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Polska, Węgry I mniejs 
Z okazji przyjazdu gości węgiers- 

Eich do Polski, ciągle się pisze i mó- 
wi o wspólnych niciach wiążących о- 
ba te kraje. I tu na plan pierwszy wy 

„„Sunął się problem, który w prasie 
wczorajszej poruszyły „Polska Zbroj 
Ba“ i nasze pismo. Rola dziejowa obu 
państw streszcza się w jednym okre- 
śleniu — przedmurze  chrześcijańst- 
wa. 

„Tak, rzeczywiście — to zadanie 
najważniejsze! Właśnie w związku z 
tym zadaniem powstaje jednak inne 
zagadnienie. 

Biorę do ręki piękne, wspaniale 
wydane dzieło „Polska i Węgry”. Dzie 
ło to, jako praca zbiorowa, ukazało 
się w 1936 r. Wypowiedzieli się w 
nim wszyscy najwybitniejsi przedsta 
wiciele obu narodów, od głów państw 
począwszy. To nie książka, to pom- 
nik przyjaźni, wzajemnego współży- 
cia, sympatyj i dążeń. х 

Obok wyczerpujących informacyj 
0 obu krajach, obok dokładnego opi- 
su wspólnych przeżyć obu narodów 
na przestrzeni dziewięciu wieków hi- 
storii, zwracają szczególną uwagę w 
tej książce dwie mapy: obszary obec- 
nych Węgier i Polski na tle obszarów 

> historycznych Węgier sprzed wojny 
światowej, Polski — sprzed 1772 r. 

: A obok tych map cyfry. Te same, 
które przytoczyliśmy wczoraj na ła- 
mach naszego pisma: 
Obszar Wielkich Węgier w 

t. 1914 wynosił 
Dzisiejszy obszar Węgier 

Obszar dzielnic oderwa- 
nych w Trianonie, czyli 
720/6 dawnego terytorium 
kraju wynosi 

W r. 1914 ludność państwa 

325.000 km” 
93.000 km“ 

232.000 km* 

węgierskiego wynosiła 20.811.000 
©Obecna liczba mieszkańców 

Węgier wynosi 7.615.000   

WILNO, wtorek 8 lutego 1938 r. 

KURJER WILENIKI 
Wireńsko-Nowogródzki, Grodzieński, Poleski I Wołyński 

Z tego zyskały ludności: 
Rumunia 5.237.000, w tym Węgrów 

1.663.576. 

Serbia 4.150.000, w fym Węgrów 

571.000. 

Czechy 3.517.000, w fym Węgrów 

1.066.424. 
Austria 292.000, w tym Węgrów 26.225. 

Prawa historyczne i argumenty et 

nograficzne. Splot zagadnień równie 

aktus'ny dla Polski jak Węgier. 

Na tych obszarach, które odeszły 

na zasadzie traktatu w Trianon nie 

było większości węgierskiej. Na tych 

obszarach, które pozostały za obeeną 

wschodnią granicą Polski, a przed 

granicą Polski z 1772 r. też nie ma 
większości polskiej. Powstaje pytanie 

czy zasada etnograficznej większości 
może w sposób trwały pozbawić zna- 
czenia prawa historyczne. 

Szukając odpowiedzi na to pyta- 

nie z łatwością powracamy myślą do 
sprawy z której przeszłość dziejowa 

uczyniła dla obu narodów zagadnie- 
nie pierwszoplanowe, do sprawy 

przedmurza kultury chrześcijańskiej, 

o której wspomnieliśmy na początku. 

Obecne położenie Węgier, odgrodzo- 

nych od wschodu przez niepodległą 

Rumunię, w znacznym stopniu wyz- 
wala to państwo od roli dziejowej, któ 

rą pełniło dawniej. Przyjazne współ- 
życie obu państw, zapewnienie niekrę 
powanego rozwoju kulturalnego i go- 
spodarczego tego półtora miliona z 
górą Węgrów, którzy ihieszkają w Ru 
munii, może uchronić te państwa od 
szkodliwej rywalizacji, przyczynić się 
do wzmocnienia, podwoić „przedmu- 

rze* na odcinku południowym. 
Sytuacja Polski, mimo podobieńst 

wa, od sytuacji Węgier różni się o ty 

le, że na jej wschodnim przedpolu 

uie ma państw, które by należały do 
BENEDEK" PEPE RCYTCETTE OT ROTY TE TTOEEEZETZETE ZE RECASATEEZA 

Jego Wysokość Й Rege! 
spolitej prof, dr, Ignacego M go Rydza u frumny Pierwszeg 

   
w admirał Horthy w towarzystwie Pana Prezydenta Rzeczyp” 

ościckiego t Pana Marszałka Polski Edwarda Śmigłe- 

wszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w krypcie pod 
u /ieżą Srebrnych Dzwonów” na Wawelu. 

  Moment przemówieni 
cickiego na galowym 

a Pana Prezydenta Rzeczypospoliłej prof. dr. Ignacego Moś- 
obiedzie na Wawelu, wydanym przez Pana Prezydenta R. P. 

na cześć Dosłojnego Gościa węgierskiego, 

EE   

europejskiej rodziny państw chrześ- 
cijańskich, nie ma narodów, które by 
miały tradycje niepodległości i histo- 
rycznie uzasadnione nie tyle prawo, i- 
le praktyczną możność osiągnięcia i u- 
trzymania niepodległości. 

Krwią i kulturą związane z naro- 

dem polskim i Zachodem ludy ukra- 

iński i białoruski, na skutek spowo- 
dowanego wiekową niewolą osłabie- 

pia tych więzów, które ich łączyły z 

dawną Wielką Rzeczpospolitą, dziś 
nie mogą się otrząsnąć od obcych 
wpływów, nie umieją skutecznie się 

przeciwstawić namowom. Dlatego tak 
często nawet najbardziej szlachetne 

jednostki z tego środowiska spełniają 

tragiczną rolę .organizatorów obcej 

dywersji na naszym terenie. Pod pła-   

оа 

leńczych ukraińskich czy biatorus- 
kich przedsiębranych nawet w do- 
brej wierze, ale bez poczucia rzeczy- 
wistości, jakże często kryje się robo- 
t« komunistyczna, robota tych, którzy 

mówią o „okupacji polskiej* po to, 
by przynieść ze sobą niewolę w pań- 

stwie Stalina. 
Tymczasem jest zupełnie jasne, że 

Rzeczpospolita Polska, jako šrodko- 

wy i najważniejszy bastion „przedmu 
rza”, musi pozyskać dla spełnienia 
tej wielkiej roli wszystkich, którzy do 

kultury chrześcijańskiej ciążą. Ukraiń 
com i Białorusinom w Polsce siłą rze 
czy muszą przypaść w udziale tym 
większe koncesje i swobody, im więk 
sza będzie ich rola wzmacniająca i   
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zości narodowe 
szczykiem narodowych dążeń wyzwo- | cementująca państwo polskie od 

wschodu. 
„Naród polski winien w sobie 

wzbudzić wysoką świadomość, że 

od jego stosunku do mniejszości 
narodowych zależą w znacznym 
stopniu losy Polski“. 

powiedział w swym ostatnim przemó 
wieniu sejmowym premier Składkow 
ski. Myśl jest głęboko słuszna. 

Pod adresem mniejszości słowiań- 
skich tu, na terenie Ziem Wschod- 

nich zamieszkujących, warto by tyl- 
ko dodać: „I odwrotnie. Losy ludu u- 

kraińskiego i białoruskiego również 
zależą w znacznym stopniu od uświa- 
domienia, że są one związane z losem 

Polski-Przedmurza“. 
Piotr Lemiesz. 

Wreczenie daru Regenta Horthy'ego 
Rektorowi U. $. Eš. 

Dziś w godzinach porannych przy 

był do Wilna ppłk. Gabor de Gerló- 

czy, który w imieniu J. W. Regenta 

Horthy'ego złożył hołd sercu Marszał 

ka Józefa Piłsudskiego na Rossie oraz 

wręczył dar Regenta Węgier dla Uni- 

wersytetu Stefana Batorego. 

Na przyjazd delegata J. W. Regen 

ta Węgier, dworzec i gmachy publicz- 

ne udekorowane zósłały. flagami © 

barwach narodowych obu państw. a 

w miejscach gdzie się zatrzymywał 

ppłk. Gerlóczy, pułk Stefana Batore- 
| go wystawił honorowe posterunki. 

Delegata J. W. Regenta powitali 
Ra dworcu przedstawiciele wojska, 

władz, miasta, uniwersytetu oraz kor 
poracia „Orientia*. 

NA ROSSIE. 

Naprzeciw cmentarza ustawiła się 

Kompania honorowa ze sztandarem j 
orkiestrą. Wokół muru cmentarnego, 

na wysokich masztach powiewały fla 
gi narodowe węgierskie i polskie. 

O godz. 1,30 przybył na Rossę w 

iowarzystwie wyższych wojskowych 

ppłk. Gerlóczy. Przechodzącego przed 

frontem kompanii honorowej przywi 

tały werble. Po przywitaniu się z kom 

panią w języku polskim ppłk. Gerló- 

czy złożył w imieniu J. W. Recęnta 

Horthy'ego u stóp Mauzoleum piękny 

Iwieniec z żywych kwiatów z szarfami 

`о barwach narodowych węgierskich z 
"napisem: „Regent Węgier". 

W chwili składania hołdu sercu 

Marszałka Józefa Piłsudskiego orkiest 

"ta odegrała hymn narodowy węgiers 
Ki i polski. Po złożeniu hołdu ppłk. 

Gerlóczy wpisał się do księgi pamiąt- 
kowej. 

Z Rossy ppłk:  Gerlóczy” udał się 

de Uniwersytetu Stefana Batorego, 

gdzie 
  

W AULI KOLUMNOWEJ 

zebrał się Senat U. S. B. z rektorem, 

profesorowie, młodzież akademicka, 

przedstawiciele władz i wojska. 

Wchodzącego na salę delegata Re- 
genta Węgier chór akademicki powi- 

tał odśpiewaniem hymnu węgierskie 
go po węgiersku. 

Po krótkim przemówieniu ppłk, 

Gerlóczy wręczył w imieniu J. W. Re- 

genta Węgier Uniwersytetowi na ręce 

rektora duży obraz olejny, przedsta- 

wiający ksiącia  siedmiogrodzkiego 

Stefana Batorego, przyjmującego pos 

tów polskich, zapraszających go na 
tron polski. 

Wręczając obraz w imieniu Regen 
ta Węgier wygłosił przemówienie, w 
którym oświadczył, że dar ten jest no 
wym dowodem przyjaźni węgiersko- 
polskiej. Oświadczenie to -zebrani 
przyjęli gorącymi oklaskami 

Przemówienie Rektora U.S.B. 
ks. prof. Wóycickiego 

Następnie Rektor U. S. B. ks. prof. 
dr. Wóycicki wvalosil następujące 

przemówienie: 
Panie Delegaciet 

W imieniu prastarej Wszechnicy  Stefa- 

na Batorego witam Pana, Panie Pułkowniku, 

jako przedstawiciela Jego Wysokości Regen 

ta Królestwa Węgier. Składam też gorące 

dzięki za cenny dar, jakim Jego Wysokość 

raczyła zaszezycić naszą Uczelnię. 

Cenimy sobie bardzo ten nowy dowód 

przyjaźni polsko-węgierskiej, która w stosun 

kich akademickich obydwu naszych naro- 

dów długim strumieniem ciągnie się od wie- 

ków, sięgając samego początku współczesnej 

kultury — cywilizacji średniowiecznej. 

Kiedy w Środkowej Europie zaczęły pow 

stawać pierwsze uniwersytety, nasz Kraków 

zbudował sobie swój w r. 1364, a w trzy lata 

po nim Węgry wzniosły swój pierwszy uni- 

wersytet w Pocs (w Pięciu Kościołach). 

(I TEKSTAI TASTE 

Reprezentacyjne polowanie 
w Bialowiežy 

z udziałem regenta Horthy 
BIAŁOWIEŻA (Pat). Przy pięknej | ster spr. zagr. Józef Beck został przy- 

pogodzie odbyło: się dziś reprezen- 

tneyjne polowanie w Puszczy Biało- 

wieskiej, w którym wzięli udział Pan 

Prezydent R. P., J. W. Regent Węgier 

Marszałek Śmigły-Rydz, duński na- 

siępea tronu ks. Axel, gen. Sosnkows- 

ki i inni. 

Ogółem padło 31 dzików. J. W. Re 

gent Węgier zabił 6 dzików, a duński 

następca tronu książę Axel ustrzelił 

wspaniałego odyńca. 

Gospodarzem terenów leśnych na 

których odbyło się polowanie był dyr. 

Nejman. 

Konferencja z min. Beckiem   BIAŁOWIEŻA (Pat). Dziś p. mini   

jęiy na audiencji prywatnej przez J. 

W. Regenta Wegier Mikołaja Horthy- 
ego. : 

Odznaki čia Regenta Węgier 
BIAŁOWIEŻA (Pat). Dziś o godz. 

21 Pan Prezydent R. P. Proczył J. W. 
Regentowi Wegier swoją odznakę my 
śliwską św. Huberta, tzw. „Spalską” 
a gen. Sosnkowski, jako prezes Pols- 
kiego Związku Łowieckiego wręczył 
Jego Wysokości honorową odznakę 
Związku. 

W czasie uroczystości wręczania 
od:nak był obecny Marszałek Śmigły 
Rydz. :   

A gdy w dwieście lat po tym Stefan Ba 

tory stał się władcą Polski, największego 

podówczas mocarstwa w Europie Wschad- 

niej, rychło spostrzegł, że dla dobra państwa 

i cywilizacji chrześcijańskiej trzeba i nad 

Wilią, jak tam hen w Krakowie i w Pecs, 

rozpalić duchowe ognisko kultury narodo- 

wej — u samego wylotu na wschód i półnae, 

iżby rozpraszać odwieczne mroki ciemnoty, 

a niecič światło nauki i postępu. 

I tak tutaj, nad brzegami Wilii, powstały 

pciskie Ateny północy. 

I z tego to Batorowego ogniska czerpały 

światło umysłu i płomień serc najjaśniejsze 

duehy polskie. W tych czcigodnych murach 

jako szkolne pacholę, wzrastał, kształcił się 

i cierpiał Wielki Budowniczy Państwa Pol- 

skiego, a nasz umiłowany Wskrzesieiel — 

Józef Piłsudski. 

Dlatego, Panie Delegacie, Wszechnica 

Batorowa, każdemu Pofakowi jest bardzo dro 

ga, podobnie jak wszechnica w Pees lub w 

Szeged — każdemu Węgrowi. 

Te siostrzyce akademickie są żywym sym 

bolem ofiarnej pracy, prowadzonej w naj- 

cięższych warunkach @а szezęścia narodu, 

walczącego o swe lepsze jutro. To też Wsze 

cLnica Batorowa dobrze zrozumiała i najży 

wiej odczuła dar, jaki przed kilku łaty otrzy 

mała od swej drogiej siostrzycy z Szeged — 

w postaci wieńca cierniowego, spowitego w 

barwy narodowe, przybranego kwieciem pó! 

węgierskich. 

Dar dzisiejszy, jaki otrzymujemy od Je< 

go Wysokości, jeszcze mocniej, niż dotąd, 

zwiąże serca Profesury i Młodzieży Akade- 

miekiej obu narodów. I będzie nam zachętą 

do tym większego wysiłku nad urzeczywist< 

nieniem wspólnych nam ideałów — wolnoś- 

ci. pokoju i kulturalnego postępu. Z przepeł 

nionego tedy wdzięcznością serea wznoszę 

okrzyk: drogie nam Wszechnice Węgierski« 
niech żyją! 

Jego Wysokość Regent Horthy niech życ 

je 
Zaprzyjaźnione od wieków z Polską Кг 

lestwo Węgier niech żyje! 

Zebrani powtórzyli kilkakrotnie 
wzniesiony przez rektora okrzyk a or 
kiestra odegrała hymny węgierski i 

polski. 

Przemówienie rektora 
prof. Zdziechowskiego 

Następnie przemawiał prezes To 
warzystwa Polsko-Węgierskiego prof, 
dr. Marian Zdziechowski: 

Sympatię do Węgrów można uważać za 

wtódzoną Polakom ze względu na „wspom: 

nienia historyczne. Dość zacytować imię 

Wielkiego Węgra Stefana Batorego, który 

by. także wielkim Polakiem może jednym 1 

największych królów polskich, i dumni je 

stešmy, że Uniwersytet nasz nosi Jego imię. 

Przechodząc do czasów najbliższych, przy 

toczę imię generała Dembińskiego, który jes! 

Wam dobrze znauy i który szczególnie @!0 

bvko czuł braterskie nasze narody. 

„Kochałem Węgry — pisze on w swoim 

pamiętniku — z całym zapałem mej młodoś 

ci Serce raoje biło dla Węgier, jak dla na 

szej własnej Ojczyzny*, 

Dembiński miał rację, że kochał Wągry 

(Dokończenie na str. 2)
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Uwaga! 

b» w ezasie wojny światowej W. grzy byli je 
dyrym narodem, który żądał / wskrzeszenia 
nicpodiegiości Polski, a parlament węgiers- 

  

Wypadki powojenne, jak i wojn> 1919— 
1920 r., nasze wspólne walki z bolszewikami 
— dały nam szezególnie cenne dowody bra- 
terstwa z Waszej strony, zwłaszcza w chwi- 
Ii w której się zdawało, że Warszawa pad- 
nie pod ciosami barkarzyńców. Dzięki temn 
odezuliśmy i .zrozumieliśmy, że mająe 
wspólnych wrogów, mamy także wspólne za 
dzenia i że nasza sytuacja polityczna i moral 
na nakazuje nam serdeczne 
Waszym krajem, 

WEZ 

przymierze z 

TRS лЕк ЧЕ 

L RO Z EO W i TRZE 

Publiczność wileńska rezerwuje sobie 
ostatni wieczór karnawału 1 marca 
w salonach Stowarz. Techników na 

Humor, atrakcje, zabawa. Szczegóły w dalszych komunikatach. 

Wręczenie daru Regenta Horthy'ego 
(Dokończenie ze str. 1) 

OBIAD. 

Po tej uroczystości Rektor i Senat 
U. S. B. podejmował gościa węgiers- 
kiego obiadem w kasynie oficerskim 

Podczas obiadu, w którym wziął 
również udział wojewoda wileński, 
prezydent miasta i przedstawiciele gar 
nizonu wileńskiego, wygłoszono kil- 
ka przemówień. 

Przemówienie swoje ppłk. Gerló- 
czy zakończył okrzykiem na cześć Pa 
na Prezydenta R. P., Marszałka Śmig 
łego-Rydza, Rządu, Armii Polskiej NU- 
niwersytetu i Rektora. 

Ppłk. Gerlóczy podczas swego po- 
iu w Wilnie   by 

    

Pos edzenie Rady Naukowej Instytutu 
Gospodarczego Ziem Wschodnich 

Wczoraj w lokalu Instytut Nauko 
wo-Badawczego Europy Wschodniej 
w Wilnie odbyło się posiedzenie rady 
naukowej Instytutu Gospodarczego 
Ziem Wschodnich pod przewonictwem 
jej prezesa prof. dr Witolda Staniewi- 
cza. Przedmiotem obrad był plan prac 
w roku 1938-39 oraz ustalenie precedu 
ry kwalifikowaania prac do druku 
Rada uchwaliła zachowanie jak naj 

Nowy Zarząd Z. N. P. przystąpił do pracy 
WARSZAWA (Pat). Wczoraj ra- 

no p. kurator S$. Maciszewski przeka- 
zał na ręce prezesa Zygmunta Nowic- 

dalej posuniętej zasady koncentracji 
wysiłków w związku z czym w roku 
1938-39 większość środków zostanie 
użyta na zakończenie prac już rozpo- 
czętych. 

W posiedzeniu wzięli udział przed 
stawiciele członkowie Rady przybyli 
z Warszawy, Krakowa, lublina oraz 

przedstawiciele Kuratorium Instytutu. 

  

| kiego urzędowanie nowowybranemu 
| zarządowi głównemu Zw. Nauczyciel- 
| stwa Polskiego. 

Zwycięskie walki powstańców pad Teruelem 
GIJON (Pat). Radiostacja w Dijon 

podaje następujące szczegóły ostat- 
nich operacyj na froncie pod Terue- 
lem: wojska powstańcze wzięły do 
niewoli 4000 milicjantów, wśród nich 
jednego dowódcę brygady, szereg ko- 
misarzy politycznych i wielu ofice- 

rów. R . . 
Zdobyły materiał wojenny jest tak 

liczny, iż klasyfikacja i przeliczenie 
potrwa dłuższy czas. M. in. w ręce 
powstańców wpadło 9 dział kaliber 
120 mm, 45 dział 105 mm, 3 działa 75 
1óm. 200 karabinów maszynowych, 46 
moździerzy, 3 czołgi, 400 karabinów 
oraz wiele samochodów ciężarowych 

z ładunkiem amunicji. W ciągu dnia 

strącono 11 samolotów rządowych. 

BARCELONA (Pat). Według ostat 
nieh wiadomości,. nadchodzących z- 
Teruelu — bitwa toczy się z niesłab- 
nącą zaciętością wokół Sierra Palome 
ra i na południe od Montalban. 

