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W sprawie 
deklaracji 

‚ КЫ ОР 
Zabieram głos, aby wyrazić swo- 

ją solidarność z deklaracją Klubu De 
mokratycznego oraz grupy litewskich 

działaczy. Uważam, że deklaracja ta 

wyraża slanowisko nie tylko człon: 

ków tego Klubu, lecz również stano- 

wisko znacznej ilości przedstawicieli 

społeczeństwa polskiego, którzy. nie 

zaliczają siebie do wyznawców ideo- 

logii t. zw. demokratycznej. 

Podzielam jednak w pewnym stop 

niu zdanie p. Wacława Gizbert-Stud- 

nickiego, że źle się siało, iż deklara- 

cja otrzymała dość jednostronny ideo 
logicznie stempel Klubu Demokraty- 
cznego. Co prawda mec. Witold Ab- 

ramowicz wyjaśnił ostatnio na ła: 

mach „Kurjera Wileńskiego", że 
Klub Demokratyczny spełnia tu wy: 
łącznie rolę inicjatora, że pozatem 
do deklaracji może przystąpić każdy, 
kto zgadza się z jej treścia, niczależ 

nie od tego czy stoi, czy też nie, na 
stanowisku ideologicznym Klubu: De- 
mokratycznego. Uważam jednak, że 
kwestia stempla  inicjatorskiego nie 
jest sprawą obojętną... ji 

_ Stempel obecny u_ wielu ludzi 
wzbudzić może nieufność i przyczy- 
nić się do zmniejszenia wagi samej 
deklaracji. Pamiętajmy bowiem, że 

: ostatnie kilka lat były w Europie оК- 
resem „frontów ludowych”. Prakty- 

-.ka „frontów ludowych* przyzwyczai 
ła nas do tegl, że organizacje t. zw. 
demokratyczne są bardzo często ig- 
raszką w ręku różnych sił, nie wspól 

nego nie mających z humanitaryz- 

mem haseł demokratycznych, jak 
np. międzynarodowego kapitału fi- 
nansowego, dyplomacji sowieckiej, 
różnego rodzaju międzynarodówek 
socjalistycznych itp. Zmusiło to wie 

lu ludzi, którzy przedtem uważali 
siebie za demokratów, do zrewidowa 
nia swego stosunku do ruchów.t. zw 

demokratycznych. Nie więc dziwne. 
Jo, že nadanie tej bardzo słusznej 

deklaracji stempla „demokratvczno 

bci* może u wielu ludzi politycznie 
myślących wywołać szereg nieprzy- 
jemnych asocjacji. 

Jeżeli wypowiadam powyższe u. 
wagi — «o bynajmniej nie wynika 

„stąd abym miał jakiekolwiek zastrze 
żenia przeciwko członkom Klubu De 
mokratycznego. Znam osobiście więk 
szość podpisanych pod deklaracją 
członków tego Klubu i żywię do nich 
najpełniejszy szacunek. Uważam, że 
należy się im wdzięczność za podję 

cie pożytecznej inicjatywy. Lecz je- 
dnoczešnie mam do nich pewnego ro 
dzaju pretensję, że swojej słusznej a- 
keji nadali stempel, który mus: dzi- 
siaj raczej wzbudzać zniechęcenie, 
niż przyciągać. 

Stempel „demokratyczności** mo- 
że również wywołać wrażenie, że de- 
klaracji chodzi o zastosowanie pew- 
nych ogólnych zasad demokratycznej 
polityki mniejszościowej w stosunku 
do poszczególnego wypadku mniej. 

szości litewskiej. Otóż tutaj również 
muszę się zastrzec. Uważam. że nie 

ma w Polsce żadnego jednolitego pro 
blemu. mniejszościowego Test nato- 
miast szereg problemów, z których 
każdy ma inne aspekty i inaczej mu- 

« si być rozwiązany. 

Sprawa stosunków  polsko-litew- 
skich to nie jest bynajmniej sprawa 
jakichś oderwanych hai:ł, które da 

fo by się we wszystkich warunkach 
czasu i miejsca zastosować, lecz spra 
wa wspólnych interesów narodów 

(Dokończenie na str. 2 

Stanisław Swianiewicz 

    
   

  

    

Min. Beck u Pana 
Prezydenta 

WARSZAWA (Pat). Pan Prezy- 
dent Rzeczpospolitej przyjął w dniu 
10 bm. p. ministra spraw zagranicz- 
nych Józefa Becka. 

Ustawa 0 neutralności 
Litwy 

KOWNO (Pat). Wczoraj Sejm na 
nadzwyczajnej sesji przyjął ustawę o 

neutralności. ° 
Ustawa ta jest analogiczna do u- 

staw, ogłoszonych już w Łotwie i E- 
stonii. 

Kłajpedzkie wybory 
uprawomocniły się 
KOWNO (Pat). Skarga, która wpły 

nęła do głównej komisji wyborczej w 
sprawie wyborów do sejmiku kłaj- 
pedzkiego, została odrzucona. W ten 
sposób wybory do sejmiku uprawo- 
mocniły się. 

Kara śmierci w Litwie 
tylko za zdradę stanu 

i szpiegostwo 
„g. KOWNO (Pat). Wobec zniesienia sta 
nu wojennego w Litwie został automaty 

cznie zniesiona kara śmierci. 
Rada Miinstrów przyjęła ostatnio zmia- 

nę kodeksu karnego, w. myśl której kara 
śmierci może być stosowana jedynie za 

zdradę stanu i szpiegostwo. 

Herriot ponownie 
na czele Izby Deputowanych 

* PARYŻ (Pat). Pierwsza tegorocz- 
na zwyczajna sesja Izby Deputowa 
nych została otwarta. 

Przewodniczącym Izby został po 
nownie obrany Herriot 421 głosami, 
zaś wiceprzewodniczącym — Duclos 
(radykał), Paulin (socjalista), Morin 
(socjalista) oraz Buyat (centrum). 

Przy głosowaniu przepadł dotychcza 
sowy wice przewodniczący Izby komu 

nista Duclos. ‚ 
W wyborach uzupelniajacych wice 

przewodniczącym Izby wybrany z0- 
stał komunista Duelos. Poza tym po 

zostaje do bosadzenia jeszcze jedno 
stanowisko wiceprzewodniczaceso   

  

Chamberlain w drodze do Rzymu 
odbył naradę na Quai d'Orsay 

Demonstracja przed wyjazdem — 2 godziny w Paryżu — Francją ponawia prośbę o nie- 

poruszanie sprawy roszczeń terytorialnych —Powściągliwy ton prasy francuskiej — O czym 

LONDYN (Pat). Premier Chamber 

lain ; minister spraw zagranicznych 
lord Halifax odjechali wczoraj o go 

dzinie 11 rano pociągiem  „Gelden 

Arrow* do Rzymu. Na dworcu żegna 

li odjeżdżających sir John Simon i in 
ni ministrowie, W chwili odjazdu mi 
nistrów, przed dworcem bezrobotni 

zorganizowali demonstrację. Policja 
rozproszyła demonstantów. 

PARYŻ (Pat). O godz. 17.55 pre- 

mier Chamberlain w towarzystwie 

premiera Daladier, lorda Halifaxa 0- 

raz min. Bonnet przybył na Quai 

d'Orsay. 

LONDYN (Pat). Z dobrze poinfor 

mowanych kół brytyjskich donoszą że 

ambasador Francji w Londynie Cor 

bin odwiedził lorda Halifaxa i dorę- 

czył mu notę, w której sprecyzowane 
jest stanowisko Francji w związku z 

rozmowami rzymskimi. Noto ta sta 
nowiła podstawę rozmów odbytych na 

Quai d'Orsay. 

Rząd francuski w dalszym ciągu 

nalega, aby premier Chamberlain nie 

podejmował się żadnej mediacji w 

związku z wysuwanymi przez Wło: 
chy roszczeniami terytorialnymi w od 
ułesieniu do posiadłości franeuskich. 
W brytyjskich kołach miarodajnych 
twierdzą, że premier Chamberlain cał 

kowicie podziela ten punkt widzenia 
rządu francuskiego i uważając ied- 
ność działania pomiędzy Francją i W. 
Brytanią za podstawę swej polityki 

wyjaśnić ma Mussoliniemu, że W 
Brytania uznaje istnienie osi Berlin- 

Rzym. pragnie tylko ze swej strony 
uby Mussolini liczył się z trwałością 
współdziałania między Londynem i 
Parvżem. 

Premier Chamberlain zamierza 
równocześnie podkreślić wobec szefa 
rzadu włoskiego, iż uważa za peżada 
na rnilknaśń niakazniannacą nadział 

Ua Lia Likus iki ЧИНЕ 

Z.M.P. wystąpi z projektem 

ustawy antyżydowskiej 
WAIRSZAWA [iel. wł. W kołach politycznych mówią, że grupa posłów OZN, 

należących do Związku Młodej Polski, t. zw. „młodopolacy” przygotowuje projek! 

ustawy antyżydowskiej, idący jeszcze dalej, niż wniosek posła Stocha, który, jak 

wiadomo, dotychczas nie otrzymał odpowiedniej ilości podpisów, 

„Młodopolaków' jest w klubie OZN 11, będą więc musieli uzyskać pomoc 

swoich starszych kolegów. 

Plakat „firma chrześcijańska” 
na sklepie żydowskim 

nie nerusza ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc ij 
WARSZAWA (tel. wł.) Wczoraj w Sądzie Najwyższym rozpatrywana była spra 

wa jednego z kupców z miasteczka na ziemiach wschodnich, 

Kupiec był oskarżony to, że będąc Żydem wywiesił na sklepie kartkę z napi- 

sem „firma chrześcijańska”, 

Proces wytoczono z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Kupiec był 

skazany w dwóch instancjach. 

Sąd Najwyższy wyrok pierwszych instancyj skasował, stwierdzając, że wspom- 

niana ustawa ściga rozpowszechnianie fałszywych wiadomości o przedsiębiorstwach 

innych osób, a nie o przedsiębiorstwie własnym. 

  

BUDAPESZT (Pat). Jak donoszą 
z kół póinformowanych, rokowania 

wojskowej komisji mieszanej węgier 
sko - czeskiej w sprawie zajść w Mun 
kaczu doprowadziły do porozumie- 
nia. 

Władze czeskie wyraziły zgodę na 

opróżnienie części terytorium dokoła 
Munkaczu, przez co stworzona zosta 
nie między Węgrami a Czechosłowae 
ją na tym odcinku strefa neutralna. 
Wojskó węgierskie pozostanie na do 
tychczas zajmowanych stanowiskach. 
Nastąpi wymiana jeńców. Czechosło- 
wacja zwróci zabrany sprzęt wojen- 
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oma w srawa zjśia 

będzie mowa w Rzymie? 

Europy na dwa przeciwstawne obozy 
ideologiczne, co zdaniem premiera 
brytyjskiego zatrułoby atmosferę mię 
dzynarodową. 

PARYŻ (Pat). Uwaga opinii publi 
cznej i prasy zwrócona jest na pod 
róż premiera Chamberlaina i lorda 
Halifaxa, którzy przybyli do Paryża 
o godz. 17.45, aby odjechać o godz. 

19.30 do Rzymu. 

Powitanie ministrów przez prasę 
paryską nie było pozbawione pewnej 
nuty goryczy. „Epoque* pisze, że 

Chamberlain nie powinien jechać do 
Rzymu w okresie napięcia stosunków 
włosko - franenskich. 

Prasa paryska, a zwłaszcza dzien 
niki, zbliżone do Quai d'Orsay, zazna 

czają wyraźnie, iż francuskie czynni 
ki polityczne mają pewność, iż głów 
nym przedmiotem rozmów w Rzy- 

mie będą wyłącznie sprawy realiza- 
eji paktu angielsko - włoskiego i kwe 
stie hiszpańskie, zaś brytyjscy mężo 
wie stanu nie zgodzą się na pośredni 
czenie między Paryżem a Rzymem i 

będą doradzać Włochom bezpośred- 

nie rozmowy z Francją. 
„Excelsior* zapewnia, iż Francja 

gotowa jest, gdy Włochy zwrócą sę 
do nej w tonie pokojowym i uprzej 
mym na pewne ustępstwa natury g03 

podarczej, technicznej, demograficz- 

nej, a nawet i politycznej. Rokowa: 
nia te, jak zaznaczają dzienniki, moż 

liwe są tylko w innym klimacie poli 

tycznym. 
Opinia francuska, która dotych- 

czas lekceważyła napięcie nastrojów 

antyfrancuskich w Rzymie, zaczyna 
ujawniać zaniepokojenie. „Petit Par 

risien* pisze, że kampania antyfran- 
cuska prasy włoskiej bynajmniej nie 
ustała w przeddzień przyjazdu mini 

strów angielskich. Rzym jest przeko 
nany, iż Rzesza poprze rewindykacje 

włoskie na wypadek dalszego zao- 
strzania się stosunków między Rzy. 

mem a Paryżem. Ponadto Rzym wat 
pi w stanowczość Anglików, o ile cho 

dzi o poparcie przez nich nieustępii 
wego stanowiska Francji. 

PRERERTYWYCEG 

Wyrok w głośnym procesie 
Organizator spisku w Niemczech skazany na dożywotnie 

więzienie 
BERLIN (Pat). Został wydany wy | nowych stronnietw politycznych i zo 

rok w procesie Niekischa i tow. stał skazany na dożywotnie więzie- 
Główny oskarżony Niekisch został | nie. 

uznany winnym zbrodni głównej i Innj oskarżeni skazani zostali na 
zbrodni przeciw ustawie o tworzeniu ! mniejsze kary więzienia. 

Dotychczasowy bilans ofensywy nen. Franco 
SALAMANKA (Pat). Kwatera głów | woli 25.323 jeńców. 

na wojsk gen. Franco stwierdza, że w BILBAO (Pat). W godzinach po 
czasie ofenzywy, katalońskiej wojska | południowych na odcinku Falset za 
narodowe zajęły 3.500 km. kw. i 120 | jęta została miejscowość la Figuera, 
miejscowości. W niektóryc miejscach | położona o 10 km na półn. - zachód 
oddziały narodowe posunęły się o 80 | od Falset.. Obecnie więc wojska gen. 
km. w głąb kraju. Franco oddalone są o 28 km. od Tar 

Do dzisiejszego dnia wzięło do nie ! ragony. 

SS w Kraju Kłajpedzkim 
‚ "KOWNO (Pat). „Memeler Dampf 
boot'* donosi o utworzeniu na rozkaz 
dr. Neumanna w Kłajpedzie i w po- | ju 
wiecie kłajpedzkim oddziałów bezpie 
czeństwa, których zadaniem ma być 
czuwanie nad  rozpowszechnianiem 
światopoglądu narodowo - socjali- 

stycznego w kraju kłajpedzkim. 

Zebrania organizacyjne odbyły 

kKarmeach z celi 
kandydatami na stanowiska członków Dyrekt. kłajpedzkiego 

KOWNO (Pat). Wiceprzewodniczący 
dawnego sejmiku kłajpedzkiego, Bingau, 
zaproponował gubernatorowi Gaiiusowi, 
ażeby misję utworzenia nowego Dyrekło 
riatu powierzył Berłulejtowi, zastępcy dra 
Neumanna, przywódcy Niemców kłajpedz 

kich. ; 
Bartuleit ze swej strony ošwiadczyt, že 

w razie powierzenia mu misji powola do 
Dyrektoriatu prezesa Baldziusa, Zugauda 

  
  

się w dn. 7 stycznia, 
W najbližszym czasie tego rodza 
oddziały bezpieczeństwa mają 

być założone również w pozostałych 
dwuch powiatach obszaru kłajpedz- 
kiego. Chodzi tu o organizację anało 
giczną do hitlerowskich schutzstaf- 
feln (S. $.). 

Moniena oraz dra Boeitchera, 

Kandydat na przewodniczącego Dyrek 
loriatu Bertuleit został skazany swego cza- 
su, jak wiadomo, w znanym procesie Neu- 
mann-Sass w r. 1935 na 8 lał domu karne 
go i zosłał razem z innymi ułaskawiony 
Zajmuje on obecnie stanowisko dyrektora 
banku w Kłajpedzie. W więzieniu przeby 
wał jednocześnie z Neumannem i Bertu- 
leitem również dr Boetłcher, 

Z pozostałych kandydatów — Zigaud 
był kilkakrotnie członkiem Dyrektoriatu 
zaś Monien występował 'częsło na posie-. 
dzeniach poprzedniego sejmiku w obro 
nie interesów Niemców kłajpedzkich. 

„Kolonie Rzeszy" 
WIEDEŃ (Pat). W Wiedniu poja 

wiły się globusy szkolne, naktórych 
wszystkie dawne kolonie niemieckie 

oznaczóne są tym samym kolorem, co 
Rzesza i noszą nazwy „Kolonie Rze- 
szy Niemieckiej", 

ny i inne przedmioty. | : 
Na temat kwestii incydentu grani 

cznnego odbędą się jeszcze dalsze ro 
kowania. Mieszana komisja wojsko- 
wa czesko - węgierska zbierze się na 
następne posiedzenie 12 stycznia, Pra 
ce jej mają być zakończone do dnia 
15 stycznia. 

  
‘



Wołoszyn przeprosił konsula polskiego 
PRAGA (Pat). W wyniku protestu | przedstawiciele władz karpatoruskich 

charge d'affaires R. P. w Pradze w| składając wyrazy ubolewania z powo 
sprawie demonstracji przed konsula- 
tem polskim w Sewliuszu, premier 
„rządu Rusi Podkarpackiej Woło- 
szyn złożył osobiście kierownikowi 

konsulatu R. P. w Sewliuszu wyrazy 
ubolewania, przepraszając go za ka 
rygodny wybryk ochotniczych forma 
cyj karpatoruskich. 

O godz. 15.20 stawili się poza tym 
w konsulacie z polecenia Wołoszyna 

du incydentu i zapewneinia, iż po- 
dobne zajśca się nie powtórzą. 

Równocześnie, nawiązując do prze 
proszenia, złożonego przez „rząd“ Ru | 
si Podkarpackiej, czechosłowackie 
ministerstwo spraw zagranicznych 
złożyło wobee poselstwa RR. P. w Pra 
dze wyrazy swego ubolewania, zapew 
niając, że wdrożone zostało ostre 
śledztwo, w wyniku którego sprawcy 

„Karpacka Ukraina" 
UNGWAR (Pat). Przemanowanie 

przez rząd Wołoszyna nazwy Rusi 
Podkarpackiej na „Karpacką Ukrai- 
nę* przyjęte zostało przez tutejsze 
społeczeństwo karpatoruskie, jako oś 

mieszanie się reżimu wobec kultural 
nei opinii świata. 

Zmiany w taryfie 

pocztowej 
WARSZAWA (Pat). Z dniem 1 stycz- 

nia rb. zostały w taryfie pocztowej wpro- 
wadzone nasępujące zmiany: 

1) Zniżano opłatę telegraficzną za te 
legram przekazowy, ustalając ryczałt przy 
przekazach telegraficznych do 200 zł na 1 
zł i ponad 200 zł, na 1,50 zł. przy czym 
zniesiono opłałę zasadniczą za korespon 
dencję osobistą. 

2) Pierwszą jednostkę kwoty przekazu 
podwyższono z 20 na 25 zł przy równo 
czesnym podwyższeniu opłaty z 20 na 25 
groszy, 

3 Wprowadzono ulgową opłatę za 
książki, broszury i nuty, przesyłane do nie 
których krajów, 

4) Zniesiono dopłatę lotniczą za prze 
wóz powietrzny w kraju listów, kartek po- 

cztowych i przekazów. 

5) Zniesiono dopłatę lotniczą za prze. 
wóz powietrzny w kraju paczek pilnych. 

6) Wprowadzono „szereg zniżek dla 
ociemniałych przy przesyłaniu druków dla 
ociemniałych i książek, 

Nowa taryfa pocztowa, telegraficzna I 
lelefoniczna jest do nabycia w cenie 1 
złoły za egzemplarz w większych urzę. | stały spalone i zdemolowane synagogi 

| wiedeńskie, dach pocztowych. 

  

Zamroziła troje dzieci 
CZERNIOWCE (Pat). W pobliżu 

Braili znaleziono na polu drewnianą 
skrzynię ze zwłokami trojga zmarznie 
tych dzieci. Dochodzenia wykazały, że 
są to dzieci robotnika Pantelimona 
Robu, który przed kilku miesiącami 

Znówu radio uratowało od Śmierci 
Apteka zamiast lekarstwa wydsła truciznę 

SZTOKHOLM (Pat]. Jeden z kupców 
kopenhaskich nabył w aptece magnezję 
jako środek przeczyszczający. Niedoświad 
czony sprzedawca wręczył, jak się okaza 
ło zamiast magnezjł silną truciznę, podob- 
ną zresztą z wyglądu do magnezji. 

Właściciel apteki zorientowawszy się 

Kary za udzielenie schronienia 
mordercy von Ratha 

PARYŻ (Pat). Sąd Apelacyjny w Pary- 
żu rozpatrzył dziś sprawę Abrahama I Cha 
wy Gruenszpanów, oskarżonych o udziele 
nie schronienia Herszowi Gruenszpanowi, 
mordercy von Ratha. 

