rąbią, tam drzazgi lecą. Tak to już 
fest na świecie... 

Druga potencja 

We Frysztacie stoi wielki pałac 
hr. Larisch-Mónicha. Jest to druga 
obok Trzyńca potencja gospodarcza 
na Zaolziu, choć od tamtej mniejsza. 
Należą do niej kopalnie w Karwi- 
nie, fabryka chemiczna w Piotrowi- 
cach, browar w Karwinie i inne przed 
siębiorstwa przemysłowe oraz uzdro- 
wisko Darków. й 

Mijamy wlašnie jego nowoczesne 
gmachy i ulicą wojewody Gražynskie- 
go wježdžamy do Frysztatu. Ladne to 
miasteczko, ze starym, stylowym ra- 
tuszem jest stolicą drugiego odzyska- 
nego powiatu „politycznego”, silnie 
uprzemysłowionego. „Powiał politycz 
ny” Frysztat składa się z „powiatów 
sądowych* Frysztat i Bogumin, Pia- 
stowię cieszyńscy utracili Frysztat już 
we wczesnym średniowieczu. Dziś 
wielki biały orzeł zdobi frysztacką 
wieżę ratuszową. — Frysztat był zna 
ny w Czechosłowacji dzięki fabryce 
mebli metalowych _„Miick-Melder* 
niezwykle w całym kraju rozpowsze- 
chnionych. No i wreszcie — Frysztat 
toć rodzime miasto znanego nieugię- 
tego działacza polskiego na Zaolziu, 
wczoraj posła do parlamentu praskie- 
go, dziś senatora Rzeczypospolitej — 
Wolffa. 

Granice orasały Morawską 
Ostrawę 

Biegną stąd szlaki tramwajowe i 
szosy w różne strony. Tramwaj do 
Karwiny i Morawskiej Ostrawy. Gra- 
nica polska podeszła blisko pod to os- 
tatnie wielkie centrum przemysłowe, 
pozostałe przy Czechach; miejscami 
przechodzi ona © 4 km od śródmieś- 
cia. Po drugiej stronie Ostrawy, na 
przedmieściu Svinovie (dziś Schón- 
brun) stoją Niemcy, którzy zajęli na- 
wet radiostację w tejże Ostrawie. Z po- 
bliskich osiedli, leżących po stronie 
polskiej, jeszcze dziś tymże tramwa- 
jem jeżdżą rzesze robotników do 
pracy. Pono już niedługo to po- 
trwa. Bo tam w czeskim klinie 
„swoich* bezrobotnych mają poddo- 
stalkiem. Liczba ich wzrosła dzięki   

(Dokończenie) 

emigracji z terenów, które od Czech 
odpadły. : 

Królestwo węgla I koksu 

Karwina! Królestwo cennego węg- 
la koksującego, poszukiwanego przeż 
odlewnie. Coprawda ten najlepszy wę- 
giel, to został po czeskiej stronie pod 
Ostrawą. Ale i ten, który myśmy do- 
stali, jest dobry. 

Koksownia Hohenegger w Karwi- 
nie należy do konsorcjum trzyniec- 
kiego. 

Z ognistych pieców bucha żar. Ro- 
botnicy krążą wśród pary i tlejących 
węgli, jak widma. Produkcja. koksu 
na Zaolziu to połowa dotychczasowej 
produkcji polskiej! Pozatym tu i w 
innych zakładach wytwarzany jest 
benzol (75% dotychczasowej produk- 
cji polskiej), fenol i inne cenne wy- 
twory chemiczne. Robotnicy — sami 
Polacy. „Było 2 inżynierów Niemców 
1 40 robotników Czechów, ale odeszli 

i teraz mam spokój* — mówi dzielny 
młody kierownik koksowni, który 
przybył tu niedawno z wojskiem 
polskim. Powitanie tego wojska było 
w Karwinie wyjątkowo serdeczne. 
Bo polskość była i jest tu nadzwyczaj 
silna. Polskość, którą zaprezentuje 
górnik, co ciężko walczył z 
Niemcami i Czechami o  pra- 
wo do swej twardej pracy w podzie- 
miach i do przyznawania się do owej 
polskości. Choć — niezawsze widać 
jest ona dla. niego rzeczą tak znów zu- 
pełnie jasną, często Polakiem jest 
wprost podświadomie. Rozmowa scho 
dzi na tory narodowościowe. Pytamy 
jednego z robotników, kto on taki. 
Zapewne Polak? „Nie ja nie jezdem 
Polok", „Ach więc Czech, ja jezdem 
ślązok*, Ślązak? więc przecie jednak 
Polak?! Przecie „Śląsk to Polska“, 
„No to ja tero jezdem Polok!“, 

Bogumin, kolejowy „pęnek* 
Środkowej Europy 

Przez Orłowę, gdzie widać z drogi 
duży gmach polskiego gimnazjum, do 
niedawna jedynego na Zaolziu, jedzie 
my do Bogumina, Jeszcze ocalał po 
drodze jakiś czeski drogowskaz „Do 
Fristatu* tyle to klm). Może go zo- 
stawili jako zabytek, bo już wszyst- 
kie drogowskazy i napisy, gdzie tylko 
były, zostały spolszczone. 

Zdala widać przedmieścia Moraw 
skiej Ostrawy. Przed nami — Bogu- 
min z kołiłowiskiem torów, z komina 
mi fabry. 

Największy węzeł kolejowy w daw 
nej Czechosłowacji. Droga z Berlina 
do Węgier i na Bałkany, z Pragi na 
Słowaczyznę i do Rumunii, z War- 
szawy do Wiednia, Rzymu, Buda- 
peszłu i Bóg wie gdzie tam jeszcze— 
Smutno brzmi głos Czecha inżyniera, 
który w luksusowym gmachu zarzą- 
du fabryki drutu opowiada o swym 
przedsiębiorstwie. Niedługi już zapew 
ne jego tu żywot... 

Ściszają głos ludzie przy sąsied- 
nim stoliku w kawiarni gdy zama- 
wiam kawę po polsku! „Jaka to ka- 
wiarnia, czy  niemiecka?* pytam 
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boy'a: 
„Nie, to nie jest kawiarnia niemie 

cka“, 
„Ach więc polska". „Nie, nie pol 

ska". „To znaczy jaka?" „To jest cze 
ska kawiarnia" mówi jakby zawsty- 
dzony chłopak. Obok piękny. sklep, do 
Warszawy pasowałby, na Marszal- 
kowską, czy Nowy Świat. Wielki na 
pis: „Geny zniżone. Wyprzedaż”. Sł 
szę rozmowę ekspedienta, z jakimś 
młodzieńcem mówi do kogoś: „na 
zdar“ — „na zdar'. Rozumiem. Wy- 
przedaż... 

W wielkim hallu dworcowym — 
tłoczno jak w niedzielę na „Jerku“. 
Mowa czeska, niemiecka, - -polska; 
dużo niemieckiego. 
Szukam wzrokiem kolejarzy niemiec 
kich, których tu nieraz widywałem za 

czeskich czasów, jako że obok grani 
ca niemiecka i aż do stacji Bogumin 
dochodzi tor niemiecki. Nie widzę 

ich. Słyszę tylko, że teraz już pono | 
urzędują sobie tam za Odrą, po nie 
mieckiej stronie... — Na ścianie nowy 
czeski rozkład jazdy, Co kilka stacyj 
—podany obok napis, który przerywa 
ciągłość rozkładu „Deutsche Reichs- 
bahn*. To niemieckie enklawy. Smu- 
tny rozkład i smutny kraj. 

Zła izalacia 

Qzuje się tu ciężką łapę niemczyz 
ny, co ten teren otacza od północy i 
zachodu za cieniutką Ścianką czeską 
Morewskiej Ostrawy. 

Panowie, w których towarzystwie 
byłem w karwińskiej koksowni mają 
gdzieś w Polsce fabrykę wyrobów izo- 
lacyjnych. Stwierdzali, że niedostate 
czna jest izolacja w niektórych urzą 
dzeniach fabrycznych na Zaolziu. Ot- 
wierają się dla nich nowe rynki zby- 
tu. „Izolacja czeska** pod Morawską 
Ostrawą jest jeszcze gorsza, przesta 
ła w ogóle być izolacją. Dlatego bacz 
Lie czuwać musi nasz żołnierz i police 
jant pod Boguminem i Pietwałdem! 

M: ich możemy opancerzyć 
Długo w noc, wśród stukotu kół 

pędzącego ku Katowicom i Warsza- 
wie wiedeńskiego ekspresu — kłębią | 
się w głowie wrażenia z Zaolzia. 
Bogaty kraj, piękny kraj, nasz kraj. 
Kraj bastion (jeszcze jeden!), wysunię 

ty na południo - wschód i otoczony 
ciemną a burzliwą falą obcą... Ale na- 
szym jest i pozostanie! 

Tylko, że odlewy trzynieckie, dru 
ty bogumińskie, metalowe mleble fry- 
sztackie i owe różnorodne produkty 
tamtejszego przemysłu muszą zna- 
leźć sobie odpowiedni rynek zbytu. 
Wówczas ludność będzie zarabiać, bę 
dzie zadowolona. Dobrobyt opancerzy 
ją, obroni od zatrutych „strzał z Za- 
chodu*. Aby stworzyć ten rynek trze 
ba pracować, wiele pracować w szcze 
gólności trzeba dążyć konsekwentnie 
do podniesienia gospodarczego - 
wschodniej Polski. Tak aby mogła ku 
pować wyroby ze Śląska, Zaolzia i 
skąd inąd pochodzące. 

