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Demokracje = Nowe montowanie oporu republikańskie] Hiszpanii 

ikolonie |Prezydent Azana ma ustąpić 
Paryż, dnia 3 lutego"1939 r. й * 2 . r ® .“ że ae 

j Naturalnie problem kolonialny Na czele „Dyrektoriatu obrony republikańskiej ma stanąć gen. Miaja 
gadnieniem mocno delikatnym, nale-q $ztomdar gen. Franco na granicy Andory. — Mediacja anqielsko-firancuska 

ży — powiedzieć można — do rzędu z > 9 
problemów dosyć trudnych. W pań] 1724 włoskie, ani niemieckie wojska mie zbliżą się do granicy francuskiej 

stwach, które, jak np. Polska, kolo- 
nii nie posiadają słyszy się często ta 
kie zdanie, że sam fakt posiadania ko 
lomii świadczy o zakłamaniu mo- 
carstw „demokratycznych*. Pogląd 
taki — rzecz prosta — opiera się na 

uproszczeniu. 
Oczywiście, historia ekspansji ko 

lonialnej to jedne pasmo gwałtów i 
zbrodni. Umyślnie chcemy pominąć 
takie fakty jak handel niewolnikami, 
narzucanie siłą narkotyków, handel 
kobietami. To nawet w XIX w. było 
zbrodnią. Ale sama ekspansja, niosą- 
ca innym kontynentom cywilizację 
materialną, często bywała: grzechem 
przeciwko kulturze. Niszezono prasta 

Biuro fo jednak musiało zaniechać swej | ponieważ gen. Franco, uprzedzając już va 

działalności, ponieważ władze francuskie | ką Inicjatywę, oświadczył kategorycznie, 

stanęły na stanowisku, że żadne organa | że w żadne perfraktacje z rządem czerwo 

administrcaji rządu hiszpańskiego nie mo | nym wdawać się nie będzie I żąda bezwz- 

gą funkcjonować na obszarze republiki | ględnej kapitulacji. 

francuskiej. To kafegoryczne stanowisko gen. 

Biuro to zmuszone zostało wobec te- | aczkolwiek nie odbiega od zajmowanego 

go do przekształecnia się w pewnego ro | poprzednio, tym bardziej, że informacje 

dzaju komitet poraocy uchodźcom, prze- | nadchodzące z Perpignan stwierdzają 

prowadzając jednocześnie ich rejestrację | wyraźnie, iż w łonie rządu barcelońskiego 

Pełne sprzeczności wiadomości krążą | Z CHWILĄ ZAŁAMANIA SIĘ OSTATNICH 

NA TEMAT PREMIERA NEGRINA, LINIJ OBRONNYCH DOSZŁO DO BAjR 

co do którego losu właściwie nic nie wia | DZO OSTREJ WALKI WEWNĘTRZNEJ, 

domo. Jedne informacje twierdzą katego- | a nawet do rozłamu. 

  

re wierzenia, tradycje i obyczaje, da rycznie, że Negrin po przybyciu o godz. Wbrew premierowi Negrinowi, minist 

jąc obcy bezmyślny, materialistyczny 3 nad ranem na terytorium francuskie | rowi spraw zagranicznych del Vayo oraz 

szablon. Gdzie jawił się biały człowiek miał je z powrotem opuścić i udać się sa. | ministrowi finansów i wiceministrowi woj Gen. JOSE MIAJA. 
tworzyła się prawdziwa pustynia mo 

ralna. , : Ё 
Brutalnie niszczono lub spychano 

moiotem na ebszar południowo-wschod | ny, większość rządu 

niej Hiszpanii, pozostającej jeszcze pod | WYPOWIEDZIAŁA SIĘ PRZECIWKO PRO 

  

DYREKTORIAT OBRONY REPUBLI- 

na dno upadku prastare i piękne kul Kei danf AZANA. „| władzą rządu madryckiego. WADZENIU DALSZEJ WALKI I ZA ZA- KAŃSKIEJ 

tury innych kontynentów. TEŁYCOn * "Według innych wersyj premier Negrin KOŃCZENIEM WOJNY w którym wziąłby sam udział jako przewo 

| : ' iczący, a do którego chciałby wprowa- 
Naiwnością jednak byłoby ferowa PARY (Pat). Najpoważniejsze kompli. | Pozostał we Francji. nawet za cenę kapitulacji, sca BA SOWY APA 

dzić dwóch wybitnych polityków Hiszpa 

nli czerwonej, m. in. b. prezesa parlamen 

tu p. Bexteira. | \ 

nie z tego powodu. jakichś wyroków Fikacje dła władz francuskich wywołuje Faktem jest tylko, że minister spr. za- Dowodem, pótwierdzajcym te wetsje 
Ra i: I ui sprawa członków rządu i kierowniczych ek za a o jest fakt; że preżydent Republiki hiszpań 
było to naturalne. Europa niszczyła polityków Hiszpani czerwonej. AN £. refarz stanu W | skiej Azana, który przekroczył granicę w - Dyrektoriat ten miałby na celu prowa 

własne wierzenia i tradycje. Wierzo Pomiędzy uchodźcami znajduje się losti ip ERA ag gelis PR I čiagų nocy ma przybyć do i'aryża, co oz i dalszej walki na A s 
no tylko w postęp materialny. Wyrok jfpewna dość znaczna ilość osób, legitymu ROCA EM Res pos naczałoby w konsekwencji, że zdecydo- | pozostał k iwnikó potępienia dla nas oczywisty. Ale nie Hjacych się paszportami dyplomatycznymi niem wał się on na Р T 
w XIX wieku. Dlatego nie rozpoczy KONFERENCJĘ ! co. Jako trzeci, ewentualny członek dy- lub paszportami, wystawionymi na nazwł ae + i й - ż ZŁOŻENIE URZĘDU PREZYDE tajmy swych zawiłych rachunków hi so Onistrów. Są to nie tylko ministrowie | 2 ambasadorem francuskim przy rządzie Ер NTA rektoriaiu wymieniany Jest premier Negrin 
storycznych. : barcelońskim Henty, bawiącym również w REPUBLIKI. który jest zwolennikiem stawiania dalsze 

Problem kolonialny ma także swoj urzędujący ale także byli ministrowie po W związku z t d wi go oporu. 
je aktualne oblicze moralne. W wiejĄprzednich rządów hiszpańskich, należą: Perpignan. Konferencje te, jak twierdzą ; a PR Ra w . 2 ku ubiegłym załatwiono się z tym cych do ugrupowań lewicowych. we francuskich kołach parlamentarnych — | kołach dziennikasrkich Paryża rozeszła LONDYN (Pat). W miarodajnych 
zgodnie z duchem czasu. Ale dziś in- miały na celu zbedanie możliwości ewen | się pogłoska, że na obszarze Hiszpanii, kia bry tyjskich przyznają, że rząd 

ny duch panuje i.zgoła inną jest sytu tualnego POŚREDNICTWA ANGIELSKO- | podlegającym jeszcze władzom czerwo- | pr) Iiski w ścisłym współdziałaniu z 
i ied: A rządem francuskim jest w trakci a AA A e. | DRAŽLIMĄ SYTUACJĘ FRANCUSKIEGO, KTÓRE BY DOPROWA | nym, GEN MIAJA, SPRAWUJĄCY TAM ieina alkas iż krdzów z 
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= 

fe: Nesi mieć stan. że w jjWytworzyło przejście przez granicę prezy | DZIŁO DO ZAWIESZENIA BRONI, Amba WŁADZĘ WOJSKOWĄ, ZAMIERZA UT- | cyjnych, celem położenia kresu dalsze 

XIX wieku „demokracje* zdobyły te Įį denta republiki hiszpańskiej Azany oraz | sador Henry porozumiewał się w tej spra | WORZYĆ NOWY RZĄD na miejsce rzą. | mu przelewowi krwi w Hiszpanii. 

Poza tym T     reny kolonialne. Ale można żądać aby większości urzędujących ministrów. Mini | wie z Paryżem, jednakże po wymianie | du barcelońskiego, kóry de facto przestał sie Ra > "m w Londy 
> ów był dziś zgodnie z du- sterstwo spraw wewnętrznych po przewie | zdań pomiędzy Paryżem a Londynem, za | Już istnieć. a > pk ameb ei 

czasu i z nowymi wymagania- Ja esi : I Gorainių (Boa BG |. zieniu części swych akt przez granicę, pró | równo rząd francuski jak i rząd angielski Gen Miaja, który poza obroną Madry | on do granicy franeuskiej ani wlos- 
szczytne hasła międzynarodowej spra bowało otworzyć w Perpignan biuro, wy | uznały, że wystąpienie z propozycją me | tu sprawuje naczelną władzę wojskową o. | kich ani niemieckich wojsk. 

wiedliwości i współpracy pokojowej dające specjalne poświadczenia i paszpor | diacyjną raz cywilną na całym obszarze, niezaję- Rozkaz ewakuacji wojsk 
Wa Roe Paa owa ty dyplomatyczne kierowniczym funkcjo- | NIE DAŁOBY W TEJ CHWILI ŻADNEGO | tym jeszcze przez wojska narodowe, ma z Katalonii 
interesów. Wolno tedy spodziewać się Fi nariuszom dawnych władz barcel к WYNIKU, — jak sł — Kosa uch NoBleni« oblite. ych władz barcelońskich. : , jak słychać — zamiar utworzyć PARYŻ (Pat). Prezydent rządu ba 

    
skijskiego Aguirre przybył z Perpig- 
nan do Paryża. Prezydenta powitał 

kanclerza Hitlera. Doprawdy, trudno _m : " attache ambasady hiszpańskiej. Pre- 
jest kwestionować zawarte w niej F zydent Aguire oświadczył, że wydany 
wywody. Niemcy są obecnie najlicz- 55 został rozkaz ewakuacji wojsk z Ka. 
niejszym w Europie narodem. Niem talonii. Żołnierze przechodzą  grani- 

S mes ami gie m HPrZeWwidywał szeroką akcję terrorystyczną i sabotaŻOWĄ | cowiym” porządku. 77 " 
ją terenów eksportowych. Sytuacja ta 