Abrahamowi Gruenszpanowi, skazane : 

ROR STATION TTT SS AKN R TORO O OTTO PRZEZ 

G'unty po spalonych 
synagegach ...do Sprze- 

dania 
WIEDEŃ (Pat). W Wiedniu zgłoszono 

do sprzedaży publiczne grunty, na których     
W sprawie deklaracji 

Klubu Demokratycznego 
(Dokończenie ze str. 1) 

polskiego i litewskiego. Polska wca!e 
nie jest zainteresowana w osłabianiu 
narodu litewskiego. Odwrotnie, jeste 

śmy zainteresowani we wzmacnianiu 
się narodu oraz państwa litewskiego 
Jesteśmy zainteresowani w tym, aby 
na północ od nas pauowaly nie Rosja, 
nie Niemcy, lecz wolne nacody bal- 
tyckie. Stopień naszej sympatii do 

tych narodów winien byś wprost pro 

porcjonalny do stopnia ich wofi do 
utrzymania swojej indywidualności 
narodowej oraz samodzielności pań- 
stwowej. Litwa, która mie chce być 

w polityce międzynarodowej niczyim 

wasalem, staje się przez to natural- 
nym sprzymierzeńcem Polski. 

Jeżeli pomimo to jesteśmy šwiad- 

kami pewnych restrykcyj w stosun | 

ku do litewskiej pracy kulturalnej — 

to, logicznie rzecz biorąc, tych restry 

kcyj ze strony naszych władz nie 

można inaczej wytłumaczyć, jak prze 

Śladowaniem Polaków z tamtej stro- 

ny granicy. Jesteśmy zainteresowa- 

ni we wzmacnianiu narodu i państ- 

wa litewskiego, lecz nie możemy do- 
puścić, aby to państwo niszczyło pol 
skość. Konieczną więc tu jest rzeczą. 
aby mniejszości polska i litewska z 

obu stron granicy cieszyły się jedna 

kowymi prawami. Jest rzeczą bardzo 

słuszną, że ta zasada wzajemności za 

stała w deklaracji podkreślona. 

Jeżeli chodzi o postulaty kultura] 

ne— to osobiście gotówbym był pójść 
nawet dalej, niż to głosi deklaracja 

Np., p. 2 deklaracji wysuwa postulat 
ufundowania przy Uniwersytecie Ste 

fana Batorego w Wilnie katedry filo 
logii litewskiej. Uważam, że należy 

ufundować nie jedną, lecz kilka ks 
tedr. poświęconych kulturze i histo. 
rii Litwy, oraz. że należy dopuścić, 
aby z katedr tvch mogły sę odbywać 
wykładv również w języku litewskim 

Przed laty kursował frazes o roli 
Wilna, jako Aten polskich na wscho 
dzie. Ale warłości kulturalne. które 
wytwarzały się w Atenach, opromie   

niały życie nie tylko ateńczyków, 
lecz również wszystkich państw gre- 
ckich. Wilno, w którym naród polski 
jest i.musi być gospodarzem, winno 

również wytwarzać wartoścj kultura! 
ne, które staną się dobytkiem nie tyl 
ko życia polskiego, lecz życia innych 
narodów tej części Europy. 

Każdy naród wielki, który chce 
odegrać rolę dziejową, dążyć musi 
dostego,*aby jego wpływy przekracza 
ły jego granice państwowe, aby swój 
wyraz znajdowały również w dźwię 
kach obcej mowy. Dlatego też dążyć 
winniśmy do tego, aby litewska od- 

rodzeńcza praca nad umocnieniem 
własnej indywidualności narodowej 
odbywała się w promieniach wymia- 
ny kulturalnej z Polską. Nie jest więc 

bynajmniej sprzeczne z interesami 
Państwa Polskiego, z misją dziejową 
narodu polskiego, jeżeli wśród nas, 

na ulicach Wilna język litewski za 
dźwięczy nieco częściej, niż to jest 
obecnie. 

Wiem, że to moje stanowisko wy 

woła oburzenie niektórych ludzi. Bę 

dą to przeważnie ludzie małej wiary, 

ludzie których skrajna nietolerancyj 

ność płynie stąd, że w głębi duszy, w 
siły twórcze narodu polskiego nie 

wierzą. Słusznie pisał niedawno St 

Mackiewicz, że jedną z cech zasadni 

czych, które swój wyraz znajdowały 

w czynach Marsz. Józefa Piłsudskie 

gó, była wiara w siły twórcze narodu 

polskiego, że Piłsudski tę wiarę usi 

łował budzić. Wiara taka bowiem 

jest konieczna, jeżeli istotnie naród 

nasz ma wielką rolę na Wschodzie 
Europy odegrać. Uważam, że prob- 
lem tego, czy w przyszłym Wilnie 
odsetek Litwinów będzie wynosi! 
0.5%/0, czy 19/0, czy też może 2 albo 
3% — nie jest żadnym problemem 
Istnieje natomiz=: wielki problem 
czy potrafimy na tej części globu 
ziemskiego zmontować, obok Rosji i 
Niemiec, trzecią potęgę mocarstwo 

wą. 
Stanisław Swianiewicz. 

„KURJER” (4687). °° 

zostaną surowo ukarani. 
WARSZAWA (Pat). Dnia 10 bm. 

poseł czeskosłowacki w Warszawie 
złożył podsekratarzowi stanu podse 
kretarzowi stanu w M. S. Z. p. Szem 
bekowi w imieniu swego rządu wy 
razy ubolewania oraz przeproszenia 

z powodu demonstrancji przed kon 
aulatem R. P. w Sewliuszu i ponowi” 
zapewnienia rządu  czeskosłowąckie 
go, iż winni zostaną pociągnięci do su 
rowej odpowiedzialności. . 

opuścił swą rodzinę, pozostawiająe ją 
w skrajnej nędzy. 

Zrozpaczona matka wyprowadziła 
dzieci w pole w czasie silnego mrozu, 
aby tam znalazły śmięrć. Nieludzką 
matkę aresztowano. 

w pomyłce, zaalarmował radiostację, któ 
ra nadała ostrzegający komunikaf. Komu. 
nikat ten usłyszała rodzina kupca w mo 
mencle gdy nałewano już wodę do szkla 
nek celem zażycia rzekomego środka 
przeczyszczającego. 

mu przez sąd pierwszej Instancji na 4 mie 
slące aresztu, podwyższono karę do 6 
miesięcy podczas gdy żonie jego karę 
zmniejszono z 4 na 3 meesiące, 

Poza tym sąd skazał każdego z oskar- 
żonych na 100 franków grzywny. 

Cerkwie w okrzsie 
świąt w Sowietach 

były przepełnione 
MOSKWA (Pat). W okrešie prawosław 

nych świąt Bożego „Narodzenia cerkwie, , 

zarówno w Moskwie, jak i na prowincji 

były przepełnione. 

Przejawy dorocznej kampanii antyreli 

gijnej w okresie świątecznym były słosun 

kowo słabe. Prasa sowiecka ułyskuje w 

związku z tym.na zanik działalności „zwią 

zku wojujących bezbożników” i na wzmo 

żenie działalności organizacyj religijnych. 

Kruchość ludzkiego 
„uznania 

PRAGA (Paf). Na skutek decyzji czes- 

kiego ministra w. r. i o. p. połifechnika w 

Brnie nie będzie odłąd nosiła nazwy Po- 

litechniki im. Prezydenta Benesza,   

pw tz 
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raut na Zamku. 

    

WARSZAWA (tel. wł) Dziś na Zadiku Pan Prezydent będzie podejmował ©- 
biadem korpus dyplomatyczny. Po obiedzie odbędzie się raut dla przedstawicieli 

społeczeństwa polskiego, pierwszy po dwuleiniej przerwie. 

Nie będzie zmiany na stanowisku 
prezesa Str. Zachowawczego 
WARSZAWA (tel. wł.) Z kół. Stronnictwa Zachowawczego zaprzeczają infor 

macjom o tym, jakoby na najbliższej Radzie Naczelnej miał być dokonany wybór 

nowego prezesa. 

Likwidacja „Biuietynu Polsko-Ukrarńskiego" 
WARSZAWA (tel. wł.) „Biuletyn Połsko-Ukralński" — tygodnik pod redakcją 

Bączkowskiego ma być podobno zlikwidowany. 

Ma fo znaczenie nie tylko ze względu na zagadnienie ukraińskie ale I dlatego 

że tygodnk cieszy się dużymi wpływami w. 

czącym reprezentacje narodów Związku 

Stowarzyszeniu „Promefeusz”, 1ą- 

Sowieck., jak Gruzini, Tatarzy, Ukraińcy lip, 

Zwiększenie o resu ochrony na zające 
WARSZAWA (fel. wł.) Weszły w życie wczoraj nowe przepisy łowieckie, we. 

dług których w województwach wschodnich czas ochrony dla zajęcy rozciągnięta 

na 7 miesięcy, a całkowicie zakazano polowania na niedźwiedzie i dropie, 

  

Kronika telegraficzna 
— W pałacu królewskim w Atenach о4- 

była się uroczysta ceremonia chrztu córki 

księcia następey tronu Pawła i księżniczki 

Fryderyki Ludwiki. Ceremonii chrztu doko 

nał arcybiskup Aten Chrysanthea. Ojcem 

chrzestnym był król Jerzy II, matkami 

chrzestnymi zaś — królowa Danii, W. Bry 

tanii, Włoch oraz księżniczka Irena Grecka. 

Córka następcy tronu otrzymała na chrzcie 

tw. imię Zofia. 

— „Berllner 'Tageblatt* przestanie wycho 

dzić z dniem 1 lutego br. 

— Z powodu zepsucia się rury gazowej 

nastąpił w jednym z domów w Plesztach (Ru 

munia) wybuch, skutkiem którego dom ru 

nął w gruzy, zaś w promieniu 150 metrów 

wszystkie domy okoliczne zostały uszkodzo 

ne. 4 osoby zostały ciężko ranne. Podobny 

wypadek wydarzył się w m. Nedelea pol 

Bukareszjem, Maria „Costache zeszła z zapa. 
loną świecą, do piwajes | gdzie z pękniętej 

rury wydostawał się gaz, Wybuch spowodo 

REEASS ASSR SET ATEITIS 

Parasol Chamberlaina 
RZYM (Pa). Organizatorzy oryginalna 

go „Muzeum parasoli” w Stresie zwróciłi 
się do premiera Chamberlaina z prośbą o 
przesłanie do zbiorów muzealnych para- 
sola, z którym premier angielski odbył po 
dróż do Monachium we wrześniu r. ub. 
Premier odpowiedział odmownie, stwier- 
dzając, że jego parasol jest zbyt seryjny i 
zbyt zniszczony, aby mógł figurować w 
muzeum parasoli włoskich. Autograf listu 
Chamberlaina wystawiony będzie w muze 

um w Sfresie, którego otwarcie nastąpić 
ma za parę miesięcy. 

  

10.000 zł 
na nr 9079) 
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5.000 zł 
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nabyte w kolekturze 

' Mickiewicza 10   

wał zawalenie się domu. Costache znalazła 
śmierć pod gruzami. 

— Wielki pożar zniszczył stajnię wyści 

gową „Hurricana Breeding Farm", jedną 2 

najłepszych stajni wyścigowych świata, a naj 

lepszą w Stanach Zjednoczonych. W płomie 

niach zginęło 20 koni wyścigowych, między, 

in. rekordziści Steepłe Chase'ów. Straty oce 

niane są na 200.000 dolarów. 

— Trybunał wojenny w Jerozolimie ska 

zał na Śmierć 6 Arabów, wziętych do niewo 

li w Benehay pod Hebronem. 

— Statek „Połonła* — na złom. Opuścił 

port gdański pod banderą włoską polski sta 

tek pasażerski „Polonia”, udając się do Ge 

nui, gdzie zostanie rozebrany na złom. 

— Klepura chory na grypę. Jan Kiepura 

przebywa od kilku dni w szpitalu amerykań 

skim w Paryż skory ad 

— Samobójstwo na šėento, w jednym z 
teatrów bukaresztańskićh mbłoda śpiewaczka 

Dalia Faresova, podcięła sobie na scenie w 

czasie przedstawienia, w zamiarze samobój 

czym Żyły. 

— Do biura dyrekcji lasów w Braszewie 

„Ofa* (Rumunia) nieznani sprawey dokonali 

włamania. Zrabowali 5 i pół miliona lei w 

banknotach, natomiast pół miliona lei w mo 

netach metalowych złodzieje zostawili na 

miejscu ze względu na zbyt wielki ciężar. 

   

— W Munkaczu zmarła ósma ofiara na- 

padu czeskiego na miasto. Jest to węgierski 
strażnik graniczny, który otrzymał postrzał 

w piersi kulą dum-dum. 

— Dwoje narciarzy, przybyłych z Wied 

nia do Gittensteinu, zostało zasypanych la 

winą na wysokości 2400 m. Pomimo natych 

miastowego ratunku, obie osoby poniosły 

śmierć. ‚ 
— Szezątki samolotu wojskowešo, ktėry 

z czterema członkami załogi wystartował 0- 

negdaj z m. Prestwick (Szkocja), zostały 

wczoraj odnalezione przez pasterzy u pod 
nóża jednego z najwyższych szczytów po- 

łudniowej Szkocji — Corserine. Samolot jest 

spalony. Zwłoki dwuch członków załogi zna 

leziono w odległości 50 m od samołotu, zwło 

ki trzeciego, który skakał z samolotu w chwł 
li katastrofy, leżały jeszcze dalej, zaś zwłoki 
czwartego lotnika nie zostały odnalezione i 

przypuszczalnie spadły w przepaść. 

  

Wzajemne „Świadczenia..." 
Szczegóły rozmowy włosko -amerykańskie 
RZYM (Pat). Tutejsze koła amerykańs- 

kle w następujący sposób przedstawiają 
szczegóły rozmowy o zagadnieniu żydow 
skim, która odbyła się dnia 3 bm. między 
ambasadorem Sżanów Zjednoczonych A. 
P. przy Kwirynale Phippsem I Mussolinim 
w obecności min. spr. zagran. hr. Ciano. 

Ambasador Philipps za pośrednictwem 
hr. Ciano doręczył Mussoliniemu krótki 
list prezydenta Roosevelta, stwierdzający, 
ił ambasador upoważniony jest do przed 
stawienia szefowi rządu wołskiego pew- 

nych sugestyj, dotyczących zagadnienia ży 
dowskiego. 

Po doręczeniu fisu amb. Philipps w I- 
mieniu prezydenta Roosevelfa, przedsta- 
wił Mussoliniemu myśli swego mocodaw 
cy w tej sprawie. Polegały one na tym, 
że prezydenf Roosevelt sugerował otwar 
cie dostępu do Efiopii dła kolonizacji ży-   

dowskiej z krajów europejskich ze szcze | 
gólnym uwzględnieniem Żydów niemiec- 
kich. Sugestie te poparł ambasador Phi 
lipps argumeniem, iż Wiełka Rada Faszy- 
stowska w rezolucji z dnia 6 października 
1938 r. przewidziała w zasadzie możli- 
wość imigracji żydowskiej do jednej z pro 
wincyj. Ponadto prezydent Roosevelt zwra 
cał się do Mussoliniego z prośbą o poś 
rednictwo u kanclerza Hitlera, celem uzy- 
skania od Rzeszy Niemieckiej ułatwień 
przy wywozie kapitałów żydowskich, prze 
znaczonych na osiedlenie się Żydów w 

ЕПорй. 
W odpowiedzi na fe sugestie Mussoli 

ni w tonie uprzejmym nie odmówił w zasa 
dzie współpracy Włoch w rozwiązaniu za 
gadnienia żydowskiego w jego całokształ   cie, ale zauważył z naciskiem, że jego zda 
niem. tako tereny emigracyine dla Żydów 

na temat emigracji 
nadają się inne kraje, 

Mussolini wymienił przy tym mało za 
ludnioną Brazylię, Stany Zjednoczone, 
gdzie słaba gęstość zaludnienia przy wiel 
kim obszarze pozwoliłaby na osiedlenie 
olbrzymich ilości emigrantów żydowskich 
oraz Rosję Sowiecką, dysponującą olbizy 
mimi terenami. 

Ponadto Mussolini oświadczył, że nie 
widzi możności interweniowania u kanc« 
lerza Hiflera w myśl sugestyj amerykańs- 
kich, ponieważ pomiędzy Niemcami i Wło 
chami istnieje całkowita zgodność poglą- 

dów na zagadnienie żydowskie. 
Jak informują ponadto koła amerykań 

skie, przedmiotem kolejnej rozmowy min. 
Ciano z ambasadorem Philippsem, która 
odbyła się 3 dni temu, były echa prasowe 
dotyczące sugestii amerykańskich, przed 

stawionych Mussoliniemu.



    

„Polsza nam nie nužna... 
Paryž, w styczniu 1939. 

Jeszcze na wiosnę ubiegłego roku 
pisałem na tym miejscu o rosyjskiej 
emigracji. Między innymi o tym, że 
nasza polityka mniejszościowa zupeł- 
nie zaniedbała ten odłam, lekceważo- 
ny i pogardzany wszędzie. Zanotowa- 
łem wówczas, że przecież młodzież 
emigracyjna oraz ci, którzy z raju so 
wieckiego zdołali wydostać się w cza- 
sach ostatnich, tworzą pewien „ak- 
tyw“, na który należy liczyć w przy- 
szłości. Bezsprzecznie najinteligentniej 
sza grupa kupia się wokół Sołonie- 
wicza w Sofii, który wydaje bojową, 
antysemicką, nacjonalistyczną gazet- 
kę, „Nasza Gazeta“, dawniej „Golos 
Rossiji*, Tylko o Rosji, głosi podty- 
tuł. Otóż ci ludzie, bardzo słusznie u- 
trzymują, że gdy przyjdzie czas na po 
rachunki z bolszewikami (a czas taki 
nadejść musi) wtedy powinna się zna- 

„ ležė warstwa ludzi zorganizowanych, 
przygotowanych do rządzenia olbrzy- 
mim krajem, pełnym .najbardziej 
skomplikowanych problemów. Takiej 
warstwy trudno oczekiwać od Sowie- 
tów, warunki miejscowe, terror, nić 
pozwalają na to. Przyszłych urzędni- 
ków, dyrektorów fabryk, kolei, poczt, 
oficerów — należy wychować na emi- 
gracji, Sołoniewicz twierdzi, że jedy- 
na nadająca się do tego warstwa, to 
dawni oficerowie rosyjscy, rozsiani po 
całym świecie. Jedyna stara inteligen- 
cja, na jaką można liczyć. „Nasza Ga 
zeta” stara się ich wokół siebie sku 
pić, podsuwać im problemy pod dy. 
skusję, wreszcie informować o stanie 
wewnętrznym Rosji. 

Sołoniewicz prowadzi swoje pismo 
bardzo sprawnie. Pamięć bolszewie- 
kiego zamachu w Sofii, w którym zgi- 
nęło kilku członków jego rodziny, do- 
daje mu wciąż bodźca do pracy. Czy- 
telnik odnosi wrażenie, że to już 
jutro, najdalej za kilka dni nastąpi 
przewrót generalny w Sowietach i że 

" wkrótce sztabskapitanowie zajmą swo 

PASTYLKI 
Dra WANDERA 

  

Cicho szał 

Ek ca z iuni« 
Czytališmy przed kilku dniami w prasie, 

że Związek Propagandy Turystyki rozpoczął 

już przygotowania do tegorocznego „Kaziu: 

ka“, Nie wiemy gdzie w roku bieżącym 

„Kaziuk* będzie się odbywał, ale nie jest 

to ważne. Stoimy bowiem na stanowisku, 

że po uporządkowaniu Placu Katedralnego 

powinien „Kaziuk'* wrócić na stare swe miej 

sce, skąd go wyrugował pomnik Katarzyny, 

tj. na Plac Katedralny. 

Przeciwnicy tej koncepcji przytaczają ar 

gument, że ma to być plac o charakterze 

monumentalnym. To i cóż z tego? Nie wla4 

my przy lada okazji na koturny, bo to jest 

śmieszne. Władze obok monumentalnej Ba- 

zyłiki, obok kaplicy św. Kazimierza, u stóp 

pomnika Marszałka, pod wieżą, skąd co po 

łudnie rozlega się hejnał „Witaj Panno*.. 

może się odbywać to, jak je nazwał prof. 

Limanowski, święto wiosny, mogą barwić 

się serca, mogą Śmiać się ludzie, może pano 

wać radość. Przecie chodzi najwyżej o trzy 

dni. Jeżeli pryncypalne ulice Paryża mogą 

na kilka godzin co dzień urządzać jarmark, 

dlaczego nie da się tego ze względów po: 

rządkowych zrobić na Placu Katedralnym 

raz na rok. Legitymacją tego miejsca jest 

tradycja. Napewno kiermasz nie ubližy an“ 

świątyni, ati pomnikowi, choć oczywiście 

pewen dystans musi być utrzymany. Dlacze 

go Jarmark Świętojański może się odbywań 

u stóp Świętojańskiego Kościoła, a „Kaziuk” 

ma profanowač „reprezentacyjny“ Plac Ka 

tedralny? 