L. Tański. 
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Nožycami przez prase 

SENSACYJNA KSIĄŽKA 

Największą „sensacją dnia" w Eu- 

ropie jest książka pierwszego narodo- 

wo-socjalistycznego prezydenta Sena- 

tu Gdańskiego dr Hermana Rausch- 

ninga pt. z Sadów 

i tej znajduje się sem a 

uć pa z Marszałkiem Pił- 

sudskim, przeprowadzonej rzekomo 

przez dr Rauschninga z polecenia Par 

tii Narodowo-Socjalistycznej w roku 

1933. х 

Jeszcze tego samego lata Rausch- 

ning dostał polecenie doprowadzenia 

do spotkania kanclerza Hiflera z Mar- 

szałkiem Piłsudskim. Miało ono, w 

myśl kanclerza nastąpić „na granicy, 

z wagonu salonowego do wagonu sa- 

łonowego”. Ale Marszałek Piłsudski z 

powodu „technicznych trudności” od- 

rzucił ten pomysł. Do spotkania nie 

doszło. 

DYKTATURA JEST SZKODLIWA 

Zantm jednak ta decyzja zapadła, 
Rauschning przybył do Warszawy, uzy 
skał audjencję hok Belwederze. Był to 

1933 ы 
№'ти przeszła na siosunki wew 
nętrzne niemieckie. Marszałek z wiel- 

ką otwartością mówił, co myśli o ustro- 

ju narodowo-socjalistycznym.  Przyta- 

cramy niektóre urywki relacji Rausch- 

„Pam Hitler ryzykuje za dużo, wy- 
roził się kilkakrotnie Marszałek Polski. 
Hifler niemieckiego narodu nie zmienił 
l go na swój sposób ni? przemieni. 

Zewnętrznie stałby się może inny, Ale 
wszystkie trudności Istnlałyby Jak przed 
fem, byłyby tylko zakryte. W odpo- 
wiednim czasie ujawniłyby się. Mar- 
szałek wskazał na własną trudną pracę 
wychowawczą w narodzie polskim”. 

„Marszałek podkreślił, potem za- 
sadniczy błąd Hitlera, to, że za bardzo 
wysuwał się na front, przez co sam bie- 
rze na siebie całą odpowiedzialność... 
In der Beschrankg zelge sich der Mel- 
ster”. [W samoograniczeniu słę pozna 
mistrza). 4 

Kilkakrotnie cytował z naciskiem te 
słowa Góthego I wskazywał na umiar 
Jako na jedyną drogę ku trwałemu po- 
wodzenłu. Poskromić naród udałoby 
się przecież tytko mistrzowi”... 

Z dalszego przebiegu rozmowy są- 
dzi Rauschning, że Marszałek nie po- 
chwalał przesady poczynań dyktator. 
skich, a ze słów Jego o wydarzeniach 
w Polsce w 1926 roku wnioskuje „że 
właśnie z całym rozmysłem unikał te- 
go, co Hitler żarliwie poięgował: zde- 
cydowanej dyktatury, którą Piłsudski 
uważał za szkodliwą i nietrwałą, bo 
niszczącą siły regeneracyjne" narodu. 

PRZYJEMNIE MI... 
Przebieg tej rozmowy powtórzony 

został Hitlerowi. Rauschning doszedł 
przyłem do wniosku, że nie liczy się 
on z niczyją krytyką jego poczynań. 
Na sugestię zaś zawarcia trwałej umo- 
wy z Polską, odpowiedź brzmiała, jak 
twierdzi Rauchning: „Es Ist mir natūr- 
lich lieb, dass ich meine Ostpolitik mit 
Polen ansiafl schon gegen Polen ma- 
<chen kann* — („Przyjemnie mi nafu- 
ralnie, że mogę swoją politykę wscho- 
dnią robić razem z Polską zamiast już 
przeciw niej”. 
„Kurier Polski“ zaopatruje ustęp 

powyższy z książki dr Rauschninga 
komentarzem do którego i my się 
przyłączamy. 

Zostawiamy oczyw ście tę ciekawą 
relację z dwóch rozmów na odpowie- 
dzialność autora wspomnień. 

Istotnie trudno jest sprawdzić ile 
prawdy, a ile pretensji osobistych 

zawiera „Rewolucja 
ARTS DE 

w płomieniach 
Radzówiłiśo- 

wie bawili na polowamiu 
W wieczór wigilijny, gdy nieświe | re 

żanie zasiedli do stołów świątecznych, 
rozległy się sygnały alarmowe straży 
pożarnej. Nad zabytkowym zamkiem 
nieświeskim, siedzibą Radziwiłłów u- 
kazał się słup ognia. Pożar wybuchł 
w lewym skrzydle pałacu, gdzie znaj 
duje się t. zw. „sala królewska*. O 
gień rozszerzał się z szaloną szybkoś 
cią, zagrażające całemu zamkowi. 

Przybyłc natychmiast straże nieś- 
wieska ochotnicza i wojskowa miej 
seowego pułku ułanów — przystąpiły 
do akeji ratowniczej. Równocześnie 
zawezwano straże pożarne ze Stołp- 

ców, Horodzieja, Klecka i Łani, któ 

przybyły w rekordowe szybkim ' 
czasie. 
Wojskowy oddział ratowniczy pod 

dowództwem mjr. Karoła Dilleniusa 
w niebezpiecznych i trudnych warun 
kach przedostał się na strych i dach 
zamku oraz do wnętrza płonących 
sal, przyczyniając się do odcięcia kom 
nat z bezcennymi zabytkami ed cent 

rum ognia. Po kilkugodzinnej walee 
z żywiołem pożar udało się złokalizo 
wać. Spłonęła doszczętnie „sala kró 
lewska* oraz część dachu, podłogi ł 
sufity przyległych sal. Miedziana bla 
cha, którą jest pokryty zamek, stopi- 
ła się na znacznej przestrzeni, Utwo 

rzona z oddziałów wojskowych straż 
porządkowa otoczyła kordonem cały 
zamek, zapobiegając kradzieżom i ni 
szczeniu zabytków. Ogień gaszono do 
rana. 

Przyczyna pożaru dotychczas nie 
ustalona. Policja prowadzi energicz- 
ne dochodzenia. Straty wynikłe wsku 
tek pożaru są bardzo duże, dotych- 
czas jeszcze nie zostały ustalone. Po 
żar powstał w czasie nieobceności Ra 
dziwiłłów, którzy hzwili w tym cza- 
sie wraz z gośćmi na polowaniu w 
swych lasach. Przybyli eni samocho 
dami z polowania wtedy, kiedy lewe 
skrzydło stało już w ogniu, 

1 

nihilizmu”, W każdym razie warto ją 
przetłumaczyć na język polski. 

PALESTYNA MOŻE PRZYJĄĆ 
5 MILIONÓW ŻYDÓW 

„Nasz Przegląd* zamieszcza wy: 
wiad swego londyńskiego  korespon- 
denta z wybitnym politykiem angiel- 
skim posłem Locker-Lampsonem. Wy 
wiad brzmi wręcz sensacyjnie, Poli- 

tyk angielski utrzymuje, że w Pales- 
tynie można osiedlić 5 milionów emi- 
grantów żydowskich. Najlepiej jed- 
nak problemat nalestyński mogą roz- 

wiązać sami Żydzi. 
Swego czasu oświadczył Orrmsby- 

Gote — a jako były sekrefarz Urzędu 

Kolonialnego jest on kompetentnym — 
że jest możliwym natychmiastowe nsie- 

dlenie 100.000 rodzin żydowskich w 
Transjordanii. A ja jestem głęboko o 
ym przeświadczony, że możliwą jest 
w względnie krófkim czasie kolonizacja 
pięciu miłionów Żydów w Palestenie 
po obu brzegach Jordanu. 

— Gdyby pam, komandorze, stanął 

na czele Urzędu Kolonialnego tobyśmy 
może mieli szanse — wirącam. 

— To jest nie tyłko od rządu an- 
gielskiego zawisłe. Niech mi pan wie- 

rzy, że Żydzi mogą wiele zrobić wbrew 
woli rządu angielskiego. Gdyby wszys. 
<y Żydzi na całym świecią zjednoczy: 

Ji się dla osiągnięcia tego celu, kwestia 
osiedlenia pięciu milionów przestałaby 
być fantazją. 
Wygląda więc na to, że i poseł 

jest również zwolennikiem „kłajpedz- 
kiego* rozwiązania kwestii palestyń- 
skiej o czym niejednokrotnie pisaliś- 
my. Dalsze wywody polityka angiel- 
skiego są jeszcze bardziej sensacyjne. 

— Zresztą — dodaje Locker-Lamp- 
son, po krółkim namyśle — powinni 
się Żydzi zastanowić też nad możliwo. 
$clami militarnymi. Osobiście jestem- 
zdania, że Żydzi we wszystkich krajach 
powinni stworzyć armię, złcżoną z mło- 
dych ludzi I byłych kombatantów. Mo- 
głaby powstać m'l'onowa armia żydow 
ska, która z krajów rozprószenia ruszy 
ku Palestynie i zdobędzie ją Już osta- 
tecznie | całkowicie. Pan się uśmie- 
cha... Nie, fo nle są mrzonki, to są 
realne rzeczy. Armia żydowska, zorga 
nizowana w Polsce na przykład, miała 
by względnie blisko do Palestyny. Co- 
do mnie, jestem gotów słanąć w iej 
szeregach, zająć się jej organizacją. 
Stworzenie tej armii leżałoby tak w In. 
feresle Żydów, jak i Wielkiej Bryfanii, 
Jak I krajów, qdzie zagadnienie emi- 
gracji żydowskiej jest pałące. 
Plan byłby jednak bardziej realny 

w wypadku sfinansowania imprezy 
Przez Stany Zjednoczone i W. Bryta-. 
nię. Żydom palestyńskim nie wystar- 
czyłoby na to środków. 