Mamy w pamięci niedawną mowę 

daje wszelkie objektywne uprawn'e- LONDYN (Pat). Szeroko zakreślo | na w czasie, kiedy nie ma żadnej | planie za drugi najważniejszy cel ak Tiumy uciekinierów 
nia terenów kołonialnych. A jednak ny plan zamachów, ułożony jakoby | większej wojny, lub kryzysu. | cji terrorystycznej, z tym jednak za PERTHUS (Pat), O godz. 7.45 władze 

faktem Je) L irlandzką armię republikańską Cały plan dzieli się na dwie częś | strzeżeniem, iż reakcja na nią może | Wojskowe francuskie zniosły barykady pow 
taństówiii 100 Darocniie i „boga | i mający głównie na celu spraliżowa | ci: propagandy i akcji. W części zaty | okazać się bardzo niekorzystna.. Wre | *wzymujące tłumy uciekinierów przed gra 
te tereny kolonialne, gdy Niemcy nie gnie życia W. Brytanii, rozwinięty zo | tułowanej „akcja*, plan wyszezegól- | szcie do 6 grupy plan zalicza objekty | nica francuską. Z chwilą otwarcia granicy 
mają jednego kilometra kwadratowe stał wezoraj przed sądem policyjnym | nia następujące rodzaje działalności | prasy angielskiej. Hum począł nieprzerwanie napływać do mia 
ay: ; w Londynie. terorystycznej: 1) akcja przeciwko 0- Prokurator mówił również o liś- | sta Perthus. Wśród uciekinierów większą 

Kolonie są owocem gospodark: ka Przed sądem stanęło 12 osób os- | PerAcjom i ruchom armii lotnictwa i | cie z 13 stycznia rb., adresowanym do | cześć stanowią wojskowi, żołnierze i ofice- 
pitalistycznej. Dziś mamy już agonię | karżonych o to, że wraz z innymi spi | ma”ynarki, gdyby miały one być skie | lorda HalifaXa i żądającym wycofa. | rowie z korpusu karabinierów i oddziałów 
ówego systemu. Podkreśliliśmy, że na Ąskowcami z Manchesteru, Liverpolu i | 'owane przeciwko aktywności sabo- | nia wojsk brytyjskich, stacjonowa» | sżurmowy 61 oskowi przekraczający gra 
iwnością jest czynienie zarzutów z ra f| innych miejscowości w Anglii, brali | !3żystów. Akcja ta jednak, zdaniem | nych w Irlandii. List groził, że gdyby | Uę są natychmiast rozbrajani przez gwar. 
cji faktów w tamtym okresie dokona $| udział w spisku, mającym na celu za | Panu, z powodu słabości terorystów, | to podstawowe żądanie zostało zigno | 4 ruchomą. Droga wiodąca ku granicy 
nych. Ale nie można usiłować per fas || machy bombowe, mogące zagrażać ży | "'usiałaby być ograniczona do. mini- | rowane „Irlandczycy będą zmuszeni in francuskiej zatłoczona jest zwartą masą ludą 
et nefas konserwować sytuacji  no= oiu ludzi i spowódować bardzo poważ | um, 2) niszczenie lub sabotaż. fab: | gerować w sprawy wojskowe i handlo 88800 [a Jenquęra. Tłum posuwa się nie 
wym warunkom już nie odpowiada-]jne szkody, a nadto że mieli oni w ryk lub składów samolotów oraz fab | we Anglii, tak jak rząd brytyjski mie NB Ragai, 
jący. Mocarstwa kolonialne winny to Žswym posiadaniu materiały wybucho | "yk i zapasów amunicji. Akcja prze- | sza się w sprawy irlandzkie. List koń łowy przydrożne zarówno pozed jak | za 
zrozumieć. To jest właśnie nowy sens we i broń, ciwko tym ob jektom, ponieważ będą | czy się zdaniem, że „rząd republiki | granicą francuską dosłownie zawalone są 
zagadnienia kolonialnego. one Silnie strzeżone, ma — zdaniem | irlandzkiej uważa, iż cztery dni wy wszelkiego rodzaju bronią, które uciekające 

Skończył się okres korsarstwa ka planu — małe widoki powodzenia, 3) | 5tarczą rządowi brytyjskiemu do na | Wojsko przed granicą porzuca, a za granicą 

pitalistycznego. Narody organizują się akcja w stosunku do zakładów uży- | mysłu* i pódpisany jest przez Patri składa pod kontrolą francuską. Oddziały ka 

Wśród oskarżonych  najgłówniej 
szą postacią jest 35 letni urzędnik     

  

Nike atlizacji - społecznej. PPSA api: WSZ teczności publicznej. Akcję tę plan | cka Fleminga. * cabinierów i oddziały szturmowe usiłują ь 

Rządy mają obowiązek  zabezpiecze- | w akcji ia Aya itną osobistością szczególnie. poleca jako wywierającą * trzymać porządek na drodze i wielokr« tnei 
da możliwa modcn cji wszyckkiejł х ji terorystycznej. jak najskuteczniejsze wraženie i uwa LONDYN (Pat). Dziś wieczorem | muszą interweniować, gdyż tłum nie chce u 
tw: SA ОЙЕа ŚĆ Za0LKANIA a wstępie rozprawy prokurator | ża ją za główny cel działalności tero wybuchł pożar w miejscowości Cam  *'4Ppić miejsca samochodom ciężarowym wio 

pasa, by znaleźć możność życia dla zapoznał sąd z treścią znalezionego  rystycznej, 4) akcja przeciw takim oś pingoweż Skegness. Ogień ugaszono *3%%m rannych i kobiety. 
wszystkich. Ale asceza ta ma swoje przy jednym z Ozarzodych dokumen | rodkom przemysłowym, do których po Ż-godzinnej akcji. Spłonęły wszyst Według wiadomości pochodzących od u- 

granice. tu, nazwanego „plans's*, Dokument możliwy byłby dostęp. Akcja przeciw | kie urządzenia rozrywkowe, hala kon chodźców, uciekinierzy zatarasowali całka 
(Dokończenie na str. 2) ten rozpoczyna się słowami: „celem | ko handłowi, bankowości, żegludze, | certowa itp. Straty wynoszą 20 tys. | wicie drogę daleko poza La Junquera, aż do     wywołania jaknajwiększego efektu.w | przemysłowi, fabrykomi bawełny, ga | funtów. Władze podejrzewają, iż po | Pont de Molins, leżące w odległości 5 km 

Tse. świecie, dywersja musi być prowadzo |! rażom, tartakom etc,“ Uznana jest w | żar powstał na skutek podpalenia. od Figueras.
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Posłowie 0.2.V. — krytykuą ministrów 
Kwiatkowskiego i Poniatowskiero 

WARSZAWA (Tei. wł). W cągu ostatnich 2 dni komisja budżetowa Sejmu roz: 
ważała 2 budżety ministerstw Rolmctwa i Skarbu, przy których oczekiwano ze strony 
VZN różnych ataków na ministrów. 

Atak generalny podobno jest odroczony do obrad komisji inwestycyjnej, jednak 
przy budżecie min. Roln. były już pewne preludia. Widać je było w projecie oddłuże- 
a'oaym, a także w różnych projektach wielkich inwestycji. 

Jednocześnie przeciwstawiano się prezwidzianej budżetem akcji inwestycyjnej. Po- 
se! Barański naprzykad wypowiedział się przeciw budowie gajówek dla pracowników 
leśnych których koszt stanowi skromną pozycję w budżecie Lasów Państwowych. Jed- 
cześnie wzywał do wieikie!: tuwestycyj. 

Min. Pon'atowski w odpowiedzi wskazał, że w przemyśle drzewnym sbeiych 
14 dawno w tokn, a budowa gajówek jest nieodzowna. 

Przy bucżecie min. Skarbu referent pos. Sikorski ujawnił, że p za budżetem ist. 
nieją miliardo se sumy, klórymi operują banki państwowe. O tych funduszach inwesty 
cyinych, nad którymi wicepremier min. Kwiatkowski nie ma żadnej kontroli, a które 
wymoszą podobno ok. 7 miliardów zł, będzie mowa w komisji inwestycyjnej. 

20-lecie otwarcia Seimu 
Ustawodawczego 

WARSZAWA (Tel wł.). Wczoraj marszałek Sejmu Makowski osobnymi zawiada 

m'an'ami zwołał posłów na uroczyste posiedzenie na 10 bm., jako w 20 rocznicę otwsr- 

cin Sejuw  Ustawoduwczego. Na posiedzenie to przybędą P. Prezydent Rzplitej i Mar- 

szałek Śniigły Rydz. 

Marszałek zapowiada, że posiedzenie rozpocznie się o godz. 10,56 przez 1 uderze- 

nie dzwonka. Zazwyczaj dzwonki dzwonią 3 razy. Posłowie są proszeni o przybycie w 

ciemnych garniturach. 

Porozumienie Unda z opozycją 
WASZAWA (Tel. wł.). Według informacyj ze Lwowa, po długich całodziennych ob 

radach Centralnego Kumitetu Umdo doszło do pełnego porozumienia między dotychcza- 

sowym kierownictwem Unda z wicemarsz. Mudrym na czele a opozycją, kierowaną przez 

redakcję „Diła”, 

Do nowych władz stronnictwa wszedi jako prezes w. marsz. Mudryj, ale wśród wice 

prezesów znalazł się przywódca opozycji Dymitr Lewicki, a w egzekutywie partyjnej z 

opozycjonistów są redaksor „Diła* Kiedryn Rudnicki 1 ks. prałat Kunicki. 

Na posiedzeniu powzięto różne uchwały, wśród nich najważniejsza o tworzen'u 

jednolitego frontu ukraińskiego przy wyborach samorządowych w 'Małopolsce. 

Powrót członków poselstwa węgierskiego 
w Moskwie 

WARSZAWA (Tel. wł.). Wczoraj przejechali przez Warszawę nord-exespressem 

Moskwy członkowie poselstwa węgierskiego z posłem Jungersem na czele. 

Uczeni polscy wyjechali do Abisynii 
celem walki z tyfusem plamistym 
WARSZAWA (Tel wł.). Wczoraj wyjechała do Włoch grupa polskich uczonych 

z prof. dr. Wejglem na pzele z uniwersytetu twowskiego, zaproszonych przez rząd wło- 

ski do Abisynii dla walki z epidemią tyfusu plamistego. 

