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Wobec wypadków 
poniedziałkowych 

W „Dzienniku Wileńskim w dniu 

36 stycznia r. b. ukazał się artykuł, w 

którym, chcemy wierzyć, człowiek 

chory i nieodpowiedzialny, — ше 

powstrzymany przez tych, którzy po 

noszą odpowiedzialność za pismo, w 

ohydny sposób znieważył pamięć 

Wielkiego Marszałka. Dziwnym zbie 

giem okoliczności ustęp ten został 

przeoczony przez cenzurę, i artykuł 

nie uległ konfiskacie. Uszedł on rów 

nież uwadze miejscowej prasy i spo- 

łeczeństwa. I dopiero zacytowany 

rzenie, którym zapłonęły serca Jego 

żołnierzy. 

Zbyt jednak wielką otaczamy mi- 

łością naszą bohaterską Armię, by for 

ma, w jakiej znalazła swój wyraz re 

akcja, nie napoiła nas głębokim bó- 

lem i serdeczną troską. 

I jeżeli szukamy wytłumaczenia 

dla wypadków dnia przedwczorajsze- 

go, to nie znajdujemy innych słów, 

jak słowa Wielkiego Marszałka wypo 

wiedziane przed laty na Komisji Bud- 

żetowej Senatu: 

przez „Naród i Państwo* w dniu o- 

negdajszym, doszedł on do świadomo 

ści Wilnian, w pierwszym rzędzie 

wojska. Nastąpić musiała reakcja i 

to nadzwyczaj ostra. Zbyt świętą jest 
Postać Wielkiego Marszałka w ser- 

cach Jego wiernych żołnierzy, by mo 

gli oni puścić płazem ohydny fakt 

znieważenia Jego Wielkiej Pamięci. 

„Honor służby w wojsku, tak 

ostro dowodzonym i indywidual- 

nie dowodzonym, prowadzi nieraz 

do konfliktów, kończących się 

śmiercią. Być może, że jest to źle, 

ale tak jest. Honor służby bowiem 

nakazuje obronę przełożonego i dla 

tego jest tak ciężką prawda służby 

wojskowej... 

Zbyt dobrze bowiem uświadamia 

my sobie, zwłaszcza tu w Wilnie, że 

Polska Jemu i męce Jego życia zaw 

dzięcza swe zmartwychwstanie, zwy- 
cięstwo i obecną pozycję w świecie. 
To też rozumiemy dobrze święte obu 

„„Zawsze się obawiam tych kon 

fliktów wewnętrznych u moich pod 

władnych, którzy by byli postawie 

ni w sytuacji możliwej dyskwalifi 

kacji siebie, jako oficerów. Nadto 

ciężka jest fa męka służby w tych 
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Zołnierze Wielkiego 
Marszałka 

ostro reagują na znieważenie 
pamięci swego Wodza 

Lokal „Dziennika Wileńskiego" opieczętowany 
W dniu 14 b. m. w godzinach wieczornych grupa ofice- 

rów dwuch pułków odznaczonych na sztandarach orderem 
Virtuti Militari przybyła do lokalu „Dziennika Wileńskiego”, 
do redaktora i wydawcy oraz autora artykułu pt. „C 0. Р.“, 
umieszczonego w „Dzienniku Wileńskim*, w którym to ar- 
tykule, w formie zamaskowanej, znieważono i zelżono Mar- 
szałka Józefa Piłsudskiego. Przybyli czynnie znieważyli oso- 
by, kierujące redakcją tego dziennika. 

Powiadomiony © powyższym starosta grodzki w Wilnie 
niezwłocznie udał się na miejsce zajścia i ze względu na 
bezpieczeństwo publiczne zarządził opieczętowanie lokalu 
redakcji „Dziennika Wileńskiego". 

Wobec wzburzenia licznie tam zgromadzonych oficerów 
$tarosta izolował osoby uprzednio znieważone. 

W sprawie powyższego artykułu w „Dzienniku Wileń- 
skim" prokurator Sądu Okręgowego przeprowadził docho- 
dzenie i skierował akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w 
Wilnie, a starosta grodzki wystąpił z wnioskiem do Sądu 
Q zawieszenie czasopisma pod nazwą „Dziennik Wileński". 

O zajściu tym wojskowe władze przełożone zostały 
powiadomione. 

Władze Uniwersyteckie zajęły się sprawą 
Powyżej podaliśmy komunikat oficjalny. Osobami izolowanymi są: 

Wydawca pisma Aleksander Zwierzyński, red. Zygmunt Fedorowicz oraz 
Autor artykułu p. t. „COP* prof. Stanisław Cywiński. 
at Wohee tego iż dr St. Cywiński jest docentem USB sprawą jego, jak 

£ dowiadujemy zajęły się również władze uniwersyteckie. 

Walne zebranie członków Synd. Dzien. W l. 
Również Zarząd Syndykatu Dzien. Wil. rozpatrzył wezoraj tę sprawę. 
Zarząd Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich postanowił zwołać na 
m. (w niedzielę), w lokalu Syndykatu, o godz. 11 w pierwszym termi- 

ча o godz. 11 m. 30 w terminie drugim Nadzwyczajne Walne Zgroma- 
e ezłonków Syndykatu. 

a: a zebraniu jest spodziewana Zw. Dziennikarzy Ža sėjos) 

20 b. 
nie, a 

obeeność delegatów Zarządu Głównego 
Polskiej. ZR 

  

warunkach, które dają niepowścią 

gliwe języki i łatwość niepowścią- 

gliwych określeń...* *) 

Niechżeż więc ta tak ostra forma 

rezkcji zahartowanych w ciężkich 

walkach serc żołnierskich na obrazę 

pamięci Twórcy i Zwycięskiego Wo- 

dza naszej Armii będzie przestrogą 

dla tych wszystkich w Polsce, którzy 

zatracają dziś poczucie wszelkiej od 

powiedzialności. Niech uświadomią 

scbie ci, którzy sjeją wiatr, że zbie 

rać będą burzę, tak niepożądaną i 

groźną nie tylko dla nich, lecz i dla 

całej Ojczyzny w obecnej chwili dzie 

jowej. 

*) Pisma Zbiorowe Józefa Piłsudskiego. 
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Szef OZN w Poznaniu 
POZNAŃ (Pat). W dniu 15 bm. o 

godz. 7.45 przybył do Poznania szef 
Gbozu Zjednoczenia Narodowego gen. 
Stanisław Skwarczyński. 

Na dworcu powitali p. generała 
przedstawiciele miejscowych władz 
GZN. W godzinach przedpołudnio- 
wych szef OZN odbył konferencje z 

| przedstawicielami miejscowego spo- 
łeczeństwa oraz organizacyj gospodar 
czych i społecznych. 

Q godz. 12 gen. Skwarczyński zło 
żył wizytę prymasowi Polski Jego E- 
minencji ks. kard. dr Augustowi Hion 
dowi. Wieczorem gen. Skwarczyński 
wyjechał do Warszawy. 

Finlandzki minister oświaty 
zwiedza polskie szkoły 

WARSZAWA (Pat). Bawiący w 
Warszawie finlandzki minister Oświa- | 
ty p. Uno Yorjoe Hannula zwiedził 
dziś w towarzystwie min. prof. Świę- 
tosławskiego, wicemin. prof. Alexan- 
drowicza i dyr. Pollaka szkołę pow- 
szechną im. Bema, .gimnazjum żeńs- 
kie im. Słowackiego. 

Wszędzie młodzież w tych szko- 
łach przyjmowała dostojnego gościa 
owacyjnie, wznosząc okrzyki na cześć 
Finlandii. 

Następnie p. min. Hannula zwie. 

  

| dził Centralny Instytut Wychowania 
Fizycznego. 

W ciągu dnia wczorajszego min. 
Hannula wpisał się do księgi audien- 
cjonalnej na Zamku Królewskim. 

O godz. 14 poseł finlandzki w War 
szawie min. Idman wydał Śniadanie, 
w którym wzięli udział min. Hannula 
min. prof. Świętosławski, wicem. prof. 
Alexandrowicz, wyżsi urzędnicy MSZ 
i Min. W. R. i O. P. oraz przedstawi- 
ciele T-wa Polsko-Finlandzkiego. 

O północy min. Hannula opuścił 
Warszawę. 

Marszałek migły - Rydz 
‚ 0 znaczeniu wychowania fizycznego 

  

Na zdjęciu — rzut oka na salę obrad Rady Naukowej W. F. Obok Pana Marszałka 
Śmigłego-Rydza siedzi na prawo pan premier gen. Sławoj-Składkowski. 

WARSZAWA (Pat). W ub. sobotę 
odbyło się plenarne posiedzenie Rady 
Naukowej W. F. w sali konferencyj- 
nej M. S. Wojsk. 

Obradom przewodniczył Marsza- 
tck Edward Smigły - Rydz, jako prze- 
wodniczący Rady Naukowej W. F.. w 
obecności premiera, generała F. Sła- 
woj - Składkowskiego, ministra spraw 
wojskowych, gen. dyw. T. Kasprzyc 
kiego, ministra wyznań religijnych i 
oświecenia publicznego, prof. dr W. 
Świętosławskiego oraz kompletu 
członków Rady Naukowej W. F. 

Jak donosiliśmy już przed paroma 
dniami w krótkim sprawozdaniu z po 
wyższego posiedzenia, Marszałek Śmi 
gły - Rydz wygłosił przemówienie 
wstępne. Przemówienie to, zarówno, 
jak i fakt, że Pan Marszałek brał ży- 
wy udział w dyskusji, będąc obecnym 
przez cały czas wielogodzinnych ob- 
rad, świadczą wymownie o dużym za 
inieresowaniu Pana Marszałka dla 
sprawy wychowania fizycznego. 

Obecnie ogłaszamy przemówienie 
Pana Marszałka, wygłoszone przy ot 
warciu plenarnego posiedzenia Rady 
Naukowej W. Е. 

Szanowni Państwo! 
Witająe Państwa na tym posiedze 

„niu plenarnym jako homo novus, 

chciałbym Państwa zapewnić. że przy 

wiodła mnie do Was nie tylko przy | 

jemnošė — bezsprzeczna zresztą — za 

siadania w Waszym gronie, ale ponie 

waż jestem odpowiedzialnym za przy 

gotowanie narodu do wojny, za przy 

gotowanie Państwa do kwestyj obron 
rych, kwestia wychowania fizyczne- 

go musi być zagadnieniem, które inte   

resuje. Jest przecież jasne i zrozumia 
łe, że sprawność fizyczna żołnierza i 
oficera jest bardzo decydującym ele- 
mentem naszych możliwości obron- 
nych. 

Niejednokrotnie, pomijając już 
kwestię szeregowca, który jest najbar 
dziej obciążony tą najezarniejszą pra 
cą i najcięższym trudem wojny, obser 
wewałem ofieera, który na ogół przy 
jemniejsze ma życie i mniejszą pracę 
pod względem fizycznym — wyższe 
žo oficera i obserwowałem niejedno 
krotnie, jak intelekt tego oficera, gdy 
siły fizyczne mu nie dopisują — upa 
da. Oficer zapomina o tym, czego się 
natrczył w czasie pokoju, staje się bez 
wolnym dzieckiem miotanym przez 
często tak wstrząsające wrażenia, na 
jakie wojna go naraża. 

Na jednym z pierwszych  posie- 
dzeń plenarnych Rady Naukowej, 
Marszałek Piłsudski wyraził się, że 
wojsko jest instytueją, która pracuje 
nad wychowaniem fizycznym w naj 
szerszej skali, na najszerszej płaszczy 
śnie. 

Tak jest i dziś. 

Niemniej, patrząc trzeźwo i jasno 
ra możliwości wojska, trzeba stwier 
dzić, że wojsko otrzymuje chłopaka 
już w pewnym wieku, wtedy, gdy już 
jest niemal całkowicie rozwinięty. Po 
za tym otrzymuje go na krótki okres 
ezasu, tak, że może raczej pewne rze 
czy dopełnić, zharmonizować, uspraw 
nić pod specjałnym kątem widzenia 
potrzeb wojskowych, dać pewną ogła 
dę fizyczną, ale nie może usunąć za 
sadniczych braków, które przynosi ze 
sohą do wojska. 

W tej samej sytuacji jest wojsko, 
jeśli chodzi o względy mora!ne. Zary 
zykuję jednak powiedzenia, iż sądzę, 
że w ciągu tych dwóch, a często nie ca 
łych dwóch lat, kiedy chłopak jest w 
wojsku, wojsko może raczej więcej 
zrobić pod względem jego wychowa- 
nia fizycznego. 

Gdybym na chwilę przestał być 
reprezentantem interesów obrony pań 
stwa, to i w tym wypadku muszę 
stwierdzić, że wychowanie fizyczne 
jest niesłychanie ważną rzeczą. Przy 
puszczam, że nie mylę się jeśli stwier 
dzę, że tylko kolaboracja jak najroz 
sądniejsza trzech czynników, a mia- 
powiecie: pracy intelektualnej i rozwo 
ju intelektualnego człowieka, wycho- 

wania moralnego i wychowania  fi- 
zyeznego, daje dopiero pełnego shar 
monizowanego człowieka, daję pelną 
kulturę*. 

Otwieram dzisiejsze zebranie ple 
narne Rady Naukowej odezytująe pro 
ponowany porządek obrad. 

  
Hitler wydaje polecenia Austrii 

LONDYN (Pat). Prasa londyńska 
donosi o komplikacjach powstałych 
na tle żądań wysuniętych przez kanel. 
Hitlera wobec kanel. Schuschnigga. 

Doskonale zazwyczaj poinformo- 
wany korespondent „Times'a* dono 
si, że prezydent Miklas nie zatwier- 
dził dotychczas projektu nowego po- 
rozumienia niemiecko - austriackiego 
omówionego w Berchtesgaden. 

Główną i b. żywołną dla Austrii, 
iak podkreśla korespondent, trudność 
stanowi sprawa przekazania nowemu 
ministrowi spraw wewnętrznych dr 
V. Seyss Inguartowi kontroli nad ea 
tą policją w państwie. Dotychczas służ 

ba bezpieczeństwa w Austrii stanowi 

odrębny dział nie podlegający kompe 
teneji ministra spraw wewnętrznych. 
lecz podporządkowany bezpośrednio 
kenelerzowi. Oddanie policji w ręce 
nowego ministra spraw wewnętrz- 
nych o sympatiach narodowo socjali 
stycznych stanowi według poglądów 
panujące w Wiedniu, koniec Austrii. 

Dlatego też to żądanie kanclerza 
Hitlera spotkało się w Austrii z silną 
opczycją. Dziś sprawa ta zadecydowa 
na zostanie przez gabinet austriacki, 

| który musi udziełić niezwłocznie od 
powiedzi. Kanclerz Hitler zastrzegł so 
hie bowiem, że pragnie otrzymać od 
powiedź na swoje żądanie S ašiai   iulro.
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Šoin obradaje na 
WARSZAWA. (Pał.) Dzisiejsze posie- 

dzenie plenarne Sejmu poświęcone było 
debacie nad budżetem Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych. 
Przed porządkiem obrad w związku z 

wczorajszym pismem p. prezesa N. I. K. 
krótkie oświadczenie osobiste złożył p. 

Hermanowicz. 

Sprawozdawca 
BUDŻETU MINISTERSTWA SPR. WEWN. 

pos. Wojciechowski wygłosił dłuższy re- 
ferał. с 

Na ws!ępie mėwca charekteryzuie prze 

bieg dyskusji przeprowadzonej na Komisji 
Budżetowej, następnie przechodząc do 
sprawy stowarzyszeń społecznych podkreś 
la nadmierną ich ilość oraz zgodne stano- 
wisko Komisji, uważającej, że przez nacisk 

administracji państwowej i przez odpowie 
dnią propagandę wśród społeczeństwa na 
leży dążyć do komasacji stowarzyszeń spo 

łecznych. 
Nasłępnie sprawozdawca przechodzi 

do zagadnień młodego pokolenia, wspo- 
minając o dużym rozpolitykowaniu mło- 
dzieży i wysuwając tezę o konieczności 

wychowywania młodzieży pod wpływem 
jednej ideologii dla dobra narodu i pań- 

stwa. 

Rozładowanie bezrobocia wśród mło- 
dzieży może być, zdaniem mówcy, doko- 

nane przez: 1) uprzemysławienie kraju, a 
szczególniej przez rozwój przemysłu wiej 
skiego i 2) przez unarodowienie handlu, 

przemysłu i rzemiosła. Tutaj kwestia mło- 
dego pokolenia zazębia się ze sprawą ży- 
dowską, ujimowaną przez młodzież w for- 

mie ostrej i radykalnej. Musi to jednak 
być ujęte w ramy programowego działa- 

nia, | w żadnym razie nie może się wy- 

tazić fizycznym terrorem, słosowanym w 
pewnych wypadkach w walce politycznej 

| ekonomicznej z ludnością żydowską. 

Przechodząc do kwestii żydowskiej 

polemizuje referent z posłem Sommerstei- 

nem, wykazując, że tezy wysunięte w re- 
leracie wygłoszonym na Komisji są wyde- 
dukowane z zasad ideologicznych syjo- 

nizmu, a uzgodnione z potrzebami kulłu- 

ralno-gospodarczymi narodu polskiego I 
wypływają z racji słanu państwa. Tezy 

sprawozdawcy były przez Komisję Budże- 
łową uznane za minimalny program na- 
rodu i rządu w sprawie żydowskiej. 

Następnie mówca przeszedł do kwestii 

ukraińskiej. : 
Słanowiąc większość ludności Rzpliłej, 

mamy prawo i obowiązek, podkreśla spra- 

wozdawca, wpływać na układ naszych sto- 
sunków demokratycznych w ten sposób, 
byśmy osiągnęli przynajmniej 75 procen! 

większości Polaków w naszym własnym 
państwie. 

W stosunku do pozostałej ludności mu- 
simy wytworzyć własny program, którego 

podsławą musi być z jednej strony akso- 
łułne uznanie przez te mniejszośc! racj: 

stanu państwa polskiego, jako czynnika 

nadrzędnego oraz górującej roli narodu 
polskiego w państwie po'skim, z drugiej 
strony musimy zapewnić mniejszościom 

równość w dziedzinie praw obywatelskich 
1 możność zachowania ich właściwości 

narodowo-kulfuralnych. Musimy tak postę 
pować, aby mniejszości te wychowywać 

dla państwa polskiego I wiązać je coraz 
silniej z państwem polskim. 

Najpoważniejszą mniejszością w Polsce 
fest naród ukraiński, Nie ma ani jednego 
rozsądnego Polaka i pałrioły, któryby uz- 
nawał możliwość ułożenia naszego współ- 
życia z ludnością ukraińską na gruncie pro 
gramu eksterminacji i wynaradawiania Uk- 
raińców przemocą. Natomiast każdy z nas 
uznaje, że musi się znaleźć taka forma 
wzajemnego współżycia, kłóra odpowie   

„KURJER” (4364). 

žolen hiditorstwa Spraw Wen. 
interesom poliłycznym państwa I narodu 
polskiego i aspiracjom kuituralno-narodo- 
wym mniejszości ukraińskiej. Osiągnięcie 
łego celu da. nam to, co nazywamy dziś 
normalizacją. 
Następnie odbyła się obszerna dyskusja. 
Sprawa normalizacji, zdaniem mówcy, 

tak długo nie ruszy z miejsca, jak długo 
wiele pozornie drobnych spraw, w istocie 
bardzo ważnych, nie zostanie wyświetlone 
w sposób uczciwy i komplefny. Jedno z 
najważniejszych, fo sprawa Cerkwi grec- 

ko-katolickiej, która została związana 
przez niektórych jej kierowników rajściś- 
lej z ruchem szowinistyczno-politycznym 
społeczeństwa ukraińskiego, 

W. imieniu. swoim i swoich wyborców 
narodowości ukraińskiej żądam od metro 
polity grecko-kałolickiego wyjaśnienia za- 
rzutów, jakie od dłuższego czasu publicz 
nie się formułują w związku z zużytkowa 
niem funduszów Cerkwi grecko-katolic. 
kiej, uzyskanych w formie dotacji skarbu 
państwa, jak też uzyskanych ze sprzedaży 
gruntów Cerkwi grecko-katolickiej. Proszę 
też rząd polski i N. I. K. P. o zbadanie i 
wyjaśnienie, czy i w jakim stopiu były 
należycie wykonane polskie ustawy skar- 
bowe, w kłórych wyraźnie określa się spo- 
sób użycia dołacj: skarbu państwa na cele 
uposażenia księży grecko-katolickich. | 

Jak wygląda loianość duchowieństwa 
grecko-kafolickieqo w praktyce? W moim 
posiadaniu znajdują się wykazy księży 
grecko-katolickich, sądzonych za różne 
sprawy, m. in. za polityczne. W aktach są- 
dowych: znajdujemy oskarżenia księży gr.- 
katolickich za zohydzenie i usiłowanie po-   
  

niżenia w cerkwiach nauki, praktyki I t 
rządzeń kościoła  rzymsko-katolickiego, 
Jaką odpowiedź ma na to Kuria Arcybi- 
skupia we Lwowie? — zapytuje pos. Woj- 
ciechowski. 

