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Pokój, praca, kolonie 
dobre stosunki z sąsiadami 

Min. Beck o naczelnych zasadach 
WARSZAWA (Pat). P. minister 

spraw zagranicznych J. Beck udzie- 
Mł p. Pauly le Cler, przedstawicielce 
North American Newspaper Alliance 
i „Daily Telegraph“ wywiadu treści 
następującej: ; 

Pani le Cler zadała pytanie: „Pan 
Minister był żołnierzem. Czy nie uwa 
ka Pan Minister swej niezwyczajnej 
dla męża stalu żołnierskiej przeszłoś 
«i za odpowiednie tło dla swej dzisiej 
szej działalności?* 

| „Trudno mi wdawać się w ocenę 
„mojej osoby lub działalności — odpo 
„wiedział p. minister Beck — sądzę 
jednak, że doświadczenie wyniesione 
'2 okresu wojny dla każdego jest cen 
me. Ja osobiście, jako wytyczną postę. 
powania opartą na regulaminie woj 
škowym przyjąłem dla siebie zasadę, 
"że trzeba przede wszystkim doklad- 
nie zbadać sytuację — a następnie 
„szybko decydować i nie zmieniać już 
decyzji w czasie wykonania”. 

Na następne pytanie „Jakimi pod 
stawowymi zasadami kieruje się Pan 
Minister przy prowadzeniu polskiej 
polityki zagranicznej? — p. minister 
oświadczył: ' 

„Naczelną zasadą polskiėj polity 
ki jest utrzymanie dobrych  stosun- 
ków z sąsiadami, Dlatego też rząd pol 
ski przywiązuje tak wielką wagę do 
swych stosunków z Niemcami i z Z. 
S R. R. Drugą zasadą jest lojalne prze 
strzeganie aliansów, które Polska po 
siada z Rumunią i Francją. Trzecia 
wreszcie, to sprzeciwiać się  wszel- 

"kiej decyzji powziętej w sprawach in 
teresujących -Polskę, a bez jej udzia 

(łu. Interes Polski określa się w. du- 
żym stopniu odległością problemu od 
jej granie”, 

Z kolei na pytanie: „Jak Ocenia 
Pan Minister perspektywy dla świata 
I Polski i jakie zwłaszcza są perspek 
tywy utrzymania przez Polskę dotych   „czasowej równowagi między jej naj: 

  

WARSZAWA (Pat). W wyniki pro [ jechać 40 Niemieć na okrćs-potrzeh. - 
Z, 

wadzonych w Berlinie rokowań, któ | ny do zlikwidowania pozostawionych 
„re miały na eelu załatwienie spraw wy 
nikłych wskutek wydalenia w paź- 
„dzierniku ub. roku obywateli polskich 
„й Niemiee, w driu 24 bm. podpisane 
zostało w Berlinie porozumienie mię 
dzy Polską a Niemeami, regulujące 
w sposób ostateczny tę sprawę. 

Porozumienie to przewiduje spo- 
Bób, w jaki wydaleni będą mogli od 

  

Franco na przedmieściach 
Barcelony 

Ostatnie pozycje zdobyte 

przez nich majątków ruchomych i nie 
ruchomych i powrócić z rodzinami 
'do Polski. ` 

W porozumieniu tym został rów 
nież przewidziany sposób postępo- 
wania przy likwidacji wspomnianych 
majątków. 

WARSZAWA (Tel. wł.) 
Informacje o wyniku rokowań 

  

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa donosi o godz. 22 z Bur- 

gos, iž wojska gen. Franco znajdują się w odległości pół- 

tora kilometra od Barcelony. 

LERIDA (Pat). Pochód wojsk gen. 
Ge na Barcelonę wszedł w fazę 
ecydującą. 

Po zdobyciu miejscowości Gava 
wojska narodowe mają w zasięgu 
fwej artylerii najważniejsze lotniska 
wojsk czerwonych w Prat de Llobre 
gat. Na odcinku północnym wojska 

jen. Franco przekroczyły góry Mont 
rrat i znajdują się już na nizinie 

przed Barceloną. 

BURGOS. Dywizje z Nawarry prze 
kroczyły już rzekę Liobregat. Inne od 
Jiziały przeszły Rio Cardoner, okrą- 
żając Manresa od północy. Marokań- 
czycy pokonali ostatnie przeszkody 
na odcinku Graf i mają otwartą dro 
gę do Barcelony. 

W ten sposób ostatnia linia opo 
ru wojsk rządu barcelońskiego nad 

rzekami Cordone i Llobregat została 
całkowicie przełamana i opanowana 
przez wojska gen. Franco. Wojska 
„czerwone musiały wyrzec się dal- 
szej obrony tych pozycyj z powodu 
konieczności przegrupowania swych 
oddziałów. Wojska narodowe scho- 
dzą w Dolinę Barcelońską. Na in- 
nych odcinkach wojska gen. Franeo 
posuwają się nadal. Na północy po- 
chód ich odbywa się wzdłuż szosy z 
Solsony. 

BURGOS. Wojska gen. Franco za 
jęły Manresa i Martorell, przekracza 
jąc natychmiast rzekę Llobregat w 
tych miejscach. W ten sposób została 
odcięta jedna z dwuch linii kolejo- 
wych, wiodących z obszarów zajętych 
przez wojska barcelońskie do grani- 
cy franeuskiej, 

Miasto Sabadel otoczone 
BURGOS (Pat). Po południu woj 

ska gen. Franco znalazły się na wy- 
sokości m. Tarrasa, zaś wedle donie 
sień o godz. 238 min. 30 zajęły lotni- 
sko barcelońskie Praet de Llobregat. 
Wieczorem artyleria gen. Franco 0- 
strzeliwała port barceloūski. 

Wedle ostatnich doniesień miasta 

  W miejscowościach Agullana, Dar 
nius i La Junquera na granicy fran- 
cuskiej zgromadziło się wielu uchodź 
ców, przeważnie kobiet i dzieci. Mili 
cja hiszpańska nie przepuszcza ich 
przez granicę. Jednocześnie na grani 
cę francuską przewieziono archiwa o 
raz dzieła sztuki, które mają być w. 
razie definitywnej klęski wywiezione 

Tarrasa i Sabadel zostały otoczone. | do Francji. 

  
| 

  

  

polskiej polityki 
większymi sąsiadami? 

stwierdził: 
„Nie jestem pesymistą. Naszym 

zadaniem jest utrzymanie pokoju po 
trzebnego dla pozytywnej pracy. Rów 
nowaga zaś Polski pomiędzy Rosją a 
Niemcami jest rzeczą naturalną, wy- 
nikającą z przekonania powszechne 
go, że uchylamy się od wszelkiej 
współpracy z agresnymi planami, 
skierowanymi przeciw jednemu z na 
szych dwuch sąsiadów”. 

Wreszcie na zapytanie: „Jaką ro 
lę odgrywa w polskiej polityce zagad 
nienie kolonii?* — pan minister wy 
Jaśnił: 

„Polska interesuje się problemem 
kolonii z dwuch względów: poszuku 
je ona terenów dla emigracji : źródeł 
surowców dla swego przemysłu. W 
obecnej chwili wychodząc z tych za- 
łożeń, Polska poszukuje współpracy 
z krajami posiadającymi obszary ko 
lonialne“, 

p. minister 

„przywiózł wczoraj do Warszawy na- 
czelnik wydz. konsularnego p. Sambor 
ski. Rząd niemiecki godzi się na umoż | 
liwienie powrotu do: Niemiec wysie- 
dłonych uchodźców na: ograniczony 
czas partiami po 1000 osób. Każdy 
przewożony będzie do miejsca zamie 
szkania i otrzyma prekluzyjny termin 
na zlikwidowanie swoich spraw i in 
słeresów w Niemczech. 

BURGOS. (Pat.j Władze gen. Franco 
mianowały już przyszłego burmistrza Bar 
<elony. Będzie nim Miguel Mateu, wielki 
przemysłowiec, przewodniczący rady ad- 
ministracyjnej Tow. Hispano Suiza oraz 
elektrowni w Andorze. 

PERPIGNAN. (Pat.] Według Informa- 
cyj, nadesłanych z Barcelony, zarządzono 
tam ewakuację ministerstw. Poszczególne 
urzędy przeniesione zostają na północ, 
prawdopodobnie do m. Gerony i Figue- 

  

Min. Ribbentrop 
przybędzie 25 bm. z 
WARSZAWA (Pat). Minister spraw 

zagranicznych Rzeszy von Ribbentrop 
przybędzie dnia 25 bm. z oficjalną wi 
zytą do Warszawy. Pobyt ministra 
von Ribbentropa potrwa dwa dni. 

Program wizyty przewiduje mię- 
dzy inż. złożenie wieńca na grobie nie 
znanego żołnierza, audiencję i śniada 
nie u Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej, obiad i raut u ministra spraw 

wzytą do Warszawy 
zagranicznych J. Becka oraz obiad w 
ambasadzie niemieckiej. 

Ministrowi von. Ribbentropowi to- 
warzyszą w podróży do Polski: J. E. 
dyrektor Wiehl, J. E. minister baron 
von Doernberg, radca ambasady dr 
Schliep, J. E. minister dr Schmidt, 
radcowie legacyjni Hewel, Sonnlei- 
ter i dr Schmidt, sekretarze legacy jni: 
Wagner i baron Steengracht, attache 
p. Gottfriedsen i p. Schweimer. 

Prasa niemiecka o wizycie m'n. Ribbentropa 
BERLIN. (Pat,) Wizyta min. von Rib- 

bentropa w Warszawie skoncentrowała 
na sobie całą uwagę zarówno kół poli- 
tycznych Berlina, jak i obserwatorów za- 
granicznych. Wieczorne wydanie „Deu- 
tsche Allgemeine Ztg.* stoi całkowicie 
pod znakiem tej wizyty. Dziennik ten po- 
święca wizycie zarówno artykuł wstępny, 

jak i obszerną korespondencję z Warsza 
wy. Rząd niemiecki — stwierdza „D. Allg. 
Zig." — przypisuje specjalne znaczenie 
spotkaniu swoich ministrów z obcymi mę- 
żami stanu, tą bowiem drogą łatwiej I 
bez farć załatwić da się wszystkie ważne 
zagadnienia niż na zwykłej drodze sta- 
sunków dyplomatycznych. Minister Rib- 

bentrop rozpocznie swą rozmowę z min, 
Beckiem w ważnym dniu 5. rocznicy za- 
warcia układu polsko-niem/eckiego. Dzię 
ki decyzji dwóch wielkich mężów Adolia 
Hitlera i Józefa Piłsudskiego wyrównano 
sytuację, kłóra przed tym pozostawiała 
wiele do życzenia. Między Niemcami a 
Polską poczyniono wówczas decydujące 

| kroki ku nawiązaniu przyjaznych stosun. 
ków sąsiedzkich. W 5. rocznicę zawarcia 
układu — pisze dziennik — wyrazić nale 
ży nadzieję, że i na przyszłość doniosły 
ten akt stanowić będzie podstawę do eli- 
minowania wszelkich trudności, jakie mo 
głyby się wyłonić w stosunkach między 
obu %rajami, 

Delegaci Żydów polskich 
jadą na konferencję eviańską 

WARSZAWA (Pat). W-źwiązku z 
rozpoczynającymi się obradami kon- 
ferencji eviańskiej dla spraw uchodź 
ców wyjechała do Londynu delegacja 
żydowskiego komitetu dla spraw ko 
lonizacji. Delegacja zamierza nawią- 
zać kontakt z żydowskimi organizac 
jami za granicą, celem podjęcia wspól 
nej akcji w sprawie emigracji żydow 
skiej, ze szczególnym  uwzględnie- 
niem potrzeb emigracyjnych żydow- 
stwa polskiego, a przede wszystkim 
przebywających w Polsce uchodźców 
z Niemiec. 

Delegacja będzie się domagała u- 
możliwienia nieskrępowanej, maso- 
wej emigracji żydowskiej do Palesty 

į y. Delegacja podejmie również sta- 
rania, aby plany emigracyjno. - kolo 
nizacyjne, które będą „przedmiotem 
obrąd londyńskich, objęły również 
emigrację żydowską z Polski. 

Bezpośrednio przed swym wyjaz 
dem otrzymała delegacja zapewnie- 
nie. ze strony miarodajnej, že wysu- 
nięcie zagadnienia emigracji żydow- 
skiej na terenie międzynarodowym 
nie wynika z zamiarów dyskrymino- 
wania ludności żydowskiej w Polsce. 

W skład delegacji wchodzą: prof. 
dr Mojżesz Schorr, dr inż. Antonż 
Eiger, rabin Aron Lewin, dr Henryk 
Rosmarin i prezes Karol Sachs. 

Pogłoski o mobilizacji wę Włoszech 
nie odpowiadają prawdzie 

RZYM. (Paf.j W związku z niepraw- 
dziwymi pogłoskami o mobilizacji we 
Włoszech oraz o szczególnie ożywionym 

| ruchu w koszarach rzymskich, włoskie ko 
ła dobrze poinformowane oświadczają, że 
wydane zostały zarządzenia mające na 

| celu powołanie kilku grup rezerwistów 
na normalne ćwiczenia. Wzmożony ruch 
w koszarach tłumaczy się przygofowania- 
mi do obchodu rocznicy założenia milicjj 

„ faszystowskiej. 

Komuniści nie rezygnują z Czechosłowacji 
Próby wznowienia ruchu rewolucyjnego 

PRAGA (Pat). W ostatnich cza-   ras. Rząd jeszcze nie opuścił Barcelony. sach, jak donosi Czeska Agencja Te 

    

  „Gen. Fianco (na prawo) podczas pos'łku polowego na froncie katalońskim, 

legraficzna, zaczął nielegalnie ukazy- 
wać się dziennik komunistyczny „Ru 
de Pravo*, Dziennik był kolportowa 
ny nielegalnie w Pradze. Poszukiwa- 
nia policji doprowadziły do wykrycia 

potajemnej drukarni w małym schro 
nisku turystycznym w okolicy Saza- 
vy. Policja aresztowała kilka osób. 
konfiskując potajemną drukarnię o- 
raz wydrukowane już numery dzien- 
nika „Rude Pravoć, które mieli za- 
brać kolporterzy, Dokonano również 
licznych rewizyj w Pradze w mieszka 
niach osób pośrednio lub bezpośred- 
nio wmieszanych w tę sprawę. Do- 
tychczas aresztowano 12 osób, z któ 
rych zeznań wynika, iż celem ich BY 
ŁO WZMOŻENIE REWOLUCYJNE- 
GO RUCHU Ko ISTYCZNEGO 

: я 
920 km. na godzine 
BUFALLO. (Pat.) Podczas lotu prėb- 

nego pošcigowego  samolofu „Curliss 
Hawk" osiągnięto szybkość 920 km na 
godzinę, co stanowi światowy rekord szyb 
kości. Lotu dokonano na samolocie pości 
gowym, pierwszym z serii stu samolotów, 

    

  obstalowanych u Curtissa przez Francję.



„KURIER“ (4701); - 

pozwoli na rozbudowe P. К. Р. — 
Za dužo ulg. — Liczba katastrof maleje. — Boimy sie 
latač. — Zamiast 2i2 milionow tylko 70 milionów 

WARSZAWA. (Pat.) Przedmiotem ob- 
rad dzisiejszego posiedzenia komisji bud 
żetowej Sejmu była debała nad prelimi 

narzem budżełowym Ministerstwa Komu- 
nikacji, 

Na wstępie obszerny dwugodzinny re 
ferat, obrazujący sytuację na odcinku %o- 
munikacji, wygłosił sprawozdawca pos. 
Jahoda-Žėltowski, 

Budżet Ministerstwa Komunikacji nie 
zawiera poważniejszych kwot na inwesty- 
cje. 

Jest to budżet wegetacyjny, 
Cały ciężar inwestycyjny przerzuca się na 
program inwestycyjny. Ogółem w najbliz 
szych trzech latach przewiduje się inwe- 
stycje w zakresie komunikacji na 450 
milionów zł. 

Sprawozdawca następnie omówił stan 
dró wodnych w Polsce. W preliminarzu 
mamy na drogi wodne 15.000.000 zł w 
wydatcach, a 2.1000.000 zł w dochodach. 
Na utrzymanie dróg wodnych przewiduje 
się 2.740.000 zł, rzeczywiste potrzeby wy 
noszą jednak przeszło 10 milionów roc. 

nie. 
Polskie Koleje Państwowe mają wpła- 

cić 
w r. 1939 do skarbu pańtwa kwotę 

12 milionów zł, 

bo tyle ma wynosić nadwyżka wpływów 
nad rozchodami. W eksploatacji kolei naj 

więcej wpływów przynosi przewóz towa- 
rów. Przewóz osób, bagażu i poczły są 
deficytowe. Skomercjalizowanie kolei pro 
wadzić by musiało przede wszystkim do 
zmiany polityki tarytowej. 

W r. 1937 za biletami okresowymi prze 
jechało 129.727 tys. osób, czyli 61,7 proc 
wszystkich pasażerów, za biletami normal. 
nymi 23 proc. za ulgowymi 153,0 proc. 
Deficyt z przewozu osób w r. 1937 wy- 
nosił około 53 miln. zł. 

Obecnie minister komunikacji uzgad- 
nia politykę tarytową z ministrami skarbu, 
przemysłu i handlu oraz rolnictwa i re- 
torm rolnych. Niezbędne jest pozosiawie- 
nie ministrowi komunikacji większej swo- 
body w polityce taryfowej. .Polska ma 
obecnie. 
najmniejszy przeciętnie vpływ za jeden 

fono-kilometr na swoich kolejach. 
W tej sprawie zapowiada referent odpo- 
wiednią rezolucję, 

Rok 1937 na przestrzeni czasu od r. 
1932 wykazał największą liczbę zderzeń 
l wykolejeń. Trzeba przyznać, że w stosun 
ku do pociągo-kilometrów ilość zderzeń 
I wykolejeń zmniejsza się, gdyż w t. 1927 
na jeden milion pociągo-km wypadało 
3,8 wypadków, a w r. 1937 — 1,8. Na ko- 
lejach północno-amerykańskich na 1 mi- 
lion przypada aż 4,6 wypadków, 

Mówiąc o węźle warszaw:kiin, rele- 
rent podkreśla, że węzeł ten jest w sia- 
dium przebudowy, co powoduja irudnoś 
ci w ruchu, nie mniej jednak ostatnio ob- 
serwowaliśmy dni po prostu katastrofalne, 
fak że trudno się dziwić, że pod adresem 
zarządu kolei padały nieraz bardzo przy- 

kre słowa. 

Mówiąc następnie 
o lotnictwie, 

referent wskazał, że. wykorzystanie ruchu 
komunikacyjnego u nas jest niedosłatecz- 
ne, bowiem w r. 1937 zdolność przewo- 
zowa wynosiła 2.246.431 tono-kilomefrów, 
a wykorzystano jedynie 1.041.968 tono- 
kilometrów, czyli tylko 46,4 proc. Świad- 
czy to, że jeszcze wciąż 
: boimy się latać 
] nie mamy dość pilnych inferesów. 

Zaspokojenie najpilniejszych potrzeb w 
zakresie kolejnictwa, w zakresie budowy 

  

от % 

  

  
  

   
   

  

   

      

z 

nowych linij, przebudowy węzłów i słacyj, 

mostów, warsztąłów i bezpieczeństwa ru- 
chu wymagałoby preliminawania w okre- 
sie 5—10 lat po 212 miln. zł rocznie. 
Tymczasem plan inwestycyjny przewiduje 
na ten cel po 70 miln. zł rocznie. Nieod- 
zowne więc jest szukanie innych źródeł 
na zaspokujenie łych potrzeb, a jedynym 
możliwym źródłem, jest niestety tylko 
podwyżka taryty. Z koniecznością jej mu- 
simy się pogodzić, jeżeli chcemy raz 
skończyć w kolejnictwie z niewłaściwą 

gospodarką. 1 
Analizując sytuację finansową I płaf- 

niczą PKP, sprawozdawca podkreśla, iż 
za okres 9 miesięcy ub. r. zobowiązania 
PKP wztosły ogółem o 86.862.000 zł, co 
świadczy o pogorszeniu syłuacji. 

WARSZAWA. (Pat,) Po przemówieniu 
p. ministra komunikacji Ulrycha, członko- 

  

wie komisji obejrzeli wielką, precyzyjnie 
wykonaną mapę plastyczną warszawskie- 
go węzła kolejowego oraz wysłuchali wy 
jaśnień p. ministra. 

W dyskusji przemawiało szereg pos- 
łów. 

WARSZAWA. (Pał.) W dalszej dysku- 
sji pos, Dziekoński poruszył sprawę sy- 
łuacji materialnej pracowników P. K. P., 
domagając się poprawy ich bytu materiał 
nego. Mówca podkreśla niesłychaną oliar 
ność kolejarzy, którzy pracują w trudnych 
warunkach ponad siły. 

Pos. Krupski omawia znaczenie i wpływ 
| budowy odcinków kolei Mława—Ostro- 
łęka i Nowojelnia — Nowogródek na 
poprawę słanu komunikacji z północno- 

| wschodnią częścią kraju. Mówca ape'uje 
| zwłaszcza o wszęzęcie budowy tego dru- 

| giego odcinka już w najbliższych. latach.   

WARSZAWA. 24 bm. odbyło się 
pod przewodnictwem premiera gen 
Sławoja Składkowskiego posiedzenie: 
Rady Ministrów. Na posiedzeniu tym 
przyjęto następujące projekty ustaw, 
które. rząd w najbliższych dniach 
wniesie do Sejmu: © wycefywaniu u- 
rzędów, ludności i mienia z zagrożo 
nych obszarów państwa, o komunika 
cjach w służbie obrony państwa, o 
powszechnym obowiązku Świadczeń 
rzeczowych, o uregulowaniu stanu 
prawnego majątków kościoła prawo 
sławnego na obszarze Rzeczypospo- 
litej Polskiej, o zniesieniu służebnoś 
ci w województwach krakowskim, 
iwowskim, stanisławowskim, tarno- 
polskim i cieszyńskiej części woje- 
wództwa Śląskiego, o zastawie reje- 
strowym na maszynach i aparatach, 
o likwidaeji kasy emerytalnej dła ro 
botników kolei państwowych w b. 
dzielnicy pruskiej oraz projekt nowe 
li do ustawy z marca 1931 r., o opła 
cie od kart do gry i projekt noweli 
do rozporządzenia Prezydenta  Rze- 
czypospolitej z czerwca 1927 r., o 
ochronie lasów nie stanowiących wła 
  

Paradoksy polskiej gospodarki 
56 proc. rzemiosfa, 45 proc. przentysłu 

i handle hurtowego w rękach mniejszości 
WARSZAWA. (Pat.) Komisja budże- 

towa Senatu obradowata wczoraj nad bu 
dżetem Min. Opieki Społecznej. Reterent 
sen. Fichna wskazał ma orbrzym.e zadania, 

jakie stoją przed tym resoriem. Specjal- 

nym celem, który nasza polityka społecz- 

na nie tyiko propagować musi, ale i osiąg 

nąć to: a) dozbrojenie moralne narodu, 

b) przygotowanie moralne i fizyczne mio 

dzieży. Dużo miejsca poświęcił reterent 

zagadnieniom popuiacyjnym i młodzieżo 

wym, zaznaczając, że zorganizować trze- 

ba potężną armię pracy, która by w sze- 

iegach swych zmieściia calą młodzież. 