Powstańcy w dalszym ciągu ūžy- 
wają w akcji wielką ilość samolotów, 
które bombardują i ostrzeliwują og- 
niem karabinów maszynowych stano 
wiska rządowe, szczególnie pod Sier 
ra Palomera, gdzie trafili na silniej- 
szy opór. Artyleria ostrzeliwuje pozye 
je niezwykle intensynym ogniem. 

Ciersliwość angielska 
„wyczerpuje się 

Zapowiedź represy] "na Morzu. Sródziemnym 
LONDYN (Pat. Minister Eden za- 

wiadomił dziś oficjalnie Izbę Gmin o 
postanowieniu rządu brytyjskiego 
strzelania do wszystkich łodzi podwo 
dnych, napotkanych w strefie przy- 
dzielonej do patrolowania przez uk- 
ład w Nyon. Analogiczna akcja posta 
nowiona została przez rządy francus 
ki.i wloski. o : 

"zečhodząc następnie do wypad- 
ku zatopienia statku „Alcira“, ošwiad 
czył min. Eden, że reprezentant rządu 

Anglia I 

  

    

brytyjskiego w Salamance otrzymał 
polecenie poinformowania władz pow 
stańczych, że „cierpliwość rządu bry- 
tyjskiego już się wyczerpała i że nie 
będzie on w dalszym ciągu ograniczać 
się jedynie do protestów i żądania od- 
szkodowania, lecz zastrzega sobie na 
wypadek powtórzenia się podobnych 
wypadków prawo zastosowania bez u- 
przedniego ostrzeżenia wszelkich re- 

I presyj, które uzna za stosowne*. 

Włochy 
w poszukiwaniu płaszczyzny porozumien'a 

LONDYN, (Pat). Reuter komuni- 
kuje, iż ambasador Grandi w ciągu so 
boty i niedzieli dwukrotnie odwiedził 
min. Edena w sprawie przygotowania 
rozmów włosko-angielskich. 

Koła włoskie przywiązują wielką 
wagę, aby dokładne przygotowanie po 
przedziło podjęcie owych rozmów, to 
też amb. Grandi w najbliższym czasie 

| ma się ponownie spotkać z min. Ede- 
nem. 

Koła włoskie nie pragną wszakże 
zbyt długiej zwłoki, natomiast koła 
brytyjskie pragną wyjaśnić zamierze- 
nia polityki włoskiej, zwłaszcza w dzie 
dzinie współpracy z Francją i W. Bry 
tanią na Morzu Sadas, a to ce 
lem osiągnięcia atmosfery zaufania, 
miezbędnej dla powodzenia rokowań. 

Powstane przeciwko Czang-Ka:-Szekowi 
w Seczuan 

TOKIO, (Pai). Agencja Domei donosi z 
Szanghaju, iż w największej prowincji 
Chin środkowych Seczuan wybuchła jaw 
ne powsianie przeciwko marsz. Czang Kai 
Szekowi. 

Bezpośrednią przyczyną powstania by- 

| ła nominacja następcy gubernafora prowin 
cji, który zmarł w zagadkowych okolicz- 
nościach w Hankou. Powstanie fo ma być 
bardzo popularne wśród ludności i wojsk 
prowincjonalnych. t 

  

  

„KURIER“ (4356). 

ZAPOZNAŁ SIĘ Z CENNiEJSZYMI 
ZABYTKAMI MIASTA 

I odwiedził groby żołnierzy węgiers- 
kich, poległych w wojnie światowej, 
ha których złożył wiązanki kwiatów 
ze wstęgami o węgierskich barwach 
narodowych z napisem „Bohaterom, 
poległym w wojnie światowej — oj- 
czyzna węgierska, 

Na cmentarzu wojskowym ppłk. 
Gerlóczy odnalazł groby żołnierzy wę 
gierskich, którzy służyli w jego szwa- 
dronie w czasie wojny światowej. 

Podczas zwiedzania miasta ppłk. 
Gerlóczy zatrzymał się w Ostrej Bra- 
mie, gdzie się gorliwie modlił przez 
dłuższą chwilę. ! 

TE      

Min. M. Zyndram- 
Kościałkowski 

na $łasku 
KATOWICE, (Pat). Kontrolując 

działalność Fund. Pracy i akcji opie 
ki społecznej na terenie Rzeczypospoli 
tej, przybył w dniu 7 bm. na Śląsk p. 
minister Opieki Społecznej Marian 
Zyndram Kościałkowski. 

Po odbyciu dłuższej konferencji z 
wojewodą śląskim dr Grażyńskim p 
minister o godz. 11 wziął udział wraz 
z wojewodą śląskim dr Grażyńskim w 
posiedzeniach wydziału wykonawcze- 
go wojewódzkiego komitetu Pomocy . 
Zimowej dla bezrobotnych. 

Po posiedzeniu odbyła się w, salach, 
recepcyjnych dekoracja Krzyżem Za. 
sługi osób, zasłużonych. w. dziedzinie. 
opieki społecznej. Po obiedzie p. mi- 
nister zlustrował „działalność. Fundu 
szu Pracy i Instytucje Opieki społecz- 
nej. 

   Naj! przeb 
na najlepszych plytach 

„SYRENA“ 
„To samo niebo*, tango wyk. S. Witas 
„Jedna jedyna*, tango—wyk. M. Fogg 
„W Budapeszcie*, fox-trot — M. Fogg 
„Tańcz Colombino*, walc ang. M. Fogg 

Do. nabycia we wszystkich sklepach 
: muzycznych. 

  

  

ESET 

Proces Doboszyńskieqo 

Zeznania 
LWÓW, (Pał). W frzeciw dniu tozpra- 

wy zeznają jako świadkowie współuczest 
nicy najścia na Myślenice, którzy skazani 
zostali w Krakowie w procesie 49 towarzy 
szy Doboszyńskiego, a więc: Antoni Kwin 

    

„edi ОООаг wileńskich 
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Mie. Funk 
objął EUrzędowanie 
BERLIN, (Pat). Nowy minister go 

spodarki Rzeszy Funk został dziś uro- 
czyście wprowadzony w urzędowanie 
przez premiera Goeringa. 

Blanberg spokrewni się z nowym 
wodzem naczelnym Rzeszy 
PARYŻ, (Pat). Prasa francuska donosi 

z Berlina, że w niemieckiej prasie wojsko: 
wej ukazało się już oficjalne zawiadomie 
nie o zaręczynach por. von Keitel, syna 
nowego naczelnego wodza armii niemiec 
kiej z panną Dorotą von Blomberg, córką 
dynmisianowanean marszałka von Blomber 
ga. ю 

Вягесівшамші]зисп parlamonte- 
rzystów słusznie utarspa 

OSTENDA, (Pafj. Aresztowano fu czte 

rech flamandzkich pariamentarzystów, mię 
dzy nimi senatora Vandebulcke, schwyta- 
nych na gorącym uczynku zamazywania 
farbą tekstów francuskich na dwujęzycz- 
nych tablicach orientacyjnych. Aresztowa- 
nych po przesłuchaniu nie zwolniono. 

Rumuni zawiesił 8 gazety 
rosyjskie w Kiszyniew 6 

CZERNIOWCE, (Pat). W Kiszyniowie 
zawiesiły władze 3 gazety, wychodzące w 
języku rosyjskim: „Bessarabskie Słowo”, 
„Wremia“ i „Radio Express". 

Kronika telegraficzna 
—, Książę Windsoru przybył wraz z mał 

żonką do Francji i zamierza osiedlic się w 
małym pałacyku de la Maye pod Wersa- 
lem. Pałacyk został specjalnie przygotowa 
ny na mieszkanie dla dostojnych gości. 

— Lotnik Clouston, odbywający lot z 
Anglii do N. Zelandii i z .powrotem, wy- 
lądawał wczoraj wieczorem na lotnisku w 
Adana, skąd dziś rano ruszył w dalszą dro 
ae. — 4 T ра аак Sa BE SR AMS , 
= — Wakcji fetrorystyczne! w Palestynie 
nasłąpiło pewne uspokojenie. Wieś Umel 
fahm, gdzie toczyły się ostatnio walki jest 
obsadzona przez wojsko | policję, bandy 
terorystów, rozproszone w okolicy Dżenin 

schroniły się w góry, gdzie oczekują na 
stosowną chwilę, aby połączyć się z od- 
działami terrorystów, operujących w okoli 
cy Hebronu. Policja dokonała licznych are 
sztowań Arabów, podejrzanych o udział 
w osłatnich zamieszkach.   
  

świadków 
ta, Karol Knofek, Jan Lelek, Jan Romek, 
Wojciech Brożek Franciszek . Przybylski, 
Słanisław Pałka, Antoni Wątor. 

Dalszy ciąa rozprawy dziś o godz. 9. 

Brazylia zamyka polskie szkoły w Paranie 
RIO DE JANEIRO, (Pai). Dekret guber- 

natora Parany, wprowadzający w szkołach 
ludowych język poriugalski jako wykłado 
wy, wywołał przygnębiające wrażenie 
wśród osadników parańskich, Polaków, 
Ukraińców, Niemców, Włochów, Japończy 
ków ifd 

Majstarsza szkoła polska w Paranie, ko 
legium polskie w Marchal Mallet, będzie 
w nadchodzącym roku szkolnym zamknię- 
fe, gdyż nie może wypełnić warunków no 
wego dekrefu. Istnieje obawa, że bardzo 
wiele szkół będzie musiało pójść za przy- 
kładem kolegium w Marechal Mallet. 

ZSRR lixwiduje nierosyjskie organizacje 
MOSKWA, (Pat). Według wiadomoś- 

ci ze źródeł nieoficjalnych władze sowiec 
kie zamknęły w Moskwie łotewski klub ro 
botniczy, komunistyczną szkołę łoiewską 
teatr łotewski i gazetę łolewską, estoński 
klub robotniczy, amerykański klub roboni 
czy, amerykańską komunisyczną szkołę 
handlową, angielską szkołę komunistyczną 
oraz niemiecką szkołę komunistyczną im. 

Karola Liebknechta, w której uczyło się 
ok. 900 dzieci. 

Dzieci z zamkniętych szkół zostały u- 

Zakończenie mistrzos 
ZAKOPANE, (Pat). W poniedziałek na 

zakończenie 19 narciarskich mistrzostw Pol 
ski odbył się w Zakopanem bieg 50 km o 
mistrzostwo Polskiego Związku Narclar- 
skiego. 

Do biegu stanęto 27 zawodników, z któ 
rych bieg ukończyło i zostało sklasylikowa 
nych 25, co uważać należy za bardzo ko 
rzystny wynik. a 

Ostateczne wyniki biegu na 50 km są 
4astępujące: 

mieszczone w szkołach rosyjskich, nauczy- 
ciele niemieckiej szkoły komunistycznej, 
według pogłosek, prawle wszyscy zostali 
aresztowani. Niemiecki klub komunistycz- 
ny dotychczas nie został zamknięty. Osiąg 
nięcie potwierdzenia powyższych wiado- 

mości u źródeł oficjalnych okazało się 
niemożliwie. 

Wspomnieć należy, że polski kiub ko- 

munistyczny w Moskwie został zamknięty 
mniej więcej przed 10 miesiącami. 

w narciarskich Polski 
4) Roshel Joseph [Austria] w czasie 

3,23:39, 

2) Dawidek Jan (SNPTT Zakopane) 
3,35,40, 

3) Karpiel Stanisław (P. W. Leśników 
Lw.) 3,28,50, $ 

4) Wawrytko (Sokół Zakopane) 3,30,53, 
5) Marduła (Sokół Zakopanej 3,32,8, 
6) Karpiel Jan (Strzelec Zakopane 

3,33,24, 
7) Perych Władysław (SNPTT Zakopa- 

nej 337,01, „5 — A   
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najnowszą wiadomość! E     

   

   
   

  

   

    

  

(BUJ | di 

41-a lctarla zapewnla gracz:m 
= niebywałe dofąd korzyści a 

į Co drugi Los wycrywa: $ 
Przez Vurno losu w kolekturze 

RUGp 
SZCZĘŚCIA: 

WILNO e 
Wielka 44 Mickiew'cza 10 В 

M każdy może poprawić sw6) byt! B 
Wszyscy do nas i 

a LOS | KLASY | 
STZZĘZCIE , DOZROBYT 

            

           
       

      

  

Aecyb' stupa J<łbrzytowskiega 
Wczoraj J. E. Ks. Arcybiskup Metropo 

lita Wilenski Romuald Jalbrzykowski ob- 
chodził dzień imienin, W związku z tym 
we wszystkich kościołach na terenie całej 
archidiecezji odbyły się wczoraj okolicz- 
nościowe nabożeństwa. Pontyfikalną Mszę. . 
św. odprawiono w Bazylice Katedralnej o 
godz. 9 rano. Po skończonym nabożeńst- 
wie duchowieństwo oraz delegacje organi 
zacyj społecznych składały J. E. Ks. Arcy 
biskupowi życzenia imieninowe. 

„ Podziękowanie 

Wielebnemu Duchowieństwu, ukocha. 
nym w Chrystusie Diecezjanom oraz orga- 
nizacjóm kafolickim i społecznym. za łaska | 
wą pamięć i nadesłane życzenia składam 
łą drogą me serdeczne podziękowanie. - 

Ё R. Jałbrzykowski. 

Arcybiskup Metropolita Wilenski. 

Pegrzeb 
K. H. Rostworowskiege 

KRAKÓW, (Pat). 7 bm. przy udziale 
wielotysięcznych tłumów publiczności, któ 
re zapełniły wzgórze Salwałora | wszyste 
kie pobliskie ulice, odbył się w Krakowie 
pogrzeb ś. p. Karola Huberła Rostworow- 

skiego. 

* Zakońszonie Sprawy laejdentów 
kolejowych w Zdołbnnowie 
WARSZAWA, (Pat). W grudniu r. ub. 

miały miejsce incydenty kolejowe na gra- 
cznym odcinku kolejowym Zdołbunów — 

Szepietówka. 
Incydenty te wywołały wymianę nol * 

między rządem polskim a rządem sowiec | 
kim, o czym swego czasu prasa donosiła. 

Obecnie Polska Agencja Telegraficzna 
uzyskała ze źródeł miarodajnych informa. | 
cje, iż w wyniku wymiany opinii między 

ambasadą R. P. w Moskwie, a komisaria< *% 
tem ludowym spraw zagranicznych, spra- 
wa incydentów tych zosłała wyczerpana. 

183 swce zagryzł 
wściekiy piss 

BERLIN, (Pat). Z Friedrichshafen dono. 
szą, że w miejscowości Haslach nocujące 
na pastwisku stado owiec zostało napad: 
nięte przez wściekłego psa. Rozszalała 

zwierzę zagryzło na śmierć 183 owce, za« 
nim pasterze zauważyli napaść. Straty wv- 

noszą około 10.000 KM. 

Giełda waszawska 
z dnia 7 lutego 1938 r. 

Waluty: 
Belgi belg. 89.72, dołary amer. 5.27, 

dol. kanad. 526 i pół, floreny hol. 295.44, 
franki fr. 17.47, fr. szwajc. 122.75, funty 
ang. 26.48, guldeny gd. 100.25, kor. cze. 
skie 17.60, kor. duńskie 118.25, kor. norw. 

133.13, kor. szwedz. 136.59, liry włoskie 

21.60, marki fińsk. 11.71, marki niem 

108.00, sz. austriackie 99.80, marki srebr 
120.00, Tel Aviv 26.20. 

Papiery: 
4 i pół proc. wewnętrzna 64.00, 3 proć 

inwest 1 em. 79.00, 3 proc. inwest. 2 em 
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  80.00, 5 proc. konwersyjna 67.75, 4 proć 
prem. dol. 42.00, 4 proc. konsolid. 66:73 4   



sm „KURJER” [4356]. 

$WIĘTO NARODOWE W HOLANDII 
(Korespondencja własna) 

Haga, 2 II. 38. 

Ktoby myśl ał, że dzień święta na rodowego w : S don A: Holandii, nawet w rezy 
"neji królewskiej, Hadze, rozpocz- 

nie się od “šwietowania““, myliłby się bardzo. Przede wszystkim obowiązek, 
a potem świętowanie. To też dzień 1 lutego, nazajutrz po urodzinach w do mu królewskim, ogłoszony jako świę 10 narodowe, rozpoczął się, jak zwyk ły dzień powszedni. Wszystkie pilniej sze sprawy musiały być załatwione, 
Wszyscy musieli dostać świeży chleb, 
masło i mleko na śniadanie, a mięso i Jarzyny na obiad, wszystkie przygoto wane zapasy musiały być wysprzeda- 
ne. Więc, jak codzień rano, wyjecha- 

li dostawcy na miasto, o 8 zapełniły 
się biura, otwarto skłepy spożywcze, świętowanie odłożono na po połud- niu. 

,.. Inaczej sobie wyobrażam co praw da radosny szał tłumów. Ale trudno, nie można stosować do Holendrów te 
Eo samego miernika, co np. do nad- 

W. inaczej się cieszą i bawią a; Jemperamentu Włosi czy Fran dż Ie musi się przejawiać ra- ы 21 legmatycznych raczej Holend Baj © Starali się okazać swą radość Jak mogli i jak umieli. : 
меё‹і‹:_!‹ого“_хаіі domy setkami flag, setas uiluminowali ulice, place, we kak elektrycznych o bar 

cie pomarańczy; na pla- cach rozstawio: 
> 2 no bud е 

Edzie za parę centów >, Загтатслпе, 

U w par- 

Po ulicach wie. 
m wężem walił 

kach grały orkiestry, 
tzorem nieskończony 
tłum. 

Ale, że Holendrzy i w zabawie na wet zachowują umiarkowanie, więc 
t Podczas tych zabaw ludowych nie zobiono żadnych szkód, nie zniszczo No drzewek, nie połamano balustrad nikogo nie zduszono w tłoku, pogoto 
wie nie miało nie do roboty. 

Kawiarnie i restauracje były prze 
pełnione. Holender rzadko sobie poz wala ną spędzenie wieczoru w restau 
racji lub cukierni, woląc go spędzić 

  

      

  

Ciche sza? 
Wywiad z Popielem 

; Na wieść o armii szczurów, gnieżdżących 
kię pod Cielętnikiem, współpracownik nasz 

Aidai się natychmiast do Kruszwicy i prze- 
Prowadził tam wywiad z duchem Króla Po- 
piela. 

‚ — Go Wasza Królewska Mość, jako naj. 
gy ielszy spec w tej dziedzinie może po- ' edzieć o szczurach? Е 

— Uważam Roś je za najwyższe dobro ludz - ci — odpowiedział nieco zaspany Popiel. 
Wasza Królewska Mość?11 

Ari Porze dnia i 
„a ją nosy?,,, 

— Posiada. 

—No w. 
liganków, 
lampki 

A czy Wilno nie posiada chu. » Wyginających latarnie, ^ elektryczne... ' Nie za moich czasów 
— Posiada. 
ą No więc... 

Ar; i 
> Teczek, big 

АНЕ bijących 
amiętam w Biskupi. 

było ich sporo. 

plo Aa czy Wilno nie posiada 
mówi meż oteczek, chętnych do ob- 
Czasówi Law Biskupinie za moich 

3 Posiadamy!!... 
kpieszajłów, = sa „Wilno nie posiada po- 
rozłożyć na lat 5. ażdą teforemkę potrafią 
liśmy falochron wy Biskupinie budowa- 

latek. Przecjągu trzech pięcio- 
— Niestety! 

ky Więc, czyż nie sł 
Że byłoby dobrze, 

Szczury zjadły, Ą je 
aa” jest moja teza, 
ta 2 Was wszystkich 

przynajmniej niektórych. > SAB 
wiadczenia utrzymuję, i własnego de$- 
Śmierć. A Pozate; a jest b. slodka 

dz! wywiadami. 
Szczur to czasami GL kochas'u! 

dobrą rzecz. N. N. N.   

na łonie rodziny. Ale z okazji takiej 
uroczystości każdy starał się dostać 
za wszelką cenę do jakiegoś lokalu, i 
przed każdym wystawały godzinami 
ogonki. 

Wewnątrz śpiewano i grano pio- 
senki ludowe holenderskie; melodie, 
jakby rąbane, tempo marszowe. Wie- 
le piosenek, jak mi tłumaczono, wy- 
raża miłość ludu do domu królewskie 
go i ma tematy aktualne. Podczas 
śpiewania niektórych wszyscy podają 
sobie ręce, tworzy się długi łańcuch 
przez całą kawiarnię i wszyscy zaczy 
nają się kiwać w takt; zwrotka innej 
kończy się okrzykiem „hups*! i pod 
skokiem na krześle. W Amterdamie 
w większych restauracjach grano co 
chwila hymn narodowy, publiczność 
zrywała się z miejsce i śpiewała razem 
z orkiestrą. 

A ulicami walił tłum. Przeważnie 
młodzież robotnicza i rzemieślnicza. 
Trzymając się pod ręce, przez całą sze 
rokość jezdni, na rzuconą skądciś ko 
mendę, zaczynali biec, wykrzykując: 
Hu, Hu, Hu! Albo skandowali masze 
rując imię nowej księżniczki: B.A.T.R. 
[ks — Hurra, i tak w kółko. 

Przekupnie uliczni robili kokoso 
we interesy, sprzedając piszezalki, 
różnobarwne czapki i czepki, słody- 

cze i owoce (żeby to u nas można by 
ło kupić na ulicy zaj gr. olbrzymią 
pomarańczę z Jaffy, tak jak tu za 5 
centów!) Przepełnione były kina, wy 
świetlające filmy z życia księżny Ju- 
liany i dworu. Śpiewano i w kinach. 