Nowi członkowie palestry 
WARSZAWA (Tel. wł.). Ogłoszono uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej o wpi- 

iamiu nowych członków palestry i nowych aplikantów odwokackich. 

Rada wpisała 60 nowych adwokatów i 22 aplikantów. Jedni i drudzy — wyłącznie 

Polacy. 

Wielkie powodzenie wykładów Zgon Ś. p. prof. 
o ziemiach wschodu.ch K. Chyl nskiego 

Jako trzeci z cykłu wykładów o zie- LWÓW (Pat). W nocy zmarł we 
miach wschodnich, zorganizowanych | Tyowie profesor zwycz. historii sta 
przez Towarzystwo Rozwoju Ziem Wscho | rožyinej U. J. K. b. podsekretarz sta 
dnich Okręgu Wileńskiego wespół z aka 

demickimi stowarzyszeniami regionalnymi 

i naukowymi, odbył się w dniu 6 lutego 

rb. wykład prof. W. Staniewicza na temat 

„Rozwój gospodarczy ziemi wileńskiej i 

nowogródzkiej” w sali V gmachu głów- 

nego U. 5. В. 

Wykład cieszył się wręcz rekordowym 

powodzeniem. Rozpoczął się z niespoty 

kaną w Wilnie punkiualnością co do minu 

ły przy szczelnie wypełnionej sali. Posta 

ramy się w nasłępnym numerze przyto- 

czyć streszczenie wykładu. 

W ogóle trzeba stwierdzić, że wykła 

dy cyklu o ziemiach wschodnich cieszą 

się nadspodziawnym powodzeniem, kłó- 

re namacalnie dowodzi jego celowości. 

Qrganizaorom należy się zasłużone uz- 

nanie. 
Następnym z kolel będzie wykład dyr. 

A. Kokocińskiego na temat „Spółdziei- 

czość rolnicza na ziemiach wschodnich”. 

w dn. 9 lutego (czwartek) o godzinie 18 

minuł 30 w sali V gmachu głównego USB. 

Komunikacja 

autobusowa z Litwą 
Już wkrótce ma być nawiązana komuni 

kacja autobusowa między Polską i Litwą. 

Autobusy kursować będą nałych liniach 

gdzie brak jest połączeń kolejowych, 

przede wszystkim na szlaku Wilno — Mej 

szagoła — Musaniki Janów — Kowno i 

na szlaku Święciany — Poniewież, 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
м WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach   

  
nu w min. WR i OP i kierownik tego 
ministerstwa Konstanty Chylińsk:. 

Nowy rząd jugosłowiański 
BIAŁOGRÓD (Paf). Nowy rząd pre- 

miera Cwetkowicza został ulworzony póź 
no w nocy. Texę ministra spraw zagranicz 

nych obejmuje dotychczasowy poseł Ju- 
gosławii w Berlinie Markowicz. Po półno 

cy premier zosłał zaprzysiężony przez re 

genta. 

  

„KURIER“ (4714) 

u granic 
ВЕВСЕКОМА (Рэ!}. W poniedziałek 

w godzinach południowych oddziały 

wojsk gen.Franco osiągnęły granicę repu | 
bliki Andorra od sirony m. Seode Ibel. 

Inne oddziały zbliżają się do teryto- | 

rium tej republiki, maszerując wzdłuż szo 

budžei Minis 
Wczoraj obradowaa sejmowa komisja 

budżetowa nad preliminarzem Min. Skar- 
bu. 

Referent pos. Sikorski omówił m. in. 

wyniki zmierzajce do 

REFORMY USTAWODAWSTWA PODAT- 

KOWEGO. 

wskazał on, że ilość podatków tworzy for 

malny labiryni, w którym trudno się zorien 

tować. 
Przyszła reforma podałkowa musi opie 

rać się na kiłku elementach podstawowych 
System podatkowy musi być: 1) prosty i 
jasny, 2) tani, co można uzyskać przez ko 

RB GRAB GD GPD RD GB GD GA WTO CB 
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Franciszka-Anna z Kowalskich 
primo-voto Abramowiczowa 

wo» DKFZYŃSK a 

Wydawnictwo i pracownicy 

długoletnia pracowniczka ,„„Kurjera Wileńskiego* 
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona św. dakramentami zmarła 

dnia 6 lutego 1939 r. w wieku lat 58. 
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ul. Uniwersyteckiej 9 m. 22 na cmentarzu 

po-Bernardyńskim nastąpi dn. 8 lutego b. r. o g. 4 po południu. 
Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w dn. 9 lutego b. m. o godz. 7.30 rano 

w kościele o. o. Bonifratrów. 
„Kurjeru Wileńskiego" 

i Zakładów Graficznych „Znicz* 

  

Oddziały gen. Franco 
Andorry 

sy, prowadzącej w kierunku na m. Puig- 
cerda. 

Oddziały republikańskie nie stawiają 
żadnego oporu, poddają się lub też wy- 

cofują się bez wałki zwartymi oddziała- 
mi w kierunku granicy francuskiej. 

iwa Škarbų 
mulację podatków i zredukowanie aktów 
wymiaru oraz 3) sprawiedliwy i powszech 

ny, tzn. opłaty muszą być rozłożone ile 
możności równomiernie, bez  jakichkol- 
wiek przywilejów. Reforma powinna więc 

zlikwidować mozaikę zbyt licznych op- 
lał, które powodują to, że system słaje 

się nieraz bardziej uciążliwy niż samo 
świadczenie materialne. W szczególności 
należy znieść wszelkie samoistne opłaty 
celowe i różne fundusze, które niepotrzeb 

nie powiększają przerost urzędników. 
Posiadamy jeden z najbardziej rozwi 

niętych systemów podatków pośrednich, 
oświadcza dalej referent, chociaż wysoko 
ści stawek przewyższają nas niektóre pań 
stwa. Nałomiast najwyższymi  sławkami 
spośród wszysłkich państw obciążone są 
w Polsce: wino, lecz co ważniejsze środ 

ki pędne: benzyna, nafta i inne oleje mi 

neralne. 
KARTELE I CENY. 

Przytoczone przez referenta cyfry wy 
kazują, że spożycie niektórych artykuów 
spadło więcej niż o 70 proc. i poza cukrem 

nie podniosło się mimo przyrostu ludnś 
ci powyżej myfr z 1928 względnie 1929 r. 

Większość produkcji jest skartelizowana 
co niewątpliwie również przyczynia sią 
do hamowania rozwoju konsumcyjnego i 
produkcyjnego niektórych podstawowych 
dla życia gospodarczego artykułów. Wyra 
żę zapewne opinię komisji, mówi pos. Si 
korski, jeśli stanę na słanowisku, że RÓW 
NOCZESNE ROZWIĄZANIE WIĘZÓW 
KARTELOWYCH I OBNIŻKA  NIEKTÓ- 
RYCH STAWEK MOGŁYBY SKUTECZNIE 
OBNIŻYĆ CENY TAK DALECE, że zwięk 
szona produkcja wyrównałaby 
obniżonych stawek. 

Po obszernej dyskusji i przemówie- 
niach wiceministrów  Kožuchowskiego i 
Grodyńskiego budżet min. skarku został 
przez komisję przyjęty. 

  

„Demokracje“ i kolonie 
(Dokończenie ze str. 1.) 

Jeżeli w tych warunkach L'ektóre 
państwa konserwują ogromie tereny 
kolonialne, zamykając je dla naro- 
dów głodnych, tylko po to aby zabez 
pieczyć rabunkowe zyski ki'ku swo 
im firmom kapitalistycznym, to rzecz 
oczywista, anachronizm jest zbyt wy 
raźny. A przykładów takich można 
znaleźć wiele. Państwa mają:e u sie 
bie ubytek ludności konserwują tere 
ny kolonialne tylko w interesie róż- 
nych grup kapitalistycznych. 

Utrzymywanie tego stanu rzeczy i 
odmawianie rewizji zagadnienia kolo 
aialnego będzie musiało stworzyć zy- 
tuację nieznośną. Napięcie wojenne 
będzie musiało wzrastać, grożąc nie 
ybliczalną katastrofą. 

Dlatego mocarstwa kolonialne sta 
ją wobec poważnego problemu moral 
nego. Zagadnienie kolonialne należy 
oddać rewizji i rozwiązać zgodnie z 
1owym duchem czasu. Ustępstwo to 
jest rozwiązaniem jedynie moralnym 

i jedynie dalekowzrocznym. 
Czy rozumieją to wielkie „demo- 

kracje“? Rozpatrzmy pokrótce. 

| 

  

ANGLIA. Stanowisko nie jest spre 
cyzowne. Brak wypowiedzi wyraź- 
nych. Polityka ostrożna, wyczekują- 
ca. W każdym razie nie zamknięto 
drogi do ustępstw. W ostatniej mowie 
Adolf Hitler zażądał kolonij niezwykle 
kategorycznie. A jednak p. Chamber- 
lain pozytywnie mowę tę ocenił. Po- 
wiedział, że nie wydaje mu się aby tak 
mówił człowiek, który chce wojay i 
wyraził nadzieję, możliwości pvl120 
wnego załatwienia. Można więc przy- 
puszczać, że ostrożna i przewidująca 
polityka angielska nie wyklucza u 
stępstw. 

FRANCJA. — Hałaśliwa propagan 
da popularna i oświadczenia minist- 

rów o obronie całości imperium kolo 

nialnego. Zasadniczo więc biorąc, sta 

nowisko nieustępliwe, Jednak trzeba 

mieć na uwadze dwa fakty. Primo — 

Francuzi niemal za wszelką cenę chcą 

pokoju, panuje powszechne przekona 

nie, że wojna nawet zwycięska, musi 

byč katastrofą. 

Secundo: Paryž zawsze się ogląda   na Londyn. Jeśli W. Brytania pójdzie 

na kompromis, ustępstwo Francji jest 
pewne. 