Jest to jedyne miejsce gdzie kiermasz w 

dniu św. Kazimierza ma swoje uzasadnienie 

1 historyczne i treściowe i... turystyczne. Tu 

jest serce masta, tu mamy przepiękne ramy, 

dla imprezy, tu się rozumie Wilno, ten plac 

wesołym, wiosennym, radosnym. Czyż ko 

w sensie martwego majdanu, lecz żywej tra 

dycji historycznej Wilna. „Kaziuk* jest jed 

nym z elementów tej tradycji, elementem 

wesołym, wiosennym, radosnym. Czyż ka 

niecznie nasza „reprezentacja* ma być p» 

nura? Czyż targi na placu u stóp Sukiennie 

odejmują tym starym murom choć trochą 

uroku, patyny, reprezentacji? 4 

Jedynym miejscem nadającym się dla 

„kaziukowego kiermaszu“ jest Płac Katedra] 

ny. Oczywiście, no uporządkowaniu. wt. 

  

  

je posterunki w Rosji. Otóż to pismo, 
znajdujące się zresztą w sprzedaży w 
Polsce, ośmieliło się w jednym z 0s- 
tatnich numerów (9 z 1938) zamieścić 
kilka głosów o Polsce, które wymaga- 
ją krótkiego omówienia. Zwykliśmy 
bardzo dużo rozprawiać o Polsce 
i Francji i o tym, co powiedział prof 
Stroński o wyborach samorządowych. 
Nie zwracamy natomiast najmniejszej 
uwagi w publicystyce na to, co mówią, 
co piszą, co wreszcie kolportują mię- 
dzy sobą nasi obywatele, sąsiedzi z te 
go samego miasta, z tej samej nieraz 
ulicy. Ostatecznie przy znacznej iloś- 
ci mniejszości słowiańskich, które po 
siadamy w naszym państwie, dążymy 
przecież do związania ich w ścisły 
węzeł ze sobą, a w żadnym razie nie 
powinniśmy ich pozostawić na pastwę 
obcych wpływów i propagandy. Słusz- 
nie pisał p. Wysłouch, że w kwestiach 
mniejszościowych już dziś Niemcy są 
nieraz lepiej od nas poinformowani. 

Zanim przystąpię do właściwego 
zagadnienia krótka dygresja. Ostatnie 
miesiące przekonały wszystkich, zdaje 
się, co należy sądzić o tzw. służbie in- 
formacyjnej. Każdy po prostu wybie- 
ra takie wiadomości o danym kraju, 
jakie mu są najwygodniejsze. Francuz 
wyszukuje możliwie najgorsze doty- 
czące Polski, ponieważ przykro mu 
bardzo, że Polska nie chce dopuścić 

do ekspansji Niemiec na wschód i po 
łudnie od siebie i odciąć się w ten 
sposób od całego Świata. Na Boże Na- 
rodzenie kilku moich kolegów i ja, by- 
liśmy zaproszeni na pasterkę w pry- 
watnej kaplicy. Proszę sobie wyobra- 
zić, że ksiądz, który mówił piękne 
i podniosłe kazanie o narodzie żydow 
skim, cierpiącym obecnie tak nieludz- 
kie prześladowania, wybrał jako je- 
dyny przykład... Polskę. „Dowiaduje- 
my się z pism (bolszewickich, rzecz 
prosta), że Polska ostatnio nie wpu- 
szcza swoich obywateli, wypędzanych 
z Niemiec', To nic, że jeśli nie wpu- 
szcza to tylko takich, których usta się 
nie zamykały od wrogiej nam propa- 
gandy, i że choćby nawet „Wiadomo- 
ści Literackie są wzruszone tym ludz 
kim i uczciwym stosunkiem, jaki oka- 
zali nieszczęśliwym prześladowanym 
ludziom poznańczycy. I warto dodać 
do tego, że ów wybitnie taktowny ka- 
płan wiedział dobrze o naszej obecno- 
ści w kaplicy. Otóż chodzi mi o to, 
że można by takiemu człowiekowi wy 
kładać godzinami, tłumaczyć, dawać 
statystyki i informacje, to mu nie 
nie pomoże, to nie dogadza jego chwi- 
lowemu stosunkowi, jaki wobec tych 
zagadnień zajął. To co powiedziałem, 
należy mieć na uwadze, czytając dal- 
sze słowa. Ci Rosjanie, którzy przekrę 
cają, fałszują i kłamią, robią tak nie 
dlatego, że są źle poinformowani, tyl- 
ko, że jest im to specjalnie potrzebne. 
Komu to jest jeszcze potrzebne, zoba- 
czymy za chwilę. 

Dłuższy artykuł niejakiego p. Su- 
worina, omawia pakt o nieagresji, za- 
warty między nami a Rosją. Autor 
dochodzi do żałosnego wniosku, po 
wypowiedzeniu tysiąca bzdur o zdra- 
dzie idei słowiańskiej i o okupacji Cie- 
szyna (i ta gazeta jest bezkarnie sprze 
dawana w Polsce), że Polska polity- 
ka zagraniczna to „polka-mazurka* 
tańczona pod różną muzykę. Raz pod 
hitlerowską, to znów pod sowiecką, 
Tym nieszczęsnym bizantyńczykom 
zawsze się wydaje, że najzwyklejszy 
pakt o nieagresji musi pociągać za   
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sobą calkowite oddanie się, tak jak to 
robili przodkowie autora. Clou nume- 
ru jednak zawiera się w dyskusji z 
czytelnikami. Oto parę próbek. Nieja- 
ki Iwan Korwin, rozżałony artykułem 
Sołoniewicza 0 zagadnieniach pol- 
skich (sliszkom zaostriennaja statja), 
wypowiada kilka takich oto myśli. 

„Pan przypuszcza, że „strumyki sło 

wiańskie* w obecnej chwili nie dadzą 

się zlać w jedno morze słowiańskie — 

(weiąż ta sama neolityczna idea, w Pol 

sce na szczęście zupełnie niepopularna), 

ja jednak wierzę, 14 zbawienie Rosji 

przyjdzie tylko z rąk odrodzonego sło 

wiaństwa.. Pan ma rację, że Polacy br 

rzą Świątynie prawosławne, a Niemcy 

wybudowali cerkiew w Berlinie... Coko! 

wiek by polski rząd chciał mówić w Imie 

niu 36-milionowego narodu (wliczając w 
to sześć milionów nastrojonych nacjona 

listyeznie Rosjan (sie!), nikt mu nie uwic 

rzy. I nikt również nie uwierzy Gestapo, 

że jest przyjacielem Słowian, choćby bu 

dowało cerkwie i kładło na sobie prawo 

sławny krzyż.. Polacy jako najbardziej 

kulturalna część Słowian (zapomnijcie 

raz na zawsze, że Polacy to Słowianie. — 

Węgrzy nie Aryjczycy, są nam stokroć 

bliżsi, niż Czesi, czy Rosjanie, Słowiań- 

ska wspólnota przestała być aktualna na 

długo przed panowaniem Mieszka T), nie 

powinni być odrzuceni od Rosji I oddzie 

leni murem nie do przebycia... Historia 

była okrutna w stosunku do Polaków, a 
my — nie zawsze dla nich sprawiedliwi 

Most, który nas x nimi powinien połą 
czyć, to słowiańskie współżycie, 

Do czego dochodzi bezczelność 
świadczy dalszy ciąg tego listu. 

„Wydaje mi się, że pańskie oświadczte 

nie: „Nie potrzeba nam Polski*, „POL 

SZA NAM NIE NUŻNA* (sie!) — nie jest 
dostateczne. (Rząd polski powinien czym 

prędzej posłać podziękowanie p. Sołonie 

wiczowi za szczodrobliwość 1 wspaniała 

myślność). Tak, Polska nam nie potrzeń 

na — nie chcemy jej zawojować — ale 

potrzeba, żeby Polska była z nami za- 

(Dokończenie na str. 4) 

ernó.   

Nożycami przez prasę > 
PARASOL PRZESTRASZYL 

PROFESORA 
Przytoczyliśmy niedawno głos roz- 

czarowania w stosunku do państw za- 
chodnich ze strony „Robotnika', Obec 
nie przytaczamy opinię St. St. w „Kur. 
Warszawskim”, 

Okazuje się, że obecny pierwszy 
minister brytyjski, p. Neville Chaber- 

lain, ma już ustałoną sławę jako pośred 
nik w zatargach. 

Sposób jego Jest bardzo prosty. Żą 
da ktoś czegoś, byle nie od Anglii, 
lecz od kogoś Innegoł Dać mu wszysi 
ko, czego chce, a będzie spokój. 

Nic więc dziwnego, że gdy zapo- 
wiedziano odwiedziny p. Chamber- 
lalna wraz z lordem Halifacem w Rzy- 
mie, właśnie w chwili, gdy Włochy wy 
toczyły roszczenia najśmielsze wobec 

Francji, rozległ się nad Sekwaną jeden 
wiełki głos: 

— Tylko żeby, broń Boże p. Cham- 
berlain nie wziął się do pośrednictwa 
między Francją a Włochami! 

Było to aż zabawne. : 
Samo jednak zaniepokojenie we 

Francji takim przypuszczeniom zaryso 
wało się bardzo poważnie. Trzeba by 
ło je uśmierzyć. Więc 30 z. m. donie- 
siono urzędownie, że w zastępstwie 
nieobecnego ambasadora Francji w 
Londynie p. Corbin'a udał się radca am 
basady p. Roger Cambon do Foreign 
Office, celem najwyraźniejszego usta- 
lenia, że Francja będzie mówiła z Wło 
<hami o tych żądaniach tylko we dwój 
kę, bez żadnego pośrednictwa. 

I odetchnięto, gdy dowiedziano się 
że Londyn podziela fo zapatrywanie 
I stanowisko Paryża, a więc p. Cham- 
berlain nie jedzie jako pośrednik w 
tej sprawie. 

I profesora Strońskiego straszy pa 
rasol Chamberlaina. Istotnie nie każ- 
dy parasol chroni od słoty... przynaj- 
mniej w polityce. 

DO BEREZY SPEKULANTÓW 

„Express Poranny* rozprawia się 
ze spekulacją gruntową "na terenie 
COP-u. 

Kiedy budowano Mościce, miejsco- 
wi gospodarze, których grunta wyku- 
pywała fabryka, żądali Ich zamiany zra 

EEST 

Sztzątki gen. Tyszkiewicza w drodze do kraju 

  

  

7 słycznia na cmentarzu paryskim Pere Lachaise odbyła się polsko-francuska uro 
czystość wojskowa, w związku z ekshumacją szczątków gen. Tadeusza Tyszkie- 
wicza. Gen. Tyszkiewicz nakazał w testamencie swym córkom, alby ciało jego 
przewiozły do Polski nie wcześniej, aniżeli Polska swój byt niepodległy odzyska. 
Na zdjęciu — fragment z uroczysłości przy trumnie ze zwłokami gen. Tysz- 

kiewicza. 

Powieść kryminalna 
Właściwie nie powinienem 

pisać. Gdy bowiem moja informator 
ka dowiedziała się, że jestem „taki z 

gazety i że mam zamiar jej infor 
macje wykorzystać w druku zrobiła 
przerażone oczy i błagała mię niemal 

ze złami, bym tego nie pisał. Obieca 
łem jej to solennie. Ale, że było to 
nie w Wilnie, dawno już, że nie wy 
mieniam ani nazwy czytelni, anj na 
wet miasta, przeto nie mam żadnych 
skrupułów. 

Przytoczę zresztą tylko jedną in- 
formację z tego steku bardzo cieka- 
wych uwag o tym, kto i co czyta. — 
Rozmowa toczyła się w dużej į zna- 
nej wypożyczalni książek w jednym 
z większych miast Polski. Otóż oka 
zało się, że w mieście tym profesora 
wie uniwersytetu w publicznej wypo 
žyczalni brali niemal wyłącznie po 
wieści kryminalne. Widziałem naz. 
wiska i tytuły w kartotece. Niemal 
wyłącznie. 

Owa panienka była tym prawdzi 
wie zmartwiona, choć w istocie nie 
wiem z jakiego powodu. Jestem prze 
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tego | konany — choć sprawy nie badałem 
— że w wypożyczalniach wileńskich 

powiedzianoby mi coś podobnego. Bo 
jakich innych książek prof. uniwer- 
sytetu, mając obfite księgozbiory bi- 
bliotek uniwersyteckich, seminariów 
itp. będzie szukał, w publicznych wy 
pożyczalniach? * 

« © * 

Poczciwa panienka była przera- 

tona, bo w pewnej mierze zdradziła 
mi tajemnicę zawodową. Rozumiem 
ją w zupełności. Ale przecie istnieje 
problem sam w sobie, problem bar- 

dzo szeroki i dziś aktualny, jako, że 
kto dziś nie czyta powieści kryminal 
nych. Mówię w tej chwili o mężczyz 

nach. Niemal wszyscy. 

Moja informatorka była tym prze 
rażona. Och, nie była to bynajmniej 

sześdziesięcioletnia matrona z Armii 
Zbawienia. Było to przystojne dziew 
czątko, które rumieniło się ze zgro 
zy, że profesor uniwersytetu i... Leb- 
lanc. 

Źle to czy dobrze? Nie będę tego 
sp CAS 4 £ 

  

rozstrzygał, bom sam pełen winy. Po 
wiem tylko, że źle jest oczywiście, je 
żeli powieść kryminalna jest jedyną 
strawą duchową danego człowieka 
Ale jeżeli np. profesor literatury czy 
tuje sobie powieści kryminalne dla 

rozrywki i odpoczynku... 

Zresztą nie załgujmy się, wszyscy 
czytamy, podobnie jak wszyscy gra 
my w brydża. Oczywiście jeżeli nic 
poza pracą zawodową i brydżem no 

i powieścią sensacyjną nas nie obcho 
dzi, to inna sprawa. Ale to już należy 
raczej do dziedziny albo patologii al- 
bo psychologii kretynów. A skoro za 
cząłem od profesorów uniwersytetu, 
więc mię tamte dyscypliny nie mogą 
poprostu interesować. 

LARWY WE 

Moralność ciotek, które coprawda 
nie czytają powieści kryminalnych ale 

za jedyną rozrywką godziwą dziew: 
cy lat pięćdziesięciu uważają nicowa- 
nie swych bliźnich, oburza się na po 
wojenne czasy į na powojenną  ро- 
wieść kryminalną. Osobiście staram 
się nie dyskutować z takimi pania- 
mi j nie narażam się na ich gniew, 

jako, że są to ostatecznie stworzenia 
poczciwe, choć  jędzowate, i lepiej 

ns ans do 

     

   
zu w stosunku 1:1, nasiępnie jednak 
domagal! się półtora hektara za 1 hek 

tar odstępowanej ziemi. Trafili na życz- 
liwość ze strony dyrekcji, którą kiero- 
wał obecny p. wicepremier Inż. E. 
Kwiatkowski, a mimo to chcieli ucho- 
dzić za pokrzywdzonych. Przedtem zaś 
kledy się nikomu o potężnej, dającej 
zarobek setkom ludzi fabryce nie śni- 
ło, gospodarze klepali biedę I żaden 
z nich nie wyobrażał sobie, by można 
z tej bledy własnym wysiłkiem się wy 

zwolić. 
W mieście Sandomierzu, któremu 

ni to serio, ni to żartem prorokowano, 
Iż zostanie stolicą Polski, cena placów 
wynosi niemal 80 zł za metr kw. 

Oczywiste jest, że nik: z ludzi roz. 
sądnych takiej nonsensownej ceny nie 
zapłaci, miejscowi zaś posiadacze są z 
reguły bez pieniędzy i sami nic na 
owych płacach nie zbudują. W konsek- 
wencji tej spekulanckiej polityki sando 
mlierzan, postępujących w myśl pzzy- 
słowia: „Sam nie zjem i tobie nie dam”, 
ruch budowlany w „przyszłej stolicy" 
ledwie zipie, a kto może, buduje się 
poza miastem. 

Dwa te przykłady (można je wzbo- 
gacić opowiadaniem o Rzeszowie I in- 

nych miasteczkach COP-u) świadczą, 
że w Polsce żyłkę nlezdrowej I naiwnej 
spekulacji posiadają nie tylko kupcy, 
ale też rolnicy i mieszczanie. I, co gor- 
sza, uciera się w Polsce fatalny pogląd, 
że nie opłaca się frudzić I mozolić, 
skoro można dojść do majątku... szerę- 
śliwym trafem. 

Poglądowi temu, nieobliczalnemu w 
skutkach musi być wypowiedziana wal 
ka I dany należyty odpór, najlepiej w 
formie praktycznej: wywłaszczenia, gdy 
w grę wchodzi powszechne dobro go9- 
spodarcze. 

Spekulacji gruntowej trzeba wypo- 
wiedzieć wojnę właśnie w interesie 
inicjatywy prywatnej, która nie może 
się rzecz prosta w takich warunkach 
rozwinąć. Zresztą nie tylko w COP.-ie. 
Mamy tutaj klasyczny przykład, że 
interwencja państwa jest niekiedy nie 
zbędnie potrzebna w pierwszym rzę- 
dzie dla rozwoju inicjatywy  pry- 

watnej. : 

ANTYSEMITYZM WE FRANCJI, ' 

Okazuje się, że i Francja nie jest 
takim barankiem za jakiego uchodzi 
w sferach demo-liberalnych. Oto co 
pisze o wzroście antysemityzmu we 
Francji korespondent „Gaz. Polskiej”. 

Okazuje się, że jedna kula rewol- 
werowa może spowodować więcej za- 

mętu, niż lawina stuarmatniego ognia. 

Strzał młodego fanatyka żydowskiego 
wywołał we Francji groźną reakcję anty 
semicką, którą odczuła nawet francuska 
partia socjalistyczna. Patentowani pacy- 

fiści rdzennego pochodzenia francuskie 
go, przeciwnicy p. Leona Bluma, odgry 
wają się teraz na „antysemityzmie” I tym 
właśnie tłumaczą ostatnią metamorfozę 
swego przywódcy. Tym feż tłumaczą su 
btelne I zakonspirowane pociągnięcia w 
stosunku do byłego premiera prawico- 
wego, Andrć Tardieu, który od trzech 

lat zamieszkał dyskretnie na uboczu, na 
Jasnym Brzegu. Fakt, że Tardieu zamanł. 
festował się w swych artykułach dzienni 
karskich jako zdecydowany przeciwnik 
tzw. polityki monachijskiej pp. Daladier 
I Bonnef, skłonił Bluma do tego, že po- 

party przez odsuniętego od rządu rady 
kała Delbosa zasugerował mu poufnie 
premierostwo w nowym gabinecie, „o 

charakterze wybitnie patriotycznym I bo 
jowym”. Kombinacja się nie udała, 

(Dokończen'e na s'r. 4) 

jest z nimi żyć w zgodzie. Ale jeżeli 
ktoś ma zgubny zwyczaj dyskutowa- 

nia z tego rodzaju krytykami, to mu 
podsunę argument, że powieść sensa 
cyjna w ogóle, a kryminalna w szcze 
gólności, nie jest bynajmniej dziecię 
ciem lat ostątnich. Gdybym był Irzy 
kowskim, który ma zwyczaj powoły 
wania się na swe felietony dzienni 
karskie, napisane przed latami, to 
bym tu zacyłówał swój felieton p. t 
„Ojeiec Scherlocka Holmesa i Ojeiec 
Arseniusza Lupin“, który kiedyś w 

„Kurjerze* drukowałem. Ale, że je 
stem skromnym skrybą dziennikar- 
skim, nie wystarczy mi się tylko pa 
wołać, gdyż oczywiście nikt nie pa 

mięta tego felietonu (jak zresztą nie 
pamięta się felietonów Irzykowskie- 
go, ale co wolno wojewodzie...). O- 
tóż w tym felietonie wyprowadziłem 
rodowód literacki tych dwu najkla« 

syczniejszych bohaterów powieści kry 
minalnej, Lupina ; Holmesa, pierw- 
szego od balzacowskiego Vautrin, dru 
giego od Dupina Edgara Poe. Tak 
więc powieść kryminalna jest starsza 
niż owe krytykujące ją ciotki, a obok 
tych arcydzieł literatury, można by 
i dawniej odszukać szmiry. Kto jed- 
nak chce dziś znaleźć wartościowe po 
wieks + pletkiastkiem kryminalnym 

у  
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prawa o 600 tysięcy zł. 
b. narzeczonego Miss Europy 
wajziaaczomea ma 7 lutego Mb. i. 

Wydział Cywilny Sądu Okręgowe 
go w Wilnie wyznaczył na 7 lutego 
br. sprawę b. narzeczonego wileń 
skiej „Miss Europy“, p. Eah Seholte. 
na, który od krewnych swej b. na 

rzeczonej żąda zwrotu około 800 tys 
złotych, pożyczonych im w swoim 
czasie, 

Skarga cywilna p. Scholtena opie 
wa na 230 tys. guldenów holender 
skie i jest skierowana przeciwko 
*pulkobiercom przemysłowca Arnol. 

ln Wozera (braciom Kowalewym, p. 