Tak się radowali Holendrzy, że im   

się narodziła księżniczka, którą tatuś 
i mamusia nazwali, jeżeli nie ku zgor 
szeniu, to w każdym razie ku wielkie 
mu zdziwieniu Holendrów, ładnym 
imieniem Beatrycze. Dla równowagi 
dodano jej jeszcze dwa, dwóch babek 
— ze strony ojca i matki: Armgarda, 
Wilhelmina. Chrzest uroczysty ma na 
stąpić w Hadze za 5 tygodni. Holend 
rzy się pocieszają, że w domu ksią- 

żąt nassauskich była już jedna Beat 
rycze, co prawda trochę dawno, bo w 
NII wieku, ale zawsze była. A ponie- 
waż rozkochani są w swojej „Jilian- 
chen“, a „Julianchen“ to imię dla cór 
ki wybrała, więc przyjmują bez pro- 
testu. 

A Beatrix śpi tymczasem w koleb 
ce, w której sypiała jej mamusia i cie 
szy się, że ma już do dyspozycji fun 
dusz na pomoc dla biednych, zwłasz 
cza dzieci, w Holandii. Bo księżna Ju- 
liana zapowiedziała, że nie będzie 
przyjmowała żadnych prezentów, a 
jeżeli ktoś zechce jej coś ofiarować, 
to niech złoży ofiarę na fundusz zapo 
mogowy dla biednych. Więc utworzo 
no już fundusz imienia nowonarodzo 
nej księżniczki Beatrix; honorową pre 
zeską jest tymczasem jej mamusia, 
mamusia też będzie przeglądała listy 
składek które popłyną czy to od mie 
szkańców obu stolic Holandii, czy z 
najmniejszego miasteczka niderlandz 
kich nizin europejskich, czy od bru- 
nainych obywateli wielkich Niderlan 
dów z dalekich wysp Oceanu Indyj- 
skiego, czy od hinduskich maharad- 

żów. ER. 

  

Włzyła Pana Marszałka Edwarda Śmigłego Rydza u Jego Wysokości Regenta 
admirała Horthy'ego. 

  

Prezydent m. Krakowa dr. Mieczysław Kaplicki wręcza Jego Wysokości trady. 
cyjny chleb i sól przed bramą Barbakanu- 

Teatr na Pohulante 

NA WIDOWNI 
PRZED KONGRESEM STR. 

LUDOWEGO. 

W prasie toczy się dyskusja na temat 

Kongresu Stronnictwa Ludowego. Jedna z 

ngeneyj podaje w formie połofiejalnego ko- 

munikatu, iż wśród warszawskich działaczy 

kandydatura prezesa Gruszki nie była roz- 

patrywana, twierdząc, że względy regulami- 

nowe nie stoją na przeszkodzie takiemu czy 

lunemu załatwieniu sprawy. W kołach łu- 

toweów małopolskich kandydatura prezesa 

Gruszki nadal jest b. poważnie rozważana. 5 

Ewentualne trudności regulaminowe wyni 

kają stąd, że chodzi w danym wypadku o 

prezesurę Naczelnego Komitetu Wykonaw- 

czego. Prezesa NKW zaś nie wybiera Kon- 

gres, a plenum NKW. 

Na Kongresie wypłynie również sprawa 

tra Putka, który swego czasu nie wykona! 

achwał organizacyjnych w sprawie strajku 

rojnego. Poza tym uchodzi za rzecz pewną. 

te zgłoszona zostanie na Kongresie rezolucj: 

ldcowo-propagandowa o kierunku narodowc | 

radykalnym. Rezolucję tę zgłosić ma greno 

działaczy ludowców zgrupowanych w War- 

szawskim Kole Inteligencji Ludowej. Mów: 

sie również, że od czynnego wpływu na Str. 

Lud. odsunięty ma być po Kongresie dawn; 

poseł z „Wyzwolenia*, znany adwokał di 

Gvaliūski, 

CZY RATAJ OBEJMIE PREZESURF 

N. K. W. STR. LUDOWEGO? 

W kołach politycznych krążą pogłoski, 

łe w sferach Str. Ludowego starają się prze 

konać p. Rataja, aby zdecydował się on ob- 

jąć prezesurę NKW. 

JAN WIKTOR BRONI UNIWERSY- 
TETU W GACI. 

W związku z atakami, jakie ostatnio 

skierowane zostały przeciwko Uniwersyte- 

łowi Ludowemu w Gaci, zabrał w tej spra- 

wie głos znany pisarz, Jan Wiktor, przesy- 

lująe list na ręce prezesa Spółdzielni dla 

prowadzenia Uniw. Wiejskich, w którym bie 

| cze gorąco w obronę Uniwersytet. w Gaci. 

Również we Lwowie grono inteligencji 

lndowej dla dania wyrazu swej solidarności, 

przesłało kwotę zł 284 na eele Wiejskiego 
Uniwersytetu Orkanowego w Gaci. 

PROCES PŁK. MAĆKOWSKIEGO 
ODROCZONY. 

Wyznaczona na dzień 5 bm. przed Są- 

ilem Grodzkim w Warszawie rozprawa z 

oskarżenia b. starosty płk. Maćkowskiego 

przeciwko działaczom Legionu Młodych, a 

obecnie Lewicy Patriotycznej, Stachórskie- 

3 

Foco- szukać 
na dnie morzą 

> \ 

    
   

skoro možna zdobyč bogac- 
two, kupując los |-ej klasy Lo- 
terii Klasowej w niezmiennie 
szczęśliwej kolekturze 

„NADZIEJA 
Warszawa, Marszałkowska 117 
Lwów, Legionów 11 
Ciągnienie już 17 lutego b. r.! 
  

ou i Moezarskiemu, którzy zarzucili p. Mać- 

kowskiemu prowadzenie roboty na rzecz 

czynników policyjnych, została odroczona 

wobec niestawienia się kilku świadków. 

OKRZYKI NA CZEŚĆ GEN. ŻEŁI- 
GOWSKIEGO NA ZEBRANIU STR. 

PRACY W TORUNIU. 

W końcu stycznia br. odbyło się w Toru- 

niu duże zebranie Stronnictwa Pracy przy 

udziałe kilkuset osób. Przemawiał redaktor 

Jan Teska z Bydgoszczy. Charakierystyczną 

jest rzeczą, że tak w czasie zebrania, jak 

t po jego ukończeniu — uczestnicy wznosiłł 

żywiołowe okrzyki na cześć gen. Żeligow- 

skiego. 

KONGRES UNII ZW. ZAWODO- 
WYCH PRACOWNIKÓW. 

W pierwszych dniach marca odbędzie się 

kongres Unii Związków Zawodowych Pracow 

rików Umysłowych. Kongres odbędzie się w 

Warszawie. Kongres zajmie się sprawami   
ас pracowniczych oraz projektami refor- 

my ubezpieczeń społecznych. 

  

Jego Wysokość Admirał Horihy odbiera w towarzystwie Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej i Pana Marszałka Śmigłego-Rydza raport od dowódcy kompanii hono- 

rowej po przybyciu do Krakowa. 

Mysz kościelna 
Znana w Wilnie i popularna ko- 

media Fodora została wznowiona z 
okazji gościnnych występów Jadwigi 
Zaklickiej i można się spodziewać, że 
osiągnie raz jeszcze „murowane* po- 

wodzenie. 

Bo też jest ona, jak rzadko, dopa- 
sowana do publiczności wileńskiej — 
Lata kryzysu spłodziły wiele takich 
nowoczesnych bajeczek o szczęściu 
uzyskanym przez energicznych bez- 

robotnych. Widzieliśmy doktorów 
praw i doktorów medycyny, niebies- 
kich ptaków operujących we frakach 
i złodziejaszków w połatanym ubra- 
niu. Były sztuki lepsze i gorsze, za- 

pomniane po tygodniu i takie, któ- 
rych pamięć dziś jeszcze wywołuje 
uśmiechy, ale „Mysz kościelna jest 
kiasyczna. Wiemy coś o tym my, wi- 
leńczucy, mieszkańcy „Polski B“. 
gdzie nie tylko kryzys miał przebieg 
najdłuższy i najcięższy, ale i „poza 
kryzysem, też jest jakoś kryzysowo...   

Mała Zuzia Saks, stenotypistka bez 

posady, rozpłaszczająca sobie nosek 

przy witrynach Z delikatesami, Wy- 

daje się być rodzoną siostrą naszych 
Maryś, Jadź i Ninek, manewrujących 

po ukończeniu liceum, czy „kursów* 
między bezpłatną praktyką w jakimś 
magistracie a skromniuśką pensyjką 
w biurze prywatnym. Cała różnica w 
tym, że koleżanki Zuzi dążąc do po- 
prawienia swego losu wysadzają się 

na perfumy Guerlaina i efektowną 
bieliznę, podczas gry nasze Ninki i 
Jadzie idąc w myśl aktualnych haseł 

raczej uczą się siatkówki, pływania, 
albo jazdy na nartach. — Zapisać się 
do klubu sportowego PPW, KPW, 
Elektritu, być tam potrzebną, oto 
fantastyczna droga do kariery... Jak 
to mówi piosenka? „Panna Mania ..... «To 

też ze wszystkich pomysłowych i 
wręcz znakomitych środków, jakich 
używa p. Zaklieka, aby nam zapre- 

k 

zentować swą Zuzię Saks najbardziej 
wzruszającym jest niewątpliwie ten 
kłus, którym biegnie, z walizeczką 
w ręku, w humorystycznej sukienecz 
ce — biegnie do maszyny do pisania, 
do tego klekoczącego „warsztatu pra- 
cy”. Są w tej roli momenty znacznej 
dynamiki, akcenty  optymistycznej 
siły, są próby, jak to się mówi — 
świecenia przykładem, kiedy mała 
mysz kościelna staje się szarą emi- 
nencją, trzęsie biurem międzynarodo 
wcgo potentata, wykazuje siłę woli i 
siłę wyobraźni. Ale p. Zaklicka b. słu- 

szgie zrobiła nie przywiązując zbyt 
łe uwagi do tych rzeczy. Widzie- 

liśmy je w „Zwyciężyłem kryzys“ i 
gdzie indziej — cóż nam po rozma- 
chu i sile wyobraźni tu w Wilnie, 
gdzie latami całymi dumają nad spra 
wą elektrowni, gdzie nie mogą się 

     

jzdecydować na budowę domu tury- 

šiycznego... — P. Zaklicka pokazała 
nam więc nie geniusza utajonego w 
czarnych biurowych rękawach, ale 
dłaśnie małą, bezbronną w gruncie 
rzeczy dziewczynę, która chce żyć i 
bierze się do tego z bohaterstwem nie 
mniej wymuszonym, niż bohaterstwo   Zagłoby, gdy usiekł Burłaja... 

Otrzymaliśmy rolę pogłębioną psy 

chologicznie, bogatą w odcienie, liry- 
czną, a jednocześnie — przez akcen- 
ty doskonałego komizmu i stylizacji 
—wiążącą się gładko i bardzo natu- 
ralnie z resztą sztuki. Ta reszta, uoso 

biona przez młodego barona (Suro- 
wa) i starego hrabiega (Staszewski), 
a więc parę birbantów w guście nad-' 
dunajskiej operetki, oraz przez parę 
toiumfackich biurowych (Dzwonkow. 
ski i Kozłowski) jest w tekście dosta-| 
tecznie konwencjonalna a w reżyse-! 
rii dostatecznie zrytmizowana (z od-' 
robiną groteski), aby łaknącej rozry- 
wki publiczności trafiła do gustu bez 
żadnych wątpliwości. To też widow-. 
nia wzruszona przeżyciami szarej 
myszki, która marzy o barwach mo-' 
tyla (zdobytych uczciwie, nota bene!) 
używa sobie w najlepsze na tej czwór 
ce, w której wyróżnić by można Sta- 
szewskiego, za znaczny wysiłek trans 
formistyczny. į 

Pozostała nam jeszcze do omėwie' 
nia para w najbardziej wielkim sty-| 
iu. — Międzynarodowy bankier, pod- 
b.jający spółki akcyjne i serca kobie- 
ce oraz jedna z uporczywych, a osta-- 
tecznie „niedoszłych kandydatek do 
roli podbitej: Hierowski i Halina Ril- 
ling. Nie wiem co, genius loci, przys  



  

f „KURIER“ [4356]. a 

SINGAPOORE 

  

Fotografia powyższa świadczy o wielkim ożywieniu w porcie handlowym Singapoore'u, a szkic obok orientuje nas w Zna. 
czeniu tego ważnego punktu morskiego pod względem strategicznym. 

IW. Singapoore odbędą się wielkie ma 
hewry floty brytyjskiej | nastąpi uroczyste 
©twarcie wielkiej nowoczesnej bazy mor 
skiej. 

SINGAPOORE. 

Jeżeli spytać sto pensjonarek o przed 
miot ich marzeń, dziewięćdziesiąt .odpo- 
wi bez wahania: „Hollywood“. Takiž san 
odsetek chłopców marzy o Indiach, Sni/ 
słę im Benaresy, Ceylony, , Bramaputry, 
krokodyle, szmaragdy w oczodołach ła- 
Jemniczych bėstw-posągėw, Trimurti I In: 
ne egzołyczne cudeńka. Z pewnością nie 
zbraknie iu | Singapore'u. 

Singapore. Singalezi. Już w samej na- 
zwie tkwi coś pociągającego wyobraźnię. 
Portowe spelunki, tłum małajsko-hindu- 
tko-chiński, barczyści marynarze o bawo- 
lich karkach klnący we wszystkich narze- 
czach świała, olbrzymie palmy, a w nocy 
na wodzie smugi reflektorów okrętowych 
] elemne sylwety angielskich krążow 
ników. ° 

Który z naszych 12—15-latków nie chciał 
by zobaczyć Singapore! Który z nich nie 
pozazdrościł Kilometrowi i Pimpie, szuka- 
Jęcym przygód kajakowych na trasie Słam- 
buł — Bagdad — Szanghaj — Tokio? Na- 
weł nadludzkie trudy tych dwojga uro- 
dzonych trampów nie zdołałyby odstra- 
szyć fanatyków globtrolterstwa I robinso 
niady we wszelakich obu wyrazów zna. 
czeniach. 

STRAŻ. 
Od śnieżnej, mroźnej Kanady, kędy na 

Rarłach pomykają w futrach strażnicy .po 
graniczni, aż po podnóża Himalajów, 
gdzie bengałscy lansjerzy dzierżą straż 
Od zatraconych w piaskach Kurdystanu 
placówek, po filmowane przez nieodżało- 
wanego Murmnau'a „białe cienie" na wy 
sepkach Mikronezji. Trzy piąte naszego 
globu pokrywa woda. A więc po wodach 
wszystkich pięciu oceanów krążą .brytyj. 
skie okręty, krążą od wieków, iradycyjnie, 
zmieniając jeno wygląd. Zamiast wdzięcz 
hych karawel, fregat i brygantyn z epoki 
elżbietańskiej i nelsońskiej snują slę pa- 
rowce, zaściełając smugami dymu hory- 
zont morski. I tak samo dzierżą straż, jak 
dzierżyły ją żaglowce pogromców hisz- 
pańskiej „Niezwyciężonej Armady" czy 
okręty buhaterskiego armirała spod Abu- 
kiru | Trafalgaru. Straż nad integralnością 
brytyjskiego imperium, nienaruszalnošcią 
pax briłannica. Trzydzieści legii strzegło 
granic imperium rzymskiego. „Die Wacht 
POZOTETT TECT ZOCTTTOTEPACTRZOEM) 

>ądek, czy linia reżyserii sprawiła, 
Że i ta para dopasowała się do pocz- 
tiwego, z konieczności kameralnego 
w„stylu(?) wileńskiego". Szykowna Ola 
Frey, ex-sekretarka barona popełnia 
Szereg dowcipów na temat sytuacji 
Kobiet bezrobotnych a urodziwych. 
Świadczyłoby to, że oswoiła się dosko 
bale ze swoją nową karierą. A prze- 
cież... ona właściwie wyprasza u ba- 
Tona te randki! Nie tak to łatwo wi- 
dać uzyskać przewagę z dnia na 
dzień, gdy się ma wdzięk młodości, 
ale i jej brak doświadczenia. > 

P. Hierowski, mimo że jako pre- 
zes Uniwersalbanku przyzwyczaił się 
zapewne dawno do znajomości i sto- 
suneczków  międzynarodowo-hotelo- 
wych, to jednak zachował tyle kame- 
ralności ile przystoi wobec popular- 
nych pojęć o siwiejących dżentelme- 
nach oraz ile trzeba było, żeby dogry- 
zająca się do jego serca mysz kościel 
na miała ułatwione zadanie. Przy- 
puszczać można, że w sercach tkli- 
wych wilnianek ta właśnie jego rola 
-—z przekreśleniem wszelkiej hierar- 
chi: — znajdzie oddźwięk najżywszy. 

J. Maślińskt. 

—000—   

am Rhein” czuwała nad pax germanicą. 
Czy siraż brytyjska wytrzyma próbę 
historii? 

SIEDEM FILARÓW POTĘGI. 

Biblia mówi o siedmiu kolumnach 
mądrośc: salomonowej. Tegoż zwrotu użył 
legendarny agent Intelligence Service 
płk. Lawrence jako tytułu jednej ze swych 
książek, poddając słosunki w swej oj- 
czyźnie osirej, bezlitosnej krytyce. Na 
siedmiu bazach morskich, _ uforłyfikowa= 
nych i niedostępnych, opiera się kolonial- 
ne | dominionalne władztwo „starej, we- 
sołej Anglii": Singapore, Hongkong, 
Aden, Suez, Cypr, Malta, Gibraltar, Sie- 
dem filarów potęgi. Kabalistyczna sióder 
ka, w którą ludzkość od niepamiętnych 
czasów złożyła swą wiarę w związki ma- 
giczne. Czy jednak magia i kabała i pły 

ty pancerne i dalekonośne działa, strzegą- 
ce spokoju Iwa brytyjskiego nie ugną się 
pod naciskiem zmienionych warunków, 
jak ugięły się pod nimi fortyfikacje, wzno 
szone przed wiekami przez Hadrianów, 
Trajanów i Marków Aureliuszów? 

„Ech, słarość, starość!" — wzdycha 
pod naporem silnych rąk polskich w bif- 
wie dubieńskiej Taras Bulba umiłowanego 
przez Tuwima Gogola. Ale ło nie była 
tylko starość. „Siła zwyciężyła siłę” 
Anglia jest silna, lecz pod jej bokiem dy- 
namika rozpiera do czynu i podboju no 
we siły, I Daleki Wschód 1 znacznie bliż; 
sze Mare Nostrum vulgo m. Sródziemne 
bynajmniej nie padają już plackiem przed 
siedmiu filarami potęgi brytyjskiej. > 

LEW, SMOK I SŁOŃCE. 

Paszcze dział singapurskich fortów spo 
glądają na wschód. Jeżeli zaś Singapore 
ma symbolizować lwa brytyjskiego, to lew 
ten spoziera na walkę smoka ze słońcem 

  

  

— symbole Chin i Japonii. Kwesfla włęc 
.kło w rezulłacie najwięcej ucierpi I czy 
Wschodzące Słońce zadowoli się osiodła, 
niem smoka czy też zechce i lwu przyciąć 
pazurów, 

COŚ Z НЕМЕСО, 
Jest u Heinego w „Buch Le Grand“ 

nłezrównany ustęp o Napoleonie: cesarż 
jedzie na białym koniu (zewnętrzna ana- 
logia z mikadem), ma piękną dłoń, którą 
kształłuje losy świała i ma spokojne, mar- 
murowe oblicze; wystarczy mu gwizdnąć, 
a całe Cesarstwo Rzymskie załańczy; myśl 
cesarza są lotne i szybkie, niby w siedmio 
milowych butach, Tak wielki poeła, dro« 
gą doboru obrazów prosty, nieskompliko- 
wanych, oglądanych jakby oczyma dziec- 
ka wyraża po mistrzowsku swój najwyższy 
podziw dla człowieka, a raczej — w-g 
miary Heinego — dla półboga czy herosa 
nowożytnych czasów, dyktującego swą ro- 
lę dziesiątkom milionów ludzi i dziesiąt- 
kom krajšw, оо › 

Mikado па "Białym koniu — to wola 
kraju Kwiłnącej Wiśni narzucana orężem 
milionom ludzi. Heinowski kult Korsyka- 
nina odpowiada — mutatis mutandis — 
kultowi japońskiemu w stosunku do oso- 
by cesarza. Pozostawaliby jeszcze Angll- 
cy, na których Heine we wspomnianym 
urywku piorunował, nazywając duszę 
Wellingtona „aschengrau” (szarą jak po- 
piół) i iwierdząc, że wody wszystkich na- 
leżących do Brytanii mórz nie wystarczy, 
by zmyć z brytyjskiego czoła hańbę 
ś. Heleny. 

Кю wie czy poeci japońscy nie wypl- 
sują patetycznych wierszy przeciwko Sin- 
gapore, jako przeciwko Jednej z zapór 
w realizowaniu hasła „Azja dla Nip- 
ponu!”, ; 
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wał od jakiegoś czasu karawan samocho- 
;dowy. Jeździł tam I z powrotem kilka razy 
w tygodniu. Zwróciło fo uwagę policji, 
która nadziwić się nie mogła, że zapano- 
wała faka koniunktura pogrzebowa, przy 
<zym zawsze akurat ten, a nie Inny kara- 

| wan, przewozi zmarłych. Ponieważ musiało 
| słę w tym kryć coś tajemniczego, postano- 
włono raz karawan zrewidować. 

