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KURJER WILEŃSKI 
WILNO, poniedziałek 10 stycznia 1938 r. Cena 15 gr 

Wileńsko - Nowogródzki, Grodzieński, Poleski I Wołyński 

biski i 2000 proboszczów w Pałac Weneckim 
Wielka mowa Mussoliniego 

  

RZYM, (Pat). Dziś rano w sali tea- 
tru „Argentina“ Mussolini w obecno- 
„ci niemieckiego ministra wyżywie- 
nia Darrego oraz władz korporacyj- 
nych wręczył nagrody rolnikom pre- 
miowanym w ogólnokrajowych kon- 
kursach zbożowych i wygłosił przy 
tej okazji przemówienie, w którym 
podkreślił, że również w dziedzinie rol 
nictwa współpraca między Włochami 
n Niemcami jest możliwa i użyteczna 
Z kolei szef rządu zaznaczył, że w r. 

1936 Włochy musiały sprowadzić 10 
milionów kwintali pszenicy wartości 
I miliard 500 milionów lirów. nato- 
miast urodzaj w r. 1937 wynoszący 
80 milionów q zboża zapewnił całko- 
witą samowyvstarczalność na 1938 r. 
Nie należy jednakowoż przewidywać 
tych samych zbiorów co w r. 1937. 
Dlatego też wydane zostały zarządze 
nia o przymusowej domieszce 10 pro 
sent mąki kukurydzowej do mąki 
po: używanej do wypieku chle- 

a. 
Mówiac z kolei o cenach. Mussoli 

ni oświadczył, że Włochy są dumne 
z podwyżki cen produktów rolnych, 

dzięki czemu uniknięto upadku rol- 
nictwa, będącego podstawowym czyn 
nikiem gospodarstwa narodowego. 

7, kolei Mussolini przyjął w sali 
, królewskiej pałacu weneckiego 60 bi- 
skupów i 2000 proboszczów włoskich 
którzy położyli specjalne zasługi dla 
rozwoju rolnictwa. 
„ Mussoliniego powitał imieaicm 
fłuchowieństwa arcybiskup Une 

msgr. Nogara, który omówił wyniki 

Drac duchowieństwa w  dziedzirie 
ław. walki zbożowej, prowadzonej 

pod hasłem uniezależnienia się od im 

portu zagranicznego oraz dał wyraz 

przekonaniu, że rozpoczęta : prowa- 
drona walka uwieńczona będzie cał- 

kowitym zwycięstwem. 
Z kolei przemówił inicjator dzisiąj 

szego zjazdu duchowieństwa pro- 
bcszcz don Menossi, który, przedsta - 
wiając szefowi rządu rezolucje zjaz- 
du duchowieństwa, podziękował Mu- 
RYBAESEREFNIP 

  

ssoliniemu za audiencję i stwierdził, 
że duchowieństwo widzi w dziełach 
Mussoliniego urzeczywistnienie lep- 
szej sprawiedliwości społecznej oraz 
zapewnił szefa rządu, iż kler katoiic- 
ki stoi na usługach samowystarczal- 
ności gospodarczej. 

Po obu przemówieniach  przyję- 
tych głośnymi oklaskami obs:nych 
zabrał głos Mussolini, podnosząc na 
wstępie historyczną dla Włoch donio 
słość zgromadzenia w pałacu wenec- 
kim tak wielkiej liczby kleru. Pojed- 
nanie Włoch ze Stolicą Aposiolską, 
mówił Mussolini, było najgorętszym 
życzeniem obecnego Papieża. Pa tych 
słowach wszyscy, celem uczczenia 
Oica Świętego, powstali z miejsc, 
wznosząc entuzjastyczne okrzyki 

Dzięki temu pojednaniu ze stolicą 

  

rozwinęła się współpraca, która daje 
i dawać będzie coraz lepsze wyniki. 
Przypomniawszy wielkie zasługi bis- 
kupów i niższego duchowieństwa, po- 
niesione w okresie wojny abisyńskiej 
| sankcyj, Mussolini pochwalił pracę 
duchowieństwa nad rozwojem rolnic- 
twa, : 

W zakończeniu mówca zapytał 
obecnych, czy gotowi są z nim w tym 
duchu współpracować, na co otrzymał 
entuzjastyczną odpowiedź „tak. 

Pobyt z górą 2 tysięcy duchowień- 
stwa w Rzymie posiąda charakter 
uroczystości patriotycznej. Członkowie 
zjazdu duchowieństwa złożyli dziś 
rano wieniec na grobie Nieznanego 
Żołnierza, a po południu na zaprosze- 
ni ministra stanu, sekretarza partii 
Starace zwiedzili Forum Mussolinie-   apostolską, kontynuował Mussolini, 

EEE 

go. 
  

Walka o Teruel 
SALAMANKA, (Pat). Komunikat 

głównej kwatery powstańczej głosi, 
że na odcinku Teruelu toczyły się dal 
sze wałki. Ataki przeciwnika na na- 
sze pozycje położone na południe od 
Muelu zostały odparte z wielkimi dla 
atakujących stratami. Walki wew- 
nątrz miasta, zniszczenie kiłku budyn 
ków oraz utrata gmachu, w którym 

znajdowało się dowództwo jednego z 
odcinków skłoniły nas do wycofania 
z jednego z ośrodków oporu garnizo- 
nowego, złożon. z 500 ludzi. Drugi 
ośrodek oporu, który od kilku dni był 
zupełnie izolowany. i pozbawiony ży- 
wności i wody, padł po bohaterskiej 
walee prowadzonej do ostateczności. 

Poddanie się klasztoru Sahtanciara 
BARCELONA, (Pat). Minister ob- 

rcny Prieto potwierdził wobec dzien- 
nikarzy wiadomość o poddaniu się o- 
brońców klasztoru Santanclara, oś- 

wiadczając, że „zagadnienie Teruelu 

Gar. Queip 
SEWILLA, „(Pat). Przemawiając przed 

m'krofonem tutejszej radiostacji generał Qu- 

iepo de Liano oświadczył: „radiostacje nie- 

przyjacielskie głoszą z triumfem o wielkich 

sukcesach osiągniętych wczoraj pod Teru- 

Jak mają być uzdrowione 
finanse Rumunii 

BUKARESZT. (Pał.) Minister Finansów | zarządzeń | operacyj sprzecznych z pra- 
Eugene Savu przemawiając wczoraj przez | wem własności. 

radio podkreślił: 1) konieczność utrzyma- 
nia równowagi budżetowej przez ponow 

ne zbadanie zdolności płatniczych podat- 

ników, przez energiczną walkę przeciwko 

uchylaniu się o dopłat skarbowych oraz 

Przez Ścisły nadzór nad wydatkami; 2) 
waluta narodowa będzie chroniona dzięki 
ęnowadze budżetu, przez dodatni bi- 
Ans handlowy, który można będzie osiąg 

W drodze ścisłego nadzoru nad wy- 
4 Z zagranicą, przez pokrycie krusz- 

cowe obiegu banknotów oraz przez usta- 

enie wzajemnej zależności pomiędzy wa- 

luta, a cenami wewnątrz i. nazewqątrz 
kraju. % 

mian 

wprowadzenie tych zasad stworzy mię 
dzynarodowe zaufanie dla waluty rumuń- 
skiej. Pomimo złośliwych pogłosek roz- 
powszechnianych przez koła zainfereso- 
wane zaufanie do waluty rumuńskiej nie 
zostało podważone i waluta ła nadal ma 
Stały kurs na rynkach zagranicznych. Uwa 
żamy za niezgodne z naszymi pojęciami 

wszelkiego rodzaju manipulacje, mogące 
zmienić obecną wartość naszej waluty; 
3) Obrona rynku wewnętrznego zapew- 

„niająca spokojny 1 stały rozwój wszysł- 
kich bogactw kraju, : 

Minister zaprzeczył kategorycznie po- 
głoskom o pożyczkach przymusowych, o 
blokadzie wkładów, o badaniu zawartości 
schowków bankowych, oraz o zamiarach 
słemplowania banknotów. Pogłoski tego 

rodzaju — mówił minister — są nie tylko 

niezgodne z prawdą, lecz wywołujące 
niepokój. W następstwie tego niepokoju 
stwierdziliśmy przed paru. dniami nieuza- 
sadnioną nerwowość, która jednakże znik 
ła bez śladu po stwierdzeniu bezpod- 
sławności pogłosek, Rząd jest stanow- 
czym przeciwnikiem wszelkiego rodzaju   

ŻYDZI BĘDĄ SKREŚLENI Z IZBY 

ADWOKACKIEJ W BUKARESZCIE. 

BUKARESZT. (Pat.) Czynniki decydu- 

jące Izby Adwokackiej Bukaresztu wysu- 

wają projekt skreślenia wszystkich adwo- 

katów Żydów zapisanych do Izby w okre 

sie powojennym. Również przeprowadzo 

na ma zostać kontrola w szeregach adwo- 

katów zatrudnionych w Instytucjach pań- 

stwowych I przedsiębiorstwach  prywat- 

nych, gdzie Żydzi będą zastąpieni adwo- 

kataml chrześcijańskimi. 

Lawina w Tatrach 

 zasypała adw. Otto 
Wachsa 

ZAKOPANE, [Pat.] W dniu dzisiejszym 

około godz. 11-ej przed południem grupa 

narciarzy przechodziła z Kalatówek Su- 

chym Ziebem na Wrótki. W pewnym miej 

scu za grupą tą oberwała się lawina, która 

porwała pozosiającego na końcu miejsco- 

wego adwokata Offo Wachsa. Znajdujący 

się w pobliżu narciarze w liczbie kilku- 

dziesięciu podjęli od razu akcję ratowni- 

czą, a jednocześnie zawiadomili o katast- 
rofie Tafrzańskie ochoin. pogotowie ra- 

funkowe, które przybyło na miejsce wy- 

padku o godz. 12,40. 

W. cztery minuty po rozpoczęciu akcji 
przez pogofowie ratunkowe pod kierow- 
nictwem Józefa Oppenhelma, wydobyto 
spod warstwy 2-metrowej nie dającego 

zostało w ten sposób ostatecznie roz- 
wiązane”. Do niewoli dostali się puł- 
kownik Barrat, ppłk.I'Hancourt i bi- 
skup Teruelu. 

o de Liano 
elem. Istotnie pewien sukces nieprzyjaciel 

osiągnął na skutek zdrady nędznika, który 

porzucił dowodzone przez siebie wojska. 

Zbrodniarz ten poddał się bez porozumienia 

za swymi dewódcami wraz z częścią garni- 

zenu. Po nawiązaniu łączności telefonicznej 

z dowództwem nieprzyjacielskim zaczął on 

omawiać warunki poddania się, lecz więk- 

szość żołnierzy, widząc co się knuje, postano 

wiła raczej umrzeć, niż poddać się. Grupa 

złeżona z około 500 żołnierzy i kilkudziesię- 

ciu osób cywilnych z burmistrzem Teruelu 

na czele zdołała się, przedrzeć przez kordon 

nieprzyjacielski i przedostać się do części 
miasta będącej w rękach powstańców”. 

Grób pierwszego 
króla 

odkopans w Egipcie 
KAIR, (Pat). W okolicach Zakkary Wal- 

tex Emery odkopał wielki grób, pochodzący 

prawdopodobnie z czasów pierwszej dyna- 
stii 1 będący przypuszczalnie grobem Mene- 

sa, pierwszego króla pierwszej dynastii. 