STANY ZJEDNOCZONE. — Jak 
wiadomo, USA nie posiada kołonćj, 

chodzi więc o zasadnicze stauowisko 

wobec rewindykacyj niemieckich i 

włoskich. Prezydent Roosevelt nie po 

ruszał nigdy dotąd problemu kolonia] 

nego, ale jego zasadnicze stanowisko, 

tak bardzo wrogie państwom total 

nym, pozwala dedukować nieprzychy 

Ine ustosunkowanie do rewindykacyj 

kolonialnych. Rzecz jasna, że nie za- 

chęca to Anglii i Francji do ustępstw 

Aktywizm prez. Roossevelta jest bar- | 

dzo znamienny. USA, to jedyna demo 

kracja, która nie lęka się konfliktów. 

W przeciwieństwie do Francji i Ang 
lii polityka ofensywna, a nie defensy 

wna. Cóż dziwnego, że oczy społe- 

czeństw europejskich zwracają się na 

Waszyngton, a nie na Paryż. Z pewno 

ścią jednak Stany Zjednoczone nie bę 

dą się sprzeciwiały ustępstwom na te- 

renie kolonialnym. 
Wniosek jest jasny. Klucz sytuae cji 

leży w Londynie, 
Tse. 

Szanownemu Koledze 

i Przyjącielowi 

Edwardowi Snarskiemu 

z powodu zgonu Ś. p. 

Małżon:i Jego 

składa wyrazy najgłębszego 

współczucia 

J. Grodziński 

  

Kronika telegraficzna 
— „Sól wyborcza”, Rząd Wołoszyna 

wszelkimi środkami zmierza do wywarcia 
presji na ludność Rusi Podkarpackiej aby 
zmusić ją do głosowania na listę tzw. 
Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowego. 

Terror i korupcja są głównymi motorami 
agitacji wyborczej. Dla pozyskania szero- 
kich mas rząd Wołoszyna posłanowił о- 
statnio oddać 40 wagonów soli dla ludno 
ści Rusi Podkarpackiej. Akcję solną prze 
prowadzają okręgowe  organizacej tzw. 

Ukraińskiego Zjednoczenia Narodwego. 

— Czynione są przygotowania do za 
ładowania na okręt słynnego w Japonii 
udwonu pokoju”, który zawieszony zisła 
nie w pawilonie japońskim na wystawie 

świałowej w Nowym Jorku. Dzwon ien, 

który wzorowany jest na „dzwonie wolno 

ści” z Filadelfii odlany jest ze srebra I 

wysadzany ok. 12.000 pereł i 360 brylan 
tami. Wyryły na nim jest napis: „zwiastu 

ję wolność wszysłkim w całym kraju”. Po 
nieważ wartość tego dzwonu przekracza 
milion dolarów, szczegóły jego załadowa 
nia okrywane są tajemnicą. 

— Nieznani sprawcy zabili wczoraj w 
Szanghaju wystrzałami rewolwerowymi re 

daktora gazety „shumpao” Chienhwa, któ 
ry równocześnie był w szłabie japońskim 
cenzorem prasy chińskiej. 

— W Buenos Aires nasfąpiło zderzenłe 
samochodu z iramwajem elektrycznym, 8 
osób zginęło na miejscu.   

ubytek z į 

      
     
"GRYPA. PRZEZIEBI NIE 

| BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW; 
lnych proszków ze zn. tabr. „KOGUTEK” 

""GĄSECKIEGO 
tylko w ogokowaniu higienicznym w TOREBKACH 

Zastrzelił teściową 
Wczoraj w godzinach wieczornych 

na klatce schodowej domu Nr 2 przy 
ul. Artyleryjskiej została zabita wy- 
strzałem z rewolweru dozorczyni tego 
domu Helena Macutkiewiczowa — 
lat 59. 

Zachodzi przypuszczenie, że mor 
derstwa dokonał zięć zamordowanej, 

funkcjonariusz pocztowy, który naj» 
przód strzelił, lecz chybił, do swej żo 
ny chroniącej się w mieszkaniu mał 
ki w suterenie, 

Powody zbrodni nie są jeszcze zna 

(e) ne. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE а 

| Pierwszorzędny Ceny przystępne 

       
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

RZASTORGKCJBUWUA  



o
 
d
 
a
a
 

a 

  

» 
ъ „KURJER“ [4714] 

- Pomnik Mickiewicza wybuduje... 
magistrat wileński 

300 tys. złotych pożyczy miasto. Pomnik stanie u wylotu ul. Św. Anny 
. Sprawa budowy pomnika Mickie- 
wicza, która od kilku lat z. powodu 
swej wyjątkowej powolności ekscy- 
tuje i irytuje wilnian, stała się nagle 
i niespodziewanie przed paru tygod- 
niami 

CAŁKIEM REALNĄ. 
Wprawdzie w dalszym ciągu są b. 
małe nadzieje na to, żeby prace roz- 
poczęły się i zakończyły w roku bie 
żącym, jednak że można już „trzy- 
mać'* zakłady 1:1, że w przyszłym ro 
ku „to już napewno*, i 

| Węzeł gordyjski wileńskiego pom 
nika Wieszcza został rozcięty przeż 
prezydenta miasta dr. Maleszewskie 
go, który zaproponował Komitetowi 
Budowy Pomnika Ad. Mickiewicza w 
Wilnie pomoc miasta, 

Komitet walczył beznadziejnie z 
chronicznym brakiem pieniędzy, ›-. 
Sprowadzone już fundamenty pomni 
ka plešnialy na placu Orzeszkowej. 
Mistrz Kuna nie wiedział co robić z 
całkowicie wykończonym pomnikiern, 
który mu wypełnia składy. Słowem, 
jak to wszystkim dobrze jest wiado- 
me, sprawa pomnika stała się dla 
Wilna 

KOMPROMITUJĄCA. 
Inicjatywa prezydenta dr. Male- 

szewskiego dawała Komitetowi moż- 
ność wybrnięcia z kłopotliwej sytu- 
acji i dlatego Komitet chętnie na tę 
propozycję zgodził się i prawdopodob 
nie osłatecznie załatwi sprawę w ten 
sposób, że zrzeknie się budowy pom 
nika na „korzyść* miasta. Podobno 
decyzja tej treści zapadła już na os 
tatnim posiedzeniu Komitetu. 

- W dalszym ciągu sprawa ta ma 
rozwijać się w sposób następujący. 
Po przekazaniu przez Komitet tej bu 
dowy miasto 

OPRACUJE KOSZTORYS 
| wystąpi na Radzie Miejskiej z wnio 
skiem o zaciągnięcie na ten cel odpo 
wiedniej pożyczki. Prawdopodobnie 
będzie codziło o 300 tysięcy złotych, 
za którą będzie wybudowany pomnik 
| uporządkowane jego otoczenie. 

Miasto ma zamiar zlikwidować 
sprawę pomnika jak najprędzej i bę“ 
dzie dążyło do uzyskamia kredytów 
już w roku bieżącym. Gdyby jednak 
RESORT TIE NN 

Go bedsio z placem O-2652ko0wej ? 
W' swoim czasie istniał projekt wybudo 

wania na ul. Mickiewicza pomnika w'esz 
cza. Projekt ten po doświadczeniach z ma 

kietą został zaniechany, Wskutek tego ulica 
te w pobliżu przecięcia się z Wileńską zmie 

miła nieco swój charakter, chodnik przesunię 

ty został od strony placu Orzeszkowej. W 

wymiku powstała przed placem dość znacz 

na przestrzeń, niczym nie wypełniona. — 

Prawdopodobnie Magistrat  urządzi '!am 
klomby z kwiatami, Sprawa ta nie jest jed 
nak jeszcze rozsrzygnięta. Rozstrzygnięcie 

jej nastąpi po dokładnym opracowaniu pla 

nu regulacji placu Orzeszkowej. Plan ten ma || 

być w najbliższym czasie opracowany przez 

Miejskie Biuro Urbanistyczne. 

kredytów nie uzyskano, sprawa rzecz 
jasna, odwlecze się do roku następne 
go w którym możliwości otrzymania 
tych kredytów będą znacznie większe 
niż w tym roku, 

Miejsce, na którym stanie pommik 
Mickiewicza | sigis), 

JEST USTALONE, 

auto_usowej utknęła 

Z końcem bieżącego roku upływa 
termin koncesji na prowadzenie ko- 
munikacji autobusowej na terenie 
Wilna, udzielonej przez Zarząd Miej 
ski obecnemu przedsiębiorcy komuni 
kacyjnemu Towarzystwu Miej- 
skich i Zamiejskich Komunikacyj Au 
tobusowych, Z dniem 1 stycznia 1940 
r. komunikację autobusową ma prze- 
jąć miasto, by prowadzić ją we wła: 
nym zakresie. Taką decyzję powz'ął 
Magistrat. Sprawa ta była już nawet 
poruszana na plenarnym posiedzeniu 
Rady Miejskiej. Zarząd Miasta poczy 
nił starania o przyznanie Wilnu 1a 
ten cel pożyczki w wysok. 1.200.000 
zł. W wyniku starań prowadzonych 
przez Magistrat, Ministerstwo Komu- 
nikacji powiadomiło Zarząd Miejski, 
że zgadza się na udzielenie Wilnu po 
życzki w wymienionej wyżej wysoko 
ści. 

Tymczasem zupełnie niespodzie- 

75.000 zł 

10.000 Zł na nr 30398 

10.000 Zł na nr 35666 

10.000 Zł na nr 55457 

10.000 Zł na nr 65657 

10.000 ZŁ na nr 67377 

10.000 Zł na nr 73901 

10.000 71 na nr 88730:   

stanie on u wyłotu ulicy Św. Anny, 
mniej więcej tam gdzie dziś leży po 
sesja p. Żebrowskiego. Budynki poło 
żone między ul. Królewską a ogro- 
dem Żeligowskiego mają być zburzo 
ne. Miasto nabędzie je prawdopodob- 
nie przy pomocy  przyśpieszołlego 
procesu wywłaszczeniowego. (z). 

Sprawa przejęcia przez miasto komunikacji 
na martwym punkc.e 

Ministerstwo Komuniaccji cofnęło przyznanb pożyczeę - 

wanie Magistrat otrzymał ostatnio pi 
smo, w którym Ministerstwo Komuni 
kacji powiadamia, że 

COFA PRZYZNANY WILNU 
KREDYT. 

MW ten sposób sprawa przejęcia 
komunikacji przez miasto zaczyna 
się wikłać. 