Napaść na ks, biskupa Chomyszyna go- 
dzi także w Jego Eminencję Ks, Nuncjusza 
który publicznie aprobował politykę ks. 
biskupa Chomyszyna. Nasze uczucia pol- 
skie i katolickie oraz tradycyjne prawo 
gościnności nakazują nam podnieść pro- 
łest przeciw zgorszeniu, jakim jest taka 
utajona krytyka lojalnych zarządzeń Ks. 
Nuncjusza Corłesiego. 

Referent przyłacza różne fakty od- 
twarzające działalność ukreińskich księży. 
Do normalizacji stosunków potrzeba — 
oświadcza pos. Wojciechowski — by Po- 
lacy w Małopolsce wschodniej nie byl: 
ukrainizowani przez cerkiew grecko-kato- 
licką. To jest naczelne żądanie Polaków 
naszej dzielnicy i w imię łego musi być 
rozciągnięty nadzór państwowy nad Cerk- 
wią grecko-kałolicką 1 zm'enione przep'- 
sy konkordału. 

Następnie mówca wnosi o przyjęcie 
budżełu Ministerstwa Spraw Wewn. w 
brzmieniu, uchwalonym przez Komisję Bu- 
dżetową i wykazującym w dochodach su- 
mę zł 15.038.000, a w wydatkach sumę 
zł 210.800.080. Przemówienie sprawozdaw 
cy p. Wojciechowskiego w swej części do- 
łyczącej zagadnienia ukraińskiego prze- 
rywane było okrzykami z ław posłów uk- 
raińskich oraz oklaskiwane przez posłów 
polskich, 

Następnie zarządzono przerwę dla u- 
słalenia kolejności mówców. 

LWÓW (Pat). Po zakończonych 
przemówieniach prokuratorów i ob- 
  

Już jutro 

  

CIĄGNIENIE I KLASY 
Spiesz I Kup LOS 

w szczęśliwej ko!ekturze 

gRUGp 
SZCZĘŚCIA: 

WILNO 
Wielka 44 — Mickiewicza 10   
  

  

Po konierencji Schuschnigga z Hitlerem 
WIEDEŃ +Pat). Dziś w godzinach 

rannych została zarządzona przez 
kanclerza Schuschnigga, jako prze: 
wodniczącego Frontu Ojczyźnianego, 
odprawa wszystkich przewódców kra 
jowych Frontu Ojczyźnianego, na któ 
rej obecni byli wszyscy członkowie 
rządu. Na odprawie tej omówiono sze 
reg konkretnych zarządzeń, wynika 
jących z austriacko - niemieckiej umo 
wy lipcowej, mających na celu uregu 
lowanie dotychczasowych trudności i | 
tarė w jej funkcjonowaniu. 

Według wiadomości z kół urzędo 
wych, dziś jeszeze ma nastąpić zmia 
na gabinetu, przy czym do rządu ma 
wejść mąż zaufania, a jednocześnie 
przedstawiciel austriackiej legalnej o 
pozycji (Betont Nationale), będącej 
prawym skrzydłem austriackich na- 
rodowych soejalistów, dr Seyss Ingu 
art. Objąłby on prawdopodobnie tekę 
ministerstwa bezpieczeństwa, a do- 
tychczasowy sekretarz stanu Skubl 
pozostałky na swym stanowisku. Nie 
jest również wykluczone, że nastąpią 
większe przesunięcia w gabinecie о- 
raz daleko idące zmiany na całym sze 
regu stanowisk administracyjno - po 
Etycznych. W każdym razie potwier- 
dzenie tych wiadomości o zmianie w 
łonie gabinetu oczekiwane jest z nie 
słychanym napięciem przez tutejsze 
koła polityczne. Zmianę w kierunku 
udziału w rządzie legalnej opozycji 
uważać należy jako pierwszy konkre 
tny wynik spotkania Hitłer - Schusch 
nigg. 

Należy dodać, że dziś rano został 
skonfiskowany „Prager Tageblatt“ za 
umieszczenie wiadomości, jakoby Hit 

Skutkó 1 bombų 

  

Jer miał zażądać od Schuschnigga, w 
czasie rozmów w Berentesgaden przy 
znania trzech tek austriackim narodo 
wym socjalistom. 

" Dziś nastąpi rekonstrukcja 
rządu w Austrii 

WIEDEŃ. (Pat.) Kanclerz Schuschnigg 
ma odbyć dzisiaj rozmowy z przewódcami 
Frontu Pałriofycznego. Według informacji 
korespondenta Havasa w środę mogą za- 

paść decyzje w Sprawie zmian w łonie 
rządu. 

Chociaż kanclerz Schuschnigg przyjął 
wczoraj posła włoskiego w kołach rządo- 

wych zachowują milczenie co do stanowi- 
ska Włoch do sytuacji, jaka wywiązała się 
po rozmowie kanclerza Schuschnigga z 
kanclerzem Hitlerem. Przypuszczają jed- 
nakże, iż Włochy mogły jedynie radzić, 
by Austria unikała impasu mogącego do- 
prowadzić do komplikacyj międzynarodo 
wych. 

W kołach monarchistycznych panuje 
depresja. Są one jednakże przekonane, iż 
'Schuschnigg nie mógł uczynić ustępstw w 
sprawie resłauracji. Korespondent Havasa 

twierdzi, iż ambasador niemiecki von Pa- 
pen opuści ostatecznie swe słanowisko 
jeszcze w ciągu bieżącego tygodnia. 

Czy Londyn i Paryż zabiorą głos 
w spraw'e 

PARYŻ. (Pat.]j Sprawa ausfriacka nia 
przestaje być przedmiotem głównego za- 
Interesowania prasy jak również I kół po- 
litycznych Paryża. Na wtorkowym posie- 
dzeniu Rady Ministrów min. Delbos w ob- 

szernym expose, jakie wygłosił na temai 
sytuacji międzynarodowej poświęcił dużo 
uwagi konferencji kanclerza Hitlera z kanc 
lerzem Schuschniggiem w Berchtesgaden. 

Z niedyskrecyj, Jakie przeniknęły z po- 

siedzenia Rady Ministrów. wydaje się, Iż 

kwesila austriacka była jednym z bardziej 
Interesujących punktów wymiany opinii w 

łonie rządu. 
Najbardziej charakterystycznym rysem 

nastrojów Paryża jest fakt, że prasa pary- 

ska, jak również i koła polifyczne porzu- 

ciły zupełnie pierwotny cplymizm, т Ja 

kim przyjęto fu spoikanie w Berchtesga- 

den. Pierwotne przekonanie, że konferen- 
cja obu kancierzy zakończyła się fiaskiem 

  Fołografia przedstawia wyrwę i zniszczenie dokoła niej, powstałe cd bomby lotniczej, która spadła w Szanghaju na zbiegu 

ulicy Tybet i Alei Edwarda VII. 

austriackiej 
dla kanclerza Hitlera, Jak to jednomyślnie 

donosili korespondenci wiedeńscy wiel- 
kich dzienników paryskich z „Temps” na 
czele, zapewniając zarazem, że sprawa re 
kontrukcji gabinetu wiedeńskiego jest nie 
aktualna, ustąpiło dziś miejsca nieukrywa: 

nemu pesymizmowi. Austria wyraźnie zna' 
duje się na skrzyżowaniu dróg — pisze 

publicysta Bourgues w „Pefit Parisien* 
Publicysta twierdzi, że ostateczna decyzja 
kanclerza Schuschniggca może mieć bar- 

dzo poważne konsekwencie dla syfuacj 
politycznej Europy. Według publicysty 
szanse oporu kanclerza Schuschnigga wo- 
bex pres'l niemieckiej są stosunkowo nie- 
wie!kie, sytuacja zmieniłaby się tylko w 
tym wypadku, gdyby mógł on liczyć na 
ponarcle re strony Mussoliniego. 

Bourgues, reprezentujący bardzo często 
opinię Quai d'Orsay — sugeruje w kon- 

kluzji, iż Paryż I Londyn winny zabrać 

głos, by podtrzymać kanclerza austriac- 

klego. Paryż i Londyn — pisze p. Bourgu- 
es — mygłyby w tej sprawie mieć coś do 
powiedzenia. Gdyby zdecydowały się na 
Jakiś krok, wówczas zadanie kanclerze 
Schuschniega byłoby bardzo ułatwione. 

Mimo tych apelów prasy nic nie wska- 

zuje na fo, by ze strony francuskiej pro- 
|tektowany był jakiś wyraźny akt poparcia 
; dłeiychczasowego stanowiska kanclerza 
Schuschniaga. Uwaga zwrócona |ast ra- 

| czej na Rzym, skąd dochodzą jednak do 
Paryża głosy raczej niepomyś!ne. 

„Parlis-Solr" w a!armującej depeszy na 
temat „dramatu ausf:lacklego” donosi ? 
Wiednia że jakkolwiek kanclerz Schusch- 
nigg opiera się jeszcze, to jednak presja 

Rzeszy rośnie. 

Zagadnienie chwili, według dziennika 

zbiega się tylko do tego zagadnienia, czy 
Seyss Inguart zostanie ministrem spr. we- 

wnętrznych i jednocześnie szefem bezpie. 

czeńsiwa, czy feż tyłko minisirem bez teki 
czy wreszcie obejmie ministerstwo spr. w” 
wnę'rznych z tym, że dofychczzsowy szef 
bezpieczeństwa Skub! zostanie podsekre. 
tarzem stanu. W każdym razia — kończ” 
korespondent „Parls-Sol“ — Mussoliai 
nie odpowiada już na apele Wisdnia, 

PRAGA. (Ра!.) Dziś hokejowa repra- 
zenłacia Polski rozegrała ostatni mecz we     

Doboszyński skazany 
na 2 lata aresztu 

rońców oraz po naradzie ławy przy- 
sięgłych. Ława przysięgłych odpowie 
działa większością głosów twierdzące 
na pytanie czwarte w brzmieniu na- 
stępującym: 

Czy oskarżony A. Doboszyński 
jest winien, że w nocy z 22 na 23 
czerwca 1936 r. w Myślenicach na 
czele grupy złożonej z 20 ludzi wydzie 
lenej ze swego oddziału zbrojnego 
wtargnął do lokalu posterunku poli- 
cji państwowej i zabrał stamtąd wspól 
nie z będącymi pod jego rozkazami u 
czestnikami wyprawy 14 karabinów 
4 rewolwery, amunieję i inne przed- 
mioty wyekwipowania policyjnego © 
gólnej wartości 2.500 zł. 

Q godz. 21.35 zapadł wyrok prze- 

ciwko inż. Adamowi Doboszyńskie- 

mu. 
Został on skazany za wtargnięcie 

na posterunek policji w Myślenicach 

| zabrania stamtąd bro 1 na jeden rok 

aresztu oraz za posiadanie broni z 

art. 47 rozp. © broni na jeden rok i 

sześć miesięcy aresztu. Sąd orzekł łą 

czną karę dwuch lat aresztu z zalicze 

niem aresztu Śledczego. Od reszty za 

rzmtów sąd oskarżonego uniewinnił. 

Sąd zaopatrzył wyrok motywami 

usfnymi. Przysięgli potwierdzili fakt 

wtargnięcia Doboszyńskiego na poste 

runek P. P. i jego rolę kierowniezą w 

tym fakcie. Wobec tego, należało przy 
jąć, że Doboszyński, kierując akcją 

ludzi uzbrojonych, polecił im zdemo 

lować lokal posterunku P. P., czym 

dopuścił się przestępstwa z art. 252 

par. 1. Ponieważ Doboszyński polecił 

zabrać z posterunku broń, jak rów- 

nież sam broń posiadał, postępowa- 

nie jego podpadło pod art. 47 rozp. 

o broni. Jako okoliczność łagodzącą 

sąd przyjął dotychczasową niekaral- 

ność oskarżonego, a jako obciążającą 

— tecą inteligencję i stopień wykształ 

cenia. 

Po egłoszeniu wyroku adwokat Sty, 

aułkavski nastawił wniostk © zmia 

ne środka zapobiegawczego i wypusz 

czenie oskarżonego na wolną topę. 

Przewodniczący Dysiewiez eświad- 

czył, że wniosek ten będzie rozpatrzo 

ny przez sąd na posiedzeniu niejaw- 

"nym. 

Warszawa w śniegu 

WARSZAWA (Pat). Padający od wczoraj 

dicbny śnieg w Warszawie spowodował n:e 

znaczne opóźnienia w komunikacji tramwa 

jowej, szczególnie na przedmieściach stoli- 

cy, gdzie tory zostały śniegiem zasypane. 

Nad oczyszczeniem Warszawy ze śniegu 

pracowało przez całą dobę blisko 5000 bez 

rokotnych, zaangażowanych przez zarząd © 

czyszczania miasta. 

Na kolejach podmiejskich ruch odbywa 

się na ogół normalnie a opóźnienia nie prze 

kraczają kilku minut. 

Jedynie pociągi dalekobieżne przychodzą 

d. Warszawy z większym opóźnieniem. Na 

wszystkich torach pod Warszawą brygady 

robotników pracują nad oczyszczaniem to- 

rów ze Śniegu. 

Kronika telegraficzna 
— Wr. ub. wystawiono na Litwie na 

licytację 1653 gospodarstw rolnych, zadłu- 

żonych na sumę 9.732.665 htów. 

— Kilka eskadr wodnosamolotów ja- 

pońskich dokonało nalotu na prowincję 

Kuang Tung, gdzie obrzuciły bombami 

szereg punktów strategicznych, a zwłasz- 

cza linię kolejową z Kantonu do Hankou. 

Wyrządzone szkody są znaczne. Lotnicy 

japońscy bombardowali również dżonki 

chińskie, transportujące materiał wojenny 

tungu. 

= ką waka wybuchło przesilenie po- 

lityczne. Premier prowincji Bihar Suśna po- 

dał się do dymisji, z powodu odmowy 

zwolnienia 35 więźniów poliłycznych. Dy- 

misja miała nasłąpić pod wpływem Gan- 

dhiego, ktėrego Sinha jest zwolennikiem. 

Należy dodać, że w Bengalu ilość więź 

niów politycznych wynosi 400. 

— Siedem księżniczek japońskich, na- 

leżących do rodziny cesarskiej zgłosiło stę 

na ochołnika w charakterze saniłari: rzek. 

— Czynny póiriotyzm japoński. Druga 

seria tzw. „bonów patriotycznych”, wy- 

puszczona na sumę 50 milj. yen została 

rozkupiona w ciągu 80 minuł. 

Geł*» warszawska 
z dnia 15.11 1938 r. 

Papiery procentowe: 3 proc. Inw. 1 em. 

21.88 serie 92.00; 3 proc. Inw. 2 em. 82.13 

arie nienotow.; 4 i pół proc. Wewnętrzna 

64.38; 5 proc. Konwersyjna 68.13; 4 proc: 

Prem. Dolar. 42.50. 

Polska przegrała ze Szwajcarią 
wstępnej puli, przegrywając ze Szwajce 
nią 7:1 (0:3, 0:1, 1:3). 

 



    

„KURJER” [4364]. 

RUCK 
(Jak powinno wyglądać Zakopane) 

(ikorespomdencja własma) 

Innbruek, w lutym. 

Dzisiejsza Austria to bardzo dziw 
ay kraj. Dzieli się na trzy zasadnicze 
części: Wiedeń (1/4 ludności), miasto 
zabytków i niewygodnie położone cen 
trum intelektualne, część wschodnia, 
nędzna, rolnicza i nizinna i trzecia 
część to Tyrol. Długa, wyciągnięta 
kiszka, licząca 700 km, od Wiednia 
do granicy szwajcarskiej, stanowi 
miejsce licznych wycieczek narciars 

kich i sportowych nie tylko z samej 
Austrii, ale z Włoch, Szwajcarii, Nie- 
miec, Czech i Francji. Pod względem 
krajobrazów jest to niezrównana tra- 
sa. Pociąg wije się wzdłuż doliny, co 
chwila przebiega brzegiem przepaści, 
przelatuje tunele, z hukiem mija mo- 
„sty nad górskimi strumieniami. 

W centrum tego wszystkiego leży 
niewielkie, 70 tys. liczące miasto, Inn 
skruck. Dziwne to miasto. Nie daje się 
do niczego przyrównać. Jest większe 
od niejednego z naszych miast woje- 
wódzkich, a jednak żadne miasto sie 
demdziesięciotysięczne nie ma uni- 
wersytetu. Ma świetnie zorganizowa- 
ną komunikację (autobusy, tramwa- 
je, wycieczki zamiejskie), a jednak 
tempo życia jest tu powolne i spokoj. 
ne. Można by zaryzykować powiedze- 
nie, że jest to życie „prowincjonal- 
ne*. Umieszczony w środku olbrzy- 
miej doliny, dzielącej Tyrol na dwie 
cześci, jest Innsbruck naturalnym pun 
ktem, w którym zbiegają się wszyst. 
kie drogi tej części Alp. Biorąc pod u 
wagę dzisiejsze stosunki jest to najdo 
godniejsze miejsce dla wypadów spor 
towych: narciarskich i alpinistycz 
uych, wysokogórskich. 

Gdy mówimy „Tyrol* mamy za 
raz na myśli fartuszki, krótkie spo- 
denki, tyrolskie kapelusiki z piór: 
kiem i walce, śpiewane falsetem. Na 
prawdę są to góry, o wiele wyższe niż 
Tatry, o wiele bardziej od nich ma- 
lownicze i niebezpieczne. Innsbruck, 
położony na wysokości 500 m nad po 
ziomem morza, posiada kolejkę lino- 
wą, która w ciągu 40 minut wyciąga 
na szczyt Hafelekar, wysokości 2334 
m., jest to najbliższa wysoka sóra i 
stąd dokonuje się (z wys. 1900 m) zja 
zdów narciarskich; na szczycie tejże 
góry znajduje się laboratorium prot 
Hesza, badacza właściwości promieni 

słonecznych. Bo też wszystko to przez 
niesamowitą, jak dla nas wilnian i- 

lość dni w roku kąpie się w soczy- 
stych, miękkich promieniach słońca. 

Przypomnijmy sobie, że najwyższy 
szczyt Tatr (Gerlach, będący po czes 
kiej stronie) liczy 2.663 m i że ko- 
lejka na Kasprowy wyciąga do nie 
pełnej wysokości 2000 m, zaczynając 
cd 900 m (mniej więcej) a uświadomi 
my sobie rozmach i rozmiary austria 
ckiej antrepryzy, wybudowanej nb. 

wyłącznie kosztem miasta. Wszyscy 
wrogowie kolejki linowej (autor ni- 
niejszego był skłonny siebie do nich 
zaliczać) po jednej przejażdżce prze- 
konują się ile dobrodziejstw daje ta- 
ka podróż. To nie tylko wygodne doj 
Ście do terenów narciarskich, ale rów 
nież możność wyciągania ludzi chs- 
tych, którzy o własnych siłach nigdy   

by do takich wysokości nie dobrnęli 
Względy estetyczne są tylko jednym 
z 1iesłusznych argumentów. 

Owszem. Jest tu coś, co urąga tym 
slrasznym, popękanym skałom, coś co 

wprowadza ludzki, pełen poezji i he- 
roizmu pierwiastek do tego księżyco- 
wego pejzażu.To smutne, że wtedy, 
gdy chodzi o dokonanie jakiejś pra- 
cy, która wstrząsa naszymi przyzwy 
czajeniami, imamy się argumentów 
estetycznych. W Zakopanem można 

było dziesiątki lat budować najszpel 
niejsze hoteliki na zboczach gór, ła- 
mano i niszczono krzewy, zohydzono 
miasto do ostatnich granie i kiedy 
ktoś mówił o zastosowaniu jakichkol 
wiek względów estetycznych — mówi 
ło się, że jesteśmy na to za ubodzy, 
że nie czas i t. d. Natomiast z „astety- 
cznej* armaty strzelano do kolejki li 
nowej. Oczywista można to uważać 
za błahy wypadek, ale są jaskrawsze. 
W Wilnie znosimy cierpliwie ulicę Za 
walną jedną z najgłówniejszych arte 
ryj, co dzień przechodzimy koło ohyd 
nych parkanów na placu Katedral- 
nym ale kiedy poszło o wybudowa: 
nie ćlektrowni, a więc zdeklarowanie 
się wyraźne po stronie Europy Zacho 
dniej, umożliwienia kulturalnego by- 
tu tysiącom ludzi, w ogóle zmiany ob 
licza kraju, wtedy żongluje się argu- 
mentem estetycznym. A przecież moż 
na sobie trochę połamać główkę i wy 

budować elektrownię tak, że ją potem 
tylko za pieniądze pokazywać, jako 
cudo pięknej techniki. Wilno, miasto 
artystów, chyba stać na to. Czymże in 
nym były zamki średniowieczne, jak 
nie rzeczami użytkowymi, a przecież 

pzęknymi. 
Ale oto spuszczamy się w dół i   

znów iesteśmy w Innsbrucku. Ludzie 
nie od dziś poznali się na walorach 
tego miejsca, skoro najstarsze notat 
ki o nim pochodzą z r. 870 (w. IX). 
To miasto, w którym najchętniej prze 
bywał cesarz Maksymilian I, tak zwią 
zany z dziejami Polski za czasów Zyg 
muntowskich (r. 1515). Każdy nowy 
władca, każdy udzielny książe, a póź 
niej każdy habsburski namiestnik zo 
stawiał po sobie jakieś budowle, jakieś 
fundacje, aż do założenia uniwersyte 
tu włącznie (r. 1675). Dziś jest to coś, 
jak siedziba województwa, miasto zre 
sztą wyraźnie nastawione na turysty- 
kę i świetnie pod tym względem zor 
ganizowane. 