W grobie znaleziono wiele cennych oka- 

zów ceramiki grobowej i waz kamiennych, 
noszących cyfrę króla, © którym dotychczas 
przypuszczano, że został spalony w Abyzos 

w górnym Egipcie. Emery nie uważa tego 

wprawdzie za pewne, aż do momentu, gdy 

znajdzie dalsze dowody potwierdzające te 

hipotezy, co wydaje się jednak b. prawdo- 
podobne, gdyż środkowy grób otoczony jest 

dekoła grobami służby. W grobowcu znale- 

ziono również doskonale zachowane pieczę- 

cie z czasów pierwszej dynastii, 

  

WARSZAWA, (Pat). Jak się do- 

wiadujemy, generał Stanisław Skwar 

czyński dowódca dywizji legionowej 

w Wilnie, przeszedł w stan spoczyn- 

ku. 
ж * * 

Zachodzi uzasadnione przypusz- 
czenie, że przejście w stan spoczyn- 
ku gen. St. Skwarczyńskiego poze- 

staje w związku z mającym nastąpić   już znaku życia Wachsa. w najbliższych dniach objęciem przez 

TOKIO, (Pat). Dzienniki donoszą, 
że premier książę Kanaye zatwierdził 
4-letni program reform narodowych, 
składający się z 5 punktów. Prog- 
ram ten przewiduje odnowę duchową 
t reorganizację wychowania narodo- 
wego, konsqlidację wyjątkowego sta- 
nowiska zajmowanego przez Japonię 
jako mocarstwo będące czynnikiem 
stabilizacji na Dalekim Wschodzie, 
zwiększenie siły produkcyjnej naro- 
du w drodze racjoralizacji przemy- 
słu dla stawienia czoła wzrastającym 
koniecznościom obrony narodowej 
nowy podział obciążeń skarbowych i 
społecznych celem ochrony drobnego 
haqdlu i przemysłu oraz rozwoju du- 
cha poświęcenia wśród ludności. 

Niektóre dzienniki donoszą, iż og- 
łoszenie tego projektu reform  któ- 
rych oddawana domagała się armia, 
miało na celu stwierdzenie, że książę 
Konaye zamierza się utrzymać u wła 
dzy w przeciwieństwie do uporczy- 
wych pogłosek, według których miał 
by porzucić ster rządów na rzecz dy- 
rektoriatu złożonego z przedstawicie- 
I wojska i marynarki. Według tych 
pogłosek admirał Suetsugu miałby 
być premierem przyszłego gabinetu 
do którego wejść miałby również gen. 
Araki i inni zwolennicy polityki skie 
rowanej przeciwko Zachodowi. 

Krążyły również pogłoski, jakoby 

TOKIO, (Pat). „Asahi Szimbun* 
donosi, że tymczasowy rząd republiki 
chińskiej w Pekinie przystąpił do 
prae organizacyjnych nad stworze- 

niem chińskiego banku emisyjnego, 

którego zadaniem będzie uregulowa- 
nie spraw walutowych na obszarze 
zajętym przez wojska japońskie. Mię 
dzy rządem pekińskim i japońskim 
toczą się rokowania o pożyczkę 100 
mil. jen, które użyte będą przez nowy 
bank, jako fundusz emisyjny. W dal- 
szych planach kół japońskich leży 

zastępcą komisarza 
MOSKWA, (Pat). Centralny komi- 

tet wykonawczy ZSRR powołał Żu- 

kowskiego na stanowisko zastępcy ko 

misarza spraw zagranicznych, zaś 

WASZYNGTON. (Pat.) Przema- 

wiając na bankiecie zorganizowanym 

wczoraj pod auspicjami Stronnictwa 

Demokratycznego, prezydent Roose- 

velt wyraził wolę „walki bez kompro- 

misu aż do zwycięstwa, co-do którego 

prezydent nie ma wątpliwości, prze- 

ciwko autokratycznym wpływom wy- 

wieranym na przemysł i finanse przez 

grupę kilkunastu bankierów i prze- 

mysłowców*, Prezydent zastrzegł się, 

że nie zamierza atakować systematycz 

nie i nie pragnie zniszczyć przedsię- 

biorstw prywatnych na korzyść pań- 

stwa. — „Pragnę jedynie — mówił 

prezydent — zredukować kontrolę 
pełnioną przez ugrupowania wielkich 
finansistów nad szeregiem  przedsię- 
biorstw regionalnych i lokalnych“. 

Prezydent zakończył słowami:   
  

Gen. Stanisław Skwarczyński 

przechodzi w stan sboczynku 
i obejmuje wysokie stanowisko polityczne w Warszawie? 

| niego wysokiego stanowiska politycz- 
nege w Warszawie. Wobec tego, że 
wiadomość dotycząca wszystkim do- 
brze w Wilnie znanej osoby generała, 
wywołuje zrozumiałe zainteresowa- 
nie, nawiązaliśmy telefoniczną wia- 
doemość z Warszawą eelem uzyskania 
potwierdzenia i dalszych szezegó- 
łów e9 do naszych przypuszczeń. Mi- 

| mo starań żadnych konkretnych wia- 
, demości, poza pedaną wyżej przez 

Pat, nie uzyskaliśmy. w 

  

Czteroletni program | 
reform narodowych w Japonii 

Hirota miał się podać do dymisji na 
wypadek wypowiedzenia wojny: Chi- 
nom. Kompetentni obserwatorzy po- 
lityczni twierdzą jednak, iż książę Ko 
naye pozostanie u władzy conajm- 
niej do chwili uchwalenia ogłoszone- 
go projektu przez parlament. Sądzą 
jednak, że stanowisko premiera Ko- 
naye i ministra Hirota będzie osłabie 
ne na skutek prawdopodobnego od- 
rzucenia ostatnich propozycyj poko- 
jowych w charakterze ultimatum prze 
słanych marszałkowi Czang Kai Sze- 
kowi oraz przez powolność i nieśmia- 

łość z jakimi przeprowadzane są re- 
formy narodowe ku niezadowoleniu 

armii. 

POSIEDZENIE JAPOŃSKIEJ | 
RADY MINISTRÓW. 

TOKIO. (Pat) Premier ksiąžę Ko- 

noye zwolal na jutro rano nadzwyczaj 

ne posiedzenie Rady Ministrów, celem 

I przeprowadzenia dalszej dyskusji nad 

polityką japońską w Chinach. Jak do- 

nosi agerńcja Domei, rada powziąć ma 

postanowienia, co do „zarządzeń pro- 

wadzących do zlikwidowania anty- 

japońsko  nastrojonej administracji 

chiūskiej“. Po zakończeniu posiedze- 

nia Rady Ministrów książę Konoye 

uda się do pałacu cesarskiego celem 

uzyskania aprobaty cesarza,   
Blok monetarny 

Japonii, Chin Północnych, Mandżurii I Mongolii 
stworzenie bloku monetarnego, do 

którego należałyby: Japonia, Chiny 

Północne, Mandżuria i Mongolia. Te 

dwa ostatnie kraje przystąpiły już de 

tak zwanego japońskiego klubu jeno- 

wego (jen — jednostka waluty japoń 

skiej). Stworzenie bloku monetarnego 

między wymienionymi wyżej cztere- 

ma krajami ma być wstępem do sze- 

roko zakrojonego planu sformowa- 

nia wschodniego bloku gospodar- 

| czego. › 

Żukowski ` 
spraw zagran. ZSSR 
Parszina — na stanowisko zastęp”y 

komisarza konstrukcji mechanicz- 

nych. ; 

Roosevelt przeciwko wplywom | 
bankierów i wielkich przemysłowców 

„Przytaczałem niedawno szereg prak- 

tyk, jakich tolerować nie może ustrój 

demokratyczny: sztuczną zwyżkę cen, 

nielojalną konkurencję wobec drob- 

nych kupców i przemysłowców i usta- 
nawianie wszelkiego rodzaju mono- 

poli. 

"Wyjazd hr. Ciano 
do Budapesztu 

RZYM, (Pat). Minister spraw za- 
granicznych hrabia Ciano wyjechał 
wczoraj specjalnym pociągiem do 
Budapesztu. 

$chuschnigg wylechał 
na konferencję do Buda pesziu 

WIEDEŃ, (Pat). Dziś o godz. 7 od 
jechał do Budapesztu na zaczynającą 

się jutro konferencję państw sygna- 

tariuszy protokułów rzymskich kan- 

clerz Schuschnigg w otoczeniu pod- 

sekretarza stanu dr. Guido Schmidta 
i kilku innych osób. 

Pobito kilkudsiosięcu narciarzy 
Żydów koło Badapeszta 

BUDAPESZT. (Paf.] W górach Sveb- 
hegy niedaleko Budapesztu, będących te- 
renem licznych wycieczek narciarskich, 
grupa ok. 30 ludzi uzbrojonych w pałki 
wznosząc okrzyki antyżydowskie, napadła 

dziś po południu na nariarzy. W bójce 
około 50 osób zosiało rannych. 4-ch cięż- 
ko rannych narciarzy przewieziono do   szpliala. Policja niszwłocznie przywróciłą
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Walne Zgromadzenie Syndykatu Dziennikarzy 
Wileńskich 

Wprowadzermie „parage. aryjskiego* 
W dniu 9 bm. odbyło się walne 

zgromadzenie członków Syndykatu 
Dziennikarzy Wileńskich. Po wybra- 
niu prezydium zebrania, którego prze 
wodniczącym został Stanisław Mac- 
kiewicz, odczytano protokuł ostatnie- 
gc walnego zgromadzenia a następ- 
nie sprawozdanie zarządu i komisji 
rewizvjnej. Nad sprawozdaniem wy- 
wiązała się dyskusja, po czym jedno- 
głośnie udzielono zarządowi absolu- 
torium. 

Następnie przystąpiono do wyboa- 
ru władz. na rok 1938. Przez aklama- 
cję obrano prezesem dr Waleriana 
Charkiewicza (poprzedniego prezesa) 
$kolei komisja—matka wespół z pre- 
zesem ustaliła kandydatów do władz 
zarządu, którzy również zostali wy- 
brani przez aklamację. 

Członkami zarządu zostali: Tade- 
nsz Cieszewski, Zofia Kownacka. Ma- 
rian Szydłowski i Józef Święcicki, a 
zastępcami Bohdan Mackiewicz i Ana 
tol Mikrłko. Do komisji rewizyjnej 
wcszli: Stanisław Kodź, Jerzy Macie- 
jewski i Konstanty Syrewicz. Sąd 
dziennikarski: Ludwik Abramowicz, 
dr Zygmunt Fedorowicz. Marek de 
Latour, Stanisław Mackiewicz i Alek 
PT" 

  

sander Zwierzyński. 
Z pośród wniosków uchwalono m. 

in. „paragraf aryjski“ (w głosowaniu 
wzięły udział 22 osoby, 13 opowie- 
działo się za wnioskiem, 5 przeciw i 
4 wstrzymały się). Mianowicie na pod 
stawie art. 17 statutu zmieniono art. 
5, w którym dodano przed punktem 
b).że członkami Syndykatu nie mogą 
być Żydzi i osoby pochodzenia žydo- 
wskiego. Punkt a) tegoż art. 5, mówią 
cy, że członkami nie mogą być oby- 
watele państw obcych, uzupełniono 
przez dodanie zdania „o ile nie są Po 
lakami*. W związku z paragrafem 
aryjskim uchwalono, że do rejestru 
dziennikarzy podani będą dziennika- 
rze Syndykatu Wileńskiego podług 
stanu na dzień 1. I. 1938 r. Dalej wal- 
ne zebranie wobec stwierdzenia sprze 
czności w statucie na wniosek J. 
Święcickiego poleciło przygotować 
zarządowi projekt zmiany statutu i 
zwołanie w tym celu nadzwvczajne- 
go walnego zebrania. Polecono rów- 
nież zarządowi zlikwidowanie zadłu- 
żeń członków Syndykatu. 