Ministerstwo podobna zgadza się 
udzielić pożyczki pod warunkiem na 
bycia pewnego specjalnego typu wo 
zów, motory których pędzone są ben 
zyną. Tranzakcja ta jednak ze wzglę 
dów kalkulacyjnych nie odpowiada 
miastu, Eksploatacja bowiem tego ty 
pu maszyn jest znacznie droższa. 

Magistrat, jak słychać nie zrezyg 
nował jednak z przyznanych począt 
kowo przez Ministerstwo kredytów i 
prowadzi w tej sprawie dalsze petra 
ktacje. Na razie jednak sprawa utknę   

  

ła na martwym punkcie. 

Zawsze szczęśliwa Kolektura 

„NADZIEJA” 
Lwów, Legionów 11 i Warszawa, Marszałkowska 117 

wypłaciła swym klientom w 43 Loterii Klasowej 

następujące wielkie wygrane: 

_50.000 zł 
° па пг 155227 : na nr 6: 603 

25.000 zł 20.000 zł 15.000 zł 
na nr 1-96-9 na nr 84032 na nr 13.238 

10.000 Zł na nr 93200 

10.000 Zł na nr 96967 

10.000 Zł na nr 99297 

10.000 Zł na nr 108980 

10.000 Zł na nr 137025 

10.000 Zł na nr 137054 

10.000 Zł na nr 153134 

oraz tysiące wygranych poniżej 10.000 zł 
na sumę kliku milionów złotych 

Szczęśliwe losy 1-ej klasy są już do nabycia! 
Konto P. K, O. nr 500060 
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Grožba strajiku w Arbonie( 
Pratown cy żąda, ą podwyżki. Dziś konferencja w Inspektoracie Pracy 

W ub. tygodniu odbyło się całonocne 
zebranie pracowników „Arbonu”, na któ- 
rym zapadła uchwała domagać się przy- 
wrócenia płac sprzed roku 1933, tj. 200 zł 
dla kierowców i 160 zł dla konduktorów. 
Obecnie szoferzy otrzymują 175 zł, kon 
duktorzy — 140. | 

Poza tym pracownicy żądają wypłace 
nia należności za godziny nadliczbowe co 

  

Teatr „Muzyczny Lutnia* 

„ miesiąc (obecnie co kwartał), zwalniania 
| angażowania pracwników za pośrednici 
wem związku lip. 

Postulaty te zostały przedłożone Dy- 
rekcji Tommaku, która nie zgadza się na 
Ich zadośćuczynienie. Wobec tego w Ar 
bonie wynikł zatarg, którym zaintereso ; 

wał się Inspektorat Pracy. Dziś na 7 bm. | 

Roxy i jej druzyna 
Operetka w 

“ „Roxy“ — to niewątpliwie jeszcze je- 
den szczebel wzwyż w zdobywaniu przez 

„Lułnię” warłościowego i na prawdę 
współczesnego repertuaru. Nie jest to en! 

operetka, ani komedia muzyczna, raczej 

— widowisko, zbliżające się do typu 

rewiowo-filmowego, w charakterze „Za- | 

kochanej królowej” lub „Króla na jedną | 
noc”, kłóre tak się udały naszemu teat- 

rowi i naszej reżyserii i tak słusznie się 

podobały publiczności. Spodziewam się, 
że zasłużone powodzenie nie ominie rów 

nież i pogodnej, na prawdę dowcipnej, a 
w doskonałych tempach zrobionej „Roxy”. 

Ta miła szłuczka nie posiada właściwie 

  

3 akt. [9 obrazach] A. Grunwalda, Muz. P. Abrahama. Układ orkiest- 
rowy M. Kochanowskiego. Reż. K. Wyrwicz-Wichrowski. 

.tól pierwszych, drugich i — ostatnich, jak 

to zwykle bywa, Interpretato; najmniej- 

szego naweł epizodu ma sposobność wy- 
kazania, co umie i potrafi. Bo każda po- | 

słać — ło łyp, pomyślany w odrębnym | 
| charakterze. 

Dlatego też w niczym nie ubliży arty- 
ście np. tej miary co p. Szczawiński to, | 
że ma w „Roxy” niewiele do gadania — | 
jednak sylweta jego wrzyna się w pamięć. | 
Doskonały Chorzewski mówi nie wiele | 
więcej —- nie zapomnimy jedna i jego. | 
Te same słowa uznania należą się i D. Lu- 

bowskiej i S. Brusikiewiczowi (b, charak- | 
ferystyczny!), i L. Detkowskiemu, i szere- 

w Inspakforacie Pracy została wyznaczona 
konferencja z udziałem przedstawicieli 
Związku oraz Dyrekcji. 

Nie jest wykluczone, że jeżeli próbo 
polubownego zlikwidowania zatargu za- 
wiedzie I nie da pozytywnych rezultatów 

— pracownicy proklamują strajk, któty 

pozbawi miasto komunikacji autobusowej, 

Nożycacini przez prasę 
  

O POWRÓT EMIGRANTÓW, 

Organ poznańskich naprawiaczy 
„Nowy Kurier* omawia w artykule 
wstępnym powrót emigrantów. W ok. 
resie „Dni Polaka za granicą” jest to 

temat szczególnie aktualny, „Nowy 
Kurier“ jest zdania, że emigranci- 

Polacy powinni wracać. 

Od kilku lat corocznie obchodzimy 
„Dzień Polaka z zagranicy”. W dniu 

fym sercem przebiegamy granice, gó- 
ry i oceany, myślą serdeczną ogat:ua- 
my tych osiem milionów rodaków na- 
szych, co na cudzej ziemi zdobywają 

Jakże gorzki nieraz kawaiek chleba i 

swoją rzetelną pracą, swoim znojnym 

trudeia rozsławiają imię Poiski po ca- 

łym świecie, W fym dniu szczególnie 
silnie odczuwamy ich tęsknoly i na- 
dzieje, pomyślmy więc i o tym, jak im 
umożliwić powrót do kraju. 

Zapewne: nie wszyscy chcą i mogą 
powrócić. Ale wielu, bardzo wielu, 
miliony wychodźców pragną wrócić do 
Ojczyzny. Tego pragną najbardziej. 

I codziennie modią się o możność po- 
wrofu. Chcą pracować w Polsce i dla 
Polski. Chcą Jej oddać swoje siły i u- 
miejętności na emigracji nabyie lub 

udoskonalone. Jest wśród nich wielu 
tęgich fachowców, jakich Polsce potrze 
ba. Musimy więc nie tylko pomyśleć 
lecz | uczynić wszystko, co w naszych 

siłach, by im umożliwić powrót do 
kraju. Musimy wytworzyć w kraju takie 
warunki, aby z Polski emigrował fylko 

żywioł obcy, aby odpływał wartko, a 
równie wartką | coraz szerszą falą po- 
wracała nasza emigracja. 

Takie warunki wytworzyć nie łatwo, 
ale wyiworzyć możemy. Polska może 
wyżywić wszystkich Polaków, Dia 

wszystkich znajdzie się praca . chleb 

z masłem w Polsce, gdy zamiasi mar- 
notrawić energię na bezpłodne waśnie 
wszystkie nasze siły, nasze wszelkie 
zdolności i cały nasz zapał w myśl 

wskazań Naczelnego Wodza włożymy 
w fwórczą pracę dla Polski. 

Realizacja powrotu części emigrantów 
łot jednak możliwa tylko w tym wy 
padku, jeżeli powstaną jakieś wielkie 
i solidne instytucje opiekuńcze. Po- 
trzebne są również umowy między- 

narodowe (możliwość zabrania ze 
sobą oszczędności itd.) i ułatwienia 
prawne w Polsce. Nasze izby usta- 
wodawcze powinny się tą sprawą 
zająć. 

ZMIANA POLSKIEJ POLITYKI 

WALUTOWEJ. 

„A. B. G.* zamieszcza artykuł 
wstępny poświęcony uchwałom Rady 
Banku Polskiego. 

Rada Banku Polskiego opracowała 
projekt uchwał na najbliższe walne ze- 
branie akcjonariuszy Banku Polskiego. 
Te projekty zmierzają do uelastycznie- 

nia naszego obiegu pieniężnego. 

Projekty te niewątpliwie zostaną uch- 
walone na zebraniu walnym akcjonariu 

szy. Uchwały te będą stanowiły po- 
ważną zmianę w naszej dotychczaso- 
wej polityce gospodarczej. 

Dalej następuje rozprawa general- 

na z tzw. polityką deflacyjną. 

Polityka deflacyjna nie pozwała na. 

realizowanie większych planów gospo- 
darczych, hamuje wszelkie  energicz- 

niejsze poczynania, spycha w dół I 
udaremnia wszelkie poważniejsze wy- 

siłki. Dlatego z uznaniem należy po- 
wiłać ostateczne zerwanie z tą poli- 

tyką. 3 
Polska stoi wobec konieczności 

wiiekiej, śmiałej, energicznej polityki 

gospodarczej. Polska stoi wobec ko- 
nieczności wielkich planów, które w   krótkim czasie musi urzeczywistnić. 

gowi ano.iimów — pensjonarek i piłka- | kiej — dobrej, szlacheinej miary. Dzielnie 

rzy. Niektóre i niektórzy z nich całkiem i 
dobrze mówili i uchwycili charakter po- 
słaci, Specjalnie zacząłem dziś od tych 
tzw. „epizodów”, żeby podkreślić ich zna 
czenie i wartość w całej kompozycji „Ro- 

ky”. Sceny zespołowe wypadły żywo i z 
temperamentem. A temperament i tempo 

— ło właściwie główna wartość tej ory- 
ginalnej sztuki. 