Jest rzeczą nie pozbawioną pew- 
nej wymowy życie żulturalne tego mia 
sta (70.000 ludzi, przypominam). W 
tygodniu, w którym tam byłem, w te 
atrze odbywały się codzienne przed- 
stawienia, raz w tygodniu opera, raz 
w tygodniu operetka. Oprócz tego ist 
nieje tu Musikvereinhaus, gdzie się 
odbywają przeróżne koncerty. latem 
ilość przedstawień zwiększa się znacz 
nie. Kiedy się pomyśli, że do Wilna, 

miasta blisko cztery razy większego, 
opera zjeżdża raz na miesiąc, wtedy 
barometr kulturalny doskonale wska- 
zuje miejsce, które zaimujemy wśród 
narodów cywilizowanych. 

W Innsbrucku, czystym, ładnym, 

starym mieście jest moc obcych tury 
stów. To tak, jak Zakopane. Wszyscy 
wiemy, jak wygląda zimowa stolica 
Polski. Innsbruck stanowi piękny 
wzór. Tak musi być zorganizowane i 
tak urządzone miasto, żyjące z tury- 
stów, a oprócz tego mające pretensje 
do posiadania swego własnego, wcale 
interesującego oblicza. ernó. 

„Poglebianie“ reformy rolnej 
w Litwie 

Organ ludowcėw „Lietuvos Žinios“ wy 
raža pogląd, że główną przyczyną wszyst- 
kich bolączek w życiu Litwy jest fakt, że 
reforma w Litwie była przeprowadzona 
zbyt łagodne I że pozostawiła zbyt duże 
majątki. Zaznaczyć przy tej okazji irzeba, 
że normą niepodlegającą wywłaszczeniu 
początkowo było 80 ha, potem przy przyj 
ściu do władzy narodowców norma ta zo 

słała zwiększona do 150 ha. „Lietovus Żi- 
nios“ zapytuje, czy nie należało by w imię 
sprawiedliwości społecznej i dobrobytu 
kraju pomyśleć o pogłębieniu reformy rol 
nej przynajmniej przez zastosowanie jei 
pierwotnych zasad (80 ha) i wstrzymanie 
udzielania ulg właścicielom majątków. 

Reforma rolna dotknęła 2.230 mająf- 

ków, jak wiadomo w olbrzymiej większo- 
ści znajdujących się w rękach polskich, 

Szukasz miliona? 
Kup u nas los, 

bo na nas kolejka 

A. Zajączkowski 
Wileńska 42 (Dom Of, Pol.) 

  

Po przeprowadzeniy reformy wiele pol 
skich majątków piżykzić w ręce lifewskie, 
niemało jednak dworów we władaniu 
dawnych właścicieli pozosłało. Myśi pog- 
łębienia reformy rolnej jest więc dalszym 
zamachem na uszczuplany polski stan po 
siadania. 

Nie należy jednak przypuszczać, żeby 
głosy te znalazły oddźwięk w obecnych 
sterach rządowych wśród narodowców bo 
wiem, wyższych urzędników litewskich, u- 
widacznia się wyraźna tendencja do lo- 
kowania kapiłałów właśnie w ziemi. 
Szczególnie starają się oni o nabywanie 
dawnych wielkopańskich siedzib. 

Osłatnio w ten sposób, w ręce litew- 
skie przeszło kilkanaście majątków, które 
na przełargach ogłoszonych przez Bank 
Rolny nie znalazły nabywców. — Złośli- 
wi mówią, że jest to drugi, nieoficjalny 
etap „reformy rolnej", te swego rodzaju 

jej „pogłębianie”. 

Należy ubolewać, że w tej dziedzi- 
nie nie znać z naszej strony żadnej reak- 

cji, i że nie znajdujemy sposobów, by za 
pobiec temu uszczuplaniu naszego stanu 
posiadania. ке 

78 LAT 

  

Bandera polska od lat 18 dumnie powiewa nad brzegiem Bałtyku. 

NA WIDOWNI 
BERSTTCHA 

KURS DZIAŁACZY WIEJSKICH OZN 
W GRODNIE. 

W Grodnie odbył się dwudniowy kurs 

działaczy wiejskich z kiłku powiatów kreso 

wych. Na kurs ten przybyło około 100 osób, 

przeważnie kierowników oddziałów gmin 

nych Obozu Zjednoczenia Narodowego, jak 
również cały szereg działaczy spółdzielczych 

e!az gospodarczych. Na kursie wykładali: 

poseł Łazarski, prezes O. Z. N. okręgu bia- 

łostockiego, prof. Wrzesiński, sen. Terlikow 
ski oraz red. Ostoja z Warszawy. 

KONGRES STR. LUDOWEGO 
PRZY DRZWIACH ZAMKNIĘTYCH. 

Na dzień 27 i 28 lutego br. został zwoła- 

ny Kongres Stronnictwa Ludowego do Kra- 

kowa. W obradach ma wziąć udział przesz- 

10 600 delegatów z całej Polski. Obrady Коп- 

gresu Stronnictwa Ludowego będą miały cha 

rakter Ściśle wewnętrzny i w związku z tym 

nie będą dopuszczeni na salę obrad absolut- 

nie żadni goście, ani przedstawiciele innych 

organizacyj i stronnictw politycznych, nawet 

ideowo zbliżonych do Stronnictwa Ludowe- 

go. Nie będzie też dopuszezona prasa, poza 

przedstawicielami prasy Stronnictwa Ludo- 

wego, którzy będą informować, w krótkich 

komunikatach o przebiegu obrad Kongresn. 

GEN. HALLER WE LWOWIE. 

Do Lwowa przybył gen. Haller i z tej o- 

kazji miejscowe sfery, zbliżone do Fronfu 

Morges, urządziły polityczną imprezę. Rano 

odbyło się nabożeństwo z kazaniem ks. Pa- 

aasia, po czym w Teatrze Wielkim (?) odby- 

ło się zebranie z udziałem prof. Grabskiego 

St i działacza Frontu Morges p. Pawłowskie 

go, a z kolei wysłano telegram do Paderews- 

kiego 1 gen. Sikorskiego. Przemawiał również 

gen. Haller. W zebraniu również wziął udział 

p. Popiel i inni reprczentanci Frontu Mor- 

ges. Społeczeństwo Iwowskie zajęło wobec 

imprezy Frontu Morges rezerwę. przy czym 

niesmak wzbudził ten fakt, że polityczną I zu 

pełnie przejrzystą akcję połączono z 20-le- 

ciem Rarańczy. Udział uczestników w impre 

  

zie lwowskiej był minimalny, bo wynosił za- 

ledwie około 150 osób. 

NOWY PREZES 

POZNAŃSKIEJ APELACJI. 
W najbliższym czasie Prezydent R. P. 

podpisze nominację prof. dr. Bronisława 

Stelmachowskiego na stanowisko prezesa A- 

pelacji Poznańskiej. 

Prezes prof. dr. Bronisław Stelmachowski 

stanowisko swe obejmie z dniem 1 marca rb. 

UCHWAŁY PRZECIWKO ŻYDOM 
Z RUMUNII. 

Na walnym zebraniu Związku Kupiectwa 

Polskiego w Krakowie powzięta została rezo 

Inoja, występująca przeciwko emigracji % 

dów rumuńskich do Polski. Zarząd krakows- 

ki Związku Polskiego rezolucję tę przesłał 

na ręce Pana Premiera Sławoj-Składkows- 

kiego 1 posła na Sejm ks. dr. Józefa Lubel- 

skivgo. 

KURSY WICIOWCÓW 
W WOJEW. ŁÓDZKIM. 

Na terenie woj. łódzkiego Związek Mło- 

dzieży Wiejskiej zorganizował w kilku po- 

wiatach kursy społeczno-polityczne. W kur 

szch tych bierze bardzo liczny udział mło- 

dzież tej organizacji. 

ODCZYT KS. PRAŁATA KWIAT- 

KOWSKIEGO NA ZEBRANIU O.N.R. 

W WARSZAWIE. 

13 bm. w Warszawie na zebraniu O.N.R. 

„Fałanga* wygłosił odczyt ks. prałat Kwiat- 

kowski na temat „Ofensywa komunistów na 

Polskę”. 

ZJAZD ZW. PODOFICERÓW REZ. 
W MAJU. 

Odbyło się w Warszawie plenarne posie- 

dzenie Zarządu Głównego Związku Podofice- 

rów Rezerwy R. P., na którym rozpatrywano 
sprawy organizacyjne i ideowe Związku. 
Zwołanie Zjazdu Walnego projektowane jest 

w maju b. r. 

Kontrasty holenderskie 
(fkorespomdencja własna) 

Haga, w lutym. 

Wczoraj szalał huragan nad mo- 
rzem. Nawet w wąskich ulicach Hagi 
Wył wicher, jak wściekły, targając ok 
Rami i spychając pod ściany przecho- 
dniów; cóż dopiero dziać się musiało 
ha otwartym morzu? 

Korzystam z niedzieli, korzystam 
ze słońca, korzystam z resztek wiatru, 
Šo się jeszcze szamocze wśród do- 
Mów Hagi, siadam w tramwaj i w 10 
ininut, za 10 centów dojeżdżam z cen 
vum prawie miasta na plażą w Sche- 
€ningen. Widok rozbujanego morza 
prawdę wspaniały. Wczoraj fale 

czeżć musiały kamiennej grobli, ota 
w„jacej kilkometrowej wysokości 
a Fm Schweningen. Dziś cofnęły się 
sig llką metrów, pozostawiając zanie 
wady mokrym piaskiem schody, pre- 

Ace z grobli na plażę; po świe- Ёуп VM pį Bas 2 
dzie, Piasku żerują stada wron i mew, 

"ozi S Szukają muszelek; morze, sza 
„€0ne, | bialopieniste — — 
iem sj aż jak 

wala olbcĘ 36 huczy, kłębi się, prze- 
"a kilk "zymimi falami, wypryskując 
m; Bia jg RÓW wzwyż pioropusza: 
rzez К l Z łoskotem przewalając się 

mały r Senne ściany, osłaniające 
ybacki port w Scheweningen.   

Szereg wspaniałych hoteli-pala- 
ców Śpi, pospuszczane żeluzje, puste 
tarasy, puste przeważnie sklepy na 
promenadzie — ale ludzi moc! słoń- 
ce świeci i grzeje, od morza idzie 
wiatr tak silny, że iść ulicą trudno, 
gdy się go ma w plecy. Ma się wraże- 

nie, że lada chwila porwie i rzuci 
gdzieś na diuny. 

Wicher coraż się wzmaga; zaczyna 
nieść piasek, który, wilgotny, sunie 
cieniuchną warstewką po ziemi, w 
iakiej jednak masie, że po chwili po- 
krywa jezdnię; dosyć mam wiatru. 
dosyć piasku, wdzierającego się w 
oczy, siadam w tramwaj i po kwa- 

dransie znajduję się — po przejecha- 

niu olbrzymiego parku — Schewenig 
sche Boschjes i lasek w centrum Ha- 

gi. 

Park ten przed kilkunastu laty je- 
szcze stanowił cel zamiejskich wycie- 
czek mieszkańców Hagi, a Schwenin- 
gen było osadą rybacką i kąpieliskiem 
mcerskim pod Hagą. W ciągu kilkuna- 
stu iat ostatnich Haga szybko się roz 
budowała w kierunku północno-za- 
chodnim — ku morzu — i obecnie zla 
ła się załkowicie z Scheweningen, tak, 
że plaża stanowi już część samego mia   

sta, zachowując jednak swą odrębną 

nazwę. 
W Schweningen Boscjes powstały 

wille-pałacyki zamożnych Holendrów, 

pobudowano pensjonaty, przeprowa- 
dzono linie tramwajowe i dziś można 
za 10 centów, w ciągu 25 minut, doje- 
chać z głównego dworca w Hadze 

  Trzy Holenderki zajadają ze smakiem trady 

cyjne świąteczne ćwibaki, upieczone z oka- 

ji narodzin księżniczki,   
przed Kurhaus w  Scheweningen, a 
ktoś mieszkający w zach.-północnej 
części miasta — w 8 — 10 minut — ką 
pać się latem w morzu (nawet i teraz, 
jeśli kto zechce). 

Nad brzegiem morza powstał sze- 
reg hoteli-pałaców, osada rybacka 
zmieniła się w eleganckie kąpielisko 
morskie, najładniejsze pono na Mo- 
rzu Północnym. 

Sama Haga stanowi dziś rezyden- 
cję dworu królewskiego, jest siedzibą 
rządu, stanów generalnych. przedsta 
wicielstw - dyplomatycznych obcych 
państw i przeważnie co osobliwszych 
i zamożniejszych Holendrów.  Miesz- 
kanie w Hadze uważane jest za „def- 

tig“ (określenie na wszystko, co jest 
wytworne, eleganckie). Stąd miasto 
wygląda na ogół zamożnie. Centrum 
między: willową częścią miasta — od 
morza — a biedniejszą dzielnicą koło 
dworców — położone, grupuje się w 
około „Binnenhof'u*, zamku, który 

zapoczątkował w XIII w. Wilhelm II, 

graf Holandii, budując zameczek, wo- 

koło którego powstał później obecny 

„Binnenhof* — kompleks olbrzymi 

różnych budynków, kościoła, pała- 

ców, zameczków, starszych i młod- 

szych; obecnie Binnenhof jest siedzi 

bą rozmaitych urzędów. Wokoło Bin 
nenhofu gromadziły się pałacyki, na- 
leżące do rodzin bliżej dworu stoją- 
cych, — obecnie różne ministerstwa.   

hotele, banki itp. i powstała zwykłą 
koleją część handlowa miasta o Wi- 
cach tak wąskich, że ledwo jedno au- 
to przesunąć się po nich może, ulice 
przeładowane sklepami, olbrzymimi 
wystawami, gwarem i tłumem, wędru 

jącym zwykle środkiem jezdni, gdyż 
rzadko jaki automobilista obcy przy- 
bysz zwykle) zapuszcza się w ten la- 

birynt, w którym trzeba się przewijać 

wśród tłumów. 

Stopniowo ulice stają się szersze, 
ale i pustsze. Sklepy ustępują miejsca 
biokom domów mieszkalnych, — prze 

ważnie przez sfery rzemieślnicze i ro- 

botnicze zamieszkałych, wreszcie 
tramwaj wjeżdża w długą ulicę wylo 
tową w stronę Delftu, kończą się do- 

my haskie, przez 5—6 minut. jade 
wśród łąk i naturalnie kanałów i wjeż 

dżam do Delftu. 

Małe miasteczko, liczące obecnie 

ckoło 52.000 mieszkańców, ciche i za 

dumane nad swymi kanałami, trochę 

przypomina swym rynkiem staro-nie 
mieckie miasteczka. Ale tylko ryn 
kiem, bo nie ma w nim chyba ani jed 
nej normalnej ulicy: wszędzie woda. 

Kanały przecinają ulicę w kilku miej 

scach, czasem pół ulicy stanowi ka- 
nał, a drugą połowę — jezdnia, wyło 

żona cegłą czerwoną. Przez kanały 

przerzucone mostki drewniane, ka- 

mienne, zwodzone, rozsuwane, łuko- 
we, by pod każdym mogła przesunąć



„KURJER” [4364]. 

Biaczego mrusmaeaś 
amaosSł meszci Niciejczi*€H     

oe 

Mamy okazję zaprodukować powyżej naszym Czytelnikom oryginalne i niezwykle ciekawe zdjęcie dokonane ostatnio Z sa- 
molotu, przelatującego ponad wodospa dem Niagara, a przedstawiające 

Komisja inżynierska, która badała po- | by spowodowały katastrofy. Trzeba było 
wody zawalenia się sławnego mostu — 
„Falls view Bridge”, zbudowanego przed 
39 laty kosztem 2.000.000 dol. oświadczy 
ła, że powodem katastrofy był: 1) cienki 
lód na jeziorze Erie, 2) pięciodniowa od 
wilż, 3) trzy dni silnego o stalym kierun 
ku wiatru, który miliony ton lodu spędził 
ku mostowi. 

Każdy z tych czynników z osobna a 
naweł dwa z nich razem wzięte nie były 

zbiegu wszyskich trzech. 
Prasa przypomina ciekawe momenty 

związane z historią wodospadu Niagary, 
mostu I tej części kraju. 

Przez most ten w okresie prohibicji 
przedostawały się na stronę kanadyjską 
każdego dnia tysiące Amerykanów, któ- 
rzy śpieszyli do małego domku po stronie 
kanadyjskiej, na którym był wielki napis 
„Liguer commision store” i łam można by 
ło nabywać napoje wyskokowe. 

  

w całej grozie rozmiary katastrofy, 

Inną osobliwością Niagary, którą moż 
na było oglądać jeszcze przed kilku laty 
był mały domek, stojący blisko urwiska 
nad wodospadem. Do domku tego zapra 

szano furystów, którzy po opłaceniu 25 
cł. mogli popatrzeć na wodospad „przez 
okno". 

Przedsiębiorczy właściciel budki zara 
biał świetnie, aż do chwili w której jakieś 
biuro, zajmujące się turystyką uznało to 
za zbyt wielką konkurencję dla słeble i 
uzyskało nakaz zamknięcia domu. 

Książe d'Aosta, wicekról Abisynii 

  

Przed paru 

Ełfiopil „zmiana warty”. Zdobywca Abi- 
synii I jej dotychczasowy wicekról marsza 
łek Grazziani ustąpił ze swego stanowi- 
ska, otrzymawszy od króla tytuł markiza 

miesiącami nasłąpiła w 

się barka; nad kanałami chylą się stu 

letnie chyba drzewa. Woda bez zmar 
szczki żadnej w kanale, błyszczy, jak 
lustro, odbijają się w niej konary 
drzew, nad kanałem rozpięty biały mo 
stek łukowy, wzdłuż biegną domki 
wąskie, o spiczastych dachach, wszyst 
kie z ciemnoczerwonej cegły, wszyst 
kie mają drzwi i okna otoczone jasną 
ramą muru i nad tym wszystkim nie- 
bo błękitne, zachodzące słońce rzuca 
Ezerwone blaski. Cicho i tak niewspół 
cześnie, — że ten tłum niedzielny, bez 
bełasu wielkiego zresztą, snujący się 
po ulicach, anachronizmem się wy- 
daje. 

Delft nie gra już obecnie ważniej- 
szej roli w życiu Holandii. Ma wyższą 
szkołę techniczną i słynną fabrykę 
fajansów „De porceleine Fles* (por- 
ceianowa flaszka); ma pamiątki histo 
ryczne: tu w r. 1584 został zamordo- 
wany w swojej rezydeneji Wilhelm I 
Orański. 

I tak w ciągu jednej godziny znad 
brzegu szalejącego morza, z wspania 
tej plaży, — przez parki i wille, przez 
szeregi bogatych sklepów i gwar wiel 
komiejski — do miasteczka, jakby z 
przed wieków — cichego i zadumane 
go nad swymi kanałami, — takie kon- 
trasty dać może chyba tylko Holan- 
dia, a i w Holandii chyba tylko Haga. 

J. R.   

de Neghelli. Na zajmowaną przezeń pla 
cówkę wysłany zosłał książę d'Aosfa, blł 
ski krewny króla Wiktora Emmanuela, — 
Ta zmiana połączona była z ogólnymi 
zmianami poliłycznymi na odcinku kolo 
nialnym. Ministerstwo kolonii objął wów 
czas sam Mussolini, powołując na słano- 
wisko podsekretarza stanu jednego z naj 
bardziej wpływowych działaczy partii fa 
szystowskiej, generała Teruzzi. 

MŁODZIEŃCZE LATA. 

Obecny wicekról, książę Amadeus Um 
berło de Savoi-Aosła, jest synem księcia 
Emanuela Filiberta, który podczas woj- 
ny świafowej pełnił funkcję głównodo= 
wodzącego 3 korpusu armii włoskiej; mat 
ka jego, księżna Helena Orleańska była 
najstarszą córką hrabiego Paryża. W ten 
sposób młody książę jest spadkobiercą 
dwóch europejskich dynastii. 

Urodził się wroku 1898 i w chwili wy 
buchu wojny światowej liczył zaledwie 17 
lat. Pomimo tak młodego wieku wstąpił 
do wojska, jako ochotnik i wkróce zdobył 
swój pierwszy medal za waleczność. Woj 
nę ukończył już jako kapiłan i dowódca 
baterii. 