Wywiad ten świadczy niewątpli- 
wie, że Anglicy mają już dość opieki 
nad Palestyną b. kosztownej, a mało 
rentownej i że chcieliby ją po prostu 
ustąpić samym Żydom. 

„ARMIA PRACY* NA WIDOWNI 
„Goniec Warszawski* nawołuje 

do rozszerzenia kadr junackich w Ar- 
mię Pracy i oblicza zysk społeczeńst- 
wa z tej operacji. 

Koszt utrzymania Armii Pracy, zło- 
żonej z 50 do 60 tysięcy ludzi, w cią- 
gu sześciu miesięcy można ustalić 
mniej więcej na 13 milionów złotych, 
licząc po 1,50 zł na szeregowca. (Utrzy 
manie, koszt zużycia munduru, koszt 
administracji). 

A zyski Oceniamy go na 13 do 15 
milionów, przyjmując w rachunku wy- 
sokość jednej dniówki żołnierza pracy 
na 3 złote. Ponieważ koszi utrzymania 
Jednego żołnierza Armii Pracy wynosi, 
zu a półtora złotego, dru gle tyle stanowiłoby niewątpliw k 
społeczeństwa, | 4 M 

Dalszym zyskiem, 
wychowawczego, byłoby ożywienie 
odnośnych gałęzi przemysłu, o pod 
Jęte na szeroką skalę roboty ziemne spowodowałyby szereg zamówień, a wyżywienie Armii Pracy odbiłoby stę korzystnie na rynku rolniczym. 

rok nie Sz budowa dróg na sze- skalę nie będzie mogła si j bez Armii eż, pęk: 

obok momentu 

L 

E UTY OFICERSKIE 

oraz różne obuwie 
ELEGANCKIE, MOCNE i TANIO 

TYLKO Z PRACOWNI 

w. 
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Hist z Zakopanego 

  

Rzut oka na dworzec wyjazdowy kolejki widokowej na Gubałówkę, wraz z piękną 
panoramą Zakopanego. 

® 

Zakopane 23 XII. 

Jaka będzie pogoda na Święta? 
Oto pytanie które sobie zapewne co 
roku zadają właściciele pensjonatów 
i liczni mieszkańcy okolic, przybyli 
Humnie by usłużyć gościom i zarobić 
coś nie coś na turystach. A tu śniegu 
jak nie ma tak nie ma. Sanki zgrzy 

tają po żwirze, narciarze maszerują 
smętnie piechotą, a na- Krupówkach 

na nos kapie... Ale główną uwagę 
zwrócono na magiczny termin,Fis* 
11—19 luty. Zawody narciarskie, róż 
ne atrakcje i napływ cudzoziemców 

ze wszystkich stron świata. Ze wzglę 
du na to, porobiono te ogromne in- 
westycje, niektóre konieczne (dwo- 
rzec kolejowy, autostrada Zakopane 
Kraków we dwie godziny 120 klm.). 
Dalsze autostrady będą z Zakopane- 
go na Witów przez Kościeliska, rozpo 
częte przez Hufce Pracy w tym roku. 
Teraz tamtędy chodzi autobus, ale po 
zwykłej szosie. Te szlaki drogowe po 
łaczą Tatry z wielki.ni basenami Śla 
ska i Krakowa, i dalej z Cop-em i 
Warszawą, i dalej na Orawę. 

Od 3 lat panuje w Zakopanem o- 
stre tempo pracy i więcej dokonano 
przez ten czas, niż przez dawne kil 
kadziesiąt. Kanalizacja, alektryfika- 

cja, przebudowa starych ulic i ostat 
nie: budynki. Ogromnie brakuje tu 
dwóch rzeczy: Biblioteki i kasyna, 
prócz w kawiarniach nie mają ludzie 
gdzie się zebrać na większe uroczy- 
stości. 

Specjalnie turystyczną inwestycją 
jest kolejka na Gubałówkę, wysokie 
wzgórze, na którego szczycie wybu- 
dowano obszerną restaurację z we- 
randą, z której jest piękny widok na 
całe Zakopane, a stoki obrócone na 
południe wróżą rychłe zabudowanie 
się tego miejsca i dają świetne zjazdy 
narciarskie. Wyciąg saniowy z Ha. 
li Gąsienicowej na Kasprowy, wielki 
garaż automobilowy, stadion narciar 
ski, hotel na Kalatówkach, wielkie u- 
lice - aleje, oto inwestycje ostatniej 
doby, finansowane przez Fundusz 
Min. Komunikacji, Fundusz Pracy 
Magistrat Zakopanego, Ligę Popiera 
nia Turystyki i prace hufców junac- 
kich. 

Patrząc oczami przygodnego obser 
watora, wydaje się, że najładniejszym 
obiektem to hotel na Kalatówkach na 
wys. 1217 mtr u stóp Giewontu, z 
piękną halą otoczoną Kasprowym, 
Myślenickiemi Turniami itd. Dawniej 
pasały się tu kierdele owiec pilnowa 
nych przez juhasów gotujących żęty 
cę na serki w szałasach. Prymityw- 
ne narzędzia do tego procederu, jako 
też komiczne formy do serków, mo 
žemy oglądać w Muzeum Tatrzań-   

skim im. Chałubińskiego istniejącym 
od lat 30. Zgromadzono tam sporo 
materiału etnograficznego w postaci 
góralskich strojów, malowideł na 
szkle, sprzętów drewnianych, Ślicznie 
żłobionych wycinaniami, dużo oka- 
zów ptaków, (wspaniałe orły i puszy 
ste puhacze, ostatnie okazy miłych, 
wesołych świstaków, które dawno zo 
stały wyniszczone na tłuszcz, używa 
ny przez górali od wszystkich cho- 
rób. Kozice też powystrzelali albo u 
ciekły od narciarzy i autostrad, wy- 
ginęły oczywiście też niedźwiedzie. 
Zostało dużo danieli, z b. parku Ho 
henlohego, jeleni w Dolinie Białej 
wody, a po stronie czeskiej jest po- 
dobno? jeszcze? aż osiem niedźwie- 
dzi... 

Trudno. Człowiek nie umie roz- 
mieścić zamiłowania dc natury i do 
mechanizacji równomiernie. Niszczy 
to, by stworzyć tamto. Żelazo, druty, 
dźwigi i wagonetki na linach, lub gę 
ste puszcze wolno rosnące. Jeszcze 
Wantule i okolice czerwonych Wier- 
chów przedstawiają las pierwotny, 
nietknięty prawie niszezycielską ręką 
człowieka. Otrzymane ostatnio na Cze 
chach urocze doliny: Białej Wody 
i Jaworowa (lasy, łąki i skały) pra- 
wie bezludzie, z dwoma wioskami Ja 
worzyną i Podspadami, stanowią ide 
alny teren dla utworzenia rezerwatu 
i Tow. Tatrzańskie zabiega o to usi! 
nie, nie zrażone, że wcale nie uwzględ 
niono jego ostrego sprzeciwu przeciw 
budowaniu kolejki wiszącej na Kasp 
rowy Wierch. Okolice tamtejsze, to 
dawne dobra ks. Hohenlohe, który w 
Jaworzymie miał zameczek i tam się 

kazał pochować, był wielkim miłośni 
kiem swych gór, lasów, których nie 
wycinał i zwierzyny, której masowo   

nie mordował. Obyż ta dobra trady- 
cja dała się nadal utrzymać! 

Cywilizacja wkraczająca w ten 
piękny, pierwotny i rycerski lud Pod 
halański wzbogaciła wielu bardzo 
hojnie, ale zdemoralizowała, zdegene 
rowała wszystkich. Górali w dawnyra 
typie z czasów Zabuły, Witkiewicza, 
ks. Stolarczyka i zmarłego niedawno, 
w wielkiej chwale głowy rodu Krzep 
towskich, Wojciecha, już podobno 
nie znajdzie się w modnym, pełnym 
napływowego elementu Zakopanem. 
Z napływem pieniędzy rozrosła się 
chciwość, gieszefty i pijaństwo. Ta o 
statnia klęska niszczy jak trucizna 
zdrowie pięknej rasy góralskiej, i chy 
ba jakaś Liga eugeniczna mogłaby ich 
ratować od zagłady, by z czasem nie 

spotkał ich los amerykańskich czer- 
wonoskórych, oglądanych za pienią- 
dze jako resztki szczątkowych oka- 
zów tubylców. Piją tu bardzo. Co noc 
słyszę gromady pijanych w sztok gó 
rali, wvśpiewuiącvych lzikie, zawodza 
ce pieśni... szkoda... wielka szkoda. 
Tak niękny jeszcze lud! 

Mało jest takich jak ci z najmłod 
szego pokolenia, którzy pasą latem 
owce obłożeni książkami, gdyż zimą 
chodzą na uniwersytet. Naogół utrzy 
mują się przy stroju i obyczaju ci. 
którym się to apłaca ze względów tu 
rystycznych. Mimo to są bardzu mili 
uprzejmi, pogodni i wesoło się śmie- 
ia z przygód turystów, gawędząc z ni 
mi inteligentnie. Kobiety są znacznie 
mniej „ozdobne i naogół mrukilwe 

Opowiadano mi jako dowód zami 
łowania do pieniędzy, że pewnemu 
„hrubemu“ gaždzie przyznano za ja- 
kieś gospodarskie zasługi „mendol* i 
nrzykazamo bv zapłacił za to taksę. 
kilka złotych. Poszedł do urzędu i pra 
sił, czy nie może.. odsiedzieć? Bo tak 
mu tvch złotych było żal... 