Kierownictwo fakiyczne życiem gospodai 

czym Polski spoczywać winno  pizede 

wszySikim w rękach Polaków, Jeśli sięg- 

niemy kilka lat wstecz do okresu kryzy- 

sowego, stwierdzić musimy, że dotknął on 

przede wszystkim ludność polską i to za- 

równo żyjącą ź rolnictwa jak i czerpiącą 

swe środki utrzymania poza: rolnictwem. 

W obeciej chwili obywateli czynnych i 

biernych, samodzielnych, zairudniających 

siły najemne mamy: narodowości poiskiej 

260.000, . innych narodowości 230.000. 

A znów czynnych i biernych samodziel- 

nych, nie zatrudniających sił najmnych 

mamy: narodowości polskiej  1.638.094, 

Innych narodowości 1.840.671. Z tego wy 

nika, że: 45 proc. przemysłu i handlu hur 

łowego oraz 56 proc. rzemiosła i drob- 

nego handlu znajduje się w rękach mniej 

szości narodowej. 
Duży przyrost naturalny połączony z 

małym dochodem społecznym stwarza w 

Polsce paradoks, że 
człowiek stanowi dziś obciążenie 

gospodarki polskiej, 

a przecież winien być największym jej 

bogactwem. 
Szeroko omawiał sprawozdawca zaga 

dnienie służby: zdrowia. Stan szpiłalnict- 

wa nie odpowiada potrzebom kraju. 
Brakuje więc około 60.000 łóżek. 

Dążeniem naczelnym było i pozosłaje 
więc jak najszybsze zaradzenie temu sia- 

nowi. 
Obecnie należy stwierdzić, że w dzie- 

dzinie zatargów zbiorowych w Polsce 
nastąpiła ogromna poprawa. 

Opieka państwa nad światem pracy po- 

zwoliła od r. 1935 podnieść w przybliże- 
niu słan zarobków od 10—15 proc. 

jędrnia mięśnie, zmiękcza naskórek, 
odżywia tkanki. Po oczyszczeniu twa» 
rzy otrąbkami Abarid, ruchami ma- 
sażu rozcierać, wklepywać, ugniatać 
krem Abarid, odżywczy i wygładzają: 
cy zmarszczki, poczym zapudrować « 

huder 
ABARID 

  

Żydzi do Paragwaju 

mie bedą wpuszczami 
BUENOS AIRES. (Pat.) Izba poselska 

w Asuncjon (Paragwaj) rozpatruje pro- 

jekt ustawy o' wzbronieniu wstępu do 

kraju imigrantom żydowskim. Projekt u- 

stawy ustała, że WSTĘP DO KRAJU IMi- 

GRANTOM ŻYDOWSKIM ZOSTAJE STA- 

NOWCZO WZBRONIONY. Wylątek stano 

wią Żydzi przyjeżdżający do Paragwaju 
w celach handlowych, przemysłowych, na 
ukowych, artystycznych lub turystycznych, 
lecz również i w tych wypadkach nie bę- 
dą mogli oni zatrzymać się dłużej w Pa- 
ragwaju niż trzy miesiące. 

Zwiększyło fo dochód społeczny świata 
pracy w przybliżeniu od 200 do 300 mil. 
zł w porównaniu z r. 1935. 

Wbrew niechęci, którą odczuwają, a 
nawet manifestują pewne sfery, pragnę z 
naciskiem zaznaczyć, że ubezpieczenia 
społeczne: stanowią narzędzie . realizacji 
zasad, sprawiedliwości spoiecznych. Во- 
wodzi tego. wspaniały nieustający rozwój 
ubezpieczeń spolecznych w skali. świato- 

wej. ; 
W ciągu poprzedniej kadencji ciał u- 

sławodawczych Senat uchwalił rezolucję, 
wzywając rząd do opracowania projek- 
tów 
ubezpieczenia emerytalnego rwbotników 

rolnych. 
Apeluje więc mówca do pana ministra 
opieki społecznej, aby projekt taki pole- 
cił opracować. 

WARSZAWA. Po teferatach w dysku- 
sji zabrało głos szereg senatorów, -M. in. 
sen. Klainer poruszył problem ubezpie- 
czeń społecznych. Zaznaczył on, że od 

niepokojona .z powodu 
alarmujących wieści. 

o słanie finansowym funduszów ubezpie- 
czeniowych. Szczególnie - niekorzystna 
jest sytuacja ubezpieczenia emerytalnego 
pracowników umysłowych. Komisja do 
zbadania sytuacji finansowej  instytucyj 

kia ias as a A, 

Cofn.ecia 

czak zgłosił 

czy rząd nie byłby skłonny zarządzić re- 

nie hędzie 
WARSZAWA. (Tel. wł. We wnios- 

kach, które będą przedłożone walnemu 
zgromadzeniu akcjonariuszów Banku Pol- 

WARSZAWA. (Tel. wł.) Oddział ma 
łopolski Stronnictwa Ludowego, zapro» 
szony przez Komitet Porozumiewawczy 
Organizacyj Polskich we Lwowie do utwo 
rzenia jednolitej organizacji wyborczej, 

PARYŻ. (Pał.) Organ francuskich sfer 
finansowych „Le Capital'* donosi, iż kan- 
clerz Hitler w przemówieniu swym, zapo- 
wiedzianym na dzień 30 stycznia, Sprecy- 
zować ma rewindykacje kolonialne Nie- 

przyniesie 

je z opiniami zagranicznymi według 
których zbliżające się zwycięstwo gen. 

Franco miało zagrażać pokojowi eu 
ropejskiemu. W. przeciwieństwie do 
tego poglądu pisze „Fribuna'', należy   pańskiego przyniósłby odprężenie. 

dłuższego czasu opinia pubłiczna jest za. |-   
ubezpieczeniowych pod - przewodnictwem l 

RZYM (Pat). „Tribuna** polemizu | 

p. prezesa Grubera oceniła deficyt tech- 
niczny tego ubezpieczenia za okres pię- 
cioleini 1948—1933 na blisko pół miliarda 
złotych. Obecnie ten defiayt należy sza- 
cować na miliard złotych. 

Fakty tego rodzaju świadczą, iż żą- 

danie : 
rewizji | reformy obecnego systemu 

ubezpieczeń społecznych 
stalo się sprawą dojrzałą i pilną. 

Mówca apeiuje do pana mun.stra, aby 
raczył spowodować zayęcie się ią sprawą, 
zgodnie z interesem publicznym ksaju i 
zamteresowanych, 

Sen, Stgiaiski jest zdania że budżet 
Ministerstwa Opieki Społecznej oraz Fun 
duszu Pracy wykazuje zb,t małe zainie- 
resowamie potrzebami wsi, Należy wszel- 
kimi siłami dążyć w tym kierunku, ażeby . 
łe fatalne 'waruiki życia wsi naprawić. 
Jako repiezeniant 'WSf fnówca podkreśla 
'niesłychaną wagę ; : 

| zagadnienia zdrowofnošci wsi; 

gdyż. obęcnie choroby: na wsi szerzą się 
w sposób przerażający wskutek. tatalnych 

warun«ów. sanitarnych. 

Należy bardzo gorąco zająć się popra 
wą warunków życia wsi, gdyż obecne wa 

runki powodują wielkie rozgoryczenie 
wśród ludności, przy czym te sprawy na- 
leży omawiać nie tylko na terenie parla-. 

mentarnym i społecznym, 
TAS 

obywatelstwa 600.000 Żydom 
- дотада s ę paseć Ratajczak 

WARSZAWA. (Tel. wł.) Poseł Rafaj. | wizję prawa obywałelstwa polskiego Ży- 
interpelację do prem.era | dów, a przede wszystkim cofnąć nadanie 

gen. Składkowskiego, w której zapytuje, | tego obywatelstwa 600.000 Żydom w 

1928 r. 

Stanowisko wiceprezesa B.P. 
obsadzone 
stanowisko wiceprezesa Banku nie będzie 
już obsadzone. Ostatnim wiceprezesem 
Banku Pol. był Jan Piłsudski, który ustą- 

skiego znajduje się postanowienie, że | pił z tego stanowiska 8 września 1937 r. 

Montuje się porozumienie 
organczacyj Iwowsaich z Str. Ludowym 

, konieczności jednolitej akcji, ale” radzi, 
że w tym celu powinien być utworzony 
specjalny komitet, Sekretariat porozumie 
wawczy do tych spraw nie nadaje się, ba 
prowadzi politykę partyjną, nieprzychyl- 

odpowiedział, że podziela opinię co do | ną dla ludowców. 

Wpierw kolonie, potem rokowania 
30 b. m. khędzie mówił Hitler 

miec, oświadczając, iż Rzesza nie zgodzi 
| się na udział w jakichkolwiek rokowa- 
niach dyplomatycznych z państwami za- 
chodnio-europejskimi bez otrzymania sa: 
tystakcji na terenie kolonialnym. 

Koniec Konfiiktu hiszpańskiego 
odprężenie 
Pogłoski o gotowości Francji de zaję 
cia Minorki i Marokka NZ 
posiadają — zdatiem pisma — wię 
eej fantazji niż realizmu. Jawna inter 
wencja Francji na rzecz Barcelony, o 
której wiele się mówi i pisze nie zda 

stwierdzić, że końiee konfliktu hisz | łałaby już uchronić Barcelony przed 
"upadkiem: К 2 

  

Podwyżka taryfy kolejowej | Posiedzenie Rady Ministrów 
sności państwa. | 

Rada Ministrów uchwaliła ponad 
to rozporządzenie o obowiązkach ©- 
sób fizycznych i prawnych oraz insty 
tucyj i władz w dziedzinie przygoto 
wania personelu obrony przeciwłotni 
czej i przeciwgazowej w czasie poko 
Ju oraz rozporządzenie o zakazie uży 
wania francuskich nazw regionalnych 
dla produktów winnvch. 
ERA ID E EEST TIA 

Kronika tetegraficzna 
— W Orawiey (Rumunia) wściekły pies 

pckąsał na ulicy 11 osób spośród przechod 

niów, w tym sześcioro dzieci, zanim jedne- 

mu z mieszkańców udało się go zastrzelić. 

— Senatorzy Italii mianowani przez kró 

la będą musieli mieć skeńczonych lat 60. 

Nowy cenzus wieku dla senatorów z nomi 

macji tłumaczy się szczególnie wnełką liczbą 

zgłaszanych kandydatów. 

— W ciągu drugiej dekady stycznia za-. 

pas złota w Banku Polskim wzrósł o 0,6 

miln. zł do 445,9 miln. zł, stan pienięizy zą 

gramicznych i dewiz zmniejszył się o 1,2 

miln. zł do 17,2 miln. zł. 

— Na zebraniu nowojorskiej giełdy pie- 

uiężnej 23 bm. panował nastrój olbrzymiej 

nerwowości, spowodowanej pesyimistyczną 0- 

teną perspektyw europejskich. Masowa po< 

daż papierów spowodowała poważny spa: 

dek kursów. ; 

— Staraniem zrzeszenia Inteligeneji Iu- 

dowej powstaje w Zakopanem spółdzielnia 

dla wykupu domu po poecie Janu Kasprowi 

czu dla utworzenia w nim podhałańskiego 

uniwersytetu ludowego. Pani Maria Kaspro 

wiczowa, wdowa po poecie, właściciełka jed 
nej trzeciej domu na Harendzie, oddaje swo 

ją część bezinteresownie na ten piękny ceł. 

— Minister prof. dr Wojciech Świętosław 
ski przyjął w dniu 24 bm. delegacje towa: 

rzystw nauczycieli szkół średnich 1 wyższych. 

— Wiadze rumuńskie pozbawiły konce- 

sji dalszych licznych szynkarzy żydowskich, 

motywując zarządzenie swe koniecznością 

zwaiczama alkoholizmu na wsi. Jest ta już, 

jak wiadoino, Lrzecia seria odbierania ' 0 

cesyj. W okręgach bukowińskich Uzerniow 

ce i Kimpulung odebrano obecnie 2% kunce 
sje szynkurziu żydowskim, w Siedmiogra 
dzie i Banacie — 265 koncesyj. 

— Eody na Wiśle ruszyiy. Poziom wody 

 pódnióst się znacznie i wynosił w dniu wczo 
rajszym w Toruniu 3,66 m. ponad sian nur 

malny. a 

— „Femps* w zrtykule wstępnym, poświę 
conym nie tyle zagadnieniu hiszpańskiemu 

(co reakcjom opinii angielskiej na apel 

' premiera Chamberłaina, wyraża opinię, że 

rząd angiełski nie będzie mógł poprzestać na 
systemie służby ochotniczej i że będzie nu 
siał wprowadzić obowiązkową służbę wej- 

skową. Е 

— W związku z nadchodzącą 80 roczni 

cą urodzin b. cesarza Wilhelma, przybył 40 

Doorn generał feldmarszałek von Mackensen 

t admiral w stanie spoczynku von Schmidt, 

celem złożenia życzeń b. cesarzowi w mie: 

niu dawnej niemieckiej armii i marynark' 

— W lutym odbędzie się w Bukareszcie 

kolejna konferencja ministrów spraw zagra 

m:cznych państw porozumienia bałkańskiego, 

— W związku z wczorajszą wymianą do 

kumentów ratyiikaeyjnych polsko - litewska 

umowa handlowa wchodzi w życie w środę 

dnia 25 bm. 

— Japoński minister spr. zagr. Arita za- 

mierza zaprosić premiera Chamberlaina i mi 

nistra spr. zagr. Halifaxa, by odwiedzili 

Azję Wschodnią w celu zapoznania się na 

miejscu z sytuacją, 

— Nad Stanami Zjednoczonymi rozpoś- 

tiera się nadal fala mrozów i zawiei śnież 

nych. Zwłaszcza liczne są wypadki spowodo 

wane Ślizgawicą na ulicach i szosach. — ” 

— Mistrzostwo Australii w grze szache 

wej zdobył w świetnym stylu mistrz Kosz. 
nmieki (pochodzi z Polski), osiągając z 13 par 
ty; 12,5 pkt. 

— W lutym przybywa do Ameryki ną 
trzymiesięczne touraee koncertowe Ignacy 

Paderewski. Pierwszy koncert, który trans 

mitowany będzne radio, odbędzie się w dn. 

26 lutego. 

K I liais aa 

Finały mistrzostw 
hokejowych Polski 
Na posiedzeniu zarządu Polskiego 

Związku Hokeja na lodzie postanowiono, 

że finałowe rozgrywki o mistrzostwo. ho- 

kejowe Polski odbędą się w dniach 28, 
29 i 30 bm. we Lwowie. 

Skład Polski a mistrzostwa 
hokejowe Świeta 

Polski Związek Hokeja na Lodzie u. 
stalił następujący skład Polski na mistrzo- 
stwa hokejowe świała w Szwajcarii: Мач 
“ciejko, Muszyński, Kasprzycki, Michalik, 
Werner, Metternich, Kowalski, 'Wołkow- 
ski, Marchewczyk, Urson, Burda, Jarecki, 
Przedpełski, Ciszewski | Andrzejewski.   

 



  

„KUSIER“ (47944. 

Granica litewsko - polska 
zamknieta 

° 

55 m, przypominająca do 

Kiedy runął mur graniczny mię- 
Bzy Polską a Litwą, mieliśmy nadzie 

że będziemy mogli wreszcie najbliż 
szego naszego sąsiada odwiedzać. — 
Przypuszczam, że wielu Litwinów 
chciałoby odbyć pielgrzymkę do Wil 

"na a może nawet przyjrzeć się stoli 

ty * innym miastom tej półlegendar 
nej, bo na innej niemal planecie le 
żącej, Lenkaii, Zdawało się, że po ot 
warciu granicy rozpocznie się duży 
ruch turystyczny pomiędzy oboma 
krajami. i 

Dotychczas jednak jest to dla 
większości obywateli stron obu pra- 
wie niemożliwe. Chodzi przede wszys 
tkim o koszty. Litewski paszport za 
graniczny kosztuje 40 litów, wiza wy 
jazdowa do Polski — 150 litów, wiza 
wjazdowa do Polski blisko 30 litów, 
różne inne zaświadczenia i papierki 
— jeszcze kilkadziesżąt litów, jednyia 
słowem koszt duży. Polski paszport 
zagraniczny kosztuje 80 zł., wiza, za 
świadczenia, stwierdzenia, pokwito- 
wania — znowu koszt nie na kieszeń 
normalnego obywatela, który by mógł 
sobie pozwolić na  stukilometrową 
podróż do Kowna czy trzystoki!omet 
КЕИТЛЕТНИППРЕЕИТЕЛЕНИНСРЛИТИИРЕЛИСЕКОЕСИЕЙ 

„Lichosz 

Romantyczny zakątek 
  

Wszyscy już po trosze oglądamy się za 

wiosną. Wiemy, że jeszcze pewno śniegi na 

dejdą, ale zawsze już o wiośnie myślumy. 

Może qrzyjdzie w tym roku wcześniej? 
Stoję na naszym cudnym placu Katedral- 

qmym i myślę jak tu pięknie będzie, gdy te 
3u i tam w fantastycznym nieporządku stoją 

ae drzewka puszczą pierwsze pąki a na nick: 

plaszki będą siadały, ćwierkając i zadziera 

jąc ogonki, Kiedy trawka porośnie te pa 

górki, kiedy lód stopnieje w kałużach, ja- 

kich pełno w tym romantycznym zakątku 

Wilna, i błękit nieba będzie się przeglądał 

% czarnych z. natury bajorkach. Związek 

Propagandy Turystyki albo Polskie Radio 

zorganizują niedzielną wycieczkę „na werte 

py placu Katedralnego". 
Piękna to część naszego prastarego gro 

złudzenia dawne 

wspaniałe wieki jego wielkości i sławy. | 

Turystom nasz cudowny plac Katedralny 

w jego obecnej fantastycznej szacie niezbyt 

się podoba. Nie umieją się wczuć w ducha 

I urok naszego miasta. Zawsze tak było. W 
roku 1804 do Wilna na katedrę patologii w 

uniwersytecie przyjechał doktór Józef 

Frank. Oczywiście przybysze z Zachodu nie 

umieli nigdy dostrzec prawdziwie siełanko 

wego charakteru miasta. W swych pamięł 

nikach doktór Frank taki pozostawił wize 

<unek Wilna z pierwszych lat zeszłego stu 
Dw = 

' „Uliea wrodąca ku wspaniałej katedrż. 
Ayla niebrukowana, zapełniona  kupami 

| wszelkiego rodzaju Śmiecia i niedostępna 
podczas słoty.. Miasto było bardzo brudne, 
h nierogacizna swobodnie spacerowała po 
ulicach, 

I powiadają, że Wilno nie postępuje usp 
rzód. Przecie około wspaniałej katedry nie 

' rogacizna już dzisiaj nie spaceruje. Zresztą 
nie wiem, może doktór Frank rozumiał to 

słowo w przenośni. 

Czytelnicy nasi przed kilku dniami zna 

kźli w „Kurjerze* nowy preliminarz budże 
łowy Wilna. Na drogi i place preliminowa 
no 365.394 złote. Natomiast projekt regulac 
j! placu Katedralnego przewiduje ponoć coś 
około miiliona złotych. Widzimy więc, że ro 

mantyczny zakątek nie znikie nam ze śród 

mieścia ani w roku bieżącym, ani zapewne 

w żadnym z najbliższych lat, bo trudno 

Frzypuszczać, by finanse miasta tak nagle 

się poprawiły, że Zarząd Miejski będzie 

mógł milion złotych wsunąć w plac Kated 

ralny. 

No. bo jeśli chodzi o pomoc z zewnątrz, 

o dotację z Warszawy, to już się mniej bo 

ję. Powiedzą nam pewnie, że skoro mogliś 

my od czasów doktora Franka czekać to i 

Rszcze możemy poczekać. 

Zapewniamy wszystkich, od kogo sprawa 

uregulowania placu Katedralnego zależy, że 

poczekamy. Czemu niel 

A zresztą może konserwator Piwocki 0- 

rzekł, że obecny stan placu Katedralnego 

stał się już zabytkiem historycznym i że po 

dlega komserwacji. Taki mały rezerwacik 

pod katedrą. Prosilibyśmy tylko o zaopieko 

wanie się resztkami cokołu pomnika Kata 

rzymy, bo zaczynają się już kruszyć. A szko 

"da — tak równo są ułożone, 

w. t. 

P. S. Czy w ciągu najbliższego sezonu 

stanie w Wiilnie pomnik Mickiewicza, oczy 
wiście nie pytam przez wrodzoną delikat. 

ność. Bo przecie wiemy wszyscy, że nie sta 

nie, 

Zapewne nie chce się robić przykrości 

Pronaszce. 

Wilno zawsze słynęło z st.btelnych uczuć. 

Ale i Kunie może być przykro. Nam, miesz 

kańcom — to już wszystko jedno. 

Przywykszy! Poczekamy! 

rową nad morze — do Połągi. 
"_ Dochodzi jeszcze uciążliwe czeka- 
nie. Po złożeniu podania o paszport 
do niedawna trzeba było czekać pięć 
tygodni, obecnie od dwu do trzech ty 
godni. A tysięczne formalności ostate 
cznie zniechęcają do odbyscia cicka- 
wej i pożytecznej podróży. 

Odrębną a ogromnie utrudniającą 
okolicznością jest fakt, że konsulat 
litewski w Warszawie jest oddalony 
od Wilna o czterysta kilkanaście kilo 
metrów, podczas gdy Kowno o sto, a 
ten fakt jeszcze bardziej komplikuje 
i podraża wyprawę do Litwy. 

  

a ass Nasze wza- 
jemne stosunki się zacieśniają. Otwo 
rzenie granicy dla wzajemnej turysty 

W dniu 22 siycznia odbyły się w War- 
szawie uroczystóżcj, „związane z uczczę- 
niem 20 rocznicy Powstania Wielkopol- 
skiego. Powstańcy wielkopolscy bowiem 
wzięli udział w dniu 11 listopada 1918 
roku w rozbrajaniu okupantów niemiec- 
kich w stolicy. Rozbrajanie rozpoczął od- 
dział Wielkopolan z armii niemieckiej 
pod dowództwem kpi. Jęczkowiaka, zaś 
punktem wyjścia powsłańców był dom 
przy ul. Żórawiej 12 w Warszawie, przed 
którym odbyła- się przedwczoraj pamiąt< 
kowa manifestacja. 

Straszna teraz moda na biografie. 
Powieść poszła w kąt i jest w złym 
smaku, jeśli ktoś czyta powieści. Po 
wieść to lektura dla młodzieży i ku- 
charek. Ale ludzie myślący czytają 
biografie. 

Różne humory przeżyła juź pani 
moda i nic ją już nie zdziwi. Nie 
zdziwi zwłaszcza to ślepe posłuszeń 
stwo ludzi dla jej wymagań. Jakieś 

nieuchwytne rozkazy lecą po niewi- 
dzialnych drutach i nim zjawisko do 
strzeżesz, już cały świat kpi z powie 
ściopisarzy, schyla natomiast z poko 
rą głowę przed autorami  biografij. 
Jeszcze przed kilku laty biografie 
królów, artystów, mężów stanu czyty 
wali tylko zasuszeni historycy a pi- 
sma humorystyczne przedstawiały 
karykatury profesorów, marnujących 
czas na tak nudne i beznadziejne za- 
jęcie, jakim było rozczytywanie się 
w biografiach. Jeszcze biografie słyn 
nych kurtyzan i słynnych kochanków 
tolerowano, ale wtedy wchodziły w 
grę inne motywy. Lecz jakieś inne 
biografie?... A fe!   A teraz raz po raz pyta cię młoda 

  

ki, stworzenie wszelkich ułatwień 

powinno nastąpić jak najszybciej. 