 Ivnasjewowej oraz p. Tatianie Mas 
łbwówny). 

  

J”k podaje Scholten w swej skar 
tywilnej, rodzina jego b. narze: 

czonej p. Masłowówny pożyczyła od 
niego w czasie, kiedy bawił w Wil- 
nie jako narzeczony „Miss Europy* 
230 tysięcy guldenów. Pożyczka ta 
miała być zabezpieczona na nabytych 
przez nich placach Pimonowa na Po 
pławach. Część pieniędzy przeznaczo 
na była na budowę tekturowni koło   Michaliszek, z tym, że no jej ukoń- 
czeniu miał otrzymać cześć jej akcyj. 

„Polsza nam 
(Dokończenie ze str. 3) 

śnlona, sllna 1 nlezależna. Nas? 
siwswzaay, stowiański kraj jakby ogłuch 
1 oślepł. Ale przecież, gdyby taka cho 
roba przydarzyła się waszej siostrze — 
albowiem Polska jest chora — czyżby 
Pan posłał dla niej jako lekarza Niem 
ea... NACJONALIŚCI ROSYJSCY POWIN 
NI ODEGRAĆ ROLĘ TAKIEGO LEKA 
RZA. Nie należy sądzić o narodzie podług 
Jego rządu, ani podłag mniemań, wypo 
wiadanych przez polskich dziennika 
rzy” 

  

Po wyrażeniu nadziei, że przecież 
аса Polska wróci pod jarzmo Sło 

va, konkluduje autor bardzo     
grozić Peace nową wojną, to rzecz 

od której w istocie mogą wstać włosy na 

głowie. Pokój z Polską, oto pierwszy etxp 

dla urzeczywistnienia Idei „wsiesławiąn- 

skogo sodružestwa“, 

Odpowiedź Sołoniewicza, człowieka 
bez wątpienia imteresującego i inteli- 
gentnego obfituje w momenty ważkie. 
Po kilku uwagach wstępnych na te- 
mat jego stosunku do Polski możliwie 
obiektywnego, mówi: 

„Rosja wiekami walczyła — 1 wal 

czy do dziś dnia — nie tylko przeciw 

polonizacji, co by jeszcze było znośne, ale 

również przeciw katolicyzmowi, który na 

leży absolutnie wyłączyć z Rosji. POL | 
SKA NIE DZIAŁA JAKO PAŃSTWO NA 
RODOWE, ONA DZIAŁA JAKO ZORGA 

NIZOWANA NA POLSKIEJ PODSTAWIE 

AGENTURA MIĘDZYNARODOWEGO KA 

TOLICYZMU.. Pan Korwin nie doceni 

faktu burzenia cerkwi w Polsce... Zburze 

nie soboru w Warszawie, było bardzo bo 

lesne-dla Rosjan, ale, bądźmy sprawied 

liwi, to nie był dom modlitwy. Ale dwie 

Scholten twierdzi, że zabezpieczeń 

tych nie otrzymał. Po zerwaniu narze 
czeństwa z „Miss Europą* niejedno 
krotnie zwracał się do dlužnikėw, 
lecz mimo upomnień, sprawa zabez- 

pieczenia nie została przez nich załat 
wiona. Wobee tego wystąpił na dro- 
gę sądową. 

Z drugiej strony spadkobiercy 
Mozera twierdzą, že p. Scholten 
wszedł do tekturowni jako wspólnik 
obeenie zaś wobec zerwania narze- 

czeństwa z „Miss Europą* chce jak 
nainredzej wycofać włożony kapitał 

©О sprawie tej pisaliśmy niedaw- 
no obszernie dlatego też obecnie po 
przestajemy na tej krótkiej notatce 
Rozprawa zapowiada się niezwykle 
sensacyjnie i budzi ogromne zainte 
resowanie zarówno ze względu na 
osoby zainteresowane, jak i okolicz 
ności sprawy. 

Z ramienia Scholtena występują 
adwokaci Urbanowicz z Warszawy I 
Engel z Wilna, w imieniu spadkobier 
ców Mosera adwokaci Łuczyński I 
Zak. (z.) 
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Neożycami przez prasę 
(Dokończenie ze str. 3) 

gdyż p. Tardieu kategorycznie odmó- 
wił, podejrzewając o co chodzi I nie 
mając najmniejszej ochoty do tego ro- 
dzaju współpracy. 

GABINET WALKI NA ŚMIERĆ 
I ŻYCIE 

Wbrew głosom prasy polskiej, 
według których zmiana gabinetu w Ja 

РЕБ ЛЫ 

nie nużna...* 
ście zburzonych cerkwi wiejskich, tegu 

się nie zapomni... Nam Polska w istocia 

nie potrzebna. Choćby już tylko dlatego, 

że przed nami Stoi zadanie historyczne — 

eksploatacja tych fantastycznych dóbr 

naturalnych, które zachowały się nawet 

pod władzą Sowietów... Ale Polska bę: 

dzie musiała nam zwrócić zagarnięte pod 

czas ruskiej gorączki ziemie (siel). Tc 

jest nieuniknione... Jeśli przy realizacji te 

go zadania uda się nam zachować dobre 

z Polską stosunki, będzie znakomicie... 

Kwestia ostatecznie sprowadza się do te 

go, co mówił jeszcze Platon — do prawa 

silniejszego. Jeśli Polska uważa, że ona 

w istocie jest w skali nie jednego tylka 

dwudziestolecia, że jest silniejsza od Re 

sji, to eo innego. Jeśli Polska może przy 

nieść wyższą, słowiańską kulturę, to ona 

powinna to zrobić. Siłę i słabość traktuję 

nie w pojęciu „kułaka*, W naszej epoce 

siła fizyczna nie istnieje w ogóle. Kulo- ! 

migty, to zewnętrzny wyraz siły ducho 

wej: jeśli są siły wewnętrzne, to ktoś ie 

karabiny dostawi, ktoś je zbuduje, ktoś 

je wynajdzie. Wynalazczość, to też funk 

cja duchowa, I organizacja narodu tak- 

že“. 

W numerze pomiędzy wielu 
wzmiankami o Sowietach (zresztą zna 
komitymi) po doskonałym artykule 
o Rusi Podkarpackiej najdziemy pe- 
wien szczegół bardzo pikantny, który 
wszystkie brednie i napaści na Polskę 
świetnie wyjaśnia. „„Oto, mówi jeden 
z autorów, nie powinniśmy się bać 
Niemców. Finowie do nich. raz -się 
zwrócili o pomoce i wygrali na tym”. 

Ja zaś mam wrażenie, że ta pomoc 
wyryła już znakomite ślady na „Na- 
szej Gazecie". 

ernó. 

ponii miałaby być zwycięstwem prą- 
dów kompromisowych „Nowy Dzien- 
nik* pisze, że: 

„.Ostatnio mocarstwa podjęły zde- 
cydowane energiczne kroki przeciwko 
przygotowaniu przez Japonię zamknię 
cia... „otwartych drzwi”, Nie tylko bo 
wiem Anglia i Ameryka udzieliły Chi- 
nom poważnych kredytów ale wystąpi- 
ły również w kategorycznej formie w 
obronie swych interesów handlowych 
I inwestycyj kapitałowych na obszarach 
Już okupowanych przez Japonię. Wa- 
szyngton ostrzegł Toklo przed jakąkol- 
wiek próbą upośledzenia swych intere 
sów na rynku chińskim, analogiczna no- 
ta wlelkobrytyjska jest Już opracowy- 
wana przez ekspertów, którzy oszaco- 
wali inwestycje City w Chinach na pięk 
ną sumkę... 250 milionów Ł. Akcja boj- 
kofu towarów japońskich zatacza coraz 
szersze kręgi. Ostatnio została ona pro 
klaraowana przez naczelną australijską 

organizację rzemieślniczą tzw. „Trades 
and Labour Councll“. 

GABINET WALKI NA ŚMIERĆ 

I ŻYCIE 

Dla Japonii nie ma już drogi po- 
wrofu. Wszelkie koncesje, któreby zo 
stawiły choćby „otwartą... furikę”, by- 
łyby równoznaczne z unicestwieniem 
japońskich zamierzeń Impef alistycz- 
nych w Chinach. Albowiem blok gospo 
darczy  Japonia—Chiny—Mandžukuo, 
który pozostaje ostatecznym celem ja- 
pońskiego imperializmu może powstać 
wówczas jedynie, gdy Japonia zdobę- 
dzie na rynkach Azji Wschodniej sta 
nowisko — monopolisty. 

Rząd barona Hiranumy jest więc ga 
binetem walki bezwzgłędnej I nieubła- 
ganej, prowadzonej przy największym 

natężeniu wszystkich zasobów |. możli- 
wości japońskiego narodu | gospodar- 
stwa społecznego. Nowy premier jest 
przedstawicielem najskrajniejszego pra 
wego skrzydła Japońskiego wachlarza 
politycznego | uchodził zawsze za zwo 
lennika zupełnej faszyzacji życia pań- 
stwowego. Oczywiście faszyzm „made 
In Japan” oznacza w pierwszym rzę- 
dzie dyktaturę japońskiej armii I pod- 
porządkowanie jej całokształtu poczy 
nań zewnętrzno-politycznych. Między 
Japonią a jej przeciwnikami rozpoczęła 
się wałka na śmierć I życie. Przyszłość 
pokaże, czy napięta "o ostatnich gra- 
nic woła podboju I hegemonii okaże   

РР 1 

Książka kształci, bawi, rozwija 2 

® ” ь 

Czytelnia Nowości 
Wilno, ul. Św. Jerzego 3 

OSTATNIE NOWOŚCI 

Lektura szkolna. — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję 

Czynna od 11 do 18. 

Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł     

  

Kogo zbroi Ameryka? 
WASZYNGTON, (PAT). Departament 

stanu złożył kongresowi sprawozdanie o 
kontroli handlu materiałem wojennym, 
łącznie z eksportem samolotów cywilnych. 
Według tych danych od 1 grudnia 1937 r. 
do końca listopada 1938 r. udzielono ogó 
łem 5.200 zezwoleń wywozowych na łącz 
ną sumę 94 milj. dolarów, z czego 27 milj. 
dol. przypada na wywóz samolołów, 

Największe dostawy dokonane zostały 
do Anglii, Indii holenderskich, Chin, Ja- 
ponii, Argentyny I Francji. Również do 
Rosji Sowieckiej wywieziono materiałów 

wojennych na z górą 2 milj. dol. 
Według sprawozdania załadowano po 

za tym na okręty bezprawnie conajmniej 
50 samolotów, które okólną drogą zosła- 
ły skierowane do Hiszpanii. 

Abisyńczycy są... 
oburzeni! 

RZYM (Pat). Agencja Stefani do- 
nosi, że na terenie Libii i Abisynii od 

były się liczne demonstracje na znak 
protetsu przeciwko ostatnim manife- 
stacjom antywłoskim w Tunisie. Naj 
większe rozmiary przybrały demon- 
strarje w Trvpolisie i Addis Abebie. 

  
  

  

Na wały: 
Pytam kiedyś znajomej 

"Gdzież to pani szalała? 

Odpowiedź bez namysłu: 

— Na Sapiežyūskich Walachl 

Mam żal do znajomego, 

Gdzież ty się ciągle chowasz? 
Odpowiedź znów ta sama: 

— No w Sapieżyńskich Rowach! 

Czyż nie wiesz stary dziadu 
Na jednym kiju wsparty, 
Że dziś jedno szateństwo — | 

Narty, narty t.. narty! 

R 8% 

Z uwagi na wielkie rozpowszechnienie 

się sportu narciarskiego, na ten popularny 

temat kilka spostrzeżeń pozwolę sobie przed 

stawić. ! 

Wczoraj na ulicy spotkałem starego zna 

jomego. Szedł jakoś ociężale, nogami włó: 

czył, był skrzywiony, bez humoru... no w s: 

gółe fizyczna ruina. Jedyna więc okazja 

aby mu dać... kilka zbawiennych rad. 

— Bój się Boga! jak ty wyglądasz! — 

Zdziadziałeś zupełnie, ruchy masz, jak sta 

rzec stuletni. Radzę ci koniecznie: idź naj 

narty. To doskonale robi na samopoczucie, 

Przy tym rozwija fizyczne, daje radość ży 

cia. Będziecz się czuł odrodzony... 

Przyjaciel spojrzał na mnie z podełba. 

— Czy nie przyznajesz mi racji? — Za 

wołałem oburzony. : ; 

— E, nie—odparł z lekkim skrzywieniem, 

widzisz ja właśnie wracam tylko co z nart 

i dlatego tak nogami włóczę. T. 

БШЕТИНЕШРЕННТОТЕНИПЕЙСТЛЕИННЕЛЕТЕУНЕНУЧНТЛРТЧИЕЕНТООВННСЙ РУЧИСРОДОА 

Ślub w Japonii 

  

Kapitan wojsk japońskich 26-letni ks. Takahiko Asaka wraz z_ 18-letnią hr. Chl- 

kako Todo, w uroczystych narodo-wych japońskich stroj ślubnych, bez- 
pośrednio po obrzędzie zaślubin. 

się silniejsza od przewagi orężnej, su- 
rowcowej | finansowej, jaką posiadają 
mocarstwa białe. 

Zdaje się, že „Nowy Dziennik“ 
jest bližszy prawdy. Japonia cofač się 
już nie może. Musi grać va banque. 

Zaostrzenie zatargu na Dalekim 
Wschodzie jest bardzo prawdopodob- 
ne. Wyjaśnienie sytuacji od strony 
Ameryki mogą przynieść niedalekie 
już wybory na prezydenta USA. 

L 

Na co chorują w Wileń * czyźnie 
Wykaz zachorowań i zgonów na chóa 

roby zakaźne i inne występujące nagmin 

nie na terenie województwa wileńskiego 
za czas od 1.1 do 7.l. 1939 r. 

Krztusiec — 41 wypadkėw, jaglica — 

43, odra — 41, gruźlica — 14, błonica 

— 14 (zgonów — 1), grypa — 13, pło- 

nica — 9 róża —, dur brzuszny — 6, 
dur plamisty — 2, pokąsanie przez zwie- 
rzę — 2, zakażenie połogowe — 1 (zg0+ 
nów — 1). + 

książkę Stanisława 
1. „Powieść kryminal 

4 kilku laty. 

Okazuje się jednak, że rodowód 
dzisiejszej naszej powieści kryminal- 

nej można cofnąć jeszcze dalej. Boy 
w przedmowie do którejś powieści 
Balzaca wyprowadza postać Vautrin 
od bohaterów Coopera i od jego in- 
dyjskich opowieści. Dzisiaj są to 
książki dla młodzieży, ongiś czyty- 

wali je starsi — tego rodzaju degra- 
dacja czy awans możemy  obserwo- 
wać na wielu areydziełach literatury, 
że wspomnę chociażby „Gulliwera*, 
„Robinsona Kruzoe*, częściowo „Don 
Kichota*, a w pewnym sensie i powie 
ści Walter Scotta, wiele powieścj Die 
kensa, Stevensona i innych. 

  

Tak czy inaczej powieść krymina! 
na' nie jest wynalazkiem ostatniej do 
by i nie jest „hańbą* wyłącznie na- 
szych czasów. 

* * * 

Czym tłumaczyć jej tak żywą po 

tzytność. Dlaczego czytają ją chłop 
ry pod ławką w szkole, połanalfabeci   i profesorowie uniwersytetu? Co przy 
czynia się do jej popularności: > 

) у 
z Nu į / 

Stanisław Baczyński w cytowanej 
wyżej książce tak to tłumaczy: 

„Dopóki ludzkość nie osiągnie sto 

pnia rozwoju pewnych gatunków 

zwierząt, które się wzajemnie nie po 
żerają, dopóty będzie istniało poję- 
cie zbrodni i kary. A ponieważ jest 
to absurd w samym założeniu — zbro 

dnia — ; literatura o niej mają jesz- 
cze wielki etap do przebycia. Będą 
długo zaspakajały głód wyobraźni i 
„sadyzm obywateli, dając łatwe uj- 

ście ich żądzom i namiętnościom, któ 

re inaczej mogłyby postawić ich 
przed kratami sądu i więzienia. W 

tym znaczeniu bowiem literatura kry 
minalna stanowi doskonały środek 
odciągający nadmiar krwi, lekarstwo 

spreparowane przez zbiorowość dla 

zniweczenia czynnej energii i popę 
dów i nieświadomej dążności natury 
ludzkiej. Wydobywa ona całe złoża 

psychicznych fermentów i komplek- 

sów. wyczerpuje je i spycha w ni 
cość*. 

Baczyński tłumaczy więc zjawis 

ko masowego powodzenia literatury 
kryminalnej przy pomocy podświad: 
mości w sposób, dzisiaj modny i —   powiedzmy szezerze — najłatwiejszy 
Gdy bowiem nie umiemy jakiegoś. 

  

zjawiska psychologicznego wytłuma- | w nadzwyczajne przygody królewny 

czyć, lubimy zwalać to na podświado 
mość. Zdaje mi się, że za dużo tych 
poświadomych tłumaczeń czytamy w 

ostatnich czasach. Jest to generalne 
usprawiedliwienie i wytłumaczenie. 

Czy koniecznie trzeba aż tak głę 
boko sięgać? Wydaje mi się, że nie. 
Poco zaraz te podświadome fermen- 
ty? Obawiam się, że Baczyński chviał 

być strasznie głęboki aż... do pod- 
świadomości. Jabym wytłumaczył po 
wodzenie powieści kryminalnej, tak 
jak ongiś powieści indyjskich, jak w 
pewej mierze powieści historycznych 

podróżniczych, znacznie prościej, tak 
prosto, że aż banalnie. Stale jednak 

wydaje mi się, że zbyt już obawiamy 
się banału, zbyt starannie szukamy 
niezwykłych i tajemniczych  tłuma- 
czeń rzeczy prostych j jasnych, až 
wpadamy w banał jeszcze gorszy. 
bo nadęty i nieprawdziwy, jak np 
banalne tłumaczenie byle zjawiska 
przez „podświadome fermenty*. 

Chodzi tu poprostu o pewien ele 
ment przygody, ucieczka od codzien 
ności, odczuwana potrzeba wałki z 
niebezpieczeństwami i powiem 
więcej — bohaterstwa. A ponieważ 
jęsteśmy realiści i nie chcemy w:erzyć 

i ża 

  Banialuki, czym upajali się nasi pra- 
praojcowie, więc szukamy tego pier 
wiastka przygody w walce z elemen 

tami zbrodniczymi. 

Wydaje mi się to znacznie prost- 
sze tłumaczenie i prawdziwsze. 

. * ® 

"Tak więc nie powinniśmy się dzi 
wić owym profesorom uniwersytetu, 
którzy od zakurzonych ksiąg i pro 
bówek uciekają w chwilach rozryw 

ki w świat przygody. Jest rzeczą niez 
miernie charakterystyczną, że kobie 
ty na ogół nie lubią powieści krymi 
nalnych. Czyż nie jest to proste — 
kobiety widzą świat przygód raczej 
w miłości, mężczyzna nosabia cle- 
ment walki, kobieta... ale tu już i ja 
boję się banału, choć banału prawdzi 
wego, banału niezmiennej natury 
człowieka. Jednym słowem kobiety 
oburzają się na powieść kryminalną, 
jak moja urocza informatorka z wy 
pożyczalni, same zaś czytają t. zw 
romanse. Co kto woli! 

Natomiast na powieści kryminal- 
nej ciąży inny grzech ciężki, a jest 
nim poziom literacki tych tworów, 
przeważnie bardzo niski. Wy!łuma- 

pa 

  

czyć to łatwo — szanujący się pisarz 
nigdy nie odważy się popełnić powie 
ści kryminalnej, a jeśli się odważy, 
postara się ją jak najbardziej „odkry 
minalnić* na rzecz psyc/olagizmu. A 
szkoda, gdyż z tęj racji musimy czy 
tać tandetę literacką, zupełnie ni:po 
trzebnie. Pierwszy Chesterton, ten cu 

downy i prawdziwy rewizjonista, od 
ważył się na obronę powieści sensa« 

cyjnej i sam pisał kryminały. Zwyk- 

le też nawet przeciwnicy powieści 
kryminalnej rozgrzeszają nas # слу- 
tania wspaniałego cyklu przygód oj 
ca Browna iskrzącego się wspania- 
łym dowcipem j prawdziwym mora: 
łem. Zresztą w Anglii współczesnej 
coraz więcej zjawia się powieści kry 
minalnych na stosunkowo niezłym 
poziomie. Klasa powoli się podnosi 
I myślę, że niedaleki już czas, gdy 
konserwatywna litęratura przyjmie 
na Parnas swego kopciuszkowatega 
młodego brata — dobrą powieść kry 
minalna. Takie mezawiansy zdarzały 
się już w literaturze nieraz — z naj. 
większym dla niej pożytkiem. W. T 

—обо— 

     



  

# alkwestiono 

„KURIER” (4687). 