J. Kulczycka jeszcze raz dowiodła, że 

nie istnieje ról tzw. „dla niej” i „nie dla 

niej”. Przedstawiła się nam jako wodewi 
listka, niemalże pierwsza naiwna — i była 
doskonała! To nic, że prawie nic nie mia 

ła do śpiewania, ale swoją grą kazała 
nam zapomnieć, że ten uroczy pod!ołek 
i Silva Varescu lub wspaniała pani z „Ba 
lu w Savoy“ — ło jedna osoba Taka jest 
sugestywna siła jej interpretatorskich moż 
liwości, które miały tu dwoić się i roić, 
bo rola „Roxy“ — to nieusłanna transfor | 

| macja. Komizm, a raczej humor Kulczyc- i wych efektów. Oszczędny Szkof-przemys 

  

sekundował artystce A. Iżykowski, w pier 

wszej swojej wielkiej i odpowiedzialnej 
roli. Zrobił swego bramkarza Haczena z 

wielką swobodą, lekkością akorską, po 
mysłowością i humorem w zacięciu ko- 

micznym, Śpiewał również nie dużo (par 
tie wokalne na ogół niskie i niewygodne), 
ale dobrze tańczył, Nie chciałbym się 

narazić na zarzuł nadużywania superlaty- 

wów (najlepiej, jeżeli Państwo pójdą i 
zobaczą samil), ale nie mogę mówić Ina- 

czej niż „Jobrze a nawet bardzo dobrze 

o Xenii Grey, jako niesfornej uczenicy 

(„zakała pensji”) Pirnitzer (cóż za pyszne 
gierki i jaki dobry wokalny numer przed 
kurtynę!); o p. Rychterze oraz o K. Wyr- 
wiczu — reżyserze i aktorze, Nie należy 
do rzeczy łatwych wyreżyserować i zmon 

tować rzecz tak kłopotliwą, jak „Roxy” 
i przyłem samemu dobrze i jaskrawo za- 
grać, nie ubiegając się do żadnych łat- 

Polityka walutowa nie może być prze- 

szkodą na drodze do rezalizacji tych 

planów. Skoro mamy dostateczną ilość 
rąk roboczych i dostateczną ilość su- 
rowców, brak środka wymiennego nie 
może być przeszkodą do realizacji 
wiełkich planów, przynajmniej w tym 
zakresie, kiedy nie wymagają sprowa- 

dzania zza granicy czy fo surowców, 

czy narzędzi pracy, 

Bardzo pięknie, byleby flotka nie 
poszła na zbędne murki, marmurki i 

gramitki (wille ruiny chełmskie, pałac 
sportowy bez sportowców w Kielcach 
i nasze własne kresowe pomniejsze 

„chełmki*). Pytanie, co zwycięży — 
interes państwa, czy interes dostaw- 

ców? Oto problemat najważniejszy! 

„HANDEL POMIĘDZY ŚMIERTEL. 

NYMI WROGAMI. 

Pod: takim tytułem zamieszcza 

„Robotnik* artykuł, słusznie dema- 
skujący obłudę Sowietów i... kontra- 
hentów. Na zewnątrz z pyskiem, a po 
cichu byzness. 

Rosja Sowiecka dostarcza już od lat 
nafty Włochom, które posługiwały się 
nią w wojnie z Abisynią, a trzeci już 
rok posługują się w walce z Hiszpanią 
masakrując tysiące kobiet I dzieci hisz 

pańskich. 
Teraz Rosja powiększy zdolność bo: 

Jową Niemiec hiflerowskich. 
Jeszcze brzmią nam w uszach sło- 

wa nienawiści I wzgardy, którymi dy- 

szały wszystkie przemówienia Hifle. 

ra, Ilekroć wspominał o Rosji Sowiec- 
kiej. Ale w ostatniej swej mowie z po- 
niedziałku ub. nie było Już słowa o 
Rosji. Nic dziwnego: delegacja nie- 

miecka w Moskwie ubija dobry interes 
dla faszyzmu. 

A nie ma takiego wyzwiska i prze- 
kleństwa, którego prasa sowiecka w 
Rosji i komunistyczna w świecie nie 
rzucała na hitleryzm. I nie tylko na 
hitleryzm, lecz na wszystkich — a prze 

de wszystkim na socjalistów! — którzy 

nie podzielali komunistycznych metod 
„walki* z faszyzmem I nie chcieli z 
komunistami wspólnych tworzyć from 

tów. 

Zdawałoby się, że w tych warun- 
kach nie ma mowy o wspólnym han- 
delku tymczasem... 

„€l „śmiertelni* wrogowie prowa- 

dzą handel w najlepsze. Hitler kupuje 
od „śmiertelnego” wroga surowce i ży 
wność „a Stalin kupuje od „śmierielne- 
go” wroga towary przemysłowe. Co 

sobie ci „śmiertelni* wrogowie myślą 
przy tym, nikogo nie obchodzi. Ważne 
Jest jedynie fo, że obaj „śmiertelni'* 

wrogowie wspierają się wzajemnie i 

dopomagają sobie w walce ze „zgni- 
łą” demokracją. Różnica jest tylko ta, 

że Hitler nie ukrywa, że walczy z de- 

mokracją, podczas gdy komunizm o. 
becnie rzekomo broni demokracji 
przed faszyzmem. 

"Trzeba dodać, że i demokracja za- 
chodnio-europejska równie chętnie 
handluje i z hitleryzmem i z ZSSR. 
„Robotnika z tej strony spotka nie- 
jedno jeszcze rozczarowanie. 1 
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Wkrótce wyjdzie z druku E 
utwór sceniczny Ė 
Jama Hopki Ė 

obrazek ludowy w 3 odslonach 
(Propaganda na rzecz świetlic i domów 

ludowych) 
TYYYVYTYVYYYYYVYYYYYYVVV! 

WIECZORYNKA | 

  

w 
DEET IIA SEE OIS IST TINA IS ET DTS STS ETO 

łowiec Mr Cheswick — to nowa maska 
w galerii typów Wyrwicza. Kuplet jego 
był bisowany. Wkładek tanecznych nie 
było, lecz cały ruch na scenie był dobrze 
skoordynowany przez reżysera i p. Cie- 
sielskiego, który ułożył także solistom 
tańce. 

Strona muzyczna dzisiaj na szarym 
końcu — a to z winy kompozytora. Po- 
prostu nie poznaje się autora skądinąd 
świetnej „Wiktorii” w tych gładkich, ale 
bezbarwnych foxtrottach. Dyr. Kochanow 
skiemu należy się szczere uznanie za no 
wy układ tej w oryginale jazzowej party- 
tury. Jego orkiestra brzmi stylowo dł» 
pióra Abrahama; jest — możliwie w na. 
szych warunkach — pełna w brzmieniu 
i dyskretna w akompaniamentach oraz ze 
zwykłą sprawnością przez p. Kochanow= 
skiego prowadzona, 

Sygnalizujamy kilka dowcipnych po 
mysłów dekoratorskich p. Grajewskiego   $. W —K.



Okret ze skladek 
ORK „Orzet“ przybywa do Gdyni 
10 lutego rb., w 19 rocznicę odzy- 

skania przez Polskę wolnego dostępu do 
morza, przybywa do Gdyni ORP „Orzeł”, 
pierwszy wojenny okręt polski, zbudowa- 

hy ze składek społeczeństwa. 
W dniu tym Gdynia gościć będzie re- 

prezentanta Pana Prezydenta R. P. w oso- 
bie p. inspektora armii gen. broni Kazi- 
mierza Sosnkowskiego oraz przedstawi- 

<ieli rządu, Zarządu Głównego LMK i de- 
legacji wszystkich Okręgów LMK. 

Na program uroczystości złożą się; 

godz. 9 — msza św., po której delegacje 

udadzą się na wybrzeże Prezydnta, gdzie 
podpłynia ORP „Orzeł”, po czym nastąpi 

przemówienie gen. Sostkowskiego i sze- 
fa Kierownictwa Marynarki Wojennej kon- 
tradmirała Świrskiego. Po przemówieniu 
prezesa Zarządu Głóknego LMK gen. 
Stanisław Kwaśniewski odsłoni tablicę pa- 

miątkową na pokładzie okrętu. 
Następnie przedstawiciele władz i or- 

ganizacyj udadzą się do portu wojenne- 
go na Oksywiu, gdzie delegacje wszyst- 
kich Okręgów LMK odwiedzą okręty po- 
zosłające pod ich opieką i wręczą upo- 
minki załogom, Z kolei odbędzie się zwie 
dzanie stoczni Marynarki Wojennej, po 

czym przedsławiciele wszystkich Okręgów 
LMK Ada: wieniec na g“ W Fun 

  

kiedy Ubonp ecralnia odpowiada 
za zełokę w udzieleniu pomocy 

lekargkiej 
Ubezpieczony zażędał od Ubezpie- 

czalni Społecznej udzielenia natychmiasto 
wej pomocy lekarskiej jego choremu dzie 
cku. Pomocy udzielono 21 godzin póź- 

niej.. Nastąpiła śmierć. Po dojściu sprawy 

do Sądu Najwyższego, orzeczeniem z dn. 

13 grudnia 1937 r. (c. Il 1458/37) sąd uz- 

nał, iż Ubezpieczalnia Społeczna odpo- 

wiada za zwłokę w udzieleniu żądanej 

pomocy lekarskiej w przypadku, jeżeli 

pomoc lekarska tylko w ten czas byłoby 

skuteczna, gdyby natychmiast została u- 

dzielona. Orzeczenie swoje Sąd Najwyż- 

szy wydał na podsławie art, 25 Ustawy 

z dnia 28 marca 1933 r. o Ubezpieczeniu 

Społecznym (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 396), 

w myśl którego Ubezpiecza!nia Społeczna 

obowiązana jest do dosłarczenia ubezpie- 

czonemu pomocy lekarskiej. M. K. 

„Dam słówackieguw” 
Ogólnopolski Komitet Uszczenia Juliusza 

Słowackiego w Krzemieńcu, pragnąc odtwa 

rzyć dawne wnętrze wykupionego z rąk pry 

watnych domu rodzinnego poety i urządzić 

dom ten, który będzie nosił nazwę „Domu 

Słowackiego”, w stylu epoki dawnych roman 

tyków, zwrócił się do całego społeczeństwa 

polskiego z apelem o pomoc i współpracę 

w formie zaofiarowania przedmiotów, odpo 

wiednich do urządzenia wnętrza domu. Naj 

bardziej pożądane są mahonie biedermaye- 

rowskie, stare polskie meble jesionowe, orze 

chowe i czeczotkowe, obrazy, sztychy, foto 

grafie w styłowych ramkach, albumy, stare 

wydania dzieł Słowackiego, zwłaszcza zaś 

autografy korespondencji rodziny Słowac- 

kich, Adres komitetu jest następujący: Ogó! 

nopolski Komitet Uczczenia uliusza Slowac 

kiego — Krzemieniec, Liceum Krzemieniec 

kie. 