Żadne z państw nie powinno rów 
nież obawiać się ucieczki gotówki. 

Przejazdy będą nie drogie, ho bliskie 

i będą się wzajemnie prawdopodob- 

nie równoważyły, a przy stosowanej 

w obu państwach kontroli dewizowej 

niebezpieczeństwo dla bilansu płatni 

czego nie istnieje w praktyce zupeł- 

nie. 
Oczywiści, prócz turystyki indywi 

dualnej powinna być zorganizowana 

stała wymiana wycieczek. Przede 

wszystkim zaś chodzi o zawarcie u- 

mowy turystycznej i o obniżenie ko 

| sztów paszportów, wiz i t. p. Wtedy 

dopiero można się będzie ruszyć. 

| K. J. W. 

Uczczenie 20 rocznicy powstania wielkopolskiego 

  

Obchód ku upamielnieniu bchater- 
skich-i patriotycznych czynów Powsłańców. 
Wielkopolskich / zorganizowały Związek 
Powstańców Wielkopolskich Koło 

Wielkopolan, oraz akademickie koło 

Wielkopolan w Warszawie, 
Defilada oddziałów Powstańców Wiel 

kopolskich przed Panem Marszałkiem 
Śmigłym Rydzem, która odbyła się przy 
ul. Klonowej po złożeniu Naczelnemu 
Wodzowi manifestacyjnego hołdu, przez 
biorące udział w uroczystościach organi- 
zacje powstańcze. 

PES 
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Rożycami przez prasę 
  

NIEPOKÓJ „CZASU* 

„Czas* w artykule wstępnym 
stwierdza szybki wzrost naszego dłu- 
gu wewnętrznego. Miła to rzecz in- 
westycje, ale „kto bude platyty?“. 
Wraz z wzrostem inwestycyj rošnie 
zadłużenie. 

Wykonywanie planu inwestycyjne- 
go ma wiele stron przyjemnych i po- 
żytecznych. Dzięki niemu dozbrajamy 
się. Dzięki niemu powstają tu I ówdzie 
nowe inwestycje państwowe, podno- 
szące nasze gospodarstwo. Ale jak wie 
my plan inwestycyjny wykonujemy z 
kredytów. A kredyty trzeba spłacać 
To też pozycje poświęcone w budże- 
cie spłacie długów rosną i rosną. A 
będą rosły jeszcze szybciej. Bo tym- 
czasem obniżamy ciężar obsługi dłu- 
gów konwersjami, tymczasem dewa- 
luacja szeregu walut obniża nam ob- 
sługę szeregu zobowiązań zagranicz- 

nych. Ale to się urwie. Problem wzro- 
stu obsługi długów staje się coraz wię- 
cej centralnym problemem naszego 
bużdefu, Nic tu nie pomoże wylicza- 
nie, że „na głowę ludności” nasze za- 
dłużenie nie jest wielkie. Nie mówiąc 
© tym, że nasze zestawienia długów 
państwowych nie obejmują wszystkich 
długów, musimy przede wszystkim za- 
znaczyć, że nie chodzi fu o „głowy”, 

lecz o stosunek do całości kudżetu, 
© stosunek obsługi długów do na- 
szych możliwości płatniczych. Referent 
komisji sejmowej flegmatycznie stwier 
dza, że obsługa długów rośnie I že 
będzie rosła. Nie wyciąga z tego żad 
nych wniosków, a komisja również ma 
ło zajmuje się tym problemem. 

Pytanie „Czasu* jest teoretyczne. 
Inwestycyj nie możno przecież wstrzy 
mać. Byłoby to równoznaczne z do- 
browolną rezygnacją z naszej niepod- 
ległości i militarnej i politycznej i go- 
spodarczej. 

Zato trzeba czuwać nad celowoś- 
cią i umiarem w wydatkach. „Ruiny 
chełmskie* w żadnym razie nie mo- 
gą się powtórzyć. 

UPRZEMYSŁOWIENIE PRUS 

WSCHODNICH 

„Gazeta Polska“ pisze 0 uprzemy- 
słowieniu Prus Wschodnich. Kraj, któ 
ry nigdy nie był przemysłowy, zostaje 
nagle uprzemysłowiony. 

Warunki lokalne wskazywały, iż 
największą żywotność posiadać będą 
te przedsiębiorstwa, które egzystencję 
swą opierać będą o przetrwanie pro- 
duktów, wytwarzanych w Prusach 
Wschodnich, a więc w pierwszym rzę- 
dzie takich artykułów rolniczych lub 
surowców, jak zbóż, mięsa, ryb, drze- 
wa itp. To też zdecydowana więk- 
szość nowych przedsiębiorstw należy   do przetwórczych przedsiębiorstw rol- 

  

Omówieniu możliwości 

poisko-litewskiej współpracy gospodarczej 
poświęcimy znacznie zwiększony 

mumer specjalny „„Kurjera Wileńskiego" 
Postaramy się, aby w tym numerze znalazły miejsce wiadomości o wszystkich ważniejszych 

działach gospodarki obu krajów, które mogą być zainteresowane w normalnym rozwoju stosunków 
handlowych w ramach wchodzącego w życie polsko-litewskiego traktatu handlowego. 

Teimin ukazania się numeru specjalnego uzależniony jest od daty unormowania sprawy swo- 
bodnego. kolportażu pism polskich w Litwie. O jego ustaleniu powiadomimy Naszych Czytelników. 

RESET III SAT TI 

Wszyscy czytamy biografie 
panna, którą posądzałbyś o Mniszkó- 
wnę: 

— (zy zna pan ostatnią książkę 
o Henryku II? 

— Niestety... Conrad powiada... 
— Fuj! powieściopisarz, co za ob 

rzydliwość! Ja czytuję tylko biogra 
fie i pamiętniki. 

Dech mi zapiera na to wynaturze 
nie, łapię ze stołu pierwszą książkę... 
niestety — „Juliusz Cezar na tle epo- 
ki 

Zapadam w fotel i posłuszny pra- 
wu powszechnej manii, zagłębiam się 
w lekturę. 

* * * 

Czy jednak nie ma glębszych po- 
wodów tej manii czytania biografij? 
Czy zresztą samą modą nie kierują 
jakieś prawa? Do niedawna badacze 
kultury uważali poszczególne zjawi- 
ska w zakresie myśli, sztuki, wierzeń, 
obyczajów za luźne niezwiązane ze 
sobą ogniwa, a te które występowały 
najliczniej miały nadać styl i charak 
tek danej epoce. Dziś najrozmaitsze 
zjawiska wiąże się w jedną nierozer   walną całość kulturalną, wszystkie 
one mają jakiś wspólny danej epoce 

sens, rządzą się jakimiś nieznanymi 
nam bliżej prawami. Nauka stara się 
te prawa uchwycić, stara się także 
wyłapać ów najistotniejszy sens epo- 
ki, określany takimi , nazwami jak 
Renesans, Romantyzfa, Liberalizm. 

Ludzie na wzajem na siebie wpły- 
wają, prądy nurtujące w społeczeńst 
wach kszłałtują nasze pojęcia częś- 
ciowo wbrew naszej woli. Próbuję 
tłumaczyć owej panience, specjalist- 
ce od Henryka II, że nie jest jej indy 
widualną zasługą rozczytywanie się 
w biografiach, że ulega jakiemuś po 
tężnemu prądowi nie tylko w upodo 
baniach lektury lecz zapewne w in- 
nych również poglądach, tylko, że nie 
zdaje sobie z tego sprawy. Patrzy na 
mnie trochę z przestrachem, trochę z 
pobłażliwą ironią i widzę, że nic nie 
rozumie. 

A jednak kto wie, czy mania czy- 
tania biografij nie jest wskaźnikiem, 
że w potrzebach, zainteresowaniach, 
dążnościach nas wszystkich, ladzi 
współczesnych, nastąpiła jakaś zmia- 
La. 

* * * 

Nie lekceważmy mody, nawet tej 
mody od kapeluszy czy ogonów przy 
damskich sukniach. Podobno modę 
stwarzają jacyś spryciarze w Paryżu,   podobno arbitrem elegantiarum jest 

niczych. Przetwarzanie produkowanych 
na miejscu atykułów pociąga za sobą 
duże oszczędności m. in. przez unik- 
nięcie strat, jakie przy transporcie na- 
stępują. Niegdyś mięso, produkowana 
w Prusach Wschodnich, fransportowa- 
no do innych dzielnie Niemiec, przera- 
biano tam na konserwy, a następnie 
sprowadzano spowrotem do Prus pa 
wyższych cenach. Dzięki założeniu w 
Prusach Wschodnich własnych fabryk 
konserw „,przetworzono w r, 1935 — 

200 tys kg mięsa konserwowego, a w 
r. 1937 już 700 tys kg, podczas gdy 
roczne zapotrzebowanie wynosi 2 milj. 
kg. Podobnie przedstawia się sprawa 
ze zbożem, które dla przetworzenia 
wywożono do Niemiec, ażeby następ- 
nie przywozić otręby, obciążone dwu- 

krotnym frachtem. Również ryby prze- 
syłano niegdyś do wędzarni w Ham- 
burgu, podczas gdy teraz przerabia 
się je w wędzarni w Wiławie. 

A jak tam wygląda nasze pogra- 
nicze w 'Łomżyńskiem i na Suwal- 
szczyźnie? 

DRAMAT NASZYCH DRÓG 

„Kurjer Polski* nie cieszy się z 
dużego, tegorocznego przyrostu dróg. 
Smuci go inna myśl. Kiedy jedne dro 
gi zyskują twardą nawierzchnię, inne 
się niszczą. Nie wie bowiem prawica, 
co robi lewica. 

Na przykładzie budżetu ministerst- 
wa komunikacji widzimy poza tym, do 
jak ujemnych wyników prowadzi brak 
jedności budżetu. 

Wydatki drogowe rozbite są, nie« 

wiadomo poco, między trzy odrębne 
budżety. Budżet ministerstwa komuni- 
kacji, budżet Funduszu Pracy I plan in 
westycyjny. Utrudnia to nie tylko 
orienfowanie się w istotnych rozmia: 
rach prac na tym polu I w istotnych 
zamierzeniach rządu w tej mierze, ale 

utrudnia odpowiednie shierarchizowa- 
nie potrzeb już nawet w ramach kre- 

dytów przyznanych na fe cele, 

Wadliwa hiesarchizacja tych po 
trzeb przejawia się przede wszystkim 
w fem, że potrzeby konserwacyjne są 
prawie całkowicie nieuwzględnione w 
planie finansowym państwa, trudno bo 
wie te 10 milj, zł przeznaczonych na 
konserwację dróg uwazać za wystar. 

czającą na te cele dotację, jak również 
nie wystarczającym jest kredyt na kon 
serwację urządzeń wodnych. Ale cóż 
tobić. Te wydatki pokrywa się z nor- 
malnego budżetu, w którym trzeba 

oszczędzać, aby związać koniec z koń- 
<em. Równocześnie  preliminuje sią 
znaczne sumy na nowe drogi I urzą. 
dzenia wodne. W fen sposób jedne 
urządzenia niszczeją a buduje się no- 

we, chyba po to, aby znów z braku 
konserwacji zniszczały, a na ich miej. 
sce znów przyszły nowe. 

Konserwacja starych dróg jest na- 
pewno niemniej ważna od budowy no 
wych. Mamy tego najlepszy dowód 
chociażby na ul. Zamkowej w Wil- 
nie, której pówierzchnia dawno już 
przestała być gładką. 

ё 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAA 

Teatr muzvcznv „LUTNIA“ 

Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś o godz. 8.15 wiecz. 

Uczymy Lamteth Walk'a 
Wielka rewia karnawałowa 

z udziałem całego zespołu. 
Ceny propagandowe 

/NVYVYVYVYVVYVYYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVY 

každorazowy ksiąžę Walii. Nie zaam 
zakulisowych a zakazanych praktyk 
paryskich spryciarzy, którzy na głu- 
pocie paryżanek, warszawiane:, wil- 
nianek i oszmianianek robią kariery, 
Ale myślę, że nie każdy ich pomysł 
chwyta odrazu i bez zastrzeż-ń, my- 
ślę, że taki przede wszystkim pomysł 
chwyci i triumfalnie obleci cały świat, 
który ma jakieś głębsze uzasadnienie 
psychiczne w nastrojach obećnie w 
świecie panujących. 

I jeszcze jedno, znane zresztą spo 
strzeżenie. 

Spryciarze paryscy narzucają mo 
dę i Francuskom i Angielkom i Ame 
rykankom i Niemkom i Polkom A 
jednak elegancka i fertyczna Francu 
ska przyjmie ją inaczej, praktyczna 
Amerykanka inaczej, splendid izolo 
wana Angielka inaczej, Niemka ina 
czej, Polka inaczej. Dlaczego? Jeżeli 
by były indywidualne różnice poszcze 
gólnych modniś, nie byłyby one tak 
typowe dla różnych narodów. A jed- 
nak różnice są i są wyraźne, mimo, 
że moda jest ta sama, i dowodzi to, 
że moda jest związana z jakiemiš 
głębszymi prądami, nurtującymi w da 
nym społeczeństwie. 

Moja panienka z najmodniejszym 
kapelusikiem  spuszczonym  niemał   na czubek nosa, z najnowszym prze
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Posiedzenie wileńsk. 

wydz. wojewódzk ego 

23 bm. w Urzędzie Wojewódzkim pod 

przewodnictwem p. wicewojewody J. Ra- 

kowskiego odbyło się posiedzenie Wileń 

skiego Wydziału Wojewódzkiego. 

Na posiedzeniu tym zostały rozpalrzo 

ne: 1) uchwały finansowe Rady Miejskiej 

w Wilnie z dnia 20.XII. 1938 r., 2) budżeł 

dodatkowy dziśnieńskiego Powiatowego 

Związku Samorządowego na rok 1938.39, 

3) uchwały finansowe Rady Powiatowej w 

Głębokiem z dn. 29.IX. 1938 r., 4) uchwa- 

ły finansowe Rady Powiatowej w Oszmia 

nie z dn. 22.XII. 1938 r., 5) budżet Mię- 

dzykomunaliego Związku Opiekuńczego 

„na r. 1939/40, 6) budżet dodatkowy wi- 

lęńsko-irockiego Powiałowego Związku 

Szmorządowego na r. 1938/39, 

Ponadto Wydział Wojewódzki rozpa- 

trzył kilka spraw personalnych, dotyczą- 

cych pracowników samorządowych i do- 

konał, w zasiępstwie Rady Wojewódz- 

Xiej, wyboru przedstawicieli wojewódz- 

kich organów kolegialnych do Państwo- 

wej Rady Samorządowej, przy czym Z0- 

stali wybrani na członka — p. Zygmuni 

Ruszczyc i na zastępcę p. Jan Węckowicz. 

Wyrł:dy powszechne 
a Poehalu 

Uniwersytet Stefana Batorego przystępu 

je w bieżącym roku do ogłoszenia nowej se 

gi Wykładów Powszechnych. W roku prze 

sałym tematem ich było Wilno i Wiłeń- 

szczyzna, a więc poznanie w świecie najnow 

szych badań naukowych przede wszystkim 

własnego podwórka. Obecnie jakby prawem 

wahadłowego ruchu, prawem kontrastu 

Wykłady Powszechne będą miały za temat 

Podhale i Tatry. 

Rozpoczynające się Wykłady Powszechne 

dadzą słuchaczom wileńskim poważną garść 

imformacyj 0 krajobrazie, geologicznych 

dziejach 1 faunie polskich gór, a obok tego 

przedstawią niemniej malowniczy i porywa 

jący świat góralski z jego gwarą, obycza ;a 

mi, tradycjami i folklorem, Wreszcie znacze 

mie Tatr jako literackiego tematu uzupełni 

ogólny zasób wiedzy o Tatrach i Podhalu, 

jaką każdy inteligent polski winien dzisiaj 

posiadać 
TATRY I PODHALE. 

27. L — piątek, dr. Е. Passendorfer, 

prof. USB — Krjobraz Tatr i jego dzieje. 

31. 1. — wtorek, dr. J. Priiffer, prof. USB. 

— Świat zwierzęcy Tatr. 

3. II. — piątek, dr. W. Rewieńska — 

Lud Podhalański. 

7. IL — wtorek, dr. O. Chomiński, prof. 

USB. — Gwara Podhala. 

10. II. — piątek, dr, K. Górski, prof. 

USB. — Podhale w poezji. 

14. IL — wtorek, dr. T. Szełigowski, — 

Podhale w pieśni. 

17. II. — piątek, dr. M. Lmanowski, prof. 

USB. — Tatry w życiu narodu. 

Wykłady odbywać się będą w Gmachu 

Głównym Uniwersytetu, sała V (wejście od 

m. Św. Jana). 

Wstęp 30 gr., dla uczącej się młodzieży 

2 Towarzystwa Przy 
W czwartym kwartale (październik — 

grudzień, 1938 r.) na rzecz działu rękopi- 
sów 7 ofiarodawców złożyło dary nastę- 
pujące: Bakinowski Słefan; po śp. Wacła 
wie Dziewulskim, Hoppen Antoni; (auto- 

graf „Wycieczek po Litwie” Władysława 
Syrokomli wydanych w r. 1857), Karpo- 
wicz Zygmunt (odezwy, ulotki, programy 
z lat 1905—1918) po śp. Wacławie Koś- 
ciałkowskim (akta dotyczące powstania 
pułku suwalskiego (41 pp.), X. Tyczkow- 
ski Franciszek, po śp. Henryku Wojnickim 
i ks. Władysław Tołłoczko. 

W okresie sprawozdawczym do zbio 
rów muzealnych, TPN. 5 łaskawych ofiaro 
dawców złożyło w darze 40 przedmio- 
tów. Ofiarodawcami byli: pp. hr. Etwira 
O'Rourke, Aleksander Trypućko, ks. Fran 

ciszek  Tyczkowski, Wacław Wejtko i 
Urząd Wojewódzki wileński. - 

W tymže czasie książnica TPN. wzbo- 
gaciła się o 579 dzieł w 707 tomach, z 
czego 14 ołiarodawców złożyło 470 t. 
książek oraz większą ilość czasopism, 81 
instyłucyj zaś nadesłało w darze, lub na 
wymianę 175 tomów, ponadło szereg 
periodyków, map i nuł oraz nabyto za 
gołówkę 2 dzieła w 3 tomach. 

Najobfiłsze dary złożyli lub nasła- 
li: ks. Franciszek Tyczkowski — 178 tł, 
pp. Zygmunt Karpowicz — 144, Jan Pił- 
sudski — 73 po śp. Wacławie Dziewul-   

Z dniem 23 bm. w wileńskiej fabryce 
aparatów radiowych „Ełekirił* zreduko- 
wano 400 robolników. 

Gics znad Dźwiny 
Wyszedł nowy numer „Naszego Glosu“, 

pisemka młodzieży z gimnazjum im. ks. Pi 

ramowicza w Dziśmie. 

Numer rozpoczyna — trzeba to z uzna 

niem podkreślić — dziewiąty rok wydawni 

ciwa i przynosi urozmaiconą treść uczmow 

sko-literacko-społeczną. 

Na wyróżnienie zasługuje artykuł „Nasze 

środowisko szkolne”, omawiający warunki 

socjalne poszczególnych wychowańców gim 

naz jum. 

Zaletama obrazowego stylu zwraca na sie | 

bie uwagę felietonik „Gdy Śłąsk Zaolziański 

wracał do Polski“... 

Miłe są wspomnienia: „Moje rodzinne 

miasło* 1 „Z obozu harcerskiego w Niesłu 

czy mad jez. Narocz". 

W tym samym „Naszym Głosie* wyczy- 

tališmy notatkę o koncercie, zorganizowa- 

nym w dalekiej Dziśnie przez troje artystów 

warszawskiego „Ormuzu* (Organizacja Kul 

tury Muzycznej). Brawo, Ormuz! Ormuz do 

ciera wszędzie. Dobrze byłoby, żeby i pisa 

rze polscy pod auspiejami PAL-u pomyšleli 

o podobnej organizacji ekspansji literackiej 

na prowincję.   20 gr. Początek o godz. 20. 

- и I ACE EA : 

Zam 

  

gii octowej | jodyny 24-letnia mężatka 

alina Czepłukowska [Nadleśna 65). 

Desperatkę pogotowie przewiozło w 

Sprawca masakry W , 
Donieśliśmy wczoraj o krwawej bójce 

w domu noclegowym przy ul. Połockiej 

4, w wyniku której przewieziono do szpi- 

tala ciężko poranionego mieszkańca „Cyr 

bojem biograficzaym pod pachą sta- 

je się dla mnie zagadką, problemem, 

staje się wskaźnikiem tych przemian, 

Które przeżywamy. 

“ * * 

Oczywiście bardzo trudno o sensie 

naszej epoki wnioskować z czegoś 

tak bardzo nieuchwytnego, zmienne 

go i od kobiecych kaprysów zależne 

go, jak moda strojów. Natomiast mo 

da lektury jest znacznie wyraźniej- 

szym barometrem tych prądów, jakie 

dziś nurtują. Zamiłowanie w biogra 

fii może oznaczać i istotnie oznacza 
trzy upodobania. 

1. Upodobanie historyczne. Roz 
oczęły się one odrodzeniem powie- 

s historycznej, ale powieść history 

gina miała zbyt mało autentyzmu. 

Kto go tam wie, tego autora, czy dob 

cze odtworzył epokę i ludzi. Biografia 

ma pozory książki naukowej (pozo- 

ry, bo większość biografij spotyka- 

nych na rynku jest czymś pośrednim 

pomiędzy książką naukową, publicy 

styką, reportażem i powieścią histo- 

ryczną), biografii więcej się wierzy. 

2. Zwrot do indywidualizmu, an- 

tykolektywizm. Moim zdaniem jest 

to wskaźnik bezsporny. Kolektywista, 

nie ten z doktryny, lecz ten z podświa 

   

ach samobójczy mężatki 
va>iła się 'odyny i esencji w. aa 

W celach samobójczych zażyła esen- | stanie poważnym do szpiłala św. Jakuba. 

Zwłaszcza — pisarze młodzi! jh. 

к В ERU. OSZASTEBREOD 

Przyczyną samobójstwa — nieporozu- 

mienia rodzinne. (<). 

„Cyrku” aresztowany 
ku”, Aleksandra Zubkowa. 

Policja aresztowała nożownika. Oka- 

zał się nim Piotr Kuncewicz. Osadzono 

go w więzieniu. (e). 

względu na to jaki—da mu zadowole 

nie i szczęście, nie będzie rozczytywał 

się w biografiach. To pewnik. 

Oczywiście nie mówię tu o człon 

ku kolektywu, tęskniącym do wyrwa 

nia się na wolność — ten będzie szu 

kał w lekturze biografij namiastek 

indywidualnego wyżycia się, których 

mu kolektyw nie daje. Ale to inna już 

sprawa. 