BW CH FRED 
ТО lysięcy listów 

zwalczać przepisy czy kształcić siebie? 
Powłarza się ło od kiłku lat co roku 

w okresie większych świąt, podczas któ. 

rych obowiązuje jeszcze zwyczaj przysy- 
łania bliźnim „życzeń świątecznych”. Co 
roku w Wilnie przeciętnie do 10 tysięcy 
osób przeważnie z inteligencji ma okazję 
do narzekań na temat „biurokratycznych 
zarządzeń”, która utrudniają człowiekowi 
| tak ciężkie życie. 

I w tym roku podczas ubiegłych świął 
-_ w dniach od 23.XII do 3.1 br. poczła wi-. 

„ leńska ukarała dodatkową 
PODWÓJNĄ OPŁATĄ PONAD 10 TYSIĘ. 
CY KARTEK, BILETÓW WIZYTOWYCH 

W KOPERTACH I LISTÓW 
1 życzeniami świątecznymi na ogólną su- 
mę ponad 1,800 złotych. 

Chodzi tu s przesyłki „žyczeniowe“, 
kóre można naduwać po ulgowej opłacie 
w wysokości 5 groszy, jeżeli tekst pisany 
przez nadawcę nie przekracza 5 słów, nie 
licząc podpisu. Poczta wprowadziła w 
'woim czasie te opłaty w życie z myślą 
pozyskania uznania swoich klientów, W 
praktyce jednak wywołało to udogodnie 
nie także sporo niezadowolenia | na. 

_rzekań. i "HEN 

Kilka tysięcy osób niezadowolonych z 
działalności  „biurokratycznej”” naszej 
poczły, która się „czepia”, jak twierdzą 
zainteresowani, byle szóstego i siódmego 
słowa, to okazja do napisania „huczne- 
go" ałaku na poczię | do pozyskania uz“ 
nania tych kilku tysięcy niezadowolonych. 
Oczywiście atak taki to droga najłatwiej 
sza, prowadząca w dodatku do poklasku 
„łysięcy pokrzywdzonych”, 

Spróbujmy jednak 
PODEJŚĆ DO SPRAWY Z INNEJ STRONY, 
Poczta jest przedsiębiorcą i stawia sprawę: 

do 5 słów — 5 groszy ponad 5 słów na 
kartce 15 gr, w kopercie — 25 groszy. 

Wybieraj! Oczywiście słusznie można 
przypuszczać, że ten, kto wybiera taryfę 
ulgową, wie również, co za 5 groszy mo- 
łe przesłać, Jeżeli za$ wie I nie stosuje 
się, to dlaczego? 

— Za wysokie opłaty za listy — od- 
powie wielu. : 

Slusmie — taryfa pocziowa Фа szer- 
szych mas szczególnie dla wsi jest za 

10 tysięcy kar listawych to raczej świa 

dectwo naszego : ' 
SPECJALNEGO STOSUNKU DO WIELU 
PRZEPISÓW, NORMUJĄCYCH NA SPO- 
SÓB NOWOCZESNY NA POZÓR B. 
SKOMPLIKOWANY, EUROPEJSKI NA- 

SZE ŻYCIE. 

Rozpoczniemy od wieśniaka. Uważa 

on przepis jeżdżenia prawą stroną traktów 

i szos za specjalną szykanę policji | na 

rzeka jednocześnie na policję, że nie 

ukróci harców samochodowych, które sto 

sunkowo często wpadają na jadące zygza 
kami wozy. Tak samo ocenia nakaz kieł. 
znania koni. 

Podczas. znanych zatargów nad jezio- 
rem Narocz wieśniacy boki zrywałi z 

„durnych panou”, którzy z jakichś „łacha- 

nek“ wpuszczali ikrę do wody i zakaz po- 

łowu ryb w okresie tarła uważali za oso- 

bistą szykanę Dyrekcji Lasów, Wtorowali 

im ludzie inteligentni (bal nawet w pra- 

sie), nazywając ironicznie 

NOWOCZESNE APARATY WYLĘGOWE 

BALASTEM BIUROKRATYCZNYM, 

Przypominało to sceny sprzed kilkudzie- 

sięciu łaty, kiedy to rosyjskie władze 

pod naciskiem karabinów wojskowych 

zmuszały tradycyjną | oporną wieś do za 

początkowania uprawy nieznanej przeć 

! 

  

tym, dostarczonej z Ameryki.., kartolli. 

l to „czepianie się" poczły do „szó 

stego i siódmego słowa” oceniano już 

nieraz jako swego rodzaju „kajdany”, na- 

kładane na normalny tok życia przeciętne 

go obywatela; — nie biorąc wcale pod 

uwagę tego, że „irójdzielna” taryfa listo- 

wa (zwyczajna) i jej ścisłe przestrzeganie 

są przejawami 
POSTĘPU CYWILIZACJI 

na łym odcinku życia. 

Poczta, jak nas informują, nie ustąpi ze 

swego słanowiska i, postępując  zresztą 

dość wyrozumiale, będzie nakładała ka- 

ry za szóste i siódme słowa. Nie pozosła. 

je nam nic innego jak zapamiętać, stoso- 

wać się | przyzwyczaić się, 

* * * 

W. okresie świąt ubiegłych poczta wi- 

leńska doręczyła do 250 tysięcy przesy- 

łek pocztowych w obrębie m. Wilna. Z 

Wilna nałomiast wysłano do 200 tysięcy 

przesyłek, Przeważnie były to kartki i li. 

sty życzeniowe na B. N. i N. R. Pomimo 

nawoływań różnych organizacji do skła- 

dania ofiar na cele społeczne zamiast wy 

syłania kartek z życzeniami, ilość przesy- 

łek w ciągu ub, świąt była większa niż 

w tymże okresie w roku ub. 
REZEEEWTWEREZA. TEEZZRY CDT ZYCIE ADEO T GOW ROTRZ OREW TOWAR 

Jax się wychowuje młode pokolen e ? 
Ciążkie warunki pracy w szkołach powsz. 10 i 14 w Wilnie 

Zwiedziłem nowowybudowaną Ubez- 

pieczalnię w Wilnie, Gmach śliczny. Ol- 
brzymie widne sale, wzorowa czystość, 
dużo świałła i powietrza. Odwiedziłem 
szkoły powszechne nr 10 i 14 przy ul. 
Dąbrowskiego (nieopodal Ubezpieczalni), 

Było to na parę dni przed świętami. W 
Jednym budwnku mieszczą się .2. szkoły. 

W sumie 1000 chłopców, Szkoła nie ko- 
rzysta z podwórza. Dziatwa na przerwach 
fłucze się w dwóch małych salach i za- 
kamarkach korytarzy, nawpół ciemnych. 
Zdawało mi się, że cofnąłem się o kilka 
wieków wstecz. W salach okropny pył. 
Ciemno.. Kierownicy są w rozpaczy. Ma- 
gistrat nie daje dosłałecznej ilości zapra- 
„wy do podłóg. Idealne warunki... dla gru- 
źlicy. Nauczyciele trudem mogą dyżuro- 
wać. Po prostu oddychać nie można. Na   wysoka, lecz ło nie tłumaczy wszystkiego. 

piszą do nas 

Dlaczego nie ma „Orb 

sali gimnastycznej to samo, Gdy chłopcy 

su'* w Baranowiczach? 
Kasa kolejowa boi się... konkurencji ? 

28 grudnia r. ub. przeczytałem w 
oczytnym piśmie JWPanów wielce 
teresujący artykulik, zamieszczony 

w „Kronice Baranowickiej* p. t 
„Czy Orbis jest potrzebny w Barano 

wiczach', który poruszył aktualne 

zagadnienie rozwoju turystyki w No 

wogródczyźnie. Jako długoletni pre 

zes Towarzystwa Turystyczno - Krajo 

znawczego w Baranowiczach, ośrod- 

ku skąd wszystkie szlaki turystyczne 

po Nowogródczyźnie mają swój po 

czątek i jako najważniejszy punkt 

handlowy na Ziemiach Północno- 

Wschodnich poza Wilnem, poczuwam 

się do miłego obowiązku wyrażenia 
mojego skromnego uznania i podzię 
kowania dla Redakcji „Kurjera* za 
poruszenie tej aktualnej bolączki w 
brganizacji turystyki i ruchu pasażer 
skiego w Baranowiczach i jednocześ 
nie chciałbym jeszcze dodać parę 

słów wyjaśnienia jak istotnie przed. 
stawia się sprawa z orgenizacją Or- 
bisu, ze sprzedażą biletów w Barano 
wiczach. Otóż w zamieszczonym w 
dniu 28 grudnia r. ub. artykute mię 
dzy innymi autor twierdzi, że setki i 
tysiące podróżnych przejeżdżających 
to dzień przez Baranowicze i przyz 
wyczajonych do załatwiania swych 

;praw w Orbisach, podnoszą skargj i 
narzekania. że nikt w Baranowiczach 
nie pomyślał dotychczas o otworze 
niu Orbisu by zapewnić jaką taką wy 
godę i obsługę podróżnych. Uważam, 
że częściowo to twierdzenie wydaje 
mi się nie odpowiadające rzeczywisto 
ści. 

O ile mi wiadomo przyczyną takie 
go stanu rzeczy nie jest zaniedba- 
nie miejscowych władz i organizac- 
ji, leży ona raczej w niezrozumieniu 

i negowaniu najżywotniejszych pot-   
    

rzeb obsługi podróżnych na naszym 
terenie przez władze kolejowe II in 
stancji. 

Poruszyłem na przykład tę sprawę 
w dniu 27 listopada r. ub. na zjeździe 

Turystyczno-Krajoznawczym w Sło 
nimie, na co jeden z panów z Wy- 
działu Taryfowo-Handlowego DOKP 
Wilno zdobył się tylko na lakoniczną 
odpowiedź na moje uwagi: „Ja się 
nigdy nie zgodzę na otwarcie agen- 

cji „Orbisu* ze sprzedażą biletów ko 
lejowych w Baranowiczach, bo co bę 
dę robił z kasjerami na dworcach* (od 

dalonych kilka klm. od centrum mia 
sta, gdzie kasy są otwarte tylko 
przed przybyciem i odejściem pocią 
gów). 

Ale ten pan nie pomyślał, że dla 
jednej czy nawet dwóch osób moż- 
na lekceważyć tysiąc osób podróż. 
nych i turystów, których nie można 
pozbawiać wygód. 

Jak z tego wynika nie wszyscy 

przedstawiciele władz kolejowych, 
doceniają ; idą na spotkanie w zorga 
nizowaniu należytej obsługi podróż- 
nych i zapominają przysłowia: — 
„Nie podróżn; dla kolei lecz kolej 

dla podróżnych*. Żeby jednakże być 
obiektywnym muszę stwierdzić, że 
sprawa powyższa już była kilkakrot 
nie poruszana, lecz na przeszkodzie 
udogodnienia dla podróżnych i tury 
stów staje jedynie DOKP Wilno, lecz 
mam nadzieję, że władze I instancji 
kolejowe, zajmą się powyższą spra. 
wą i bez względu na opinię Wilna 
nie tylko dadzą zezwolenie, lez na. 
wet polecą otworzyć w  Baranowi- 
czach przynajmniej agencję Biura 
Podróży „Orbis* ze sprzędażą bilelów 
kolejowych. dy, F. P.   

maszerują, to kurz niczem na naszych uli- 
cach, Jeden z nauczycieli radzi sobie w 
ten sposób, że dyżuruje... z rozpylaczem. 

| w klasach nie lepiej. Po jednej stro- 
nie budynku zupełny brak pieców. Sale... 
ogrzewa się powietrzem. Nauczyciele 
I dzieci siedzą w palłach i drżą z zimna. 
Nic też dziwnego, że zachorowań wśród 
dziatwy jest bardzo dużo, 

Przed południem przychodzi szkoła 
10, po południu — szkoła 14. Dzieci do 
szkoły 14 maszerują kiłka kilometrów, bo 
aż z Zarzecza, aby oddychać zanieczysz- 
czonym powietrzem i marznąć w zimnym 
lokalu, Czyż nie można było znaleźć lo- 
kalu w Wilnie? Pocóż narażać dzieci na 
powrół do domu w nocy po ciemnych 
uliczkach? 

Tyle się mówi o młodym pokoleniu. 
Pisze się stosy okólników o higienie, Ale 

w prakłyce bywa inaczej. Dziatwa uczy 
się w warunkach, urągającym najprymityw 
niejszym wymogom higieny. A szkoła ma 
być przecież wzorem, 

Magistrat nie może znaleźć lokalu. pod 
szkołę, ani dostarczyć zaprawy do pod- 
łóg. Za to są tysiące na robienie nowych 
jezdni przy placu Orzeszkowej i burzenie 
ich po pewnym czasie, stawianie makiet 
i, gadanie o pomniku, 

Ktoś przecież musi być odpowiedzial 
ny za tę dziatwę, która sama nie może się 
bronić I, za zdrowie nauczycieli, którzy w 
tym wypadku są bezsilni. Tak dalej być 
nie może, 

Jan Wiejski. 

Recepcla noworstzna 
w Urzędzie Wojewódzkim 

w Nowogródku 

8 bm. w sali konferencyjnej - nowo- 
gródzkiego Urzędu Wojewódzkiego od 
była się recepcja noworoczna u wojewo- 
dy nowogródzkiego, Adama Sokołow. 
skiego, jako przedstawiciela rządu, na 
którego ręce licznie przybyli przedstawi- 
ciele: duchowieństwa wszystkich wyznań, 
władz cywilnych i wojskowych, urzędów, 
organizacyj społecznych i Obozu Zjedno 
czenia Narodowego, samorządu, szkol. 
nictwa i zrzeszeń zawodowych, złożyli 
życzenie noworoczne dla Pana Prezyden- 
ta Rzeczypospolitej, Pana Marszałka Ed- 
warda Śmigłego Rydza, Pana Premiera 
i członków rządu, oraz życzenia osobiste 
dla p. wojewody. 

Po przyjęciu życzeń w swoim gabi. 

necie p. wojewoda przeszedł do sali re- 
cepcyjnej, gdzie podziękował zebranym 
za złożone życzenia i wniósł toast na po- 
myślność Rzeczypospolitej i Jej Słerników. 

Następnie p. wojewoda w imieniu ze- 
branych i swoim wysłał depesze do Pa. 
na Prezydenta Rzeczypospoitej Profesora 
Ignacego Mościckiego; do Pana Marszał- 
ka Polski Edwarda Śmigłego Rydza i do 
Pana Prezesa Rady Ministrów, dra Felic-. 
jana Sławoj-Składkowskiego, 

  

  

Obrady posłów i senatorów 
woj. nowogródzkiego 

W dniach 8 i 9 bm. odbyły się 
w Nowogródku dwudniowe obrady 
posłów i senatorów Nowogródczyzny 
oraz prezydium okręgu O. Z. N. 

Na zebraniu tym omówiono wy- 
czerpująco potrzeby gospodarcze i sy 

tuację polityczną  Nowogródczyzity 
W wyniku obrad uchwalono zwrócić 
się do władz centralnych z postułata 
mi, mającymi na celu uaktywnienie 

Nowogródczyzny pod względem go3+ 

podarczym. 

Ustalen'e płac w rolnictwie i leśnictwie . 
w wojew. wileńskim i nowogródzkim 

W poniedziałek i wtorek obrado 
wały w Wilnie dwie nadzwyczajne 
komisje rozjemcze, powołane zarzą- 
dzeniem Min. Opieki Społ. celem us- 
talenia warunków pracy i płacy w rol 
nictwie i leśnictwie na rok służbowy 
1989/40 na obszarze województw 
wileńskiego ; nowogródzkiego. 

Komisje wydały orzeczenia, mocą 
których: 1) warunki pracy i płacy 

"nich i 4) pensja w gotówce 

ordynariuszy oraz rzemieślników fol 
warcznych pozostały zasadniczo bez 
zmian, 2) wynagrodzenie stołowni- 
ków w poszczególnych powiatach ze 
stało podwyższone od 3 do 6 zł. w sto 

sunku rocznym, 3) płace dzienne ro- 
botników dniówkowych zostały pod 
wyższone о 5 gr. w miesiącach let 

gajo- 
wych została podwyższona o 20 zł. w 
stosunku rocznym. 

WRESZECECACA 

Z podróży premiera Daladiera do Tunisu 

  

Powyżej moment 

arabską miasta Słax, która wręczyła francuskiemu premierowi szkałułę 

uroczystego powiłania premiera Daladier przez słarszyznę 

z oliwki 

i srebra, jako symbol jedności i pokoju. 

Pogrzeg ś.p. Arseniusza Pimonowa 
W.dniu dzisiejszym odbył się pogrzeb 

prezesa Rady Naczelnej Słaroobrzędow. 
ców w Polsce, b. senatora, $. p. Arseniusza 
Pimonowa, 

Zwłoki zmarłego odprowadzone zosta 
ly w wielotysiecznym kondukcie do cerk- 
wi słaroobrzędowej na Nowym Świecie 
poczym zostały złożone w grobie rodzin. 

nym na cmentarzu słaroobrzędowym, 
W nabożeństwach żałobnych i pogrze 

bie wzięli udział przedstawiciele władz 
państwowych, reprezentant pana wojewo- 
dy wileńskiego radca Bohdanowicz, kon- 
sul łotewski F. Donas, duchowieństwo 
Wschodniego Kościoła Staroobrzędowe- 
go i liczni delegaci gmin staroobrzędo- 
wych z prowincji, przedstawiciele różnych   

wyznań religijnych, organizacyj gospotlar 
czych i społecznych różnych narodowości 
oraz liczna młodzież, 

Nad mogiłą zostały wygłoszone pod. 
niosłe przemówienia. Pod adresem Rady 
Naczelnej Staroobrzędowców oraz rodzi» 

ny zmarłego napływają bardzo liczna kon 
dolencje. M. in. wpłynęła od p. min. 
wyznań religijnych i ośw. publ. Wojciechą 
Śwętosławskiego, dyrektora dep. wyznań 
wr i op Dunin Borkowskiego, wojewo. 
dów wileńskiego Ludwika Bociańskiego 
i pomorskiego min. Władysława Raczkie. 
wicza, licznych władz i urzędów, wszyst. 
kich naczelnych władz różnych wyznań 
i działaczy wyznaniowych, społecznych 
i politycznych. 

Nieporząd inajezdn'achi chodnikach w Wiln'e 
W ciągu ostatnich dni na terenie mia- 

sta zamotowano kilka wypadków złamania 

rąk i nóg przez przechodniów. Te nieszczę 

śltwe wypadki spowodowane zostały pośliz 

gnięciem się na niedostatecznie oczyszczo- 

nych, względnie nie posypanych piaskiem, 

chodnikach. Jest to wina dozorców, którzy 

niezbyt troszczą się o powierzone ich pieczy 

rejony. 

To samo dzieje się również i na jezd- 

niach. Podczas ostatnich opadów śnieżnych | 
ulice zasypane zostały zwałami Śniegu. — 

Wprawdzie z jezdni śnieg jest usuwany, 

lecz tak opieszale, że po obu stronach two 
rzą się olbrzymie zwały. Nie bez winy tu 
jest również Magistrat, który na tym odcin 
ku nie pilnuje dostatecznie porządku, 

Tym bardziej godnym podkreślenia jeśt 

porządek jaki panuje na terenie kolejowym. 

Odcinek w okolicach dworca jest oczyszczo 

ny od zwałów śniegu, ch dniki posypane pia 
sklem, + 

Wyrazić należałoby życzenie, by przyk 

ład Dyrekcji Kolejowej nie pozostał : beg 
naśladownictwa. 

Polowanie na ludzi 
7 bm. o godz. 9 w 9 kwartale lasów 

państw. na ferenie gminy Krzywoszyn, 
pow. baranowickiego, gajowy tegoż leś- 
nictwa Pawłowski Aleksander spostrzegł 
w oddali chłopa, chodzącego po lesie 
I sądząc, że to kłusownik, krzyknął, aby 
się zatrzymał. 

Chłóp widocznie nie dosłyszał „urzę- 
dowego wezwania” p. gajowego, gdyż 
kroczył sobie spokojnie przed siebie, co 
gajowego wyprowadziło z równowagi. 
Dobył natychmiast rewolweru I oddał kil- 

ka celnych strzałów w chłopa. Zbroczony 
krwią chłop upadł I skonał na miejscu. 
Zabitym okazał się Łozowski Szymon, mie 
szkaniec os. Chocinka, gm. krzywoszyń: 
skiej. 

Po zbadaniu zwłok okazało się, iż rze. 
komy kłusownik nie posiadał wcale broni 
przy sobie, 

Gajowy Pawłowski został natychmiast 
aresztowany | oddany do dyspozycji 
władz sądowo-śledczych, 

W. B. 

Spłonęła stara cerkiew pod Słonimem 
8 bm., we wsi Minkanowicze pod Sło- 

nimem spaliła się drewniana cerkiew pra- 
wosławna, ongiś były kościół unicki. Po- 
żar wybuchł prawdopodpbnie wskutek 
zaprószenia ognia pode Ąs nabożeństwa. 
Zauważono ogień dopiefo po zamknię- 

ciu cerkwi po nabożeństwie, Pożar strawił 
doszczętnie cerkiew, spłonęły wszystkie 
sprzęty i szaty liturgiczne, Ocalały jedy- 
nie księgi metrykalne, które znajdowały 
się w mieszkaniu miejscowego probosz= 
cza prawosławnego.