W wozie znaleziono trumnę z tablicą 
1 naplsem na niej: „ś. p. Jan Kowalski 
zmarł dni..." Trumna była opieczętowana. 

į Wezwano lekarza powiatowego I frum 
| nę odpleczętowano. Jakież było zdumie- 
nie wszystkich, 

| Syndykatu Dziennikarzy 
E Krakowskich 
| W. niedzielę fj, w dniu 6 bm. w lo- 
«Kału Syndykafu Dziennikarzy  Krakow= 
skich odbyło się walne zgromadzenie 
członków, na którym dokonano wyboru 
nowych władz. 

Do zarządu wybrano: prezesa dr Jana 
СапКаиа, wiceprezesów: dr Józefa War. 
chałowskiego i Mieczysława Babińskiego. 
1 

Wkłady Oszezędnościowe P K 0 
w styczhiu 1938 roku 

W! miesiącu styczniu wkłady oszczędnoś 

ciowe, jak również liczba oszczędzających w 
PKO, wykazują dalszy znaczny wzrost, 

Stan wkładów oszczędnościowych zwięk- 
szył się o 16.634.119 zł, osiągając na dzień 
81 stycznia 1938 r. sumę zł. 797.268.421, łącz 

nia zaś z wkładami na kontach czekowych 
ogólny stan wkładów w PKO na koniec sty 

cznia br. wynosił przeszło 1.034 miln. zł. 
Jednocześnie ze wzrostem wkładów osz 

tzędnościowych zwiększyła się bardzo zna 

cznie i liczba oszczędzających w PKO. W 

ciągu stycznia br. PKO wydała 80.385 no- 
wych książeczek oszczędnościowych. Liczba 

czynnych książeczek oszczędnościowych wy 
nosiła na dzień 31 stycznia 1938 r. ogółem 
2.985.823,    jo dowi w"    

IW liczniejszym kółku, które zbierało się 
po południu przy czarnej kawie, a czasem 
wieczorem przy kartach, rozprawiano z oży- 
wieniem na temat cyfr i znaczenia, jakie one 
mają w życiu człowieka. Ścierały się zdania 
rozmaite, jedni przyznawali się do wiary 
w to, co nazywali magią cyfr, drudzy zbijali 
tę opinię, twierdząc, że jest to przesąd 

więcej. Bosak 
— Gdyby przedmioty martwe nie wywie- 

tały wpływu na bieg spraw ludzkich, na ży- 
cie człowieka, przyznałbym rację przeciwni- 
Kom tego poglądu. Miałem jednak dowody, 
że przedmioty wywierają wpływ tajemniczy 
na człowieka; wiemy, że istnieją np. klejno- 
ty. które wszystkim swoim posiadaczom 
przynoszą nieszczęście i że — naodwrót = 
zą talizmany takie czy inne, których posia- 

dacze przypisują im swoje powodzenie i 

szczęście. Historia dawna i współczesna po-   
- Tragedie podbiegunowe i ich dzieje 
Ekspedycja sowieckiego lotnika, prof. 

Papanina, kłóry przeżywa w  obecnei 
chwili tragiczne momenty, będąc odcię- 
fym od świała, nasuwa wspomnienie sze. 
regu prób, jakie dokonywali lotnicy, któ- 
rzy niejednokrotnie usiłowali dotrzeć dro 
gą powietrzną do biegunów. 

Próby dotarcia drogą powietrzną da 
bieguna datują się jeszcze z początków 
XVIII stulecia. Pewien portugalski zakon. 
nik zbudował w XVIII wieku statek po- 
wietrzny i usiłował na nim dotrzeć do ble- 
guna północnego. W 1860 roku ustriacki 
meteorolog i badacz okolic polarnych, Jó 
zef Payer, wypowiedział się za wprowa- 
dzeniem środków lofniczych do badań 
podbiegunowych. 

Pierwszy, który odważył się na próbę 
lotu balonem do bleguna północnego, 
był Szwed, Andree, który wraz z dwoma 
towarzyszami w roku 1897 wystartował w 
kierunku bieguna. Wyprawa się nie udała. 
Wszelki słuch zaginął o nieszczęśliwych 
lkarach naszych czasów i dopiero kilka lat 
temu odnaleziono szczątki ich obozowis- 
ka i resztki powłoki balonu Andreego. Na 
początku bieżącego stulecia usiłowano 
jeszcze kilkakrotnie ponowić próby startów 
balonowych do bieguna, ale nie osiągnię 
to żadnych pozytywnych rezulłatów. Na- 
weł wynalazek sterowca hr. Zeppelina nie | 
przyczynił się do jakichkolwik posunięt 
na tym terenie, 

Amundsen w roku 1923 wystartowa! 
dwukrotnie z Alaski, rozbijając w obu wy 
padkach maszyną, na której leciał. Jed- 
nocześnie z Amundsnem dwaj lotnicy 
szwajcarscy dokonali szeregu pomyślnych 
wzlotów z jednej z zatok na wyspie 
Spitzbergen, do bieguna jednak nie do- 
tarli. Obok nich dwai angielscy studenci 

  

z Oxfordu dokonali kilku pomyślnych star. 

tów w kierunku północno-zachodniego 
krańca Spifzbergenu. MW roku 1925 
Amundsen przy wydatnym poparclu jed 
nego z amerykańskich potentatów finan- 

sowych organizuje wyprawę na podbój 
bieguna północnego w dwóch hydropla- 
nach — i znów musi zrezygnować ze swe- 
go zamierzenia z powodu fatalnych warun 
ków, w jakich się lot odbywał. W rok 
później Byrd przelatuje nad biegunem 
północnym, a w kilka dni później Amund- 
sen wraz z włoskim lofnikiem Nobile do- 
konali ze wszechmiar udanego lotu na ste- 
rowcu „Norge“, 

Następne lata znów przynoszą nowe 
próby zdobycia bieguna drogą powietrz. 
ną. W 1928 roku ten sam Nobile, który 
dokonał wraz z Amundsenem  przelofu 
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nad biegunem w roku 1926, organizuje 
nowy loł na sterowcu „lłalia”, który w re- 
zulłacie nie powiódł się. 

W tymże samym czasie z Leningradu 
wyrusza ekspedycja sowiecka na słatku 
„Krassin“ pod wodzą prof. Samojłowicza 
1 świetnego lotnika Czuchnowskiego — na 
poszukiwanie Amundsena, Łańcuch niepo- 
wodzeń przedłuża się: znakomity pilot 
szwedzki, Lundborg, ginie w śnieżnych 
pustyniach, ratując resztę uczestników wy- 
prawy Nobilego. Lotnik fiński, Malmgre- 
en, rałując wraz z członkami ekspedycji 
włoskiej Innych rozbitków, zginął w lo- 
dach Arktyki. Resztę ekspedycji uratowała 
sowiecka wyprawa „Krassina” z prof. Sa- 

mojłowiczem, dzięki pomocy lotnika 
Czuchnowskiego. S   Om. 
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Przemyt w trumnie - 
Rewelačyjue odkrycie na linii Katowice — Warszawa 

Między Warszawą I Katowicami kurso- | fam nieboszczyka, choć spodziewano się 
czegoś innego. 

Lekarz jednak nie dowierzał | dotknął 
trupa. No i okazało się, że była to fylko, 
woskowa maska trupia ułożona tak wśród 
różnych łachów, żeby Imitowała leżącego, 
nieboszczyka. i 

A reszta nieboszczyka poza maską sta- 
nowiła pokrywę, pod którą znaleziono 
182 skórki fuirzane, 30 litrów płynu bullo- 
nowego Magii, 700 scyzoryków, kilka 
sztuk jedwabiu krawatowego, spinki i in- 
ne wyroby galanteryjne ogólnej wagi 5 
kg. Wszystko fo był przemyt z Niemiec. 

Właścicielem karawanu okazał się Ar- 

fur Reinholdt z Katowic. Odbiorcą prze- 
mytu był Szmul Rozenberg z Warszawy, 

z 

  

Menażeria w książce 
telefoniczne! 

Książka telefoniczna służyć może nie tyl-j 
ko jako informator. Dla ludzi szukających 

rozrywki spis abonentów telefonicznych sta-, 

nowić może interesującą i pełną humoru 

lekturę. Z warszawskiej książki telefonicznej 

skompletować można np. niezły zupełnie 

ogród zoologiczny, jakiego nie powstydziłby 

są sam p. dyr. Żabiński, Oto wśród abonen- 
lów warszawskiej sieci telefonicznej mamy: 

24 lwy, 4 wilki, 2 rysie, 1 słonia, 6 baranów 
16 baranków, 8 jeleni, 1 kozła i 1 koziołka; 
1 kota, 2 lisy, 2 sarny i 2 łosie. Świat orni- 
telogiczny jest niemniej godnie reprezento- 
wany: 2 słowiki, 2 wróble, 5 sikor, 1 łabędź, 

1 struś, 10 kruków, 4 orły, 1 pliszka, 13 sko- 

wronków, 4 sokoły, 2 sowy, 2 sójki, 2 szczyg 

ły 12 wrony. Nie brak także ryb, raków i 
mięczaków: 9 karpi, 9 okoni, 1 rak; ze świa, 

ła zaś owadów: 2 pszczoły, 8 żuki i 3 muchy, 

Są to tylko nazwiska wywodzące się ze świa- 

ta zwierzęcego. Komplet powiększyłby się 

znacznie, gdybyśmy do tego dodali ekspo- 

naly o nazwach cudzoziemskich, jak: sper- 

lingi, katze iip. 

  

Bopierajcie pierwszą w Kraju pół. 

„dzielnię Śrzeciwgruźliczą w powiecie 

wileńsko-trockim     

  

daje wiarogodne informacje w tym kierun- 
ku, Mnie naprzykład kombinacja pewnych. 
cyfr przynosi szczęście; zauważyłem nieraz, 
że cyfra 18 w połączeniu z siodemką jest, 
cyfrą szczęśliwą — zakonkludował pan Z. 

— Jestem zdania wręcz przeciwnego —. 
zaoponował pan M. — tam, gdzie by się wy-| 
dawało, że to przedmiot jakiś, cyfra jakaś, 
czy to w interesach, czy w grze wywierd, 
wpływ na powodzenie lub niepowodzenie, | 
łam istotnie decyduje o takim czy innym 
wypadku sam człowiek, jego rozum, charak- 
ter, przezorność, oszczędność czy inne zale- 
ty lub wady. Nie mogę powiedzieć, by mi się 
w życiu nie powodziło, ale nie składam moich @ 
sukcesów na karb wiary w tę lub inną cyfrę, 
w ten lub inny talizman. Zadam panu pyta- 
nie: czy wypróbował pan swoje kombinacje 
cyfrowe w grze loteryjnej naprzykład? 

— Owszem — odparł żywo pan Z. — i + 
olo dowód — wygrałem kiedyś na numer; 
w którym była i 13 i 7. 

— Jest to raczej przykład, jak działa 
przypadek, niż dowód. Ja zaś wygrałem w 
uhiegtym roku na Įoterii niezłą 

mi się nawinął — zareplikował zwycięsko 
pan M. 

— Jeżeli panowie pozwolicie wtrącić f 
mnie parę słów w tym sporze, który wydaje, 
mi się nie do rozstrzygnięcia przy takim: 
scholastycznym ujmowaniu sprawy — to 4 
przytoczę przykład również z cyframi, ale, 
bez tendencji. Otóż sprawa ma się tak: vi 
Loterii Klasowej jest obecnie 160.000 losów, | 
a więc i tyleż numerów, z których 80.000 wy” 
grywa. Skoro tak, to jasnym jest, iż kombiź, 
nowanie cyfr „szczęśliwych”, faworyzowa:, 
nie jednych numerów na niekorzyść drugich 
nie jest konieczne dla osiągnięcia wygranej. 
Decyduje przypadek. Pewne jest, že na / 
160.000 graczy będzie 80.000 zdobywców wy: 
granej, A jeśli zważy się jeszcze, iż każdyj 
lcs może mieć pięciu współposiadaczy, że, 
każda wygrana może przypaść dzisiaj nie“ 
czterom „čwiartkowiczom“ jak przedtem, 
lecz pięciu posiadaczom piątek, to faktem 
jest, że w 41 Loterii Klasowej szanse wy 

12 

sumkę, 1 
wziąwszy pierwszy numer z brzegu, ktėry | 
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granej są większe i lepsze dla graczy, niż, 
w loteriach poprzednich. Nie potrzeba więc, 
„szczęśliwych* cyfr ani talizmanów, aby wy” 
grać, trzeba tylko poprostu mieć |os i grać 
zakończył pan R. 

To rzekłszy, poszli wszyscy niezwłoczni: 
zaopatrzyć się w losy, pamiętając, że ciągz, 
nienie pierwszej klasy rozpoczyna się już 17 
lutego. 

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

okręt itd., bo książkę z 

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

Ostatnie nowości — klasyczne — lite- 
ratura szkolna — naukowa. 
Czynna od 11 do 19 godz. 

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

Okazyjnie do nabycia: 1) Rymowicz 
i Święcicki: Prawo cywiłne Ziem 
Wschodnich — T. X. Część I. (8 to- 
my) — 2) Encyklopedia Gutenberga 

(20 tomów).  



„GŁÓS ZIEMI 
„KURJER” [4356]. 

  

gazeta tycgocdmioweae dia wsi 
Od roku wychodzący w Wilnie rolni- 

czy tygodnik zyskał sobie już pokaźną 
liczbę prenumeratorów, a zapewne dru- 
gie tyle lub więcej czytelników, 

Wzrastająca ilość zwolenników tej ga- 
tely jest dowodem jak dalece była po- 
trzebna | jak trafnie umie podawać naszej 
wsi to, czego ona połrzebuje. 

Tygodnik jest na poziomie i w ćharak- 
Ierze odpowiadającym psychice łutejsze- 
go człowieka, język ma prosty, bez tych 
urzędowych, mechanicznych wyrażeń kt, 
tak gęsto szpikują swe przemówienia i ar- 
tykuły ludzie pracujący w „łerenie, na 
platformie żywiołów demokrafycznych”. 
Zdumiewającą jest ta okoliczność, że tyg. 
jest absolutnie apolityczny, jedynie, z od- 
cieniem b. delikatnym ozonowym. Może 
naweł to jesł wadą, że pewnych palących 
spraw nie porusza. Bo przecie trzeba pa- 
miętać, że kto we wsi czyta lub prenume- 
ruje ten Tygodnik na pewno drugiej ga- 
zeły już nie ma, nie czyła i nie widzi. 
Więc np. nieporuszanie wcale sprawy tak 
związanej z wsią, jak zdarzenia z nauczy- 
cielstwem jak sprawa bojkotu Żydów, nie 
w. się słuszne, Tygodnik obsługujący 
Si pie Wa pozosłać niemy w spra» 
aa w tórych trzeba wieśniaka objaś- 

ic, a naweł orientować, gdyż inaczej 
uczynią to inni i być może w złym kie- 
runku, Wiem, że założeniem pisma było 
słać się powszechnym organem ziemi wi- 

leńskiej, mowogródzkiej i nawet grodzień- 
skiej, więc położono nacisk na bezparłyj- 
ność pisma, Ale zabieranie głosu i wyjaś- nienia objawów ogólnych są koniecz- 
nością. | ten brak zarzucić można Głosowi 
Ziemi. Ale bodaj, że to jedyny. Wiado- 
mości z kraju i zagranicy są podane obfi- 
cie, zwięźle, artykuły wstępne oparte na 
rzeczywistości dnia bieżącego, dział jn. 
formacyjny, rolniczy szeroko rozbudowa- 
ny, gospodarcze wskazówki praktyczne 
doskonale podane, z uwzględnieniem sta- 
nu zamożności naszego wieśniaka i zrozu- 
mieniem jego możliwości. Mamy liczne 
artykuły rolnicze, hodowlane, każda „žy 
wioła” w oborze czy stajni, w kurniku, czy 
zagrodzie opisana i na wszystkie strony 
opałrzona poradami na wypadek choroby, 
tuczenia, reprodukcji itp. 

„Ale najbardziej imponuje i najżywiej, 
najsypałyczniej przedstawia się dział hi. 
geny nChcę być zdrowym I długo żyć”, 
aa humorem, serdecznie, ze świet- 
seniai 20 Psychologicznymi (prošby 

a ; © matki lub ojca by je nie 
„ Pie męczyli brakiem wygód 

» ieci, czyst. onieczne sprzęty ysłość w chatach, 

Z powodu niechl 

a usilnej pr i AS pracy na tym odcinku 
nia kie; tegcó na którym cierpliwe stara 
iais Słów osiągają już duże rezul- 

ы 2 Rs wydawania, trzeba przyznać, 
= a “la spelnia swą zapowiedź pro- ag 2. że wychodzić będzie dla rolni. ów „bez różnicy ilości hektarów, naro- dowości, wiary i przekonań. Chcemy słu. żyć wszystkim”, 

; „Oczywišcie, że wieś przedstawia dziś uż tak bujne | złożone życie społeczne I oświał, 
nych, żę ję. gK4 rozbudowę spraw gmin 

i ktėrych nie ma tylko 
ujstwa wrodzonego na- 
ten dział zasługuje na 
łę. Artykuły podpisane 
Kołaczyńską, dr. Tadeu   

godniowym numerze. Ale trudno, musi 
obsłużyć wszystkie odcinki. 

Otóż pisząc z całym uznaniem dla 
Głosu Ziemi pozwolę sobie wyliczyć, cze- 
go jeszcze brakuje. Brak od czasu do cza- 
su odcinków rozrywkowych. Jakichś opo- 
wiadań, nie koniecznie gwarą i nie ko- 

niecznie ze wsi. W zapadłych kątach lu 
bią poczytać o dalekich ziemiach i mia 
sacth, o wynalazkach i potędze techniki 
wszechświałowej, albo jakieś sensacyjne 
historyjki z życia wzięte. 

Również trzeba by coś nie coś dawać 
z dziedziny szkolnictwa na wsi, a o tym 
prawie nic nie ma. Choć to gazefa rolni. 
cza, ależ dziatwa szkolna to przyszli i już 
teraz poniekąd rolnicy. Więc o ogródkach 
szkolnych o roli dzieci w życiu społecz- 
nym (Czerwony Krzyż, opis wzorowej 
szkoły, jak gminy budują swe szkoły), 
o kiermaszach, jak się odbywają, o stra- 
ganiarstwie, Doskonałe są artykuły o nad- 
miernym piciu wódki, ale trzeba by da- 
wać przepisy na jakieś napoje jak kwas, 
cydr, wino owocowe, piwo, bo bez żad- 
nego napiłku uroczystości wiejskie odbyć 
się nie mogą. Pisząc o odżywianiu się, ja- 
kie być powinno, należy więcej położyć 
nacisku na wyzyskiwanie tanich, a łatwych 
sposobów zdobycia żywności, której za 
dużo w chatach nie mają. Rozumie się 
często jest to wina niedbałej i leniwej go- 

, spodyni, która źle wypieka chleb, nigdy 
nie gołuje mleka, i zdolna jest latem da- 
wać rodzinie zupę z zimnej wody prosto 
zsbrudnawej studni, z kawałkami chleba 
i zieloną cebulą, bo „gorąco stać przy 
piecu”. Dawać przepisy tanich, łatwych 
potraw. Hodowla kóz karmiących się byle 
czym, królików, siew soi tak pożywnej, 
kukurydzy, prawie nieznanej u nas, po-   

prawiło by znacznie odżywianie. Również 
zwrócenie uwagi na materiał opałowy ja- 
kim jest torf, którego u nas pełno, dało by 
więcej ciepła w chałach i użyło by nie- 
użyteczne, „kisłe” łączki. Z dziedziny hi- 
gieny brakuje artykułów o padaczce, („cho 
roba św. Walentego”), konwulsjach i obłą 
kaniu czy też opętaniu i odprawianych 
nad chorymi egzorcyzmach z tego powo- 
du, „żeb dyjabła wypędzić”. 

Rady i spostrzeżenia na temat biblio- 
tek gminnych także byłyby wskazane, 
jak również uwagi nad przedstawieniami 
teatrów amatorskich w ośrodkach młodzie 
żowych. Jakieś opisy kulturalnej zabawy, 
wesela, chrzcin, pogrzebu, odbytych bez 
zalewania się wódką. Jakie dało to korzy» 
ści I oszczędności, jak trudno jest przeła- 
mać złe fradycje pijaństwa na każdej uro- 
czystości rodzinnej, radosnej czy smułnej 

i jak dobrze wychodzi, jakie korzyści przy 
nosi odważnemu, który te głupie zwycza- 
je łamie, a jakie straty przynosi temu, ktė- 
ry im ulega. Podawanie zdarzeń na ten 
temat np. doskonałe żywe i sympatyczne 
są sprawozdania z szeregów „karmazyno- 

wego wojska” Przodowniczek Zdrowia. 
Przydały by się jakieś konkursy czysłości 
chaty, ogłaszane i nagradzane. 

Powyższe uwagi nasunęły mi się przy 
przeglądaniu całego rocznika Głosu Ziemi 
i pozwalam sobie przesłać je Redakcji za- 
łączając szczere życzenia dalszej pracy na 
polu oświały za pomocą gazeły, która 

poucza i kieruje, nie tylko pracą na roli, 
w stodole, kurnikach, w chacie i oborze, 
ale zajmuje się także człowiekiem | chce 
mu dopomóc we wzmacnianiu sił, po- 
trzebnych do ciężkiej pracy. 