Z nasłaniem pokoju d'Aosfa wyjechał 
na dość krófki czas do kolonii, po czym, 
po powrocie do kraju pełnił służbę woj- 
skową w 22 pułku w Palermo; w tym okre 
sie oprócz obowiązków, związanych z je 
go rangą oficerską, wypełniały mu czas 
słudia na famłejszym uniwersytecie. Po 
kilku lafach uzyskał stopień doktora praw. 

NA ZIEMI AFRYKAŃSKIEJ. 

Młody książę począł objawiać wyraź 
ne zainłeresowanie sprawami kolonialny 
mi. Na własną rękę zorganizował on eks- 
pedycję naukową, kłóra przebyła trasę od 
jeziora Tanganaika aż po Nil, następnie 
wsłąpił incognito do belgijskiego towarzy 
słwa handlowego w Kongo, gdzie praco 
wał przeszło rok, zaznajamiając się prak 
łycznie ze wszelkimi tajnikami polityki 
kolonialnej. Po tym przygotowawczym 
okresie d'Aosta wyjechał do Libii, któ- 
rej opanowanie i zorganizowanie przyspa 
rzało wówczas wiele kłopotu rządowi wło 
skiemu. a 

W spokojniejszych chwilach dzisiejszy 
wicekról w dalszym ciągu studiował 
wszechstronnie zagadnienia kolonialne, 

tak, że pomimo młodego wieku wkrótce 
słał się jednym z najpoważniejszych znaw 
ców tych spraw | zarazem najgorętszym 
bojownikiem kolonialnej ekspansji Włoch. 

Lała 1924—26 zastały go ponownie 
'w Libii, tym razem na czele regimenfu jeź 
dźców libijskich. Wziął on wówczas decy 
dujący udział w okupacji Cyrenaikl,   

WAŁKA I NAUKA. 
› Żądza wiedzy i przygód wojennych wy 

tyczyła dalszy bieg życia księcia d'Aosta. 
Sfudia w akademii wojennej w Turynie, w 
instyłucie wojny morskiej w Livorno, kił 
ka tygodni na uniwersytecie w Cambrid 
ge — oło treść kilku następnych lat jego 
życia, Jednocześnie nauczył się lałać 1 
zdał egzamin na pilofa. 

5 października 1937 roku d'Aosta wsłą 
pił w związki małżeńskie z księżniczką 
Anną. Owocem tego małżeństwa były 2 
córki. 

Życie rodzinne nie odciągnęło go jed 
nak od służby ojczyźnie, fo łeż gdy w ra 
ku 1931 generał Grazziani wyruszał na pa 
miętną wyprawę do Libii, stanął jak zaw 
sze, u jego boku i dzielił z nim wszelkie 
trudy aż do zwycięskiego ukończenia kam 
panii. W swojej książce, będącej historią 
wyprawy libijskiej, Grazziani nazywa go 
nNieustraszonym księciem” i wielokrotnie 
podkreśla jego męstwo. 

WICEKRÓL ETIOPII. 

Odznaczony srebrnym medalem za wa 
leczność. d'Aosta powrócił do kraju, gdzie 
przez pewien czas pełnił funkcje dowód 
cy 23 pułku. Wkrótce potem przerzucił 
się on do lotnictwa, gdzie służył w ran- 
dze pułkownika, W roku 1936 d'Aosta a- 
wansował na generała i objął stanowisko 
dowódcy | dywizji powietrznej „Aquila”, 
Tutaj zastała go nominacja na wicekróla 
Abisynii. 

* Objęcie przezeń tej godności przyję- 
te było przez opinię włoską bardzo przy 
chylnie, spodziewano się bowiem pow- 
szechnie, że wielka energia i niewąfpliwe 
zdolności młodego jeszcze księcia, znaj 
dą znakomiłe pole do popisu. Obecna sy 

fuacja w Abisynii jest, jak wiemy, niez- 
miernie trudna, ze względu na wyjątkowo. 
intensywny opór, jaki krajowcy okazują 
wobec wszelkich poczynań zaborców, — 
Rola wicekróla, aczkolwiek zaszczytna, jesł 
bardzo trudnym orzechem do zgryzienia; 
przyszłość pokaże czy książę Umberto 
pofrafi należycie wybrnąć z a. 

Cicho sza! 

Historia jest zaiste niezwykłym splo- 
tem wydarzeń. Jak w puszczy tropikalnej 
olbrzym leśny sąsiaduje z piękną orchide 
ją i trudno powiedzieć co ma większą 
warłość, co jest bardziej poszukiwane: ol 
brzymie drzewo mahoniowe, czy mała or- 
chideja. 

Żyła, była skromna maszynistka niemie 
cka fraulein Griihl. | może do końca ży- 
cia pozosfała by lstołą nieznaną, gdyby 
umiała dobrze jeździć na nartach. 

Ale panna Griihl nie była typowym, 
wysportowanym” dziewczęciem _niemiec- 
kim. To feż pewnego razu zwichnęła so- 
bie nóżkę. 

Pewien słaszy pan zawiózł nieudolną 
narciarkę do szpitala. Nazajutrz odwie- 
dził ją w szpiłalu. Zwichnięta nóżka panny 
Griihl raz jeszcze w dziejach światła oka 
zała się zwrotnicą historii. Starszym pa- 
nem okazał się marszałek von Blomberg. 

Grażyna była piękna, Lifawor nie- 
młody. Kto wie może Capri potraf. osło- 
dzić brak umiłowanego zawodu staremu 
żołnierzowi. Nowy zawód młodego mał- 
żonka, może się okazać niemniej afrak- 
cyjnym. 

Co by się jednak stało z Europą | świa 
: 

MOBY 

Przedwiośnie 
w modzie 

Pierwsze kapelusze po kopiastych fidry- 

gałkach, któreśmy nosiły całą zimę, będą 
iciały duże odwinięte z czoła ronda. A że 
marcowe słońce nie bardzo jest litościwe, 
należy się dobrze zabezpieczyć, albo grunto 
wnym macquillage'm albo woalką. Chyba, że 
pani znajdzie w sobie tyle rozsądku, iż zech 
ce wyrzec się pierwszych promieni wiosenne 
ga słońca. Na spacery wiosenne należy się 
zabezpieczyć, jak na wyprawy sportowe. 
Tak samo, jak pani nie wyjdzie w góry bez 
wazeliny lub tłustego kremu na twarzy, nie 
powinna się ukazywać na ulicy z twarzą 
kezbronnie wystawioną na słońce. 

Nieprzemakalny „burano”, z którego no- 
sło się całą zimę kostiumy narciarskie, wy- 
stępuje na wiosnę, jako materiał odpowiedni 

na kostium sportowy. Modne będą również 
sportowe płaszcze z materiału: „whipcord 

reversible”, tj. mogącego się nosić na dwie 

strony. Wszystkie zapięcia zarówno przy 

kcstiumach, jak i przy płaszczach Ściśle 

sportowych będą błyskawiczne. Małe, ukoś- 

ne kieszonki, spódniczka, nawet modna try- 

kotowa czapeczka mieć będą hermetyczne za 

F:ęcie. Obok czapeczek sportowych wiosna 

daje prawo bytu dziwacznym, małym tocz- 
kom przybranym skrzydełkami, riuszkami t 

piórkami. Niektóre jedwabne papachy z gnie 
ciorej tafty mają fantazję w kształcie pom- 
Fonów, chwaścików lub wysoko upiętych 
kokard z tiulu, aksamitu lub koronki. Nawet 

rajskromniejszy i najbardziej dystyngowa- 
ny kostium można bez obawy ożywić eks- 
centrycznym kapeluszem. 

Futra wiosenne zdecydowanie muszą być 

brązowe. Trzyčwierciowe, lużne futerka ze 
sirzyżonych baranków mają, jako prawidło, 

Karczek z brązowego zamszu, pasek tylko 

vrzez przód jest również zamszowy, tak sa- 

no, jak mały, oryginalny kołnierzyk. Naka- 

zem mody i to bardzo kategorycznym jest: 

noszenie na rano krótkich czy długich, ale 

zawsze luźnych okryć, na popołudnie zaś sh 

cisłych i wciętych. Obok strzyżonych ka- 

ranków wczesna wiosna zapowiada: małpy, 

nurki i brązowe breitszwance, tudzież wszyst 

kie imitacje tych futer. 

Bluzki wiosenne są dłuższe niż te, które 

nosiłyśmy dotychczas. Rękawy mają fanta- 

zyjne, najczęściej szerokie, ujęte u napięst 

ka gumką. Bardzo ładne sę bluzki z tiulu de- 

gradće we wszystkich pastelowych tonach. 

Brązowe tony stanowią w tym demi sezonie 

„żelazną paletę barw*, Królem wiosny bę- 

ėzie, jak co roku zresztą, kostium. Pani nosi 

go chętnie, gdyż po futrze sylwetka staje się 

od razu o kilka lat młodszą, ruchy lżejsze i 

eiastyczniejsze. Króciutka i wąska spódnicz 

ka tegorocznego kostiumu, odbiera nie tylko 

kilka lat, ałe całe kilkanaście. Jeżeli uniwer 

szlny tailleur nadaje się dla każdego wieku, 

to nowy kostiumik, pozbawiony klap i koł- 

nierza, nadaje się tylko dla osób bardzo 
| zgrabnych. Dla mniej zgrabnych są na po- 

cieszenie prześliczne, długie, sięgające pra- 

włe kolan kostiumy w podłużne pasy. Kie- 

szenie, kieszonki, guziki, wypustki — wszyst 

ko to stworzone jest w celu odmładzania. 

Gćline.   
Paraso! skończył 200 lat żywota 

W roku 1938 parasol obchodzi dwuch 
sełlefnią rocznicę swoich urodzin. Wpraw- 
dzie instrument podobny znany był już za 
czasów starożytnych, u Chińczyków, u Gre 
ków i Rzymian, nie mniej jednak praktycz 
nie zastosowany zosłał w dzisiejszej swej 
formie dopiero w roku 1738. Modę nosze- 
nia parasola wprowadzili we Francji Vol- 

faire i kardynał Fleury. W historii Europy 
najsłynniejszym właścicielem parasola jest 
jednak król francuski Ludwik-Filip, który 
właśnie z powodu tego nieodzownego 
instrumentu zyskał przydomek „króla-oby- 
watela“. Ludwik Filip wolał parasol niż 
Когопе! : 

М№о2Ка раппу Сго!М! 
tem, gdyby panna Griihl: 1) pojechała na 
urłop gdzie indziej, 2) nie zwichnęła nóż 
ki i nie złamała nart, 3) gdyby Marszałek 
wsłąpił gdzieś na piwo, a na miejsce wy 
padku przybył narciarz mniej dostojny, 4) 

| gdyby panna Griihl była lepszą narciarką, 

* * * 

I są jeszcze ludzie, kt6rzy chronicznie 
mają „za złe” poliłykom, że nie pofra 
fili tego, czy owego przywidzieć. Nie, ko 
chani. Ze wszystkich rzeczy przypadko- 
wych, najbardziej przypadkową jest ko- 
chana historia, N. N. N. 
SASS RCEWRT OWIES SIESAU RKÓCĄ 

Nie pięć klas 
iscz pięć części losu 

Mimo licznych wyjaśnień, podawanych 
do wiadomości publicznej, znajdują się jesz 
cze gracze, którzy się nie orientują na czym 
polega istota zmian, wprowadzonych przez 
Dyrekcję Polskiego Monopołu  Loteryjnego 
do planu czterdziestej pierwszej Łoterii Kla« 
sowej. Niektórzy z nich np. przypuszczają, 
że powrócono do dawnego podziału Ioterił 
na pięć klas, zamiast obowiązującego od dłuż 

3zego czasu systemu czteroklasowego. 

Otóż należy stwierdzić, że pod tym wzglę 
dem żadne zmiany nie nastąpiły i že czter- 
dziesta pierwsza Loteria Klasowa składać się 

kędzie, podobnie jak i poprzednie Loterie, 
Tocząwszy od dwudziestejósmej z 4 klas. 

Zmianie natomiast uległa zasada podzia: 
łu losów. Gdy dotychczas każdy los dzielił 
się na cztery części, oznaczone literami 
a, b, c, d, to obecnie dzielt się na pięć części, 
przy czym piąta część oznaczona jest kolej 
ną literą e. W ten sposób wszystkie wygra- 
ne w każdej z czterech klas dzielić się będą 
pomiędzy właścicieli pięciu części losu, tj. 
na pięć części. Naturalnie, jedna osoba może 

pcsiądać dowolną ilość części losu i tą dro 
g- zwiększyć swój udział w ewentualnej wy- 
granej. 
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Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

Dziś a andz. 8,15 wiecz. 

KSIĘŻNICZKĄ CZARDASZA 
Jutrn 

KRAINA UŚMIECHU 
TTYYYYYYTYYYVYYYYVYYYYYYVYYYTYYYVYYYYYYYYVY' 

Nagroda literacro-artystyezna 
„Wiarusa” 

Tygodnik „Wiarus* organ Korpusu Po: 
doficerów Zawodowych Wojska Lądowego, 
Marynarki Wojennej i Korpusu Ochrony Po 
granicza ufundował nagrodę literacko-artysty 

czną, której celem jest pobudzenie jednostek 
twórczych do wprowadzenia w swoich utwo- 

rach podoficera polskiego w takim oświetle 

niu, na jakie on zasługuje jako element twór 

cży podstaw moralnych naszego wojska i bez 

Pośredni wychowawca żołnierza. 

Statut tej dorocznej nagrody „Wiarusa”j 
za pracę z dziedziny literatury i sztuki ceło, 
wc ściśle nie określa, jakiego rodzaju utwór 
literacki względnie dzieło sztuki może być 
zakwalifikowane do nagrody. Może więc to 
być powieść, zbiór nowel, obraz, rzeźba, film, 

sztuka teatralna itp. Wymagane jest tylko, | 

aby podoficer w utworze był przedstawiony | 

we właściwym świetle. 

Nagroda przyznawana będzie w pierw- 

szym kwartale każdego roku obywatełowł 

(obywatelce) narodowości połskiej za dzieło 

wydane wzgłędnie wystawione (w teatrze lub 

salonie sztuki) w roku ubiegłym (wzgl. w 
latach ubiegłych). 

Nagroda wynosi 500 złotych. W wyjątko 

wych wypadkach, kiedy zachodzi potrzebd 

nagrodzenia autora dzieła i odtwórey — na* 

groda może być dublowana. 

Zamierzający kandydować do nagrody, 

mogą zawiadamiać o swoich pracach, odpo 

wiadających warunkom statutu, redakcję 

„Wiarusa“ (Warszawa, ul. Nowy Świat 

23—25), в 

CES TTT TSRS 

Dzielna badaczka przestworzy 

  

P. inż. Jadwiga Pitulanka, dyplomowana 
pilotka Aeroklubu Krakowskiego, która zo 
słała promowana na doktora w Auli Uni- 
wersytetu Jagiellońskiego, po napisaniu 
pracy doktorskiej p. t. „Wyniki zastoso- 
wania samolofu do mikrobiologicznego 
badania wyższych warstw powietrza”. — 
P. dr. inż. Piłulanka przeprowadzając swo 
je badania naukowe wykonała częstokroć 
z narażeniem życia kilkadziesiąt lotów do* 
šwiadczalnych na maszynach Aeroklubu   Krakowskiego. 

  

 



„KURJER” (4364]. 

Prez eszmówiemie 
posła Sitamisława Hermanowicza 

"Ka debacie budżetowej w Sejmie w dniu 16 b. m. 
Wysoka Izbo! E 

Niejednokrotnie juž w obecnym parlamen 

cie poruszano dzieje smutnej wegetacji rodzi 

mej sztuki. 

Nie przydadzą się jednak troski Izb Usta 
wodawczych w zakresie danego zagadnie- 
nia, o ile eałe społeczeństwo, a przede wszy- 
stkim warstwy myślące, należycie nie uświa- 
demią sobie, czym jest artystyczne promie- 
niowanie twórczego entuzjazmu na cało 
kształt wysiłków, realizujących plan bieżą- 

cych konieczności państwowych. 

Przed budką suflera, na deskach scenicz- 

nych i na ekranach wystarczą mniejsze lub 
większe talenty aktorskie, lecz u sterów kie- 
rowniczych wyłącznie mają być artyści w 
najistotniejszym tego słowa znaczeniu. Kie- 

rownictwo jest twórczością harmonizującą 

przypadkowość i chaos. 

Kierować — to przetwarzać, przekształ- 
tać czucie i imeracje prężności: własne, ro- 
dzinne, gminne, międzynarodowościowe, pań 
stwowe i międzynarodowe. Gdy mówię o 
twórczości, to mam na myśli jedynie zasięg 
możliwości człowieka, a nie Łaskę Boskiego 
Cudu Stwarzania. Historia rozwoju ludzkoś- 
ci stwierdziła, iż przetwarzać siebie i otocze- 

nie potrafią tyłko umysły kontaktujące a 

Bćstwem Wszechbytu, lub z Jego antytezą. 

Według opinij największych myślicieli — 

gromady ludzkie, — tłumy — to glina lub 

skała. 

W każdej bryłe gliny i w każdym głazie 

skalnym tkwią uwięzione pierwiastki chaosu 

1 ładu. 

Z każdej bryły gliny, z każdego głazu mo 

żna ulepić lub wykuć — anioła, albo szata- 

na. 

Nie aktor odtwórca, lecz artysta z Bo- 

żej Łaski osobiście kontaktujący 3 meczywi 

stością, zdolen jest zharmonizować obecną 

polityczną kakafonię obcymi sugestiami zba 
łamuconej inteligencji. 

Takie i tym podobne, na pozór nieskoot 
dynowane, rozważania i mędrkowania, na 
Jesieni roku ubiegłego d.gały na antenie mo 
Jej frasobliwej myśli poselskiej, gdy jako je- 

den z uczestników krajoznawczych wycie- 
czek parlamentarnych obserwowałem układ 

stosunków społecznych, obecnie fermentują- 

ty na obszarze rewindykowanych części ru- 

Kieży naszej Rzeczypospolitej. 

Na eałym obszarze przebytej trasy, w 
saniejszym lub większym zakresie, stwierdzi 
łem obecność mentalności, zaflansowanej 
przez szkołę byłych okupantów. 

Pomiędzy duszą i sercem Matki-Rzeczy- 

pospolitej, a psychiką Jej obywateli jeszcze 

Kdzie niegdzie czołga się upiorny cień nikcze 
"mnej, wiekowej niewoli. 

Dotychczas jeszcze pewna część ludności 

tych okolic nie wie, iż od niepamiętnych cza 

sów z krwi i kości są Polakami. 

Zatajono przed obecnym pokoleniem, że 

ich pradziadowie walczyli i umierali na po- 
lu chwały w obronie dziedzictwa Rzeczypos- 

politej Polskiej tylekroć razy świadomie, bez 
Frzymusu, własnowolnie dowiedli i stwier- 
dzili, iż są pełnoprawnymi dziećmi i obywa 
ielami Państwa Polskiego. 

Skutki trwającego przez stulecia wycho- 

wania byłych państw zaborczych dotychczas 

zachwaszczają psychikę mieszkańców rubie- 

Ży i w sposób identyczny potwornie karyka 

turyzują obywatelskie samopoczucie miesz- 
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kańców województw centralnych. 
Taki, ze zwichniętym obywatelskim samo 

określeniem Polak, dziecię i wychowanek 

caniralnych województw, gdy rozpoczyna 

pracę na terenach innych województw, uwa 

ża się za polskiego kolonistę, za coś lepsze- 

80, za rdzenniejszego patriotę od współoby 

wateli tubylców. 

Plagiator wzoruje się na kolonistach, któ 

rych w swoim czasie obficie do nas nasyłali 

okupanci. : 

Jak dalece sztuka wychowania i sztuka 

rządzenia potrafią urobić i przekształcić psy 

chikę ludzką przekonałem się w roku ubieg- 

łym, zwiedzając Wystawę Wyrobów Przemy 

siu Ludowego w Zaleszczykach. 

Oglądałem tam zbiory wzorów regional- 
nych haftów czarnych, które miejscowa lud 

rość niektórych wsi okolicznych powszech- 

nie stosuje w użytku powszednim i odświęt- 

nym. 

Kolor czarny został im narzucony przez 

Turków w okresie okupacji tej części Rzeczy 

pospolitej. 

Turcy uważali mieszkańców obszarów 

zajętych za niewolników; prawo zaś tureckie 

wzbraniało niewolnikom stosowania kolo- 

rów tęczy — kolorów radości — wolno im 

było jedynie używać koloru czarnego — ko- 
Iżru hańby. 3 

Wobec tego, že dane okolice przez czas 

dłuższy podlegały władzy tureckiej, miejsco 

wa ludność zżyła się z ciemnym piętnem nie 

woli i hańby i obecnie kolor czarny uważa 
za swoją najświętszą relikwię narodową. 

Tak — mają więc słuszność myśliciele, 

którzy mówią, że psychika ludzka — to e- 

lastyczna glinka. 

Utalentowany zaś artysta może z niej u- 

lepić co zechce, a gdy swój twór zdąży do- 

statecznie osuszyć, to jego dzieło przetrwa 

wieki podobnie, jak tkwiące jeszcze w psy- 

chiee nie jednego obywatela Rzeczypospoli- 

tej czarne hafty byłych zaborców. 