W dniu 10 bm. odbędzie się zebra 
nie nowego zarządu, na którym do- 
konany będzie m. in. podział funkcyj 
  

Fotografowie na terenie 0 W Wilno 
Ogłoszone zostało rozporządzenie 

Wojewody Wileńskiego z dnia 17 grud- 
nia 1937 r. w sprawie dokonywania zdjęć 
łopograficznych, fotograficznych i filmo- 
wych na terenie Obszaru Warownego 
„Wilno“. 

Rozporządzenie głosi: > 
Na wniosek D-cy Obszaru Warowneg 

uWilno” zarządzam, co następuje: 

а £1. 
Dokonywanie zdjęć topograficznych, 

lotograficznych i filmowych na terenie 
Obszaru Warownego „Wilno”, granice 
którego określone zostały rozporządze- 
niem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
30.1 1928 r. (Dz. U. R. P. nr. 29, poz. 273) 
bez zezwolenia powialowej wladzy ad- 
ministracji ogólnej jest zakazane. 

$ 2. 
Osoby dokonywujące zawodowo zdję 

cia fołograficzne lub filmowe na terenie 
Obszaru Warownego „Wilno”, winny pod 
czas dokonywania tych zdjęć posiadać 
przy sobie zezwolenie, o którym mowa 
w $ 1 rozporządzenia niniejszego | oka-. 
zywać je na żądanie organów Policji Pań- 
stwowej. 

: $3. 
Posłanowienia $ 1 rozporządzenia ni- 

niejszego nie będą miały zastosowania do 
lofografów amatorów pod warunkiem, że 
stosować się oni będą ściśle do postano- 
wień $ 4 niniejszego rozporządzenia. 

4 
(1) Fołografom zawodowym, jak rów- 

jeż łotografom amatorom zabrania się 
dokonywania zdięć fotograficznych lub fil 
mowych na terenie OW „Wilno” obiektów 
wojskowych, kolejowych, gmachów urzę- 
dów państwowych i samorządowych, urzą 
dzeń użyteczności publicznej, jak: e!ek- 
trowni, mostów, wiaduktów, wież ciśnień 
itp. oraz dokonywania zdjęć z góry, wi- 
doków pserspektywicznych i panoramicz- 
nych. 

(2) Dokonywanie zdjęć fotograficznych 
lub filmowych w mniejszej odległości niż 
w promieniu 200 m od obiektów wymie- 
nionych w ustępie pierwszym niniejszego 
paragrafu jest zakazane, 

  

  

I 55. 
Osoby, zamierzające dokonać zdjęć 

jednego z wymienionych w 8 4 obiektów 
lub urządzeń, winny uzyskać na to poz- 
wolenie D-cy Obszaru Warownego „Wil- 

no“, 
& 6. 

Powiałową władzą administracji ogól- 
nej wymienioną w $ 1 na terenie Obszaru 
Warownego „Wilno“ dła m. Wilna jest 
słarostwo grodzkie wileńskie, a dla tere- 
nów obszaru warownego „Wilno”, poło- 
żonych w powiecie wileńsko-trockim, jest 
słarostwo powiałowe wileńsko-irockie w 
Wilnie. 

Si. 
Kto przekracza przepisy niniejszego roz 

porządzenia podlega karze przewidzianej 
w art. 13 ustawy z dnia 28 stycznia 1932 r. 
o stosunkach prawnych w obszarach wa- 
rownych i rejonach umocnionych (Dz. U. 
R. P. nr. 19, poz. 124) grzywną do 3.000 zł 
lub aresztem do 3 miesięcy, albo obu 
tym karom łącznie. 

$8. 
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 

życie po upływie dni 14 od dnia ogło- 
szenia. 

[—) Wojewoda L. Bociański. 
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Widok z Hongkongu. 

DETTZEED ZZO WZOOZCEOZO SORO DEC 

Kulig Orląt z Zarzecza 
co Szyłan 

W dniu 6 bm. hufiec Orląt Oddziału Zw. 

Strzeleckiego na Zarzeczu odbył programo- 

wy Kulig sportowo - wyszkoleniowy do Szy- 

łan 

Kuligiem, który zgromadził około 30 Or- 

ląt kierował hufcowy Kucewicz Zenon. Trzy 

pary sań z Markuć wyruszyły z Kopanicy 5, 

gdzie było poranna zbiórka, o godz. 7,45. 

Piękna była droga do Szyłan, zaśnieżona 

do pół metra wysokości. Nie myślano o mro- 

zie. Chłopcy całą drogę śpiewali. Wykona- 

no w drodze przewidziane w programie 2 

ćwiczenia: odnalezienie gwiżdżącego i zdo- 

bycie proporca. Pierwsze ćwiczenie wygrała 

2 drużyna, a drugie — pierwsza. 

W Szyłanach Orlęta spotkały się z sym- 

patią mieszkańców. Do atrakcji wycieczki 

należąła zaimprowizowana gwiazdka przez 

Orlęta z Zarzecza dla tamtejszej młodzieży. 

Siarszy strzelec w maciejówce z długą Inia- 

ną brodą w roli Św. Mikołaja rozdał tamtej 

szej młodzieży 22 paczki z bakaliami i sło- 

d;czami. Po gorącej kawie, którą zgotowsne 

w gościnnym domu pp. Wojciechowskich u- 

dał się hufiec do kościoła. Po odśpiewaniu 

paru kolęd i „Modlitwy Strzeleckiej" w koś- 

ciele, rozpalono ognisko. Ognisko zgroma- 

dziło ludność i wiele młodzieży. Wśród Śpie- 

wanych piosenek najwięcej się spodobała: 

„Dzwoni szabla, ostrogi". 3 

Pierwsze” „Zgrzecze4, w tym roku dosko- 

nale przeprowadziło  Kuligowe ćwiczenia. 

Jak wiadomo, Orlęta w swoim przeszkoleniu 

narciarskim, łyżwiarskim i saneczkowym po 

winny odbyć conajmniej jeden Kulig. 

Chłopcy w wieku lat 12—14 odbyli pró- 

bę hartu do przyszłych żołnierskich podróży 

na mrozie. Wszyscy wrócili zdrowi i z do- 

brymi wrażeniami. J. Decorhalis. 

Walne Zebranie Podoficerów 
w stanie spoczynku 

W dniu 9 bm. odbyło się w sali Federacji 

PZOO doroczne walne zebranie okręgu Zw. 

Pedoficerów przeniesionych w stan spo- 

czynku, na które przybyli przedstawiciel Ko 

miendy Miasta por. Markowski, przedstawi- 

ciel PKU mjr. Ożug, i że strony reprezenta- 
cyjnego kasyna podoficerskiego sierż. Ka- 

szubski. Przewodniczył mjr. Ożug. 

Na wstępie uchwalono wysłanie depest 

holdowniczych do Pana Prezydenta R. P., 

do Pana Marszałka Śmigłego Rydza i ©: 
Pana Premiera gen, Słowaj Składkowskiego. 

Postanowiono również wysłać memoriały 

da premiera, marszałków Senatu i Sejmu о- 

Jeszcze z aktualiów 
kultury naszej i o Syrokomli 

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Bibli- | naty pochodziły przeważnie ze zbio- 

oteki Państwowej im. Wróblewskich w 

Wiłnie przesyła nam poniższe sprostu- 

wania i uzupełnienia do zamieszczonego 

w dniu 6. I. 1938 r. w Nr 5 (4323) arty- 

kułu p. Dialosa p. t. „Z aktualiów kulła- 

ry naszej | Syrokomliowej humorystyki 

sprzed 77 laty*. (Red.). 

1) Zbiory im. Rómerów są odręb- 
ną grupą muzealną, stanowiącą depo- 

zyt w obrębie zbiorów muzealnych 
Biblioteki Państwowej im. Wróblew 
skich; obrazy akwarelowe p. Anny 

z Sołtanów Rómerowej wchodzą w 

skład tego depozytu; zbiory p. Hele- 
ny Romer - Ochenkowskiej po jej 0j- 
cu, Alfredzie Romerze, i inne jej zbio 
ry artystyczne stanowią zapis, czUŚ- 
ciowo już zrealizowany, dła tejże fun 
dacji przy Bibliotece im. Wróblew- 
skich. 

2) Wieczór Syrokomli, który od- 
był się 26. XI. 1937 w Bibliotece im. 
Wróblewskich, zorganizowany był 
przez Towarzystwo Przyjaciół Bibli- 
oieki im. Wróblewskich, natomiast 
wystawa ku czei Syrokomli była urzą 
dzona staraniem Biblioteki przy po- 
mocy członków tegoż T-wa. Ekspo-   

rów samej Biblioteki, a więc rękopi- 
sy i dzieła Syrokomli oraz literatura, 
jego dotycząca i ikonografia. Wysta- 
wę uzupełnili łaska sie: p. Ludwika 
z Kondratowiczów Bylińska, która 
wypożyczyła 2 portrety Syrokomli, w 
tym jeden olejny pędzla Wincentego 
Ślendzińskiego, książki z ex-librisa- 
mi, podpisami i pieczątką Syrokom 
li; p. Lucjan Uziębłe, który wypoży- 
czył model pomnika Syrokomli dłuta 
P. Hermanowicza, 2 medale, kilka fo- 
tografii i artykułów własnych o Syro- 
komli, p. A. Makowska (dzieło Syro- 
kamli pokreślone przez cenzurę), p. 
Helena Wilczewska (fotografia Syro- 
komli)), oraz Ks. F. Tyczkowski (ob- 
razki święte edycji J. K. Wilczyńskie 
:0 z wierszykami Svrekomli). W+ 
stawa nie obejmowała wszystkich ek 
sponatów, znajdujących się w róż- 
nych instytucjach wileńskich; cenne- 
go „kącika Syrokomli* z Towarzyst- 
wa Przyjaciół Nauk nie udało się po- 
zyskać, niestety, na ten cel. 

3) Szłambuch Eustachego Wró- 
blewskiego, ojca Założyciela Biblio- 
teki — Tadeusza Wróblewskiego, był 
i jest własnością Biblioteki im. Wró-   

raz kilku posłów z prośbą 0 poruszenie 
sprawy emerytalnej. Zajmowano się rów- 

nież nad sprawą udzielania zapomóg nieza- 

możnym członkom Związku. 

Dokonano nowych wyborów. Prezesem 
został Franciszek Jeżewski, a członkami: 
Władysława Łagoda, Rafał Dziurzyński, Mi- 

cha! Kopiūczuk, Antoni Poszytek, Edward 

Filipczuk, Antoni Włoch, Jan Szychter, Hie- 
ronim Kuźniarski. Komisja rewizyjna: E. Ły 

sokowski, St. Myczkowski, M. Kisiel, Br. Za- 

rębo, E. Wasiak. Sąd koleżeński: P. Łarczyń 

ski, Wł. Konrad, J. Jusel, M. Mzrszalik, J. 