: Hel. Romer. 
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Wielki konkurs zimowy 
Dnia 17 lutego rozpocznie się wielki konkurs. Nagrody 

są znaczne. Główna milion złotych, poza tym 150.000, 125.000, 
po 100000 i t. d. 

Do konkursu mogą stanąć wszyscy, należy zaopatrzyć 
się tyłko w los I-ej klasy w znanej ze szczęścia kolekturze 
3. Wolanow, Warszawa, Marszałkowska 154. P. K. 

с EIK IIS 

Połączenie związków 

0. 18.814 
zwy 

  

b. żołnierzy formacyj polskich na wschodzie 
W niedzielę dn. 6 bm. w Wilnie w lo- 

kalu Federacji PZOO odbyło się zebra- 
nie delegatów Związków b. Wojskowych, 

a mianowicie: Legionu Puławskiego, Zwią 
zku Żołnierzy | Polskiego Korpusu 
Wschodniego, Związku Sybiraków, Związ- 
ku Kaniowczyków i Żeligowczyków — ce- 
lem wyboru Zarządu Wojewódzkiego, 
Okręgu Wileńskiego, Reprezentacji b. Żoł 
nierzy Formacji Polskich na Wschodzie, 

Przewodniczył płk. Skorobohaiy-Jaku- 
bowski, prezes Zarządu Głównego Związ- 
ku Sybiraków w Warszawie. 

O celach I zadaniach reprezentacji 
dłuższe przemówienia wygłosili: sekretarz 
Generalnej Reprezentacji płk. dypl. Zbig- 
niew Belina-Prażmowski i płk. Skorobo- 
haty. 

  

Z przemówień tych wynika, że Repre- 
zenłacja dąży do połączenia wszystkich 
wyżej wymienionych Związków w jeden 
Związek, 

Następnie odbyły się wybory do Za- 
rządu Okręgu Wojewódzkiego. Zgłoszo- 
no tylko jedną listę przyjęłą jednogłośnia 
przez zebranych. 

Do Prezydium weszli: prezes — kpt. 
rez. Władysław Lebecki, wiceprezes — 
ppłk. Antoni Aleksandrowicz, sekretarz — 
Stefan Freifak, skarbnik — por, rez. Mi- 
kołaj Kandratowicz. Ponadło do Prezy- 
dium wchodzą prezesi poszczególnych 
Związków. 

Protektorem Reprezeniacji jest Naczel- 
ny Wódz Marszałek Edward Śmigły 
Rydz. 

Awantury antysemickie przed sądem 
W listopadzie roku ubiegłego, pod- 

czas znanych zajść antysemickich, doszło 
w dniu 22 do większej awanfury na uli- 
cach miasta. Do pochodu Ligi Morskiej 
| Kolonialnej, który wyszedł z akademii   z Sali Miejskiej I posuwał się ulicą Wiel- 

Zacny posiadał 10 nazwisk... 
DBookoła wileńskiej „stawiskiacduyć 

Sensacyjna afera Zacnego zaabsorbo- 
wała opinię całej Polski. Dochodzenie pro 
wadzone jest w szybkim temple. Do Brześ 
<la, Jak slę dowiadujemy przybył delegat 

Min. Poczt I Telegr. który blerze udział w 
pracach wileńskiej komisji śledczej. 

Aczkolwiek niektóre fragmenty tej 
sprawy frzymane są w tajemnicy, zdołaliś 
my się jednak dowiedzieć, że dochodze- 
nie potwierdziło przypuszczenia, Iż nazwi 
sko Zacnego jest zmyślone I że obejmując 
posadę kierownika agencji pocztowej w 

Wielkorycie miał już on całkowicie ułożo 
ny plan działania. 

CZŁOWIEK O 10 NAZWISKACH. 

Już zostało stwierdzone, że wszystkie 
przedstawione przez Zacnego dokumenty, 

na podstawie których otrzymał posadę kie 
rownika agencji pocztowej, były podroblo 
ne. Występował on już w Wilnie pod in- 
nymi nazwiskami, m, In. pod nazwiskiem 
Zawadzkiego. Zacny, jak się okazuje, po- 
sładał około 10 nazwisk I popełnił szereg 
w szczególnie na terenle Małopol. 
ski. 

NA NAZWISKO LEKARZA WYŁUDZIŁ | 
50 TYS. ZŁ. 

Wczoraj pisaliśmy o pomysłowym fricku 
Zacnego, który na podstawie fikcyjnych 
wpłat do PKO, dokonanych rzekomo w 
agencji pocztowej w Wielkorycie „nabyt“   

wartošciowe na 10 fysięcy złotych. Jak 
się okazuje, nie było to rekordem w jego 
oszukańczej dzlałalności. W fym samym 
czasie, kledy Bank Bunimowicza ofrzymał 
zamówienie Zacnego, Inny bank w Pozna- 
niu otrzymał zamówienie na 50 tys, zło- 
tych, rzekomo w imieniu pewnego lekarza 
Iwowskiego, który zatrzymał się w Wielko 
rycle I posładał konto czekowe w PKO. 
Trick się udał, Bank przekazał papiery war 
tościowe na 50 tys, zł, które trafiły w ręce 
Zacnego. ! 

Właśnie wspomniany Bank powziął ja- 
kleś podejrzenia. Nadesłał przynagle- 
nie przekazania należności I Zacny czując, 
że grunt się pod nim pali, „zawiesił” dzia- 
łalnośś agencji. 

BYŁ BIGAMISTĄ... 
W swoim czasie policja śledcza w Wil 

nie poszukiwała niejakiego Zacińskiego, 
który oskarżony został o bigamię. Oskarży 
ła go pewna Iwowlanka, którą  Zaciński, 
pochodzący rzekomo z Wilna poślubił, 
wyłudził kilka tysięcy złotych i zbiegł. Na 
stępnie porzucona dowiedziała się, że Za 

4 ciūski młał inną żonę na Wileńszczyźnie. 

MI llnych poszukiwań policja nie zdo 

Soać na ślad Zacińskiego. Obecnie 
Jednak, na podstawie załączonego do 
sprawy rysopisu przypuszczają, że był 

nim Zacny. 

FAŁSZYWY ALARM. 

Grajewie zatrzymano osobnika, który po- 

dobny był z rysopisu do Zacnego. Przypu 
szczenie fo jednak było mylne, bowiem 
zatrzymany okazał się zwykłym przemytni 
kiem, nic wspólnego z Zacnym, za wyjąt- 
kiem podobieństwa zewnętrznego nie ma 

Įacym. (<). 
ITT TE TEST EI ET ЛЕЬ 

Ciekawy film 
Na takie miano zasługuje wyświetlany 

obecnie w kinach Pan i Casino kolorowy 
film kreskówka, propagujący smaczne i so- 
czyste jaffskie pomarańcze i grejpfruty. 
Film w pięknych kolorach, ciekawie udźwię- 
kowiony, w miły i dowcipny sposób intere- 
suje widzów akcją i należycie spełnia swą 
rolę reklamową. Film naprawdę godny wi- 
dzenia. Gdyby więcej tak artystycznie skom- 
Ponowanych filmów reklamowych gościło 
na ekranach kinowych, nie mielibyśmy po- 
wodu do utyskiwań na monotonię i brzydotę 
wyświetlanych reklam. 

Dziś proces 
Szczerbowskiego 

Dziś na wokandzie Sądu Apelacyjne- 
go w Wilnie figuruje sprawa Welwela 
Szczerbowskiego, rzeźnika, skazanego 
na karę śmierci przez dwie instancje sądo- 
we za zabicie st. posterunkowego Kędzlo-   ry w Brześciu nad Bugiem.   

ką, dołączyło się kilkasef osób, przewaž- 
nie młodzieży. 

W pewnym momencie z fłumu padły 
okrzyki „bić żydów” i młodzież, jakby kie 
rowana czyimś rozkazem, zaczęła bić szy- 
by w sklepach żydowskich oraz napadać 
na nielicznych przechodniów narodowości / 
żydowskiej. Gdy policja likwidowała zaj- 
ścia szereg osób przeciwstawiało się jej, 

wywołując jeszcze większe zamieszanie. 

W rezultacie przez policję zatrzymani 
zostali młodzi endecy: Franciszek Wisz- 
niewski, Smigielski Mikołaj, Parszuto (ka- 
rany przed fym siedmiokrofnie za sprawki 
tóżnego rodzaju), Bolesław Woroński, Ma 
rlan Fillpajtis, Ryszard Przyjemski I Wa- 
wrzyniec Sawicki. Wszyscy zostali oskar- 
żeni o udział w zbiegowisku I niszczenie 
cudzego mienia. Sawickiego zaś pociąg- 
nięto do odpowiedzialności za niedopu- 
szczalne zachowanie się w urzędzie ślec- 
czym. Mianowicie gdy mu okazano nakaz 
fymczasowego  zafrzymania powiedział, 
rzucając na sfół ten nakaz: „Co fo chleb 
dla mnie: Co wy mnie dajecie papierki, 
dajcie mi chleba”. 

Sprawa Wiśniewskiego i innych paro- 
krofnie figurowała Już na wokandzie są- 
dowej I była odraczana z powodu niesta- 
wiennictwa świadków. 

Oskarżeni do winy nie przyznali się 
I próbowali wykazać alibi, 

Sąd skazał Wiśniewskiego, Parszutę 
I Filipajtisa na 6 miesięcy areszu każde- 
go. Wawrzyniec Sawicki dostał 2 tygodnie 
aresztu. Przyjemskiego, Jako niepelnolet- 
niego, skazano na umieszczenie w domu 
poprawy I wykonanie wyroku zawieszono 
na 3 lata. Worońskiego, którego bronił 
adw. Kowalski oraz Śmigielskiego „obroń 
ca adw. Ujaksztowaj uniewinniono. <). 

Е 
KURSY KOSMETYCZNE 

D-ra ZAMENHOFA 
dające prawa otwarcia gabinetu rozpoczyna 
Ją 15 lutego nowy semestr. Met. Acad. Scien- 

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

== irudno wszystko zawrzeć w fy- * od Banku Bunimowicza w Wilnie papiery 

) Stawka o życie 
Nie zniewieściałe 80, .lecz to uosobienie tarzyną Sporządzić z SIĘ ta kobieta A. 

LEON MOENKE 

80 nieco Apollona Belwederskie- 
męskiej siły i potęgi kazała Ka- 

° * bronzu i postawić tutaj. Znala 
a pięknie męskim. 

sa a. “e cała wycieczka stała już na dole, 
Gin Jami Aleksandra II, nie mogłem oderwać 

ogrodu, Ż. „a. R odosobniony ną schodach do iai ь a ny A tu nie było Posągów prócz tego. Oglą 
e > dž Bóry, 1z dołu, i z boków, kręcąc się na “4 wreszcie delegowano po mnie żonę. 
Wejści ‚ : 

prowadziło 40 mieszkania prywatnego Aleksandra II 
parterze, ali V Mieszkanie to znajdowało sią na 

nych pałacu, jąk odosobnione od pokoi reprezentacyj- 
nik dworski STYDY miaszkał tu tylko jakiś dostoj- 

„Odsepa : 
parowalša pomyślałem. — Odseparo- wał siebie i rodzi. 

nę od i Przepychu na górze tego zimnego, wystawnego 

aa pk pa is nem zielonym o S biurko, pokryte zwykłym suk- ai = „A nim stały ładne, lecz bardzo proste uusanią i nie zbędnego, żadnych upiększeń:   

Wczoraj nadeszła wiadomość, że w 

nie, coby rozpraszało Uwagę. Był to prawdziwy stół 

do pracy. Pokój cały zdradzał natychmiast, iż właści- 

ciel jego był wojskowym. Ściany były zawieszone 

pięknymi obrazami batalistycznymi.  Pracowitością, 

powagą i bezpretensjonalnością wiało od całego urzą: 

dzenia pokoju. Ё 

Obok gabinetu był pokój urządzony w stylu 

wschodnim, z otomanami, dywanami, niskim stolikiem 

i ładną kolekcją broni na Ścianach. ` 

— Tu — oświadczyła przewoniczka — w gronie 

rodziny spędzał wieczory Aleksander II w towarzyst- 

wie swego przyjaciela, pisarza Aleksego Tołstoja. Tu 

też odbykały się wieczory literackie i czytanie „Kuźmy 
Prutkowa* prze jego wydrukowaniem. 

Na twarzach niektórych wycieczkowiczów odma- 
lowało się zdziwienie. Widząc to, przewodniczka poś- 
pieszyła z wyjaśnieniem: 

— Aleksy Tołstoj, o którym tu mówię, to nie ten 
Aleksy Tołstoj, który żyje obecnie i napisał „Piotra I“, 

lecz inny, współczesny Aleksandrowi II pisarz... — i 
na tym urwała. 

Tymi słowy określiła ona autora nie tylko znako= 

mitej trylogii dramatycznej: „Śmierć Iwana Groźne- 
go“ i t. d., lecz i jednego z najwybitniejszych satyry- 

ków rosyjskich, który, będąć przyjacielem osobistym 

Aleksandra II, nie tylko wydrwiwał w swych satyrach 
jego przodków, ale i jego własne rządy, pisząc, druku- 

jąc mu na wieczorach literackich takie satyry, jak: 

Wstęp na salę rozpraw za kartami. (z). 

  

ska 36, godz. 3—5. 

Gładko pisany bumagi, 
Da zabyli pro owragi, 

Ё A po nich chodzit. 
A p nich chodit't... 

Słowa które nie wychodbiły mi z pamięci przez 
cały czas mego pobytu w ZSRR, gdyż do obecnych - 
rządów nad Rosją mogą być zastosowane bardziej, 
niż do jakichkolwiek bądź poprzednich. 

„Mało powiedzieliście, towarzyszko, stanowczo 
mało* — pomyślałem. — „Tak, to był inny pisarz i in- 
nego miał wielbiciela swego talentu. Obecny wielbiciel 
żyjącego jeszcze Aleksego Tołstoja czytuje i słucha tyl- 
ko ody na swoją cześć, ody kończące się refrenem: 
„Wsio błagodaria Tiebie, Wielikij Wospitatiel Stalin", 
zaś „towariszcz graf* satyr nie pisuje i nie odczytuje. 

Różni są władcy i różni bywają pisarze nadworni! 

Lecz o tym przewodniczka nie mówiła. Milczałem 
również i ja. 

* * * 

„Mikołaj II zajmował cały „Aleksandrowski* pa- 
łac, przepiękny parterowy gmach w stylu klasycznym, 
wybudowany przez Katarzynę II dla swego ulubionego 
wnuka, Aleksandra I. Po wewnętrznym urządzeniu 
jego pozostały, niestety tylko nikłe ślady, tak go na 
swoją modłę przerobił Mikołaj IL. 

(D. c. n.)
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———— 
Dziś Emiliana 

  

  

LUTY 
8 Jutro Apolonii i Cyryla 

Wschód słońca — g. 7 m. 00 

Wtorek || zachód słońca — g. 4 m. 07 
T — ETZ sA 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 

Wilnie dnia 7 П. 1938 r. 

Ciśnienie 768 
Temperatura średnia 0 
Temperatura najwyższa Ą- 4 
Temperatura najniższa — 1 
Opad 0,1 
Wiatr — północny 
Tendencja barom. — wzrost 
Uwaga — pogodnie, po poł. prze- 

lotny opad. 

NOWOGRÓDZKA 

—Posiedzenie Rady Wojewódzkiej 
5 br. odbyło się w Urzędzie Wojewódz 
kim pod przewodnictwem wojewody 
Sokołowskiego doroczne sprawozdaw 
cze posiedzenie Rady Wojewódzkiej. 
Na zebraniu tym obecni byli poza 
naczelnikami wydziałów i szefami 
władz II instancji: prezes Sądu Okrę- 
gowego Muraszko, prokurator przy 
& O. Jacuński, prezesi samorządów 
gospodarczych oraz posłowie i sena- 

lorowie ziemi nowogródzkiej. 
Otwierając zebranie wojewoda 

podkreślił ważność podobnych zeb- 
rań, w których czynnik społeczny ma 
inożność szczerego i uczciwego wypo 

wiedzenia się. To też posiedzenie Ra- 
dy miało charakter rzadko spotyka- 
nej szczerości i rzetelnego porusza- 
nia wszystkich wad, braków i bolą- 
czek. W związku z tym rozwinęła się 
rzeczowa i wszechstronna dyskusja. 
W wyniku dyskusji uchwalono sze- 

reg dezyderatów, z których ważniej- 
sze są: wniosek o przyśpieszenie bu- 
dowy kolei Słonim — Nowojelnia -— 
Nowogródek, przyśpieszenie uregulo- 
wania hipoteki, zwiększenie kredy- 
lów na zakup pasz, wypłacenie od- 
szkodowania za wywłaszczone grun- 
ty pod budowę dróg, ujednostajnienie 
szarwarku gminnego, odciążenie 

gmin wiejskich od nadmiaru różnych 
czynności, zwiększenie pomocy rzą- 
Howej przy budowie powszechnych 
szkół, ułatwienie w organizacji zbytu 
płodów rolniczych, dostarczenie drze 
wa ludności wiejskiej, zabezpieczenie 
przejazdów kolejowych itp. 

Sen. Malski zwrócił się do wice- 
dyrektora Wileńskiej Dyrekcji Kolei 
z apelem zainteresowania się wago- 
nami, kursującymi na linii Lida — 
Warszawa, zaznaczając w formie żar 

‚ tobliwej, że chodzi mieszkańcom No- 
wogródczyzny tylko „o troszeczkę 

kwiatła i czystości”, bo w wagonach 
lych często palą się świeczki. 

Wreszcie dokonano wyborów de- 
iegatów. Do Państwowej Rady Kole- 
jowej wybrano p. Dębickiego Czesła- 
wa, a na zastępcę p. Jeleńskiego Ol- 
gerda; do Rady Pow. Zakładu Ubezp. 
wybrano p. Józefa Godlewskiego: do 
Wojew. Kom. Opieki Społecznej pp. 
Malskiego. Jeleńskiego i Juryka. 

Wybory Zarządu Miejskiego. 
Dzisiaj nowoobrana Rada Miejska 
ma dokonać wyboru Zarządu Miejs- 

kiego. Jako kandydatów na burmi- 
strza wymieniają w mieście: p. inż. 
Henszla, p. Piotra Sianożęckiego i p. 

Grzegorza Engmana. 
— Nowy kierownik biura L. M. K. — 

Na stanowisku kierownika Biura Zarządu 

Okręgu Ligi Morskiej i Kolonialnej Ziemi 

Nowogródzkiej zaszła z dniem 1 lutego zmia- 

no. Kierownikiem biura został mgr. filozofii 

Józef Siemek. 

— Zarząd Nowogródzkiego Koła Zrze- 
szenla Sędziów | Prokuratorów zawiada- 
mia, że w dniu 19 lutego 1938 r. o godz. 

13 w gmachu Sądu Okręgowego w No- 
wogródku odbędzie się roczne Zgroma- 

dzenie członków Koła z porządkiem 
dziennym jak następuje: 1) Zagajenie; 
2) Odczyt prot. poprz. Zgromadzenia; 
3) Sprawozdanie roczne Władz Koła; 4) 

  

"Wybory nowych Władz Koła i delegata 

na Walne Zgromadzenie Zrzesz.; 5) Uch- 

walenie budżełu Koła na rok 1938; 

6) Sprawy bieżące; 7) Wolne wnióski. 

Kolektura Lotorii Państwowej 
Nowogródek, Piłsudskiego 45, tel. 127 

poleca LOSY do 1 klasy 41 ulepszo- 
nej Loterii Państwowej. Zlecenia za- 

miejscowe załatwiamy pocztą, 

BEBE EB EDADGDCHEE 

LIDZKA 
— Pogłębienie myśli spółdziejczej na te- 

renie Lidy. W tych dniach z inicjatywy wy 

cLowawcy IV klasy specjalnej o kierunku 

spółdzielczym przy Gimnazjum Kupieckim 

w Lidzie odbyło się posiedzenie organizacyj 

ne komitetu porozumiewawczego spółdziel- 

czo - wychowawczego, w którym wzięli u-   

NIKA 
dział ze strony szkoły ks. rektor Klemens 

Czabanowski, dyrektor Henryk Żeligowski i 

nauczyciel gimnazjum Jan Duchnowski, ze 

strony organizacyj spółdzielczych zaś p. p. 

Bieńkowska, prezeska Koła Kooperatystek, 

p. Bieńkowski, kierownik Oddziału „Spo- 

łem* okręgowe stow. spoż. „Jedność* repre 

zentowal p. Wojtuszkiewicz, dyr. KKO i kie 

równik spždz. „Jednošė“ p. Rausz, spėldziel 

czość rolniczą p. Najda. 

Celem porozumienia było nawiązanie ści 

ślejszego kontaktu pomiędzy klasą spółdziel 

czą Gimn. Kup. a miejscowymi organizacja 

m. spółdzielczymi, oraz ustalenie pewnych 

form współpracy pomiędzy czynnikiem wy- 

cŁowawczym szkoły, a organizacjami spół- 

dzielezymi. 