Poza pokazem w Zaleszczykach, w roku 

ubiegłym ogłądałem i kilka wystaw innego 

rodzaju, a między innymi dwukrotnie zwie- 

dziłem wystawę projektów na pomnik ku 

czci Marszałka Józefa Piłsudskiego w War- 
szawie. Pierwszy raz byłem w dniu otwar- 

cia. 

Administracja wystawy była w tym dniu 

mceno podenerwowana, ponieważ złorzeczo- 

Ko na jury za błędne odcyfrowanie jednego 

t signum korespondencji konkursowej, wsku 

tek czego przewidywano bardzo przykre na 
siępstwa tego mimowolnego przeoczenia. 

Po upływie kilku tygodni przytrafiło mi 
się po raz drugi zwiedzić wystawę w to- 
warzystwie artysty-rzeźbiarza Władysława 
Glaca. 

Nakaz szukania oryginalnej twórczości 
rodzimej zmusza mię publicznie wyrazić u- 
bolewanie, z powodu stwierdzonego faktu, 

iż w Polsce szaleje niezmordowany pęd do 
naśladownictwa. 

W przeważającej większości projekty 
kwiadczyły o zakorzenionej psychice ich aa 

terów — uczniowskiej pokornej postawy. 

Sam Komitet Wykonawczy uległ również 
tradycji imprez konkursowych, które nie 

tylko w opinii większości polskich artystów 

plastyków lecz i społeczeństwa polskiego zdo 
łały uzyskać słuszne votum nieufności. 

Mówię o wrażeniach, jakie wyniosłem z   
BUDAPESZCIE ** - =". zł. 99,- 

oglądania 13 obdarowanych i innych, wy- 

stawionych pod pręgierz publicznej opinii 

projektów, gdyż poza tym przed zwiedzają 

cymi wystawę ukryto 13 innych projek- 

tów w tak zwanych „dołach* niewykończ» 

vego gmachu Muzeum Narodowego. 

Jestem zdania, iż ten chwyt konkurencyj 

ny zbyt niefortunnie uświęcił cel tak zwane- 

sc „konkursu“, 

Opiniująe, że dotychczasowe imprezy kon 

kursowe obrzydły artystom i całemu społe- 

czeństwu, miałem na myśli głośne w swoim 

czasie konkursy na pomnik Adama Mickie- 

wicza w Wilnie. 

Jak groteskowy był przebieg tych konkur 

sów, tak również i skandaliczny jest ich fi- 

rał. 

Prezydent miasta Wiłna już od dłuższego 

czasu głowi się, gdzie ma umieścić w baro- 

kcwym grodzie 17-metrowy czterograniasty 

słup. 

W przemówieniu z trybuny sejmowej je 

dynie pobieżnie mogłem podać skutki do- 

wo'nego funkcjonowania konkursów publi- 

cznych. 

Tak dalej być nie może. Już najwyższy 

czas na ustawowe uregulowanie tej kwestii. 

Ze swej strony uważam, że przepisy ra- 

mowe, regulujące stronę. formalną każdego 

postępowania konkursowego winny między 

innymi zawierać dwa postanowienia: 

1) Sporządzenie albumu ze znormalizo- 

wanych fotografij wszystkich bez wyjątku 

prac nadesłanych na konkurs. 

2) Umożliwienie w okresie trwania kon- 

kursu każdemu obywatelowi nabycia kom- 

pletnego albumu konkursowego po cenie 

kosztów wydawnictwa. 

Wracając do losu 13 w dołach Muzeum 

Narodowego odizolowanych modeli projek- 

tów na pomnik ku czci Marszałka Józefa Pił 

sudskiego w Warszawie, mogę poinformo- 
wać zainteresowanych, że udało mi się je 

den z nich wyzwolić i nabyć od autora. 

Nie byłbym posłem wileńskim, gdybym o- 

mawiając niektóre zagadnienia z dziedziny 

sztuki nie przypomniał Wysokiej Izbie i Wy 

sokemu Rządowi wielce paradoksalnego sta- 

nu rzeczy, jaki obecnie trwa u nas na odcin 

ku sztuki. 

Otóż uniwersyteckie miasto Wilno nie 

posiada wystawowego pawilonu sztuki i szko 

ty rysunkowej, dostępnej. dla młodzieży rze- 

mieślniczej w godzinach wieczorowych. 
Że na terenie wiełkomiejskim szkoły te- 

go typu są niezbędne, dostatecznie dowiodło 

Żydowskie Towarzystwo „Pomoc Pracy w 

Wilnie", stale prowadzące podobną uczelnię 

— własnym nakładem. 

  

  

    

PAN I CHŁOP 
Gbrazki z sali sądowej 

Na ławie oskarżonych starszy szpako- 

wały mężczyzna, jak później się wyjaśnia 

specjalista w wyrabianiu cegieł. Parę lał 

temu wpadł na pomysł założenia cegielni 

na spółkę z mężem właścicielki majątku, 

Giergały. Wyszćdł na tym interesie jak 

Zabłocki na mydle. Chciał uruchomić fab 

rykę, robić duże obroły, zarabiać: skoń 

czyło się jednak wszystko na ciąganiu się 

po sądach. 

— Za cóż pana ciągają po sądach ? 

— A ja sam nie wiem — rozkłada os 

karżony, Karpowicz Franciszek bezradnie 

ręce. Nie wie, cegielnia była już urządzo 

na jak się należy. Nakopano i wyrsbiono 

sporo gliny. Nawet pierwsza seria cegieł 

znajdowała się w piecu. Aż tu nagle 

wspólnik podnosi awaniurę, przyjeżdża 

z „naczalstwem' | zamyka przedsiębiorst 

wo. Nie dość tego, podaje go do sądu, 

jak jakiegoś nieuczciwego człowieka i żą 

da ukarania. 

— Za cotl! 

— Nie wiem, może chce mnie wypę 

dzić z cegielni, jak już zrobiłem ją... 

— Aha l 

Z akt sprawy wynika, że oskarżony wy 
dzierżawił od właścicielki majątku 3 ha 
grunfu na użytkowanie bez żadnych ogra 
niczeń na okres 10 lat. Miał na tym ka 
wałku ziemi wybudować cegielnię i pro 

dukować tani budulec dla wsi w ciągu te 

go czasu. Po tym okresie budynki i piec 
miały przejść na własność właścicielki ma 

jątku. 
Akt oskarżenia zarzuca podsądnemu 

wyrąbanie trzydziestu sosen na wydzierża 

wionej ziemi. 

— Dlaczego pan wyrąbał? 

— Miałem umowę na użytkowanie 
bez ograniczeń. 

Słusznie. Okazuje się, że oskarżenie 

jest bezpodstawne. 

Zabiera głos powód, mąż właścicielki 
majątku. Mówi, że żona iego wprawdzie 
nie ma pretensji do tych sosen, bo rze- 
czywiście ziemia została wydzierżawiona 
na pełne użytkowanie, jednakże on, po- 

| wód, ma pretensje do oskarżonego, jako 
jego współnik, o połowę wyrąbanych so 

: ==   

  

Wagons-Lits/Cook 
Warszawa, Krak. Przedm. 42 I oddziały   

sen. Wprawdzie suma niewielka lecz cho 
dzi o zasadę. | dlatego chce rozwiązać 
umowę, chce, aby oskarżonego ukarano... 

Moreł dla obu stron jest taki: dobie 

rać wspólników z wielką ostrożnością. 

Aa 

Dworzański Stanisław oskarżony jest o 
zrąbanie dużej sosny na szkodę majątku 
Nowosiołki, w pow. wileńsko-trockim — 
Właściciel majątku wymaga od swoich 
sąsiadów chłopów stuprocentowej uczci- 
wości w słowie i czynie. Wymaga, aby 
każdy najmniejszy nawet błąd i niedopa 
łzenie było skorygowane i naprawione 
bez względu na związany z tym kłapoł 

Sosna „inkryminowana” stała na gra 
nicy majątku i ziemi Dworzańskiego. — 
Oskarżony sprzedał ją sąsiadowi, który 
zajechał po nią w biały dzień. Właścicie! 
majątku Nowosiołki, po wykryciu tego 
faktu, stwierdził bazapelacyjnie, że sosna 
stała po jego stronie... 

— Skradłeś — wskazano palcem na 
Dworzańskiego. Ten próbował wytłuma- 
czyć wyjaśnić. Gdzie tam! Pan stwierdził, 
co ma chłop do gadania ! Dworzańskie- 
go ukarano. Odwołał się do sądu apela 

cyjnego. 

W międzyczasie wieś poszła na koma 
sację. Przybył mierniczy, wymierzył dział 
ki, poustawiał kopce, odnowił stare. | oka 

zało się, że sosna sporna słała na łerenie 
Dworzańskiego, | oło nawet w odległo- 

ści mefra od granicy. Właściciel majątku 

przyszedł, popałrzył, pokiwał głową... 

— Cóż teraz będzie panoczku? 

— No, jak niewinny to oprawdaj sia, 
powiedział pan do mnie — mówi oskar 
żony — te ot ja i przyjechał do sądu. 

— A dlaczego właściciel majątku nie 
przyjechał, aby poświadczyć?! 

Cóż mogłby na to odpowiedzieć os- 

karżony? Nie przyjechał, bo nie chciał. 

To tylko od sąsiadów wieśniaków wyma 

ga się postępowania w stu procentach, 

lecz zarzułu; w przeciwnym zaś razie... 

Dobrze, że Dworzański miał świadka w 

osobie Bronisława Jakiela, który potwier 

dził słowa oskarżonego. 

Morał z tego... Zreszłą po co precyzo 

wać. Morał wynika jasno z treści. 

je nie można tego genera- 

lizować lub opierać na tym wniosku ogół 

ne. Ale, ot, bywa i tak. "al: 

zz 

Sp'zwa 6 zabójstwo 
driaiacza Ž77 

Dochodzenie wstępne w sprawie za- 

bójstwa działacza ZZZ Solowiejezyka, 

o którym donosiliśmy obszernie, zostało 

zakończone. Poszlakowani o zabójstwo 

zredukowani robotnicy fabryki „Dykta”, 

Gubis i Czasnojść przebywają w areszcie 

prewencyjnym. 

Sprawy sądowej przeciwko nim należy 

słę spodziewać w krótkim czasie. Będzie 

to fypowy proces poszlakowy. (e). 
  

  

Stawka o życie 
Siedzieliśmy na werandzie Siestroneckiego domu 

uzdrowiskowego. Grała orkiestra jazzowa. Morze było 

gładkie jak lustro i błękitniejsze od nieba. Na żółtym 

polu płaży, gdzieniegdzie zrzadka rozsiani byli. jak 
barwne kwiaty ludzie, 

Spožywając obiad, nie odrywałem wzroku od te- 

80 widoku. Przypomniały mi się Sopoty. 

— Lonku! — odezwała się żona — a ja mam coś 

‚ Ча ciebie na deser. Powiadam ci, coś extra — dodała 

£ intrygującym uśmiechem. 
— Będziemy więc dziś mieli obiad z czterech dań? 

lóż ty tam masz takiego specjalnego? Gadaj! 

— Gdy zjesz obiad, wtedy dopiero zobaczysz. Coś 

prawdę osobliwego. 

— Więc mów, co masz. 

— Nie, nie, deser podają na stół tylko po obiedzie. 

Szczerze mówiąc, zaintrygowało mię to trochę, ja- 

а Uroczyście zapowiedzianą niespodziankę przyszy- 

Owałą mi żona. 
Zjedliśmy obiad. Kelner uprzątnął talerze. Wów- 

Szas sięgnęła ona do torebki i szybkim ruchem posta: 
Wiła na stole... zdeptane buciczki Jureczka. 

: — Wzięłam je ze sobą — rzekła, jakby oczekując 
Pochwały. 

  

Na ich widok słodkie, śpiewne. „A gdzie ty?'* roz- 

stawione rączęta, z których wypadła zabawka, — spar- 

ły mi dech, obezwładniły mię całego. Nie mogłem ani 

się ruszyć, ani wydać z siebie jakiegoś dźwięku. 

W ciągu tych dni nie tylko skrzętnie unikałem 

wszelkiej rozmowy 0 synie, ale po prostu dławiłem w 

sobie wszelką myśl o nim, gdyż... nie mogłem inaczej. 

Bezsilne bowiem wówczas były wszelkie rozumowania 

i dowody, iż nasze rozstanie było jedynym wyjściem, 

jedynym możliwym ratunkiem dla niego i dla nas 

wszystkich od nieuniknionej śmierci głodowej na ze- 

słaniu. ‘ 

„Czemu nie jestem jakimś inżynierem, chemikiem, 
jakimś specem deficytowym, którego na wolności 

czy na wygnaniu, prawowiernego czy „kaera* *) nie 

pozbawiają prawa do pracy, aż... go rozstrzelają! prze- 

szło mi przez głowę: 

Synu! Synku mój! gdzie jesteś? Co się dzieje z to- 

bą teraz? — wołałem w duszy. 

— Schowaj to natychmiast! — jęknąłem wreszeie. 

ZWIADY. 

Już w czasie „dni odpoczynku” znalazłem w pew- 

nej instytucji leningradzkiej dokładną mapę okolic Le- 

ningradu. Granicę fińską, uzdrowisko i wybrzeże mor- 

skie nie tylko sfotografowałem w swej pamięci, lecz 

i wymierzyłem na mapie wszystkie inieresujące, mię 

odległości. Teraz należało jedynie przyjrzeć się dokład- 

  

*) Kontrrewoluejonista. 
  

nie temu, jak. to wygląda w naturze. Z werandy więc 

poszliśmy wzdłuż plaży nieśpiesznym krokiem, spa- 

cerkiem po obiednim ku granicy fińskiej. 

Ciekawił mię najbardziej wąziutki cypel lądu 

długości około */, kilometra. Znajdował się on bowiem 

w odległości zaledwie 500 metrów od granicy fińskiej. 

Znałem go dokładnie z mapy. Z niego mianowicie za- 

mierzałem odpłynąć 3 kilometry od brzegu, poza obręh 

wód terytorialnych, 1 kilometr wzdłuż brzegu i potem 

z powrotem, lecz już do brzegu fińskiego. 7 kilometrów 

wynosiła najkrótsza trasa. 

Szliśmy wprost ku temu cyplowi, by zbadać możli- 

wość wykonania planu ze względu na straż graniczną. 

Wpobliżu, trochę w górę od brzegu, ujrzeliśmy 

niedużą wieżę stacji ratowniczej. 

— Zamaskowany, upózorowany punkt obserwa- 

eyjny — pomyślałem. 

U samej zaś podstawy cypla były druty kolczaste, 

nie dochodzące jednak do samego brzegu i tworzące w 

tym miejscu jakby furtkę legalną. Coprawda, nieco 

opodal, już na eyplu, stała tablica, zabraniająca suro- 

wo wstępu do strefy przygranicznej. Zdecydowaliśmy 

się jednak „udać greka", tym bardziej, iż wpobliżu nie 
zauważyliśmy ani jednej żywej duszy. 

Z biciem serca ruszyliśmy brzegiem morza wzdłuż 

eypla od strony'południowej. Tak weszliśmy powoli, aż 

na nieduże molo, którym się kończył cypl. Tu stojąc, 

zaczęliśmy ostrożnie nasze oględziny. 

(D. e. n.).
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Dziś Julianny i Juliana 

Jutro Dónata M 

Wschód słońca — g. 6 m. 43 

Zachód słońca — g. 4 m, 24 

LUTY | 

16 
Środa 

Тнча 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 

w Wilnie dnia 1511. 1938 r. 

Ciśnienie 772 
Jemp. średnia —8 
Temp. najw. —5 
Temp. najn. —10 
Opad: ślad 
Wiatr: potudn.-wsch, 
Tend. bar.: lekki wzrost 
Uwagi: chmurno 

NOWOGRÓDZKA 
— RADA WOJ. ZW. KUPCÓW 

POLSKICH U WOJEWODY. W dniu 
14 bm. zgłosiła się do wojewody Ada 
ma Sokołowskiego delegacja Rady 
ojewódzkiej Związku Kupców  Pol- 
skich w Baranowiczach w osobach 
PP. J. Karasia — prezesa Rady i inż. 
Smólskiego — wiceprezesa tejże Rady 
w celu zakomunikowania o powstaniu 
nowej placówki kupiectwa  chrześci- 
jańskiego oraz przedstawienia progra 
mu prac. Pan wojewoda Sokołowski 
przyjął życzliwie delegację, zapewnia 
jąc ze swej strony jak najdalej idące 
poparcie w realizowaniu programu 
pracy w dziedzinie gospodarczej. 

Jak wiadomo, Rada Wojewódzka 
Zw. Kupców Polskich z siedzibą w Ba 
tanowiczach powstała przed kilku 
dniami. W skład zarządu Rady powo 
łano: na prezesa p. Józefa Karasia z 
Baranowicz, na wiceprezesów inż. 
Smólskiego z Nowogródka i Żeligow- 
skiego z Lidy, na skarbnika inż. Bu- 
kowskiego z Baranowicz, na sekreta- 
rza p. K. Laskowskiego z  Barano 
wicz oraz jako członka zarządu p. Ba 
zela z Klecka, pow. nieświeskiego. 

Zarząd postanowił powołać spec- 
jalnego instruktora objazdowego któ 
ry będzie instruować kupiectwo chrze 
Ścijańskie w terenie na obszarze dzia 
łalności Rady. Z informacyj pochodzą 
cych od działaczy kupiectwa polskie 
go wynika, że Rada Wojewódzka Ku 
piectwa Chrześcijańskiego w Barano- 
wiczach zainicjuje ożywioną działal- 
ność nietylko na odcinku fachowym 
kupieckim, lecz w ogóle na odcinku 
gospodarczym i samorządowym całe- 
go kupiectwa chrześcijańskiego na ob 
szarze województwa. 

— Na „Kaziuka”*, Wzorem ubiegłych 
lat, dnia 3 marca br. wyruszy z Baranowicz 
do Wilna popularny pociąg, który zabie- 
rze w Nowojelni wycieczkowiczów z No- 
wogródka. Odjazd Z Nowogródka pocią- 
giem zwykłym o godz. 9 m. 15, a z No- 
wojelni o godz. 12 m. 28. Przyjazd do 
Wilna tegoż dnia o godz. 16. Powrót do 
Nowogródka dnia 5 marca o godz. 16 
m. 27 (wyjazd z Wilna) i przyjazd do No- 
wogródka o 21 m. 11. 

Cena biletu w obydwie strony 8 zł 
50 gr. 

Zapisy przyjmuje Związek Prop. Tury- 
stycznej w Nowogródku, Dworzec Kolejo 
wy, tel. 81. 

Ilość miejsc jest podobno ograniczona 
I dlatego wcześniej należy zamawiać bl- 
lety. 

— Kto potłukł szyby? Sekretarz Zwią- 
zku Drobnych Rolników doniósł policji, że 
w czasie jego nieobecności w biurze, rzu- 
cony został kamień, od którego wyleciały 

Przed Sądem 
Przed jednym z sądów grodzkich toczyła 

się wczoraj ciekawa sprawa. Oskarżonym jest 
niejaki p. Z., który za wywołanie zbiegowis- 
ka na ulicy i awantury ze swoim przyjacie- 
lem odpowiadał przed sądem. Tło sprawy 
jest następujące: panowie Z. i przyjaciel jeż 
go p. M. od dłuższego czasu grają wspólnie 
na loterii, lecz jak dotychczas bezskutecz- 
nie. 

Wszelkie próby, jak zmiana numeru losu, 
zmiana nazwisk przy kupnie raz na p. Z, a 
rsz na p. M. itp. nie dały oczekiwanych i 
upragnionych rezultatów. 

Wreszcie znaleźli wyjście — postanowil 
zmienić kolekturę. Zdawałoby się, że jest to 
bardzo proste — lecz u p. Z. i M. skończył» 
się na rozprawie sądowej. 
‚ Jak przewód sądowy wykazał, p. Z. nale 
gal koniecznie, aby los kupić w kolektu. 
rze Wolanowa, natomiast p. M. chciał na 
być los w innej kolekturze. Zaczęła się sprze 
Cczka, i to na ulicy, a od słowa do słowa do 
szło do rękoczynów. Policjant — protokół 
— sąd. 

P. Z. przyszedł do sądu z całą pliką ga* 
zet; na swoją obronę przedstawił pisma, w 
kiórych ukazały się ogłoszenia kolektury J. 
iWclanow, co, zdaniem p. Z., powinno prze- 
konać każdego, że grać na loterii należy wła 
Ściwie w takiej kolekturze, gdzie często pa- 
dają wielkie wygrane. Sędzia, po przesłucha 
niu obu stron i przejrzeniu dowodów rze- 
czowych zaproponował stronom pogodzenie 
się. 

Pan M. pod wpływem przedstawionych 
mu pism, z których naocznie się przekonał, 
że w kolekturze Wolanowa padła taka poka 
źna suma wygranych, pogodził się ze swym 
przyjacielem i obaj ręka w rękę poszli po los 
do Wolanowa.   