Januszewski. 

blewskich i znajdował się na wysta- | 
wie ku czci Syrokomli. Sztambuch 
zawiera trzy wiersze Syrokomli, z 

których jeden drukowany był w zbio 

rowym wydaniu „Poezyj* 1872 r. Na 
wystawie znajdował się również 
sztambuch Eustachego Tyszkiewicza 
z wierszem Syrokomli, zamieszczone 
nym w tymże zbiorowym wydaniu 
„Poezyj“, jest on także własnością 
Biblioteki. 

4) Bibiiografię Syrokomli opraco- 
wywało już kilku bibliografėw i hi- 
storyków literatury. P. Red, Ludwik 
Abramowicz już w r. 1912 dał w 

„Przeglądzie Wileńskim notatkę bi- 

bliograficzną, odnoszącą się do naj- 

wybitniejszych utworów Syrokomli 

w układzie rzeczowo - chronologicz- 
nym, a w r. 1922 w „Próbie bibliogra- 

fi“ Syrokomii, zamieszczonej rówe 

nież w „Przeglądzie, zestawił w po- 

rządku chronologicznym najważniej 

sze prace o Syrokomli. Następnie 

Aureli Drogoszewski podał w r. 1918 

znacznie już szerzej opracowaną bi- 

bliografię utworów Syrokomli i lite- 

rałury jego dotyczącej w tomie IX 

wydawnictwa zbiorowego p. t. „Wiek 

XIX. Sto lat myśli polskiej. Z kolei 

zajął się bibliografią Syrokomli F. 

Bielak, wydając „Wybór poezyj Sy- 

rekomli“ w. „Bibliotece Narodowej” 

w Krakowie w r. 1922, a następnie w 

r 1923 p. prof. Stanisław Cywiński,   opracowując nowy „Wybór poezyj“ 

Pod zastaw bydła 
można zaciągnąć pożyczkę 

Zgodnie z uchwałą Komitetu Ekonomicz- 

nego Ministrów z listopada ub. r. zostają u- 

ruchomione kredyty na zastaw bydła w dwo 

jskiej formie: kredytów zaliczkowych i re- 

jestrowych. 

Udzielanie kredytu zaliczkowego będzie 

możliwe przy ilości do 10 sztuk bydła, po- 

nad 10 sztuk bydła może być finansowane 

jedynie w formie kredytu rejestrowego. U- 

dzielanego na zasadzie przepisów o rejestro 

wym zastawie rolniczym. 

Zarówno kredyt rejestrowy jak i zalicz- 

kowy na zastaw bydła ndzielane będą na 

okres 3—6 miesięcy i zebezpieczone termi- 

nowymi wekslami. Oprocentowanie wynosić 

będzie 6 procent w stosunku rocznym dla 

rolników. 

Wysokość poszczególnej pożyczki w kre- 

dycie rejestrowym będzie wynosić 75 proc. 

wartości zwierzęcia. 

W kredycie zaliczkowym natomiast usta: 

lono pewne sztywne normy pożyczek dla 

poszczególnych województw, kierując się 

przeciętną jakością i wartością w poszcze- 

gólnych województwach oraz wysokością na 

kladu, jaki rolnik dokonywa na poszczegól: 

ną sztukę, Ryczałtowe kwoty pożyczek bętą 

ustałane rok rocznie w trzech rodzajach 

stawek: dla wołów, krów, jałowizny w wie- 

ku ponad 1 rok 

Pierwsze wyniki wyborów do Rady Miejskiej 

w Nowogródku | 
Zwycięstwo Listy Chrześcijańsko-Muzułmańskiej 

Zgodnie z zapowiedzią odbyły się 

wczoraj wybory do Rady Miejskiej w No- 

wogródku. Frekwencja głosujących nad- 

spodziewanie duża. W niektórych okrę- 

gzch sięgała aż 900/6 uprawnionych do 

głosowania. - 

Według prowizorycznych obliczeń, 

które otrzymaliśmy o godz. 12 w nocy 

najwięcej głosów otrzymali: 5 okręg — 

adw. Szarejko, Rodkiewicz i Zienkiew'cz 

lista (chrześcijańsko-muzułmańska); 

okręg — Michalski Władysław, Gliński, 

Rodziewicz. 

W pozostałych okręgach trwają obli- 

czenia. 3 okręg — wejdą prawdopodob- 

nie do Rady Malawski i Zdanowicz, lista 

Nr. 1 i z listy Nr. 2 żydowskiej — adw. 

Dworecki. Okręg 4 — Pawłuć, Kułakow- 

ski i Jodko Narkiewicz, lista Nr. 1. 

W 1-ym okręgu zdobędą Żydzi 3 man 

daty, a chrześcijanie 1 mandat. 

Ogółem lista Nr. zdobyła 12 manda- 

2 | tów, lista Nr. 2 4 mandały. 

Międzyzwiązk. Komisja Porozumiewawcza 
w Grednie 

Z inicjatywy Związku Pracowników 

Skarbowych w Grodnie powstała Między- 

związkowa Komisja Porozumiewawcza. 

Dnia 9 stycznia odbyło się międzyor- 

ganizacyjne zebranie związków pracow- 

niczych, na kłóre przybyło około 800 

osób, jak pracownicy państwowi, samo- 

rządowi, monopol., ubezpieczeniowi, re- 

prezentując 17 organizacyj. 

Nadło w obradach wzięli udział za- 

proszeni senatorowie i posłowie białostoc 

kiej grupy regionalnej. 

p. t: „Sytuacja materialna pracowników 

miejskich”, „Sprawa uposażeń państwo- 

wych i podatku specjalnego” i „Ogó!na 

sytuacja pracowników”. i 

W końcu zebrania uchwałono szereg 

rezolucyj, a między in.: 1) zapewnienie sta 

nia na słraży inieresów Polski i słosunku 

świała pracy do sił zbrojnych państwa; 

2) o konieczności zniesienia podatku spe- 

cjalnego; 3) o uregulowanie pragmałyki 

służbowej; 4) o rozszerzenie pomocy 

leczniczej; 5) o przepisach dyscyplinar- 

nych i 6) o reformie finansów komunal- 

Na zebraniu wygłoszono Irzy referafy | nych. 

Niebywały wzrost spożycia alkohoiu 

w woj. wileńskim 
Województwo wileńskie, które znajduje 

się w wyjątkowo niepomyślnej sytuacji 

ekonomicznej, zużywa stosunkowo dużo 

napojów alkoholowych. 

Wedłu danych spożycie alkoholu w 

woj. wileńskim z każdym rokiem wzrasta. 

Na podsławie statysyki urzędowej za 9 

miesięcy 1936 i 1937 r. spożycie napojów 

alkoholowych przedstawia się, jak nastę- 

uje: 
A M. Wilno w roku 1936 spożyło 426.458 

litrėw 100 proc. alkoholu na sumę złotych 

4.227.882, natomiast w 1937 r. 522.626 lit 
rów na kwołę 5.052.091 zł. Zwyżka spoży 

cia alkoholu wynosi 19,7 proc. 

Z powiatów województwa najmniej 

spożywa alkohol pow. brasławski, który 

w ciągu 1936 r. wypił 74.499 litów na sumę 

zł 712.243, zaś w roku następnym 78.126 

litrów na kwołę 747.427 zł. Ogółem wzrosi 

spożycia alkoholu zaznaczył się w wyso- 
kości 4,9 proc. 

Najwięcej napojów ałkoholowych spo 
żyli mieszkańcy pow. posławskiego. W 

trzytomowy, wydany przez Księgar- 

nię Stowarzyszenia Nauczycielstwa 

Polskiego w Wilnie. Posłowie przy 

tamie IM tego wydania oraz odbitka 
p. t. „Syrokomla, Człowiek i twór- 
czość* zawierają bibliografię dzieł 
Syrokomli i literatury o nim w ukła- 
dzie systematycznym. Jednakże naj- 

więcej materiału do bibliografii Syro- 

komli zawierają ogółne bibliografie: 
Karola Estreichera „Bibliografia pol- 
ska* w tomach: II (wydanym w Tr. 

1874), VI (wydanym w r. 1881), VII 

(wydanym w r. 1882) i w uzupełnie- 
niu za lata 1881—1900 — w tomie T. 
Bibliografia ta podaje najwięcej wy 
dań i tłumaczeń utworów Syrokomli 

na obce języki. Wreszcie najbogat 

szy dobór w przejrzystym systematy- 

cznym układzie znajdujemy w bibłi- 

ografii literatury pelskiej  Gabrietb1 

Korbuta pod pozycją „Ludwik Kon. 

dratowicz“ w tomie II pierwszego wy 

dania z 1921 r. i drugiego wvdan'a 

z 1930 r. Dzisiaj rzeczą Lonieczną 

jest skomasowanie tych dotychczaso- 

wych opracowań bibliogratieznych 

które się nie pokrywają ze sobą, U 

zupełnienie ich nowszymi pozycjami. 

Bibliografią Syrokomii zajmuje się 

od dawna także p. Lucjan Uziębło, 

cdnajdując raz po raz niedrukowane 

jego utwory i podając je z komenta- 

rzami do wiadomości pubiicznej; po- 
aadto zbiera on podobizny pocty w 
celu opracowania wyzzerpuiacei iko-   

okresie sprawozdawczym 1936 r. wypili 

oni 36.160 litrów na sumę 336.520 zł, zaś 

w roku 1937 61.852 litrów na kwotę zł 

591.002. Jest to rekordowy wzrost spoży- 

cia alkoholu, wynoszący 75,9 proc. 
Łącznie w woj. wileńskim za 9 mies. 

1936 r. wypito 939.108 litrów alkoholu 

na łączną sumę 8.069.928 zł, zaś w 1937 

roku 1.054.040 litrów, na kwoię 10.126.525 

złotych. 
NSS TTT SET AKN 

Mozy wstrzymały komunikację 
pa Węgrzech 

BUDAPESZT, (Pat). Na Węgrzech panu 
ją bardzo siłne mrozy. Dziś rano w Buda 
peszcie termometr wskazywał 20 stopni, a 
w Nyiregynata, na północy Węgier 26 sto 
pni poniżej zera. Drogi zasypane są zw? 

łami śniegu. 
Komunikacja na magistrali wiedeńskiej 

jest przerwana. Pociągi kursują z dużymi 
opóźnieniami, Wszystkie rzeki węgierskie 
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nografii Syrokomli. Do podob'zn Sy- 
rokomli, wymienionych przez p. Vzię 
błe p. Nr 3—10 z 1937 r. „Kuriera An 
tykwarskiego*, wychodzącego w Wil 

nie, możemy dodać jeszcze portret 

pędzla Władysława Podkowińskiego, 

zamieszczony w Nr: 245 „Tygodnika 
flustrowanego* z 1887 r., oparty na 
znanej jego fotografii. 

5) Monograiię p. t. „Kraszewski 
a Wilno* opracowuje p. Tadeusz Tur 
kowski, członek T-wa Przyjaciół Bi- 
blioteki im. Wrėblewskich. Praca 1а 
ma być wydaną przeż "-wo Przyja- 
ciół Biblioteki, jako rczzeerzony zna- 

cznie odczyt o Krasze wstim, który w 

dniu 1i czerwca 1937 r. wygłoszony 
został przez p. Turkowskiego na ze- 

braniu T-wa, poświęconym temu pi- 

szrzowi w 50 rocznicz jegu Śmierci. 