3. Wiara, że jednostka nadaje 
bieg histerii, że jednostka, nie zes- 
pół, jest czynnikiem tworzącym dzie 
je. Tu mamy zwrot znamieny, gdyż 
do niedawna panował u nas mit dzia 

łania zespołowego, działania kolekty 
wnego. 

W związku z tym rozmiłowanie w 

biografiach, w biografiach z reguły 

ludzi wybitnych i nieprzeciętnych, 
bo takich przecie opisują biografo- 
wie, może wyrażać tęsknotę narodu 
do silnej indywidualności, która uj- 
mie w swe ręce kierownicę dziejów 
„narodu i przeprowadzi je w wybranym 
przez siebie kierunku. Francja, 0 ile 
wiem, jest „zabiografiona* — czył 
nie jest to wskaźnikiem tęsknoty za 
człowiekiem, za indywidualnością? 

= 

— Ależ „naród nie czyta biogra 

* * 

  

„KURIER“ [4701]. 

jac.ół Nauk w Wilnie 
skim —58, Drukamia „Pax“ — 59, Głów 
ny Urząd Statystyczny — 17, Fundusz Kul 
tury Narodowej im. Józefa Piłsudskiego 
— 13, Biblioteka Uniwersytecka w Wilnie 
— 12, Biblioteka Polska w Paryżu — 10 

ił. itd, 
Wszystkim łaskawym  oliarodawcom, 

którzy wzbogacili zbiory Towarzystwa swy 
mi darami lub w inny sposób przyczynili 
się do jego rozwoju — Zarząd Towarzy- 
stwa Przyjaciół Nauk w Wilnie składa tą 
drogą  najserdeczniejsze podziękowania. 

W okresie sprawozdawczym ukazała 
się praca dra Leonida Żytkowicza pi. Rzą 
dy Repnina na Litwie w latach 1794—7 
jako tom X Rozpraw Wydziału Ill TPN. Pu 
blikacja ta zarówno jak inne wydawnici- 
wa TPN. są do nabycia we wszystkich księ 
garniach wileńskich i znaczniejszych poza 

wileńskich. 
Zbiory Towarzystwa są otwarte dla 

zwiedzających każdej niedzieli w godz. 
od 12 do 14. Wycieczki zbiorowe po 
uprzednim porozumieniu z Biurem T-wa 
mogą zwiedzać Muzeum T-wa i w inne 
dni i godziny, Wycieczki zbiorowe szkol 
ne, żołnierskie, robotnicze, włościańskie 
korzystają ze specjalnych ulg. 

Biuro Towarzystwa czynne codziennie 
z wyjątkiem niedziel i świąt w godz. od 

9 do 13. Telefon nr 14-79. 

400 robotników zredukowano w „E.ektric e'* 
Redukcje wywołane są zakończeniem 

1. zw. sezonu na rynku aparatów radio- 

wych. 

EB 

- AAAAMAAAAAAAAAAAAMAAŠAMAAI 

Książka kształci, bawi, rozwija 

Czytelnia Nowości 
Wilno, ul. Św. Jerzego 3 

OSTATNIE NO VOŚCI 

Lektura szkolna Beletrystyka — 

Naukowe — Wysyłka na prowincję 

Czynna od 11 do 18. 

Kaucia 3 zł. Abonament 1.50 zł 
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Książki nadesłane 
Wyd. Książnicy Atlas — Lwów — War- | 

szawa: i 

„Aleksander I — dziwny car“ — Maurice 

Paleołogue; Sam wśród łudzi i Książka o 

starej kobiecie — Sianisław Brzozowski; 

Skauting i indywidualmość — H. Bouchet; 

Katrina — Sally Sałminen; Walka o dzie 

dzictwo Cezara — Ferdynand Mainzer. 

Państwowe Wydawnictwo Książek Szkol 

aych we Lwowie: 

Zamurowana rzeka — Jalu Kurek; Na 

Sląsku — dła młodzieży — Zofia Kossak; 

Polska zaczyna się od Gdyni — dla młodz. 

— Michał Rusinek; Fryderyk Szopen — Ja 

cosław Iwaszkiewicz; 22 stycznia 1863 — 

Józef Piłsudski; Książka wśród ludzi — He 
lena Radlińska; Słowacki — Juliusz Kleiner; 

20 lat Rzeczyposplitej Polskiej — 1918 — 

1938 — Materiały zebrał Stefan Papće; Od 

tabliczki do rńżniczki — matematyka dla 
wszystkich — Egmont Colerus; Lwów i zie 

mia czerwieńska — K. Maleczyński, T. Mań 

kowski, F. Pohorecki 4 M. Tyrowicz. 

Nakład Tygodnika — Polska Gospodar- 

cza: 
„Chałupnictwo" — Materiały, uwagi i 

wnioski. 

Wyd. Ski Akcyjnej „Ostoja” — Księgar 
nia i drukarnia w Poznaniu: 

„Irena Puzynianka“ — Życie i Praca — 

M. B. 

ucho. — Biografie czyta tylko jedna 
warstwa, tyłko inteligencja. Inteligen 

cji zaś, zwłaszcza w krajach rządzo 
nych przez biurokrację, nie wolno u- 

tożsamiać z narodem. Inteligencja 
często działa w kierunku wręcz od- 

wrołnym, niż dążą tęsknoty i potrze 

by całego narodu. 

To prawda. Ale społeczna rola in 
teligencji nie zawsze — niestety — 

polega na działaniu. Nałomiast zaw- 

sze polega na uświadomieniu, ujmowa 

niu w kałegorie myślowe tych nieś- 
wiadomych procesów, jakie w całym 
narodzie tętnią w danej epoce. Weź- 
my jaskrawy przykład — ancien ró- 
gime przed rewolucją francuską. Inte 

ligencja francuska, w znacznej mie 

rze stara szlachta rodowa, opancerzo 

na prywilejami, żyjąca w dostatku, 

wyrażała w formach myślowych te tę 

sknoty, jakie cały naród francuski 
odczuwał. To ta szlachta zrobiła re- 
wolucję, at szlachta zaprowadziła 
rajwybitniejszych swych przedstawi 
cieli pod gilotynę, ta szlachta zraho- 
wała swoje majątki i ukróciła przy 
wileje. Przykład okresu przed rewolu 

cją rosyjską jest łakiż sam. 

Jeżeli rządy biurokratyczne są klę 
ską Polski współczesnej toć przecie 
ta sama inteligencja polska zbiuro-       

domej wiary, że kolektyw bez fij — huknie mi ktoś oburzony w kratyzowana i polująča na synekury, 

  

  

Poczynając od stycznia 1939 r. 
dla ułatwienia Naszym Wiłeń- 
skim Prenumeratorom  regulo- 
wania należności za prenumiera- 
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- 

nu «oratorzy pozytywnie ocenią 
wprowadzenie przez nas tych 
udogodnień i nie utrudniając 
pracy funkejonariuszów poczto 
wych będą płacili im c.Ją nalež 
ność przy pierwszym zgłoszeniu 
się po zapłatę.     

  
  

  

Nowinki radiowe 

Ksty vs q9nitmy 
Grug: m.uONP? 

Już po osiągnięciu pierwszego miliona ro 

botnicy łództy przy pomocy finansowej ze 

strony zarządów fabryk, паБуй przeszło 2 

tysiące aparatów. Świadczy to, że marsz do 

arugiego miliona radiosżuchaczy rozwija się 

pomyślnie. 

Może się wydawać, że 2 milion, to rzecz 

b. nieprędka, ponieważ na pierwszy trzeba 

było czekać wiele lat. Otóż tak nie jest. — 

Ostatnie lata wykazały o wiele szybszy nap 

ływ, abonentów, niż pierwsze lata radiofo 

mi polskiej. 
To też wziąwszy pod uwagę kampanię, 

jaka się toczy o tanie odbiorniki lampowe, 

ł wzrastającą popularność radia w masach 

nawet ludzi neizamożnych, możemy przypu 

$cić, że drugi miłion to sprawa najbliższych 

2—3 lat. 

Wzięcie udziału w marszu do drugiego 

miliona jest obowiązkiem każdego obywate 

la. Przecie im więcej będzie aparatów — 

tym niższe będą opłaty radiowe i tańszy 

materiał radiotechniczny. 

Obowiązek propagandy ciąży i na dzia 

łaczach społecznych. Po zniżce opłat i sz: 

<ckiej akcji radrofonizacji szkół, propaga. 

da nie będzie chyba rzeczą trudną. Niewą' 

Pół żartem, nół serio 

Fraszki — igraszki 
W ostatnim „Kurjerze Literacko Nauko- 

wym” znaleźliśmy kiika dowcipnych fraszek 

Felixa Zandlera. 

NA PŁYTY Z REFRENAMI WŁASTA. 

Te płyty określić można jednym słowem, 

Poprostu są to — płyty grafomanowe. 

PEWNEMU MŁODEMU PISARZOWI. 

Niech nie martwi cię brak powodzenia — 

Dobry los jeszcze łaską cię obdarzy — 

Poczekaj: gdy cię wezmą do wojska, 

Wtedy będziesz — wziętym pisarzem. 

DO PAŃ PISZĄCYCH. 
Nie rozumiem moje panie 

Waszej książek wydawania żądzy — 

Z dwojga złego moim zdaniem: 

Lepiej wydawajcie... pieniądze! 

Od siebie dodamy: wydawajcie pieną“ 

dze i wydawajcie się za mąż. To także nie 

kiedy pomaga. 

Antologie 
Przeżywamy okres mody na antologie. 

Wkrótce ma podobno wyjść antologia puczji 
współczesnej. Tymczasem zaś wydano anto 

logię... obraźliwych zwrotów: : 
Pewien zapalony bywalec sal sądo- 

wych poświęcił 25 tat na zebranie eo so- 

ezystszych epitetów, którymi ezęstują się 

ludzie przy różnych okazjach, za co naj 
częściej stają potem przed kratkami są 

dowymi. Obecnie wydał on zebrane „afo 

ryzmy* drukiem. Jest to gruby tom, ob 

jętości około 500 stronie. 

Antologię powinni nabyć przede wszyst» 

kim członkowie rad miejskich, przekupki 1 

kłótliwe małżestwa. 

TATSIA TTT TEATRAI 

Posiedzenie Т- на 
Lekarsk ego 

26 stycznia (czwariek) o godz. 20 od. 

będzie się posiedzenie nauxowe W .eń- 

skiego Towarzystwa Lexarskiego, w !o. 

kalu włastym przy ul. Zamkowe; 24 £ rue 

słępującym porządkiem dziennym: 1) od- 
czyłanie prolokółu poprzedn ego pa.:e- 

dzenia, 2) dr M. Gordon — Klinika cho- 

roby Basedowa, 3) prof. dr A. Jauszkie- 

wicz — Uwagi co do powikiań płucnych 

w Czasie ostatniej epidemii grypy, 4) dr 

1, Kieturakis — Powikłania chirurgiczne 

pliwie grunt jest coraz depszy. L w przebiegu grypy. 

GABENIMAS OORCKĄ 

  

Momeai otwierania sarkofagi 2 mumią 

sprzed 2000 lai, odnalezionejo a'edawno 

przez pewną Angielkę. 

pracująca nad  zaciśnieniem śruby 
biurokratycznej, narzeka wciąż w sa 
tyrach, prasie, książkach, teatrze i ka 
baretach właśnie na biurokrację. — 
Przykład „Kariery Nikodema Dyz- 
my jest chyba dość przejrzysty. Toż 
samo widzimy na odcinku  społecz- 
nym; toż na odcinku poczucia autory' 
tetu; toż w stosunku inteligencji do 
zagadnienia wsi polskiej, toż w tysią 
cu innych problemów; wszędzie inte 
ligencja ma świadomość żądań, choć 
by nieświadomych, całego narodu. 

Inteligencja nasza, jak inteligen- 

cja wszystkich czasów, że pozwolę 
sobie przypomnieć jeszcze Grakchów, 
ma poczucie probłemów koniecznych 
do rozwiązania, ma poczucie tęsknot 
narodu. Że idzie nieraz przeciw nim, 
to inna sprawa. I taka już jest neme 
zis dziejów, że jeśli inteligencja, któ 
rej zadaniem jest realizować owe 
nieświadome tęsknoty narodu i zape- 
wnić narodowi wielkość i szczęście, 
idzie drogą odmienną, wtedy zrywa 
się burza nieświadomego żywiołu, 
kierowana przez poszczególne jednost 
ki z łona tejże inteligencji, i zmiata 
ja, wprowadzając inteligencję nową, 
inteligencję porewolucyjną. 

Taki jest proces wszystkich rewo 
lucyj. 

I dlatego nie należy lekceważyć   

Cóika fomasza Edisona, sławnego wynaa 
lazcy, zajmuje się poliłyką | jest zago- 

rzałą republikanką. Zdjęcie przedstawia ją 
w czasie przemówienia. 

tych wszystkich, rzekomo niewytłu- 
maczonych wskaźników, jakim ulega” 
inteligencja. Zwłaszcza mody intelek 
tualnej, prądów umysłowych, choćby, 
nawet mojej panienki z kapeluszem 
ua nosie i biografią pod pachą, nie na 
leży lekceważyć. Bo panienka ta, acz 
kolwiek daleko jej do umysłowej e- 
lity, jednak dzięki prądom kierują- 
cym całą tą warstwą społeczną, do 
której może bezprawnie ze względu 
na swój poziom umysłowy należy, 
jest wskaźnikiem tego, co żyje w głę 
bi  nieświadomej, niesformowanej, 
potencjalnej bryły, zwanej powszeche 
nie n. 

* * * 

Oczywiście wskaźnik  zamiłowa« 
nia do biografii to tylko jeden ze 
wskaźników. Ale powłarzam, wskazu 
je on, że panują dziś tęsknoty: 

1. nawiązywania do przeszłości; 

2. antykolektywne i indywiduaX. 
styczne; ky 

3. oczekiwania na jednostkę, któ 
ra zdoła wziąć na siebie odpowiedzial 
ność, przełamie dzisiejsze zapory i 
przywileje i poprowadzi naród do 

MW. IE. wielkości.   
   



      

Narty, „Herody“ | 
Szosuję po łagodnych zboczach: 

wzgórza, gęsto porośniętego świerka- 

mi. Gdzieniegdzie kulą się młode so- 

po 4 Śnieg skwirczy pod płozami 
sprawnie sunących nart. Dokoła pu- | 
szyście i biało. Kijkiem narciarskim 
uderzyć po nisko nachylonych, cięż- 

kich od śniegu świerkowych gałę- 

ziach, a błyskawicznie rozkwitną tu- 

many srebrnego kurzu. 
Z żalem: między pniami drzew wy- 

smyrgnąłem na pole. Tu mrożny 

' wiatr bezkarnie szczypie w uszy, i rę 

ce. Upatrzoną trasę przecina mi na- 

raz kilku niedorostków. Zakutani w 

postrzępione chustczyny i ojcowskie 

kamizelki, borykają się z nartami. 

Bo każdy z nich ma narty. Narty... 

ale jakie? Niezgrabne, . niedostatecznie | 
zachylone i kiepsko wystrugane, po- 
zbawione smukłości deski. Deski: te 
do butów przycumowali jakiemiś, fam 
tastycznymi kombinacjami rzemyków: 
i sznurków. 

Pytam, skąd. jadą. Nim usłyszałem 
' odpowiedź, najpierw powiedzieli mi 
dzieńdobry. 'fiumaczą, że wracają 
właśnie ze szkoły do domu. Odległość | 
między szkołą a domem wynosi. czte- 
ry kilometry. „Pokonują“ wigc prze- 

strzeń nartami. Słowa  „pokonują” 
używam w endzysłowie, bo: wątpię, | 

czy ich narty ułatwiają podróż, wyraz 
nie natomiast widzę jedno: ogromny 
zapał do nart. Nawet do tak niełojal- 
nych, często odpadających od nóg, 
lub głęboko ryjących w śniegu. 

Od dawna w usportowieniu wsi 
pokłada się wielkie nadzieje. 

ma odciążyć krwawo przebiegające 
zabawy, sport ma być najzdrowszym | 

| Niech przemówią fakty miepohamowanych / temperamentów | 
( najnaturalniejszym ujściem dła zbyt 

młodzieży wiejskiej. 

sak dotąd bowiem, sytuacja maka 

pryczna. Alkohol, „sprężynówki i 

świncówki* i nożowe poracnunki, to | 
fakiy wyjęte z porząuku dziennego 
wsi, Chodzi o to, aby ładunek A. 

i tkwi w ludziach, zweksiować ua 
'tory z. większym: dla wszystkieh 

pożytkiem. 
"Tak mniej więcej w konturach wy 

gląda wata teoretycznych rozważeń. 
A rzeczywistość, owi malcy przepada. 
jacy.za. nartami, młodzież gorąezko- | 
wo strugająca deski — każą do za- 
gadnienia podejść inaczej. Przed kil- 
ku laty wieś prawie nie znała nart. 
Teraz na wszystkich dzagach można , 
widzieć basałyków, zaabsorbowanych 
jazdą. Zagadnienie więc, zaczynające 

*się od pytania, jak. przyzwyczaić do 
sportów, do nart — znalazło się w'mo 

wej fazie swego rozwoju. Czas już 
mujśleć nad tym, skąd dostać narty 
dla tych. wszystkich amatorów? Czas. 
przystąpić do uczenia domowych spo 
sobów wykonywania nart, do starań 
o jakiś standartowy a tanio skalku- 
lowany typ tego przyrządu  sporto- 

Narty przecież muszą i u nas raz 
nareszcie uzyskać właściwe prawo о- 
bywatełstwa, żeby tak jak w Finlan- 
dii czy Szwecji były rozrywką, a: jed- 
noczešnie rozpowszechnionym szero- 
ko. środkiem. lokomocji poprzez: zaspy 

i zwały śniegu, łącznikiem między 
wsiami i sąsiadami, między chatą ro- 
dzicielską a szkołą. 

* о* * 

Okres zimowy nasuwa także refleksje 
innego rodzaju. Za motyw licznym 
stylizowanym obrazkom literackim i 
wierszykom z życia zimowego: wsi słu 
%а boženarodzeniowe wędrówki z 
„gwiazdą jašniejącą“, z  turoniami 
i szopkami, pełnymi aniołów, hero- 
dów i diabłów. Wędrówki te ostatnio 
intensywniej żyją na szpaltach. ksią- 
żek i czasopism, aniżełi w tradycjach 
życia wiejskiego. Coraz rzadziej uda- 

Sport | 

je się natknąć na króla Heroda, s. 
szonego dostojną świtą, penetrającą | 
od chaty do chaży przy akompabia- | 
mencie rozbawienia, śpiewów. i okrzy- | 
„ków. 

Jeszcze najczęściej chodzą chłopcy 
i wyrostki z gwiazdą, kolorowo oś- 
wietloną, ale: już np. szopki nierzad- 

| ko i na lekarsiwo nigdzie się nie zo- 
`Баслу. А jeśli gdzie jaka i jest, to ro- 
dowód jej sięga przeważnie miaste- 

| czek, z. którycn. dopiero na wioskowe 
wypady się decyduje. Ten rys oblicza 
kuliury ludowej, traci nie tyłko na sa- 
morodnošci, ale w ogóle powoli się za 

|ciera. Powstaje więc trudny a donio- 
| sły problem: odchuchania i przywró- 
cenia rumieńców życia Świąteczny. 

| spektaklom i misteriom. 
Ktoś, kto lekceważąco traktuje 

| wszelkie tzw. imponderabilia, gotów 
nie przywiązywać. do: tego: większej 
wagi. Najniesłuszniej, Wystarezy bo 
wiem powiedzieć, iż zanikanie wspom 
nianych. przejawów świątecznych jest 
tragmeniem zjawiska, któremu na 
„B — zubożanie treści kulturalnej 

zycia wsi. 
Skoro już mowa o imponderabi- 

liach, o. | aa i jej: przejawach, nie 
vd rzeczy będzie poświęcić nieco: roz- 

| ważań zagadnieniu kina dla wsi. Jest 

nych. chyba najmłodsze. Kino, które 
od lat w mieście stało się źródłem, a 
często: gęsto, niestety, tylko: namiastką 

| przeżyć, kuliuralnych — na: wsi dotąd 
nie doszło da głosu, nie: przeżyło na- 

wunuióej ZaunGSZUzaniy пасемана 

ua Kurespoiuencję, uoiyczącą Spra 
wy kina ua wsi a. iiusucująsą luk- 
tamm, wysuiuęte w nadzy. enecunie 

postulaty: (ied.), 

  

Powstała w Poisce, staraniem. Ceniral- |, 

| nego Związku. Młodej Wsi, Wiejska: żpół- 

| dzieinia Kinemaiegydiiczna, Spoidzieinia 
| tar uruchomija na. iereme ,.zęczypospoli-- 

tur, które, wędrując: od: wioskii do wios- 
ki, wyświeilają pczyteczne fumy. 

„jedno ; z tych wędrownycn. kin pojawi» | 
lo się i u nas na Wileńszczyźnie. 

A ota wywiad z kierownikiem tego ki- 
na — panem. Leonem. Koncopelką: 

— Jak dawno pan w naszych: stronach 
| z tym kinem wędruję? - 

— Węduję od wioski: do; wioski: już 
trzy; miesiące. Wi paździer..iku ii listopa- 

wileńsko»trock:m, w grudniu zaś — w pa- 
wiecie wilejskim. Wyświetlałem trzy fil. 
my: 1) „Rapsodia Bałtyku”, 

„llgky «ye wa: Francji, 3) „Musimy: 

ność nie chciała nas ze wsi puścić i kiedy 
przekonaliśmy, że musimy jechać już do 

kinem po kilka kilomstrów, żeby film jesz 
cze raz oglądać. 

— Jeżeli tak pozytywnie usłosunko- 
wał się lud wiejski, no to stosunek insty- 

,łucyj, organizacyj, urzędów musiał być 
do. tej ze. wszech miar pożądanej akcji, 
jeszcze bardziej pozytywny? 

„L twa współczesna" 

damia swych członków, że w piątek da. 
27.1 1939 r. o godz. 20 w gimn. Krawiec: 
kim (ogród po-Bernardyński) odbędzie się 
zebranie Kuźnicy harcerskiej z referalem. 
dyr. dra Wł. Wielhorskiego pł. „Litwa 

| współczesna”. 

Q godz. 18 tegoż dnia odka się | 
Rada Kuźnicy, Przybycie prowadzących 
kręgów lub zastępców konieczne, 

EEK 

  
Marskie zbra'enia Niemiec 

  Moment spuszczenia na wodę w Bremen najnowszego krążownika 
Niemiec, ochrzczonego mianem „Seaydliłz”, o pojemności 10.009 fon. 

pancernego 

l .» zagadnienie z. zakresu mu pokrew- | 

wet. swego. okresu filmu: niemego. Po- | 

tej kukanaście dźwiękowych radioapara- |! 

dzie 1938 roku jeździłem po powiecie | 

2) „Gen. | 

być silni”. Zdarzają się wypadki, że lud- | 

następnej wioski, niektórzy: wędrowali za | ii 

Prezydium Kuźnicy Harcerskiej) pawia | 

dziśdzień samochód, uzbrojony w a- 
| parat kinemałograficzn”„  przystoso- 
wany do objazdu: zapadłych zakąt- 
ków: tzn. zasobny we własne siły elek- 
iryczne, jest czymś: tak samo: egzotycz, 
nym jak np. — dla sugestywności po- 
równania. — struś czy żyrafa. 