  

w jednym oknie wszystkie szyby. Policja 
szuka sprawców wypadku, 

— Z. S. Nowojelniū. W ub. sobołę 
Związek w Nowojelni wystawił szułkę pt. 
„Zastąp mnie”, a następnie odbyła się 
zabawa taneczna, do której przygrywała 
orkiestra strzelecka. Dochód przeznaczony 
jest na zakup mundurów. 

Wszystkim tym, co przyczynili się do 
wysławienia sztuki i urządzenia zabawy, 
Komenda Powiatu Z. S. składa tą drogą 
podziękowanie. 

LIDZKA 
— Zaproszenie. Service des Instituts de 

Beaute „Ravis”, Paris Varsovie zawiadamia 

WP. że nasza delegatka p. Eugenia Śnierska 

asystentka p. prof. Celiny Sandler będzie 

udzielać porad kosmetycznych zupełnie bez- 

głatnie w Lidzie, hotel Grand, dnia 16 i 17 lu 

lego rb. w godz. 12—2 i 4—%6. 

BARANOWICKA 

— Brak paszy dla bydła. Rok ub., jak 

wiadomo, był szczególnie nie sprzyja- 

cym dla urodzaju paszy w Nowogród- 

czyźnie. W wielu miejscowościach na te- 

renie pow. baranowickiego odczuwa się 

już dotkliwy brak siana i słomy, to też 

biedoła wiejska zaczyna okradać zapasy 

bogatszych gospodarzy. 

Ostatnio szczególnie staly się częste 

kradzieże siana z tak zwanych „stogów”. 

I tak we wsi Wólka, gm. Dobromyśl 

skradziono słóg siana z łąki należący do 

Minczuk Marii warłości 80 zł. We wsi 

Dobromyśl gm. tejże skradziono słóg sia 

na z łąki należący do Wardągi Antoniego, 

wartości 50 zł. oraz Samsona Makara z 

tejże wsi, wart. 24 zł. 

NAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAA 

Kino „APOLLO! 
w Baranowiczach 

wyświetla wielki polski film histor. 

Kościuszko 
pod Racławicami 
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S NIEŠWIESKA 

— Pożyczki dla pracowników mle)- 
skich. Rada Miejska uchwaliła udzielić pra 
cownikom  magistrału długoterminowych 
pożyczek w wysokości potrąconego każ- 
demu w roku budżetowym 1937—38 spec 
jalnego podatku od uposażeń. 

— Zarząd Ochotniczej Sraży Pożarnej 
w Nieświeżu przygotowuje niezwykle uroz 
maicony i wykwintny doroczny bal karna 
wałowy, który odbędzie się w salorach 
Ratusza dnia 26 lutego br. 

Oryginalne dekoracje sal, pomysłowe 
atrakcje, smaczny i tani bufeł we włas- 
nym zarządzie niewątpliwie zachącą sze- 
roki ogół społeczeństwa niešwieskiego 
do przybycia na strażacką imprezę. 

Dochód przeznacza się na zakup dru 
giej motopompy dla miasta. 

— WYKRYCIE JASKINI GRY. Pogo- 

towie śledcze w Nieświeżu w wyniku dłu 
gotrwałych poszukiwań wykryło  zakon- 
splrowany hazardowy lokal gry w karty. 
W chwili wkroczenia policji do spelunki 
zastano przy stole grających: Zawadzkie- 
go Józefa, właściciela lokalu, Śmietanę 
Tadeusza — urzędnika, Buikiewicza -Ma- 
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tlana — urzędnika, Drozdowicza Kazimie“ 
rza — bez zawodu, Janczewskiego Boles   

„KURIER“ [4364]. 
== 

Oryginalny kostium z cygar 

          
    

      
  

    

  

Podczas rewii mody na Florydzie zademonstrowano oryginalny hiszpański kostium 
— skomponowany z 6 tysięcy cygar. 20 kubańskich fabrykantów cygar pracowało 

nad tym kosłiumem przez 10 dni. 

ława — właśc. składu skór i Anusa Win- 
centego — właśc. sklepu wódek. A 

Pieniądze i karty zakwestionowano. 
Wiadomość ta obiegła jaskółczym pędem 
Nieśwież I budzi wielkie zainteresowanie 
bowiem nałóg hazardowej gry w karty 
przybrał ostatnio rozmiary klęski społecz 
nej w Nieświeżu. 

Oby wydarzenie to było przestrogą 
dla wielu Innych. 

BRASŁAWSKĄ 
— Krwawa bójka na zabawie. W dn. 

9 bm. w kol. Usowce, gm. nowo-pohos- 
kiej, w domu Pawła Zająca odbywała się 
zabawa taneczna, na której byli krewni i 
zaproszeni przez właściciela domu go- 
ście. W pewnej chwili na zabawę przysz 
li nieproszeni Andrzej Wołyniec i 6 in- 
nych osobników, mieszkańców  okolicz- 
nych wsi. Na tym tle powstała bójka, przy 
tym Andrzej Wołyniec i jego koledzy 
dotkliwie pobili Ignacego Palczechę, mie 
szkańca Dwornej Wsi, gm. miorskiej, któ 
remu według orzeczenia lekarskiego za 

dali ciężkie uszkodzenie ciała. 

— Zjazd Kół Młodej Wsi. 13 bm. od- 
był się w Brasławiu zjazd delegatów Kól 
Młodej Wsi z terenu pow. brasławskiego 

Po zagajeniu zjazdu przez prezesa za 
rządu powiatowego Janusza Bejnara, zab 
rał głos prezes zarządu wojewódzkiego 
Zw. Młodej Wsi Jan Szkop, który wygło 
sił dłuższy referat organizacyjny i ideolo 
giczny, poruszając wszystkie zagadnienia 
dotyczącą wsi. ` 

Ze sprawozdania wynika, że Zw. Mło 
dej Wsi na terenie pow. brasławskiego li 
czy 39 kół, skupiających 1.340 członków. 
Plan pracy na rok nasłępny przewiduje 
zwiększenie stanu organizacyjnego do [i 
czby conajmniej 45 kół. Budżet na okres 
następny uchwalono w wysokości  zło- 
tych 1.200. W dziedzinie zawodowej po 
słanowiono pogłębić pracę w zespołach 
przysposobienia rolniczego oraz zwrócić 
szczególną uwagę na tworzenie zespo- 
łów spółdzielczych. Prezesem na rok na 
stępny wybrany został Bolesław Ma.czew 
$ki. Na zjeździe obecni byli przedstawi. 
ciele władz państwowych i samorządo- 
wych na czele z wicesłarosłą. Zjazd wy 
słał depesze hołdownicze do Pana Pre- 
zydenta R. P., Pana Marszałka Śmigłego 
Rydza i Pana Ministra Poniatowskiego. 

Zainteresowanie zjazdem wśród mło- 
dzieży wiejskiej duże. 

GN IS FETA TZT OPC ETZ ROWY OO TO COZ 

Odradzający się ośrodek owczarski 

  
Powiat konecki prowadzi za pośrednictwem działających na jego terenie organi- 
zacyj rolniczych intensywną akcję, celem racjonelnej organizacji zaniedbanych w 
ostatnich latach ośrodków owczarskich. Urządzcno szereg specjalnych konkursów 
i kursów owczarskich, założono spółdzielnię przetworu wełny, oraz wprowadzono 
w życie ustawę o nadzorze nad hodowlą owiec. Racjonalna intensyfikacja hodowli 
owiec przysporzy niewątpliwie ludności wiejskiej powiatu nowych źródeł ciocho- 

dowych. Na zdjęciu rzut oka na ośrodek owczarski w Koneckim. 

  
  

OSZMIAŃSKA 

— 13 bm. w Oszmianie odbył się do- 
roczny zjazd członków Związku Pracowni 
ków Samorządu Terytorialnego z ierenu 
powiału przy udziale, starosty powiałowe 
go i 42 członków. Poza złożonymi spra- 
wozdaniami z działalności zarządu i kole 
żeńskiej kasy samopomocy były omawia 
ne sprawy pracownicze, jak: uposażenia, 
odpowiedzialności dyscyplinarnej, prag- 
matyki służbowej, ubezpieczeń na wypa- 
dek choroby 1 in. 

Jak wynika ze sprawozdania, kasa sa 
mopomocy rozwija się pomyślnie, bowiem 
od roku założenia posiada już kepiłału 
zasobowego 3.000 zł. 

Żywo była dyskułowana sprawa utwo 
rzenia funduszu ubezpieczeniowo-choro- 
bowego dla pracowników samorządowych 
przy Pow. Związku Samorządowym w Osz 
mianie. W wyniku dyskusji postanowiono 
zwrócić się do czynników miarodainych 
o zezwolenie utworzenia funduszu ubez 
pieczeniowego. 

W końcu pracownicy złożyli 700 zł. 
na FON. 

— 12 bm. w Słobodzie odbyło się za 
kończenie 4-miesięcznego kursu 1 Райз!- 
wowej Wędrownej Żeńskiej Szkoły Rol. 
niczej, zorganizowanej z inicjatywy Wy- 
działu Powiatowego w Oszmianie przez 
Kurałorium Okręgu Szkolnego Wileńskie 
go. Aby przedstawić przybyłym jakie ka 
rzyści można osiągnąć przez tak krótki 
czas nauki, uczenice urządziły pokazowe 
ćwiczenia fachowe z uzyskanych wiado- 

mości, po czym wicesłarosta dokonał! of- 
warcia wysławy prac uczenic z działu go 
spodarczego, przetworów warzywnych, ro 
bół ręcznych, hafłu, kroju i szycia. 

Obecnie szkoła zosłała przesunięta 
do Gudogaju, gdzie nauka rozpocznie się 
w dniu 17 bm. Będzie to czwarły etap tej 
szkoły na terenie pow. oszmiańskiego. 

— Budowa remizy strażackiej w Sołach. 
W Sołach, pow. oszmiańskiego rozpoczę 

to budowę okazałego gmachu, przezna 
czonego na remizę strażacką. Gmach bu 
dowany jest według nowoczesnego sys- 
temu z rozmieszczeniem sprzętu przeciw 
pożarowego, świełlicą oraz schronem prze 
ciwgazowym. Koszty budowy wynoszą zł 
7,000, z czego zł. 5,500 ofiarowało społe 
czeństwe, a 1,500 zł. — Powiatowy Fun- 
dusz Budowy Remiz w Oszmianie. 

DZIŚNIEŃSKA 

— Powiatowa Organizacja Gół Gospodyń 

Wiejskich w Głębokiem zorganizowała na 

terenie pow. dziśnieńskiego skup jaj za po- 

średnictwem poszczególnych Kół Gospedyń 

Wiejskich. Od połowy czerwca ub. roku do- 

tychczas zakupiono przeszło 1 milion sz:uk 

jaj, które są wysyłane do Związku Jajczar- 

sko-Mleczarskiego w Wilnie. 

lak wynika z tak znacznej ilości zakupio- 

nych jaj, akcja ta rozwija się pomyślnie 

przynosząc pewne zyski tak dla Pow. Org. 

Gospodyń Wiejskich i kół, jak i dla paszcze 

gólnych członkiń KGW, przeprowadzających 

skup jaj w terenie. 

— W związku z prowadzoną akcją po- 

mccy dzieciom w wieku szkolnym od łział 

KOP-u w Głębokiem zakupił 44 pary buci- 

ków, 26 płaszczy, 24 pary ubraū (spoda': i 

bluzki), 12 swetrów, kilka par bielizny, 44 

pary pończoch i rękawiczek, na ogólną sumę 

000 zł. Zakupione ubrania i obuwie rozdzie- 

lene zostały pomiędzy 112 najbiedniejszych 

dzieci z 2 szkół powszechnych w Głębokiem. 

> SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAA E * ' 

Ę Teatr m. NA POHULANCE 
Dziś o godz. 8.15 wiecz. a i 
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GRODZIEŃSKA | 
— SUROWA KARA ZA KONKURO-| 

WANIE Z MIENNICĄ PAŃSTWOWĄ. — 
Na początku października r. ub. fut. Wy 
dział Średczy ujawnił fabryczkę fałszy- | 
wych monet przy ul. Zduńskiej Nr. 10 w 
mieszkaniu Hartunga Juliana. 

W czasie dochodzenia okazało się, że 
do fabrykowania pieniędzy namówiła Har 
funga znajoma Maria Jaskówna, poprzed 
nło karana za kolportowanie fałszywych 
pieniędzy. 

Hartung I Jaskėwna odpowlarali przed 
Sądem Okręgowym, który skazał Hartun- 
ga na 5 laf, a Jaskównę na 2 lafa więzie- 
nia. 

— TRAGEDIA UWIEDZIONEJ. Służą- 

ca Kowerdówna Serafina kilka lat temu po 
znała mieszkańca Grodna Antonowskie- | 
go Włodzimierza ( Rajgrudzka Nr. 9). 

Skutki były te, że Kowerdėwna w ro | 
ku 1935 powiła dziecko. Dziewczyna za 
częła nalegać na „narzeczonego” by ją. 
poślubił. 

Anfonowski jednak nie miał zbyt wiel 
kiej chęci stanąć na ślubnym kobiercu. 

W listopadzie 1937 r. dziewczyna do- 
wledziała się, że narzeczony jej ma za-| 
miar ożenić się w dniu 14 listopada z bo- 
gafą panną Anną Sak. 

8 listopada Kowerdówna przyszła do 
mieszkania swego uwodziciela, żądając 
zerwania z Sakówną. Antonowski wyrzucił 
nieszczęśliwą z mieszkania. 

Po upływie pewnego czasu Antonow 
ski został oblany przez Kowerdównę kwa 
sem siarczanym. 

Po dłuższej kuracji udało się uratować 
tylko jedno oko, prawe zaś oko Antono- 
wski stracił. 

Za czyn swój Kowerdówna odpowiadaa 
wczoraj przed sądem. Do winy przyznała 
się. Sąd ogłosił wyrok, skazujący Kower- 

dównę na 3 lata więzienia. 
— Pożar w kinie: Dnia 12 bm. o godz. 

17,10 w kinie „Uciecha” przy ul. Orzesz 

kowej Nr. 13 podczas wyświetlania obra 
zu zapaliła się łaśma filmowa („Tajna bry 
gada"). Ogień stłumili pracownicy kina. 
Spaliło się kilkadziesiąt metrów filmu, — 

Pieniądze za zakupione bilefy kasa 
kina zwróciła publiczności. 

— Ofiara zawodu miłosnego. 12 bm. 
o godz 22 Rożko Fenia, zam. przy ulicy 
Gwarne; Nr. 5 napiła się jakiegoś płynu 

žrącego. ! 
Odwieziono ją do szpitala žydowskie 

go. Przyczyną łargnięcia się na życie — 
zawód miłosny. 

—-Posłaniec agencji pocztowej złodziejem. 

Kierownik agencji pocztowej w Brzostowicy 

  
| Dworzec zameldował o tym, że b--posłanice | 

agencji, mieszkaniec Brzostowicy Stacja, U 

kanowicz Mikołaj, wpisał do swojej książe | 

czki oszczędnościowej PKO kwotę 170 zł 

której nie wpłacił, aw dniu 9 bm w urzędzie 

pocztowym Białystok 3 — podjął 100 zł. 

Ukanowicz, którego zatrzymano, do wi+ | 

vy się przyznał. (9) 

CO GRAJĄ W KINACH: 

Apollo — Bobert i Bertrand. 

Pan — Serce i szpada. 

Maleńkie — Jej Wysokość tańczy walea, 

Helios — Maria Stuart. 

Uciecha — Matura. 

si i] 

Panure skutki 
ślisk'e! droai 

Mickał Balcer był urzędnikiem poczto- 
wym. Pracował koło 15 lat. Miał niezłą 
opinię. Musiał zresztą dbać o siebie i swo 
je szęścioro dzieci. 

Uległ jednak pokusie. Wyciągnął rę- 
kę po cudze dobro. Pewnego razu wyj- 
mując listy ze skrzynki pocztowej przy ul. 
Orzeszkowej obok stacji autobusów dale- 
kobieżnych, odkleił szereg znaczków 25 
groszowych i na ich miejsce przylepił 
znaczki 5 groszowe. W ten sposób „za- 
robił”... 3 zł. 

Przy tych machinacjach został jdnak za 
trzymany przęz słarszego przodownika 

służby śledczej Ludwika Mejnartowicza. 
Wszczęto dochodzenie. Balcera zwolnio- 
no z posady. Pozosiał na bruku z sześcior= 
giem dzieci i żoną, zaś wczoraj zasiadł na 
ławie oskarżonych Sądu Okr. w Wilnie. 
Artykuł, z którego odpowiadał, przewidy 
wał karę do 10 lat więzienia. 

Przewód sądowy uwypuklił z całą pla< 
słycznością tragedię człowieka, który sam 
siebie zniszczył. Balcer wygląda mizernie, 
jest źle ubrany. Jest obecnie bezrobotnym. 
Cierpi nędzę on i Bogu ducha winne dzie- 
ci jego i żona. Tłumaczył się, że znalazł, 
się w ciężkich warunkach materialnych. Żo 
na była obłożnie chorą. Jeden nierozważ- 
ny krok 1 stało się wielkie nieszczęście. 

Prokurator biorąc pod uwagę te oko- 
liczności nie domagał się zbyt surowego 
wymiaru kary. Balcer zosłał skazany na 
10 miesięcy aresziu z pozbawieniem praw 
obywatelskich na przeciąg 5 lat. 

Sprawa Balcera wywarła ciężkie, prze< 
gnębiające wrażenie. (c). 

Zderzenie samochodu 
porztow, z taksówka 
Wczoraj wieczorem przy zbiegu ulić 

Gościnnej i Kolejowej zderzyło się au!9 
poczłowe z taksówką. W samochodzie P9 
człowym uszkodzone zostały błoiniki. Prze 
ciwko nieostrożnemu  szoferowi  spise19 

protokół. 6 
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Ośrodek Zd 

Wczoraj na moście Tuskulańskim roze 

grał się dramat samobójczy. Na mosi 

wbiegł jakiś mężczyzna, przesadził po- 

tęcz i wpadł do lodowatych fal rzeki. 

Obecni na brzegu łódkarze zainicjo 
nowali niezwłoczną akcję ratunkową, w 
wyniku której desperata wydobyto z wo 
dy jeszcze z oznakami życia. 

Pogctowie ratunkowe przewlozlo go 
do szpitala, gdzie stwierdzono, że jest to 
37-leni krawiec, Owsiej Stołow, zam przy 
ul. Archanieiskiej 44. 

Desperat nie chciał ujawnić powodów 
ręzpaczliwego króku. le). 

Wypadki na kolei 
Dnia 12 bm. pociąg osobowy na od- 

tinku tachwa — Mikaszewicze pofrącił 
przechodzącą torem kobietę nieustalone 
go nazwiska, która doznała okaleczenia 
głowy. Pierwszej pomocy lekarskiej udzie 
lono w Mikaszewiczach, po czym tym sa 
mym pociągiem odwieziono poszkodowa 
ną do Łunińca, do lekarza rejonowego. 

Dnia 13 bm. znaleziono w poczekalni 
st. Mickiewicze nieprzytomnego kominia 
rza nleustalonego nazwiska. Przyczyną wy 
padku było zaczadzenie. Poszkodowane- 
go skierowano pociągiem osobowym do 
Nowojelni. 

Komunalna Kasa Oszczędności 
w Brześciu n/B. 

zawiadamia, że procenty od r-ków wkładowych za rok 1937 zostały 
już obliczone, w związku z tym K. K. O. prosi posiadaczy książeczek 
oszczędnościowych o zgłaszanie się, celem dopisania procenłów 

  

Zatarg w piekars 
Jak już donosiliimy, w piekarstwie 

na fle ekonomicznym wybuchł zatarg mię 
dzy robołnikami i właścicielami piekarń. 
Załarg obecnie zaostrzył się i nie jest wy- 

Nieletni złodzieje 

nožewnicy 
Wczoraj wieczorem na ulicy Żydow- 

sklej kilku nieletnich złodziejaszków na- 

padło na przechodzącego ulicą 14-letnie 

go chłopca Janklelewicza (Niemiecka 13), 

któremu usiłowali przemocą odebrać port 

monetkę z pieniędzmi. 

Ponieważ chłopak stawiał opór, Jeden 

z młodocianych napastników uderzył go 

nożem w rękę. 

Rannym zajęło się pogotowie. Nielef- 

nl napastnicy zblegii. (<)- 

Wybito 10 szyb 
w synagodze 

Onegdaj wieczorem nieznani sprawcy 

wybili 10 szyb w synagodze żydowskiej 

przy ul. Lipówka 37. (e). 

    

KRONIKA 
— Działałność Miejsk. Obywat. Kom. 

P. Z. B. w Brześciu n. Buglem. O tym, jak 
pożyteczną i rozległą jest praca Miejskie- 
go Komiłetu P. Z. B. w Brześciu świadczą 
następujące cyfry, dotyczące okresu od 
21 grudnia 1937 r. do 5 lutego 1938 r. 