Broszura ta uwzględn'lłaby także rę- 
kopisy  Kraszewskieso, posiadane 
przez Bibliotekę, podając ich spis. 
Projektowane jest również wydanie 

pracy podobnej o Sytokcmli z uw- 

zględnieniem rękopis*w, znajdują- 

cych się nie tylko w Bibliotece im. 

Wróblewskich, lecz w ogóle w Wil- 

nie, z podaniem możliwie komp!ete 

nej jego bibliografii i ikonografii. 
Z wyrazami prawdziwego szacun 

ku i poważania 

  

Prezes 

- „ , Ks. F, Tyczkowski 
Sekretary a 

H. Drėge 

 



Kurjer Sporiowųy 

Ryga — Wiimo 2:0 
Po meczu Polska—Łoiwa  zakończo- 

nym zwycięstwem Polski 2:1 wydawało 
się, że hokelści reprezenfacji Wilna po- 
trafią odnieść drugie zwycięstwo nad gra- 
czami Łotwy, którzy wyszli na lodowisko 
w Wilnie zmęczeni podróżą z Warszawy, 
no i sobotnim meczem z Polską, ale nie- 
stety wilnianie mimo nadzwyczajnych wy- 
sHków nie potrafili nawet zremisować. 

Mecz Wilnoe—Ryga zakończył się za- 
służonym zwycięstwem graczy łotewskich, 
którzy wygrail 2:0. Pierwsza tercja minęła 
bezbramkowo 0:0. Druga tercja mija rów- 
nież bezbramkowo, ale w ostatniej trzeciej 
łercji gracze Łotwy są o wiele lepsi zdo- 
bywając z mało jednak efektownych strza 

łów dwie bramki. 

Wilno mecz ten przegrało 2:0. Wynik 
nie jest zły, ale mógł być lepszy, ale cóż 
kiedy w afaku za wyjątkiem Staniszewskie 
go nie było gracza, który mógłby faktycz 
nie zdobyć bramkę. 

Przed meczem nastąpiło oficjalne po- 
witanie drużyn. Do graczy łotewskich 
przemówił prezes hokelstów _ wiłeńskich 
ted. Nieciecki, wręczając kierownikowi ze- 
społu łotewskiego album widoków Wiina. 
Łotysze wręczyli nam pamiątkową tacę o 
motywach regionalnych. 

Po fe] ceremonii sędzła Wasilewski 
tozpoczął mecz. 

Pierwsi do głosu doszii wilnianie, któ- 
rzy z punkiu zaczęli atakować bramkarza 
łotewskiego Lapalnisa, Napastnikom wileń 
ikim trudno było przedrzeć się przez bar- 
dzo dobrze grającą obronę Vedelsa I Pa- 
egla. Dwaj cl gracze tworzyli frudny do 
przebycia mur. Zaczęfo więc strźelać z da 
leka, ale bramkarz Lapałnis wyłapywał 
wszystkie strzały. Po kilku minutach gry 
Łotysze zaczynają zdobywać nieznaczną 
przewagę. Tak mniej więcej mija pierwsza 
tercja. Warta jednak zaznaczyć, że bram- 
karz nasz Władysław Wiro-Kiro miał sze- 
reg bardzo niebezpiecznych strzałów. Wy 
kazał on bardzo Fabra ferm- ж 

W drugiej tercji tempo gry nieco się 
ożywia. Wilnianie za wszelką cenę chcą 
zdobyć bramkę. Padają liczne strzały, ale 
krążek nie może jakoś znaleźć się w bram 
ce. Afak Łotyszów pracuje bardziej pia- 
Aowo, gra systematycznie | ostrożnie. 
Nasi zaś narzucają stanowczo za nerwowe 
tempe. 

mało clekawa. Najlepiej gra w dalszym 
clągu Staniszewski. Sekundują mu Grzy- 
bowski,  Lamkan-Jabłoński I Godlewski, 
który Jednak nie wykazał dobrej formy. 

W trzeciej decydującej tercji obie dru 

  

Ataki łamią się | gra staje się.   

„KURJER“ (4326) 

żyny stawiają wszystko na jedną karfę. | reszcie jak słę gra w hokeja i mogła na- 
Gra jest żywa I ciekawa. Wiro-Kiro broni | ocznie przekonać się o walorach sporto- 
w dalszym ciągu, ale na początku fej ter- 
cji z zamieszania pada pierwsza bramka 
zdobyfa przez łŁotysza Piefrowskiego. 
Trzy minuty przed końcem meczu ten sam 
Pietrowski ustala wynik spofkanła, strze- 
lając drugą I ostatnią bramkę dnia. 

Mecz kończy słę więc zwycięstwem 
Łotwy 2:0. 

Wilno grało z reprezentacją państwo- 
wą — z olimpijczykami Łotwy, a Wilno 
foż to przecież faktycznie Jeden klub 
Ognisko KPW. Mimo wszystko mecz mógł 
zakończyć się remisowo. Może za mało 
nasł gracze mieli treningu, a może prze- 
ełwnik był za silny. Jedno I drugle ma 
swoje uzasadnienie. 

W każdym bądź razie mecz pod wzglę 
dem propagandowym wypadł bardzo do- 
brze. Publiczność wileńska zobaczyła na-   

wych graczy Ogniska. 
-Dobrze się stało, że stopniowo zaczę- 

fo odmładzać drużynę. Starsi gracze ra- 
czynają już ustępować. Na wyróżnienie 
wspomnianych już na wstęple zasługuje 
Godlewski Czesław, grający na obronie. 

Mecz zędziowali: Inspektor Wasilew- 
skl i Kostanowski. Na zawodach obecny 
był konsul łotewski w Wilnie p. Feliks 
Donas. Pubiłczności zebrało się przeszło 
2 fyslące, a kilkaset widzów przyglądało 
się z tak zwanej zielonej trybuny, z Góry 
Zamkowej, co nie jest oczywiście porzą- 
danym w przyszłości ewenementem. 

Gracze Łotwy wieczorem opuścił Wil 
no, udając się do Rygl. Spoikanle rewan- 
żłowe ma się odbyć 23 I 24 stycznia w Ry- 
dze razem z meczem Polska—Łotwa. 

WOEERDOCZAKZA OAPTTOET OSTROWO PTSS ISK TNS TNS 

W St, Moritz na lodzie 

    

Reprodukujemy moment z klasycznej jaz dy figurowej na lodzie, wykonanej w St. 
Moritz przez słynną łyżwiarkę Cecylię Colledge w towarzystwie jej trenera zna- 
nego łyżwiarza szwajcarskiego Gerschwe ilera. Jest to trening przed światowymi 

mistrzostwami w jeździe figurowej na lodzie. 
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Przysposobienie wojskowe młodzieży 
Cele przysposobienia wojskowego i jego organizacja 
W całokształcie zadań Państwowego 

Urzędu WF i PW zagadnienie przysposo- 
bienia wojskowego do obrony kraju sta- 
nowi odcinek ogromnej doniosłości. Dzia- 
łałność PUWF i PW w tej dziedzinie — 
Jakkolwiek z nafury rzeczy mniej znana 
szerszemu ogółowi, aniżeli działalność w 
zakresie wychowania fizycznego i sportu 
idzie konsekwentnie po linii, wyznaczo 
nej planem władz państwowych,  odpo- 
wiedzialnych za bezpieczeństwo kraju. 

W. chwili, kiedy niezawodny instynki 
uświadomionego i pafriołycznego społe- 
czeństwa objawia się w coraz to liczniej- 
szych ofiarach na dozbrojenie armii, nale- 
ży sobie uświadomić, że zasoby material- 
ne, powiększające stan obronności nasze- 
89 kraju, muszą mieć swój odpowiednik 
w równolegle prowadzonej t6wnole j pracy nad 
czekaj aniem duchowej postawy społe- 

a wobec zagadnień obrony kraju 
obchody oWszechnieniu umiejętności 
wśród enia się z fymi środkami obrony 

Najszerszych warstw obywateli. 
Praca fa, objęta ogólną nazwą „przy- 

ienie wojskowe”, prowadzona od 

oraz doskonaląc swoje formy ustrojowe. 
Działalność Państwowego Urzędu WF 

I! PW w dziedzinie przysposobienia woj. 
skowego obejmuje 3 wielkie grupy oby- 
wateli, które ze względu na wiek oraz sto- 
Junek do *użby wojskowej wymagają od- 
miennego traktowania. Grupy te, ło: mło- 

dzież, przepoborowi i rezerwiści. 
l. Praca p. w. na odcinku młodzieżo- 

wym ma na celu: odpowiednie nasławie- 
nie młodzieży do obrony kraju, wyrabia- 
nie cech potrzebnych przyszłemu obywa- 
telowi-żołnierzowi. 

Osiągnięcie tego celu wiąże się ściśle 
z programem wychowawczo-wyszkolenio- 
wym w szkołach i organizacjach: Związek 
oo Polskiego i Związek Strzele- 

i. 

II. Dział przedpoborowy obejmuje 
pracę w hufcach p. w. Celem jej jest: wy- 
robienie właściwości duchowych, pofrzeb 
nych żołnierzowi i obywatelowi, wyrobie- 
nie tężyzny fizycznej, przygotowanie tech- 
niczne do spełnienia głównych zadań ob- 
ronnych kraju.   

Praca ła nie ma charakteru szkolenia 
wyłącznie wojskowego, jest także jego 
psychiczną podbudową, ułatwiającą właś- 
ciwe wyszkolenie, jakie przedpoborowy 
otrzyma później w czasie służby czynnej. 

III. Praca p. w. wśród rezerwistów ma 
na celu: podtrzymanie i doskonalenie wia 
domości I sprawności, nabytych w wojsku. 
Pracę tę prowadzą organizacje społeczne. 
pod kierunkiem czynnika komendanckie- 
go Federacji Polskich Związków Obroń- 
ców Ojczyzny I Związku Rezerwistów. 

W roku 1937 nasłąpiła reorganizacja 
systemu p. w. w szkole. Dotychczas praca 
ta odbywała lę tylko w hufcach szkolnych 
| była prowadzona przez kadrę zawodową 
p. w. 

Obecnie zosłała przyjęła zasada, że 
przysposobienie młodzieży szkolnej do 
obrony kraju jest prowadzone w szkole 
i przez szkołę. Wchodzi ono zatem w ca- 
łokształł prac | zadań szkoły i jest obo- 
wiązkowe. Ё 

Praca ła jest podzielona na: ogólne 
przygotowanie do obrony kraju, właściwe 
przysposobienie wojskowe. 

PW rozpoczyna się w szkole powszech 
nej | trwa przez cały czas nauki we wszyst 
kich szkołach, w zakresie dostosowanym 
do wieku młodzieży i typu szkoły. Przy- 
gotowanie to prowadzi całe grono wy- 
chowawców | nauczycieli szkoły w cało- 
kszłałcie pracy wychowawczej i naucza- 
nia. 