  

Gdy umysłowo chory 
ma w ręku broń... 

Zabił ojca, bratanicę i ciężko zranił 
służącą 

8 bm. w kol. Miechowszczyzna, gm. | położył go trupem na miejscu. Następnie 
gródeckiej, umysłowe chery Symanowicz | wbległ do sąsiedniego pokoju, gdzie le- ; nie ciężkim od szpiłala powiatowego w 
Antoni, lat 26 w czasie szału zabił z pi. 

stoletu nielegalnie posiadanego ojca swe. 

go Symanewicza Mikołaja, bratanicę Sy- 
manowiczównę Halinę, w wieku Jednego 

roku oraz ciężko zranił służącą Roślewską 

Marię, którą odwieziono w stanie ciężkim 
do szpitala w Mołodecznie. 

* * * 

W uzupełnieniu władomości o traglcz 
nym wyczynie szaleńca w folwarku Mie- 
chowszczyzna, dowiadujemy się następu. 

jących szczegółów. 

PSYCHICZNIE CHORY. 
. Rodzina Symanowiczów dość zamożna. 
Jest szeroko znana w okolicy, 26-letni An- 
łoni Symanowicz od dłuższego Już czasu 
zdradzał objawy choroby umysłowej. Już 
kilkakrotnie napastował on domowników, 
lecz nikt nie pomyślał w porę o Izolowa- 
niu furlata, 

Tragicznego dnla między nim a ojcem 
wynikła sprzeczka, w czasie której po- 
zornie furlat zachował się spokojnie, lecz 
w kllka chwil po sprzeczce wpadł do sy- 
plalni swego 56-letniego ojca Mikołaja I 

4 STRZAŁAMI Z REWOLWERU 

    

Minęły Święta Bożego Narodzenia. 
Młodzież z niecierpliwością oczekiwa- 
ła Świąt. Po wsiach przygotowywano 
przedstawienia amatorskie. Jednym 
słowem  wszędzia już wyczuwał się 

nastrój, pełen nadziei     
   

Jednak gdy zajrzymy głębiej do 
przedświątecznego nastroju wśród 
młodzieży wiejskiej, znajdziemy tam 
jeden smutny, a nawet i groźny ob- 
jaw. Jest nim pijaństwo połączone z 

nożownictwem. Już niejeden chłopiec 
wiejski w ukryciu „montuje świnców- 
įkę“ i ostry nóż. Inny znowu pracuje 
całymi dniami w lesie, by zarobić kil- 
kanaście złotych, które potym w cza- 
sie Świąt w ciągu jednego wieczoru 
wyda na wódkę. 

Pijaństwo i nożownictwo dzisiaj 
na wsi są otwartymi i ropiącymi ra- 
nami, które toczą zdrowy organizm 
wsi dzisiejszej. Niemal każdy numer 
codziennej gazety wileńskiej przynosi 
po kilka, a czasami i po kilkanaście, 
coraz to krwawszych wypadków. Są 
między nimi śmiertelne ciosy, wieczne 
kalectwa. A takie, jak obcięcie ucha 
lub złamanie palca u ręki uchodzi za 
głupstwo, z którym nawet nie udają 
się do lekarza. A czasami są bardzo 
krwawe bójki, o których nie wszyscy 
wiedzą nawet w tej wsi, gdzie się one 
odbyły, gdyż w obawie przed odpo- 
wiedzialnością, uczestnicy tych „,,za- 
baw* starają się zatuszować wszelki- 
mi sposobami ślady bójki. Niemal w 
każdej wsi można spotkać młodych 
chłopców, którzy zupełnie nie pamię- 
tają wojny światowej, a na twarzy 
lub głowie noszą szramy i blizny, to 
są ślady nożów i „świncówek'. I tak 
bez końca mógłbym mnożyć coraz 
więcej przykładów z krwawych pora- 
chunków między chłopcami wiejski- 
mi. 

Na podstawie  kilkunastoletniej 
bezpośredniej obserwacji życia wiej. 
skiego zauważyłem, iż w 99% bójki 
na wsi odbywają się w atmosferze al- 
koholowej. Więc i walkę z nożow- 
nictwem należałoby rozpocząć od wal- 
ki z alkoholizmem. Przedewszystkim 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE I CICHE 

W NOTELU ROYAL 
Warszawa Chmieina 5) 

Dia pp. czytelników „Kurjera Wileńsk," 
15% rabato 

      
        

  

  

  

żała w kołysce jednoroczna Halina Sy- 
manowiczówna. Furlat podbiegł do ko- 

łyski, przyłożył lufę rewolweru 

DO UST NIEMOWLĘCIA 

I nacisnął cyngiel, Padł strzał. 

Na odgłos strzałów zbiegli się domow 

nicy. 18-letnia służąca Marla Roślewska 
wpadła do pokoju w chwili, gdy szaleniec 
strzelał do małej bratanicy. Dziewczyna 

usiłowała go obezwładnić, lecz Symano- 
wlcz odepchnął Ją I oddał w jej kierunku 

dwa strzały, raniąc ją clężko. 

  

Marię Roślewską przewieziono w sta- 

Mołodecznie, gdzie poddano ją natych. 

miastowej operacji wyjęcia kuli. Stan Roś- 

lewskiej jest nadal bardzo ciężki. 

Obezwładnionego furlata przewiezio- 

no wpierw do aresztu policyjnego w Gród 

ku, zaś stamtąd do Mołodeczna, gdzie 

poddano go 

OBSERWACJI PSYCHIATRYCZNEJ. 

Dochodzenie w tej sprawie spoczywa 

w ręku rejonowego wiceprokurafora, Tra- 
glczny wypadek wywarł w całej okolicy 
silne wrażenie, (6). 

Wielka wygrana IV klasy 43 Loterii 

zł 75.000 na nr 

108375 

padła w 3-m dniu ciągnienia w znanej ze szczęścia kolekturze 

J. WOQL ANQGQW 
Warszawa, Marszałkowska 154. Konto P. K. O. 18.814, 

Losy I klasy są już do nabycia. 

należy walczyć z pokątną sprzedażą 
alkoholu, którą dzisiaj trudni się każ- 
dy sklep na wsi. Do walki z alkoho- 
lizmem muszą stanąć wszyscy: po- 
licja, księża, nauczycielstwo, organi- 
zacje społeczne, a. przedewszystkim 
rodzice. 

Wszyscy ci, co chcą walczyć z al- 
koholizmem, walkę tę muszą тохро- 
cząć w pierwszym rzędzie od siebie, 
jednym słowem — ci co chcą wal- 
czyć, muszą sami przestać pić. Mó- 
wiąc o szkodliwym działaniu olkoho- 
lu na młodzież mam na myśli fakt, 
że alkohol działa, jako bodziec przy- 
śpieszający bójki, Natomiast bezpo- 
średnią przyczyną bójek są inne spra- 
wy; mianowicie zazdrość o dziewczy- 
nę itp. 

Bardzo często przyczyną bójek jest 
„podjudzanie“ stron powaśnionych 
przez inne postronne osoby, które 
chcą mieć widowisko „urozmaicają- 
ce“ zabawę lub wesele. Znam właś- 
nie takich paru ze swojej wsi, którzy 
chociaż żonaci jednak zawsze przy- 
chodzą na wieczorynki i wesela, gdzie 
starają się wszelkimi sposobami spo- 
wodować bójkę. Właśnie tych „podju- 
dzaczy* należałoby karać nie mniej 
ostro niż samych wykonawców bójek 
Sporo jest bójek o dziewczynę i te 
bójki są najkrwawsze, gdyż sięgają 
one do bardzo niskich instynktów — 
walki samców o posiadanie samicy, 
w czym ludzie nieraz przodują nawet 
przed zwierzętami. Natomiast niektó- 
re awantury wiejskie kończą się zupeł 
nie bezkrwawo i humorystycznie. Dla 
przykładu opowiem jeden obrazek z 
bieżącego roku. Ciepła sierpniowa 
noc. Godzina druga nad ranem... Ze 
snu budzi mnie przeraźliwy głos... 
„Ba a a raniciel... Bjuć mieniel... Zry- 
wam się z łóżka. Chwytam za rówol- 
wer. Wybiegam na podwórze. Za sa- 
dem słychać przeraźliwe głosy tego, 
którego rzekomo biją. By lepiej zo- 
baczyć sytuację w ukryciu drzew 
biegnę do płotu. Za płotem w odleg- 
łości paru kroków spostrzegam sa- 
motnego chłopca, który wrzeszczy, że 
go biją. Sam zaś trzyma oprawioną 
kosę, którą jak Głowacki wywija nad 
swoją podchmieloną głową, grożąc 
nieprzyjacielowi, którego zupełnie nie 
widać. Po paru minutach takiego 
wrzasku, całą wieś była na nogach. A 
gdy zauważył mój sąsiad, iż Kostuś 
(imię bohatera) wywija jego kosą, na- 
tychmiast wraz ze swoim synem obez 
władnili Kostusia. Zaś zakończenie 
całej awantury było takie, iż „boha- 
ter-Kostuś* zmykał do domu, ale nie 
ze strachu, tylko ze wstydu... 

W walce z nożownictwem daje 

/ 

  

  

dobre rezultaty urządzanie zabaw w 
„Šwietlicach“, gdyż na takich zaba- 
wach przeważnie jest nauczyciel, a 
czasami i policja. Bardzo dodatnio 
wpływa, gdy na zabawie dać moż- 
ność patrzenia za porządkiem właśnie 
tym, którzy zwykle sami rozpoczynają 
awantury. Mówię o tem na podstawie 
praktyki, gdyż sam często stosuję to 
w swojej wsi, gdzie zauważyłem, iż 
ten który dostał funkcję porządkowe- 
go starał się być lepszym. Pamiętam 
jeden wypadek, gdy na zabawę i przed 
stawienie, które organizowałem ze 
swoją młodzieżą, przychodzi kilku- 
dziesięciu chłopców z sąsiednich 
dwóch wsi z nastawieniem — mocno 
„pobuszować". Powiadomiono z po- 
licji, iż nie mogą przybyć, gdyż wszy- 
scy policjanci są zajęci ważniejszymi 
sprawami. Wpadłem na pomysł. Wo- 
łam do siebie pięciu najmocniejszych 
chłopców ze swojej wsi, którzy są ob- 
znajomieni z awanturami. Powiedzia- 
łem do nich: „Jeżeli wy podejmiecie 
się patrzeć za porządkiem, to dzisiaj 
zabawa i przedstawienie odbędzie się, 
a jeżeli nie to zabawy dzisiaj nie bę. 
dzie". Po pewnym namyśle zgodnie 
odpowiedzieli, iż zgadzają się patrzeć 
za porządkiem. Z początku było 
spkojnie, jednak gdy wypili kilkana- 
ście litrów „zła krew* zaczęła się bu- 
rzyć. Wówczas swoim pięciu wskaza- 
łem najgroźniejszych dwóch. Nastą- 
piło krótkie Śpięcie. Pięciu jest więcej 
od dwóch, więc dwóch wyrzucono, a 
dla reszty był to przykład. Zabawa do 
końca trwała spokojnie. Znowu na 
podstawie obserwacji zauważyłem, że 
jeżeli miejscowa młodzież będzie się 
starała unikać awantur, „goście”* rzad 
ko kiedy rozpoczną bójkę. 

Prócz tego uważam, iż dobrze by- 
łoby, gdyby policja czasami robiła re- 
wizje na zabawach i konfiskowała no- 
że i świncówki. Tak samo czasem 
głównych „speców* od bójek przymy- 
kać na czas odbycia się zabaw. Sądzę, 
jednak, iż niezły byłby środek zapo- 
biegawczy bójkom, organizowanie kar 
nych obozów (oddziałów) pracy — 
częściowo płatnej gdzieby mogli znani 
„bohaterowie* wyładowywać swoją 
energię z pożytkiem dla społeczeńst- 
wa i dla państwa. Jako łagodniejsze 
sposoby w walce z nożownictwem mo- 
gą być urządzane odpowiednie poga- 
danki lub bezpośrednie rozmowy z ty 
mi co lubują się w bójkach. Jednak 
by te rozmowy odniosły korzyść, mu- 
szą być prowadzone przez tych, kłó- 
rzy mają bezsprzeczny autorytet w da 
nym środowisku. Bardzo dodatni 
wpływ mają częste rozmowy z rodzi- 
cami w sprawie walki z nożown:ct- 

W. niedzielę 15 bm. przyjeżdża do 
Wilna na mecz z „Elektrifem" drużynowy 
mistrz Lwowa 1 finalista drużynowy mi- 
strzostw Polski — Klub Sportowy „Le- 
chia" — Lwów. i КО 

„Lechia" przyjeżdża w swym najsił- 
niejszym składzie, a mianowicie: w wadze 
muszej walczyć będzie Kuzmiński, nowo- 
pozyskany zawodnik ze Śląska, ma roze- 
granych 32 wałk, vw tym zwycięstw 16; w 
wadze koguciej Olbert, długoletni repre- 
zentanł Lwowa, stoczył walk 74; w wa- 
dze piórkowej wystąpi Górecki, stały re- 
prezentant Lowa, b. mistrz Śląska, sto- 

Wydział Spraw Sędziowskich Wil. O. Z. B. 

podaje do wiadomości, że 16 stycznia br. 

rozpocznie się kurs dla sędziów pięściarskich 

który obejmie 10—12 wieczorów po 1—2 g. 

Program kursu składa się z dwóch czę 

ści: 1) Teoretyczna — przepisy, regulaminy 
i statut; 2) Praktyczna — sędziowanie w rin 

gu na punkty i na czas, 

Pierwszy wykład odbędzie się 16 bm. 6 
godz. 19 w Okr. Ośrodku WF — Wiilng, ul. 
Ludwisarska 4. 

Warunki przyjęcia: Kandydaci na kurs 
— pełnoletni obywatele państwa polskiego o 

nienagannej przeszłości, winni złożyć pisem 

ne zgłoszenie zaopatrzone w podpisy dwóch 

sędziów bokserskich lub członków władz 

Zzióż ofiarę 
ma walkę z ralkiesm   

  

OGŁOSZENIA 
ŚWIĄTECZNE do 

„KURJERA WILEŃSKIEGO" 
na warunkach specjalnie dogodnych | 

przyjmuje 

Biuro Ogłoszeń | 

diam Grabowskiego 
w Wilnie, Garbarska 1, tel. 82 

-—) Kosztorysy na żądanie (— 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś o godz. 8.15 po poł, 

Uczymy Lambeth - Walk'a 
Rewia Karnawałowa 
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0d Administracji | 
Poczynając od stycznia 1939 r. 

dla ułatwienia Naszym Wiłeń- 
skim Prenumeratorom regulo- 
wania należności za prenumera- 
tę wprowadzamy inowację — 
inkasowanie prenumeraty przez 
listonoszów pocztowych. W 
pierwszych dniach każdego mie- 
siąca będą zgłaszać się listono- 
sze pocztowi, przedstawiające do 
zapłacenia sumę należnej prenu- 
meraty = doliczeniem częścio- 
wych opłat pocztowych w sumie 

    15 gr. Na wpłacone sumy będą 
wydawali pokwitowania. 
Mamy nadzieję, że Nasi Pre- 

numeratorzy pozytywnie ocenią 
wprowadzenie przez nas tych 
udogodnień i nie utrudniając 
pracy funkcjonariuszów poczto 
wych będą płacili im całą nalež 
ność przy pierwszym zgłoszeniu 
się po zapłatę. 

 PREEUSTYNEPESEEWĘZYAOPCJCYRIDWE PETOOWZRCYWYJ SRRERANKARSCEJ 

wem. Znam taki wypadek, iż burzli- 
wemu młodzieńcowi nikt nie mógł dać 
rady, a rodzona matka święciła go 
„wienikiem* jak baranka. Dalej, do- 
brym środkiem zapobiegawczym wal- 
ce „nožowej“ jest organizówanie po 
wsiach sportu. Gdyż jeżeli młodzie- 
niec spoci się przy siatkówce, nie bę- 
dzie skory do Świncówki. 

Kończąc swój artykuł zwracam się 
z gorącym apelem do was Stasiuki, 
Właduki, Antuki, Januki i Franuki, 
rzućcie precz od siebie świncówki 
i noże, weźcie do ręki motyki i książ- 
ki, jak teraz walczycie nieraz krwa- 
wo o błahe sprawy, walczcie dalej do 
potu i krwawych mozoli o lepsze jutro 
swoich wiosek. A gdy poświąteczne 
gazety nie przyniosą ani jednego wy- 
padku bójek wiejskich, dzielni chc: 
py będziecie dumni ze swego zwy-   cięstwa nad sobą. 

-N. Krasowski, 

— В a 

Kurjer Sportowy am 

Mstrz bokserski Lwowa „Lech'a“ w Wilnie — 
czył 125 wałk; w wadze lekkiej walczyć 
będzie Sidełnikow wicemistrz okręgu, sto 
czył 109 wałk między innymi zremisował 
z Rothalcem; w wadze półśredniej starto- 
wać będzie Różański, b. zawodnik PAS— 

"| Katowice, reprezentant Śląska i. Lwowa; 
w wadze średniej wystąpi. Podkowicz, któ- 
ry rozegrał 26 walk i jest największym ta. 
leatem bokserskim Lwowa; w wadze pół 
ciężkiej walczyć będzie Baranowski, 4 
krołny mistrz Lwowa; w wadze ciężkiej 

wystąpi znany zawodnik  Szwarkowski; 

6-ciokrotny mistrz Lwowa. 
Mecz ten wzbudził w sterach sporto- 

wych Wilna zrozumiałe zainteresowanie. 

Kurs dla kandydatów na sędz'ów bokserskich 
PZB lub Wił. OZB oraz wpłacić 8 zł. tytu 

łem wpisowego. Zgłoszenia przyjmuje sekre 

tariat Wil. OZB w Okr. Ośr. WF Wilno, ul. 

Ludwisarska Nr. 4 (II piętro) w godz., od 

9 do 15, : 

Termin zgłoszeń upływa 15 bm. 

—0$0—. ы 

62 absolwentów pierwszego 
Kursu Łyżwiarskiego | 

IW ubiegłą niedzielę odbyła się uroczy- 

stość zakończenia pierwszego kursu łyżwiar 

skiego. Wśród licznie zgromadzonej publicz 

ności, przed komisją sędziowską kursanci 

w liczbie 62, zdali egzamin sprawności łyż 

wiarskiej. 3 zostało wyróżnionych za jazdę 

(Łukaszewiczówna, Grabiańska i Kisiełów: 

na), 9 przyznano odznakę łyżwiarską Wil 

O. T-wa Łyżwiarskiego. Po czym odbyła się   wspólna fotografia. 

Z teki policyjnej 
WIELKI POŻAR” 

Wskutek nadmiernego na- 
palenia w plecu wybuchł 
wczoraj pożar w mieszkaniu 
Romana Gołąba (ul. Szkaplei | 
na 37). Oglen rozszerzył się 
gwałtownie. Spaliło się całe 
urządzenie mieszkania, ubra- 
nie i część dachu. 

Straż ogniowa pożar zlik- 
widowała. 

Straty, według prowizorycz 
nych obliczeń, sięgają 2 tys, 

zł. (c). 

ZAGINIĘCIE 

Anna Łuszczyńska (Malino- 
wa 19) powiadomiła policję 
© zaginięciu mąża Aleksan- 
dra, zdradzającego ostatnio 
objawy choroby umysłowej. 
Aleksander Łuszczyński wy- 
szedł z domu kilka dni temu. 

(<). 

OSKARŽYL ŽONĘ 
O KRADZIEŻ * 

Wincenty Podhajny (To- 
warowa 15) powiadomił po- 
licję, że żona jego Maria, za- 
brała z mieszkania ubrania, 
pościel I zbiegła. (<). 

SEZONOWA KRADZIEŽ 

Józef Piotrowski zam. w 
Wołokumpii powiadomił po- 
licję o kradzieży nart. 

Dchodzenie wykazało, że 
kradzieży dokonał Jan Zda. 
nowicz. W mieszkaniu Zdano 
wicza znaleziono skradzione 

narty. (<). 

AFERA WEKSLOWA 

$ Policja wpadła na trop po- 
mysłowej afery wekslowej w 
sierach kupieckich, 

Szczegóły tej afery ne ra- 

zle trzymane są w tajemnicy. 

(<). 
EETET SIA T PEN AĄ 
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DRUKARNIA 
INTROLIGATORNIA 

„ZNICZ" 
Wilno, ul. Biskupia 4, 

Telefon 3-40 
Dzieła książkowe, książki 
dla urzędów, bilety wizy- 
towe, prospekty, zapro- 
szenia, afisze i wszelkiego 
rodzaju roboty drukarskie 

WYKONYWA 
— PUNKTUALNIE — 
TANIO i SOLIDNIE 

: i T, 
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Dziś: Honoraty i Hygina 

Jutro: Modesta M. 