W podanym wyżej czasie korzystało z 
pomocy Komiłefu 1317 rodzin bezrobot- 
nych fizycznych z ogólną ilością 4023 oso 
by „oraz 171 roodzin bezrobotnych umy 
słowych, składających się z 403 osób. 
„Na dożywianiu Komiłetu znajdowało 

$ię przeszło 4426 osób. 
Wydano bonów do dnia 5 lutego br. 

na 1534,5 klg. oleju, 45469 kig. chleba, 
4388 klg. słoniny, 10.103,5 klg. fasoli, — 
6919,5 klg, kaszy, 2087 k!g. soli, 130.000 
klg. węgla, 160.470 klg. ziemniaków, — 
925,4 kig. mąki i 379 klg. kiełbasy (jako 
dodatek świąteczny). Poza tym wydano 
zapomogi w gołówce (za odpracowanie) 
zł, 3248,98. S 

Jednocześnie stwierdzić należy zwięk- 
szoną ofiarność społeczeństwa, gdyż 
wpływy własne Komiłefu wzrosły w cza 
Sie od 1 stycznia do 5 lutego rb. z sumy 
zł. 4921,02 do koy zł. 15.198,22. W tym 
łe czasie rozdano bezrobotnym 305 par 
obuwia nowego, 150 swetrów nowych I 
380 płaszczy nowych, oraz ubrania uży- 
wanego, należycie staraniem Komitetu wy 
teperowanego 816 sztuk, podarownaych 
przez wojsko i 1219 sztuk podarowanych 
przez społeczeństwo: 

Wydział Wykonawczy Komitetu w tym 
czasie miał 5 posiedzeń. : 

— Młodzież Wiejska na Pomoce Zimo 
wą. Młodzież wiejska osady Płofnica po 
czuwa się do obowiązku przyjścia z po 
mocą tym, którzy są pozbawieni środków 
do życia. Koło Młodzieży Wiejskiej w 
Płofnicy urządziło w dniu 30 stycznia br. 
ludową zabawę taneczną z której cały do 

w sumie zł. 17,35 przekazano na Po 
Moc Zimową Bezrobofnym. 

— Koło Młodzieży Wiejskiej w Płot 
nicy odbyło w dniu 6 lutego 1938 r. Wal 
ne Zgromadzenie. Na zebranie był zapro 
szony Eugeniusz Kaczanowski, wójł I Hi 
lary Gawłowski sekretarz gm. płotnickiej. 

Zebraniu przewodniczył p. Eug. Ka- 
Szanowski, protokółował p. Piofr Niekra 
szewicz, 

Na zebraniu dokonano wyboru zarzą- 
w skład którego weszli: prezes — Nie 

kraszewicz Piotr, wiceprezes Gawłowski 
ilery, gospodarz — Niekraszewicz Pa- 

Weł, sekretarz — Zbaraszewski Józef, — 
rbnik — Truszko Włodzimierz. 
Poza tym powołano przy Kole Sekcję 

PW. i WF, składającą się z hufca żeńskie 
> 5 męskiego: chłopców 30, dziewcząt 

2 > ių Zw. Naucz. Polsk 
isko Zw. Nauczycielstwa Polskiego w 

zaorehach, pow. koszyrskiego urządziło w 
tą gminnej w Wielkim Obzyrze zabawę 
oneczną, z której dochód w kwocie 26 zł. 

'€znaczono na pomoc zimową bezrobot 
YM zaś zł, 90 na budowę domu społecz 
€9o w Kamieniu Kosz. 

Žž Ośrodek Zdrowia w Kamieniu Ko- 
Ba, m im. Kostek-Biernackiego. W Ka 

tał kc oszyrskim Ośrodek Zdrowia zos- 
— pa 2 lała temu za sumę 120 
aa olowę Iej kwoty dał samorząd rytorialny, reszię zaś skarb państwa. — 

rowia w Kamieniu Koszyrskim 

m 

n   

POLESKA 
spełnia doniosłą rolę w niesieniu pomo 
cy ludności pow. koszyrskiego. Należy 
podkreślić, że pow. Koszyrski na terenie 
woj. poleskiego jest wyjątkowo biedny. 
Budżet powiafu wynosi załedwie 100.000 
zł. I w obecnym stanie gospodarczym nie 
ma możności zwiększenia dochodów. 

— Kurs weterynaryjny w Kamieniu Ko 
szyrskim. W dn. 11 i 12 lutego br. w Ka 
mieniu Kosz. z inicjatywy Okr. T-wa Org. 
IK. R. odbył się 2 dniowy kurs wetery- 
naryjny dla członków Kółek Rolniczych, 
Kół Gospodyń Wiejskich i Kół Młodzieży 
Wiejskiej. 

Celem kursu było udzielenie słucha- 
czom wskazówek w niesieniu pomocy w 
nagłych wypadkach inwentarzowi domo- 
wemu, 

— Układ zbiorowy. 11 bm. w Inspek- 
toracie Pracy został zawarły układ zbio- 
rowy z Chrześcijańskim Słowarzyszeniem 

Właścicieli Nieruchomości oraz ze Sto- 
warzyszeniem Nieruchomości i Zw. Właści 
cieli Domów i Placów m. Brześcia n. B. 
przez Związek Dozorców Domow. w Brze 
ściu n. B. — ustalający warunki pracy | 
płacy na rok 1938—39, na warunkach nas- 
tępujących: 

Dla pierwszych grup ulic i I kat. do- 
mów ustalono płacę od 9—30 zł., dla dru 
giej kategorii ulic i domów ustalono pła 
се od 7—25 zł., dla III kat, ulic i domów 
ustalono płacę od 3—21 zł. Poza tym 
dozorca domowy ofrzymywać będzie do 
datek za domy nowowzniesione w wyso 
kości 20 proc i za każdą klatkę schodową 
15 proc. Dozorca, który ma stały nadzór 
nad posesją | znajduje się tylko w dys- 
pozycji właściciela domu otrzymywać bę 
dzie minimum 100 zł. Poza łym dozorcy 
wolno jest obsługiwać 2 posesje | grupy 
I I kai. lub 3 posesje I grupy i II kał. 

W razie nieudzielenia dozorcy miesz- 
kania właściciele domów winni dopłacać 
20 proc. zasadniczego wynagrodzenia. 
Dozorcą domowym może być tylko ten, 
kło na terenie Brześcia zamieszkuje nie 
krócej, niż rok. 

— Doktór J, Szmurło będzie ukarany 
Inspektor pracy 36 Obwodu pociągnął do 

odpowiedzialności karnej z art. 59 prawa 
o wykroczeniach dra J. Szmurłę, właści 
ciela maj. Klepacze, gm. Dmitrowicze, 
pow. brzeskiego za złośliwe Wwstrzymywa 
nie robolnikom ordynariuszom naležnej 
pensji ! ordynarii. Należy zaznaczyć, że 
za fo wykroczenie obwinionemu grozi ka 

ra krzywny do 3.000 zł. lub kary aresztu 
do 3 mies. Majątkiem Klepacze ostatnio 
zainteresowały się władze administracyjne 
z uwagi na częste załargi z robotnikami 
| kilkudniowy Strajk tychże. . 

  

LOKAL SKLEPOWY do wynajęcia w 
pierwszorzędnym punkcie handlowym w 
Brześcia n/B. przy ulicy Dąbrowskiego Nr 19 
vis a vis Małego Rynku wraz z pokojem 
i kuchnią. Wiadomość na miejscu. 

  

ZARZĄD „STOWARZYSZENIA ŚW. 
TOMASZA z Akwinu dla Pomocy Kapła- 
nom w Wyższych Studiach” podaje do 
wiadomości, że w dn. 25.11 (piątek) o g. 
5 po poł. odbędzie się w sali Tow. Kre- 

dyfowego w Warszawie (ul. Kredytowa 
Nr. 1) zebranie sprawozdawcze z dz/2się- 
ciolecia działalności Stowarzyszenia, na 
które wszyscy członkowie | członkinie 
proszeni są o przybycie,   

„KURIER“ (4364). 

wie zaostrzył się 
kluczone, że piekarze proklamują strajk. 
Inspektor Pracy usiłuje zatarg zlikwidować 
w drodze polubownej. у 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

— Przepowiednia pogody w-g PIM na 
16 lutego 1938 r.: 

W północnej i środkowej części kraju 
duże rozpogodzenia. Na pozostałym obsza- 
rze jeszcze zachmurzenie duże i gdzie nie 
gdzie drobny śnieg, 

W dalszym ciągu mroźno. 

  

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
teki: 

Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowicza 
(Ostrobramska 4); S-ów Augustowskiego 
tMiekiewicza 10); Narbutta (Św. Jańska 2) 

i Zasławskiego (Nowogródzka 89). 
Ponadto stale dyżurują następujące ap- 

teki: Paka (Antokolska 42); Szanyra (Legio- 
nów 10) i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

     
    

  

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
_w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Cen pnę, 
Telefony w jach Winda « obec 

  

      

MIEJSKA 
— Zablegi o powiększenie kredytu na 

budownictwo prywatne. Jak wiadomo Bank 
Gospod. Krajow. przyznał Wilnu kredył 
budowlany na rok bież, w sumie 160.000 
zł. Komitet Rozbudowy zamierza zabie- 
gać o przyznanie kredyfu dodatkowego. 

— Most przez Wilenkę, Magistrat za- 
mierza uzyskać kredyt w formie pożyczki 
względnie dotacji na wybudowanie mostu 
dla pieszych na Wilence w ogrodzie Ber- 
nardyńskim. Most ten połączyłby najpięk- 
niejsze parki w Wilnie, poza tym spełniać 
on będzie rolę komunikacyjną, łącząc w 
najkrótszej linii Antokol ze śródmieściem. 

— Prace budżetowe Magisfratu, — 
Obecnie niemal codziennie odbywają się 
'kolegialne posiedzenia Zarządu Miejskie 
go, poświęcone nowemu projektowi bud- 
żełu miasta na rok 1938-39. Posiedzenia 
Magistrału potrwają jeszcze przeszło ty- 
dzień, po czym zwołane zostaną posiedze 
nia radzieckiej Komisji Finansowo-Gospo 
darczej. Podług przewidywań władz miej- 
skich, projekt nowego preliminarza bud- 
žetowego trafi na plenum Rady Miejskiej 
dopiero w połowie marca. 

— Zarząd Miejski przeprowadza intensyw 
nie organizację bibliotek miejskich. Obok 2 
Istniejących miejskich bibliotek (Ostrobram- 
ska 5 i Bonifraterska 8) uruchomiono 7 
miejskich bibliotek ludowych przy szkołach 
powszechnych celem rozpowszechnienia czy- 
telnictwa na dalszych peryferiach miasta. Z 
chwilą powstania zaprojektowanych przez 
miasto dzielnicowych domów ludowych bi- 
blioteczki powyższe przekazane zostaną do- 
biom In vm m ' łe ūeln r 2 Di 
blicteką im. Tomasza Zana celem przejęcia - 
jej na własność miasta. 

Rocznik Statystyczny 1936. Zarząd 

Miejski postanowił przystąpić do rozpoczę- 
cia druku Rocznika Statystycznego m. Wil- 

na za r. 1936, ponieważ miejskie biuro sta- 

tystyczne ukończyło już swe prace nad skom 

pletowaniem materiałów cyfrowych za po- 

wyższy okres. 

GOSPODARCZA 

— Układ handlowy z Estonią. Niedaw 

no podpisany zosłał układ handlowy pol- 
sko-estoński. Z ramienia Rady Handlu Za 
granicznego brał w rokowaniach udział 
wicedyrektor Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej w Wilnie p. Mikołaj Szyszkowski. 

W najbliższych dniach  rozpoczynaj4 
się rokowania w sprawie analogicznego 
układu handlowego z Łotwą, przy czym 
Radę Handlu Zagranicznego reprezento- 
wać będzie dyr. Izby Przem.-Handlowej 
w Wilnie p. inż. Wł. Barański. 

Z KOLEI. 

— Sytuacja na kolel. Gwałtowna od- 
wilż, jaka trwała w drugiej połowie sty 
cznia rb. nie wpłynęła ujemnie na bezpie 
czeństwo i regularność ruchu na liniach 
kolejowych DOKP. Wilno, Licząc się z 
możliwością wystąpienia większych wód i 
pochodu lodów — Dyrekcja poczyniła roz 
ległe przygotowania do ochrony lini! ko 
lejowych i mostów. W czasie trwania od 
wilży spłynęły lody na rzekach: Bugu, 
Muchawcu i Szczarze. Z powodu obniże 
nia się temperatury, trwającej od kilku 
dni, wszystkie pozostałe większe rzeki sa 
nadali zamarźnięte. 

  

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Odczyt o r. 1920. Na najbliższym 
posiedzeniu Sekcji Historii Najnowszej 
T-wa Przyjaciół Nauk w Wilnie, które się 
odbędzie dn. 19 bm. w lokału Bibl. im. 
Wróblewskich (Zygmuntowska 2) z refe- 
rałem wystąpi ppłk. dypl. Józef Moszczeń 
ski, szef Wydziału Wojny Polskiej Wojsko 
wego Biura Historycznego. Ppłk. J. Mosz- 
czeński, wybitny znawca walk odrodzonej 
Polski, mówić będzie o „Planie sowieckiej 
ofensywy na Litwie i Białorusi w r. 1920”, 

Wsłęp na posiedzenie Sekcji jest wol- 
ny. 

— Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. Z. 
powiadamia, iż w dniu 17 lutego rb., o 
godz. 18 w lokalu własnym przy ul. Orzesz 
kowej 11-a m. 1, dr Stefan Brokowski wy- 
głosi odczyt na iemat „Alkoholizm a dys- 
cyplina ciała 1 ducha”, 

Wstęp bezpłatny, goście mile widziani. 
— Koło Siudlów Społecznych przy 

Poradni Wychowawczej PKS w Wilnie, ul. 
Uniwersytecka 9 m. 10 przypomina szan. 
uczestniczkom, że kolejne zebranie Refe 
rału Społecznego odbędzie się we czwar 
tek dnia 17 lutego o godz. 5 p. p. w loka 
lu Poradni Wychowawczej. 

— Najbliższy „Czwartek dyskusyjny 
Z. P. O. K.“, na którym p. Mija Maiuszew 
ska — wiceprzewodnicząca Zarządu Głów 
nego ZPOK wygłosi referat pt. „Udział 
Zw. Pracy Obyw. Kobiet w życiu politycz 
nym** odbędzie się dnia 17 lutego w lo 
kalu Związku przy ul. Jagiellońskiej 3—5 
m. 3. Początek o godz. 7 wiecz. punkłual 
nie. Obecność wszystkich członkiń ZPOK 
jest konieczna. Goście mile widziani. — 
Wstęp wolny. 

— 380 Środa Literacka. W dniu 16 bm. 
p. Jadwiga Kiewnarska znana literatka z 
Warszawy — wygłosi odczyt pt. „Sprawa 
George Sand i Szopena" (Pośmiertny proces 
kcchanków). Początek o godz. 20.15. 

—Towarzystwo Muzeum Ziemi organizu 
je w dniu 17 bm. (czwartek) o godz. 20 w 
sali Zakładu Minerologii i Petrografii USB 
Zakretowa 23, zebranie z odczytem p. dyr. 
Tadeusza Turkowskiego pt. „Powstańcy z 
roku 1863 jako badacze Ziemi Syberyjskiej" 

ZE ZW. I STOWARZYSZEŃ. 

— Z działalności Koła Związku Inwalidów 

Wojennych R. P. w Wilnie. Z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku Zarząd 
Związku Inwalidów Wojennych R. P. w Wil 
nie udzielił swym członkom zapomóg bez- 
zwrotnych na ogólną kwotę 685 zł.) przy 
czem obdzielono razem 87 osób. Ponadto Za 

r.ąd- Związku- w imieniu Zarządu Okręgu 
| Zarządu Koła, przekazał do redakcji tut. 
pism zł. 20 na gwiazdkę dla dzieci bezrobot 
uych. . 

15 stycznia br. urządzono dla dzieci inwa 

lidów i członków Związku choinkę w siedzi 

bie Federacji P. Z. O. O. w Wilnie przy ul. 

Św. Anny Nr. 2, w której ochoczo bawiło się 
140 dziatwy. 

Koszt urządzenia tej imprezy wyniósł rz 

zem zł. 151,60. Dziatwa wyniosła miłe wspom 

nienie z tego wieczoru, w którym św. Mikołaj 

tradycyjnym zwyczajem obdzielił milusińs- 
k.ch łakociami i owocami. 

RÓŻNE. 

— Rozdanie świadeciw z kursów OPL. 

-We czwartek 17 lutego rb. w lokalu Ka- 
syna Policyjnego (ul. Żeligowskiego 4) 
odbędzie się rozdanie świadectw osobom, 
kłóre w dniu 24 stycznia rb. ukończyły 
kursy dla komendantów OPL bloków i do- 
mów. Wręczenie świadectw odbędzie się 
o godz. 20 (8 wieczorem). 

— Stypendia dla studentów chcących poś 
włęcić się pracy na poczcie. Jak się dowia 
dujemy, ustanowione zostały nowe bezzwrot 
ne stypendia dla studentów, którzy zobowią 
%а się, iż po ukończeniu nauki pracować bę 
dą w służbie pocztowo - telekomunikacyj- 
nej. Odpowiednie sumy będą wstawiane do 
preliminarzy budżetowych Poczty na każ 
dy rok. Wysokość stypendiów wynosić ma 
dla studentów politechnik, uniwersytetów i 
wyższych szkół handlowych 120 zł. miesię 
cznie, zaś po egzaminie dyplomowym 150 
złotych miesięcznie. Stypendyści obowiąza- 
n' będą do odbywania praktyk wakacyjnych 
w urzędach pocztowych i telegraficznych. 

— (Choroby zakaźne. W ciągu ub. tygod- 
nia na terenie Wilna zanotowano 47 wypad 
ków zasłabnięć na choroby zakaźne. Najwię 
cej zachorowań notowano na odrę i grużli 
cę. 

  

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

okręt itd., bo książkę z : 

Biblioteki Nowošci 
Wilno, ul. Jagiellońska 10. Tel. 13,70 

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

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

Okazyjnie do nabycia: 1) Rymowicz 
i Święcicki: Prawo cywilne Ziem 
Wschodnich — T. X. Część I. (3 to- 
шу) — 2) Encyklopedia Gutenberga 

(20 tomów). 

SBIDEVESTPEDTYTDUDCPOEPZSBEJ 
1 
Eopierajcie pieruszą w Kraju Społ. 
dzielnię Przeciwgrużliczą w powiecie 

wileń sko-trockim 
  

+. 

RADIO 
ŚRODA, dnia 16.П. 1938 r. 

6,15 — Pieśń; 6,20 — Gimnastyka; 6,40 — 

Muzyka; 7,00 — Dziennik poranny; 7,15 — 
Muzyka; 8,00 — Audycja dła szkół; 8,10 — 
11,15 — Przerwa. 

11,15 — Audycja dla szkół; 11,40 — Coś 
dla dzieci; 11,57 — Sygnał czasu i hejnał; 
12,03 — Audycja południowa; 13,00 — Wia- 
domości z miasta i prowincji; 13,05 — Chwil 
ka litewska; 13,15 — Koncert popularny; 
14,00 — Koncert rozrywkowy; 14,25 — „Ry 
wale" — nowela Michała Bałuckiego; 14,35 
Muzyka popularna; 14,45 — 15,30 — Przer- 
wa. > 

15,30 — Wiadomošci gospodarcze; 15,45 
— „Nad wielką rzeką Limpopo“ — pogadan 
ka dla dzieci; 16,00 — Skrzynka językowa; 
16,15 — Orkiestra rozrywkowa; 17,00 —Szla 

kiem II Brygady — odczyt; 17,15 — Zapom- 
niane pieśni; 17,50 — „Wartość odżywcza po 

karmów roślinnych** — pog.; 18,00 — „Pił- 
karstwo polskie w roku ubiegłym* — poga- 
danka; 18,10 — „Miasteczko Dworzec i jego 
okolice* — felieton Marii Rómerowej; 18,20 

— „Godzina pożegnania* audycja słowno- 
muzyczna z cyklu „Fortepian i książka”, w 
opr. N. Fanti; 18,50 — Program na czwartek; 
18,55 — Wileńskie wiad. sport.; 19,00 — 

„Pieniny* — fragment z nowej powieści Ja- 
ra Wiktora; 19,20 — Piosen! ; ludowe w wyk. 
Hanny Wańskiej; 19,35 — „Dzieło prof. Ste- 
fana Czarnowskiego* — odczyt; 19,50 — 
Pogadanka; 20,00 — „Maurycy Ravel* — 
pogadanka muzyczna Stanisława Węsławskie 
go z ilustracją; 20,40 — Dzi:nik wieczorny; 
20,50 — Pogadanka; 20,55 — Przerwa; 21,00 

— Koncert chopinowski w wykonaniu Sta- 
nisława Szpinalskiego; 21,45 — Rozmowa 
Konrada Górskiego z Tadeuszem Łopalews- 
kim o poezji lirycznej — kwadrans poezji; 
22.00 — Recital śpiewaczy Ewy Bandorws- 
kiej-Turskiej; 22,30 — Koncert orkiestry 
mandolinistów P. P. W. pod dyr. Aleksandra 
Jaszczyńskiego; 22;50 — Ostatnie wiadom. i 
kcmunikaty; 23,00 — Muzyką taneczna; 23,30 

Zakończenie. 