Zimą śnieg jest rozstrzygającą 
kwestią zarobku. To też nie tylko tłu 

my gości łażących pe Krupówkach 
tam i ówdzie parami i obijających się 
po kawiarniach, gdzie tańczą w nar- 
ciarskich butach, swetrach koloro- 
wych i ślicznych kapturkach krasno 
ludków, ale i dorożkarze, mają miny 
smętne. 

Nie będzie śniegu na Święta, nie 
będzie gości, nie będzie gości, nie bę 
dzie zarobków... źle. Giewont co rana 
budzi się z głową otuloną w puszysty, 
popielaty szal, który potem zsuwa w 
czarne, święrkowe lasy pod Reglamy, 
słońce się nie pokazuje, a zamiast płat 
ków Śniegu, jakaś nie miła, wętna 

mgiełka snuje się w przestrzeni. 

A mimo to powietrze jest tak czy 
ste, że się czuje jak bardzo jest zdro 
we. 

Hel. Romer. 

  

Przysposobienie wojskowe górali, na uroczystościach poświęcęnia 
nowych inwestycyj. 

futowa portu na Nena u ujścia Zoroiank 

  

Plan uprzemysłowienia Grodzieńszczyzny 
W związku z projektem budowy por- 

łu rzecznego, na Niemnie w Grodnie od- 
była się konferencja rzeczoznawców, w 
której obok przedstawicieli lokalnych 
czymiików samorządowych wzięli również 
udział delegaci Ministerstwa Komunikacji 
I poleskiega Urzędu Wojewódzkiego. 

Wsłępem do konferencji było ustale- 
nie faktu, że po nawiązaniu stosunków 
dyplomatycznych i gospodarczych z Lił- 
wą, jednym z najbardziej ważkich i pil- 
nych postulatów ziem północno-wschod. 
nich stała się sprawa wykorzystania Niem. 
na jako arterii komunikacyjnej dla tanie- 
go transportu wodnego. Eksploatacja ol. 
brzymiej energii bystrego  nurłu rzeki 

stworzy szerokie perspektywy dla uprze- 
mysłowienia Grodzieńszczyzny dotych- 
czas pod tym względem  zaniedbanej. 
Wszechstronne wykorzystanie Niemna 
przyczyni się w najbliższej przyszłości do 
szybkiego rozwoju gospodarczego tere- 
nów bezpośrednio przylegających lub gra 
wiłujących pośrednio do jego dorzecza. 
Wybudowanie na Niemnie u ujścia Ło- 
sosianki portu handlowego o charakterze 
przeładunkowym stworzy dla Grodna sze- 
rokie perspektywy rozwoju przez powsła- 
nie nowych zakładów i przedsiębiorstw 
przemysłowo-handlowych. 

Po omówieniu strony technicznej bu- 
dowy portu, połączenia go z koleją, roz- 

ważano sprawę wykorzystania siły wodnej 
Niemna, łącząc je z problemem rozwoju 
przemysłu lokalnego. 

Za koniecznością uprzemysłowienia 
Grodzieńszczyzny przemawiają również 

fakty dużego nasilenia bezrobocia na 
przeludnionej wsi kresowej. Oficjalna sta- 
tystyka dowodzi, że na terenie Grodzień. 
szczyzny istnieje 26 tys, karłowatych gos- 
podarstw rolnych — (poniżaj 2 ha), a go- 
spodarstwa pięciohektarowe słanowią 50 
procent wszystkich gospodarstw rolnych. 
Dokonane przez komisję rzeczoznawców 
oględziny terenu przeznaczonego pod 
budowę portu dały pozytywny wynik dla 
zrealizowania projektu,   

A kiedy w Wilnie ? 
Zwalczanie zakłóceń radiowych 

w Grodnie i Białymstoku 
Podjęta przez Referat Zakłóceń Roz- | nionego, tj. wywierały u radloabonentów 

głośni Wileńskiej akcja zwalczania zakłó- | zakłócenia w odbiorze radiowym, a we- 
ceń w odbiorze radiowym w Grodnie za- 
kończona została w grudniu rb, uchwa- 
leniem przez Radę Miejską i Zarząd Miej 
ski w Grodnie poprawek do przepisów 
korzystania z prądu elektrycznego w 
brzmieniu następującym: 

„Wszelkie przyłączane do sieci miej- 
sklej urządzenia elektryczne (odblornikij 
winne być tak wykonane I tak zabezpie- 
схопе oraz w takim stanie utrzymane, aby 

nie wywierały u radioabonentów zakłó- 
ceń w odbiorze radiowym. Aby urządze- 
nia elektryczne czyniły zadość powyższe- 
mu wymaganiu winne odpowiadać prze- 
pisom Stowarzyszenia Elektryków Polskich 
pod nazwą „Wskazówki usuwania zakłó- 
ceń w odbiorze radiowym, pochodzących 
od różnych urządzeń elektrycznych”, 

Egzekutywę w stosunku do opomych 
właścicieli urządzeń zakłócających ujmuje 
jeden z dalszych punktów o przerwaniu 
dostawy prądu. Punkt ten brzmi: 

„Elektrownia ma prawo bez uprzedze- 
nia, bez odpowiedzialności za skutki I nie 
oczekując wyroku sądowego, wstrzymać 
dostawę prądu bezzwłocznie, w razie, 
gdyby urządzenia odbiorcy nie czyniły 
zadość przepisowi punktu wyżej wymie- 

1282 koni 

  

zwanie elektrowni do usunięcia tych szko 
dliwych wpływów nie odniosło skutku w 
oznaczonym terminie". 

Przeprowadzenia zabezpieczenia pod. 
jęła się elektrownia miejska w Grodnie, 
która przystąpi do konkretnej akcji po 
uskutecznieniu niezbędnych prac przygo. 
towawczych. O terminie rozpoczęcia ak- 
cji dyrekcja elektrowni powiadomi rad'o- 
słuchaczy m. Grodna drogą komunikatu 
w prasie miejscowej. 

Z uznaniem podkreślić należy wybitne 
poparcie inicjatywy Referatu Zakłóceń 
Rozgłośni Wileńskiej przez Wydział Prze. 
mysłowo-Handlowy Urzędu Wojewódzkie 
go w Białymstoku w osobach pp. inż. 
Malinowskiego, naczelnika wydziału oraz 
inż. J. Szuchatowicza, kierownika Referatu 
Elektryfikacji, 

Urząd Wojewódzki doceniając donio- 
słość zagadnienia zwalczania zakłóceń w 
odbiorze radiowym dla radiofonizacji kra 
ju przystępuje do szeroko zakreślonej ak. 
cji na łerenie całego województwa bia- 

łostockiego. Opracowywanie dalszych za- 
rządzeń ogólnych w tej sprawie jest w 

toku. 

sprzedano 
ma targach w Oszmianie 

Oszmiańszczyzna na odbytych w roku 
bieżących siedmiu wielkich targach koń- 
skich sprzedała na eksport krajowy i za- 
graniczny 1282 różnego typu koni za su- 
mę około 800 tys. złotych. 

Na targach zakupywali konie dwukrot- 
nie Bułgarzy i Grecy dla swych armij, 
kupcy ze Szwajcarii, Szwecji, Anglii, Łot- 
wy, Litwy i Niemiec oraz ostatnio komisja 

wojskowa dla odzyskanych Ziem Zaol- 
ziańskich. 

Popularność i znaczenie targów osz- 
miańskich podkreśla zawsze duży zjazd 
miłośników koni z bliższych i dalszych 
okolic kraju, albowiem targi te stanowią 
wieloletnią tradycję słynnego z doskona- 
łych koni powiatu oszmiańskiego. 

Konie oszmiańskie były prezentowane 

  

10-lec'e Sodal'oji Mariańskiej 
Panien Parafii Ostrobramskiej 
30 bm. Sodalicja Mariańska Panien 

parafii Ostrobramskiej obchodzić będzie 
jubileusz 10-lecia swego istnienia. 

W związku z tym o godz. 8 rano przed 
cudownym obrazem Matki Boskiej Ostro- 
bramskiej odbędzie się nabożeństwo, 
o godz. zaś 6 wiecz. w sali przy zaułku 
Kazimierzowskim 3 okolicznościowa aka- 
demia. 

Ministerstwo P i T poleciło 
skreślić bank Banimowięza 
Ministerstwo Poczt i Telegrafów 

rozesłało okólnik do wszystkich dy- 
rekcyj pocztowych na terenie całej 
Polski, polecając, aby w liście ban- 
ków dewizowych, ogłoszonej swego 
czasu, skreślić „Dom Bankowy T. Bu 
nimowiez wWilnie*, 

Wiadomości radiow: 
SZUKAMY PIERWSZEGO MILIONERA 

POLSKIEGO RADIA. 
Szybki napływ abonentów radia, jaki dał 

się zaobserwować w ostatnich dniach przed 
świątecznych, spowodował, że liczba” abo- 
nentów Polskiego Radia w najbliższym okre 
sie podniesie się do miliona. 

Pierwszy milion radiosłuchaczy w Pols 
ce świadczy, że znajdujemy się na dobrej 
drodze w ogólnym rozwoju kulturalnym | 
cywilizacyjnym. 

Polskie Radio chąc wyróżnić ten ra- 
dosny dla radiofonii fakt, postanowiło ofia 
rować 100 szkołom kresowym odbiorniki ra 
diowe z kompletnym wyposażeniem, ponad 
to zaś abonentowi, który zarejestrowany zo 

stanie w kartotekach Polskiego Radia pod 
Nr 1.000.000 — książeczkę oszczędmościową 

na sumę 4.000 zł (cztery tysiące). 