DLA KASZLĄCYCH I OSŁABIONYCH 

L E i į WA KARMELKI 
i EKSTRAKT 

Do nabycia w ASA i Glez 
     

  

duszu Obrony Morskiej š. p. gen. Gusta- 

wa Orlicz-Dreszera. 
Obchód zakończy uroczysta akademia 

w kinoteałrze „Polonia”, 
W dniu tym Polskie Radio nada dla 

dzieci pogadanki o polskim morzu i flocie 

wojennej. 

Poza tym w dniu 9 bm. o godz. 11 
Polskie Radio staraniem LMK i za zgodą 
Ministerstwa W. R. i O. P. nada dla mło- 

„KURJER” [4744] 

Delegacja do Arcybiskupa Jałbrzy- 
kowWskiego W SpaWi6 KOŚĆ OŻÓW 
Sekcja Miłośników Wilna Polskiego 

Towarzystwa Krajoznawczego zamierza w 

najbliższym czasie wyłonić delegację do 

J. E. ks. arcybiskupa metropolity Jałbrzy- 

kowskiego, która ma ks. metropolicie 

przedłożyć szereg postulatów Sekcji od- 

nośnie wyglądu kościołów, gdzie w wielu 

wypadkach pomija się stronę artystyczną 
przy prowadzeniu "robót restauracyjnych, 

względnie nabywaniu czy też malowaniu 

dzieży szkolnej pogadankę-konkurs „Bu- | nowych obrazów, jak to ostatnio miało 
| miejsce w kościele Franciszkanów. dujemy modele okrętów”. 

  

Kredyty inwestycyjne z Niemiec 
a ziemie północno-wschodnie 

Przed paru miesiącami zosłała zawarta 
umowa z Niemcami, na mocy której Niem 
cy udzielili Polsce kredytu inwestycyjne- 

go w wysokości 120 milionów złotych. 

Na sumę tę mają być sprowadzone z Nie- 

miec różne maszyny dla przemysłu na 
dogodnych warunkach kredytowych. 

Obecnie są opracowywane zasady roz 

działu tego kredytu, przy czym została 

ustalona zasada, że minimalna suma na 

jaką mogą być przeprowadzone inwesty- 

cje korzystające z wzmiankowanego kre- 
dyłu musi wynosić co najmniej 100 tys. zł. 
Dla ziem północno-wschodnich jest to su- 
ma wygórowana, gdyż na naszych zie- 
miach przeważa przemysł średni i drobny 

i inwestycja ponad 100 tys. złotych są 

dlań często trudne do zrealizowania. W 
ten sposób ziemie północnowschodnie,   

najbardziej taciego kredytu potrzebują- 
ce, nie mogłyby go w wielu wypadkach 
uzyskać. 

Mając na względzie strukturę miejsco 
wego przemysłu Wileńska Izba Przemy- 

słowo-Handlowa wystąpiła z wnioskiem 
aby indywidualne zapotrzebowania na 

powyższe kredyty były rozpat: ne już 
od 10 tys. zł. Zapotrzebowania na sumy 
mniejsze od 10 tys. zł byłyby traktowane 
łącznie (w branżach pokrewnych), Dystry 

bucją tych sum wedle projektu lzby Wi- 
leńskiej,zająłoy się Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 

Nie trzeba specjalnie uzusadniać słusz 
ności tego postulatu, zwłaszcza dla ziem, 
które są dopiero w początkach industria- 

lizacji. 

Waczaw Studn cki ustępuje ze stanowiska 

dyrektora Archiwum Państwowego 
Popularny i zasłużony dla nasze- | ska i przejść na emeryturę. 

go miasta długoletni dyrektor Archi- 
wum Państwowego w Wilnie p. Wae 
taw Studnicki ma w czasie najbliž- 
szym ustąpić z zajmowanego stanowi 

Jednocześnie krążą pogłoski. że 
p. dyr. Studnicki ma od 1 kwielnia 
br. objąć kierownictwo Archiwum 
Miejskiego w Wilnie. (z). 

Włościciele kin na Wołyniu 
na budowę teatru w Łucku 

Zrzeszeni w związku teatrów świetlnych 

woj. wołyńskiego właściciele kin na Woły 

niu w zrozumieniu potrzeby rozwoju kultu 

ralnego powzięli uchwałę, uznającą na n:ez 

będne przyjście z pomocą Towarzystwu Krze 

wienia Kultury Teatralnej w sprawie bud. 

wy reprezentacyjnego gmachu Teatru Wo: 

łyńskiego im. J. Słowackiego w Łucku. W 

tym celu właściciele kin wołyńskich w pow 

ziętej uchwale zobowiązali się do przepro- 

wadzenia do dn. 31 marca rb. na teren'€ 

Wołynia akcji zorganizowania poranków 

szkolnych z wyświetlaniem dozwolonych 

dla młodzieży filmów z tym, że czysty do 

chód z imprez tego rodzaju będzie niezwło 

cznie wpłacany na rzecz TKKT na fundusz 

budowy (zs teatru w Łucku, 

Do skrupulatnego przeprowadzenia akcji 

tej związek teatrów świetlnych na Wołyniu 

zobowiązał wszystkich swoich członków — 

właścicieli i dzierżawców kin wołyńskich 

bez wyjątku. 

  

Znaczki pocztowe 
na bezrobotnych 

Od połowy bieżącego miesiąca ukażą się 

w sprzedaży w urzędach pocztowych nowe 

znaczki na rzecz pomocy bezrobotnym. — 

Sprzedawane będą poza znaczkami 25-gro- 

szowymi z nadpłatą W) groszy, także znacz 

ki 55-groszowe z nadpłatą 15 gr. 

  

Coraz w.ęcej samochodów w ro.sce 
Motoryzacja kraju, która przez szereg 

lat leżała odłogiem, uległa w ostatnich 

łatach wyraźnemu ożywieniu. Dzięki odpo- 

wiednim ustawom, wpływającym dodatnio 
na rozwój motoryzacji, dzięki budowie no- 
wych dróg i szos, a nadewszystko dzięki oży 

wieniu się gospodarstwa i zwiększeniu siły 

Sis IE IEA SP MERAACA 

Kat Deibler i itio poprzednicy 
Ponura legenda, jaka otaczała kata parys 

kiego, Deiblera, zwanego popularnie „Mon 

sieur de Paris“, jest dalszym ciągiem dziejów 

tego jedynego w swym rodzaju rzemiosła, 

pogardzanego przez wszystkich. W dziejach 

Francji zapisały się dwie rodziny katów: — 

Sansonów i Deiblerów. Pierwsi byli wykonaw 

cami wyroków sprawiedliwości od XVII w. 

do roku 1847. Jeden z tych Sansonów, któ 

ry ściął Ludwika XVI podczas Wielkiej Re 

wiolucji, zmarł w krótki czas po śmierci „0s- 

tatniego Kapeta", dręczony rzekomo wyrzu 

tami sumienia. Siedem pokoleń Sansonów peł 

niło funkcje katów przez 159 lat. 

We Francji nazywano katem wykonawcę 

wszelkich wyroków sądowych. Ponieważ moż 

ni panowie mieli prawo ferować sądy i wy 

dawać wszelkie wyroki z wyjątkiem kary głó 

wnej, przywilej ten pozostawiając jedynie wy 

im, do historii przeszło wie 

lu katów, którzy cieszyli się zaufaniem i 

przywilejami królewskimi, jak np. słynny 

Tristan, kat zabobonnego i mściwego Ludwi 

ka XI, który, jak mówi przysłowie, ścinał 

karki, które trudno było zgiąć”, Funkcje 

i gaže katów określały dekrety, 

się we Francji co kilka lat, od roku 126! 

Jedno z tych zarządzeń opiewało, że ka 

cielesne (chłosta), gdy chodzi o kobiety, i 

ją być wykonywane przez kobiety, Pode: 

Wielkiej Rewolucji, na mocy  zarządze 

Konwentu, każdy departament miał swego : 

  

rokom królev 

ukazując   

ta, a dopiero dekret Ludwika Filipa z roku 

1532 zredukował ich ilość dlo połowy, ustala 

jąc wynagrodzenie; w Paryżu otrzymywał kat 

miesięcznie 5000 franków, w Lyonie — 4000, 

a w Bordeaux, Rouen i Tuluzie „tylko* 

3500. Rzecz prosta, że gdyby nie wynagrodze 

nie za każdy „seans ta skromna gaża nie wy 

starczyłaby żadnemu z nich, tym bardziej, że 

są to ludzie przeważnie obciążeni  jakim.ś 

nałogami. 

Nieubłagana litera prawa wymag,a że w 

każdym państwie jest jeden przynajmniej 

taki ponury wykonawca wyroków sądowych. 

W Anglii według kodeksu wykonawcą wyro 

ku jest szeryf; istnieje tam zwyczaj, że sze 

ryf zwraca się przed egzekucją do zebranych 

niędzy którymi jest oczywiście kat) i pot 

rząsając woreczkiem złota prosi o zastąpienie 

go. W dawnej Polsce znany był zwyczaj, że 

kat prosił skazańca o przebaczenie, a uzys 

kawszy je, wykonywał wyrok. 

©О kacie Deiblerze krąży mnóstwo aneg 

ot. Jedna z nich opowiada, że kiedyś przed 

gzekucją Deibler podał dla „kurażu* ska 

'cowi szklaneczkę rumu. Kiedy ten popro 

ło jeszcze Jena: Deibler odparł: „Chyba 

:slępnym razem“... Byla to podobno najdo 

ipniejsza z jego i odpowiada. Osieroconą 

„łowę”, jak nazywają Paryżanie gilotynę, 

; podobno odziedziczyć po nim jego bra 

dek, Om, 

       

kupna, liczba samochodów w Polsce pokaź 
nie wzrosła. 

Gdy w roku 1936 sprzedano w Polsce tyl 
ko 4.946 pojazódw mechanicznych, to już 
rok 1937 przyniósł cyfrę 9.969, a w r. 1938 
sprzedano 14,231 pojazdów. 