CZWARTEK, dnia 17.11. 1938 r. 
6,15 — Pieśń; 6,20 — Gimnastyka; 6,40 — 

Muzyka; 7,00 — Dziennik poranny; 7,15 — 

Muzyka; 8,00 — Audycja dla szkół; 8,10 — 
11,15 — Przerwa. 

11,15 — „Tańce różnych narodów* — po 
ranek dla młodzieży; 11,40 — Piosenki an- 
gielskie; 11,57 — Sygnał czasu i hejnał; 12,03 
— Audycja południowa; 13,00 — Wiadomo- 
ści z miasta i prowincji: 13,05 —. „Higieną 
psychiczna w życiu kobiety“ — pogad. dr. 
Janiny Bortkiewicz-Rodziewiczowej; 13,15 — 
Kerceert życzeń; 14,25 — „Latawica”* — nowe 
la Michała Bałuckiego; 14,35 — Muzyka po- 
pularna; 14,45 — 15,30 — Przerwa. 

15,30 — Wiadomości gospodarcze; 15,45 
Wędrówki muzyczne: — Rosja. I. W walce 
o narodowy sty! — audycja dla młodzieży w 
opr. Zofii Ławęskiej; 16,15 — Recital w'o- 
lcnczełowy Tadeusza Lifana; 16,50 — Poga 
danka; 1700 — O książce Janiny Orynżyny 
pt. „Przemysł Ludowy w Polsce"; 17,15 — 
Tańczymy przy dźwiękach orkiestry wojsko 
wej; 17,50 — Wiad. sportowe i poradnik sp.; 
18,10 — Podaganka radiotechn.czna Mieczy- 
sława Galskiego; 18,20 — Dzieci Wiłna śpie 

wają pieśni ludowe; 18,40 — „Speakerzy 
proszą o głos”; 18,00 — Program na piątek: 
18,55 — Wil. wiad. sportowe; 19,00 — „A= 
nakonda S. A.* premiera słuchowiska Ferdy 
nanda Goetla; 19,45 — „Pałestrant* — ope- 
retka w 3 aktach Millóckera — w przerwie 
dziennik wieczorny i pogadanka; 21,45 — 
„Wierzyński a młode pokolenie poetyckie'; 
22,00 — Koncert kameralny; 22,50 — Ostat- 

nie wiadomości; 23,00 — Tańczymy; 23,30— 

Zakończenie. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
Dziś, w środę, dnia 16 łutego o godz. 8,135 - 

„MYSZ KOŚCIELNA* — doskonała komedia 
współczesna w trzech aktach Wł. Fodora z 
udziałem i w reżyseril Jadwigi Zaklickiej. 

Jutro w czwartek dn. 17 o godz. 9 wiecz. 
cdbędzie się koncert muzyki kameralnej w 
wykonaniu angielskich artystów — THEL.- 

MY REISS (wiolonczela) i JOHNA HUNTA 
(fortepian). Program bardzo ciekawy. Ceny 
zwyczajne. Zniżki ważne. 

W sobotę dn. 19.11. Teatr Miejski na Po- 
hulance daje premierę świetnej komedii 
Szekspira „WIELE HAŁASU O NIC' w insce 
nózacji Teofila Trzcińskiego. 

JEDYNY WYSTĘP BALETU OPERY ŁO 
TEWSKIEJ W RYDZE — odbędzie się w te- 
alrze na Pohułance w poniedziałek dn.*21 IJ 
t godzinie 8 wieczorem punktualnie. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA” 
Ueny propagandowe. — Dziś najsłynniej 

zza i najpopularniejsza operetka L. Kalmana 
„KSIĘŻNICZKA CZARDASZA”. 

— Sobotnia premiera. Znawcy i miłośni- 
cy muzyki lżejszej będą mieli okazję usły 
szenia w sobotę, prawdziwie pięknych wal- 
ców wiedeńskich. 

Baśń „KAPRYŚNA KRÓLEWNA” Renufo- 
wej, to widowisko pełne poezji działające na 
wyobraźnię i rozwijająca najlepsze instynk- 
ty dziecka, zrozumiałe przez dzieci nawet 
najmłodsze. 

Premiera w niedzielę o g. 12 w południe. 

Wiadomości radiowe 
900.000 ABONENT POLSKIEGO RADIA 
OTRZYMA W UPOMINKU TRADYCYJNY 

ZŁOTY ZEGAREK. 

Liczba obonentów Polskiego Radia wzra- 
sta szybko; co dzień przybywa przeciętnie 
2.000 nowych słuchaczy. 

W końcu ubiegłego roku liczba zarejestro 
wanych radiosłuchaczy przekroczyła 800.000 
Abonent którego zgłoszenie w ogólnej nume- 
racji porządkowej wypadło na numer 800.000 
olrzymał w upominku złoty zegarek. Jego 
dwaj najbliżsi sąsiedzi — również miłe i cen 
ne upominki. W najbliższych dniach spo- 
śród zgłaszających się obecnie abonentów ra 
diowych wyjdą nowi „jubilaci*; abonent Nr 
899.999, abonent Nr. 900.000 i 900.001. Zgod- 
nie z przyjętym zwyczajem, i tym razem abo 
nent 900.000 otrzyma złoty zegarek najłep- 
szej marki, a jego dwaj sąsiedzi — inne cen 
ne upominki. 

Zatem, zgłaszający się obecnie do urzę- 
dów pocztowych nowi radiosłuchacze mają 
największe szanse.
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CAINE | 
Uraczysta premiera! 

Królowa pieśni 

Jeanetie 

  

w nowym sukcesie olšnie- 
wająco pięknym arcyfilmie „MOTYL HISZPANS 

   

  

„KURJER” [4364]. 

    
Passepartout i bilety ulgowe nieważne. 
Uprasza się o przybycie na początki sean- 

sów punktualnie: 4—6—8—10.15 

18
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W Marta EGGER 
Paweł Hoerbiger i Hans Moser 

Kusrjer Sportowy 
  

Pociąg popularny do Zułowa 
Odprawa zawodników zgłoszonych do 

marszu odbędzie się 25 lutego rano. Wieczo- 

rem zaś uczestnicy marszu na czele z komi- 

tctem organizacyjnym i z kierownictwem za 

wcdėw uladzą się na Rossę, celem złożenia 

kołdu Sercu Marszałka Piłsudskiego. 

Pociąg popułarny do Zułowa odejdzie w 

sobotę 26 lutego o godz. 6 minut 35; przybę- 

dzie on do Zułowa o godz.-8 min. 10. Pociąg 

zaś z zawodnikami odjedzie z Wilna o godz. 

7 minut 20. Do Zułowa przybędzie o godz. 8 

m'nut 50. 

Start sztafety szkolnej nastąpi punktual- 

nie o godz. 9 min. 05. Startować będzie 13 

sztafet. Każda sztafeta liczyć będzie 9 za- 

wodników. 

Start patroli nastąpi o godz. 9 min. 20. 

Patrole startować będą w odstępach półmi- 

nutowych. Do Niemenczyna pierwsi zawod- 

nicy przybyć powinni przed godziną 12. 

W Niedzielę 27 lutego „z Niemenczyna 

patrole startować zaczną od godziny 8 ra- 

no Start odbywać się będzie w odwrotnej 

kclejności uzyskanych wyników w pierw- 

szym dniu zawodów, to znaczy, że pierwszy 

wystartuje patrol, który uzyskał najgorszy 

wynik. Patrole najsilniejsze startować będą 

ns końcu. Nie będziemy więc potrzebowali 

na mecie w Wilnie czekać na słabszych za- 

Przetarg 
Więzienie w Wilejce zawiadamia, że w 

dniu 24 lutego 1938 r. o godzinie 12 odbę- 
dzie się przetarg na dostawę artykułów żyw 
nościowych. 

Bliższych informacyj udziela Kierownik 
Działu Gospodarczego więzienia codziennie, 
za wyjątkiem niedziel i świąt. 

Składanie ofert do dnia 23 lutego 1938 r. 
Naczelnik Więzienia. 

  

  

wodników. Nie będziemy również mieli dłuż 

szych przerw między przybywającymi na 

metę patrolami. 

Wszystkie wyniki podawane będą natych 

miast przez komisję sędziowską specjalnej 

obsłudze, która wypisywać je będzie na ta- 

klicy która zostanie postawiona na Placu 

Katedralnym w Wilnie. Z tablicy tej będzie- 

my mogli również orientować się, jak roz- 

grywa się walka na trasie. Przychodzić bo- 

wiem będą liczne meldunki telefoniczne z 

trasy. 

Powstał projekt sprowadzenia z Zakopa- 

nego dwóch—trzech skoczków, którzy mo- 

gliby wziąć udział w konkursie skoków na 

Antokolu. Konkurs skoków zorganizowany 

n-a być w dniu przybycia patroli „zułowskie 

go” marszu do Wilna. 

Do Zułowa przyjedzie z Warszawy sze- 

reg zaproszonych gości i członków komitetu 

honorowego. M. in. w Zułowie w dniu zło- 

żenia hołdu i startu patroli będą: minister 

spraw wojskowych gen. Tadeusz Kasprzyc- 

k. i prezes Polsk. Zw. Narc. wicemin. Alek- 

sander Bobkowski. 

W Zułowie prowadzone są już prace nad 

upiększeniem budynków i nad przygotowa- 

n'em placu zbiórki wszystkich zawodników. 

Ustawione zostaną z lodu liczne bramy trium 

falne i statuy przedstawiające narciarzy. 

Organizatorzy na zakończenie proszą za 

komunikować wszystkim zgłoszonym zawod- 

nikom, że warunki techniczne znacznie po- 

prawiły się. Na całej trasie jest śnieg. Marsz 

odbędzie się więc w normalnych warunkach. 

Nie może być mowy o odwołaniu go, względ 

nie. przesunięciu na inny termin. 

Wilno i cała Wiłeńszczyzna są więc w 

przede dniu największej imprezy narciarst- 

wa nizinnego w Polsce. 

Uruchomienie fabryki „Ardaleć 
Zawarcie nowej umowy zbiorowej z robotnikami 

5 tys. zł. na FON 
Dnia 13 bm. zawarła została w Lidzie 

umowia zbiorowa mięrzy dyrekcją zakła- 
du „Ardal”” w Lidzie a robotnikami na ca- 
ły 1938 r. W związku z tym fabryka zosta- 
nie uruchomiona już w najbliższym tygod- 
niu. 

Przy zawarciu umowy zosłały załago- 
dzone wszelkie dotychczasowe nieporo- 
zumienia pomiędzy dyrekcją fabryki a ro- 
bołnikami I stosunki wzajemne ułożyły się 
jak „najpomyšlniej. 

Ogół robotników wyraził uznanie p. 
prezesowi S. Mełupowi za jego wysiłek 

TPWEZWTRICW 

w kierunku osiągnięcia porozumienia z 
nimi I apel-wał o dalsze rozbudowanie 
zakładów w Lidzie, rozszerzenie: ich, by 

w stanie były zatrudnić dalsze masy bez- 
robotnych. 

P. prezes Mełup został w dniu 14 bm. 
przyjęty przez p. wicewojewodę nowog- 
ródzkiego, który bawił w Lidzie. Przy tej 
sposobności p. prezes S$. Mełup zadekla- 
rował w imieniu zarządu zakładów „Ar- 
dal" 5.000 zł na rzecz Funduszu Obrony 
Narodowej. 

  

  

Kiro MARS | Dziś uroczysta premiera, którą 
zaszczyci swoją obecnością reż. 
Tadeusz S. Chrzanowski. 

Pierwszy polski film poruszający 
palące zagadnienie społeczne 

ZA ZASŁONĄ... 
Reż. Tadeusz Chrzanowski. . 

W roli głównej wschodząca gwiazda ekranu polskiego 
Alina Żeliska, oraz: Skonieczny, Żabczyński, Żu- 
kowski, Grabowski, Kobusz, Sciborowa. 

F.LM, który rozświetla mroki wielkomiejskiego bagna. 

FILM, który demaskuje grozę prostytucji 
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Konto P.K.O. 700.312. 
Centrala: 

Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

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

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* 

Pińsk, Dominikańska 40. 

Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

Sp. Z 0, 0, 

  
Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 

Lida, ul. Górniańska 8, tel. 166; Baranowicze, 
Ułańska 11; Brześć n/B.. Pierackiego 19, tel. 224; 

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, Stołpce, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grodno — 3 Maja 6, 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe — 3-go Maja 13, 

" oózym filmie „UBÓSTWIAN 

Akademicy boksują się 
Treningi Sekcji Bokserskiej AZS odbywać 

się będą w poniedziałki i czwartki w dwóch 

gtupach: l-sza od godz. 17,30 do 19 i druga 

od 19 do 20. Treningi prowadzi instruktor 

PZB. 

Sekcja bokserska AZS celem spopularyzo 

wania sportu pięściarskiego organizuje @а 

akedemików 10 lekcyj boksu. Kurs rozpocz 

nie się 21 bm. Ćwiczenia będą odbywały się 

w poniedziałki i czwartki, od godz. 18,45 do 

20. Zapisy w dniach treningów. Opłata za 

kurs wynosi 1 zł. 

Kto jedzie do Krzemieńca 
Ustalony został skład reprezentacji nar- 

ciarskiej Wilna, która we czwartek zamierza 

wyjechać do Krzemieńca na mecz z Woły- 

n:em. 
Do biegu złożonego i w konkursie sko- 

kow startować będą: Burda, Kelm, Zajews- 

ki, Gurianow i Rakowski. Do biegu zaś na 

18 km z Wilna zgłoszeni zostali: Pimpicki, 

Paszkiewicz, Starkiewicz, Juszczyński i Żyle 

wicz. 

Jako kierownicy pojadą Wacław Rym- 

kiewicz i Mieczysław Nowicki. Mecz w Krze 

mieńcu odbędzie się 19 i 20 lutego. W sobo- 

ts 19 lutego odbędzie się bieg na 18 km, do 

kombinacji i otwarty, a w niedzielę kon- 

kurs skoków. 

Będzie to pierwszy międzyokręgowy 

mecz narciarski. Spotkanie rewanżowe z Wo 
łyniem rozegrane zostanie w r. 1939 w Wil- 

nie. т   

66 Reż. Karol Lamacz 
Początek o g. 4-ej 

  

KINA i FILMY 
„PŁYNNE ZŁOTO" 
(kino „Helios”). 

Walka pomiędzy fermerami, na których 
czele stoi bohaterski młodzian, wcielenie 

bezinteresownych uczuć społecznych, od 
krywca źródeł naftowych w którejś z pro 
wincji Ameryki — konsorcjum kolejowym, 
które nie chce dać mu linii do wywiezie 
nia nafty do rafinerii. Budowanie ruro- 
ciągu przedstawione, jako walka z najem 
cami kolejarzy, fantastyczne prace w gó- 
rach, ciągłe bijatyki, ulubione przez ame 
rykańskich realizatorów, trzymają widza w 
napięciu. Szkoda, że te bijatyk! pięścią 
w zęby, stosowane są również w zawo- 
dach miłosnych i w ogóle rozwiązują 
wszelkie konflikty uczuciowe | finansowe. 
Bo jakby nie dość było konfliktu kolejo- 
wo-nafłowego, wplątuje się historia węd- 
rownego cyrku. Biegnie on na ratunek rol 
ników, prowadzony przez primadonnę 
(Irenę Dunne), która lepiej tańczy i jeździ 
konno, niż śpiewa. Dużo życia i humoru, 

doskonała aktorka gra babcię, bohater ba 
nalny, jak wszyscy ci amerykańscy szla- 
chetni młodzieńcy. Moment oczek'wania 
czy nafta popłynie, zrobiony z dużym 
wczuciem się psychologicznym. Bardzo 
umiejętnie i efektowne operowanie tłu- 
mem, słowami i akrobałami w walce. 

Pał jak zwykle nudnawy, Micky Maus 
stanowczo się przejadła i zwyrodniała ja 
koś w przesadzie absurdalnych ruchów. 

Zapowiedzi „Huraganu* — ciekawe, 
„Ślepego zaułka” nie mniej. 

    

Nowość! Cud techniki w dziedzinie 
odbiorników bateryjnych. Nowość! 

Długo oczekiwana niedoścignionej jakości 7-0bwodowa 

superheterodyna PHILIPSA 4-68 B. na rok 1988 
już jest do nabycia w firmie | 

Braci S. i M. LWOWICZ 
SKŁAD PRZYBORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH, 
— RADIOWYCH, ROWERÓW i MOTOCYKLI. — 

Baranowicze, ul. Szeptyckiego 52, tel. 104 
(vis-a-vis Pomnika Nieznanego Żołnierza) 

  

  

  

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 hafiu, Welnę ma- 
szynową, Przędzę pończoszniczą, Bawełnę do tkanin wiejskich, Sieci rybackie 

CENY NISKIE     

HELIOS | 

pełne humoru i sentymentu. 

L 
U » 
X 

Gigantyczny rewelacyjny film znakom. rež Roubena Mamouliana 

„PŁYNNE ZŁOTO" 
Irena DUNNE—Charles BICKFORD—R, SKOTT. Ostanie słowo kinematografii. 

Nadprogram; Atrakcja kolorowa | aktualności. 
Piosenki 

Pod świst kul, pod dzikie okrzyki żądnych krwi barbarzyńców toczy się podwójny 
dramat nieśmiertelnego bohaterstwa i nieśmiertelnej miłości 

talc © Śwócie 
Kay Francis w ramionach Erolia Flynna. 

Nad program: Piękna groteska kolorowa oraz tygodnik PAT. 
  

Chrześcijańskie kino Dziś nasza genialna śpiewaczka 

SWIATOWID | Pola Negri»- Wielka orzesznica 
w najlepszym swym filmie „„M AEDANAE BOQWVAFRY< 

Początek seansów o godz. 5—7—9, 

OGNISKO | 

        

Dziśl Król komi- 

ków polskich 

BOLEK i LOEEK 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 
2 odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł, za granicą 6 zł., z odbiorem w 
administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł. 2.50. 

W niedzielę od godz. 3:ej 

Adolf Dymsza w brawurowej 

kom. muzyczn. 

durskiego 4, tel, 8-40.   

Znakomita tenisistka polska Jadwiga Ję- | 
drzejowska, dzisiejsza leureatka tegorocz- 

nej Wielkiej Nagrody Sportowej. 

  

LEKKA 
PRZENOŚNA 
TANIA 

„śrilka 
Najlżejsze 

uderzenie 

Najładniejsze 
pismo 

Najwięcej 
odbitek 

Najwytrzymalsza 

  

PRZEDSTAWICIEL 
na woj. WILEŃSKIE i NOWOGRÓDZKIE 

M. ZEJMO seu. Mickiewicza 24       

  
Gruźlica 

płuc 
jest nieubłagalna i corocznie, nie robiąc róż- 

nicy dla płci, wieku i stanu, pociąga bardżo 

wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc- 

nych: bronchitu ,grypy, uproczywego męczą- 

cego kaszlu itp. stosują pp. lekarze 
„BALSAM TRICOLAN - AGE“ 

kičry ulatwia wydzielanie się plwaciny, usu- 

wa kaszel. 

  

AAAAAAASAJAAAAAAAAAAAS 

"LEKARZE 
DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jur-zenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne. 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66. Przyjnuje od 5—7 wiecz. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

AKUSZERKI 
TYYYYYVYYYYYYVYYVYYYYVYYVYYYYYVYYVYYVYYYYTYYVYY 

AKUSZERKA 

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

3-go Maja obok Sądu. 

RÓŻNE 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYTYTYYYYYYYYYYYTY 

PRZYJMĘ wspólnika(czkę) od zaraz do 

dobrze prosperującego sklepu z gotówką od 

1000 zł. Dowiedzieć się ul. Popławska 5 od 

godz 4 do 6 p. p. bar (sklep mięsny). 

  

MAŁA. 

SKRADZIONY weksel in blanco na zł. 

200, wystawiony przez Aleksandra Dejnaro- 

wicza (zam. poczta Onżadowo, wieś Onża- 

dówka) unieważnia się. 

AAAAAAAAKAAAKAAAAAAAAAŁAAAAŁAŁKAŚ 

PRAC 
—TYvYYYY 

POSZUKUJĘ 2 praktykantów zaraz do 

szkółek drzew owocowych, warunki zależne 

cd przygotowania i zdolności w tym kie- 

runku. - Odpis świadectw kierować: folw. 

Czechowęe, pocz. Lida, skr. Nr. 15, K. Pecio. 

    

MŁODA OSOBA poszukuje posady do 
dzieci do 5 lat, bardzo lubi dzieci, ma do- 
bre świadectwa, czysta. Więzienna 10 m. 5. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimeti. pized tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gr 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 
ne 500/,., Układ ogłoszeń w tekście 5-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 

  

Redaktor odp. Józei Onusajtis 

  
 