Dwaj sąsiedzi pierwszego milionera radio 

fonii polskiej, a mianowice ci, którzy zare 

jestrowani zostaną pod Nr Nr 999.999 i 

1.000.001 otrzymają książeczki oszczędnoś- 

ciowe z wkładami po 1.000 zł każda. 

Z okazji pierwszego miliona radiosłucha 

czy — dwaj najstarsi i najwierniejsi abonen 

ci Polskiego Radia, a więc ci, którzy bez 

żadnych przerw figurują wkartotekach Poi 

skiego Radia od lat 1926 względnie 1927, 

otrzymają również książeczki oszczędnościo 

we po 1.000 zł drogą losowania.   

także na pokazie hodowlanym na terenie 
Czwartych Targów Północnych w Wilnie, 

Celem ułatwienia hodowcom racjonal. 
nego wychowania przychówku Wileńsko- 
Nowogródzki Związek Hodowców Koni 
co pewien okres przeprowadza na terenie 
powiatu przeglądy żrebiąt, udzielając ho- 
dowcom fachowych wskazówek co do spo 
sobu utrzymania i pielęgnowania żrebiąt. 

  

Pół żartem, pół serio 

Uczciwość 
Żona bardzo lubiła Filusia. Był to śliczny 

  

;|pinczerek, wesoły jak skowronek. A jaki 

stróż domu! Szczekał tak przeraźliwie, że 

umarłego by obudził, Nic też dzwinego, że od 

tąd go mamy, nic nam nie ukradziono. Tyl 

ku rękawiczki żony... ale o tym opowiem 

kiedy indziej. 
Zdarzyło się, że Filuś zginął. Piekło zro 

biło się w domu. Obiadu oczywiście nie do 

stałem, bo wszyscy szuxali Filusia. W koń 

cu żona posłała mię do redakcji. 

— Idź i daj ogłoszenie. Obiecaj znalazcy 

naszego biednego Filusia nagrodę. Śpiesz się, 
przez miłość naszych dzieci, śpiesz się! 

Pobiegłem. Dałem ogłoszenie tej treści: 

Zginął prześliczny pinezerek 

wabi się Filuś. 

Uczciwy znalazca dostanie wynagrodzenie 

Odprowadzić pod... 

Kiedy wróciłem do domu okazało się, że 

Filuś się znalazł. Ale zapommiałem odwołać 

ogłoszenia. Nazajutrz o ósmej rano obudził 

mię dzwonek. 

— Kto tam? 

— Uczciwy znalazca. 

— Ale nasz Filuś się znalazł — krzyczą 

przez łańcuch. 

Odpowiedziano mi coś po rosyjsku. Zły 

wróciłem do łóżka. 

Po chwili znowu dzwonek. 

— Kto tam? 

— Piesek zginął... 

Następny dzwonek wywołał moją żonę. 

Otworzyła drzwi. Do pokoju wpadły ze szcze 

kaniem trzy psy. Za nimi wszedł trzeci już 

uczciwy znałazca. 

Korowód trwał przez cały dzień. Wyklef 
łem ogłoszenie, że piesek się znalazł. Dałem 

ogłoszenie do gazety. Na nie. Ciągle mi przy 

prowadzano psy. 

Jednego musiałem przyjąć, bo uczciwy 

znalazca nie chciał ustąpić. Inny zostawił 

mi za darmo oparszywiałego jamnika. Nie 

wiem kto przyprowadził mi dwa kundle ta 

kie złe, że nie pozwalają mi przejść przez 

podwórko. Ogromny dog, gdy płaciłem ha- 

racz jego uczciwemu znałazcy, zagryzł mi Fi 
lusia. Płaszcz mam poszarpamy, a żona ma 

ugryzioną łydkę. Nie możemy się opędzić, od 
uczciwych znalazców. 

Poprostu nie rozumiem skąd się ich tylu 

bierze na świecie, I kto w takim razie siedzi 
w więzieniach? 

Q tym, że dostałem plik nakazów płatni 

czych za całą sforę psów nie warto nawet 

wspominać. I protokułów za brak: namord 

ników. I za pokaleczoną dziewczynkę. I 7% 

przestraszenie. I za pokąsanie. I za ukradzio 

ny kawał schabu. I za tę pamią, co mieszka 

nad nami. I że spać po nocy nie można. i 
że księżyc nawet jest na mnie obrażony, !* 
nań wyją moje psy. 

A wszystko to za przeklętą uczciwość: 
D. T. F. 
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KRONIKA 
T POWIE ZK 

| GRUDZIEŃ | 

28 
Środa 
az 

Spos' rzecenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie da. 27.XII. 1938 r. 

Ciśnienie 763 
Temperatura średnia — 8 
Temperatura najwyższa — 6 
Temperatura najniższa — 10 
Opad 0,7 
Wiart południowy 
Tend.: lekki spadek 
Uwagi: pochmurno. 

GCziś: Młodz'anków M, M. 

Jutro: Tomasza B. 
  

Wschód słońca — g. 7 m. 45 

Zachód słońca —g., 2 m. 56 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące 
apteki: Nałęcza (Jagiellońslka 1); S-6w 
"Augustowskiego (Kijowska 2); Romeckie- 
go i Żelańca (Wileńska 8); Frumkinów 
(Niemiecka 23) Rosikowskiego (Kalwa- 
ryjska 31). 

Ponadło stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

MIEJSKA. 

— Rejestracja rocznika 1921. Z dniem 
81 bm. upływa termin rejestracji męż- 
czyzn urodzonych w roku 1921. Rejest- 
rację przeprowadza referat wojskowy Za- 
tządu Miasta. 

GOSPODARCZA. 

— 31 bm. upływa fermin ulg dla bu- 
dlownictwa mieszkaniowego. Z dniem 31 
grudnia tracą moc obowiązującą przepisy 
© ulgach podatkowych dla budownictwa 
mieszkaniowego. Nowa ustawa, ograni- 
czająca znacznie zakres i czas trwania tych 
ulg wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1939 r. Ustawa przewiduje jednak, że wła- 
Sciciele nieruchomości, którzy w ciągu 
goku bieżącego przystąpili do budowy 
gmachów mieszkalnych łub do przeróbki 
domów, nadbudówek itp, mogą korzy- 
stać z ulg podatkowych na podstawie 
ustawy, wygasającej z dniem 31 grudnia 
rb., o ile do tej daty założono: przynaj- 
mniej fundamenty, albo przy przybudów- 

„„kach—przystapiono do robót. murarskich. 

Ubiegający się o uzyskanie dołychcza- . 
sowych ulg budowlanych winni przedło- | 
żyć władzom skarbowym zaświadczenie, 
wydane przez nadzór budowlany, Iż do 
dnia 31 grudnia w rozpoczęych budow- 
lach założono conajmniej fundamenty. 
Bez tych zaświadczeń uzyskanie ulg po- 
datkowych jest niemożliwe. 

— Ostatnie dni wykupywania šwla- 
dectw przemysłowych | kart rejestracy|- 
nych. Władze skarbowe przypominają, że 
do wykupienia świadectw przemysłowych 
na rok 1939 pozostało już kilka dni. Ter- 
min wykupu świadectw i karł rejestracyj- 
nych, jek wiadomo, upływa z dniem 31 
bm. 

NOWOGRODZKA 

— Śnieg izolował Nowogródek od 
świata. Wskutek wielkich opadów 
śnieżnych, komunikacja autobusowa 
została w poniedziałek (25 bm) 
wstrzymana. Pociąg kolejki wąskoto 
rowej przychodzi ze znacznym opóź 
nieniem. 

— Ulgi dla drobnych rolników. Drobni rol 

nicy (właściciele do 100 ha), zalegający do 6 
miesięcy z opłatą odselek za skonwertowany 

dług w Komunalnej Kasie Oszczędności, 0- 

trzymują ulgi w wysokości 25%/e o tle spłacą 

wszystkie zaległe raty w terminie do 31 gru 

dnia 1940 r. Ulgi te dotyczą przede wszystkim 
rolników, których dług nie przekracza 500 

złotych. 

— Nowa, zasługująca na poparcie placów 

ka, W Nowogródku zawiązała się Chrześci- 

jańska Spółdzielnia Stolarska, która liczy © 

becnie 14 członków, w tym 8 stolarzy, posia 

dzjących karty rzemieślnicze i dłuższą prak 

tykę. Pracownia mieści się przy ul. Kościel 

nej Nr 57 i już przyjmuje wszelkiego rodza- 

ju obstalunki. 

Prezesem Spółdzielni jest p. J. Małynicz, 

sekretarzem p. Ferster. Do tej Spółdzielni 

należy również znany w Nowogródku i cenio 
ny wiełce p. inż. arch. Syrtofit. 

Co grają w kinie. W iym raku dzierżaw- 

ca kina p. Iwieniecki sprowadził na. święta 

również dwa doskonałe filmy, a mianowicie: 

„Pani Walewska“ i „Pensjonarka“. Prekwen 

cja w kinie ogromna. 

— Z Lukczy do Baranowicz. Kierowniet 

wo Publicznej Szkoły Powszechnej II stop- 

nia w Lubczy, pow. nowogródzki tą drogą 

składa serdeczne podziękowanie p. Insp=kto 

rowi szkolnemu w Nowogródku oraz Zarzą 

dcwi Gminy w Lubczy za przyjście z wydał 

ną pomocą finansową w zorganizowaniu wy 

cieczki dziatwy tutejszej szkoły w liczbie 

126 os. do wojska w Baranowiczach, która 

to wycieczka dała bogaty materiał wychowa 

wczy, 

  
  

BARANOWICKA 
— Czy „Orbis” potrzebny jest w Ba- 

ranowiczach. Wiele się mówi i pisze w 
ostatnim czasie o Baranowiczach, jako 
o „Gdyni“ na wschodnich rubieżach Rze- 
ezypospolitej, 

Baranowicze, jeszcze wieš przed kil- 
kudziesięciu laty, dzieki swemu položeniu 
przy skrzyżowaniu wielkich szlaków ko- 
lejowych łączących wschód z zachodem, 
rozrosły się już dziś do tego stopnia, że 
tworzą poważne miasto i są po Wilnie 
największym i najruchliwszym ośrodkiem 
przemysłowo-handlowym na naszych zie- 
miach. 