W wyniku žywej i zgodnej w zasadni- 

czych kwestiach dyskusji ustalono wiele po 

žytecznych dla stron obu wytycznych dla dal 

szej współpracy, jak sprawę praktyk uczni 

w zakładach, biurach spółdzielczych, udzia 

ta młodzieży w świetlicy spółdzielczej, oraz 

udziału kierowników miejscowych instytu- 

cyj spółdzielczych w wychowaniu młodzieży 

spółdzielczej. 

Wyrazem zewnętrznym tego porozumie 

nia ma być koncert i zabawa w dniu 26 bm 

w sali Gimnazjum Kupieckiego. W koncer- 

cie weźmie udział młodzież klasy spółdziel 

czej oraz starsze społeczeństwo spółdzielcze. 

Zabawa zaś zostanie urządzona przez organi 

zacje spółdzielcze celem zdobycia środków 

na wycieczkę letnią dla klasy spółdzielczej 

do silniejszych ośrodków spółdzielczych w 

Polsce. 

— „Pomysłowa* córeczka. Zamojcin Ra- 

zyli ze wsi Bieniewicze, gm. dokudowskiej 

zameldował na post. P. P. że jego 17-letnia 

córka skradła mu 1450 zł i zbiegła do Kozła 

Arkadiusza m-ca tejże wsi. 

Przeprowadzona rewizja w mieszkaniu 

Kozła nie dała rezultatu. Pieniędzy nie od 

naleziono. 

— Zjazd lekarzy z dwu województw w 

Lidzie. W dniu 13 bm. w Lidzie ma się od 

kyć zjazd lekarzy szpitalnych z województw 

wileńskiego i nowogródzkiego. Równocześ- 

nie w tymże dniu odbędzie się poświęcenie od 

działu zakaźnego nowo-zbudowanego szpita 

la w Lidzie. 

Na zjazd ten i uroczystość spodziewane 

jest przybycie gości z ministerstwa. 

— Kalendarz kupiectwa polskiego. W Li 

dzie został wydany przez Stowarzyszenie 

Kupców Polskich kalendarz kupiectwa pol 

skiego. 

Kalendarz ten w formie pjakatu został wy 

Kcnany przez zakłady graficzne „Znicz” w 

Wilnie. 

— Nowouruchomiony „Bar Ziemiańs- 

ki”, Lida, Suwalska Nr. 5 (obok Magistra- 

łu), pod kierownictwem znanego specja- 

listy Br. Borowskiego — poleca, znane ze 

swej jakości śniadania, obiady i kolacje, 

oraz duży wybór win, wódek i likierów. 
Ceny popularne. 

Biały Tydzień 
Okazyjną sprzedaż płócien 

urządza 

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

    

GARANOWICKA 
— Praca Obwodu Powiatowego LOPP za 

rok 1937. Rozwój LOPP i praca w kierunku 

przygotowania ludności do samoobrony pod 

względem OPLG na terenie miasta Barano 

wicz i Obwodu stale i systematycznie po- 

siępuje naprzód. 

W 1937 Obwód Powiatowy osiągnął zna 

czne sukcesy na wszystkich odcinkach pra 

cy. 
W dziale organizacyjnym uzyskał zwięk 

szenie członków a w szczeyólności popierają 

cych. Prawie wszystkie gromady wiejskie na- 

leżą do swych Kół Gminnych. 

Ogółem Obwód ma na terenie 38 Kół rze 

czywistych i 78 szkolnych, liczących razem 

€£.200 członków rzeczywistych i popierają- 

cych. 
Spośród Kół Obwodu na pierwsze miejs 

ce wysunęło się Koło Gminne w Darewie, któ 

re w XIV Tygodniu LOPP zebrało 847 zł, 

gdy za poprzednie lata nie dawało więcej jak 

90 zł. 

Doskonały wynik wpływów należy zaw- 

dzięczać zarządowi Koła, na czele którego 

stoi wójt K. Ciula, oraz wszystkim urzędni- 

kom gminy. 

W dziale propagandy, na którą Zarząd 

Obwodu kładzie duży nacisk, zostały prze 

prowadzone kursy informacyjne dla ludnoś 

ci cywilnej w miejscowościach: Mołczadzi, 

Lachowiczach i Nowej Myszy, oraz wygłoszo 

nc kilkanaście odczytów z działu OPLG. 

Poza tym kursy informacyjne zostały prze 

prowadzone na terenie Baranowicz w 2 szko 

tach średnich i w organizacjach społecznych. 

Na kursach tych zostało przeszkolone 740 

osób [udności cywilnej. Budżet na rok 1937 

został wykonany z nadwyżką zł 6.354.00 (w 

stosunku do 1936 r. o zł 9.735,00 więcej). 

Doskonały wynik gotówkowy w XIV Ty 

—к - — „KURJER” [4356]. 

  

Przed balem w powiatowym mieście 
Co chwila skrzypią jakieś drzwi i wypa 

dz ktoś na ulicę, lub wbiega pośpiesznie do 

sklepu. Największy ruch przy drzwiach skła 

du aptecznego. 

W składzie aptecznym są krawaty, koł- 

nierzyki, skarpetki, woda kolońska i perfu- 

my. 

U fryzjera zajęte są wszystkie krzesła. 

Gra radio, szumi piekielna maszyna wie 

cznej ondulacji i po się wszystkie lampki, 

przesłonięte lekką mgią dymu papierosowe- 

go Fryzjer Lucjan zręcznie pobłyskuje noży 

cami nad łysą głową p. Z., chcąc zapewne 

wystraszyć tych parę zwyrodniałych włos 

ków co bohatersko trzymają się jeszcze. 

Na rzędzie krzeseł słychać pogwarkę о- 

czekujących swojej kolejki. Rozmowa obra 

ca się dokoła jednego tematu. 

— Idzie pan na bal? 

— Nie wiem, to będzie zależało od żony. 

dopiero wróciłem z terenu, tak, że nie mia 

łem czasu porozumieć się. 

— My idziemy, bilety są, więc szkoda 

byłoby nie wykorzystać. 

— Ale, panie, z tymi biletami, wtrącił się 

trzeci pan, to mi się niebardzo podoba: po 

prostu przysłali i kazali zapłacić. Rozumiem, 

że ce| piękny, zgadzam się zresztą dać te 

dwa złote, ale chodzi mi o metodę... 

Niechby powiedzieli: trzeba dać na taki, 

a taki cel i byłaby sprawa znacznie prostsza. 

Tak utyskiwał 

krześle w fryzjerni. 

urzędniczyna siedząc na 

Ogół jednak nie podziełał jego zdania: 

wszystko głupstwo gdy jest okazja do po- 

rządnego wytańczenia się 

Miasteczko zelektryzowane, przecież to 

dcroczny bal, zbierze się cały powiat, przyj 

dzie masa kobiet i mężczyzn, ujrzy się no 

wych ludzi i nowe twarze. 

Śniąca o zamóżpójściu panna gorączko- 

wo prasuje wymiętą suknię i myśli, „a może 

to dziś?” 

Mężatka, której spowszedniał już mąż i 

sprzykrzyły się kłopoty domowe rwie się na 

bal, by tam i w zawrotnym wirze tańca ule 

cieć na chwilę w świat ułudy. 

Pani A urzędowała dzisiaj w pilotce, któ 

ra przykrywała dyskretnie poddane tajem 

niczym zabiegom pukle wypłowiałych nieco 

od wiecznej ondulacji włosów. Gdyby mnie 

kioš nawet rznął tępym nożem, nie zdradził 

bym kogo oznacza to tajemnicze A. Wszyst- 

ke przecież może kobieta darować, ale te 

go „komplementa*, że ma wypłowiałe wła 

sy nie zapomniałaby do śmierci. W tej for 

mie spodziewam się nikogo nie urazić, bo 

przecież wszyscy wiedzą, że właśnie ona ma 

śhczne, lśniące i najcudniejsze pod słońcem 

Icezki... 

Ale wyjdźmy na ulicę i spójrzmy na po 

chód w egzotycznych teorbanach. To królo 

we dzisiejszego balu wracają od fryzjerów z 

pieczołowicie obandażowanymi głowami. 

Przed sklepem słychać dialog dwóch dzie 

wcząt: 

—Moja kochanieńka, pożycz mi tej sukien 

ki, wiesz której — niebieskiej: sama przecież 

pójdziesz w nowej. 

— Dobrze — bierz jeżeli chcesz. 

Przed spółdzielnią stoją trzy nauczycielki, 

które przyjechały popsutą przez odwilż dro 

gą 30 km, by przynajmniej raz w roku wyr 

vać się z zapadłej wiosczyny i dać ujście 

młodości swojej w rojnej gromadzie 

dźwiękach muzyki i rytmie tańca. 

O dziewiątej suną szybko cienie w kierun 

ku oświetlonej sali. Wydobywa się na zew- 

nątrz kusząca muzyka, a w środku czeka 

noc miłych podniet i złudzeń. 

Niech się bawią, niech zapomną o wszy 

slkim. Jutro znowu szara rzeczywistość, ju- 

tro znowu będą rozchlapywać śnieg, lub go 

przy warsztatach swojej 

przy 

dzinami ślęczeć 

pracy. 
Witold Rodziewicz. 

EZWEERTZETY OWY TO CZET ZY TIE ONTDT OST OKZOOT OKT O ZOROBOE SEETEETESSTS 

godniu LOPP na terenie Baranowicz jest za 

sługą przewodniczącego Sekcji Zbiórkowej 

kom. Henryka Jasińskiego, jak również wy- 

sokiego poczucia obywatelskiego mieszkań- 

ców Baranowicz. 

Świetne wyniki, osiągnięte w roku 1937, 

przez Obwód Powiatowy LOPP przypisać na 

leży zasłudze burmistrza L. Wolnika, wice 

starosty L.- Poźniewskiego, którzy stoją na 

czele Zarządu Obwodu. 

NIEŚWIESKA 

— Komitet przy kole miejscowym LOPP 

w Klecku zorganizował zabawę karnawało- 

wą. na której jako niespodzianki, użyto za- 

mast kotylionów propagandowych samoloci 

ków RWD i balonów. Dzięki sprężystej orga 

nizacji i współpracy pokrewnych zrzeszeń i 

miejscowych osób zebrano netto około 350 

złotych. 

Za wydatne i bezinteresowne poparcie 

bufetu oraz za pracę nad przygotowaniem 

imprezy miejscowe Koło LOPP składa ser- 

deczne podziękowanie: pp. Horbacewiczowej 

Lidii, Borodejkowej Janinie, Zielonkėwnie 

Marii i M. Kapłanowej. 

— Nowe władze spółdzielni wetera- 

nów. Odbyło się w Nieświeżu Walne Zgro 

madzenie członków Spółdzielni Spożyw- 

ców Zw. Weteranów Powstań Narodo- 

wych. Sprawozdania wykazały rozrost 

spółdzielni. W skład nowego zarządu: 

weszli Bohusz Stanisław — prezes, Iwa- 

now Aleksy — skarbnik i Igielski Roman 

— sekretarz. 

— Nieudana ucieczka więźnia, 29 sty- 

cznia br. uciekł spod eskorty na dwor- 

cu kolejowym w Baranowiczach niebez- 

pieczny przestępca skazany na 11 lat wię- 

zienia Balin Wiktor. Posterunek P, P. w 

Snowu w pow. nieświeskim na skutek te- 

lefonicznego powiadomienia wysłał patrol 

dla ujęcia zbiega w składzie st. post. Ma- 

naszcuka Franciszka i post. Saboła Fran- 

ciszka, Patrol ujął zbiega w zagrodzie Sud 

nika Mikołaja w stodole, gdzie ukryty był 

w sianie. Przestępcę odeskorłowano do 

Barancwicz. 

OSZMIAŃSKA 

— [Inwestycje w pow. oszmiańskim. — 

W Oszmianie pod przewodnictwem starosty 

pow. odbyło się posiedzenie Powiatowego 

Związku Samorządowego, na którym poza 

omówieniem spraw natury gospodarczej i 

ekonomicznej powiatu został ułożony preli- 

minarz budżetowy na ogólną sumę 298.000 

złotych na rok 1938-39. 

W stosunku do roku ubiegłego przewi- 

dziana jest zwyżka o 86.000 zł, co tłuma- 

czone jest różnymi inwestycjami, jak: robo- 

ty drogowe, budowa lecznicy dla zwierząt 

w Oszmianie, budowa cegielni oraz beto- 

niarni. Poza tym przewidziane jest zwięk- 

szenie wydatków na popieranie rolnictwa, 

wobec wprowadzenia agronomów rejono- 

wych na wszystkich gminach wiejskich w 

powiecie. Budżet działu zdrowia został po- 

większony o sumę 8.000 zł, ze względu na 

uruchomienie wiejskich ośrodków zdrowia. 

— Kurs dla pielęgniarek. 3 bm. w Osz- 

mianie w szpitalu państwowym rozpoczął 

się 8-tygodniowy kurs dla pielęgniarek pod 

kierownictwem miejscowego personelu lekar 

skiego. UMa S 
   

WILEJSKA 
— Walny zjazd pszezelarski. W obecnoš 

cl przedstawiciela woj. OTO i KR odbył się 

w” Wilejce walny zjazd pszczelarzy, stowarzy 

szonych w powiatowej sekcji pszczelarskiej. 

Dciegat z województwa wygłosił referat. 

Po sprawozdaniach uchwalono nadal pro 

wadzić pracę w sekcji pszczelarskiej w tym 

zakresie jak w ostatnim roku, a ponadto zor 

ganizować w Rzeczkach, Dołhinowie i Olko- 

wiczach nowe kółka pszczelarskie. ` 

Postanowiono również wszcząć starania 

o zwiększenie przydziału cukru skażonego 

z 2 do 4 kg na 1 pień i zabiegać by OTO i 

KR nadal zakontraktowało fachowca pszcze 

larskiego „który kierowałby pracą sekcji. 

i R. W. 
— Budżety poszczególnych gmin przed- 

stawiają się następująco: 

Dołhinowska — 55.000, żodziska — 28.500 

-krzywicka — 50.000, wiazyńska — 45.000, 
woajstomska — 50.000, kołowicka — 34.000, 

kurzeniecka — 56.000, ilska — 48.000, cho- 

cieńczycka — 38.000, wiszniewska — 39.000, 

kcścieniewicka — 38.000 i budsławska 34.000. 

Wszystkie gminy przewidziały w swoich 

budżetach po 600 zł na fundusz stypendial 

ny dla zdolnych i niezamożnych dzieci rolni 

ków. 

Pozatym każda gmina uchwaliła po 100 

71 na rozwój bibliotek gminnych i niektóre 

z nich przewidziały jeszcze po 500 zł na kup 

no samochodu sanitarnego dla powiatu. 

— OZN pomaga biednej dziatwie. 

Z inicjatywy miejskiego OZN przy współ- 

udziale kilku organizacji społecznych po- 

wstał w Wilejce komitet pomocy najbied- 

niejszej dziatwie. W wyniku jego wysił- 

ków rozdano osłatnio 86 dzieciom, prze- 

ważnie z miejscowej szkoły powszechnej, 

płaszcze, buciki, ubrania, swełerki itp. 

GRODZIEŃSKA 
— KATASTROFA SAMOCHODOWA. 

Dn. 5 bm. na szosie Wilno—Grodno na 
421 km wydarzyła się katastrofa w czasie 
wymijania przez aufo ciężarowe, prowa- 

dzone przez szofera Majera Siryszera z 

Białegostoku, furmanki, powożonej przez 

Stefanię Bałonis ze wsi Ligojnie, gm. ru- 

dziskiej. Przestraszona klacz w ostatniej 

chwili skoczyła przed auto, wskutek czego 

doznała złamania nogi zderzakiem. Auto 

wywróciło się do rowu, odnosząc niezna- 

czne uszkodzenia. Wypadków z ludźmi 

nie było, z wyjątkiem Stefanii Balonis, któ 

ra doznała lekkich obrażeń. 

BRĄASŁAWSKA 

— NAGŁY ZGON. Dnia 5 bm. w sali 

tanecznej domu sportowego w Brasławiu 

podczas zabawy zmarł nagle Henryk Kwin 

fo, lat 45, zam. w Brasławiu. Obecny na 

zabawie lekarz stwierdził, że śmierć na- 

stąpiła wskutek wady mięśnia sercowego. 

Na zebraniu przedstawicieli poszcze- 

gólnych grup społecznych, po uprzednim 

porozumieniu się z Uniwersytetem Stefana 

Batorego, uchwalono uruchomić w Wilej- 

ce Uniwersyteł Powszechny. Wykładać bę 

dą profesorowie USB. W programie uwz- 

ględniono ciekawe tematy z zakresu lite-       

SZCZUCZYŃSKA 
— Kulig Związku Rezerwistów We śro- 

dę o godzinie 13,30, przed klubem urzędni- 

czym „Ognisko* w Szczuczynie, stanęło 16 

par koni zaprzężonych w duże, wygodne, wy 

słane sanki. Z okien klubu dobiegają melo- 

die skocznego fokstrotta „Czy tutaj mieszka 

pani Agnieszka”... Oczy mimowoli pytają — 

co to? Za chwilę wysypuje się z klubu rój : 

gości. Jest ze 60 osób. Widzimy czapl.i Zw. 

Rezerwistów. Więc kulig rezerwistów- Za- 

pytujemy inicjatora p. Ihnatowicza o trasę. 

— Pojedziemy do. Żołudka (20 klm.), 
gdzie odbędzie się wesoły „wódopój” i za- 

bawa ną' bezrobotnych, 

własnego uznania i humoru, wracamy do 

Szczuczyna. Konie na kulig dostaliśmy z po 

bliskich majątków bez żadnych trudności. 

następnie według 

Harmoniści sadowią się na saniach. 
Ożywiona rozmowa; gwar i šmiechy“mie- 

szają się z tonami muzyki. 

— Panie doktorze, a może strzemienne- 

go? 
— Jakże inaczejl..  Franekl.. Franek! 

dwa liliputki.. a prędko, bo odjeżdżamy... 

"Zbliża się godzina 15. Czas ruszać. Panie 

się niecierpliwią, „chłopcy w miejscu nie 

dostoją“. P. Ihnatowicz sprawdza, czy wszy 

scy są gotowi, bierze od woźnicy lejce i wy- 

jeżdża na czoło. Sanie wyciągają się jedne 

za drugimi. Wąż długości 200 metrów pJ- 

  

suwa się wzdłuż drogi. Stopniowo ze stępa, | 

konie przechodzą w kłus, a potem w yalsp. į 

Śniegowe bryzgi biją w twarz, powieteze 24 ) 

mne uderza w oczy.. 

Szczuczyn powoli znika z oczu. 

— Doroczne zebranie L. M. K. w Szezu* 

czynie. Odbyło się w lokalu Ogniska, zebra+ 

nie LWK w Szczuczynie. Sprawozdan'2 ta- 

scwe wykazało dochód w kwocie 631.13 zł 

obecny budżet ustalono na sumę zł 709 
vluje 

propagandę idei morza, pracę kulturalną. 

wycieczki oraz wysłanie młodzieży nad mo- 

Plan pracy na bieżący rok, prze 

  

rze. Podkreślić należy z uznaniem pracę za* 

teżyciela tut. L. M. K. dyr. Omilian »wicza. 

Zarząd nowy ukonstytuował się następująco? 

prezes — S. Gociorek, wiceprezes — P. Sue 

pernak, sekretarz — K. Sobol, skarbnk — 

$. Szyłkiewicz, członek zarządu — 1 Koz- 

lowski. В 

— 3-miesięczny kurs kroju i szycia Z. 

P. O. K. Staraniem ZPOK w Szczuczynie, 'żof ; 

ganizowany został 3-miesięczny kurs kcojń 

| szycia. Szczegóły oraz warunki przyjęcia 

na kurs w sekretariacie. 
+ 

— 3-miesięczny kurs kierowców w Szeza 

czynie. 17 lutego odbędzie się otwarcie - 

miesięcznego kursu kierowców samochodo* 

wych, zorganizowanego przez Sekcję Moto* 

rową Zw. Strzel. w Szczuczynie. Opłata nof 

malna za kurs, wraz z prawem jazdy, wy* 

nosi 60 zł. Dla członków organizacji spole- 

cznych (Zw. Rez., Zw. Strzel.) 40 zł. Dotąd 

zgłosiły się 24 osoby. Zgłoszenia do @. 15 bm- 

przyjmuje komenda Z. S. por. Gajdamowicz 

Stanisław. 

DZIŚNIEŃSKA ) 
— ZABÓJSTWO. 14 stycznia rb. w kol. 

Myśl, gm. mikołajewskiej został zabity Ge. 

nadlusz Bałasz. W toku dochodzenia usta* 

lono, że sprawcą zabójstwa jest Arkadiusf 

Bieczanin. Zabójca jest m-cem kol. Fro* 

łowo, gm. mikołajewskiej. Bieczanin zabił 

Bałasza uderzając go dwukrotnie nożem 
т 

w głowę. 
i 

1 

Było jej naprawdę przykro 

iedy jej Basia 
ZE Pr z ubraną także na biało. córeczk4 

sąsiadki, różnica między „białym a „bia” 

łym* tak rzucała się w oczy, że wszystkie 

przyjaciółki pytały ją, czym pierze bieliznę: 

Zawstydzona postanowiła odtąd prać tylki 

w Radionie. Bo o białości bielizny nie ro“ 

strzyga ilość włożonej w pranie pracy, lec? 

jedynie środek użyty do prania. A więc ty! 

ko Radion. Przy gotowaniu bielizny w Rat 

dionie wytwarzają się miliony drobnych pe 

cherzyków tlenu które nawskroś przen 

kają tkaninę, usuwając Z niej wszelki bru 

Dzięki temu bielizna jest idealnie czysta, 

co za tym idzie — śnieżnobiała. 