Sprawa znajduje się w stadium: 
pierwotnego swego rozwoju. Niemniej 

| jednak już dziś nie można bagatelizo- 

  

Przede wszystkim należy stwier- 
dzić, że idealny stan rzeczy polegałby 
na. produkowaniu filmów 
dla wsi przeznaczonych. Dotąd: idą 
krółkometrażówki, zaś wyświetlanie: 
filmów z ekranów miejskich przynosi 
raczej, fiasco. Filmy te bowiem wy- 
magają pewnego obycia, pewnej już 
ukształconej kultury wzrokowej. Pod 
tym względem wymogi normalnych. 

, filmów miejskich są bardzo poważne, 
|na dowód wystarczy przypomnieć, że 
nawet. przy. krótkometrażówkach wi- 
downia: wiejska wymaga objaśnień, | 
swoistej; konferansjerki. 

' Wszystko to dziać się musi przy 
najniższych cenach biletów. Najlepiej 
bywa, gdy wstęp jest pe prostu opła- 

| itp. produktami wiejskimi, 
| Wieś w swoim: obecnym stopniu 
rozwoju gwałlownie domaga się po- 

. dobnych, docierających wszędzie kin, 
których będzie napewno wdzięczną, 

|ehoć: zrazu może nieea onieśmieloną 
| konsumentką.   ZA. 

—(o do organizacyj, zasausiczo do 
| akcji tej ustiósunsowaly s.ę one przychyi- 
| nie. Zarządy gminne — na: ogoi: siosunek 

| ovojęiny. Lavciaż zdarzary się Wypadki 
(np. w gm.me UGies;wsaty), że zarządy 

| gnome: pemagaiy mi barazo wiele. 

— Czy na mogyoy mi pan podać kil. 
| ka kenkreinych hczb, np. ilość seansów, 
! trekwencja isp? 

— Owszem, bardzo: proszę. Liczby, 
które podam, obejmują pierwsze trzy mie 
siąca (październik, lisiopad i! grudzień 

| 1938 r.). 

1 „ A więc dojechałem do 71. miejscowo. 
| ści, robiąc. przy tym w: sumie 578 km. Da- 
łem tam 103 seanse, p.zy frekwencji 

| 10.052 osób: — w tym 5.602 dzieci i. 4.450: 
| dorosłych, Do wyświetleń: korzystałem z 
| nasiępujących |okalów: 

z sal szcolnych: w 41 punktach, 
z świeflic organizacyjnych. w. 15, 
z mieszkań prywałnych w 10, 
i z sal parafialnych w 5 punktach, 

— 1.744 złotych. 

zdołał pan pokazać te tak ważne pod 
względem oświatowym, wychowawczym 
propagandowym. f:imy aż dziesięciu ty. 

siącom ludzi, a ludzie ci, mimo trudnych 

warunków materialnych, zdołali zapłacić 
za kino 1,744 złotych? Jak na wiaś wiień. 
ską wcale pokaźne ło liczby. Świadczą || 

| one, jak bardzo wieś nasza odczuwa: po- 
| Irzebę kina. 

„Swojak“. 

IV konfazencja Komitetu 
Prozomiewe w czego Pi bilcznych 
lustytucyj OszGzedno8ć owych 
W dniu 23 bm. odbyła się w Kraka. 

wie czwaiłe z kolei posiedzenie Komitetu 
, Porazumiewawczego. Publicznych: Instytu- 
„gli Oszczędnościowych.. 

W posiedzeniu, kióremu przewodni: 
| czył prezes dr Henryk Gruber wzięli 
| udział pp. min, Dolanowski, prezes. Uh- 
| ma, dyr Dorawski, dyr Chudzyński, dyr 
| Kochanowski, dyr Zacharzewski, dyr За- 

| Kuźniar, dyr Tułacz, dyr Obrzyński i inni. 
| - Przedmiotem obrad były sprawy poii- 
lykii finansowej Publicznych. Oszczędna- 

| ściowych tudzież zagadnienia. dotyczące 
powołania do życia Komisji Na;odowej 

| na przyszły Światowy Kongres Oszczęd- 
| nościowy. 
EKSTRA TIESTO OK TZEEOIE 

Złóż ofiarę 

A 

W nocy na 14 bm. nieznani sprawcy | 
za pomocą dobranych kiuczy dostali się ' 
do gmachu szkoły PMS w Baranowiczach, 
skąd skradłi materiały i przyrządy pisar- 
skie wart. 54 zł i 8 zł gotówką. Ponad- 
to w poszukiwaniu ukrytej gotówki, splą- 
drowali pokoje nauczycielskie,   

| domu: związkowego przy ul. 
| 14a odbył się uroczysty obchód powsta- 
| ма, styczniowego. Na program złożyły 
| sięz: 

wać choć ubogiego, ale i w tej dzie- | 
dzinie już istniejącego doświadczenia. | 

specjalnie | 

cany w naturałiach, jajkami, serami | 

Za bilety: wstępu wpłynęło (w sumie) | 

— A. więc w pizeciągu 3, miesięcy || 

trocki, dyr Osostowicz, dyr Szczudło, dyr | 

L me wo ii o z rakiero i 

  

P'zeź p acown Ków 
22 bm. o» godz. 12 przy licznym udzia 

| lei członków Związku Zawadowego Pra- 
„cowników Miejskich z rodzinami w sali 

Kościuszki 

zagajenie dr Stefana: Brokowskiego — 
przew.. Sekcji Kuliuraino-Oświatowej: Zwią 

(zku, odczyt p. Tamasza Nawoyskiego 
i część artystyczna w wykonaniu orkiestry 

|, | Olrzymujac liczne: zapyłania o: postę- 
pie drukowania księgi pt. „Ferdynand 
Ruszczyc, życie i dzieło”, którą wydaje 
Komitet Uczczenia Pamięci Ferdynanda 
Ruszczyca,, śpieszymy podzielić się: wiado 
mością, że zakończenie tej dawna ocze- 

|kiwanej i emocjonującej książki jest bli- 
| skie i nasiąpi. najpóźniej w kwietniu. 

Obecnie wydrukowanych jest 350 stron 
dużego farmatu, zawierających: p.zeszło 

| 200 iiustracyj w tekście. Przewidziane jest 
jeszcze 100 siroma tekstu i powyżej 100 

| ilustracyj, w tym prawie połowę: dużych 
| plansz jednobarwnych i: wielobarwnych, 
kió.ych liczba: uległa: także zwiększeniu. 
|W miarę, posiępu. realizacji tej, neco- 
dziennej i bardzo: „wileńskiej* książki, 
|rozmiary jej coraz bardziej 
dzieła a Ruszczycu: rozrasta się i obie- 
cuje cosaz. więcej, ponieważ: przybywają 

„nowe materiały — stąd: opóźnienie, które 

jednak wyjdzie na dobre zarówno: dziełu, 
jak jego licznym prenumeratorom. Przed- 
płała w asłainich czasach naplywala tak 
ŽAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAL AAS ADA AAS AAA A 

leatr m. МА РОНСКАЖСЕ Ё 
LZŚ w gadz.. 8 wiecz. 
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Coś. jak gdyby powiew pewnego ożyw:e- 

nia życia: towarzyskiego: obserwować moż 

na: osłatnie w Nowogródku. Zapomniana 

, dawno: „żywa. gazetka* w: Sali Ogniska odžy 

ła pod inną nieco: nazwą. Miejmy nadzieję; 

że tem zdrowy objaw na tle atmosfery bryd 

żowo - kaxcianej, nie będzie czymś spura 

dycznym. Jeśli, tak, to: wicewojewoda nuwe 

gródzki, p. Stefan: Radoliūski, jako główny 

| imiejator zachowa. się we wdzięcznej pamię 

ci tych, którzy pragną życia: towarzyskiega 

t: kulturalnego. Ale piszmy o' Środzie 

Byłem: ną, dwóch: — pierwszej jeszcze: w 

|grudniu i ostatniej, notabene, poświęconej 

| kobiecie. Q pierwszej takiej środzie mogę tyl 

so: wspomnieć z wesołym: uśmiechem, gdyż 

| naprawdę była pełna humoru: 

A. tą ostatnia? 

powiedzieć o kobiecie? Czuje się przecież 

ją wszędzie nieomal w porach własnej skóry. 

To też i na. wieczorze wszystko mówiło o ka 

bietach tym bardziej, że zjawiły się one w 

Ognisku naprawdę gremialnie. 

Zaczęło się od zapowiedzi — że to wie- 

czór poświęcony kobiecie. W ślad za tym 

na podwyższeniu stanęło ciemnowłose dziew 

|czę (p. Niekraszówna) i zaczęło recytować 

teferacik, chcąc w nas koniecznie wmówić, 

| že kobiety w sztuce, a głównie w muzyce zaj 

mują niepoślednie miejsce. Następnie frunę 

| le na skromną estradę Ogniska znów dziew 

|czę w błękitnej prawie krynolnie (p. Dow 

borówna) i zaśpiewało dwie pieśni — jedną 

w języku polskim a drugą francuskim. Ut 

| wory miłe uchu, tylko może nieco za: ner 

| wowo i trochę z lekką tremą zaśpiewane. 

Z kolei dla odmiany usłyszeliśmy mężczyz 

| wek z książki Kornela Makuszyńskiego p. t 

„Pani pisząca”, 

mocno rozbawiony jegomość z grona gości 

usiłował pomagać p. Szukiewiczowi, ale 

'| otrzymał za to tak piorunujące spojrzenie 

jednej z pań orgamzatorek, że mu nie za 

| zdnoszczę. A potem usłyszeliśmy recytacje 

dwóch utworów miejscowych autorów — 
lecz, niestety, nie mogę zdradzić ich nar- 
wisk. Recytowała z wdziękiem p. Kiełłów 

na. Doskonale recytował p. Cwtetniecki dow 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Plerwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

     
  

Włamywacze w gmachu szkoły PMS 
t Ambulatorium Kol. w Baranowiczach 

WoW 

Tej samej nocy i prawdopodobnie ciż 
sami sprawcy za pomocą dobranych. klu- 
czy dostali się i do pokoju opattunko- 
wego w ambulatorium kolejowym. Skradli 
3 fartuchy lekarskie, nożyczki, dwie sondy 

„| różne lekarstwa. 

pęcznieją: | 

Mój; Boże — czy mało można napisać lubr 

mę o kobiecie. P. J. Szukiewicz odczytał ury | 

W czasie recytowania jakiś | 

5 

|Obchód powstania styczniowego 
m eįsa ch w Wilnie 
pracowników Elektrowni Miejskiej pod 

dyrekcją p. Trojanowskiego, chóru Zwią- 

zku Pracowników Miejskich pod dyrekcją 

prof. Ludwiga, śpiew p. Wiłke i p. Ro- 

bert Sauk, deklamacje p. Fedorowiczów- 

ny oraz jednoaxtówka pł. „X Pawilon” — 

w wykonaniu pracowników Elektrowni 

Miejskiej, 

Podniosła uroczystość zakończyła się 

| o godz. 15. 

Wilenska księga © Ruszczycu 
gromadnie, że w tej chwili Komitet roz- 

porządza już tylko 300 wolnymi: egzempla- 
rzami książki, a: jest prawd”podconz, ze 
i ta ilość ułegnie dalszej reduxcji po up- 
ływie miesiąca, Pomimo lo Komitet nie 
podnosi ceny książki w przedpłacie i po- 
zostawia pragnącym możność jej zama- 

wiania až do wyczerpania zapasu — za 
zł 16. Jednąkże wobec bardza dużych 
kosztów i niepomiernie wysokiej, wartości 
dzieła w słosunku do ceny prenumera- 
cyjnej, Komiiet zastanawia się nad ko- 
niecznością podniesienia ceny ks.ęgars- 
kiej po wyjściu z druku z 35 na 45 @, 
gdyż i ta kwoła nie dorówna wariości ktią: 
żki, która wkrótce stać się może rzadkoś- 
cią: bibliog aficzną, nieistniejącą w: han- 
dlu. Najbliższe przeta tygodnie dają za- 

| późnionym osłatnią sposobność, by sobie 
zapewnić cenne ii bogało ilustrowane dzie 
ło: o Ruszczycu za trzecią część. 

Zainieresowanie wydawnictwem.  jesł 

tak duże i powszechne, że tomie" mu- 

siał uruchomić: pod: kierownictwem J. Bul- 
haka sekretariat dla załatwiania zapytań, 
zgłoszeń i innej korespondencji, związa- 
nej: z wydawnictwem. 

Ad.es dla przesyłania przedpłaty: 
Bank Gaspoadarstwa Krajowego, Oddział 
Wilna. Kanio. czekawe: PKO 700.060. 

Informacje: Jan Bułhak, Wilna. ulica 
Orzeszkowej 3.   

Nowogrodzkie „„Sroay Literackie'* 
cipnie napisany przez siebie felieton, zawie 

cający gursć wrazeń o kobrecie. Nautawoę 

4ięcznie 1 dowcipnie skonstruowany utwór, 

<a który autor i doskonały recytator otrzy 

mał huczne brawa, choć, prawdę mówiąc, 

uie szczędził kebiet. Ale: ponoć i nasze pa 

nie: bywają obiektywne — czasem... 

Recytował jeszcze: sędzia p. Dapkus — 

również. dowcipny wiersz pod tytułem „Idź 

|do diabła”. Spiewała znów p. Dowborówna 

bardzo miły wałe „Ja czekam ciebie”. Ke 

cytował ze słówek Boy'u Żeieńskiego. wiersz. 

p t. „Markiza" i wschodnie aforyzmy o ko- 

biecie z dużym. wyczuciem. p. Palamarczuk. 

Kcńcowy aforyzm. zapamiętałem i! tu pow 

tórzę — „Ślub: — radość: na dobę — a smu 

tek na lata". 

Zakończyła wieczór dowcipnym i! dosko 

nale skonstruowanym przemówieniem p. Mik 

lewiczowa, — członek ekipy: organizującej. 

wieczór — zapowiadając następny program 

środy literackiej, w dniu 25 bm., który bę 

dzie: poświęcony powstaniu styczniowem u. 

POKOJE 
TANIE CZYSTE k CICHE 

W KOTELU ROYAL 

Warszzwa Chmieina B 

Dia. pp. czytalników „Kurjera Wileńsk,” 
15% nahato 

  

        

      

  

„Kiadomości radiox! 
MILIONER RADIOWY, 

Pam Czesław Nowak, wójt zbiorowej gmi 
ny w województwie stanisławowskim, stał 
się ad kiłku dni znany w całej Polsce. Jeg 
radiowa karta rejestracyjna w kolejnej nu 
meracji uzyskała nr. 1.000:000. Pan Nowak 

| wobee tego: zdobył książeczkę oszezędnościo 
| wą z wkładem: 4.000 zł. Kim jest milioner 
radiowy? 

Pan Nowak pochodzi z Wialkozedzć u- 
| rodził się w Gnieźnie. Brał udział w powsta 
niu wiełkopolskim, służąc w oddziale łącz- 
ności, a w czasie wojny bolszewickiej wy 
rusza. z radtostacją połową do Żytomierza, 
Jako radiotelegrafista jest obecny w Mińsku 

| przy pertraktacjach z bolszewikami o preli 
minaria pokojowe. 

Po skończeniu wojny pan Nowak przez 
jakiś; czas: był mierniczym w Poznańskim, a 

| następnie pracował w wielkopolskim samo 
| rzędzie rolniczym, przed czterema zaś taty 
| przeniósł się da Małopolski. Dziś jest wój- 
tem gminy w Łyńcu pod Stanisławowem. 
Posiada tam mały ale ładny domek, sad I 
pasiekę, 

Szczęśliwy „milioner** jest entuzjastą ra 
dia. i sam nawet skostruował sobie odbior 
aik lampowy. W ostatnich dniach stycznia 
па zaproszenia Polskiego Radia uda się do 
Warszawy i weźmie udział w audycji radio 
wej, jaka nadana będzie w związku z osię 
gnięciem cyfry 1.000.000 abonentów, 

 



Tabela loterii 
16 dzień ciągnienia 4-ej klasy 43-ej Loterii Państw. 

Główne wygrane 
t i II ciągnienie 

Główna wygrana milion złotych 
padła na nr. 98632 

Stała dzienna wygrana 20.000 

zł. padła na nr. 65195 

50.000 zł.: 79721 131259 

25.000 zł. 95051 

15.000 zł.: 19152 123085 145771 

150312 

10.000 zł.: 4941 7483 91820 

117270 127944 141704 

5.000 zł.: 11493 17747 — 64559 

82311 91375 132193 158331 

2.000 zł.: 3425 17747 40425 

61171 66139 78044 81940 113840 

117584 118752 126353 148424 

1.000 zł.: 6915 31277 36879 

52511 62515 64535 65259 — 68797 

74260 76292 78138 79165 92341 

93248 100699 109328 115417 

128198 130403 131642 — 136619 

142382 148586 156100 

Wygrane po 250 zł. 

70 161 753 835 953 78 97 1086 
150 247 446 589 778 806 912 64 
2066 119 26 343 536 642 793 917 
73 3028 60 55 187 278 563 85 638 
70 921 25 4021 73 173 228 621 76 
87 308 777 99 5286 2387 64 6031 
216 66 333 25 57 454 22 534 80 
689 59 707 845 80 7030 67 47 
56 70 86 279 360 434 515 98 748 
838 934 48 90 8017 76 86 101 55 
278 442 751 720 28 85 826 80 
9181 3578 676 847 981 77 10297 
411 84 541 80 681 827 77 98 981 
11033 425 828 12117 70 200 311 
13019 360 533 802 68 917 140% 
60 82 547 57 820 70 93 97 907 
97 197 206 98 347 486 640 806 
918 15 19 28 15044 70 307 16 457 
59 584 96 679 982 16030 161 388 
569 58 661 55 874 90 960 17030 
388 548 649 786 863 92 969 18120 
251 68 92 414 566 665 67 881 952 
-19072 220 37 309 68 76 529 669 
705 20 24 859 932 20163 57 59 
29 69 467 92 539 634 716 827 
976 21051 114 276 697 737 75 
84 919 22 22231 61 502 646 821 
88 968 23066 95 242 355 83 440 

14 901 41017 153 241 398 559 607 
61 864 42044 183 274 356 96 588 
721 85 855 978 43131 56 280 95 329 
94 423 526 631 749 968 44225 352 
451 515 18 52 89 629 724 825 45041 
53 117 333 483 95 502 701 58 61 
918 46070 114 15 61 83 260 347 729 
84 97 844 901 47157 247 377 407 11 
92 660 87 48200 542 612 31 946 
49234 383 93 452 61 600 84 806 68 

50022 165 283 313 71 403 96 585 
680 51011 103 81 85 94 372 543 678 
713 70 800 76 84 91 97 908 52037 
220 99 355 635 46 53 711 813 900 78 
53127 238 92 376 470 706 833 61 
54012 84 121 280 394 473 503 36 58 
41 53 819 64 974 55073 182 220 364 
94 469 76 586 87 739 91 814 970 
56250 304 450 71 539 636 727 44 50 
57026 116 83 364 414 546 671 90 
884 975 58044 202 16 70 322 504 
656 91 714 57 59095 189 215 861 919 

60614 40 62 790 810 33 911 25 
61045 121 79 202 370 508 672 78 
903 98 62290 460 511 83 826 85 
63127 64 396 470 509 67 81 716 829 
64087 91 255 64 89 478 692 812 943 
65000 40 95 107 237 606 9 32 943 
66016 183 220 52 54 331 94 401 6 47 
540 48 73 95 611 781 808 15 35 71 

67039 73 84 165 90 200 52 584 
96 645 98 808 89 84 68063 119 26 
35 434 82 023 704 39 995 69124 
23 525 90 681 845 
1UU78 138 39 56 71 235 77 888 

423 504 11 83 617 54 718 57 73 814 
908 36 71813 406 542 630 68 859 
$6 72062 192 203 571 643 730 998 
74058 86 91 95 200 310 60 98 481 
63 75 743 45 438 54 865 75182 222 
575 700 27 59 937 76222 98 416 78 
114 575 826 77001 126 21 319 554 
662 70 716 84 85 91 905 78088 91 
375 462 72 562 69 671 92 739 58 
934 79085 89 128 33 274 368 483 
78 732 34 86 981 
80169 88 350 528 708 75 81087 

128 230 59 68 91 375 88 442 72 516 
740 82056 89 163 282 329 537 648 
57 822 83038 51 80 27 318 406 57 
566 612 82 708 90 84084 216 458 
642 51 872 91 998 85186 252 4780 
86031 50 213 318 564 636 910 87091 
428 526 941 58 88030 133 127 460 
38 834 89049 110 268 80 93 380 683 
90054 12 79 453 604 707 60 89 

85 91193 2 91 322 412 32 570 921 
84 92 92185 361 404 50 808 924 
93359 807 70 94005 20 101 4 89 
317 90 502 70 645 706 959 61 95029 
45 115 202 306 32 462 86 587 41 
640 783 9600 433 61 583 99 651 
97035 141 83 487 605 772 48 977 
95173 202 27 36 51 349 508 678 
841 71 980 99835 51 94 447 758 

96 604 898 947 24041 142 65 287 | 933 
184 923 25240 46 66 370 469 629 
62 822 65 86 26077 111 23 45 61 
338 590 602 738 829 27113 25 255 
325 86 617 846 955 28011 41 242 
42 639 793 837 65 970 29122 247 
811 446 551 764 722 992 30070 
79 159 291 347 70 74 507 608 12 
735 65 800 995 31091 113 51 308 
472 572 74 51 740 52 852 964 88 
82075 94 396 441 702 96 828 61 
69 73 915 86. 

33015 44 77 93 165 332 425 605 
850 34083 215 89 320 77 441 510 687 
719 55 807 99 35204 7 456 520 778 
821 24 66 68 960 36229 44 522 51 
675 744 840 924 29 37263 460 77 536 
98 872 38228 69 341 98 455 79 734 
49 882 83 986 99 39046 108 44 64 72 
271 669 794 886 

40086 205 44 66 751 52 805 11 67 

  

  100173 283 302 20 35 57 415 589 
67 831 101005 88 196 541 78 685 779 
913 102010 66 720 54 815 994 103063 
168 224 93 365 97 219 791 866 68 97 
991 104168 245 324 34 709 21 852 74 
911 105047 187 301 26 424 54 689 823 
106025 164 77 325 39 543 56 72 783 
888 107018 172 308 58 412 562 97 
915 108097 143 805 51 74 88 109025 
52 70 81 143 252 410 607 73 761 838 
980 110148 57 98 371 481 526 656 
89 756 57 66 72 802 111058 98 161 
207 69 601 20 843 909 112124 296 560 
601 48 775 840 36 68 93 94 113088 
203 408 10 528 888 959 95 114111 70 
312 472 509 13 619 44 702 96 969 
115115 24 307 402 89 521 76 116085 
413 741 65 97 854 87 117334 48 497 
664 709 834 909 11 77 87 118075 123 
43 46 89 358 449 509 21 762 801 55 
119164 665 792 819 94 923 120089 
123 223 63 453 71 597 889 908 39 
121008 62 352 524 59 628 718 890 92 

„KURIBR” [4701]. 