Nic więc dziwnego, że Baranowicze 
jako miasto młode i mające przed sobą 
wielką przyszłość gospodarczą, odczuwa 
ją narazie dotkliwy brak różnych placó- 
wek nie tylko kulłuralno-gospodarczych, 
ale też i użyteczności publicznej. Do nich 
należy w pierwszym rzędzie Biuro „Or- 
bis” ze sprzedażą biletów kolejowych. 

Szybki I pomyślny rozwój miasła Bara 
nowicz zawdzięczać należy wielkiemu ru- 
chowi kolejowemu w tym punkcie. Osied 
lit się tułaj na dzikich piaskach kupiec, 
rzemieślnik, przemysłowiec i robotnik poł 
ski tylko dlatego, że kolej dostarczyła im 
sposobności do wyszukania zarobku 
i stworzenia sobie egzystencji w handlu 
lub przemyśle na tutejszym terenie. Po- 
wsłały już poważne ośrodki przemysłowe 
Jak „Kresexport“ i kulturalno oświatowe 
jak rozgłośnia P. R. i inne. 

Niestety jednak rozbudowa miasta Ba- 
ranowicz nie została przeprowadzona we- 
dług ustalonego z góry planu, 

Rząd rosyjski nie dbał o planowość, 
estetykę, ani też o wygodę, fo też i w roz 
budowie m. Baranowicz popełniono licz- 
ne błędy: 

Baranowicze posiadają dwa dworce 
kolejowe, odległe od siebie o 5 klm, ale 
żaden z dworców nie znajduje się w ob- 

rębie miasta. Dzielnica przemysłowo-han 
dlowa, gdzie ześrodkowuje się cały ruch 
i życie m. Baranowicz są odległe od 
dwóch dworców około trzech klm, stąd 

też setki i tysiące podróżnych przyjeżdża- 

jących codzień do Baranowicz, przyzwy- 
czajonych do załatwiania swoich spraw 
związanych z podróżą w „Orbisach” od- 
czuwają dotkliwie brak tej instytucji w 
mieście, Baranowicze stale słyszą skargi, 

podróżnych i turystów, na to, że nikt w 
Baranowiczach nie pomyślał o utworzeniu 
„Orbisu“, by zapewnić jaką taką obsługę 
| wygodę dla przybywających do nas tu- 
rysłów. 

Skargi te podobno doszły już i do Dy- 
rekcji PKP w Wilnie i Warszawie, ale 
problem ten narazie został rozwiązany 
tylko połowicznie. Powstała wprawdzie 
w tym roku w Baranowiczach agencja tu- 
rystyczna „Orbisu”, kłóra jednakże nie 
jest wstanie obsłużyć licznych interesan- 

tów | całkowicie ich zadowolić z powodu 
braku zezwolenia odnośnych władz PKP 

na sprzedaż biletów i uruchomienie w Ba 
ranowiczach oddziału „Orbisu” odpowia- 
dającego całkowicie żywotnym interesom 
miasta i przybywającym turystom na zie- 
mie wschodnie. 

W. B. 

MIEŚWIESKA 

— Dzieci zbierają na samolot pości- 
gowy. Rozpoczęta w ub. roku akcja zbiór 
ki na samolot pościgowy dla armii przez 
dzieci szkoły powszechnej w Pogorzel- 
cach pow. nieświeskiego, objęła swym 
zasięgiem wszystkie szkoły na terenie po- 
wiatu, Zebrano dotychczas ponad 2 tys. | 
złotych. Nauczycielstwo powiatu nieświe- 
skiego, pragnąc urzeczywistnić jaknajprę- 
dzej zamierzenia dziatwy, zawiązało ko- 

| administracyjnych 

„KURIER“ (4673). 

Skok z mostu popławskiero do Wilen:i 
po kłótni małżeńskiej 

Wieczorem na moście nad rzeką WI- | 
lenką, u wylotu ul. Popławskiej, wraca. | 
jąca do domu w towarzystwie męża 32 | 
letnła Weronika Miłaszkiewiczowa (Pracz- 
karnia 15), w wyniku kłótni z mężem, pod 
biegła nagle do poręczy 1 zanim mąż 
zdołał Jej przeskodzić, rzuciła się w ciem- 

ną otchłań. 
Mąż niezwłocznie роёр!есту? z po- 

mocą. Wydobył żonę na brzeg pokale- 
czoną. Wezwano pogofowie. 

Po udzieleniu Miłaszkiewiczowej pier- 
wszej pomocy, skierowano ją do szpitala. 

(<). 

Domagali się gošcinnošci 
Pošwiąteczne naišcie na mieszkanie 

Był już późny wieczór, kiedy Sawel 
Rudniański (Świętojańska 8) posłyszał na- 
gle silne pukanie do drzwi. 

— Kło łam? 
— Proszę otworzyć! Przyszliśmy zło- 

żyć życzenia Świątecznel — Za drzwiami 
rozległy się nieznajome głosy. Rudniański 
ani myślał otwierać drzwi, 

  

2izowaniu imprez i zbiórek na ten cel. 
W skład komiłełu weszli: insp. szkolny 
nieświeski Horoch, Kraszewski i Nawrot. 
Za przykładem powiatu nieświeskiego po 
szły szkoły sąsiadującego powiatu stoł- 
peckiego. 

— Barany „romanowskie“. OTO i KR 
w Nieświeżu sprowadziło dla powiało- 
wych placówek rolniczych większą ilość 
baranów, tzw. „romanowskich”, które sta- 
nowią doskonały małeriał na kożuchy, Są 
siadujący z Nieświeżem Kleck jest cen- 
tralą hodowli, owiec, ośrodkiem wyro- 
bów futrzanych, specjalnych kożuchów, któ 
rych używa wojsko, 

— Kurs frykofarstwa. W pogranicznej 
wsi Suchlicze, pow. nieświeskiego prze- 
prowadzony został kurs trykotarsiwa dla 
dziewcząt wiejskich. Kurs ukończyło kil. 
kadziesiąt osób, 

— W garnizonie nieświeskim odbyła 
się uroczystość wręczenia broni młodemu 
rocznikowi i przysięga rekrutów. 

— Przygotowanie ludności Nieświeża 
do samoobrony przeciwlotniczo-gazowej 
postępuje szybko naprzód, czego dowo- 
dem są liczne kursy | przeszkolenia w tej 
dziedzinie. Zainstalowano ostatnio w sze- 
regu punktów miasta . sygnały alarmowe. 
Ludność zaopatruje się w maski przeciw- 
gazowe | pakiety przeciwperytowe, 

> ŚWIĘCIAŃSKA 
— Zebranie OZN. W Święcianach w 

sali posiedzeń Wydziału Powiatowego 
odbyło się informacyjne zebranie oddzia- 
łu Obozu Zjednoczenia Narodowego z 
licznym udziałem przedstawicieli władz 

{ i społeczeństwa świę- 
clańskiego. у 

Zebranie zagaił dyr Luro Władysław, 
przewodniczący oddziału OZN — Świę- 
ciany — miasto, który wygłosił dłuższy 
referat o planowej gospodarce w samo- 
rządzie terytorialnym. 

Z kolei okolicznościowe  przemówie- 
nie wygłosił major Kątkowski Eugeniusz, 
prezes obwodu OZN — Święciany — po- 
wiat. P. Kątkowski zobrazował główne 
zasady ideologii OZN. 

Na dałsze punkty porządku zebrania 
złożyły się referaty: prof. Maciusowicza 
— „Znaczenie samorządu w życiu powia- 
tu" i Eugeniusza Wiśniewskiego, agrono- 
ma powiatowego — „Rola samorządu te- 
rytorialnego i gospodarczego w podno- 
szeniu rolnictwa” 

SŁONIMSKA 
— Zaspy przerwały komunikację aUtobu 

sową. Wobec zasp śnieżnych jakie wytwo- 

rzyły się w Słomimszczyźnie- w ostatnich 

dniach została wstrzymana komunikacja au 

tobusowa na liniach Słonim — Baranowicze, 

Słonim — Wołkowysk,Słonim — Byteń. Na 
pozostałych liniach autobusy na razie kur |   mitet, którego celem jest pomoc w orga- 

WEZ IS TIT T ROEE TO CZARYZZRZOEARZZ EOS 

Nowe miasto italskie 

  Rzut oka na nowozałożone przez Mussoliniego miasto włoskie Carbonia w Sardy- 
nil, którego uroczyste poświęcenie odbyło się w dniu 18 grudnia br. 

sują. 

  

Wówczas „domagający się gościnioś- 
ci”, zaczęli łamać klatkę schodową i wy- 
bili szyby w mieszkaniu. Alarm sąsiadów 
zmusił napastników do ucieczki. 

Przybyły policjant zdołał jednego z 
uciekających zatrzymać. Okazał się nim 
Bronisław Jacyno (Lotoczek 2). 

o zj 

OSZMIAŃSKA 
Uchwałą Kapituły Odznaczeń L. O. P. P. 

w Warszawie została nadana Rożnowskiemu 
Kajetanowi, wójtowi gminy Kucewicze i A- 
leksandrowiczowi Władysławowi z Dziew'e 
niszek, pow. oszmańskiego, odznaka honoro 
wa LOPP za zasługi położone na pola tej 
pracy. 