  
   
    

    
   

  

     

  

   

   

          

  

   

    

Samobólstwo młodeg 
robotnika 

W dn. 6 bm. o godz. 18 na szlaku k 

lejowym Wilno—Kolonia Wileńska rzu 

się pod pociąg Nr 547 w celu samo 

czym Leonow Lew, syn Sebastiana, ur. 

1948 r., robofnik, zam. w Wilnie (Sub 

85), ktėry poniėst :mierė na miejscu. zwlė 

ki zabezpieczono, dochodzenie prowad | 

się. Przyczyną samobójstwa były ciężkie 

warunki materialne. 

Uniwersytet powszechny w Wilejc 
rafury nowoczesnej, filozofii, polityki, 

chologii, higieny itp. 

Na słuchaczów zapisali się pra 

wszyscy urzędnicy, nauczyciele i praco 

cy umysłowi różnych insłyfucji w lic 

około 100 osób.



Echa radiowa ra 

Reportaż z dna 
Reporłaż Gulczyńskiego z domu nocle 

gowego powinien znaleść naśladowców 
dest Z pewnością wiele dziedzin w życii 
wa, wstydliwie ukrytych, a trzeba 
JE nie potrzebnie ukrytych. Są i ak 
alla np. prace zimowe, kłórym by sie 

napewno rentgenizacja przydała, Są pla- 
ny i projekły na przyszłość, nieraz wzbu 
zające gorące dyskusje. Chwyłanie życie 

Ra gorąco opłaca się zarówno w dzien- 
nikarstwie, jak i w literaturze. 

Nie mogę tylko zgodzić się z zakoń 
czeniem, ciekawego reporłażu p. Gulczyń 

„ękiego. Wniosek jaki się nasuwał z repor 
słażu był dość prosty, Jakrajenergiczniej 

sze wezwanie Opieki Społecznej do na: 
ychmiastowego wyasygnowania floty na 
sienniki I koce, 

Jest rzeczą oburzającą, że na marmur 
zawsze się w Wilnie pieniądze znajdą. Na 
jakiś Urobiazg filantropij i lest brak. g filantropijny zawsze ich 

dy. ELI 

Wieczorynka ubiegła w _ wykonaniu 
era wsi Dajnowa Wielka (pow 

ы ożyński), oprócz momentów wieczoryn 
a > pewien moment dyskusji po 
ZĘ jądzę, iż raczej propaganda oby 

! zewnętrzna była by bardziej wskazaną iż -8+ niż zawsze 'drażliwe tem. wewnętrzne, a 
Z tematów, 

tało przyszłym 

mt 

które by podsunąć nale- 
m wieczorynkom, temat sto- ai do szkół rolniczych Byłby zdaje się AE Niedawna dyskusja w Sejmie y słanowić „dobry punkt wyjścia. 

PR" 
= jednym z poprzednich 

pe nem przykry błąd, który niniejszym prosłuję. Autorstwo reportaży agżołyty. nych, o których pisałem, należało do P. Jasiewiczówny i Koncewicza (a nie p. Kon. 
lera). 

„ech“ po- 

... 

Dziś we wiorek mamy obfi i y obfily program 
waż Spędzimy ten dzień przy odbior. n = + Wraženiami podzielimy się za pa- rę dni z czytelnikami Ech! L TW AAA 

7 AAA AA RASA AA AA MAD AAA AS AAA AAA AAA 
eatr muzyczny „LUTNIA* 

Dziś o qodz. GAS wz ceny zniżone 
HRĄBIĄ LUXEMBURG 

W piątek OPERA 

TOS K Ass 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY: wvvvvvvvvvvvyvyv: | Wilnie na nauczycieli szkół średnich podaje 

KRONIKA 
sv — KREDYTY NA WYKOŃCZENIE szo 
da EK — KOBRYŃ. W tych dniach Wy 
wiaty zregowy Pińskiego Wydziału Po 
Przyznastę otrzymał powiadomienie o 
cji kre dyńć Przez Ministerstwo Komunika. 

wykończenie I, wysokości 1.300.000 zł na 
bryń. udowy szosy Pińsk — Ko- 

z Pracy Wyasygnował na ten cel 
* zę L W ten sposób Istnieje gwaran 
нн teszcle Pińsk uzyska wygodne po 
brej dro, z centrum kraju za pomocą do- 

a gi kołowej, co niewąfpliwie wpły 
bóńiac 2? na motoryzację miasta, tym 
Ró ir że już zgłosiły się firmy ubiega- 
k © koncesję na utrzymanie komuni- 
acji autobusowej. 

Trzeba zaznaczyć, skończenia : że do całkowitego 
lej drogi pozostało zaledwie 

= aw fen odcinek będzie wyłożo- 
ukują pozskową — „irylinką”, którą 

bm. wzażejć łoniarnie pińskie. Już od 7 
c Rad betoniarnia miejska w 

ludzi, przy ei znajdzie zatrudnienie 150 
r nastąpi Ek: ee tygodniach pra 
k sposób wydafnie oder Ulacych. Ww 
omitefu Zimo łąży się zadanie wej P, te przy pracach Z leśli dodać, 

ma Uniwersytetu Powszechne. Rz aaa w Pińsku urzą- ach Uniwersytetu Р., masiępujące odci) ytefu Powszechnego 

& a 11 lutego br. „Znaczenie spor- 
chowania fizycznego” — p, 1. Gołębiowski; . Н 

A dniu 18 lutego br. — „Walka w pol- 
KE Śląska w XIX wieku” — p. prof. 
nafć X iw dniu 25 lutego br. — „Obron 

2 mal * — р. prof. L. Mocińska. 
Plńsku owlatowy Zw. Pr „Ob. Kobiet w 
Biuro B w najbliższym czasie uruchamia 

dońowycy SPR Fracy dla pracownic 

Przy Biurz i ! e będzie urządzone schroni 
po, dla kobiet bezdomnych tj. czasowo Pozbawionych pracy i dachu mad głową, 
o — OZN uruchamia Chrześcijańską RE Bezprocentow, Kro "* 

= „Pisaliśmy, OZN w Brześciu nad B 
ko a do życia Kasę Bezproceniową 

9daj w salach Rady Miejskiej odbył - sie z ‚ 
ebranie członków Kasy w liczbie 48 

  

  

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Urzewidywany przebieg pogody wg. 
PiM'a do wieczora dn. 8 bm. Chmurno, z roz 
pogodzeniami. Rankiem miejscami mgły. Po 
bocnych przymrozkach, większych w gó- 
rach, w ciągu dnia temperatura kilka stopni 
powyżej zera. 

Wietry miejscowe, jednak z przewagą pół 
neeno-zachodnich. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują 
apteki: 

Jundziłła — Mickiewicza 33. S-ów Mań 
kowicza — Piłsudskiego 30. Chróścickie- 
go I Czaplińskiego — Ostrobramska 25. 
Filemonowicza i Maciejowicza — Wielka 
29 1 Sarola — Zarzecze 20. 

Ponadło słale dyżurują apteki: Paka— 
Antokolska 42. Szantyra — Legionowa 10 
i Zajączkowskiego — Witoldowa 22. 

następujące 

  

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępna 
l Telefony w pokojach 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Ceny EE 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

      

MIEJSKA, 
— Ministerstwo prolongowało termin roz 

biórki straganów. Ministerstwo Przemysłu i 

Handlu udzieliło odpowiedzi delegacji stra- 

ganiarzy z rynku Drzewnego, która interwe 

niowała u władz centralnych w sprawie za- 

mierzonej przez magistrat eksmisji stragania 

niarzy, 

Ministerstwo zgodziło się na prolongowa- 

nie eksmisji i rozbiórki straganów do czasu 

rezpatrzenia tej sprawy. Zadecyduje się ona 
prawdopodobnie w drugiej połowie bieżącego 
miesiąca. » 

SPRAWY SZKOLNE. 

— Dziś wyjechał do Warszawy na je- 
den dzień kurator okręgu szkolnego wi- 
leńskiego B. M, Godecki. Zastępować go 
będzie naczelnik Lubojacki. 

— Komisja Egzaminów Państwowych w 

POLESKA 
z których została wybrana Rada Kasy w 
osobach: Ignatowicz, Humeniuk, Kuczyń- 
ski, Miazio, Olszewski, Kapuciński, dr 

Jurkowski, Maksymowicz,  Gojrzewska › 
dr. Milewicz. 

Na tymże zebraniu został odczytany 
statut Chrześcijańskiej Kasy Bezprocento- 
wego Kredyłu oraz wygłoszone przemó- 
wienie przez dr. Milwicza, przewodniczą 
cego OZN Oddziału Miejskiego w Brze 
ściu n. t. „Zadania | cele Kasy B K. w 
Brześciu nad B.", ponadło został wygło- 
szony krótki referat przez p. Wi. Naca- 

dowskiego o formach współpracy i konie czności solidaryzowania się chrześcijan rzemieślników oraz drobnego kupiectwa 
na odcinku umacniania polskiego rzemie 
sła I handlu na ziemiach wschodnich, | 
— Powiat dzohicki na Pomoc 

Uboga ludność powiatu nika 
ła jeszcze raz wyraz zrozumienia obowiąz 
ku obywatelskiego. Zbiórka na Pomoc 
Zimową przyniosła: 6.179 zł. gotówką, 
225.000 klg. ziemniaków i 23.700 klg. zbo 
ża. Z akcji pomocy korzystało 157 rodzin. 

— NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK. W 
lesie odnaleziono zwłoki Chwedczuka Ja 
na z chuforu Nowe Klonki w pow. drohie 
kim. Jak ustalono, Chwedczuk był wynaję 
ty przez urzędnika nadleśnictwa w Sosno 
wej celem odwiezienia go do Janowa I 
przywiezienia spowrotem do leśniczówki. 
Z leśniczówki Chwedczuk udał się spow 
rofem do domu I Jak wskazują na fo śla 
dy w lesie, spłoszył mu się koń I zaczął 
blee przez las, uderzając saniami o drze 
wo. Chwedczuk uderzył głową o pień 
tak silnie, że zmarł na miejscu. Chwed. 
€zuk oslerocił czworo dzieci I żonę. 

— SAMOBÓJSTWO W POW. ŁUNI- 
NIECKIM. Wysfrzałem z obciętego karabi 
nu pozbawił się życia w swym mieszka 
niu, Iludczyk Stefan, m-c wsi Łunina, pow. 
łuninieckiego, Powodem samobójstwą by 
ła obawa przed osadzeniem go w wiezie 
nlu za różne przestępstwa. Denat karane 
był 4-letnim więzieniem za zab5istwo | 

1 miesięcznym aresziem za kradzież, — 

Obecnie groziło mu osadzenie w winzie 
niu za bójkę w sądzie I groźbę. karalną. 

AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AGA a 

Teatr m. NA POHULANCE E 
Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

MYSZ KOŚCIELNA 
WYYVYYYYYYVYTYYYYYVYYPYYYYYYTYYYYYYYYYYTYYY( 

  

„KURIER“ [4356]. 

RWZA nie 
Rada Wileūskich Zrzeszeń Artystycz- 

nych prosi nas o zamieszczenie następują 

cego oświadczenia: 

1) w związku z prowadzoną przez T-wo 
Krajoznawcze akcją w sprawie budowy hy- 
droelektrowni w Wilnie Rada oświadcza, 

że na osłałnim W. Zebraniu w dniu 4 lute- 
go br. sprawa ta w ogóle nie figurowała 
na porządku dziennym ani też nie była te 
małem obrad; 3 

2) w powyžszej sprawie wniosek Pol- | 
skiego T-wa Krajoznawczego oddz. w Wil 

protestuje! 
nie zalecający Prezydium Rady zwróce- 
nie uwagi na akcję powyższego Towarzy- 
stwa został przez zebranych jedynie przy- 
jęty do wiadomości. O żadnym przyłącze 
niu się Rady do akcji T-wa Krajoznawcze- 
go mowy w ogóle nie było. 

Z wysokim poważaniem 
Wilno, 7 lutego 1938 r. 

Cz. Wierusz - Kowalski 
Przewodniczący W. Zebrania 

dr. T. Szeligowski 
Sekretarz W. Zebrania 

Katastrofa samolotowa pod Bezdanami 
Pilot wyszedł cało, 

Wczoraj koło godz. 12 w dzień port 
lotniczy na Porubanku został powiadomio 
ny o kafastrofie lotniczej, która wydarzyła 

się pod Bezdanami. 
Jak się okazało, kafasirofie uległ samo- 

lot wojskowy, pilotowany przez kaprala. 
Prócz niego w maszynie znajdował się ró 
wnież pełniący obowiązki obserwatora 
por. Plofr Sobolewski. 

Katastrofa nastąpiła z powodu braku 

obserwator ranny 
paliwa. Samoloi spadł ze znacznej wyso 
kości w czasie próby lądowania i roztrza- 
skał się. 

Dzięki szczęśllwemu przypadkowi pl- 
lot, kapral Graf, wyszedł cało. Por. Sobo- 
lewski został ranny w głowę, lecz życiu je 
go niebezpieczeństwo nie zagraża. 

Na miejsce wypadku wyjechała koml- 
sja śledcza. Szczątki rozbitego samolotu 
zostały zabezpieczone. (c). 

ОЕЧЫННЕЛНЫЕСЙ EESTI ZZEZERZ TA ZKZ RDZ O OZ OG ZE OŻZCO OO ÓWDÓTZZOAORZA 

Z czasów Piłata do wiadomości, że egzaminy państwowe na 

nauczycieli szkół średnich w okresie egza- 

minacyjnym wiosennym rb. rozpoczną się 

28 maja br. 

Dopuszczeni do egzaminów kandydatci, 

którzy pragną przystąpić doń w tym okresie, 
winni zgłosić się pisemnie do Komisji Egza- 
minacyjnej w terminie do 15 maja rb., skła- 

dając jednocześnie opłatę 75 zł. 

Rozkład i terminy egzaminów będą po- 

dąne do wiadomości zainteresowanych dro- 

gą ogłoszeń w lokalu Komisji Egzaminacyj- 

nej (Uniwersytet, ul. Uniwersytecka 8, p. II). 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
— II Posiedzenie Naukowe Wileńskiego 

Towarzystwa Lekarskiego odbędzie się w 
środę dnia 9 lutego br. o godz. 20 w lokalu 

przy ul. Zamkowej 24, Na porządku dzien- 

nym referaty: d-ra M. Buraka p. t.: „Zabiegi 

operacyjne a choroby serca* i d-ra Z. Kie- 

turakisa p. t.: „O leczeniu ropnych zapaleń 

spłueny*. 

— 329 Środa Literacka. W dniu 9 bm. 
kpt. Eugeniusz Nowosielski wygłosi odczyt 
Ł przeźroczami p. t. „Wrażenia z podróży 

na wyspy półn. Polinezji i Filipiny". Pocz. 

20.15. > 

ZABAWY 
— VIII Bal Prawnikėw. Wielka Sala Miej 

ska. 22.11.38 r. o godz. 23, Stroje wieczorowe. 

Niespodzianki, konkursy, nagrody. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

Dziś, we wtorek dnia 8. II. o godz. 8,15 

wiecz. Teatr Miejski gra w dalszym ciągu 

doskonałą komedię współczesną w 3 aktach 

(Vi Fodora „MYSZ KOŚCIELNA" z Jadwigą 

Zaklicką w roli głównej. > 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA” 

Dziś po cenach zniżonych grana będzie 

jedna z najpiękniejszych operetek repertua- 
ru współczesnego „Hr. LUXEMBURG" Leha- 

ra. 

„TOSCA“ w Lutni. W piątek z występem 

genialnego śpiewaka Dinu Badescu i świet- 

nego polskiego barytona Dolnickiego oraz 

primadonny opery warszawskiej Franciszki 

Platówny grana będzie po raz drugi i ostatni 

opera Pucciniego „Tosca“. Zainteresowanie 
tym wieczorem jest wyjątkowo wielkie. 

TEATR „QUI PRO QUO". 
Dziś we wtorek przebojowa część rewio- 

wa 1 doskonała komedyjka muzyczna w jed 

nym akcie pt. „Słodkie gryzetki“. Codzien- 

nie dwa przedstawienia o,godz. 6,20 i 9ej. 

Uwaga! Możesz zostać milionerem przy- 

chodząc do „Qui pro quo". By zachęcić szer 

sze Koła. publiczności do bywania w teatrze 

„Qui pro qno" i spopularyzowania jego dos- 

konałych programów Dyrekcja Teatru bę- 

dzie rozlosowywać codziennie od dnia dzi- 

siejszego na każdym przedstawieniu jedną 

ćwiartką losu 41 Loterii Państwowej między 

wszystkich widzów, którzy nabyli w kasie 

bilet. Dzięki temu, prócz zobaczenia dosko- 

nałego programu, każdy bywalec teatru „Qui 

pro quo* o ile mu szczęście dopisze może zo- 

stać milionerem. 

Policja posrmtułe osobnika 
W ani okularach 

W związku ze wzmianką, która ukazała 

się wczoraj w jednym z pism wileńskich w 

sprawie pobicia dwóch Żydów na szosie z 

Wilna do Nowej Wilejki i rzekomym usiło- 

waniu utopienia ich w pobliskiej sadzawce, 

czego napastnicy zaniechali jedynie dlatego 

że napadnięci podnieśli rękę na modłę fa- 
szystowską, policja śledcza wszczęła docho- 

dzenie. 

W pierwszym rzędzie policja poszukuje 

„pewnego osobnika w rogowych okularach“, 

króry wg słów tego pisma miał przewodzić   napastnikom. (e).   

Na odbywającej się obecnie w Londynie 

Wysławie Palestyńskiej oglągłać można ka 

wał rury z wodociągu, który Pilatus Pon- 

Hus wybudował w r. 30 po nar. Chr. Woda 

ciąg ten doprowadzał wodę ze źródeł z 

okolic Hebronu aż do Jerozolimy. 

Moda przyszłości 

  

W Ameryce, gdzie wszystko jest możliwe 

i nic nie ma niemożliwego, popularny jest 

obecny ostatni krzyk mody ubrań z prze- 

źroczysłego cellofanu. Na zdjęciu widzimy 

jak będzie wyglądała młoda para narze- 

czonych, zdążająca do ślubu w r. 19... 

po wowem 

RADIO 
WTOREK, dnia 8 lutego 1938 r. 

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

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

Mvzyka. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 Przer 

wa. 11,15 Audycja dla szkół. 11,40 Wesołe 

miniatury. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 

Audycja południowa. 13,00 Wiadomości z 

miasta i prowincji. 13,05 Gazeta dla wsi — 

poegadanka Witolda Rodziewicza. 13,15 In- 

strumentalne koncerty Mozarta. 14,25 „Wszy 

stko i niec* — nowela Stefana Żeromskiego. 

14,35 Muzyka popularna. 14,45 Przerwa. 

15380 Wiadomości gospodarcze. 15,45 „Za- 

gadka historyczna" — audycja @а dzieci. 

16,10 Przegląd aktualności finansowo-gospo- 

darczych. 16,20 Koncert rozrywkowy. 16,50 

Pegadanka aktualna. 17,00 „Kresowe miasto 

Chojnice" — pogadanka. 17,15 Nasza mary- 

narka gra. 17,50 „S. O. S.“ — ratujcie nasze 

dusze — pogadanka. 18,00 Po -mistrzost- 

wach narciarskich Polski — felieton. 18,10 

Chwilka litewska w języku polskim. 18,20 

Recital klarnetowy Sylwestra Czosnowskie- 

go. 18,40 „Panegiryzm w literaturze sowiec- 

kiej" — felieton „Czesława Zgorzelskiego. 

18,50 Program na środę. 18,55 Nieśmiertel- 

ne książki „Tristan i Izolda". 19,25 Przerwa. 

1930 Z piosenką i tańcem przez Polskę. 

20,00 Pogadanka aktualna. 21,10 Koncert 

ctóru Katedralnego. 20,45 Dziennik wieczor- 

ny. 20,55 Pogadanka. 21,00 Muzyka taneczna. 

2155 Sylwetki kompozytorów polskich. 22,50 

Ostatnie wiadomości i komunikaty. 23,00 

Transmisja muzyki tanecznej z restauracji 
„Ustronie". 23,30 Zakończenie programu. 

ŚRODA, dnia 9 lutego 1938 roku. 

6.15 Pieśń; 6.20 Gimn. 6.40 Muzyka; 7.00 

Dziennik por. 7.15 Muzyka z płyt; 8.00 Audy 

cja dla szkół; 8.10 Przerwa; 11.15 Audycja 

dla szkół; 11.40 Toscanini dyryguje; 11.57 

Sygnał czasu i hejnał; 12.03 Audycja połudn. 

13.00 Wiadomości z miasta i prowincji; 

13.05 Chwilka litewska; 13.15 Orkiestrowe 

utwory J.'S. Bacha; 14,25 „Wszystko i nie” 

nowela Żeromskiego; 14.35 Muzyka popular- 

na; 14.45 Przerwa; 15.30 Wiadomości gosp. 