904 5 122249 385 499 511 15 23 607 
70 771 842 913 86 37 123091 284 96 
340 60 93 466 74 609 873 124001 52 
471 579 656 713 78 848 993 125053 
63 146 226 506 65 604 807 46 7% 
126080 185 252 356 88 536 80 638 
818 976 127135 212 331 45 68 457 544 
191 833 128143 62 96 276 308 23 411 
21 52 540 639 719 22 41 803 129149 
68 95 242 62 69 315 495 502 21 83 91 
668 713 70 921 

130085 185 218 325 97 625 47 700 
3 18 831 6T 131208 45 57 362 82 
510 27 67 15 705 21 39 66 97 867 
907 132003 39 128 88 217 56 309 55 
TI 137 875 133022 157 805 28 44 434 
534 711 80 134002 21 89 138 291 857 
454 543 659 85 724 135091 114 238 
304 538 640 760 941 136057 111 14 
37 260 69 812 57 579 30 82 615 52 
876 137100 202 49 60 404 509 703 
9 823 996 138023 114 22 23 25 12 99. 
245 54 481 516 87 700 64 890 139026 
105 6 34 46 233 56 372 502 68 82 
628 78 702 858 140069 73 151 296 
424 741 45 141149 94 68 202 12 47 
395 467 74 804 24 62 964 142161 254 
431 616 968 143109 41 211 62 336 
87 498 574 772 78 85 86 144904 405 
529 655 66 705 46 57 62 968 145263 
69 359 413 36 81 723 45 146228 80 
92 95 336 89 454 65 73 97 739 808 
44 920 95 147018 18 38 160 267 307 
544 623 794 813 148261 99 310 66 83 
410 24 38 58 549 706 29 45 882 

149087 100 3 466 614 714 838 63 
988 150158 89 271 96 902 22 151117 
75 215 347 84 457 519 618 745 926 
81 152013 18 113 32 224 89 46 54 
318 98 481 709 39 153031 42 120 262 
344 445 519 60 606 740 863 914 34 
79 154044 215 482 523 793 857 155030 
94 132 406 52 507 54 71 982 82 156155 
66 97 373 458 78 503 632 796 820 
157018 100 78 350 414 95 577 600 80 
758 805 158293 455 571 707 74 86 
96 889 99 918 159273 443 642 731 
52 805 29 

Ml i IV ciągnienie 

Wygrane po 2.000 zł. 

47 197 623 906 1137 261 581 2480 
3069 600 4381 5606 878 6490 969 
7281 8266 385 468 594 10388 635 
750 844 11011 12241 410 13468 14550 
16139 498 678 845 17093 465 18872 
19657 20373 21412 22044 459 041 
23307 513 645 733 968 24146 378 
762 801 25864 908 21 27 26842 27131 
396 583 656 803 28342 922 56 29126 
422 596 742 30071 491 31172 386 706 
821 32092 684 34352 35306 548 788 
982 36414 941 37506 828 39631 40075 
212 41009 309 474 996 42149 542 710 
53 870 43162 753 879 44050 80 480 
748 46457 47114 924 48364 440 604 87 
40979 474 50408 47 801 52593 53333 
35 684 54103 284 465 705 55941 80 
56602 635 57056 401 574 911 58187 
,637 61 708 88 893 59214 428.734 998 
60287 934 61018 237 727 893 62229 
,63813 64082 948 65365 517 744 55 
986 66138 885 67707 68035 271 775 
882 69098 485 70704 87 93 71127 310 
456 798 72183 73557 950-74315 75767 
808 76450 517 „949 77232 586 741 
862 78195 241 354 482 852 79532 616 
97 995 80006 273 441 65 858 72 92 
82391 547-761 83176 573 914 84081 
222 805000 133 613 736 800 86028 39 
88184 591 89492 90048 366 925 91586 
637 92556 970 93506 9 707 94339 60 
709 95099 96587 615 932 97756 829 

‚ 99211 95 100269 10151 54 864 102201 
603 760 840 103283 104756 942 105053 
215 357 527 648 976 106506 758 955 
108358 823 299 109127 700 1 819 
111053 186 404 75 112559 784 113796 
854 114603 16066 477 117718 118107 
244 681 993 119014 185 537 701 
120828 121474 90 907 87 122041 116 

  
  

123059 275 879 124484 597 855 Ti 
934 125054 190 966 126230 846 
127023 33 75 714 805 128613 748 993 
129022 130007 384 456 643 45 131095 
412 132472 580 183265 745 134043 
315 433 315 443 634 76 702 135777 
134005 202 322 836 137058 672 941 
188587 139000 149 445 140229 35 537 
687 141662 142089 170 541 26 643 
143084 90 106 324 144062 406 822 
145444 406 822 45 404 505 887 146372 
671 147245 663 833 148249 883 847 
150178 482 948 62 151004 907 153461 
559 640 70 844 922 154219 155048 
216 977 156071 565 971 157295 602 
97 997 158063 127 159037 881 

Wygrane po 500 zi. 

500 zł.: 155 68 38 410 675 952 
71 1117 68 95 574 761 802 25 71 
937 2004 54 78 143 219 608 24 744 
808 12 30 908 3011 44 119 40 81 
463 72 524 993 4008 58 92 143 
208 367 451 630 61 86 910 38 
5000 4 376 419 22 44 674 85 810 
978 6366 506 607 76 797 98 872 
89 7009 395 436 583 607 76 80140 
72 43 86 505 430 581 685 811 
9009 17 298 324 619 660 98 842 
939 10111 399 530 91 715 874 
11369 488 535 617 87 723 74 99 
879 12018 63 633 713 825 99 
13215 47 57 330 46 603 735 78 904 
815017 64 132 73 234 64 375 948 
16079 482 535 61 865-991 17147 
623 953 18130 41 429 64 670 77 
84 778 99 903 75 19017 41 141 
333 450 57 548 950 53 20140 203 
76 344 405 24 754 65 77 705 894 
916 28 21036 337 596 792 858 
22166 322 23 31 36 42 508 705 836 
60 961 23032 29 52 105 213 87 354 
680 726 824 24909 25239 53 332 
405 678 713 804 924 26187 313 
37 555 601 775 27263 332 587 825 
27 28060 188 291 357 528 872 94 
97 909 29001 209 324 82 785 
30308 497 515 47 896 31142 99 
218 392 586 669 713 992 32063 
518 73 896 33249 307 56 447 520 
620 90 817 73 90 996 34242 537 
751 99 998 35032 25 138 78 219 
126 780 36072 127 206 47 378 413 
57 811 37121 57 214 337 776 
38024 280 312 764 723 40 869 99 
937 46 63 39027 109 236 533 710 
93 847 917 85. 

40103 10 487 402 82 624 714 
60 926. 95 41102 80 84 464 58 660 
66 833 39 917 72 42056 402 84 
829 945 43019 115 15 241 88 492 
708 44037 141 156 710 56 893 
909 52 45428 621 840 946 46147 
202 611 35 732 857 47056 376 555 
48356 422 59 611 6 796 879 958 
49222 448 630 736 706 864 924 
50071 142 234 561 605 69 861 
51052 109 234 530 41 67 646 96 
708 52110 234 69 614 69 720 59 
969 903 70 53086 203 413 75 923, 
92 54053 72 341 65 466 512 639 
87 727 801 29 947 34 67 92 
55029 306 474 524 847 964 56122 
248 462 26 503 4 606 22 866 58 
929 57068 156 75 361 443 715 809 
952 58262 75 59040 317 48 692 738 
825 60170 238 433 61 519 92 663 
978 61094 368 401 10 589 908 
62108 224 503 63231 58 406 600 
951 64050 359 65069 386 402 61 
759 913 66034 30 40 682 741 876 
913 65 76 67155 234 63 86 340 61 
82 423 736 892 68047 113 258 372 
409 689 945 69039 88 260 30 886   

(36 848 70021 28% 74 735 678 
71006 77 204 73 362 39 775 6Т) 
85 89 917 72233 63 620 813 16 
47 33 73144 264 389 441 48 879. 
989 74164 456 59 598 600 75081 
211 401 76 604 799 990 76066 
508 742 881 82 978 77058 246 677 
566 745 913 43 78622 29 45 745 
874 92 79066 91 96 152 96 213 
76 78 424 619 71 774 891 923 51. 

80178 293 448 657 87 960 
81068 96 119 321 524 629 80 707 
82113 30 306 584 99 0773 85 
83009 194 643 89 84139 66 519 
44 94 662 763 99 959 85307 564 
995 85068 108 84 263 368 432 59 
779 803 964 71 87680 96 995 87 
88450 56 780 754 94 986 89060 
668 775 994 90041 66 86 182 291 
332 475 508 38 54 622 781 91030 
36 44 144 299 323 58 425 758 
92082 343 76 496 98 943 71 
94323 98 344 584 663 826 59 
95068 68 104 10 261 365 446 501 
93 778 926 96331 411 37 593 603 
97116 394 788 98307 9 665 809 99 
99417 43 83 703 949 100158 331 
636 58 640 68 81 101093 605 832 
102179 212 335 408 26 580 800 
938 60 103133 414 85 638 58 711 
869 104423 502 817105152 227 28 
549 715 785 87 107007 44 451 59 
88 872 918 12 25 81 108030 186 
799 820 69 109341 97 619 963 
110028 52 103 254 80 546 739 878 
1111012 614 750 950 62 112005 
338 70 488 546 92 705 854 113000 
111 84 821 114048 263 84 328 542 
49 815 115004 203 508 719 
116107 31 48 96 316 29 73 402 21 
57 581 687 808 951 117111 33 453 
743 896 993 118010 488 696 
119210 668 976. 

120359 95 461 567 693 845 65 
948 121070 116 207 54 312 37 607 
714 32 229 122089 126 387 411 
529 635 700 75 123000 12 125 320 
495 726 124113 79 357 69 513 730 
51 974 125025 99 273 87 378 637 
87 931 81 126193 766 726 981 
127124 95 284 895 905 47 128801 
970 129227 72 426 38 46 92 653 
841 85 130025 24 50 274 406 16 
590 609 14 18 728 131011 178 522 
775 86 823 132009 32 34 72 170 
449 73 568 96 782 818 133332 498 
659 722 841 75 935 134073 127 
262 66 55 356 535 859 995 135103 
86 576 87 609 46 59 709 136025 
432 955 137078 188 300 52 492 
907 138062 203 86 321 67 487 518 
900 139091 99 103 565 795 906 
140144 265 447 87 888 904 25 
141162 91 337 91 403 686 857 71 
918 26 97 142099 703 72 403 4 
413055 42 282 309 477 710 994 
(144194 360 445 641 738 88 897 
145140 51 70 372 468 572 89 731 - 

«8 32934 146058: 198 273. 306. 9j- 
493 38 508 65 88 613 33 66 715 
839 75 147044 92 113 425 74 619 
876 148015 608 149291 338 323 
590 150052 122 29 59 22 35 393 
475 85 505 84 681 730 882 
141093 510 973 953 69 152352 415 
753 876 99 915 38 153005 578 83 
630 154012 55 140 272 43 35 94 
98 548 757 732 801 74 91 15001 
225 321 538 683 765 909 156044 
126 522 74 954 57042 51 27 388 
999 158175 96 182 493 526 810 
13 24 915 159014 24 256 362 59 
466 539 709.   

Lieki poloinej 
Judesa . Gerszonowa (No. 

- wogródzka 62) zameldowalą, 
że została na tle porachunków 

osobistych mapadnięta i do- 

tkliwie pobiła przez małżon- 

ków: Rachmiela i Różę Kar 

tonów (Ponarska 31). 

* * # 
Zatrzymano na ul. Inflanc+ 

kiej Edwarda i Bronistawa Ka 

czyńskich i Bronisława Mile- 

wicza (wieś Giejbule), którzy 

nieśli żelazne łóżko, skradzia 

ne z podwórza domu Nr 30 

przy ul. Inflanckiej na szkodę 

Mochameda Wajsowa. 

%.s a 

W podwórzu domu Nr 3 przy 

ul. Szopena zatrzymano 14- 

letniego Józefa Zajączkows- 

kiego (Wiłkomiersca 52) ' na 

gorącym uczynku kradzieży 

ubrania ze składzika Wacła. 

wa Wielogórskiego. 

Ж * * 

Anna Lipska (Miłosierna 6) 

oskarżyła Andrzeja Biełanowa 

(Szkaplerna 7) o przywłasz- 

czenie na jej szkodę materiału 

skórzanego na 10 par obu. 

wia. 

* * * 

Drobny pożar wybuchi w 

domu Nr 1 przy ul. Subocz. 

Zapaliła się sadza w kominie 

piekarni Tabela  Gofunga. 

Ogień ugasiła straż pożarna, 

* * * 

Stanisława Walinowicczowa 

(Tunelowa 28) zameldowala, 

że Bazyli Besarabow (Kurlan- 

dzka 13) pobił jej syna, 13-1е? 

niego Mieczysława, 

* * * 

Stanisława Głębocka (Śnie- 

gowa 2) zameldowała, że zo- 

stała dotkliwie pobita przez 

sąsiadkę, Zofię Grygorowi- 

* czównę, 

* * * 

Wczoraj w gmachu olejarni 

! przy ul. Ponarskiej 5 uległ 

nieszczęśliwemu wypadkowi 

32-letni robotnik Aron Łapuk 

(Subocz 37). Łapuk spadł z 

wysokiej drabiny, doznając 

ogólnych poiłuczeń. 

  

PIERRE NORD 7 

KRAINA LEKU 
(Powieść nagrodzona: Grand Prix du Roman 

d'Aventures 1937) 

Przekład autoryzowany 2 francuskiego. 

— Tam, od strony Aurginy — odparł Stiefel czy- 
niąc ręką niewyraźny półokrągły ruch. — Wie ksiądz 
proboszcz, nie mam w sobie nic z gołębia wędrow- 
nego. Jestem szlifierzem z Paryża. Poza dziesiątą 
dzielnicą — przepadłem. 

— Aurigny! — zawołał ksiądz z nagłym gwał- 
townym wzruszeniem. — Jakże się nazywacie? 

Intuicyjnie Stiefel zwrócił się do stajennego. Sta- 
nąwszy na baczność, przedstawił się: 

— Szeregowiec Lambert, rezerwista N. pułku, by- 
ły ordynans porucznika J., który dowodził kompanią. 

A wówczas, nagle, wszystko zmieniło się jakby, 
za dotknięciem różdżki czarodziejskiej. Stiefel prze- 
stał rozumieć, czy dostał się między wariatów, czy 
sam zwariował. 

— Panie majorze — rzekł proboszcz do stajen- 
nego — wszystko w porządku. 'Teraz już jestem pe- 
wien, że to żołnierz z pańskiego batalionu. Lambert, 
rzeczywiście są ludzie, tego nazwiska koło Aurginy. 

Twarz promieniała mu radością. Oficer wybuch- 
nął śmiechem i serdecznie wyciągnął obie ręce, które 
Stiefel uścisnął z szacunkiem. 

— Ależ, ofiaro jedna, czemużeście nie gadali od ra- 
zu, że jesteście z mojego baonu? Rozumiecie przecież, 
że w 2 tygodnie po mobilizacji nie mogłem was wszy- 
stkich dobrze poznać. A ja kazałem wam godzinę cze- 
kać na uścisk ręki. 

— Biedaku, biedaku! — powtarzała kobieta 
wznosząc ręce. — Usmażę wam befsztyk, a znajdzie 
się jeszcze trochę dobrego wina na taką uroczystość. 

Nie tylko zniknął przymus, ale Francuzi, wszyscy 
troje szaleli z radości. Z podejrzanego natręta. Stiefel 
stał się nagle synem marnotrawnym. 

  

— A ten zegarek, co macie na ręku, to z tego tru- 
pa? — spytał ksiądz. 

— Tak — odpowiedział Nćnesse na wszelki wy- 
padek. 

— Biedaku, moja udana obojętność i podejrzli- 
wość musiały was do' rozpaczy doprowadzić. Ale zro- 
zumiecie mnie, gdy wam powiem, że dziś właśnie, 
o dwunastej ostrzeżono mnie, że policjant niemiecki 
w przebraniu będzie próbował dostać się do nas, Otóż 
gdy was spotkałem, siedzieliście w kucki przed bra- 
mą, z rękami naokoło kolan i pierwsza rzecz, którą 
ujrzałem, to był cyferblat tego zegarka znaczony od 
0 do 24. U nas takich nie robią. I tę fałszywą brodę, 
biedaku. Szczęściem, żeście wspomnieli Aurigny i po- 
wiedzieli nazwisko. Siedzi już u mnie czterech wa- 
szych kolegów i oni to opowiedzieli mi wszystko. 

Ksiądz zwrócił się do oficera i nie zauważył, że 
Stiefel, zadrżał. 

— Oto, jak było, panie majorze. Ich sześciu, ukry- 
tych w lesie koło Aurigny, od dwudziestego ósmego 
sierpnia. Dwa miesiące temu przyłączył się do nich 

dezerter niemiecki. Z początku wszystko szło dobrze. 
Ale dwa tygodnie temu Szwab wpadł w podniecenie 
graniczące z szałem. Musieli pilnować go dniem i no- 
cą. Jednak w ubiegły piątek, o świcie, udało mu się 
zmylić ich czujność i dogonili go dopiero na skraju 
lasu. Zaczął ryczeć, o paręset metrów od parku samo- 
chodowego, gdzie było moc żołnierzy. Musieli go za- 
bić. To ten właśnie podjął się tego. Bóg go będzie są- 
dził — ja nie. Zaalarmowani arvtomobiliści nadbiegli; 
nasi ludzie rozpierzchli się. Zebrałem ich już czterech. 
Lampert, mój chłopcze, wypijcie dziś wieczorem 
lampkę wina z kolegami, a ufam, że wkrótce uda mi 
się wyprawić was do wolnej Francji. Tymczasem wy- 
pocznijcie. Spotkamy się u mnie, na uliczce Fraire, 
przed capstrzykiem. Powiecie mojej gospodyni, że 
przychodzicie w sprawie Vendeuvres, już ona zrozu- 
mie. Oto legitymacja w razie gdyby was zatrzymał 
jakiś patrol. 

* * * 

- W nastroju zaufania gospodyni księdza byla bar- 
dzo gadatliwa. To zgubilo Ernesta Stiefela. Pomagal 
jej uprzejmie, wyżymał bieliznę, która moczyła się 
<y kotle. i napełniał balię czystą wodą do płukania.   

W trakcie miłej pogawędki dowiedziała się tylu rze: 
czy, że zapomniał która godzina. 

Udał się na ulicę Fraire po to tylko, by pobieżnie 
zapoznać się z lokalem i otoczeniem, zanim sprowa- 
dzi sobie pomoc. Wiedział, że nie będzie mógł długo 
utrzymać się w swej roli i że z chwilą, gdyby znalazł 
się wobec żołnierzy zbiegłych z lasów Aurigny, byłby 
natychmiast rozpoznany. Ale opowiadania służącej 
przechodziły wszelkie pojęcie, roznamiętniały go. To, 
czego się dowiedział, wystarczało, aby rozstrzelić po- 
łowę mieszkańców miasta. Około wpół do szóstej Er- 
nest, wciąż uprzejmy i nadskakujący, orzelewał kawę 
w maszynce i wiedział już wszystko. Teraz pozosta- 
'wało mu tylko wyjść, udać się do Ratusza, sprowadzić 
kompanię wartowniczą i rozpocząć polowanie. Weze- 
snym rankiem, gdyby szło nawet jak najgorzej, wszy- 
stko będzie w porządku. Jego ewidencja będzie bo- 
gatsza i świetniejsza niż pierwszego lepszego bohatera 
odznaczonego krzyżem Pour le Mćrite. 

W rzeczywistości — niebezpieczeństwo nie było 
do lekceważenia. Te zuchy nie poddałyby się łatwo. 
Byli to, czy to cywile czy wojskowi, ludzie, którzy 
przygotowali się na śmierć i zgodzili się przyjąć ją 
w formie najcięższej, najpowolniejszej: więzienia, są- 
du i szubienicy. Nie mając już nie do stracenia, będą 
może woleli przyśpieszyć fakty i... nie sami wybrać się 
w drogę... 

W tym punkcie rozważań Stiefel uczuł w krzyżu 
jakby napór nieodpartej siły i wlał do maszynki cały 
kociołek wrzątku. 

— Uważajcież! — zawołała służąca. — A prze- 
cie ta kawa nie będzie miała żadnego smaku! Zostaw- 
cie to, wolę już sama zrobić. 

— Ach, Boże, panno Marianno! Już wpół do szó- 
stej. Capstrzyk jest o szóstej. Jeśli pani tu nie nocuje, 
to o ile nie chce pani wpaść patrolowi w łapy i po- 
wędrować do ciupy — musi pani zmykać. 2 

„— Rany Boskie! Już lecę. Kończcie przełewać 
kawę, ale ostrożnie. 

Odeszła. Przez chwilę saboty jej stukały w kory- 
tarzu. Drzwi trzasnęły. Nónesse chciał przeczekać 
chwilę, ale serce tłukło mu się w piersiach i wyszedł 
zaraz za nią. 

(D. e n.).



oisłniowy mróz. Umiarkowane wiatry południo 

/ (Antokolska 42); Szanyra (Legionów 10) 

  

   

      

Dziś: Nawr. św. Pawła Fp. 

  

STYCZEN 

f 5 Jutro: Polikarpa B, M. | 

; 2 wschód słońca — g. 7 m. 25 
Środa. <achód słońca —g. 3 m. 39 

Przewidywany przebeig pogody w 

' dniu 25 b .m. 
W całym kraju chimurno, miejscami "P> 

dy. Temperatura w ciągu dnia na zachodzie 

powyżej zera st., ma wschodzie kilkastop 

iwe. Rano mglisto. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące 

apteki: Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 
Augustowskiego (Kijowska 2); Romeckie 
go i Żelańca (Wileńska 8); Frumkinów 
'(Niemiecka 23); Rostkowskiego (Kalwa- 

ryjska 31). 
Ponadto słale dyżurują apteki: Paka 

i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

/ MIEJSKA. 

— Mroszura w sprawie nowej taryfy 

за wodę. Z dniem t kwietnia ma wejść 

w życie nowa taryła opłat za wodę. Po- 

IKA 
NOWOGROSZKA 

— Odbyło się posiedzenie Zarządu 
Związku Propagandy Turystycznej Ziemi 
Nawogródzkiej” w <tórym wziął udział 
przewodniczący Komitetu „Dni Mickiewi- 
czawskich”, wicewojewoda Stefan Rado- 
liński, 

Na zebraniu tym Zarząd Związku Pro 
pagandy Turysłycznej zapoznał się ze 
sprawozdaniem Komitełu „Dni Mickiewi- 

czowskich”, postanawiając organizowac 

je co roku. 
W związku z. tym w pierwszej poło- 

W.2 о „шеецо D.EŻĄCEGO 1OKU UCLĘGZE 1.6 
w Nowogródku specjalne zebranie przea 
siawicieli o ganizacyj spo” cznych | insi * 
tucyj turystycznych, ma którem powzięte 
zosłaną uchwały co do terminu i charak. 
teru „Dni Mickiewiczowskich”. 