POLESKA 
Zwózka siana. Ostatnie mrozy spowodo 

wały że poleszucy rozpoczęli intensywną 

zwózikę siana z łąk i bagien. Stano na Pole 

sin zbiera się w czasie mrozów, bo one u- 

dostępniają dostanie się wozem lub saniam: 

do błot i zabagnionych łąk po lodzie. P> 

zwózce siana nastąpi użyźnienie łąk przez 

tzw. wypalanie pokosów. 

AAAABAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAA 

Teatr muzvcznv „LUTNIA* 

Dziś o godz. 8 15 wiecz. 

Viktoria i jei butai 
z udzałem K. Dembo"sklego 

TYYVYYYVYYYYVYYVYVYVYYVYVYYVYYYVYVYYVYYYVVVYYVVYY 

Opłatek w Domn Akademictim 
ra Górze Bonffłowei 

Staraniem starosty Domu Akademickiego 

p. Mariana Niedźwiedzkiego (Góra Bonuffa- 
łowa 4) w dniu 24 bm: 6 godz, 18 odbył się 

opłatek wraz z wieczerzą wigilijną dla stn 
dentów USB, mieszkańców Domu Akademi 

ckiego. 
Obecnych na wieczerzy było około 30 o- 

sób. Czas spędzono wesoło, na zakończenie 

odśpiewano kilka kołęd. 

Serdeczne podziękowanie dla starosty za 

przygotowanie tej niespodzianki składają 

siudenci Domu Akademickiego. 

  

. * ® 

Staraniem Zarządu Bursy św. Kazimierza 

„Mariamum“ (Wilkomierska 1) odbyla się wi 

gilia dla uczni i mieszkańców, 24 bm. o godz. 

10. 

ZŁ. 10 (dziesięć) nadesłał p. nkom. Roman 
Makowski, naczelnik Urzędu Śledczego w No 

wogródku zamiast życzeń świątecznych na 

najbiedniejszą dziatwę. 
ai k 

Zamiast życzeń świątecznych i noworocz 

nych zł. 8 (trzy) nadesłał p. dyrektor Wła- 

dysław Luro — Święciany Wit. 
*** 

, Zamiast życzeń świątecznych naczelnik 
wydziału DOKP p. Stefan Cygański złożył 
zł, 5 ma Rodzinę Kolejową. 

BAKKAŁA. 

| Książka kształci, bawi, rozwija 
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Czytelnia Nowości 
Wilno, ul. Św. Jerzego 3 

OSTATNIE NOWOŚCI 
Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję 

Czynna od 11 do 18. 

Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł 

Czołowy fim francuski. 
w kinie „Casino“ 

Osnuły na tle zagadnienia poruszo- 

nego przez Ernesta Tollera, Film rewela- 

cja, który zachwycił publiczność całego 

świata „Pokrzywdzona” (poprzedni tytuł 

„Żądza”). Jest to film o niespotykanym 

dołąd temacie erotycznym, trzymający wi- 

dza w niesłabnącym napięciu, obrazujący 
wstrząsającą tragedię młodego małżeńst- 

wa, wielką płomienną miłość żony do 
sparaliżowanego męża, walkę z pokusą 
zdrady — upadek.. zmierzch szczęścia. 
Wyświetlany w Paryżu, Londynie, Berli- 
nie, Budapeszcie i wielu innych stolicach 
wzbudził nieopisany zachwyt. Gigantycz- 
ny ten film wchodzi dziś na ekran kina 
„Casino“ 

  

ŚRODA, dnia 28 grudnia 1939 r. 
6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik po 

ranny, 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Program na 

dzisiaj. 8.05 Muzyka poranna. 8.50 Odcinek 

prozy: „Nołaninsz z Hawru* — fragment & 

powieści Jerzego Duhamela. 9.00 Przerwa. 

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audycja 

południowa. 13.00 Wiadomości z miasta i pro 

winc ji, 13.05-€hwilka Wileńskiego Towarzy 

stwa Opieki nad Zwierzętami. 13.10 Z muzy 
ki skandynawskiej. 14.00 Przerwa. 15.00 Nasz 

"koncert — „Co było pod choinką* — audy 
cja słowno : muzyczna. 15.30. Muzyka obia 

dowa. 16.00 Dziennik popołudniowy. 1605 

Wiadomości. gospodarcze. 16.20 Dom i szko 
ła — gawęda. 16.35 Koncert kameralny mu- 

zyki polskiej. 17.00 „Pisarze współcześni o 
żołnierzu" (Ankieta Polski Zbrojnej). 17.15 

Reportaże z baletów: Teatr Łazienkowski w 

Pomarańczarni. 18.00 Sport na wsi. 18.05 „Bo 

że Narodzenie" — audycja słowno-muzyczna 

w opr. Napoleona Fantiego. 18.30 Nasz ję- 

zyk — audycja w opr. Dr Tadeusza Pizły. 

18.40 Dyskutujemy: „Granice koleżeństwa”, 

19.00 Koncert rozrywkowy. 20.35 Auydcje 'n 
formacyjne. 21.00 Koncert chopinowski w 

wyk. Zbigniewa Grzybowskiego. 21.30 „Cyk 
ton* — powieść mówłona. 21.52 Płyty. 22.00 

Teka Wileńska: „Ofiara losu" — monolog 

Eustachego Nietubyłły. 22.15 Nowe nagrania 

z płyt. 23.00 Ostatnie wiadomości i komuni 

katy. 23.05 Zakończenie programu. 

CZWARTEK, dnia 29 grudnia 1939 r. 
6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik poran 

ny. 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Program na dzi 

siaj. 8,05 Muzyka poranna. 8,50 Odcinek pro 

zy: „Notariusz z Hawru* — dokończenie 

fragmentu z powieści Jerzego Duhamel'a. 

9.00 Przerwk. 11.57 Sygnał czasu i hejnał. 

12.03 Audycja południowa. 13.00 Wiadomoš 

ci z miasta i prowincji. 13.05 Koncert roz 

rywikowy z udz. Janusza Popławskiego. 14.00 

Przerwa. 15.00 Zwierzęta różnych części świa 

ta: Strażnicy wielkich gór" — pog. dla mło 
dzieży. 15.15 Kłopoty i rady: „Wizyty świą 

teczne”. 15.30 Muzyka obiadowa. 16.00 Dzien 

nik południowy. 16.05 Wiadomości gospodar 

cze. 16.20 Recital orgamiwy Jana Kucharskie 

go. 16.55 Informacje turystyczne. 17.00 „Ze 

wspomnień paryskich" felieton. 17.15 Śpie 
wa chór męski. 17.35 Kolędy na kwartet 

smyczkowy. 17.50 Co nam dał rok 1938 — 

pogadamka. 18.00 Przegłąd prasy sportowej 

18.05 Pieśni polskie w wyk. Wamdy Kalen: 

kiewiczowej 18.20 Skrzynkę ogólną prowa- 

dzi” Tadeusz Łopalewski. 18.30 Życiorysy in 
strumentėw — „Miedź grająca" (puzony, wał 

tornia, trąbki i saksofony) — gawęda w opr. 
Zofii Ławęskiej. 19.00 Koncert rozrywkowy. 
20.35 Audycje informacyjne. 21.00 „Zwiasto 
wanie* — fragment słuchowiskowy z drama 
tu Pawła Clandel'a. 21.30 Pieśni Bożego Na 

rodzenia. 21.45 „Cyklon" — powieść mówio 
na. 22.00 Nowe nagrania z płyt. 23.00 Ostat 

nie wiadomości i komunikaty. 23.05 Kon- 

cert muzyki polskiej. 23.55 Zakończenie pro 

pramu. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Mariella* w Teatrze na Pohulancel 

Dziś, w środę dnia 28 grudnia o godz. 20 

wielce interesująca sztuka Keith Winter 

„Mariella" w reżyserii dyr. Kielanowskiego 

Jutno, w czwartek dn. 29 bm. o godz. 20 

„Sędzia = Zalamei“. 
Dnia 10 stycznia 1939 r. o godz. 20,30 w 

Teatrze na Pohulance odbędzie się koncert. 

Haliny Zboromirskiej i Aleksandra Poleskie 

0. 

* Wesoła Rewia Sylwestrowa. Na pożegnanie 
starego roku dana będzie w Teatrze na Po: 

hulance Wesoła Rewia Syłwestrowa, w któ+ 

rei złączy się humor, śpiew i taniec w inte 

resującą całość. Udział bierze cały zespół ar 

tystyczny. 2 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

Występy K. Dembowskiego 1 J. Kulczye 
kiej. Dziś, jedyny raz w sezonie bieżącym 

grana będzie opereika Abrahama „Wikto- 

rla £ jej huzar* z Kulczycką w roli tytułoa 

wej i K. Dembowskim w głównej partii teno 

rowej. = 

Jutro również z K. Dembowskim — który 

tylko ną dwa występy przybył do Wilna — 

grana będzie operetka Abrahama „Bal w Sa 

voju“. 
REWIA SYLWESTROWA. Pod režyserią 

K. Wyrwicz- Wichrowskiego odbywają się co 

dzięmnie próby eRwii Sylwestrowej. 