Uświadomienie wojskowe młodzieży 
rozpocznie się już w szkole powszechnej 
(od 3-ej klasy) od wiadomości elemen- 
tarnych. Odpowiedni dobór. czytanek ma 
na celu rozbudzenie zainteresowania j 
wprowadzenie młodzieży do zagadnień 
obrony (np. na lekcjach przyrody — zna- 
czenie utylifarmo-wojskowe konia, gałę- 
bia, psa ip.) * 

Program przedmiołów % gimnazjach 
I liceach uzupełniony będzie wiadomoś- 
ciami z dziedziny wojskowej, np.: 

a) w grupie przedmiotów mat.-przy- 
rodniczych: podstawowe wiadomości z ba 
lostyki, lotnictwo, zasady budowy i lotu, 
modelarstwo; 

b) geografia: terenoznawstwo i karto- 
grafia; 

c) historia: historia organizacji i roz- 
woju wojska, rozwój uzbrojenia I jego   

znaczenie, historia wojen z uwzględnie- 
niem czynnika politycznego itp.; 

d) nauka o Polsce współczesnej: na- 
cisk na konieczność obrony | jej przygo- 
lowanie itp.; Е 

e) higiena: sportowa, wojskowa, ra- 
łownictwo ogólne | przeciwgazowe itp. 

W liceach pedagogicznych I pedago- 
giach przedmioty szkolne będą przystoso- 
wane do zagadnień obrony kraju, celem 
przygotowania przyszłych nauczycieli do 
zadań w zakresie powyżej opisanym. 

Właściwe przysposobienie wojskowe 
prowadzone jest w hufcach szkolnych w 
ramach planu lekcyjnego przez specjalnie 
w tym celu mianowanych nauczycieli, tzw. 
ukomendantów hufców szk. p. w.”. 

Kierownictwo, opieka | kontrola (poza 
kontrolą i fachowym nadzorem organów 
p. w.) nad pracą w hułcach należy do obo- 
wiązków dyrektorów szkół. Hufce szkolne 
organizowane są z uczniów nasiępujących 
klas gimnazjum | liceum z polskim języ- 
kiem nauczania: 

1 rok szk. — IV klasa gimn oraz szkół 
równorzędnych; " 

2 rok szk. — I klasa liceum oraz szkół 
tównorzędnych; { 

3 rok szk. — II klasa liceum oraz szkół 
tównorzędnych. 

Komendanci hufców szkolnych pełnią 
:we obowiązki w mundurze wojskowym. 
Do obowiązków ich nałeży — poza orga- 
nizacją, nadzorem nad ułrzymaniem po- 

rządku, karności i administracją hufca — 
przede  wszysłkim osobiste szkolenie 

hufca. 8 

Szkolenie hufca obejmuje: gry poło- 
we, terenoznawstwo, walka, strzelectwo, 
służbę. 

Na zakończenie drugiego roku szko- 
lenia uczniowie odbywają obozy 3—4- 
łygodniowe, organizowane przez organa 
PUWF i PW. 

Pomoce wyszkoleniowe, jak sport, 

broń, strzelnice itp. przydzielają również 
organa PUWF i PW. 

Ogólne kierownictwo, nadzór oraz 
kontrolę nad hufcami szkolnymi (poza wła 
dzami szkolnymi) sprawuje z ramienia 
ministra Spraw Wojskowych PUWF i PW 
oraz jego organa na szczeblu okręgu, po- 

wiału, 2 = $' 

Ze šlizgawek korzysta przeważnie 
młodzież szkolna. Na obu ślizgawkach 
wileńskich przez całe dni pełno ślizgają- 
cej się młodzieży. Starsi uczęszczają sto- 
sunkowo mało. Ale nie o to w danym wy- 
padku chodzi, pragniemy zwrócić uwagę 
na jedną, naszym zdaniem, zasadniczą 
rzecz uwagę. Chodzi mianowicie o zacho- 
wanie się młodzieży szkolnej na ślizgaw- 
ce. Niestety, z przykrością musimy stwier- 
dzić, że zachowanie się to nie zawsze 

stol na odpowiednim poziomię i nie zaw- 
sze idzie w parze z wysokim poziomem 
technicznej jazdy sportowej. 

Możnaby powiedzieć, że czym lepiej 
kłoś jeździ na łyżwach, tym gorzej zacho- 
wuje się. Oczywiście, nie można łego u- 
ogólniać. 

Trzeba o tych przykrych rzeczach mó- 
wić jak najgłośniej i jak najczęściej, by 
przynajmniej w ten sposób zwalczać złe 
maniery, które często na ślizgawce rażą. 
Gdzie jak gdzie, ałe w sporcie zły ton, 
brak dobrego wychowania nie idzie w pa- 
rze z ogółnymi hasłami kułłury fizycznej. 

Wario może, żeby władze szkolne ze- 

chciały w te sprawy wgłądnąć | na śliz- 
gawki wileńskie delegować nauczycieli 
wychowania fizycznego, którzy, ślizgając 
się razem z młodzieżą, mieliby bezpoś- 
rednią możność reagowania, a skutek był- 
by niewątpliwie dobry. Władze szkolne w 

sporłem. Nie należy bowiem do wielkiej 
przyjemności, jeżeli interweniuje policja, 
a policja czasami jest wzywana na Śliz- 
gawkę, żeby uspokoić rozwydrzeną mło- 
dzież. 

Apelujemy więc do władz szkolnych, 
żeby zechciały dla dobra młodzieży | spor 
tu otoczyć bardziej fachową opiską mło- 
dzież uprawiająca sport. 

Nie jesteśmy bynajmniej pod tym wzglę 
dem przeczuleni, ale przecież nie można 

SEEEEZE TWS 

Sytuacja na rynku 
Iniarskim 

Spadek cen bawelny 
Ostałnio na rynku Iniarskim dalo się 

zaobserwować znaczniejsze obniżenie się 
obrotów. Dotyczy to przede wszystkim 
sksporłu, który zmalał znacznie, ograni- 
czając się do 1—2 wagonów dziennie. 
Syłuację tę należy tłumaczyć  zamknię- 
ciem rynku czesko-słowackiego, który od- 
bierał normalnie około połowy 'całkowi- 
tego wywozu Inu polskiego. Przy tym da- 
ło się zaobserwować zjawisko osłabionego 
popyłu także na rynkach zachodnio-euro- 
pejskich. W konsekwencji ceny utrzymują 
się już od dłuższego czasu na dość nis- 
kim poziomie i, jak należy sądzić, utrzy- 
mają się w tej skali jeszcze przez pewien 
okres. 

Wykłady ascetyczne 
Referat Wychowawczy przy Katolickim 

Stowarzyszeniu Kobiet w Wilnie organizuje 
II cykl dyskusyjnych wykładów religijnych 
z dziedziny życia wewnętrznego, które będą 
się odbywały w środy o godzinie 19 w sali 

Sodalicyjnej przy ul. Zamkowej Nr 8. Wy- 
kłady prowadzić będzie ksiądz prof. dr Jó- 

zef Wojtukiewicz. Wstęp na poszczególne 
wykłady 25 gr, dla uczącej się młodzieży 
wstęp wolny. 

Pierwszy wykład odbędzie się w śŚroJę 
du. 12 stycznia rb. 

Tematy wykładów: 

1) 12. I. Kościół żywą świątynią. 

2) 19. I. Przebóstwienie człowieka. 

3) 26. I. Matka Przedziwnej Miłości. 
4) 9. II. Królewskie Kapłaństwo. 
5) 16. II. Gmina chrześcijańska 

szych wieków a czasy obecne. 

6) 23. II. Winnica winnic. 

7) 2. III. Prawo śmierci prawem życia. 

8) 9. III. Czystość odblaskiem płodnej 

miłości Ducha Świętego. 

9) 16. III. Źródło energii duchowej. 
10) 23. III. Przyjaźń w miłości. 

11) 30. III. Czyn czy kontemplacja? 

Choinka 
w Zjednoczeniu Polskich 
Związków Zawodowych 

6 bm. w lokalu ZUZZ przy ul. Tatarskiej 

Nr 5 Związek Zawodowy Dozorców Domo- 

wych i Związek Zawodowy Pracownie Prze- 

mysłu Odzieżowego urządziły choinkę dla 

dzieci swych członków i bezrobotnych. 

Część oficjalna: uroczystości rozpoczęła 

się od przemówienia ks. przeora Stanisława 

Pbszki, który w podniosłych słowach zwró- 

cii się do dziatwy, mówiąc o pięknej trady- 

cji świąt Bożego Narodzenia, jaką jest cho- 

inka. 

Po przemówieniu księdza przeora zabrał 

głos prezes Związku Dozorców ob. Franti- 

szek Bejmowicz, dziękując księdzu prze>ro- 

wi, prezesowi Rady Zawodowej ZPZZ ob. 

Stanisławowi Kossaczowskiemu za udziele- 

nie pomocy w urządzeniu choinki oraz ob. 

Juliuszowi Skalińskiemu, który z ramienia 

zespołu kulturalnego Sekcji Robotniczej O. 

Z. N. brał udział w organizowaniu choinki. 

Po przemówieniach, dzieci odśpiewały 

kilka kolend o potem nastąpiły deklamacje 

oraz gry i zabawy przy dźwiękach orkiestry. 

Zabawami dzieci kierowały przedstawicielki 

zespołu kobiecego Sekcji Robotniczej OZN 
i ezłonkinie Związku Odzieżowego przy u- 

pierw- 
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Wilnie stanowczo za mało interesują się | 
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0 właściwe zachowanie się młodzieży 
przejść do porządku dziennego, jeżeli na 
'ślizgawkach dochodzi do pożałowania go 
dnych zajść. 

Mówiąc o tych rzeczach warto iedno- 
cześnie nadmienić, że młodzież nie umie 
odpowiednio ustosunkować się do ludzi 
starszych, jeżdżących na łyżwach czy na 
nartach. 

Na łyżwach czy na nartach sprawy te 
są o wiele bardziej aktualne, niż w innych 
gałęziach sporiu, bo sporty zimowe nadają 
się doskonale do uprawiania dla wszyst- 
kich bez wyjątku, młodych czy starych. 
Młodzież może dążyć do ustalania rekor- 
dów, ale starsi powinni mieć prawo do 
uprawiania sportu dla samego sporłu, dla 
zdrowia. | dla jednych i dla drugich po- 
winno znaleźć się miejsce jak na lodzią 
tak też i na śniegach Wileńszczyzny. 

Jesteśmy przekonani, że do tych spraw, 
do tych poważnych bolączek życia spor- 
towego nie będziemy potrzebowali po- 
wracać, że stosunki tak się ustalą, iż będą 
wszyscy zadowoleni. Wówczas | praca wy« 
da lepsze, niż dotychczas, rezultaty, J. N. 

EEST DSA MES PROCZ TARTAK 

0 odznakę narciarską 
Dnia 16 stycznia 1938 r. o godz. 10 odbę: 

dą się na „Rowach Sapieżyńskich* zawody o 

odznakę narciarską PZN-u dla Pań i Panów 

(8—12 km). Zawody organizuje Okręgowy 

Ośrodek W. F. — Wilno, ul. Ludwisarska 4, 

Zapisy przyjmuje Okręgowy Ošrodek W. F, 

-- Wilno. Badania lekarskie przeprowadzać 

będzie Poradnia Sportowo-Lekarska ul. Wiel 

ka 46 w dniach: wtorki, środy i czwartki od 

godz. 17 do 19. 