Na zebranie to zaproszeni będą przed 
stawiciele z ferenu całego województwa 
nowogródzkiego, województw sąsiednich 
oraz Warszawy. 

— Uūtzgi UŹ, Staraniem: Eowarzystwa 

Oświaty Zawodowej w Nowogródku odbył 

się w miedzieię uuczyt pt. „Na progu nowej 

ery w zyciu Polski”. 

Odczyt wygłosi w świetlicy Akeji Kato 

ńekiey Henryk Hola. Й 

— Opiatek Cechu Rzemieśl. Chrześcijan. 

W ub. niedzielę odbył się w Nowogródku 

w lokalu świetlicy I-wa Rozwujw Ziem   nieważ taryta ła jest bardzo skompliko- 

waną Zarząd Miejski zamierza wydać w 
tej sprawie specjalną broszurę, 

414 ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEA 
— Koio Naukuwo-Baduwcze Ziem Wscisud 

ayca w Wiinie orgańizuje zo DI, |sruuuj u 

godz. 20,15 w lokalu S$. N. P. (Arsenalską 
Nr. 8) Inauguracyjne Zebranie z odczyleun 

Dyrektora Szkoły p. dr. Wł. Wielhorskiegu 

n |. „Znaczenie Ziem Wschodnich dla Rze 

czypvspońiej Polskiej”. 

Pu odczycie dyskusja. Wstęp wolny. 

— Posiedzenie Sekcji Historii Sztuki 

' odbędzie się w czwartek, dn. 26 stycznia 
HAR 1938, o godz. 8 wieczor w sali $emi- 

narium Archeoiogii Klasycznej U$B — ul. 
Zamkowa 11 (drugie podwórze w prawo). 
Na porządku dziennym: 

1) Komunikaty Euzebiusza Łopacińskie. : 
go: a) Fortyfikacje Wilna pod Bakszią 

i fort Zygmunta til 'w- Smoleńsku, a atchi-- 
ekt' van-Laar;' > b) "Wawrzyniec. Bortkie= -| 

u: +wicz, architect kościoła w Suderwie i in- 
„ni architekci - dominikanie w Wilnie 
XVIII w. Ё 

2) Reterai dr Piotra Bohdziewicza: Ar- 
chiłekci liarowie w Polscs i na Sycylii 

*a barok Kałanii. Mać ы 

* — Czwartacy! Zebranie organizacyjne 
wileńskiego Koła Czwartaków odbędzie 

, , się we czwartek, 26 bm. o godz. 19 w lo- 

  

kalu Zwiazku l anionistów — św. Anny 2. 
Viszyscy czwartacy proszeni są O przy- „ 
cie. 

ZEBKANIA I ODCZYTY 

— 356 Środa literacka, w dniu 25 bo. 
ułalentowana powieściopisarką p. Harmi- 
fiu r=yserowa autorka znanej powieści 
„Krauzowie i inni* wygłosi odczyt pł. 
„Powieść cykliczna i pokoleniowa", Prze- 
widziana dyskusja. Początek o g. 20.15, 

- — Zamąd Zrzeszenia Wojewódzkiego 
Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet po- 
daje do wiadomości Członkiń ZPOK, że 
w dniu 25 bm. uialentowana powiešcio- 

' pisarka p. Herminia Naglerowa autorka 
znanej powieści „Krauzowie i inni'* Czion 
kini Zarządu Głównego wyglosi odczył 
pł. „Powieść cykliczna i pokoleniowa”. 
Przewidziana dyskusja. Początek o godz. 
20.15. Ze względu na bardzo akłualny te- 
mat odczytu i na osobę prełegeniki Za- 
rząd wzywa Członkinie ZPOK do liczne- 

sgo przybycia na odczyt. 

ZABAWY. 

— Bal Kostiumowy. W dniu 1 lutego bs 
w salach Oficerskiego Kasyna Garnizony: 

wego odbędzie się slaraniem Wileńsko frec 

siego Oddziału Podwójnego Krzyża (T-wa 

Przeciwgruźliczego) bal kostiumowy. Łasku 

wy udział w odtworzeniu tańców narodo- 
wych i węgierskich i orgunizowan'u rewii 

kostiumowej wezmą zespoły artystyczne 

Teatrów Miejskiego na Pohulance r „Latn** 
oraz młodzież akademicka wydziału sztuk 

pięknych USB, 
Pragnąc zapewnić Społeczeństwu miasta 

1 powiatu wesołą, barwną i kultura.nj voz 

rywkę oraz przyczynić się do nawrotu tra 

dycyj staropolskich Komitet Balowy apeluje 

do Szanownych Pań i Panów o wzięcie п 
działu w zabawie w miarę możności w ken- 

tuszach lub strojach ludowych czy stylize 

wanych ва motywach regionalnych różnych 

dzielnie Polski. 

Obecnych obowiązuje kostium lub stró: 

„wieczorowy. Ceny wsiępu zł 4 i zł 2 (dla 
młodzieży akademickiej).  Zapęoszemia nie 
doręczone wskutek trudności tec mieznyeh i 
balety wstępu oraz wszelkie informacje moż 
na otrzymać w biurze Zarządu Oddziału, 

ul Trocka 11 m. 11, tel. 30 48. 

| 
Jich R._P. Słuchaczy Szkoły Nauk Datitwe. | aia 

 Wschodnieli przy udziale 30 osób opłatek 
j Cechu Rzemieśln. Chrześcijan. Na opłuetk 

przybyli m. im. ks. Gliński, prezes lzby ze 

uueślniczej p. Zalewski i dyr. Rudolf Stark. 

Po opłatku odbyła się zabawa laneezna, 

— Zebranie. W niedzielę, dn. 2% stycz- 

0 sojz. 12 w lokalu szkółv oowsz. Nr. 1 
vubęuzie hię Y ine zebranie czioasów nutu 
Towarzystwa  pierunia Budowy Publicz- 
nych Szkół Powszechnych. 

Koło liczy już 275 członków i za Swoją 
działalność otrzymało podziękowanie z Ku 
mitetu Okr. w Wilnie, Skład obecnegu zarzą 
du jest następujący: przewodniczący Pp. prof. 
Anluni Kopyta, skarbnik — p. Florian Slu 
surski, sekretarz p. Anatol Młotek oraz. człon 
kowie: dyr. Władysław Kiełło i Bronisław 
Sanowski. 

! 

LiOZKa 
— Organizacja biblioteki robotniczej 

-w_ Lidzie. Pracownicze Towarzystwo Oś- 

skiego w Lidzie przysiąpiła do uiwo:ze- 
nia biblioteki i czytelni. Zarząd, nie po- 
siadając na ten cel własnych funduszów, 
zwrócił się z apelem da spałeczeństwa: 
lidzkiego o ofiarowanie książek beleirys.. 
lycznych, naukowych, zawodowych i eza: 
sopism literackich oraz społecznych, 

— AUTO CIĘŻAROWE ZABIŁO KO-   do Wilna, uderzyło konia, należącego do 
Kazimierza Chwała ze wsi Kleszniaki, gm. 
tabłockiej. Koń zosiał zabity. 

— KRADZIEŻ 1.65% ZŁ. Na szkodę 
Matysa Kuuka, zam. w Iwiu, z domu skra- 
„dziono ukiyte w łóżku 1,650 zi. 

SARANOWICKA 

— Obehód powstania styczniowego przez 
strażaków na Nowych Baranowiczach. — W 
przeddzień rocznicy powstania styczniowego 
podczas sobótki w świetlicy strażaków chrze 
ścijan na Nowych Baranowiczach prelegent 
ka, radna miasta z tego okręgu p. Slefania. 
Bojarska wygłosiła odczyt „Powstanie sty- 
czniowe', 

Następnie odbyła się herbatka towarzy 
ska i dyskusja, w której poruszone zostały 
różne bolączki organizacyjne oddziału stra 
żaków. 

— Choinka szkofna w Cieszewli, 22 
słycznia zosłała urządzona choinka, dla 
dziatwy w lokalu szkolnym w Cieszewii. 
Na całość złożyły się: deklamacje i śpie- 
Wy, wykonane przez dziaiwę oraz rozda- 
ve paczek gwiazdkowyc4, 

— Choinka Ukraińskiego Komitetų, 
22.1 br, w lokalu przy ul. Brzeskiej w Ba- 
ranowiczach zarząd Ukraińskiego Komite. 
lu urządził chomkę dla swoich dzieci. 
Około 40 najbiedniejszych dzieci obda- 
rowanych zosłało paczkami ze slody- 
czami. 

— Hojna ofiara kupca z Buranowicz. — 
Właściciel sklepu galanteryjnego w Barano 
wiczach p. Kuczerenko ofiarował do kościo 
ła parafialnego tabernaculum do _ ołtarza 
łównego. Koszt wynosi 500 zł. 

— Koncert Urzędników Ubezp. Społ. w 
Baranowiezach. W sali Ogniska Polskiego 
słaraniem Stow. Urzędn. Ubezp. Społecznej 
w Baranowiczach urządzony został 15 bm. 
koncert orkiestry wojskowej połączony z 
tańcami. Dochód z koncertu w sumie 107 zł. 

Nadużyca w Ubezp. 
W Ubezpieczalni Społecznej w Pińsku 

wykryte zostały nadyżycia sięgające kilku 
tysięcy złotych. W związku z tym zósfali   Komilef Organizacyjny. 

wiałowo:Kulturalne: im?“ Sietšnė- Žerom || 

NIA. Auto ciężarowe, jadące z Grodna 

     

30 gr. przeznaczono na budowę szkoły w Le 

śne; 

POD GROŹBĄ REWOLWERU. Kunce- 

wicz Jan zam. we wsi: Baranowicze, gm. 

nowomyskiej, zameldowai, że na st. kol. 
Pegorzeice, paw. meświeskiego spoikał 
go Buratiowski Mikołaj i wyprowadził z 
pociągu pod proleksiem, że wzywa go 
policja, a nasiępn.e po wyprowadzemu 
poza obręb koie. pod grożbą rewolweru 
zmusił go do wydania mu  wszysikiej 
swej gorówki w kwocie 20 zł. 

BIESWIESKA 
— \Мейгоунна Szkota. Siaraniem prezesa 

Koła Młodej Wsi w Dubiejkach, Józefa ku 

kaszewiczą, rozpoczyna się nauku w Pat. 

siwowej Wędrownej Szkole Żeńskiej, Zorya 

uizowana Biłodzież żenska będzie mugła 240 

być fachowe wiadomości w zakresie racjo 

uałnej guspodarki żomowej: 

DZISNIEŃSKA 
— Budźet i plan pricy Straży. Pożarnej. 

Na_ posiedzeniu Zarządu Oddziału Powiato 
*wego Zw, Straży: Rużaruej w Głębókiem uło 
żono budżet oddziału w kwocie zł. 8,600, OGAŁ 

plan pracy na rok 1959, klory m. in, przewi 
duje nasilenie akcję. szkoleniowej straży pu 

żarnych, podmiesienie pozióńu organizacyj 

powiecie w spczęt i urządzewia, Na гаораЁ 

rzenie siraży spodziewane jest otrzymanie 

w r. b z Funuuszu Ueuirainego Przecuwpu 

trowego kwoty” zł. 15000. Jednocześnie opra 
cowanv piu motoryzacji i zaopatrzemia s'. . 

ty powiatu dzišnieūskiego kuszlem 572 ti, 

uł, który ma być zrealizowany Ww Oku. 

5 lat. Pūkrycie tych wydatków pokusie 

dzie pfzede wszysikun Fundusz Centrali; 
Przeciwpożarowy oraz samorząd ferytor » 
w id Ч 

— Druga szkoła powszechna. Rozpoczęta 

latem r. ub. budowa drugiej szkoły powsze 

chnej w Ułębokiem została prawie ukończ:: 

na. Wzniesiony został dwupiętrowy ginacis 

miirowany według wszelkieh mowoczesuyc 

wyinogów. Z dniem 17 bm. oddano do uży: 

ku szkoły parter i pierwsze piętro. Drugie 

pętro zostanie wykończone dopiero po »! 

czymania zapomogi z T wa Popierania № 

dwy Szkół Powszechnych. Budynek szkolu. 

będzie skanalizowany, będzie posiadał mu! 

ryski, 12 sal wykładowych oraz salę robót 

i gimnastyczną. Ogólny koszt budowy wy 

niesie około 90 tys. zł Jest to już drugi 

uowoczesny ginach szkoły powszechnej w 

Głębokiem, wybudowany przez Zarząd Miej 

ski w Głębokiem przy pomocy finansow=j 

samiorządu powiatowego i T-wa Popierania 

Budowy Szkół Powszechnych. 

WILEJSKA 
— Kino we wsi Mułarze. 25 kilo- 

metrów od kolei, 32 od Wilejki Powiało- 
wej, 12 od gminy w Wiszniewie leży wieś 

Mularze. 

We wsi jest szkoła w zwykłej wiej- 
skiej chacie. Spora izba zapełniona ław. 

| kami, małe okienka, wielki piec chlebo- 
wy. Pewnego dnia styczniowego w cd. 
wilż, deszcz i straszliwe: błota rozchodzi 
się po wsi wiadomość, że do szkoły przy 
jechało kino wędrowne z Wilejki. 

| Izba szkolna zapchana ludźmi, siłoczo 
mymi na ławkach, Coraz to nowi wcho- 

dzą, Dotarcie tu nie jest tak proste, jeżeli 
się zważy, że bilet kosztuje 25 groszy 
! nie «każdy ma tę sumę pod ręką. Pu. 
bliczność czeka. Osób jest pewno z 80 

Dominują żółłe kożychy. Jestem jedynym   
1 = * # 1 

Szo:ecznej w P.ńsiu 
nicy: St. Dygul t Atanowski. Przeprowa 
dzane jest dochodzenie celem ustałen'z 

, wysokości sprzeniewierzonych sum. 
zafrzymani i osadzeni w więzieniu urzęd- | 

ieżgu огад Zuupwirzćiie sebwzy puzariych w | 

Wędrowna wystawa propagandowa ksążki polskiej 

  

Słaraniem Świaiowego Związku Polaków z Zagranicy odbylo sę w Warszawie 

otwarcie wędrowniej wysławy propagandowej książki polskiej, przeznaczonej dla 

Polaków z zagranicy. Fragment z wystawy — Józef Piłsudski w literaturze. 

Mii DARA A tis i a S i WZA, wa S 

okazem, posiadającym krawat na szyi 
i okulary na nosie. 

Na dany znak dzieci stojące z przodu 
i w przejściu rzucają się placciem na pod- 
iogę, Niekióre lezą tuż pod ekranem. 

Światło gaśnie. Niejpierw widzimy film z 
manewrów: walki ułanów z piechotą. 
rechniczna strona kina jest bez zarzutu. 
Obrazy ostre, świalło równe, żadnego 

migania, żadnych zacięć, ani przerywań 

Na dodatek «ino jest dźwiękowe. 

Druga częsć spektakiu: Zamek Królew 
ski w VVarszawie. Wspamale wnętcza, ka 

lumny, marmury. Gios speakera, mówiący 

© slyiach, mozajkech i boazeriach brzmi 

obco i bez przekonania. Ozdobny komi- 
nek na wygiąd nieomal wrogi w tej izbiz, 

w której aominuje wielki prec chlebowy. 

Lecz oto wielki wybuch: śrmmechu: wstrząsa 
widownią: na ekranie ukazuje si, grecki 
posąg. Jest zupełnie nagi, bez najmniej- 

sezgo nawet śladu spodni. Ja« tu nie cie 
szyć się na taki widok? 

Nasiępny wybucn wesołości budzi 
„holaja baba”, czyli obraz przedstawia- 

«ow, widok na Wislę i świaiło zapala się. 
Dziewczyny szepczą do siebie: ozywione. 
Dzieci harcują koło aparatu, Zadowolona 
publiczność opróżnia z kożuchow saię 

Top. 

BRASŁAWSKA 
— Rozwój bibiioteki | czytelni w Lecn- 

polu. Biblioteka liczy 1383 wolum. opraw 

«ych książek waslušci około lu tysięcy Zi, 

«bsługuje 10 punktów bibliotecznych, rozs a 

uych pu wioskach oraz posiada 46% czytei 

«ków (20 proc. rolników). 

Wspaniale rozwinęła się czytetnia, która 

posiada 43 czasopisma i gazety, w tym: 6 

gazet codziennych, 9 czasupism rolutezych, 

i dla dzieci i młodzieży, 4 Kkupiecky cze- 

iuieśl. 6 wojsk. i przysp. wojsk., 5 społ. re 

ugijmych, 4 gazety ścienne itd. 

Pisma te są stale wysyłane do paałitów 

b,bl. oraz świetlic związków i stowarzyszeń 

społecznych na terenie gminy. 

Akcja ta wybitnie przyczynia się de sta 

łego wzrosiu prenumeratorów 

wśród ludności wiejskiej. 

— Piękny dar. 
Pani Halina Łopacińska, właśc. 

| maj. Leonpol, ofiarowała na gwiazd 
|kę miejscowej szkole im. Marszałka 
J. Piłsudskiego fortepian. 

WOQOŁYNSKA 
— Wielkie inwestucje budowlane w Kom 

a W Kowlu bawiła ko aisja. z ramienia M 

nisterstwa Opieki Społecznej, która przy 

| współudziale władz. miejscowych badała te 

| ceny, nadające się pod budowę błoków uie 

szkaniowych przez Zakład Ubezpieczeń Spo 

łecznych. Tereny zostały wybrane i po sfi 

nalizowaniu ich zakupu, już w przyszłym 

sezonie budowlanym: rozpoczęta zostanie: bu 

dowa kiiku nowoczesnych dwupiętrowyct: 

| błoków mieszkaniowych, skamalizowanyeh i 

posiadających centralne ogrzewanie. Bloki 

zawierać będą ponad 100 mieszkąń od I do 

5 pokojowych. Inwestycja ta będzie miała 

ogromne znaczenie dla Kowla, gdyż przyczy 

mi się da zmniejszenia głodu mieszkaniowe 

go. 

— Odezyt Zofii Kossak w Łueku. Опед 

daj Zofia Kossak wygłosiła w Łueku wobec 

licznie zgromadzonej publiczności miejsco: 

wej odczyt o misji dziejowej Polski. 

— SKAZANI ZA DZIAŁALNOŚĆ KO- 
MUNISTYCZNĄ. W Sądzie Okręgowym 
w Równem odbyły się dwie rozprawy 
przeciwko działaczom komunistycznym z 

| pow, rówieńskiego, w wyniku których zo- 
stali skazani: Bas-Kuźmicz Marek na 8 lat 
więzienia z pozbawieniem praw publicz. 
nych i obywatelskich na oktes 10-letni; 
Sulżuk Jan, Karpiec- Chomicz Teodor į Pe.   tryk-Giergus Maksym — na 2 lafa wię- 

| Fragmenty z komedii mnzvcznej 

jący akł kobiecy. Jeszcze parę kruzgan- | 

czasupism | 

RADIO 
ŚRODA, dnia 25 stycznia 1939 r. 

|6,57 Pieśń poranua. 7,00 Dzienuik porad 

uy. 705 Musyku z płyt. 8,0U Audycja dla 

zkół. KIW Fiogram ru dzisiaj. 8,03 Muavka 

poranna. 8.50 Odeimek prasy. 9,00 —11,00 — 

drzerww. ELUU Auuycja du szkoł. LL žo Mu 

сука Z fitmow | operetek. lt,b/ Syguał cza 

sw | hejnał. V2,06 Audycja południowa. 54,00 
Wiadomosci z miasta r prowincji. 13406 

thwiika Will E ww Opieki nad 4w'erzęsuui. 
vó,ry Słynny Soliści. 4,00 —lóyou  bracowa, 

15500 Audycja dia dzieci. 5% Muzyłea 0- 

  

      

  

bradowa w wyk. Orkiestry Rozgł. V. i. v0 

Vzienmik popołudniowy. 16,06. Wiadonaeści 
gospodarcze. 16,20% „Autorytet wychowaw- 

| czy” — guwęda. 16,3 Recrtal $piewaczy а 
wurda Bendera. 17,0% „Pierwsze walk: p W 

stania styczniowego” — odczyt. 17,15 „M 
liardy w odpadkach* — pogadanka. 17 
Kecitat organowy Bronisława Rulkuwskie- 

go. 17,58 Audycja KKO. 18,00 Sport na wsi. 

  

18,056 „Ogary poszły w las“... sudycja 
słowna muzyczna. w opr. R. Puchalsk'e A 

St. Franczaka. 18.30 Nasz język — audycja 
w opr. dr. T. Pizły. 15.40 Dvskutuim : 
„Czy potrzebne są st pnie w szkole”, 1900 

Na falach 
eteru". 19,40 Muzvka Iekka i taneceua. — 
20,55. Audycje informacyjne, 21, mceri 
Chopinowski. 21.30 Wieczńr autars Fadeu 

sza Żeleńskiego Boy'a. 22,00 Teka wileńska: 

   

  

| „Eealr dla, dzieci” — audvcja dyskusyj! a w 
opr. dr. Jerzego Or'* 22,15 Muzyka tanecz 
na. 23,00 Ostatnie wiadomości i komu . "aty. 
23,05 Zakończenie programu. 

CZWARTEK, dnia 26 stycznia 1939 r. 
6. 57 Pieśń poranna 7,00 Dziennik pot, 

7,10 Muzyka z ptyt. 3,00 Auiycja dla szkół: 
8,10 Frogram na dzisija. 8,10 Muzyka por. 

0.00 Uucinek prozy.  9/00 — 1100 Przerwa. 
11,00 Poranek muzyczny dla szxół. 11,24 Z 
uiuzyki franeuskiej. 11,57 Sygnał czasu i 

| hejnał. 12,06 Auiyeja południowa. 13,00 Wia 
| domości z miasta i prowimcji. 13,06 Opera 
| komiczna. 14,00—15,00 Przerwa. ló,Uu Rug 

urowa technika z młodzieżą. 15,15 Kłopoty 
1 rady: „Cyklamem więdme'. 15,30 Muzyka 
obiadowa. 16,00 Dziennik popołudniowy. 
16,06 Wiadoaności gospodarcze. 16,20 „O 
handłu zagranicznym” pogadanka dla 
młodzieży. 16,40 Recital fortepianowy Mar: 
gerity Ironvbini Kazuro. 17,00 Z doświad: 
czeń i metod pracy społecznej — pogałan 
ka. 17,15 Koncert popularny. 17,554 Intur- 
macje turystyczne. 18,00 Przegląd przs9 spor 
tewej. 18,05 Koncert kameralny. 18,20 Skrz. 
ogólną prowadzi [adeusz Łopałewsk: 18,50 
Mażyika ludowa i jej wpływ na muzykę 

  

  

tystyczną. 19,00 „Wieczór Jana Straussa, 

| 20,5% Audycje informacyjne. 21,00 Leatr 
Wyobrażźui: „Sen w ogrodzie" premiera 
słuchowiska. 21,50 Muzyka z płyt. 22,00 Po 
gadanka radiwtechniczna Mieczysława (al: 
skiego. 22,10 Nowe nagrania & plyt 25,00 Us 
talmie wiadomości i komunikaty. 05 Kun     
cert muzyki polskiej. 23,55 Zakończenie pro 
gramu. 