BETLEEM POLSKIE. W niedzielę o go 

dzimie 12,15 popularne i barwne widowisko 

pod powyższym tytułem L. Rydla, otrzymało 

nową inscenizację oraz dodatkowo jeden ca: 

ły obraz pod nazwą „Jasełka Niepodległoś- 

ciowe* z postaciami powojennych bohaterów 

narodowych.
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POKRZY 
(Poprzedni tytuł „э / ) Ж А 5) 

W rolach głównych: Jeam Galiamcd, 

Dramat człowieka, 

Poświęcenie męża, cienie na szczęściu, 

     

      

    

    

   

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 27 grudnia 1938 r. 
Ceny za towar średniej handlowej ja- 

kości, za 100:kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
t-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun: 
kach wagonowych, mąka I otręby—w mniej- 
szych. ilościach. W złotych ® 
Żyto I stand, 696 g/l 14.50 15— 
= 14.— 14,50 

Pszenica I „ 748 ‚ 20— 20.50 
в -Й с оат ОВ 18.5 ) 19.— 

dęczmieńl _ „678/673, (kasz) —  — 
» ЙО 649., „ -15— 1550 
„II  „ 620,5, (past.) 14.50 15.— 

Owies 1. „ 468 ‚ 1450 15.— 
s II w 445 „ 1325 14 

Gryka „ 630, 1775 18.25 
- „ 610 . 17.25 17.75 

Mąka żytnia gat. I 0—30% 30— 30.75 
° Н „ I 0—55% 27— 27.75 

- » „ П 50—65% — = 

. „ razowa do 950, 20.25 21.25 
Mąka pszen. gat. I 0—50% 37— 38— 

. o „ LA0—64 3550 36.50 

- . „ II 50—60% 30.— 30.75 

” » »„ П.А 50—65% — Z 
» » „ III 65—70% 1875 19.75 
T» pastewna 15.— 15.50 
„ ziemniaczana „Superior* 3350 34— 
s „Prima* - * 32.— 32.50 

Otręby żytnie przem stand. | 9.50 10— 
Otręby pszen. śred. przem.stand. 10.50 11 — 
Wyka ' 17.— 17.50 
Łubin niebieski 9.25 9.75 
Siemię Iniane b, 90% f-€o w. s.7. 48.50 49.50 
Len tržepany Wołożyn 1600.— 1640.— 

” . Horodziej « « 1890.— -1930.— 
° . Traby 1600:— 1640.— 
» „ Miory 1280.— 1320.— 

Len czesany Horodziej 2160,— 2200— 
Kądziel horodziejska 1560,— 1600.— 
Targaniec moczony 650.— — 690.— 

ш Woložyn .820.— :850— 
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Popierafele Przemysł Krajowy! 

  

„KURJER” (4673. - - - 

  

Dziś premiera. Perła produkcji francuskiej, Wielki film erotyczny 

DZONA    
RADIO „TELEFUNKEN“ | i 

Najnowsze superheterodyny bateryjne | 
przystosówarie do potrzeb wsi i małych £ 

miasteczek — poleca 

B. Mitropolitański 
Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 2-80 | 
  

Jeanne BEOIF EL, 
Freamcaise ROSAY. 

pozbawionego cech męskości. Walka z pokusą zdrady. 

Nadprogram: Dodatki. Początek o godz. 4—6—8—10.15 

Chrześcijańskie kino 

    

      

  

Na czełe rokordowej obsady: 
Początki seansów o godz. 4-ej, w niedziele i święta od godz. 1-ej 

Dziś. Arcywesoly program świąteczny! 

"WIATOWIE | Szczęśli 
Wspaniała polska komedia muzyczna 

wa trzynastka 
Grossówna i Slelański 

  

"rojų kwitrącej wiśni 
OGNISKO [ 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKL 

Świąteczny program I 
Arcvdzieto w4 dlošnei powiešci .T. Doleai-Mostowicza p. t. 

„Z NACE Q©_ER 
W rol. gł.. Junosza-Stępowski, Barszczewska, Zacharewicz, Cwiklińska, węgrzyn i inni 

Chluba polskiej kinematografii 

Prez. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o Żej. 
  

KINO 

Rodziny Koleiowej 

Wiwulskiego 2 

Nadprogram: DODATKI. 

Swiąteczny proaram. Pierwsza aktorka świa'a Bette Davis oraz 
Humphrey Bogart w filmle o niezwy le śmiałym ujęciu p. t. 

ZNICZ FORTANCERKI 
Milionowa armia kobiet poza nawiasem życia | 

Początek codz. o g. 4, w święta o g. 2 pp 
  

  

LEKARZE 
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. 

    

DOKTÓR 

A. Libo 
Choroby nosa, uszu i gardła 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

na ul. Mała Pohułanka 3, tel. 5-99. 

Przyjmuje od godz. 8-11 i 3-5. 
   

EEE 

О |—акостЕнкг” 
r wv' 

- AKUSZERKA 

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

3-g. Mają obok Sądu. 

   

    

  
   

Nasz następny program.     

   
     

Wolna przeróbka powieści. 

W. Bołlęgi-fifiostowicza 

OSTATNIA BRYGADA 
w filmie p. t. 

PRAWO DO SZCZ 
W rolach główn.: Gorczyńska, Barszczewska, L. Wysocka, Zbyszko 

Sawan, Junosza-Stępowski, Sielański, Picheiski. 

я 

ĘŚCIA 
    

     
Nieodwsłalnie ostatni dzień. 

a| Paweł i Gaweł 
DYMSZA, BODO, Grossówna i inni. KOLOROWY nadprogram. Początek o 4 

Artretyczne 
B 6 E. 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 

Dziś o godz. 1 i 2.20 MICKEY MOUSE i rodzeństwo zapraszają 
swoich wielbicieli na specjalny program. Ceny zaniżone od 25 gr HELIOS | 
Od godz. 4ej Fwramciszka GAAL 

„MIODOWY MIESIĄC" 
Nadprogram: Kolorowa atrakcja I aktualła 

Kino BAARS | 

  

Dremat czystych serc w walce o szczęście. Perła prod. polskie      
  

    
— i aptekach, 

55 | i : | i 1 w WILNIE : 
wg powieści Heleny Mniszek. Pierwszorzędny -- Ceny przystępne 

W rol. gl.: Wysocka, Benita, Cwikilńska, Zacharewicz, Samborski i inni Telefonv w pokojach. Winda osobowa 
REDBRISZZWECRZNEA   

    

Nadpronram: Bajka kolorowa „AJi Baba i 40 
A 

rozbójników 66 
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Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

3 Urząd Skarbowy w Wilnie na mocy 

8 83 Rozp. Rady Ministrów z dn. 25 kwiet 

nia 1932 r. o postępowaniu egzekuc. władz 

skarbowych (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 580) 
podaje do wiadomości, że na pokrycie za- 

ległości podatkowych Hajto Stanisławy od 

będzie się w drugim terminie w dn. 28 gru 

dnia 1938 r. o godz. 10 przy ul. Mickiewi- 

cza 24 w Wilnie Mcytacja urządzenia restau 

racji „Ustronie”, 

Licytowane ruchomości oglądać można w 

dniu licytacji od godz. 9 w lokalu rostaura- 

cji „Ustronie", 

(--) Merta 

wz. zastępca Naczelnika Urzędu 

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAS 

" LOKALE 
POKÓJ w śródmieściu z niekrępującym 

wejściem ze wszystkimi wygodami, ewentu- 

alnie z obiadami, do wynajęcia od zaraz. 

Oglądać codziennie od 15 do 17, ul. Piekieł- 

ko 3 m. 9. 

AAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Nauka i Wychowanie 
VVVYVYvYvYYITI 

KURSY KREŚLEŃ Technicznych Inż. T. 

Gajewskiego, prywatne, roczne, korespon- 

dencyjne albo słuchowe, Warszawa 22, ul. 

Przemyska 11-a. — Wydziały: maszynowy, 

budowlany, mierniczo-drogowy. Opłata 15 

zł, mies. Programy wysyłamy bezpłatnie. 

  

Kapai AK AAAMAAL 

"" BARANOWICKIE 
re '"WYYTYVYVYTYYTTYYTYEYYVYY" 

FIRMA RÓŻNOWSKI ! KARAŚ, Barano* 

wicze, Nowogródzka 4, tel. 141. Poleca naj- 
lepszy prezent na gwiazdkę, radioodbiornik 
„Echo*, względnie „Elektrit". 

  

    

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

Św atowei stawy herbata 

Е У Ф № $5 ал 
ze świeżych zbiorów 

jest do nabycia we wszystkich 
lepszych składach kolonialnych. 

Jeneralny przedstawiciel 

Teofil Marzec 
Warszawa, Mazowiecka 5 

  

  

BIURO OGŁOSZEŃ 

J.KARLIN 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 605 

OGŁOSZENIA 
DO WSZYSTKICH PISM 

DOGODNE WARUNKI 

ITT TASTE SSE PKT 

  

* REDAKTORZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Maria Aleksandrowiczowa — wiadomości z Wołynia; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz 
Hołubowicz — sprawozdania sądowe i reportaż „specjalnego wysłannika"; Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze i polityczne (depeszowe i telef.; Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p.t. „Ze świata kobiecego"; 
Kazimierz Leczycki — przegląd prasy; Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — 

Swianiewicz — kronika wileńska; Józef Święcicki — artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze. 
sport; Helena Romer — recenzje książek; Eugeniusz 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312, Konto rozrach. 1, Wilno 1 

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. 

| ASK AE ASTA I TATSIA 

„ Wydawnictwo „Kurjer Wilefski“ Sp. 2 0. 0, 

Centrala: 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 
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 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z oduoszeniem do 

domu w kraju —3 zł,, za grani- 

са 6 zł., z odbiorem w admini- 

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

pocztowego ani agencji zł. 2.50 

      
  

Druk. „Znicz*, Wilno, ul. Bisk, B 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr. 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne licz 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc, i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze” 
nia cytrowe tabelaryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-iamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszee 

nia są przyjmowane w godz, 9.30 — 16.30 i 17 — 20, 

., za tekstem 
y za 10 słów. Wyrazy 
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