Wschód słóńca — g. 7 m; '40 

Zachód słońca — g. 3 m. 13 

Sposirzeżeria Zakładu Meteorologii USE 
w Wilnie 2 dn. 10.1. 1939 r. : 

Ciśnienie 746 sa 
Temperatura šrednia — 2 

' Temperatura najwyžsza - 3 
Temperatura najniższa — 

 —ohotQpad 13,3 ` 
Wiatr: zachodni 

   

" PRZEWIDYWANY PRZEBIEG POGOD 
' W DNIU 11 BM, 

W Wileńskim i na Polesiu pochmurno 
z opadami śnieżnymi przy lekkim mrozie. 

"Na pozostałym obszarze kraju chmurno z 
rozpogodzeniami. Temperatura w pobliżu 
zera. Umiarkowane wiatry zchodnie i pół. 
nocno-zachodnie. 

KRONIKA HISTORYCZNA: 

1386. Wybór ks. WŁ Jagiełły na króla. 
1706 Wkroczenie Szwedów do Warszawy 
1919 Powstanie Państw. Rady Aprowiza- 

tyjnej. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK 
Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

teki: Jundziłła (Mickiewicza 33); S-ów 
Mańkowicza (Piłsudskiego 30); Chróścic- 
kiego i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); 
Filemonowicza i Maciejewicza (Wielka 
29); Pełkiewicza i Januszkiewicza (Zarze- 
cze 20). 

Ponadło słałe dyżurują apteki: Paka 
(Anlokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

— Osobiste. W zaproszeniach na Bal Rol 
ników w dn, 14 bm. oraz ogłoszonej w pra 
sie liście PP. Gospodyń tego Balu omyłko 

"wo zostało opuszczone nazwisko P. Inż. Mie 
„ezysławowej Żyżniewskiej, za co ją najmoc 

„niej przeprasz Tomitet Organizacyjny Balu 
Rolników. т 

aoaó Aka "MIEJSKA. 
* + — Lokale jednolzbowe są wolne od 
iwiadczeń zimowych. Komitef akcji po- 
mocy zimowej otrzymał wyjaśnienie, iż 
świadczenia pobierane od lokali w okre. 
sie 5 miesięcy zimowych, nie powinny 
być w żadnym wypadku wymierzane oso- 
bom zajmującym mieszkania jednoizbowe, 
© ile ich zarobki nie przekraczają stawek 
podlegających dobrowolnemu opodatko- 
waniu, 

SPRAWY SZKOLNE 

— „INSTYTUT GERMANISTYKI”, Wiel- 
ka 2 m. 1 nad Szirallem. Nowe grupy na- 
uki języka niemieckiego. 

ZE ZWIAZKÓW I STOWARZYSZE” 
— Walne zebranie Zw. Podoficerów 

w s. s. Zarząd Okręgowy Związku Podofi- 
cerów Wojska Polskiego w stanie spo. 
czynku — Wilno, zawiadamia członków, 

„łe 22 stycznia br. o godz. 15.30 — w 
pierwszym terminie, a o godz. 16 — 
w drugim terminie odbędzie się roczne 
walne zebranie w lokalu własnym przy ul, 
św. Anny 2. Przybycie obowiązkowe. 

— Walne zebranie Stowarzyszenia 
Mieszkańców Wilna. 18 stycznia 1939 r. 
w lokalu przy ul. Zamkowej nr 4 odbędzie 
się o godz. 19 zwyczajne walne zebranie 
„członków Stowarzyszenia Mieszkańców 
m. Wilna. O ile w tym terminie walne ze- 
branie nie dojdzie do skutku wobec ma- 
lej ilości członków nasłępne walne ze- 
branie, które będzie prawomocne nieza. 
leżnie od ilości obecnych, zostało wyzna- 
czone na godz. 19 i pół w tymże dniu 

V Iokalu. gaj 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
‚ 354 Środa Literacka, W dniu 11 bm. dr. 

Witold Kierzkowski konserwator wileński 
— wygłosi interesujący odczył z przezro 
czami pł. „Najnowsze prace wykopalisko 
we na słarym zamku w Grodnie”. Po od- 
czycie przewidziana dyskusja. 

— Zjednoczenie Polskiej Młodzieży 
Pracującej „Orlę” w Wilnie komunikuje, 
że dziś o godz. 20 (Świeflica przy ul. Św. 
Filipa) p. Słanisław Merło wygłosi poga- 
dankę o Junackich Hufcach Pracy, 

— „O czym młode matki wiedzieć po- 
winny”. W miejskim Ośrodku Zdrowia 
Nr 2 przy u. Kijowskiej 43 we czwartek 
dnia 12 bm., o godz. 18 dr Halina Mu. 
'awska wygłosi odczyt nt, „O czym mło- 
de matki wiedzieć powinny”. Wstęp wol. 
1y tylko dla kobiet. 

3 ZABAWY 
— Dancing Akademickiego Koła Wilnian 

w Poznaniu odbędzie się dnia 14 stycznia 
(sobota) o godz. 21 w Domu Akademickim 

bid 

  

przy. Górze Bouifałowej. Strój wizytowy. 
Wstęp 2 — akad. 1.50. Tani bufet. Zapro- 
szenia 'gratis u B. Sztralla (róg Tatarskiej) 
od godz. 18 do 20. Na ' 

н "NOWOGRODZKA 
— „Nowogródzkie T-wo Wydawnicze* 

Zawiązał się w Nowogródku komitet organi 

zacyjny stowarzyszenia p. n. „Nowogródzkie 

Towarzystwo Wydawnicze” z senatorem Ja 

nuszem Wielowieyskim na czele. Zebranie 

organizacyjne towarzystwa odbędzie się w 
dniu 4 lutego rb. Celem tegoż stowarzysze 
nia będzie uaktywnienie życia społeczno 
kulturalnego Nowogródczyzny. 

LIDZKA 
— Dyrektor szpiłala państwowego 

przeniesiony na emeryturą. Długoletni dy. 
rektor szpiłala państwowego w Lidzie p. 
dr Stefan Kozubowski został przeniesiony 
w słan spoczynku. Dr S$. Kozubowski na 
gruncie lidzkim znany był jako wybiłny 
działacz społeczny. 

— Oddział położniczy w szpitalu ży- 
dowskim. W ostatnich dniach uruchomio. 
ny zosłał przy szpiłalu żydowskim w Li- 
dzie oddział położniczy, który liczy 20 
łóżek. * 

— Tradycyjna choinka w ZPOK. 8 bm. 
w szkole powszechnej nr 2 odbyla się tra- 
dycyjna choinka dla dzieci ZPOK w Li. 
dzie. Na program złożyły się: insceniza- 
cje, tańce i śpiewy dziatwy z przedszkola 
ZPOK. 

— Nowy dyrektor kino-teafru „Era” w 
Lidzie. Przybył do Lidy nowy dyrektor 
kino-teatru „Era“ w Lidzie p. Jerzy Dlus- 
ki, który objął kierownictwo po dyr, K. 
Tomaszewiczu, 

— Częściowe unieruchomienie fabryki 
wojłoków. Po dwutygodniowym wymó- 
wieniu pracy robotnikom fabryki. sukna 
i wojłoków Żyżemskiego w Lidzie zosta- 
ła częściowo unieruchomiona. Zwolniono 
£ pracy 41 robotników. Zwolnienie to na 
stapilo z powodu małego zbytu wypro- 
dukowanego materiału. W chwili obecne! 
fabryka Żyżemskiego zatrudnia 12 robot. 
ników. r 

L -— Wžnowieno „komunikację na linii 
la—Bielica. W osłainich dniach wzno- 

wiono komunikację autobusową lidzkiej 
spółki samochodowej na linii Lida—Bieli. 
ca. W chwili obecnej autobusy kursują je- 
dynie na linii: Lida — Wilno, Lida — Iwie 
i Lida — Bielica. 

— ZWŁOKI KOBIETY. Przed paru 
dniami Jan Kłyszejko, urzędnik Wil. Pry- 
wainego Banku Handlowego w Lidzie, 
znalazł w ubikacji na podwórzu zwłoki 
kobiety, Kłyszejko zameldował o powyż. 

   

„szym w komisariacie PP. W wyniku do- 
chodzenia ustalono, że jest fo 40-lefnia 
Anna Kłyszejko, panna, krawcowa stale 
zamieszkała we wsi Suchwalnia, gm. lidz- 
kiej, która od dłuższego czasu cierpiała 
na serce. Śmierć nastąpiła wskutek ataku 
sercowego. Zwłoki zostały przewiezione 
do kostnicy przy szpiłalu państwowym w 
Lidzie. 

— ZMARŁ NA WOZIE. Mieszkaniec 
wsi Bile, gm. dziewieniskiej Jan Stefano. 
wicz, jadąc ze stacji kolejowej Bieniako- 
nie do miasteczka w towarzystwie poste. 
runkowego | zatrzymanej kobiety lekkich 
obyczajów — nagle zasłabł | zanim dos- 
łarczono go do miejscowego lekarza, 
zmarł. Lekarz orzekł, że śmierć nastąpiła 
wskutek ataku sercowego, 

— NAGŁY ZGON STARUSZKI. W cza 
se nieobecności męża Stanisława Sawic- 
klego zmarła nagle w domu jego żona 
60-letnia Józefa Sawicka. Lekarz Okręgo 
wej Przychodni orzekł, że śmierć starusz- 
ki nastąpiła wskutek zachłysnięcia się 
krwią, pochodzącą z krwotoku płucnego. 

— WYBICIE SZYB NA UL. FALKOW- 
SKIEGO. Przy ul. Falkowskiego nr 6 w 
Lidzie nieznani sprawcy wybili szyby w 
oknach wystawowych | w drzwiach. Po- 
szkodoweny Kazimierz Bobryk straty ob- 
licza na sumę 130 zł. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Plerwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

  
  

BARANOWICKA | 
— (Tradycyjna choinka i opłatek ku- 

piectwa chrześcijańskiego w Baranowi- 

cząch. Tegoroczna tradycyjna choinka 
i opłatek kupiectwa chrześcijańskiego w 
Baranowiczach w sali Ogniska Urzędnicze 
go 6 stycznia br. — odbyły się w serdecz- 
nej atmosferze zespolenia kupiectwa chrze 
ścijańskiego ze społeczeństwem i w nad- 
zwyczaj podniosłym nastroju scharmonizo 

| wania. wszystkich , wysiłków chrześcijań- 
skich wobec problemu unarodowienia ży 
cia gospodarczego w Baranowiczach. 

Na uroczystość prócz licznie przybyłe 
go kupiectwa chrześcijańskiego,  zapro- 

szeni zostali przedstawiciele władz admi- 
nistracyjnych z wicestarostą Pazniewskim 
na czele; władze miejskie reprezentował 
burmistrz inż. Wolnik, poza tym przybyli 
prezesi wszystkich organizacji społecz- 

nych, przedstawiciele wojska i policji oraz 
cały szereg zaproszonych gości, 

Uroczystość rozpoczęła się przemówie 
niem i tradycyjnym przełamaniem opłat- 
ka przez prezesa Słow. RP w Baranowi. 
czach J. Karasia. Następnie przemówienia 
wygłosili wicestarosta Pazniewski,  bur- 
mistrz inż. Wolnik, prezes Zw. Polskiego 

K. Ołdziejewski, prezes Rzem. Chrześcijan 
Jarocki itd. | 

Podczas uroczystości zosłały rozdane 
dyplomy honorowe wyróżnienia i uznania 
za zasługi na polu zawodowej i społecz- 
nej pracy kupieckiej, które przyznało 
Stow, Kupców Polskich dla pp. Bukow- 
skiego Józefa, Hilarego Witkowskiego, 
Konstantego Chwolki i Jana Zambrzyc- 
kiego. 

— Wojsko niesie kulturę na wieś. Wieś 

Uznogi, kolo Baranowicz jest jedną z tych 

szczęśliwych miejscowości, które doznały 

szczególmiejszej opieki ze strony armii. — 

Przed kilku laty losem młodzieży i dzieci 
tej wsi zainteresowało się koło podof. z puł 

ku ułanów i wybudowało tutaj szkołę pow. 

im. ś. p. gen. Stefanii Skotnickiej, w roku 

zaś ubiegłym wojsko wydało około 1000 zł. 

na urządzenie ogródka i placu przy szkole 

i szkołę ogrodziło. 

Wkrótce też powstało we wsi Koło Mł» 

dzieży Wiejskiej i rozpoczęła się praca kul 
turalno-oświatowa. Co roku też dzielni opie 

kunowie w mundurach żołnierskich nie za 
pominają też o sprawieniu prezentów gwiaz 
dkowych dla dziatwy tej wsi. 

7 stycznia br. dziatwa i młodzież wsi 

„Uzmogi przeżyła podniosłe chwile przy tra 

dycyjnej choincę. Dziatwa szkoły odegrała 

okolicznościową: komedyjkę, odśpiewała sze 

reg kolęn i za to została obdarowana sło- 

dyczami i paczkami, zawierającymi wiele 

niespodzianek. Następnie rozpoczęła się za 

bawa dla młodzieży starszej przy akompa 

niamencie orkiestry wojskowej z Barano- 

wiez. 

— Nowość w „Oazie*, Znany i popułar- 
ny w Baranowiczach ogród - restaurecja 

„Oaza” W. Stachno, ul. Mickiewicza 51. z 
dniem 1 stycznia 1939 r. wprowadził do swe 
go programu codziennych rozrywek pierw- 
szorzędny duet pod kierownictwem znanej 
skrzypaczki Krzyžanowskiej. Kto chce się da 

brze zabawić i zjeść porządny obiad, kolację, 
iub śniadanie, niech odwiedzi „Oazę”. 

— RESTAURACJA DAŃCING „USTRO 
NIE*. Restauracja Dancing „Ustronie' w Ba. 
ranowiczach ul. Mickiewicza Nr. 1 jest jed 
nym z najwytworniejszych lokali rozrywko 
wych w województwie, gdzie zbiera się ete- 
gancka i kulturalna elita. Z dniem 1 stycz. 
nia br. występuje: słynny, atrakcyjny balet 
Saradowa, który swymi rewelacyjnymi tań 
cami zadziwia najwybredniejszych gości. — 
Przygrywa sekstet muzyczny z Poznania, — 
Podczas dancingu urządzane są różne gry 
| niespodzianki karnawałowe. Początek za- 
bawy codziennie o godz. 21. Wstęp bez 
płatny. Zarząd. 

— POŻAR W SZKOLE POWSZECH- 
NEJ. We wsi Zwierowszczyzna, gm. Mol- 
czadź w szkole powsz. od silnie napalo- 
nego pieca zapaliła się ściana. Pożar da- 
ło się zlokalizować I dlatego nie wyrzą- 
dził on większych strat, 

* * * 

We wsi Mocalisz, gm. Dobromyśl past 
wą płomieni padły zabudowania Szawiela 
Józefa. Pożar powstał wskutek wadliwej 
budowy pieca. 

SŁONIMSKA 
— Zawieszenie Zw. Rzemieśników Žy- 

dów w Dereczynie. Starosta powiałowy 
słonimski zawiesił działalność Związku 
Rzemieślników Żydów w Dereczynie pod 
Słonimem. 

T IS TT DISKO ESTA 

Klub Demokratyczny interesuje sie 
również sprawą biztoruską ? 

Podług krążących wersyj, Klub Demo- 
kratyczny w Wilnie, który niedawńo ogło 
sił deklarację polsko-litewską przeprowa- 
dził również rozmowy z przedstawiciela- 

mi mniejszości białoruskiej. W wyniku 
tych rozmów do odnośnych władz złożo- 
ny miał być memoriał w sprawie mniejszo 
ści białoruskiej.       

Kiedy otrzymuje Pan(|) gazetę ? 
Mieliśmy w statnich dniach szereg reklamacji z powodu 

opóźnienia w dostarczeniu „Kurjera Wileńskiego" naszym Pre- 

numeratorom poza Wilnem i w Wilnie. Działo się to nie z wi- 

ny wydawnictwa, a jedynie albo z winy poczty, albo roznosicieli. 

Ponieważ chcemy usunąć wszystkie braki w dostarczaniu nasze- 

go pisma, a o wielu z nich nawet możemy nie wiedzieć, prosi- 

my naszych Czytelników o reklamowanie wszystkich wypadków 

spóźnionego dostarczania pisma. Najlepiej wg wzoru na odwro+ 

cie pisemnie lub telefonicznie na nr 99. toń 

  

MIEŚWIESKA 
— Nieco o spółdzielni mleczarskiej w 

Nieświeżu. Zarząd spółdzielni mleczar- 
skiej w Nieświeżu zwolnił z zajmowane- 
go stanowiska Kierownika technicznego 
p. Michała Dankiewicza, który nie vdpo- 
wiadał warunkom swego zawodu, Na je- 
go miejsce zosłał zaangażowany p. Ma- 
ksymilian Samkowicz, który ostatnio pra- 
cował w powiecie głębockim. Spółdziel- 
nia ta rozwija się pomyślnie i rokuje wiel 
kie możliwości dalszego rozwoju. Dotych 
czas przerobiono już ponad 800 tys lifrów 
mleka i wypłacono udziałowcom ponad 
100 tys zł z tytułu należności za dostar. 
czone mleko i procentów od posiadanych 
udziałów. Wyroby spółdzielni znajdują 
zbył nie tylko na rynku rniejscowym, ale 
są eksportowane do Warszawy i za gra- 
nicę. 

POLESKA 
— Wileński Bank Ziemski, który po. 

siada majątek we wsi Bogdanówka pow. 
pińskiego, żywo interesuje się szkołą w 
łejże wsi. 

W czasie budowy nowego budynku 
szkolnego, Wileński Bank Ziemski ofiaro- 
wał materiał budowlany w sumie 200 m*, 
wskutek czego budynek mógł być prędko 
i tanio wykonany. 

Obecnie po wykończeniu budynku 
Wil. Bank Ziemski nadal opiekuje się 
szkołą, a na gwiazdkę w br. ofiarował 
szkole 100 zł na zakup pomocy nauko. 
wych, 

Za tę akcję w imieniu grona nauczy. 
cielskiego i dziatwy szkolnej składam Za. 
rządowi Wil, Banku Ziemskiego a w szcze 
gólności p. dyr Raubie oraz poslowi K. 
Szczyttowi, który pośredniczy w tej akcji 
— najserdeczniejsze podziękowanie. 

Tadeusz Kolaman 
Kierownik szkoły w Bogdanówce, 

WOŁYNSKA 
— Rozbudowa Krzemieńca. Samorząd 

miejski w Krzemieńcu w planie inwesty- 
cyjnym, dotyczącym rozbudowy miasta, 
projektuje realizację b. poważnych in- 
wesłycji. Prócz gmachów pod szpiłal po- 
wiatowy i starostwo, kórych budowa roz- 
pocznie się na wiosnę rb., przeprowadzo 
na zostanie również budowa wodociągu 
oraz urządzeń kanalizacyjnych, niezbęd- 
nych dla Krzemieńca. Istnieje 
plan przeprowadzenia drugiej arterii ko- 
munikacyjnej, równoległej do ulicy Sze- 
rokiej a biegnącej pod górami Dziewi. 
czą, Czercą | Bony, która rozwiązałaby 
zagodnienie dróg komunikacyjnych 

| 
również   

Administracja. 
EDP 

RADIO 
ŚRODA, dnia 11 stycznia 1939 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik Roa 

ny. 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja i 
szkół. 8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Muzyka 
poranna 8.50 Odcinek prozy. 9.00 NWA 

11.00 Audycja dla sz--6ł. 11.25 Koncert sa 

fomczny. 11.57 Sygnał czasu i hejnał, 12.0: 
Audycja południowa. 13.00 Wiadomości & 
miasta i prowincji. 13.05 Chwilka Przyspo 

sobienia Wojskowego Kobiet. 13.10 Koncert 

muzyka lekkiej. 14.00 Przerwa. 15.00 Nasz 
koncert — audycja dła dzieci. 15.30 Muzyka 

obiadowa w wyk. Orkiestry hozgł. Wil. 16.00 

Dziennik popołudniowy. 16.05 Wiadomości 

gospodarcze. 16.20 Dom i szkoła, 16.35 Pieš 

ni w wykonaniu Krystyny Madejskiej. 17.00 

„Legion polski w Finlandii" — odczyt. 17.15 
Muzyka taneczna. 17.50 „Polskie sukcesy 

szybowcowe” — pog. 17.57 Audycja KKO 
18.00 Sport na wsi. 18.05 Kwadrans cytry 
w wyk. Witolda Jodko. 18.20 Gra Wilhelm 
Backhaus. 18.30 Nasz język. 18.40 Dyskutni- 

my: „Rekord czy zdrowie". 19.00 Koncert 

rozrywkowy. 20.35 Audycje informacyjne. 