Cena zapisu wynosi 50 gr plus 25 gr ko- 

szta organizacji — razem 7% groszy, które 

należy uiścić przy zgłoszeniu. 

Zamknięcie zgłoszeń w dniu 15 stycznia 

1938 r. o godz. 12. 

Newa szkoła w pow. 
słanimskim 

W dniu 5 bm. w godzinach południo= 
wych ks. Frantiszek Kafarski dokonał ро- 

święcenia szkoły im. Marszałka Piłsudskie 

go w Kotowcach. 
Budynek szkolny został wzniesiony, 

staraniem Komitełu Budowy tej szkoły ko- 

szłem 40 tys. zł, zaofiarowanych częścio- 

wo przez samorząd gminy Czemery, miej 

scową szlachtę zagrodową oraz T-wo Po: 

pierania Budowy Publicznych Szkół, Pow« 
szechnych. 

Nowy gmach szkolny pomieści 3-kla« 

sową szkołę powszechną, która obsługi« 

wać będzie tereny zamieszkałe przez oko 
liczną ludność polską. Na uroczystość po- 
święcenia tej szkoły przybyły miejscowa 

władze oraz liczna miejscowa ludność, 
Przemówienia wygłosili przewodniczący 
Komitetu Budowy, przedstawiciel miejsco 
wej szlachty zagrodowej, a następnie 
przedstwiciel władz i miejscowego społe-, 
czeństwa. 

Kłusownictwo 
— KŁUSOWNICTWO. W Różanie poli- 

eju urządziła czaty na kłusowników, w wyni 

ku których schwytano na gorącym uczynku 

zakładania sideł na różną zwierzynę, trzech 

brac Lincewiczów, mieszkańców wsi Blizna, 

xm. różańskiej, pow. kosowskiego. Stdła za- 

stawiane były w lesie majątku Blizna. W 

ezasie przeprowadzanej rewizji w mieszka- 

niu Lineewiczów, znaleziono 4 skórki, 30 kg 

mięsa, 3 główki i 16 sztuk nóżek sarnich 

oraz kilkanaście zwojów drutu, przygotowa: 

nego na wnyki. 

Rzucił się pod pociag 
Tragłczny wypadek samobójstwa wy- 

darzył się wczoraj na 5 kilometrze szlaku 

kolejowego Wilno — N.-Wilejka. W chwl 

H, kledy pociąg zbliżył się do przejazdu, 

z nasypu zbiegł młody człowiek, który 

rzucił się pod lokomotywę. 
Desperat zginął na mlejscu. Koła pa- 

rowozu przepołowiły go. 
Przybyła na miejsce wypadku policja 

usiailia nazwisko samobójcy. Był nim nie. 
jaki Witold Kalinowski, bezrobotny, bez 
stałego miejsca zamieszaknia. 

Zwłoki samobójcy przewieziono do 
kostnicy szpitala Św. Jakuba. (ei 

Wypadki 
Do mieszkania Julii Wojtkiewiczowej 

(Słomianka 4b) dostali się złodzieje, któ. 

rzy skradli na większą sumę biżuterii, 
* * * 

Do piekarni Aleksandry Dzijakowej przy 
ul, Konduktorskieį 11 wpadt nleznany osob- 
nik, który korzystając z chwiłowej nieche- 
cności właścicielki porwał kasetkę z zawar- 
tością 23 zł i rzucił się do ucieczki. Zarzą- 
dzony pościg nie dał rezultatu. 

ж * * 

16-letni Tadeusz Alfred (Poleska 12) ko- 

rzystając z niecheeneści ojea, okradł mie- 

szkanłe, zabierając 26 zł gotówką 1 cenniej- 

szę rzeczy i zbiegł. 
* . * 

Ostatnio w Wilnie zanotowano nowy ro- 
dzaj kradzieży, a mianowicie anten radło- 
wych. Z wtelu domów w mieście zginęły an-   teny. Policja w sprawie tych kradzieży wdro 
żyła dochodzenie, : : md”



KRONIKA 
  

      
YCZEŃ | Dziś Agatona i Wiłhelma MIEJSKA 

51 Intro Hhnoraty“ L Hiiniūa — Kursy gazowo-przeciwiotnicze dla 
10 y 8 rządców | administratorów domów. Z po- 

| Wschód słońca — g, 7 m. 41 lecenia zarządu miejskiego wszyscy rząd 

„|Foniedziałekij >„chód stoń 5 12 cy I administratorzy domów m, Wilna win 

EJ PC RZE ni przejść 20-godzinne kursy gazowe i 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB | przeciwlotnicze, 
w Wilnie dnia 9.1. 1938 r. 

Ciśnienie — 757 

Temperatura średnia — 10 

Temperatura najwyższa — 7 

Temperatura najniższa -; 12 

szego podlegać będą karze grzywny do 
3 tys. złotych lub 3 mies. aresztu. 

WOJSKOWA 
— Sprawdzanie list poborowych rocz- 

nika 1917. Do dnia 15 bm. wszyscy po- Opad — / у Ra 

Wiatr — północno - zachodni borowi rocznika 1917 winni we własnym 

"Tendencja barom. — bez zmian interesie przejrzeć spisy poborowych i 
Uwagi — pogodnie : poczynić ewentualne poprawki | uzupeł- 

nienia lub przeoczenia. 
Spisy te wyłożone są w referacie woj Przepowiednia pogody w-g PIM'a na 10.1 

Winni niezastosowania się do powyż- 

„KURJER% (4327) 

Wiadomości radiowe 
RECITAL TADEUSZA LIFANA, 

Tadeusz Lifan wilnianin, który studis 

swe rozpoczął w Wilnie, a później kształcił 

się w Paryżu, należy do najzdolniejszych 

może wiolonczelistów młodego pokolenia w 

Polsce. Recital tego utalentowanego wirtuo- 

ra usłyszą radiosłuchacze w poniedziałek 

16 stycznia o godz. 18,20. 

RECYTACJE UTWORÓW LITERATÓW 
WILEŃSKICH. 

W kolejnym kwadransie recytacyj litera- 

tów wileńskich zostanie odczytana przez A- 

dama Berwałdta przed mikrofonem wileńs- 

kim, w dniu 10 stycznia o godz. 18,40 no- 

wela Kazimierza Leczyckiego p. t. „Darsena 

Nerte'. @ 

ADS PIRTIS SRA TTT EREINEINTO 

LIDZKA 
— SPRAWA B. KIEROWNIKA P. S. O. 

W BERDÓWCE PRZED SĄDEM. Wiosną 

ub, r. głośnym echem w stosunkach lidzkich 

Opłatek 
Związku Peowiaków 
W dniu © stycznia o godz. 18 w lokalu 

własnym przy ul. Orzeszkowej odbył się 

dycyjny opłatek Zw. Peowiaków, na który 

przybyli członkowie z rodzinami. 

Przed rozpoczęciem tej uroczystości, wi- 

„ceprezes Koła dr. Monikowski odczytał wy- 

jatki pism Marszałka Józefa Piłsuudskiego. 

W czasie „opłatka* przemawiali prezes 

Zw. Peowiaków sen. dr Dobaczewski, woje- 

woda L. Bociański, płk. Janicki, płk. Engel, 

dyr. Barański i przedstawiciel Zw. Strzelec 

kiego * i z 

Wiersz Iłłakowiczówny „Litania* odczy- 

tsła pani Deglowa, a dzieci Zw. Peowiaków 

odśpiewały kolendy, 

  śe 

W miłym nastroju biesiada peowiacka 

przeciągnęła si ędo późnych godzin. 

„ NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AJ 

MROZOL-„Gąsecki“ 
Oryginalna maść MROZOL „Gąsec- 

1938 r.: 

Chmurno z rozpogodzeniami. Podsta- 
ws chmur od 200 m. Widzialność dość 
dobra. 

Temperalura dniem od 0 C. na zacho- 
dzie, do — 15 C. na wschodzie. 

skowym zarządu m. Wilna. 

Ze ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ. 
— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR zawia- 

damia, iż zwyczajem lat ubiegłych postano- 

wit urządzić dla swych członków, ich rodzin 

1 wprowadzonych gości Tradycyjny Opłatek, 

odbił się fakt aresztowania, Zygmunta Za- 

wadzkiego, kierownika Państwow. Stadniny 

Ogierów w Berdówce, oraz technika budow- 

lanego Piotra Siemaszkę, obydwu za nadu- 

łycia. Obecnie sprawa ich znalazła się na | + 

wokandzie Sądu Okr. w Lidzie. Sprawa ta, 

klego* skutecznie usuwa zaczerwie- 

nienia, obrzęk oraz znakomicie leczy 

ranki i owrzodzenie powstałe na skutek 

ODMROŻENIA. 

  

który odbędzie się we własnym lokalu przy 

ul. Orzeszkowej 1la m. 1 — w sobotę 15 

stycznia rb. o godz. 20. Po opłatku » godz. 

23 rozpocznie się Zabawa Taneczna. Zarząd 

prosi kolegów o zgłaszanie swego uczestn'- 

ctwa na Opłatek do Sekretariatu Koła w go- 

dzinach 18—20, tel. 20-75 najpóźniej do dnia 

1t bm. Koszt uczestnictwa wynosi zł 2 gr 50 

od osoby. Wstęp na Zabawę Taneczną dla 

osób nie biorących udziału w Opłatku wy- 

nosi dla członków 1 zł, dla gości 1 zł 50 gr. 

NOWOGRÓDZKA 
— Konferencje pracowników  umysło- 

wych. W związku z mającym się odbyć w 

Warszawie Kongresem Pracowników Umys- 

towych, odbyło się w ubiegły czwartek w 

gmachu Izby Skarbowej organizacyjne ze- 

branie przedstawicieli zrzeszeń urzędniczych 

mające na celu uzgodnienie stanowiska w 

powyższej sprawie. 

W ciągu tych dni odbędą się zebrania in- 

formacyjne we wszystkich organizacjach 

pracowników umysłowych, po czym zwoła- 

ne zostanie prawdopodobnie ogólne zebranie 

na którym skrystalizują się postułaty na kon 

gres w Warszawie. 

Wiatry z kierunków południowych, 
dolne umiarkowane i porywiste, górne do 
70 km/godz., w górach wiatr halny. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące 
spleki: 

Jundzitt — Mickiewicza 33. S-6w Mari 
kowicza — Piłsudskiego 30, Chróścickie- 
go i Czaplińskiego — Ostrobramska 25. 
Filemonowicza i Maciejowicza — Wielka 
29 i Sarola — Zarzecze 20. 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka— 
Antokolska 42. Szantyra Legionowa 10 I 
Zajączkowskiego — Witoldowa 22, 

OSOBISTA 
— W Rzymie w dniu 31 ub. m. odbył się 

Ślub p. Witolda Hulewicza z p. M. Ossow- 
ską. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny = Cen stępne. 
Telefony w pokojach. Wiada < asebowe 

          

  
w szezególności, jeśli chodzi o osobę Zawa- 

Gzkiego nie jest pozbawiona posmaku zna- 

cznej sensacji. 

Akt oskarżenia zarzuca obu oskarżonym 

działanie na szkodę Skarbu Państwa w celu 

osiągnięcia osobistej korzyści materialnej 

pizez wystawianie fikcyjnych rachunków i 

dowodów na kwoty pobrane ze Skarbu Pań 

stwa. Sumy te w odniesieniu do Zawadzkie- 

go wynoszą 2.59% zł 97 gr. Siemaszko zaś 

»skaržony jest © sprzeniewierzenie 183 zł 

56 gr, w związku z budową stajni. Przy us- 

talaniu personalij wyszły na jaw sensacyjne 

szezegóły w odniesieniu do Zawadzkiego. 