Państwowa Szkoła 
Tałete hniczna 

w Warszawie 
31 bm. upływa termin s«ł» 'anis podań 

kandydatów na dwuletni kurs nauki w 
państwowej Szkole  Telełechnicznej w 

Warszawie. 
Szczegółowych infosmacyj 0 warun+ 

| kach. przyjęcia do tej szkoły  udz.elają 
urzędy pocziowo-telekomuni<acyjne. 

Ofiary 
Zgromadzona ua Jasełkucu dziatwa pra 

cowników pocztowych złożyła na rzece 

schroniska im. Dzieciątka Jezus zł. 12,01 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

  

zienia z zawieszeniem wykonania kary na 
lat 5. 

— PODPALENIE—ZEMSTA ZA ZA. 
WÓD MIŁOSNY. 11 bm. we wsi Dordzo- 
staje Czeskie (pow. dubieński, gm. Mły- 

| nów) spaliła się stodoła ze zbożem I na. 
rzedziami rolniczymi, stanowiąca włas- 
aość Cyryla Szatero. Dochodzenie usia- 
uło, że pożar zosiał spowodowany przez 
podpalenie, którego dokonała 20-letnia 
„afarzyna Mielniczuk, służąca Szafera, ja- 
«o powód czynu podając zawód miłosny 

, graz wydalenie ze służby przez chlebo- 
| dawcę wówczas, gdy chciał jej się poz- 
być. Postanowieniem sądu „jrodzkiego w 
Młynowie Mielniczuk została osadzona w 

| więzteniu. 
— BÓ:;KA MIĘDZY ŻYDAMI W BOŻ. 

| NICY. W Mielnicy (pow. kowełski) pod 
czas odczyfu pt. „Palestyna a ptoblem 
żydowski” odbywającego się w miejsco- 
wym domu modlitwy między członkami 
organizacji „Hehałuc Płoner" a syjonista- 
mi-rewizjonistami powstała sprzeczka na 
tle poglądów politycznych, która nasięp- 
nie zamieniła się w bójkę. Odczyt rozwią 
Iano, s na winnych zakłócenia spokoju 
publicznego sporządzono doniesienia 
karne. 

— SMIERĆ DWOJGA DZIECI POZÓ- 
STAWIONYCH BEZ OPIEKI. We wsi Bia- 
łaszew (pow. kowelskij Aleksander Bieliń 
ski, po napałeniu w piecu, wyszedł rano 
z domu wraz z żoną, pozostawiając w 

| zamkniętym mieszkaniu dwoje dzieci; 
6-letnią Czesławę i 2-letnią Janinę. Gdy 
późnym wieczorem powrócił do domu 
zastał dzieci nieżywe. Zachodzi przypu-   ! szczenie, że uległy one zatruciu czadem.



TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— „JEJ SYN* — gościnnie wystąpi p. 

una Miodziejowska-Szezurklewlozowa, 

k w środę dn. 25 stycznia przedstawie: 

e, wieczorowe o godz. 20 w Teatrze Miej 

im na Pohulance — wypełni sztuka w 4 

tach Walentyny Alexandrowicz pt. „JEJ 

YN", która porusza najbardziej aktualne 

/agadnienia naszego życia współczesnego. w 

łównej roli „Matki* wystąpi goścmnie p. 

Juna Młodziejowska-Szczurkiewieczowa. — 

alszą obsadę tworzą pp.: Buyno, Łęcka, 

olska, Sierska, Szczepańska, Jaśkiewicz, 

Es, Martyka, Tatarski. Reżyseria — 

fyr. L. Kielanowskiego. Oprawa wnętrza — 

Jan i Kamila Golusowie. Ceny popułarne. 

— Jutro, w czwartek, dn. 26 stycznia o 

Yedz. 20 „JEI SYN“. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“. 

— UWAGA! Z powodu naglej niedyspo- 

tycji jednego z członków Chóru Dana, wy 

stępy Chóru są odwołane na poniedziałek, 

20 stycznia. Bilety wzięte na daty poprzed 

Mie ważne są na 30 i 31 stycznia. 

— Rewia Karnawałowa. Dziś wraca na 

repertuar na jeden tylko wieczór Rewia 

Karnawałowa, ciesząca się wielkim powodze 

niem. Ud bierze cały bez wyjątku zespół 

zd na czele. Conferansierem bę 
Ceny pro 

    

   

      

   zycką 
Wyrwicz Wichrowski. 

    

tka Jacobi'ego „* 

ESY TTE AN EKT 
łuar ope 

KOBRA: 

Giełda zbożowo-towarowa 

i lniarsza w Wilnie 
z dnia 24 stycznia 1939 r. 

Ceny za towar standartowy lub średniej 

jakości za 100 kg w handlu hurtowym, pa- 

rytet wagon st. Wilno. (Len ża 1000 kg f-co 

wagon sł, załadowania). Dostawa bieżąca, 

ńormaina taryfa przewozowa, 

  

Żyto I standart 14.— 14.50 

8 m... 1375 14— 

Pszenica jara jednolita I st. 19.— 19.50 

» „ zbierana II „ 185: 19— 

Jęczmień I standart 3 = 

. U. 15.75 16.25 

s SR 15.25 15.75 

Owies 1 14— 14.50 

т A 12.75 13.50 

Gryka I - 18.50 19.— 

i IS 18.— 18.50 

Mąka żytnia wyciąg. 0—30% 2925 29.75 

. » 1A 0—55% 26.25 26,75 

» razowa 0—95% 19.75 20.50 

Mąka pszen. gat. |  0—50% 37.25 38— 

s „  .„ LA 0—65% 3575 3650 

мз ‚ Il 50—60% 30.— 30.75 

Ž и €0—65% 23.50 24.— 

* „ Ill 65—70% 18.75 19.25 

4 „ pastewna 15— 15,50 

Mąka ziemniacz. „Superior“ — — 

Bi ż „Prima“ — — 

Otręby żytnie przem. stand. 9.75 10.25 

„ przen. śred. przem. St 1125 11.75 

Wyka 16.75 17.25 

Lubin niebleski 10.75 11.25 

*'amię Iniane bez worka 53.— 54— 

Len niestandaryzowany: 

Len trzepany Horodziej 2080.— 2120.— 

я „ Wołożyn 1730.— 1770— 

” 2 Traby - — 

5 „  Miory 1300.— 1340,— 

Len czesany Horodziej 2240,— 2280.— 

Kądziel horodziejska 1600,— 1640.— 

i grodzieńska 1320.— 1360— 

Targanie: moczony 680.—  720.— 

+ v 880 — — 920.— 

Ceny żywca i mięsa 
w wilnie 

Notowania Tymczas. Komisji Notowań Cen 

Cena loco Targowisko i Rzeźnia w dn. 

24.1. 1939 r. w złotych ew. groszach 

Żywiec za 1 kg żywej wagi: 
I gat. II gat. III gat. 

Stadniki  0.45—0.,50 0.40—0.45 0.35—0.40 

Krowy 0.45—0:50 0.40—0.45 0,35—2.40 

Cielęta _ 060—0.70 — — 
Owce - — — 

Trzoda chl. 0.90—0.95 0.85—0.90 0.70—0.75 
Mięso w hurcie miejscowego uboju: 

  

I gal. II gat. III gat. 

Wołowina 0.80—0.85 0.70—0.80 0.62—0.70 

Cielęcina = 0.75—0.80 — 

Wieprzow. 1.10—1.15 1.05—1.10 1.090—1.05 
Baranina = - — 

Skóry surowe: 
Bydlęce za 1 kg 0.70—0.80 

Cielęce za 1 sztuke 3.50—4.50 

Owcze * 

[I-II ICC ICC IC ICC IC) 

Popierajeie Przemysi Krajowy! 
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2МЕС › 

  

$рга\иа fabryki „Leszcze” przed sądem 
21 bm. sąd w Pińsku roz- 

patrywał sprawę roszczeń robotników fa. 
bryki dykt „Leszcze* dodatkowe wyna: 
grodzenie za nadliczbowe godziny pracy. 
W czasie przewodu sądowego udowod- 
nione zostało, że dyrekcja tabryki prowa- 

Sejmie w połowie ub. roku, oraz strony 
powoływały się na akta dochodzenia 
Ubezpieczalni Społecznej I decyzję wo- 

jewody,  skazującą firmę na grzywnę 

17.000 zł za uchybienia w ubezpieczaniu 
robotników. W charakterze bległego wy- 

dziła podwójne listy płac i że umowy 2 | stępował Inspektor. pracy. 
robotnikami oplewaly na wynagrodzenie | 
dzienne, natomiast wypłata była dokony- 

wana za prace rekordowe, 
Między materiałem dowodowym przed 

sądem figurawała interpelacja złożona w 

Sąd uznał roszczenia robotników za 
słuszne. Między stronami zapadła polu- 
bowna zgoda co do wymiaru wynagro- 

dzenia. 

  

Wielki sukces! 

MOI 

   3 ы $ Aš 

ROZWODZĄ 

    

SIĘ 
Film ilustru'acy dramat pension»rki, której rodzice żyją w roz- 

łące.., Gorczyńska, Andrzejewska, Brodniewicz, Stę- 
powski. (lprasza się o przybycie na początci; 4—0- 8 - 10.20 

  

HELIOS| a. 
TE4 TRZECI... 

  

KINO 

Rodziny Kolejowej 

Dzis, 

Miwulskiego 2 bi 

OGNISKO į 

Mau Ho 0ATKL 

t 

Viv iii 
U LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Szczuczy 

nie Nowogródzkim Konstanty Sagatowski, 

mający kancelarię w Szczuczynie Nowogr., 

uł. Piłsudskiego Nr. 1338 na podstawie art, 

676 i 679 KPC podaje do publicznej wiado 

mości, że dnia 18 marca 1939 r. o godz. 10 

w Sądzie Grodzkim w Szczuczynie Nowogr. 

odbędzie się sprzedaż w drodze publicznego 

przetargu należącej do dłużnika Juliana Ur- 

banowicza nieruchomości, działki Nr. 16 z 

fohw. Lebiodka, gm. Żołudek, pow. Szczu 

czyn Nowogródzki, obszaru 14,94 ha gruntu 

z zabudowaniami, objętej księgą wieczystą 

Nr. Hip. 65 w Wydziale Hipotecznym Sądu 

Okr. w Wilnie W. Z. w Lidzie. Powyższa 

nieruchomość w zastawie ani dzierżawie nie 

jest 1 znajduje w posiadaniu dłużnika. 

Nieruchomość oszacowana została na su 

mę zł. 7250, cena zaś wywołania wynosi zł. 

5437,50. к 

Przystępujący do przetargu obowiązany 

jest złożyć rękojmię w wysokości zł. 725 

oraz dowód posiadania obywatelstwa poł 

skiego. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 

jest złożyć rękojmię w wysokości zł 6.000 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al- 

bo w takich papierach wartościowycć.. bądź 

książeczkach wkładkowych instytucji, w 

których wolno umieszczać fundusze mało- 

letnich. Papiery wartościowe przyjęte będą 

w wartości trzech czwartych część ceny 

giełdowej. 

Przy licytacji będą zachowane ustawowe 

warunki licytacyjne o ile dodatkowym pub- 

licznym obwieszczeniem nie będą podane do 

wiadomości warunki odmienne. 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą 

do licytacji i przysądzenia własności na rzecz 
nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te 
przed rozpoczęciem przetargu nie złożą do- 
wodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 

nieruchomości lub jej części od egzekucji 
I że uzyskały postanowienie właściwego są- 
dv. nakazujące zawieszen'e egzekucji. 

W ciągu ostatnich dwóch tygod przed 
licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni 
powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś 
postępowania egzekucyjnego można prze- 

glądać w sądzie grodzkim w  Szczuczynie 
Nowogródzkim, plac Wolności. 

Dnia 21 stycznia 19839 r. 
Komornik (—) Sagatowski. 

mężatka bez konwenansów ... 
znany arystokrata angielski 

znany adwoka!, 

Rozwód lad 

  

Film, 
który wowołał 
ogromny zachwyt 

W rol. główn.: Merla Oberon 
+ Laurence Olivier. 
Film w kolorach naturalnych. 
Nadprogr.: Atrakcje I aktual a 

ŻENI” 

УХ 

  

Pols«a komecia mużyczna p. t. 

rol. gł. Lidia wysocka, J. Fndrzejewsaa, M. Zimińka, Franciszek 
Brodniewicz, Fertner, die ański i inni 

Nadprogram: DODATKI. Początek codz,.o g. 4, w święta o g. 2 pp 

Dziś Charles Boyer i Danielle Darrienx 
W. arcydziele p. t. 

„fil aa ug e> 5“ Bi aa 67 6% 

| Prez ś0óas. © dejć W niedz. . sw. o Ż Ej. 

  

Obwieszczenie 
(ws Q-LICYTACJI 
W myśl $ 83 Rozp. Ministrów z dnia 

25 czerwca 1932 r. (Dz. URP Nr, 62), poz. 
5580 Urząd Skrbowy w Szczuczynie Nowogró 
dzkim podaje do ogólnej wiadomości, że 
dnia 9 lutego 1939 roku o godz. 12 w lo- 
kalu Heleny Dunin Borkowskiej we wsi Bar 
łasze, gm. i pow. Szczuczyn Nowogródzki, 
celem uregulowania zaległych należności na 
rzecz różnych wierzycieli od w/w zobowią 
zanej — odbędzie się sprzedaż z licytacy 
niżej wyszczególnionych ruchomości: рта 
no „Blichner“ 1 szt.-—zl. 600, komoda antyk 
1 szt. —. 200 zł. radioaparat 1 szt. — 150 
zł. kanapa 1 szt. — 100 zł, dywan 1 szt. — 
100 zł., obraz „Farys'* Suchodolskiego 1 szt. 
2,000 zł., kanapa spręż. mahoniowa 1- szt. 
100 zł., stół mah. 1 szt. 150 zł., fotele ma 
honiowe 2 szt. 100 zł., krzesła mękkie 12 
szt. 400 zł., biurko czeczotkowe 1 szt, 100 zł. 

W wypadku niedojścia 1 licytacji do 
skutku, 2 licytacja od ceny zaofiarowanej 
odbędzie się w dniu 16 lutego 1939 roku w 
składnicy zasekwestrowanych  ruchomośc 
Urzędu Skarbowego w Szczuczynie Nowogró 
dzkim. 

Zajęte przedmioty można oglądać dnia 9 
lutego 1939 roku od godz. 11 do 12 w loka 
łu zobowiązanej, zaś 16 lutego 1939 roku od 
ogdz. 11 do 12.w lokalu składnicy Urzędu 

DOM 
drewniany mały 

na Zwierzyńcu do sprzedania 

O warunkach dowiedzieć się: 
ul. Dzielna 40—4, tel. 99 

    

  

RAT 

  

b > 

LOKALE 

POKÓJ z wygodami w centrum dla so- 
lidnego samotnego lub samotnej do wyna- 
jęcia. Wiadomość w redakcji „Kurjera Wi 

leńskiego* od 9—4 g. 

      

  
  

= PET 

CASINO | - 
Wielki . piękny tim. Bunt N 
! rebelia szkockich klanów a 
przeciwko krółowi Anglii 

EA A PAY 7 

BANI: 
Nadprogram „Geniusz sceny" 

    A 
w roll głównej Ludwik Sslski 

  

MARS | Tylko dziś! Obie części razem! 

OLIMPIADA 
  

Chrześcijańskie kino 

Obwieszczenie 
0 LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilejce, 
rewiru 1 Czesław Sztrom mający kancelarię 
w Wilejce, ul. 3 Maja 18, na podstawie art. 
602 KPG podaje do publicznej wiadomośc., 
że dnia 9 lutego 1939 r. o godz. 14,30 w Wi 
lejce, ul. Chołopowska Nr. 97 (lartak) od 
będzie się 1 licytacja ruchomości, należą- 
cych do Salomona Dubina, składających się 
ż 200 festmetrów drzewa budulcowego tarta 
cznego, oszacowanych na łączną sumę zł. 
3.000. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy 
tacji w miejscu t czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 21 stycznia 1939 r. 

Komornik (—) Sztrom. 

MAAAAAAAAAAA, 

Nauka i Wychowanie 
VVYVYVYYYYVI 

KURSY "korespondencyjne; 1. Ogėluo- 

  

Handlowy (buchalteria, skarbowość i t. d.), 
3 Języki obce (angielski, francuski, niemiec 
ki, włoski), Opłata 5—10 zł. miesięcznie. Za 
pisy listowne (ze znaczkiem na odpowiedź): 
Wilno 9, poste-restante, „Kursy*, 3 

AAAAAMAAAAAAAAAAAAAALAA AAS ADAAAAAAALAA AS 

LEKARZE 
VWYYYYYYYYYYYVYYYYYTYTY 

400 DR MED. JANINA 
Piotrowicz Jurczenkowa 

ordynator szpitala Sawicz. | 
Choroby skórne, weneryczne i kobiece 

ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18:68, 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

DOKTOR. MED. 
Zygmuni Kudrewicz 

choroby wenery zne, skórue  inoczopłciowe 
ui. Zamkowa 15, tel 19-60. Przyjmuje w godz. 

od 8—1 I od 38- . 

    

    

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne, skórne I moczoypłcio e 
ul. Wielka 21, tet. 921. Przyjmuje od godz 

9—13 i 3—8. 

TYYYYYYYYYYYYYYZYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYY 

AKUSŁEKRKA 

Karia Laknerowa 
przyjmuje vd godz. Y rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiegy lu—? róg ul. 

3-.gc Maja obok Sądu. 

  

AKUSLERK/ 

M. Śrzezina 
masaż leczniczy 1 eiekiryza.jn Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

  

AKUSZERKA 

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

  

p ПАА 

WY" "Y"YYYVYYYYTYYYYYYY" 

POSZUKUJEMY akwizytorów(ek) na pro- 
wizję. Zgłoszenia do Administracji „Kurjera 
Wiłeńskiego'* w godz, 10—12. 

      

PRZYJMĘ POSADĘ SZOFERA w Wilnie 
lub na prowincji, mogę być pomocnym w 
gospodarstwie za mieszkanie i utrzymanie. 
Oferty w Administracji „Kurj. Wil“, 

  

KUCHMISTRZ młody, obznajomiony dob   ze z cukiernictwem — poszukuje pracy. 
Adres w Administracji „Kurj. WiL". 

Część I-a „Święto Narodów” i część ll-ga „Święto piekna“ 

kształcący (zakres gimnazjum i liceum), 2. | 

3 

Dziś Film — rewelacja | Temat, któreqo jeszcze nie było! 

SWIATOWID| Profesor Wilczur” 
Tragedia wybitnego lekarza w sieci nieszczęść i intryg. 
lińska, Stępowski, Zacharewicz, Węgrzyn I in. 

W rol. gł: Barszczewska. Cwik= 
Początki seans. o gódz. 4, w święta o c. 1 

  

    
"GRYPA PRZEZIEBIENI 
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW» 

Żądajcia eryginalnych proszków zo zn, tab. „KOGUTEK“ 

GĄSECKIEGO 
tylko w opakowaniu bigienicmym w TOREBKACH   

  

AŁkdkcbkEkANEARŁEDBRARAGARNAKAAAAŁAAAŁAŁAŁ 

BARANOWICKIE 
TYYYYYYTYYYYYYYYTYVYYYVYYYYYYYYYYYY+VYEVW" 

— RESTAURACJA DANCING „USTRO- 
NIE*, Restauracja Dancing »Uslronie” w 

Baranowiczach, ul. Mickiewicza Nr. 1 jest 
jednym z najwytworniejszych lokali rozryw 
kowych w- województwie, gdzie zbieca się 
elegancka i kulturalna elita, Od dnia 1 sty 
cznia br. wysiępuje słynny, atrakcyjny balet 
Saradowa, który swymi rewelacyjnymi tań- 
cami zadziwia najwybredniejszych gości. 
Przygrywa sekset muzyczny z Poznania. — 
Podczas dancingu urządzane są różne gry 
i niespodzianki karnawałowe, Początek za- 
bawy codziennie o godz. 21. Wstęp bezpłate 
ny. — Zarząd, 

AAAŁA: 

    

AKAŁAŁAŁ 

Stoipeckie 
ryvvvvvv "+ - - EEK 

KOMUNALNA KASA / OSZCZĘDNOŚCI 

pow. stołpeckiego w Stołpcach (ul. Piłsudskie 
go 8, istnieje ol roku lwa, Wkłady o0sz- 
czędnościowe wynoszą pouad 300 tys. zł. 
K. K. O. przyjmuje wkłady od 1 złotego, 

  

SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLO- 
WA w Stołpcach, Plac Kościelny 2 tel. 71 
Sprzedaje: nawozy sztuczne, maszyty, na- 
rzędzia rolnicze i galanterię żelazną, arty- 

kuły spożywcze, i koloni.lne, nasiona zbóż, 

materiały opałowe i budowlane, mek' uraz 
prowadzi komisową hurtownię soli. 

Skupuje: - zboże wsze... 
oraz trzodę chlewną. 

AAŁAAA. 

TYYYYVYTYYYYPYTYYYŁYYPYYYYYTYYYYOY++PYYTW 

    

Powiatowa Spółdzielnia Rolniezo - Han. 

dłowa z odpow. udziałami w Nieświeżu, tel, 

99. ddziały: w Klecku i Snowie. Zakupuje: 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 

nicze — nawozy sztuczne — artykuły — bu- 

dowlane. 

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK LUDOWY w 
Nieśvieżu jest najstarszą instytucją kredy. 
tową w powiecie. Wydaje pożyczki człon- 
kom, przyjniuje wkłady od t złotego. 

  

Komunalna Kasa Oszczędności pow. nie- 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

od 1 złotego. 

  

Jan Giedroyć-Juraha „Warszawian= 

ka". Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż 

owoców południowych i delikatesów, 

  

Obora zarodowa 
12 krów i bubaj hoiendry po Im- 

portach z rodowodami — spizeda 

majątek Stanisławów, pocz. Wasiliszki   
  

REDAKTORZY DZIAŁÓW, Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie | wiadomości z m. Lidy; Maria Aleksandrowiczowa = wiadoiności z Wołynia; Zbigniew Cieślik = kronika zamiejscowa; Włodzimierz 

Hołubowicz — sprawozdania sądowe | reportaż „specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze i polityczne (depeszowe I telef.); Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p.t. „Ze świata kobiecego"; 

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

Swianiewicz — kronika wileńska; Józef Święcicki — artykuły polityczne, społeczne | gospodarcze, 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O, 700.312. 

Centrala. 

  

Konto rozrach. 1, Wilno ) 

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel, 79, Godziny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15,30 

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

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

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Nieśwież, Kleck, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 

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

Przedstawicielstwa ; 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 

cą6 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, 

Bańdurskiegó 4, tel, 3-40 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem TB gr. 
Najinniesze ogłoszenie drodga 
wójnie. Zastrzeżeń miejacz 

30 gr, drobne 10 gr ts wyraz, 
tłustym drukiem w pod 

tekstem 
Aeżyicy, ais Wyrazy 

m | ue przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny les Wda = Cawiuai Kronika 
redakc, komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do 

50° Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy nia cyfrowe iabelaryczne 

cen dolicza się za ogłoszę« 

Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja zastrzega 

sobie prawo zmiany terminu druku ołoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miej 
* nia są przyjmowau > w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 20. ‹ 
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