1545 „Chwilka pytań* — pogadanka dla 

dzieci; 16.00 „Uczmy się mówić*; 16.15 Łódz 

ka Orkiestra Salonowa;. 16.50 Pogadanka; 

1700 „18 lat na morzu* — odczyt; 17.15 

„Bracia Dunieccy i S-ka* — lekka audycja 

muzyczno-stowna; 17.50 „2М i* dobrzy ojco- 

wie wśród ptaków* — pogad. 18.00 Wiad. 

sport. 18.10 „Szczuczyn — zapomniane mia- 

sto“ — pogadanka Stanisława Lachowicza; 
18.20 „Dobra rada" — skecz Jerzego Zapaś- 

nika; 18.28 Muzyka z płyt; 18.35 „Znakomi- 

tość z Zachodu* — skecz w opr. Bojesława 

Piekarskiego; 18.50 Program na czwartek; 

18.55 Wil. wiad. sport. 19.00 „Na bałtyckim 

kursie" — nowela morska; 19.20 Koncert 

Ghóru Męskiego Mieszkańców Domu Akade- 

mickiego; 19.35 „Rozwój neotomizmu w Pol- 

sce" — odczyt; 19.50 W 18 rocznicę dostępu 

do morza — przemówienie gen. Stanisława 

Kwaśniewskiego; 20.00 Koncert; 20.45 Dzien- 

mik wiecz. 20.55 Pogadanka; 21.00 Koncert 

hopinowski w wyk. Róży Etkin-Moszkow- 

skiej; 21.45 „Charles Baudelaire“ — kwad- 

rans poetycki; 22.00 Kabaret muzyczny; 

22.50 Ostatnie wiad. 23.00 Muzyka tan. 23.30 

Zakończenie. 

E EERS SET ETROSSTTEETYTESISYETA 

Zamach samahū'ezų 
Wczoraj wieczorem w pobliżu kościoła 

św. Kazimierza zatruła się esencją octową 

17-letnla Natalia Kawecka, zam. przy ul. 

Tartaki 19. 

Pogotowie przewiozło ją do szpitala. 

Kawecka, która jest służącą, fargnęła się 

na życie po kłótni z pracodawczynią. (c). 

Zgon desperata 
Wczoraj zmarł w szpiłalu św. Jakuba 

19-letni Czesław Stankiewicz, zam. przy ul. 

Mickiewicza, którego znaleziońo 4 bm. w 

Cielętniku z oznakami zatrucia kwasem oc 

towym. 

Przyczyna samobójstwa, jak dotychczas,   nie została ustalona. (e). 

  

Proces czterech adwokatów 
W procesie czierech adwokatów, który 

od 10 ub. m. foczy się przed Sądem Okrę- 
gowym w Wilnie przemawiało już pięciu 

obrońców. Wczoraj rozpoczął swoje prze- 

mówienie arw. Andrejew. Mowa ta była 
oczekiwana z dużym zainteresowaniem, 
ponieważ adw. Andrejew broni oskarżo- 
nego Dyzenhausa, którego najbardziej 
obciążyły przemówienia prokuratora. Z te 
go feż względu sala sądowa była wczoraj 
przepełniona publicznością; wiele zaś 
osób nie mogło do niej się dosiać ku swe 
mu wielkiemu niezadowoleniu. 

Adw. Andrejew na początku zarzucił 
oskarżycielom, prok. Krzysztoniowi i Po- 
powowi, że używali, nie mając ku temu żad 
nej podstawy, zbyt ostrych słów I określeń   pod adresem oskarżonych. Nie ma dowo- 
dów na uzasadnienie określenia „banda | ców. 

adwokacka”, nie można feż odsądzać os- 

karžonych od czci i wiary w ten sposób, 
jak to robili oskarżyciele, 

Adw. Andrejew przyjmuje to, że w 
Rosji Sowieckiej mógł istnieć przymus od 
dawanła spraw majątkowych, kióre miały 
być załatwione poza granicami Rosji 
„Kredit Biuru“. Nie widzi jednak w tym 
zarzutu, obciążającego oskarżonych. Przy- 
mus taki mógł być podyl:towany racją sta 
nu. Sowiety nie chciały, aby Ich obywa- 
tel, posiadający ograniczone prawa włas- 
ności, miał większe uprawnienia w zalat- 
wieniu swoich spraw majątkowych poza 
granicami państwa. 

Dużo czasu poświęcił adw. Andrejew 
analizie dowodów w sprawie. 

Dziś dalszy ciąg przemówień obroń- 

(z.
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Kurjer Sportowy 
  

WKS „Śmigły”---WKS „Kotwica” (11 : 5) 
W niedzielę 6 bm. w teatrze br. Holeman 

w Pińsku odbyły się zawody bokserskie mię 

dzy wojskowymi drużynami „Śmigły* (Wil- 

no) i „Kotwica* (Pińsk). Rzadko kiedy sztu- 

ka a tym bardziej odczyt, przyciągnęły tyle 

publiczności, co urządzcny po raz pierwszy 

riLg. Teatr był przepełniony. 

Ogólnie zawody przeszły z przewagą 

„Šmiglego“. Gospodarze mają kilku rokują- 

exch nadzieję pięściarzy, jak Sadowski, Men 

fiel, Obiała, Porada, Wosiek i Bereziuk. Jed- 

nak brak treningu złożył się na honorową, 

jak na pierwszy raz, porażkę. 

W wadze muszej Godek (Śmigły) łatwo 

zwyciężył na punkty Lipa. 

W wadze koguciej Nowicki (Śmigły) po- 

łożył w drugiej rundzie na deski ringu przez 

k o. Sadowskiego. 

Remisowy wynik przyniosła walka Szcze- 

piorka z Mendlem prowadzona w dość oży- 

wicnym tempie. 

. Następna walka w wadze lekkiej przynio 

DB A 

Nowość! 

  
Cud techniki w dziedzinie 

* odbiorników bateryjnych. 

słe mocno niewyraźne zwycięstwo Dębickie- 

mu (Śmigły) na Obiałą. 
Najlepszą walką spotkania była bezwzglę 

dnie para Rodzicki — Porada (waga pół- 

średnia) zakończona zwycięstwem Porady 

(Kotwica) przez k. o. 

W wadze średniej zwyciężył na punkty 

Wosiek (Kotwica) Wiłdego bez wyraźnej 

przewagi. 

Technicznie opanowany Wraga (Śmigły) 

bez trudu wypunktował Hoffmana (waga pół 

ciężka). 

Ostatnia para Blum (Śmigły) i Bereziuk 
nie wykazała swych możliwości, już w dru- 

giej rundzie Bereziuk rzucony przez k. o. 

na deski ;czwolił sobie za długo wypoczy- 

wać. Obydwie ostatnie pary walczyły z re- 

zerwą, szczególnie zawodnicy z „Kotwicy 

stcsowali defensywę wobec przewagi wzro- 

stu i techniki gości. 

Na ringu b. dobrze sędziował p. Niesto- 

rowicz. Sędzią punktowym był p. Z. Kaleń- 

ski, obaj z Wilna. 

  

Nowość! 
Długo oczekiwana niedoścignionej jakości 7-obwodowa 

superheterodyna PHILIPSA 4-08 B. na rok 1988 
juž jest do nabycia w firmie 

Braci S. i M. LWOWICZ 
SKLAD PRZYBOROW ELEKTROTECHNICZNYCH, 
— RADIOWYCH, ROWERÓW i MOTOCYKLI. — 

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

      

  

Pierwsza Chrześcijańska 
SKŁADNICA 

w Wilnie, przy 
ul. Św. Jańskiej 7 

WIELKI WYBÓR 

WSZELKIEJ PRZĘDZY 

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

szynową, Przędzę pończoszniczą, Bawełnę' do tkanin wiejskich, Sieci rybackie 

CENY NISKIE     

  

Nieodwołalnie ostatni dzień 

DYMSZA i BODO 
jako „ROBERT i BERTRAND“ 

Jutro premiera? 
Rewelacja na skalę światową. Wielkie wydarzenie. 

Najczarowniejszy film jaki się widziało 
w ciągu ostatnich lat 

ROMANS 

SZULERA 
W roli gł. 
genialny 

reżyserem i wykonawcą tytułowej rol'. 

$acha GUITRY., 
który jest zarazem autorem scenariusza, 

Wystarczy ten jeden film, aby wszystko 
co było dotychczas, przestarzało się nagle. 

  

  

HELIOS | 
Nieodwoł. ostat. dzień 

Film, który wzbudził zninteresowanie całeao świata 

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

Wkrótce. Pierwszy polski film seksualno-obyczajowy 

ZA ZASŁONĄ 
  

Teatr „AU!-PRO-AU0“ — Ludwisarska 4, tel. 26-87 
  

„WESOŁE GIRRY ZIEL KI * 
Szampańska komedia muzyczna w 1 akcie oraz bogaty program rewiowy, w którym udział 
bierze cały zespół. Nadprogram świat. sławy trio ekscentryków BRAUN w now. repertuarze 

Początek o godz. 6.20 i 9-ej wiecz., w niedziele i święta o godz. 4-ej, 6.30 i 9:ej 
  

Wstrząsające arcydzieło filmowe : 

o6NISKO | WALĖ DLA ČIEBIE 
W roiach głównych: Camila Horn i Louis Graweure 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 
  

CERA TWSTA FEC 2EE% ge SETA-PEECJO 

   

     
   

„KURJER” (4356). 

Tabela mistrzostw 
bokserskich Polski 

W. tabeli drużynowych mistrzostw bok- 

serskich Polski prowadzi obecnie Warta, 

która najprawdopodobniej zdobędzie znowu 

tytuł mistrza. w Na drugie miejsce wysunął 

się na razie śląski Ruch. 

gier pkt st. zw. 

1) Warta 3 6:0 36 : 12 

2) Ruch 3 4:2 24: 24 

3) H. C.P. 3 2:4 21 :27 

4) Flota 3 0:6 15:33 

Dwie porażki reprezentacji 
piłkarskiej Pragi 

W międzymiastowym meczu piłkarskim 

rozegranym w Berlinie wobec 35 tysięcy wi- 

dzów Berlin pokonał Pragę czeską 4:1 (2:1). 

Wok 

Druga reprezentacja Pragi czeskiej wal- 

czyła w Pradze z reprezentacją Strassburga, 

przegrywając 1:3 (0:2). Zawody odbyły się 

wobec 10.000 widzów. 

Ballangrud mistrzem i 

łyżwiarskim świata 
W drugim dnin mistrzostw łyżwiarskich 

świata w jeździe szybkiej odbyły się w Da- 

vos dwie pozostałe konkurencje. Polak Kal- 
barczyk nie startował ze względu na odnie- 

sioną w sobotę kontuzję. 

Na 1500 mtr. zwyciężył Norweg Engne- 

stangen w czasie 2:15,9 przed Norwegiem 

„Ballangrudem 2:16,1 i Lotyszem Berzinsem 

2:16,4. 

Na 10.000 mtr. zwyciężył Norweg Bal- 

lungrud przed swoim rodakiem Mathisenem 

w jednakowym czasie 17:14,4. Obaj w ten 

sposób pobili rekord świata na tym dystan- 

sie. Trzecie miejsce podzielili Holender Lan- 

gedijk i Austriak Wazulek w czasie 17:28,2. 

W ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce 

1 tytuł mistrza świata zdobył Norweg Bal. 

langrud 190,907. 

2) Wazulek (Austria) 192,233. 

3) Mathisen (Norwegia) 192,660. 
4) Berzins (Łótwa) 194,197. 
5) Staksrud (Norwegia) 194,558. 

Cečylia Coledge zdetronizo- 
wana przez Megan Taylor 
W Sztokholmie rozegrane zostaly zawo- 

dy lyžwiarskie o mistrzostwo šwiata w jež- 

dzie figurowej pań. Zawody zakończyły się 

wielką niespodzianką w postaci zdetronizo- 

wenia mistrzyni świata Angiejk Cecylii Co- 

lcdge przez swoją rodaczkę Megan -Taylor. 

Trzecie miejsce zajęła Amerykanka Hedy 

Stenuf. Ogółem startowało 12 zawodniczek 

z 6 państw. Mistrzyni Austrii Emmy Puzin- 

ger musiała się wycofać z powodu kontuzji 

# Эо 
* MIGRENO-NERVOSIN" 

GUTEK 
ZASTOSOWANIE: 

GRYPA.PRZEZIĘBIENIE 
BOLE GŁOWY,ZĘBOWit.p. 

  

    

  

   

  

  

  

Wiadomości radiowe 
BUDOWA ROZGŁOŚNI DLA ŁUCKA. 

‚ Jak się dowiadujemy, Polskie Radio pro- 

wadzi w swych warsztatach w Mokotowie— 

równocześnie z montowaniem aparatury na- 

dawczej dla nowej rozgłośni w Baranowi- 
czach — budowę części dla nowej rozgłośni 

w Łucku. 

Zgodnie z przyjętym planem, radiostacja 

w Baranowiczach będzie niebawem wykoń- 
czena i na wiosnę rb. zacznie nadawanie pró 

bne, w czerwcu rozpocznie już normalną 

działalność propagandową. 

W następnym, bezpośrednim etapie, na- 

stiąpi montowanie części aparatury nadaw- 

czej dla rozgłośni w Łucku, aby uruchomie- 

nie i tej stacji "odbyło się również w prze- 

widzianym terminie. 

Rozgłośnia w Baranowiczach będzie pra- 

cowała na fali 711 m. 

Każda z dwóch nowych rozgłośni kreso- 

wych będzie nadawała z mocą 50 kw. w an- 

tenie. 

BOY-ŻELEŃSKI MÓWI PRZEZ RADIO. 

Dnia 8 lutego o godz. 18.55 w cyklu „Nie- 

Śmiertelne książki* mówić będzie o „Tri- 

slanie i Izofdzie* Tadeusz Żeleński-Boy, w 

którego przekładzie odczytane zostaną frag- 

menty poezji rycerskiej. Opracowana przez 

znakomitego Bediera ze starych tekstów Ie- 

genda ta wprowadzona została przed kilku- 

dziesięciu laty do literatury europejskiej i 

oczarowała swoim pięknem czytelników   wszystkich narodowości.   
  

   
      

Gysiękodotam... 
—Olto pełne troski pytanie Pani... 
—Niezawodnie! O ile dopomoże Pani 
naturze i usterki cery pokryje delikatnym, 
jak pył kwiatów, przylegającym, nieszko- 
dliwym, nadającym świeżość i mat 

  

Ks. Sapieha przeciwko skarbowi państwa 
Wczoraj wydział cywilny Sądu Apela- 

cyjnego rozpatrywał sensacyjne powódz- 
two księcia Sapiehy przeciwko skarbowi 
państwa o wyjęcie z posiadania Dyrekcji 
Lasów Państwowych olbrzymiej Puszczy 
Wielkowiejskiej, znajdującej się obecnie 
pod zarządem nadleśnictwa zdzięciol- 
skiego. 

Początkowe powództwo księcia Sapie- 
hy przeciwko skarbowi państwa obejmo- 

BILANS + 
Wileńskiego Prywatn. Banku 

Handlowego S. A. 

na 31 grudnia 1937 r. 
AKTYWA: Kasa i sumy do dyspozycji: 

zł 467.281.72; Waluty zagraniczne zł 1.341.79; 
Papiery wartość. i kupony zł 739.461.84; Pa- 
piery wartość. ust. kap. zapas. zł 64.680; 
Udziały konsorc. zł 50.000; Banki krajowe 
zł 22.188.32; Banki zagraniczne zł 33.701.60; 

Dyskonto zł 3.772.563; Protesty zł 182.323 49; 
Kredyty w rach. bież. zł 4.123.554.04; Poż. 
term. (ukł. za pośr. B-ku Akcept.) złotych 
1.012.462.84; Nieruchomości zł 1.153.424.02; 

Różne rachunki zł 225.273,58; Suma bilan- 
sowa zł 11.848.250.24; Dłużnicy z tyt. gwa- 

rancji zł 1.233.583.42; Inkaso zł 2.502.133.57; 

Razem zł 15.583.967.23. 

PASYWA: Kapitał zakładowy zł 2.500.000; 
Kapitały rezerwowe zł 127.908.81; Fundusz 
amortyzac. nieruchom. zł 24.796.02; Wkłady 
zł 5.895.269.07; Rachunki bieżące złotych 
155.896.36; Różne natychm. płatne zobowiąz. 

r! 60.653.32; Banki krajowe zł 791.348.38; 
Banki zagraniczne zł 243.59;  Redyskonto 
weksli zł 1.965.515.36; Różne rachunki zł 
318.478.68; Zysk zł 8.140.65; Suma bilansowa 

zł 11.848.24; Zabawiąz. z tyt. udziel. gwa- 
rancyj zł 1.233.583,42; Różne za inkaso zł 
2.102.133.57; Razem zł 15.583.967.23. 

RACHUNEK STRAT I ZYSKÓW: Na po- 
datek dochod. za r. 1936 zł 3.789.81; Procen- 
ty i prowizje wypłacone zł 525.799.75; Kosz- 
ly handlowe zł 342.920.30; Podatki złotych 
49322.54; Amortyzacja zł 12.928; Odpisy na 
dłużnikach zł 407.773.45; Zysk zł 8.140.65; 
Razem zł 1.346.884.69. Pozostałość zysku z 
r. 1936 zł 3.789.81; Procenty i prowizje po- 
brane zł 1.208.386.65; Różnice kursowe zł 
13.648.97; Dochody z nieruchomości złotych 

19.238.98; Zwrot sum dawn. odpisanych zł 
41.174.43; Różne zł 2.435.66; Rozem złotych 

1.346.884.69. 

  

  

  

  

    

zaziebieniem oraz grypą. 
"Do nabycia: we wszystkich aptekach 

stosowany przy reumatyžmie 

uśmierza bóle i chroni przed 

'9° 
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CASINO | 
Ostatni dzień 

Bożyszcze kobiet 

Robert   

wało szereg majątków o łącznym obsza- 
rze 43 tysięcy ha. Majątki te były w swcim 
czasie po powstaniu skonfiskowane przez 
rosyjski rząd zaborczy i przeszły na włas- 
ność rosyjskiego skarbu państwa. W Nie- 
podległej Polsce przeszły one pod za- 
rząd odpowiednich dyrekcji leśnych. Po 
wyjściu ustawy, pozwalającej na rewindy- 
kację majątków skonfiskowanych powstań- 
com przez rząd rosyjski, ks. Sapieha 
wszczął ten olbrzymi proces. 

Sprawa w ten sposób się rozwijała, że 
ks. Sapieha zdołał wejść w posiadanie 13 
tysięcy ha; kiłku zaś obiektów zrzekł się 
tak, że sprawa, rozpatrywana wczoraj, do- 
tyczyła dwóch obiektów o łącznym ob- 
szarze 5,5 tysięcy ha, znajdujących się w 
powiecie słonimskim. 

Z ramienia ks. Sapiehy występował ad- 
wokat Szyszkowski z Warszawy. 

Wyrok ma być ogłoszony pod koniec 
bieżącego miesiąca. Sprawa ze względów 
zrozumiałych wzbudza ogromne zaintere- 
sowanie. (z). 

AAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAA AAS AS AAAAAAAAAAAS 

й: DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa. 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skėrne. 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66. Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

  

  

DOKTOR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, weneryczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych. od godz. 9 -1 i 5—8 w. 

DOKTOR в 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 
Wileńska 28 m. 8, telefon 277. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

AKUSZERKI 
T YYYTYVYYYY 

AKUSZERKA 

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

3-gv Maja obok Sądu. 
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Handel i Przemysł 
TYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYVYYYYYYYYYYVYTY 

KARBOLINĘ SADOWNICZĄ do opryski- 
waznia drzew owocowych Graz nasiona in- 

spektowe poleca W. WEŁEa., Wiłno, Sado 
wa 8 — tel. 10-57; Zawalna 18 — tel. 19-51. 
  

Gustowne KOSZULE frakowe, jedwabne, 

popelinowe, modne krawaty W. NOWICKI, 

Wilno, Wielka 30. Własna wytwórnia obu- 

wia damskiego i męskiego. 

  

AAAAAKAAS 

Kupno i sprzedaż 
WYYYYYYYYYYYYYYYY 

KUPIĘ ZARAZ sosnowy budulec na budo 

  

  wę domu w Wilnie, ul. Chełmska Nr 25. 4, 

TAYLOR 
oraz najsłynniejsza tancerka świata ELEANOR POWELL w filmie który olśni wystawą, tem- 

pem i czarują- 
cymi melodiami 

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | „„ 7 
Stępowski, Zacharewicz, Węgrzyn, Łoziński i 

kir MARS przeniesiony 
na taśmę 
filmową 

Zdala ód świata cywilizowanego w niezbadanej krainie podbiegunowej, wśród Eskimosów, 
gór lodowych i płonących lasów rozgrywa się tragiczna przygoda „latającego doktora...” 

Piękny kolorowy nadprogram 

Zaczęło się w pociągu 

Kolosalne powodzenie. 

Nadprogram: DODĄTKI 
Początek o godz. 4-ej 

Największe i najpiękniejsze arcydzieło polskiej prod. filmowe] 

ER CH € FB CBE? ŚŚ 
w-g najpoczytn'ejszej powieści Dołęgi-Mostowicza. W rol. gł.; Barszczewska, Cwiklińska, 

in. Początki: 5—7—9;, w niedzielę od 1-ej 

Urok i czar Jacka Londona i Curwooda 

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

Baranowicze, ul. Ułańska 11 
Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 

Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 
3-go Maja 6 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

nicą 6 zł. z odbiorem w administracji zł. 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł, 2.50 

    
     

       

     

  

> CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr. 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz- 
ne 50%/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze= 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 
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