Uchodził on bowiem z racji na razie bliżej 
nie znanych powodów za majora, posiadają- 

cego również wyższe wykształcenie. Jak się 

obeenie okazało, Zawadzki jest tylko star- 

szym ułanem, posładającym ukończoną szko 

łę realną. 

W dulu 7 bm. odbył się dalszy ciąg pro- 

cesu, zeznawało szereg śwladków. Zeznania 
te wypadły dla oskarżonych ebciążająco. O- 

gėlnie na rozprawę wezwano ponad 60-elu 

šwladkėw. Oskarżenie wnosił prokurator 

Wilamowicz, bronią adwokaci Kulikowski“ 

t Englel. 

    

      
    

   HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Plerwszorzędny =» Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
— Dziś, w poniedziałek dn. 10 stycznia 

o godz. 8,15 przedstawienie wieczorowe wy- 
pełni świetna komedia współczesna w 3 ak- 
tach Bus Feketego „Jan“, Obsada premiero- 
wa. Reżyseria M. Szpakiewicza. Pomysłowe 
dekoracje K. i J. Golusów. 

— W przygotowaniu komedia Scribe'a 
„Szklanka wody*, w której wystąpi artystka 
T. K. K. T. w Warszawie, p. Jadwiga Za- 
klicka w roli angielskiej królowej Anny. 

TEATR MUZYCZNY ,LUTNIA*, 
— Dziś „Rewła Sylwestrowa* ciesząca 

się wielkim powodzeniem, zarówno spowo- 
du swego żywiołowego humoru jak i no- 
wych pomysłów. Ceny zniżone. 

— Jutro po cenach propagandowych gra- 
ua będzie wspaniała operetka  Kalmana 

  

    
  

„Dłabelski jeździee*, Jest to największy suk- 

  

Reprezentacyjny film produkcji polskiej! Piękna karta z bohaterskiej przeszłości narodu! Film, na który czekała cala Polska! 

Kościuszko pod Racławicami 
с . * ° / * * 

film domonstruje się jednocześnie w Warszawie i wywołuje spontaniczne oklaski, 
KE TSREE TS TSS STT TEST TSRS 

Osiatai Arien Cud techniki f.lmowej. 

  

Największy ftlm romantyczno-bohatersk, 

' HELIOS | „Więzień królewski” 
(Tajemnica Zamku Zenda) 

Nadprogram: Atrakcja kolorowa i aktualności. 

W rol. główn.: Colman, Madeleine Carroll 
Mary Astor, Douglas Falrbanks jr. 

Początek o godz. 4-ej 
  

  

     
Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID 
Kapitalna polska komedia 

muzyczna 
„KSIĄŽATKO“ 

w rolach gł. Lubieńska, Niemirzanka, Bodo, Fertner, Sielański i inni 
Nad program: Atrakcje Początki seansów 5, 7 I 9 W niedz, | święta od 1-ej 
  

DGNISKO 
ś Pikantna pełna 

g komedia p. t. 

szampańskiego humoru i dowcipu 

„ie chcę wiedzieć kim jesteś” 
W rolach głównych : 

   
"Leningrad, 6, I. 38 

TELEGRAM 

: Liana Haiel Gustaw Fróhllch Szóke Szakal 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

    

   
    

Do 
P. T. Klijentów firmy 
Bracia Trachtenberg 

Wilno, ul. Wielka 

-' Zakupiliśmy srebrne lisy — 300 sztuk. 

Ceny rewelacyjnie niskie — od zł. 150 

TRACHTENBERG   

CASINO| Film dla wszystkich 

SHIRLEY TEMPLE 
MY „Strzelec z Bengali" 

Ki MARS| >=" OSTATNIA SALWA“ 
KES ae SD KROKÓW 
W rol. gł. Robert Donat partner Marleny Dietrich oraz Madeleine Carroll 

„REKORD” w. 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKÓW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie — 

Ke Ls glon 
Piękny 

nadprogram 

Ostatni 
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Spółdzielnia 

Pracy Artystów Wileńskich 

„SPAW“ 
organizuje 5-miesięczne komplety ry- 
sunkowe od dnia 15 stycznia 1938 r. 

W programie: 
rysunek, małarstwo. 
zdobnictwo, liternictwo, 
kreślenie perspektywa. 

Zapisy i informacje w lokalu Spółdz. 
į Portowa 4 m. 8, od godz. 16—18 
a 
TYYVYVYTYYYYYVPYYYYYVYVYYVYVYVVYVYVYVVYYY. 

„MAAŁAAAKAAAAAAAAAAADDAŁAŁAADAKAAAAAGAAAAA 

Handel I Przemysł 
TYYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYTYTYYTY 

WYROBY RĘCZNE z „Huculszczy <nv" 

poleca tanio i na raty: kilimy, włochacze, 

por.iery, firanki, kapy, derwetv itp. recznej 

piacv, wyroby rzeźbione i inkrustowane 0- 

raz pasiaki łowieckie. Wilno, 1l. Niemiecka 2. 

Żadnych agentów firma nie wysyła 

ED GO W TB GD TD SB TB UDCW TE UD WB 

Popieraleje Przemysł Krajowy! 
BEER GD UB <DEV TB CZAD EDCHEBEBCI 

  

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dn. 10 stycznia 1988 r. 

6.15 Pieśń por.; 6.20 Gimnastyka; 6.40 Mu 
zyka; 7.00 Dziennik por.; 7.15 Muzyka; 8.00 
Przerwa; 11.40 Garncarstwo; 11.57 Sygnał, 
czasu; 12.03 Audycja południowa; 13.00 Wia 
domości z miasta i prowincji; 13.05 Chwilką” 
Towarzystwa Łowieckiego; 13.15 Uwertury 1 
suity; 14.00 Nowości muzyki lekkiej; 14.25' 
„Obrazy litewskie" — Ignacego Chodźki; 
14.36 Muzyka popularna; 14.45 Przerwa; 15.30 
Wiadomości gospodarcze; 15.45 „Z pieśnią 

„po kraju“; 16.15 Orkiestra  mandołinistów 
„Kaskada”; 16.50 Pogadanka; 17.00 Najdłuż 
sze kanały na święcie — odczyt; 17.16 Recį 
tat śpiewaczy Walerii Jędrzejewskiej; 17.50. 
Sport w Dolinie Janowej; 18.00 Wiad. spor 
towe; 18.10 Skrzynka ogólna — prowadzi Ta 
deusz Łopalewski; 18.20 Recital wiolonczelło 
wy Tadeusza Lifana; 18.40 Nowela Kazimie 
rza Leczyckiego ,Darsena Norte"; 18.50 Pro 
gram na wtorek; 18.55 Wił. wiad. sportowe; 
19.00 Audycja strzelecka; 19.30 Dyskutuje- 
my: „Czy możemy żyć bez książek*; 1950 
Pogadanka; 20.00 W krainie operetki — kon 
cert rozrywkowy; 20.45 W przerwie: Dzien 
nik wieczorny i pogadanka; 21.40 Nowości li 
terackie omówi Leon Piwiński; 22.00. Kon- 
cert symf. z udz. Ewy Bandrowskiej — Tur 
skiej; 22.50 Ostatnie wiadomości; 

WTOREK, dnia 11 stycznia 1938 r. 

6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,40 
Muzyka. 7,00 Dziennik poranny. 7,15 Muzy- 
ka z płyt. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 Przer 
wa. 11,15 Audycja dla szkół. 11,40 Hymny 
różnych narodów. 11,57 Sygnał czasu i hej- 
nał. 12,03 Audycja południowa. 13,00 Wiado- 
mości z miasta i prowincji. 13,05 Budujmy 
cegielnie polowe — pogadanka. 13,15 Kon- 
cert muzyki lekkiej. 14,00 Nowości muzykł 
lekkiej. 14,25 „Obrazy litewskie" Ignacego 
Chodźki. 14,35 Muzyka popularna. 14,45 
Przerwa, 15,30 Wiadomości gospodarcze. 
15,45 „Złoto i porcelana* — obrazek słucho- 
wiskowy dla dzieci starszych. 16,05 Przegląd 
aktualności finansowo-gospodarczych. 16,16 
Kclędy śpiewane na Śląsku — audycja słow- 
no-muzyczna. 16,50 Pogadanka aktualna. 
1:,00 Dolina Galilejska — odczyt. 17,15 Or- 
kiestra Policji Państwowej. 17,50 W lodo- 
wych okowach Bałtuku — pogadanka. 18.00 
Wiadomości sportowe. 18,10 Chwilka litew- 
ska w języku polskim. 18,20 Gra Alfred Cor-, 
tot. 18,30 „Na Wydziale Teologicznym USB"; 
—- audycja. 18,50 Program na środę. 18,55 
Wileńskie wiadomości sportowe. 19,00 „Nie-, 
śmiertelne książki" — wieczć: VIII „ Vibe: 
lungi“. 19,30 „Muzyka w masc." — audycja. 
19,50 Pogadanka. 20,00 „Nędza uszczęśliwio- 
na“ — opera w 2 aktach. 20,45 Dziennik wie 
czorny i pogadanka. 21,35 Muzyka taneczna. 
22,50 Ostatnie wiadomości i komunikaty. 
23,00 Tańczymy. 23,30 Zakończenie 

OE TOREZ ORZEKA ZATO ZCZTTRZ POZNAC 

ces sezonu. 
— Sobotnia premiera. Na sobotę kierow- 

nictwo przygotowuje premierę operetki Le- 
hura „Kraina uśmiechu* (Żółty kaftan) © 
nieprzeciętnych wartościach muzycznych. 
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LEKARZE 
I Wiktor wywar 

  

    

  

     

     
   
   

     
    

    

DOKTÓR 

zeldowicze 
Choroby skórne, weneryczne, syfifis, z 
dów moczowych, od godz. 9 -1 I 5—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, na: 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, u 
Wileńska 28 m. 3,'telefon 277, 

  

DOKTÓR MED. 

Zygmunt Kudrew 
choroby weneryczne, skórne ' moczopłciowe 
ui. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuie w godz. 

od 8—1 i od 3- ”. 

  

DOKTOR MED. 

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

  

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne, skėrne i moczoplcio.e 
ul. Wielka 21, te. 921. Przyjmuj: 0 dgodz. 

9—1 I od 3. 
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AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYYYYYTYYYY 

AKUSZERKA m 

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

3-go Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA oł 
Smiaiowska 

oraz (Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmładzające, 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy 

siępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 26—6. 

   
REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 

Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachun 25, Wilno 1 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Baadurskiego 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* 

    

      

       
          
       

      
     
               

   

3-go Maja 6 

  

S0:-Z:0, 0, 

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 

Lida, ul. Górniańska 8, tel. 166 

Baranowicze, ul. Ułańska 11 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 

Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka. Grodno, 

      
Druk. „Znicz*. 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

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

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie nia 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 żeń miejsca. 

SĘ 

k. Bandurskiego 4, tel. 3-40. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc. i komunikaty 60 gr, 
za wiersz. jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
ne 500/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzee 

Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

Redaktor odp. Józef Onusajtis.