21.00 Recital chopinowski w wyk Janiny 
Wysockiej - Ochlewskiej. 21.30 Wieczór au 
torski Juliusza Kaden Bandrowskięgo. 22.00 

Teka wileńska: „Spór o autorytet" dialog w 

opr. dr. S. Wawrzyńczyka i E. Aniszczenki 

22.15 Nowe nagrania z płyt. 23.00 Ostatnię 
wiadomości t komunikaty 

CZWARTEK, dnia 12 stycznia 1939 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7,00 Dziennik por. 
ranny, 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla 
szkół. 8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Muzyką 
poranna. 8.50 Odcinek prozy. 9.00 Przerwa 

11.00 Audycja dla szkół. 11.25 Operetki fran 
cuskie i niemieckie, 11.57 Sygnał czasu i hej 
rał. 12.03 Audycja południowa. 13.00 Wiado 
mości z miasta i prowineji, 13.05 Baśnie, le 
gendy, baHady, 14.00 Przerwa. 15.00 Rozmo 
wa technika z młodzieżą. 15.15 Kłopoty i ra 
dy. 15.30 Muzyka obiadowa. 16.00 Dziennik 

popołudniowy. 16.08 Wiadomości i gospodar 
cze. 16.40 Utwory na, dwa fortepiany. 

17.25 Informacje turystyczne. 17.30 Piękna 
czytelniczka zbrzydła — felieton. 17.40 Arie 
t pieśni w wyk. Wandy Roessler - Stokow 

skiej. 18.00 Przegląd prasy sportowej. 18:05 
Koncert kameralny. 18.20 Skrzynkę ogólną 

prowadzi Tadeusz Łopalewski. 18.30 „Muzy 
ka ludowa i jej wpływ na muzykę artyvstycz 
ną — gawęda. 19.00 Koncert rozrywkowy. 
20.35 Audycje informacyjne. 21.00 „Cyklon* 
powieść mówiona. 21.15 Muzyka z płyt. 21.30 
Oryginalny Teatr Wyobraźni: „Achilles Chruś 
cik* — dramat radiowy. 22.00 Pogrłdanke ra 
diotechniczną prowadzi M. Galski, 22.10 Kon 
cert Klubu Mnzycznego. 22.50 Koncert muzy 
ki lekkiej. 23.00 Ostatnie wiadomości i ko- 
mumikaty. 23.05 Koncert muzyki polskiei 
23.55 Zakończenie programu. Uwaga! 16.20.W 
sklepie detalicznym — pogadanka. 

„STIKLAS лЕНЕИ 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Plerwszorzędny — Ceny przystępne 
| Telefony w pokojach. Winda osobowa 
WSKETNRZNSADAEZTĄ SRA 

  

   
  

E ATS LIKS EE ona ATRANKOS ITS EISS STT 

W p'zejeździe przez Warszawę 

    

Prawdziwą sensacją dla koresponden- | lenia. Wobec tego Grover wyjechał do 
fów zagranicznych w Warszawie był prze 
jazd przez Warszawę w dniu 6 stycznia 
obywatela angielskiego inż. Bryana Gro- 
vera z żoną, których podobizny reprodu- 
kujemy. 

Historia inż. Grovera jest następująca: 
przybył on do Związku Sowieckiego w 
1931 r. I pracował jako inżynier górniczy 
na Kaukazie, gdzie poślubił komsomolkę 
Helenę Golias. Wyjeżdżając z ZSSR, inż. 
Grover chciał zabrać ze sobą żonę. Jed- 

nak władze sowieckie odmówiły pozwo- 

Persji. Po 4-lefnich bezowocnych stara- 
niach o przyjazd żony, inż. Grover swym 
własnym samolotem przyleciał nielegalnie 
na teren Sowietów, jednak po wylądowa. 
niu pod Moskwą, został aresztowany i osa 
dzony w więzieniu. 

Przed dwoma dniami inż. Grover z0- 
stał zwolniony z więzienia, zaś władze 
sowieckie udzieliły również wizy wyjaz- 
dowej jego żonie. Za nielegalne przekro- 
czenie granicy Grover został skazany na 
grzywnę 1.500 rb. i konfiskatę samolofu.



REKŁAMACJA 
Do Mdministracji „Kurjera Wileńskiego” 

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4, tel. 99. 

1) „Kurjer Wileński" nie został dostarczony wcale w dn. 
  

  

2) Został dostarczony z epóźnieniem dn.............. o godz. 

3) Stale etrzymuję pismo o godz. ........ 

  

  

4) Czy jest to zdaniem Pana (i) dostatecznie wcześnie, czy też 

pożądane byłyby zmiany i jakie?. 

  

  

(Czytelny podpis) 

  

Dokładny adres : 

S
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Tragedia małżonki grożnego sułtana. 
Nadprogram: DODATKI. 

  

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— „Gałązka rozmarynu* w Teatrze na 

Pohulance! Dziś w środę, dn. 11 stycznia 

br. o godz. 20 świetne widowisko w 5 obra 

zach Zygmunta Nowakowskiego „Gałązka 

rozmarynu* w reżyserii Ziemowita Karpiń 

skiego. Udział bierze cały zespół artystycz 

py Oprawa dekoracyjna — J. i K. Goluso- 

wie. Ceny popularne. 

— Jutro, w czwartek, dn. 12 stycznia 

o godz. 20 „Gałązka rozmarynu". 

— Premiera w Teatrze na 
Najbliższą premierą Teatru Miejskiego na 

Pohulance, która wyznaczona jest na sobo 

tę, dnia 14 stycznia — będzie sztuka psycho 

łogiczna w 4 aktach Walentyny Alexandro 

wicz pt. „Jej syn*, W sztuce tej wystąpi 

gościnnie p. Nuna Młodziejowska-Szczurkie 

wiczowa (rola główna). Udział biorą: Halina 

Łęcka, Zofia Molska, Maria Sierska, Wanda 

Szczepańska, Stanisław Jaśkiewicz, Władys 

ław llcewicz, Stefan Martyka, Lmdwik Tatar 

ski. Reżyseruje — dyr. Kielanowski. 

— Uwaga! W sobotę dn 7 bm. zostawio 

ny został na widowni Teatru Miejskiego lis, 

który jest do odebrania w Dyrekcji Teatra 

Pohulance, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Występy J. Kulczyckiej. — Dziś „U- 

czymy Lembeth-Walk'a* — rewia, pełna 

łańca, pieśni, dowcipnych skeczów i mono 

logów, nowych pomysłowych inscenizacyj; 

wszystko to ujęte w szaty malowniczych de 

koracyj, poprzedzane barwną conferansjer- 

ką reż. K. Wyrwicz-Wichrowskiego. 

— Sobotnia premiera w Lutni. W sobo 

tę, w świetnej obsadzie z Janiną Kulczycką 

na czele ukaże się dowcipna, wyposażona w 

piękną muzykę Jacob'iego operetka „Sybll- 

la“, ciesząca się wielkim powodzeniem na 

scenach zagranicznych. 

— Bodo i Zimińska w Lutnl. Zapowie 

dziany na niedzielę wieczór humoru w „Lut 

ni* z udziałem tak popułarnych artystów 

jak Zimińska i Bodo — wywołał wielkie 

zainteresowanie. 

— Raul Koczalski w Wilnie. W środę, 

18 bm. najsłynniejszy interpretator utworów 

Chopina Raul Koczalski da recital .szopenow 

ski w Lutni. 

— Teatr. dla dzieci. Ostatnie przedstawie 

nie widowiiska 4Betleem Polskie* Rydla oraz 

jasełek niepodległościowych odbędzie się w 

niedzielę o godz. 12,15. Wycieczki szkolne 

korzystają ze specjalnych cen biletowych. 

  

KLISZARNIA 

„GRAFOCHEMIA“ 
Wlino, Ś-to Michalski 6 

Wytwórnia chrześcijańska klisz do dru- 
ku na cynku, miedzi I mosiądzu, kres- 
kowe | siatkowe jedno i wielobarwne 

Solidne i terminowe wykonanie 
Ceny konkurencyjne 

Raz TERED UR DT RO POL TETOWOEMOCEROSZI POZZAZRKAOTYZINEZI 

  

  

Dwaj chłopcy 
Przy ul. Dunajek 6 wydarzył się wczo- 

raj okropny wypadek. W mieszkaniu Daj- 
nowicza bawili się koło piecyka dwaj je- 
go synowie, 5-letnl Piotr oraz 2-letni 
Ryszard. 

W pewnej chwili chłopcy otworzyli 
drzwiczki piecyka, | na ubranie Piotra 
posypały się węglę, zapalając ubranie. 

Po chwili płomienie objęły również 
ubranie jego dwuletniego braciszka. 

„Elektrit” ma zwolnić 
W wileńskiej fabryce aparatów radio- 

wych „Elektrit“ zapowiedziane zostały ma 

sowe redukcje. Redukcje wywołane zo- 
stały przejściowym brakiem większych za- 
mówień, 

Zjawisko to powłarza się zreszłą co 
roku. 

W sprawie tej w najbliższy piątek 

  

  

> BRRENAPEGNRSEH 

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID ŚWIATOWID] Dru 
Kobieta, którą wielka miłość uczyniła znów młodą I zdobywczą! 

Wysocka, Cwiklińska, Wiszniewska, Junosza-Stępowski, Cybulski, Zacharewicz i in 
Początki seansów o gódz. 4, w święta o godz. 1 Nadprogram: DODATKI. 

  

Chluba produkcji polskiej 1938 rokv. 

PAN 
    

Dła uniknięcia natłoku prosimy o łaskawe przybycie 
nunktualnie na początki seansów: 4—6—8—10.20 

KrolewnaSniežka 
  

HELIOS | 

Potężne 

Кпо MARS 

„ZORRO“   
"Dziś Prestiżowy film 1939 r. Film, o którym mówi cały świat 

„POLA ELIZEJSKIE"| 
lzteło, które wyczarował, sfllmował, wyreżyserował 

W pozost. rol.: Lucien Beroux i Jacqueline Delubac na czele 10) gwiazd sceny I ekranu 
Nadprogram: ATRAKCJE I AKTUALIA, 

1 zagrał Sacha Gultry. 

Początek seansów o godz. 4-ej 

Dziś początek o godz. 4 ej. Długo oczekiwany film, który ocza- 
ruje całe Wilno. Wielki film romantyczno-awanturniczy w ko- 
lorach naturalnych p. t. 

W rol, głównych: Bohaterski Bob Livingston oraz 
urocza Heather Angel. Piękny dodatek kolorowy 
p. t. „Awantury w cyrku* oraz aktualia 

  

Dziś premiera. Prcydzieło produkcji francuskiej. Porywający romans miłosny w arcybogatej oprawie tajemniczego Wschodu 

„DAMA Z MALAKKI" 
(LA DAME DE MALACCA). W rolach głównych: Pierre Richard Willm i Edwige Feuillere. 

Czy białej kobiecie. wolno pokochać kolorowego mężczyznę. 
Na premierę bilety honorowe i bezpłatne nieważne 

w płomieniach 
Chłopcy zamienili się w „żywe pochod- 
nie”, Krzyki dzieci zwabiły domowników, 
którzy pošpleszyli Im z pomocą. -Starszy 
chłopiec, 5-letni Piotr, doznał bardzo sil- 

nych poparzeń | został przewieziony w 
stanie ciężkim do szpitala św. Jakuba. 
Młodszy jego braciszek doznał lżejszych 
poparzeń I pogotowie, po udzieleniu mu 
na miejscu pomocy, pozostawiło pod 
opieką rodziców. (<). 

ok. 1000 robotników 
między właścicielami fabryki a przedsta- 
wicielami Związku Zawodowego Robot- 
ników „Elektritu“ przeprowadzona ma być 
konferencja. 

W chwili obecnej w „Elektricie” znaj- 
duje zatrudnienie wkoło 1,500 robotni- 
ków. Zredukowaniu zaś ma ulec przeszło 
1.000 osób. " ' 

__ RÓŻNE 
TYYYYYYYYYYYYYYYYVYTYYYYYYYYVYYYYYYYYWYYY 

ZGUBIONĄ legitymację szkolną wydaną 

przez Szkołę Zawodową w Wilnie na im. 

Wandy Henikówny — unieważnia się. 

    

NOWOOTWARTA BIBLIOTEKA Teresy 
Łopuszyńskiej — Wilno, ul. Śniadeckich 3 
(róg Mostowej). Beletrystyka w języku pol- 
skim i francuskim. Książki dla dzieci i mło- 
dzieży, Nowości powieściowe.   

Wielki dramat życiowy 

ga młodość" 
Obsada: Gorczyńska 

  

KINO 

MUZA 
Nowogrėdzka 8 

Dziś | 

MNA 
Czarowna muzyka cygańska! 

Wzruszający dramat spoleczno-obyczajowy studenckiej 

SE „ZAWINIEAM“ 
W rolach głównych: Danielle Darrieux i Charles Vanel 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

Nadprogram: DODATKI. 

wspaniały: film muzyczny z udziałem słynnej KAPELI 
CYGAŃSKIEJ ALFREDA RODE 

Piosenkil 

Dziś Dramat ludzkich serc i namiętności, rzucony na fascynujące 

„Droga do sławy" 
Obsada: Fredric March, Warner Bexter Lionel Barrymove lune Lang I Inni 

Początek codz. o g. 4, w niedziele i swięta o g. 2 pp. 

nie cygańskie 
Tańce! Humorl Tempo! Werwal 

Pocz. seans. o 4-€j, w niedz. i św. o Ż€j. 

tło okropnej wojny...   
  

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 10 stycznia 1939 r. 

Ceny za towar średniej handlowej Ja- 
<ości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
nalnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
'-c0 wag. st, zał.) Ziemiopłody — w ladun: 
kach wagonowych, mąka i otręby—w mniej- 

szych ilościach. W złotych » 
Żyto I stand. 696 g/l 14.50 15.— 

ВОНа ы 14.— 1450 

Pszenica I „ 748 „ 20.50 21,— 

. n „ 726 ” 18.5' 19.— 

Jęczmień I » 678/673 „ (kasz. — = 

4649 5 1550, 16— 
„MI „6205, (past) 15.— 15.50 

Owies 1 „ 468 „ 14— 1450 
ss 5) 1275 1350 

Gryka +0: 18— 1850 
= . 610 „ 17.50 18.— 

Mąka żytnia gat, I 0—30 30.— 30.75 
+ s „ 1 0—55% 27.— 27.75 

ф ® „ Il 50—65% = r 

»„ —„ razowa do 95% 20.25 21.25 
Mąka pszen. gat I 0—50% 3725 38— 

s  „ LA0-64 3375 3650 
dai a Н 50—60%  30— 3075 
” » »„ П-А 50—65% — > 

„ „ , Ш65—70% _ 1875 19.25 
w  „. pastewna 15.— 15.50 
„ zlemniaczana „Superior“ 33.50 34.— 

Wie, 4 „Prima“ 32.— 32.50 

Otręby żytnie przem stand. 10.— 10.50 
Otreby pszen, šred. przem.stand. 1150 12,— 

Wyka 17.— 1750 
Łubin niebieski 9.50 10.— 
Stemię Iniane b. 90% f-co w, s.7. 49.25 50.25 

Len trżepany Wołożyn 1650.— 1700.— 
" ° Horodziej 19<0.— 2020.— 

” . Traby 1630.— 1670.— 

2 s Miory 120.— 1310.— 

Len czesany Horodziej 2190,— 2231— 

Kądziel horodziejska 1580,— 1620.— 
Targaniec moczony 640.— — 680.— 

5 Woložyn 860.—  900.— 

| ERP TI TTZYNN TROSCE 

Przetarg 
Apteka Centrali Zaopatrywania Instytu 

cji Ubezpieczeń Społecznych w, Wilnie niniej 
szym ogłasza przetarg ofertowy na dostawę 
w Wilnie w ciągu roku 1939 skrzyń kolejo 
wych z drzewa sosnowego i skrzynek pocz- 
towych z dykty. Warunki techniczne oraz 
przybliżoną ilość skrzyń zainteresowani mo- 
gą otrzymać w Aptece Centrali Zaopatry- 
wania, Wilno, Mickiewicza 27 (Gmach Ubez 
pieczalni Społecznej, drugie piętro, pokój 
Nr. 233). 

Termin składania pisemnych ofert upły- 
wa w dniu 16 stycznia 1939 r. o godz. 10 
rano. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Teatr m. NA POHULANCE 
  

Dziś o godz 8 wiecz 

Gałązka rozmarynu 
Ceny popularne 

    

Żęądajcie etyginalnych prozzków ze za. fabr. „KOGUTEK“ 

| GĄSECKIEGO 
tyłko w opokowaniu higienicznym w TOREBKACH 

  

Ogłoszenie 
Władysław Fisz, urodzony dnia 12 czerw 

ca 1912 r. w Kozinie, inżynier, zam. w Lub. 
linie i Janina „Ciekawy-Cepryńska', zam. w 
Chełmie, występując w imieniu nieletniej ców 
ki Krystyny - Marii (2 im.) „Ciekawy-Cepryń 
skiej” urodzonej dnia 21 kwietnas 1921 r. w 
Wilimowie, pow. działdowskiego, wnieśli po 
dania o zezwolenie na zmianę nazwiska: 
Fisz na Fiszdon, a nazwisko „Ciekawy-Cep- 
ryńska* na nazwisko Żarnowska. 

Podając powyższe do wiadomości, Urząd 

Wojewódzki jednocześnie nadmienia, że prze 
ciw uwzględnieniu tych podań wolno zgło- 
sić sprzeciw do Urzędu Wojewódzkiego w 
Lublinie w ciągu dni 90 od dnia ogłoszenia 
niniejszego. 

Za Wojewodę 
(—) Dr. B. Gružewski 
Naczelnik Wydziału 

_ LEKARZE | 
WYYYVYVYTYTYYYTYYYWTYN 

DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66. 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

DOKTÓR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery 'zne, skórne ' moczopłciowe 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz. 

od 8—1 i od 3- 
NĄ 

DOKTÓR MEDYCYNY 

A. Cymbler 
Choroby weneryczne, syfilis, skórne 

1 moczoplciowe 
ul. Miekiewicza 12 (róg Tatarskiej), tel. 15.64 

Przyjmuje od godz. 8—2 i 5-8. 

ADAADAAAAA DAŁA AAA AAAA DAAARAAAAAAAAŁAAADANE 

AKUSZERKI 
TWYYYYYVYYTTYYYTYYYYYYYYYTYYYVYYYYYYVVYTTYY 

ARUSZERKA 
Maria Laknerowa 

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

3-gu Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA .. 
Smiałowska 

oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł łzające, 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1. 

  

AKUSZERKA 

M.Brzezina 
masaż leczniczy | elektryzacjn UI. Grodze 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

LOKALE 
POKÓJ do wynajęcia na siedzibę slowa- 

rzyszenia, organizacji itp. Światło, o, ał, do: 
godne wejście, ul. Św. Filipa 1—20. godz, 

18—21 codziennie. | 

  

DUŻY LOKAL frontowy do wynajęcia — 
Welka 21. 

  

  

NAUCZYCIELKA poszukuje pokoju przy 
chrześcijańskiej rodzinie, niedrogiego. Zgło- 
szenia do Administracji „Kurjer Wil.“ Bisku 
pa Bandurskiego 4 dla A. T. 

ZA MIESZKANIE zgadzam się objąć 
wszelką pracę, jestem młody, zdrowy, z żo- 
ną bezdzietny. Zgłoszenia: ul. Popławska 8-7, 
LB 

  

PRACA 
TV "w"TYYY"TYYYYYVYVYY* 

DZIELNYCH AKWIZYTORÓW na wysoką 
i szybko płatną prowizję, przyjmuje znane 

wydawnictwo książek. Zgłaszać się: Tatac- 
ska 5 m. 2 godz. 16—18 za wyjątkiem świąt 

i niedziel, : 

    

OSOBA inteligentna z Warszawy z dobrą 

kuchnią poszukuje pracy do jednej lub dwoj 

ga osób. Adres Bazyliańska 9—7. yw   
REJAKTOŻZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Maria Aleksandrowiczowa — wiadomości z Wołynia; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz 
Hołubowicz — sprawozdania sądowe i reportaż „specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze i polityczne (depeszowe 1 telef.); Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p.t. „Ze świata kobiecego"; : 

Kazimierz Leczycki — przegląd prasy; Józef Maśliński == recenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje ksiąžek; Eugeniusz 

Swianiewicz — kronika wileńska; Józef Święcicki — artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze. ' : 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O, 700.312. Konto rózrach. 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. 

Centrala. 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel. 78; Baranowicze, 

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. i 

Kleck, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo= 

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B. 

Przedstawicielstwa;  Nieśwież, 

  

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domiu w kraju —3 zł., za grani- 
cą 6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

, scowościach, gdzie nie ma urzędu 
pocztowego ani agencji zł, 2.50 

Słonim, 

*Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z 0. 0, 

  

Druk. „Znicz*, Wilno, ul, Bisk, B; 

  

   yPLIOTEKĄ 
* wWilnie. *      

ETZ OTW TWENTY YZ TNS OK EAT OZZIE 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr,, za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najimniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyrazy 

tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca. dla „drobnych“ nie przyj 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. 
redakc. i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za 0, 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%,. Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy. 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku osłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszee 

nia są przyjmowat * w godz. 9.30 —'16.30 i 17 — 20. 

| ESU KAS TA TS ASUS AKSA 

urskiego 4, Tel, 3-40 ttocz. u E. Kotlarewskiego, Wileńska Il 

  

OWE oglosžės 

 