W dniu 1 stycznia 1939 r. zarejestrowa- 
no na terenie całego kraju 54.009 pojazdów 
mechanicznych, ,w czym 40.413 samochodów, 
12.061 motocykli i 1.585 innych pojazdów. 

Na uwagę zasługuje motoryzacja transpor 

tu, która w stolicy i w innych wielkich mia 
siach zrobiła duże postępy. Również tabor 
uległ odnowieniu. W Warszawie taksówki 
starych typów zniknęły prawie zupełnie. Wi 
dać tylko wozy o estetycznej, nowoczesnej 
hnii, stare zaś gruchoty, bądźto poszły „na 

szmelc*, bądź też przerobiono je na tak. 
sówiki bagożowe, a wiele pełni obecnie służ 
bę w małych miastach. 

Jak słychać, szereg taksówek, które kur 
sują w Polsce nabyto dzięki wygranej na 
Loterii Klasowej. Szczęśliwi „gracze*; do 

których los się uśmiechnął, stworzyli sobie 
własne warsztaty prazy, nabywając jedną. 
a często nawet kilka taksówek. 

W najbliższych latach motoryzacja w Pol 
sce dozna niewątpliwie dalszego znacznego 
rozwoju. Dzięki podjęciu na większą skalę 
budowy samochodów przez firmą  Lilpop 
Rau i Loewenstein, która rozpoczęła obecnie 
w Lublinie także budowę fabryki motorów, 
dzięki udzieleniu koncesji na fabrykację. sa 
mochodów Wspólnocie luteresów oraz dzię 
ki rozszerzeniu prac Państwowych Zakładów 
Inżymierii, stworzone zostały podstawy do 

rozwoju przemysłu samochodowego w Pols 
ge. 

W miarę rozbudowy przemysłu krajowe 
go zmniejszać się będzie ilość typów i ma- 
rek. Dzisiaj pod tym względem panuje jesz 
cze duża różnorodność. Na ulicach widać 
prócz samochodów wyrabianych w kraju, 
wozy włoskie, amerykańskie, niemieckie, 

francuskie, czeskie. Mówią, że kilka wytwor 
nych limuzyn prywatnych, kursujących w 
stolicy pochodzi z wygranych na Loterii Kla 
oswej. 

Nowa 44 Loteria Klasowa, której ciągnie 
nie rozpoczyna się 23 lutego, przyniesie du 
żo nowych wygranych i przyczyni się nie- 
wątpliwie do dalszego rozwoju motoryzacji 
w Polsce,   

Kursy ratowniciwa 

san.-opl. 01а : Ка: у 
ц„.‚п.и‹ющ в 

Мі‹пізіе.гзшо Opieki Społecznej reskryp- 

tem z dnia 25. 10, 1938 r. Nr. W-I-1414—8 

zarządziło przeszkolenie w ratownictwie san. 

-ор!. wszystkich osób, którę są przeznacza 
ne do ratownictwa sanitarnego z tytułu swe 

go wykształcenia, między innymi również 

i lekarzy-dentystów. 

Odpowiednie kursy w wielu miastach się 

już rozpoczęły, w związku z czym Okręgo- 

wa Izba Lekarsko-Dentystyczna w  Wiinie 

wzywa wszystkich lekarzy-dentystów zamie 

szkałych na terenie województw: warszaw 

skiego, białostockiego, wileńskiego, nowogró 
dzkiego i poleskiego do niezwłocznego zwró 
cenia się do właściwych im wojewódzkich 

wydziałów zdrowia ewentualnie do panów 

lekarzy powiatowych przy starostwach o 

informacje gdzie i kiedy odbędą się właści 

we dla nich terytorialne kursy przeszkoleń 

san.-opl., jednocześnie Izba zaznacza, że © 

bowiązkiem wszystkich  lekarzy-dentystćw 

jest wzięcie udziału w przeszkoleniu. 

Gwiazdka w Rodzinie 
Kolejowej 

22, 23, 24, 25 i 27 stycznia 1939 r. Ro: 

dzina Kolejowa w Wilnie urządziła w sa- 

lach Ogniska KPW w Wilnie Gwiazdkę dla 

dziatwy kolejarzy. : 
Na program wieczorów, złożyły się ob- 

razy sceniczne i popisy baletowe dzieci 

szkoły powszechnej i przedszkola Rodziny 

Kolejowej, zabawa przy dźwiękach orkiest 

ry, rozdawnictwo ciepłej odzieży oraz pa- 

czek z lakociami, 

Ogółem wzięło udział w gwiazdce 1500 

osób. Najbiedniejszej dziatwie rozdano 617 

podarków i 1150 paczek ze słodyczami. 

Gwiazdkę zaszczycili swą obecnością pp. 

dyr. Głazkowie i liczni goście z dyrekcji i 

miasta. 

Nieświeskie „przypadki 
i doświadczenia"... 

— Szafka i wygrana sprawa, Michał Miet 

ko z Rusowszczyzny miał piękną szafkę 

wykładaną fornierem, oraz wezwanie do są 

du grodzkiego na sprawę. Znajomek Miet 

ki, Jan Zadała, zagwarantował mu, że spra 

wę napewno wygra, jeżeli dostanie ową sza 

fę gdyż ma „stosunki* w sądzie.  Zadala 

szafę dostał i tak się złożyło, że Mietko spra 

wę wygrał. Wszystko ładnie by się skoń- 

czyło, gdyby ludzie nie zaczęli gadać. Dowie 

działa się o tym policja, która stwierdziła 

niezbicie, że Mietko sprawę wygrał, ale Za 

dala zostanie pociągnięty do surowej odpo 

wiedzialności za owe „stosunki** rozległe. — 

Sprawa u prokuratora. * 

— „Panie Ottonie, to nie w dobrym to 

nie“, Otlon Engel, ze wsi Sycze pod Sno- 

wiem, uchyla się od obowiązku łożenia na 

utrzymanie swej żony Janiny i trojga n'e 

letnich dzieci, Policja sporządziła doniesie- 

ne do prokuratury. ‚ 

— Zabawa „w chowanego“. Konstanty 
Mamczyc, znany z b. wesołego usposobienia, 

udał się do zagrody Tichona Łogorza w 

Grzybowszczyźnie, aby pobawić się „w cho 

wanego”. Po półgodzinnym „odkukiwaniu” 

Łogorz stwierdził, że znikły mu zapasy sło 

niny z alkierza. Skierował podejrzenie na 

Mamczyca, u którego rzeczywiście znalez'o 

no słoninę Łogorza. Mamczyc twierdzi, że 

zrobił to dla żartu, ale policja ani poszkodo 

wany temu na razie nie wierzą. Sprawa po 

szła do sądu. 

Wiadomości radiow! 
WYSTĘP CHÓRU SZKOLNEGO. 

We wtorek, dnia 7 lutego o godz. 15,15 

chór gimnazjum i liceum im. Adama Czarto 

ryskiego pod dyr. Jadwigi Żyłkowej, odśpie 

wa Henryka Opieńskiego: „Siedem prelu- 

diėw“ do słów Kazimierza Tetmajera. Au- 

dycja powinna wzbudzić zainteresowanie ze 

względu na autorów. Wybitny kompozytor 

napisał piękną muzykę do słów znakomite 

go poety. 

Pół żartem pół serlo 

ZACZAROWANE KOŁO. 

* — Żeby. wygrać na doterii A kupić 

bilet. ŻE 

— Tak, ale aby móc kupić bilet, trze 
baby wygrać na loterii... 

DZIEDZICZNOŚĆ. 

Słynnego malarza angielskiego, Whistle 
ra, zapytała w towarzystwie pewna dama, 
czy sądzi, iż geniusz można dziedziczyć. 

— Nie wiem, proszę pani — brzmiałę 
odpowiedź — nie mam dzieci! 

” 

PIĘKNYM ZA NADOBNE. 

Rossini znalazł się w teatrze w towarzy 

stwie znajomego literata, wroga opery. 

— Opera, moim zdaniem — rzekł literat 

— polega na tym, że śpiewa się bzdury, 

jakich nie odważono by się wypowiedzieć. 

A na to Rossini: 

— Gdyby pan był konsekwentny, byłby 
pan to zdanie wyśpiewał. 

NIC. 

— (o oznacza wyraz „nic? 

pytanie nauczyciel. 

— №с, — odpowiada uczeń, — to moża 

być np. balonik, któremu brak powłoki. 

— zadaje 

NIE POZNAŁA SIĘ. 

Starsza pani odbywa przejażdżkę auten. 

Po raz pierwszy. Szofer wyciąga rękę przez 

okno — auto skręca na prawo. Zan'epoko 

jona pani woła: — Niech pan nie puszcza 

kierownicy, Powiem panu sama, czy deszcz 

pada! 

JAK ZWYKLE.. 

— Proszę — rzekł dentysta otworzy wszy 

drzwi od gabinetu — kto z państwa czeka 

najdłużej? 
— Ja! — zawołał krawiec, podając ra< 

ckunek. 

LOGIKA. 

— Na stole siedzą cztery muchy. Jedną 

zabiłem. Ile much zostało? 

— Jedna, ta zabita — panie psorzel 

TAK CZY NIE? 

Gwiazda filmowa wyszła w Hollywood 
zamąż po raz ósmy. Młoda para udaje się « 

po ślubie do mieszkania. Mieszkanie jest 

piękne. 

— Very nice, Charlie! — mów: gwiazda 

— ale czy to napewno twoje mieszkanie? 

— Oczywiście, czyżbyś wątpiła? 

— Bynajmniej, ale jakoś. wszystko wy. 

daje mi się tutaj bardzo znajome, Charlie, 

a może byliśmy już kiedyś małżeństwem? 

NIE BOI SIĘ... 

— Twój ojciec jest bokserem. Nie boisz 

się go? 

‚ — Nie, Ojciec bije tylko wtedy, gdy mu 
płacą. 

 OZZEPZROOOETCTPECODYEZZEOZEOOZZENR) 

Okiem reportera 

Przedkaziukowe 
Misiąc zaledwie dzieli nas od „Kaziuka”, 
Najwyższy czas zabrać się do „sprząta 

nia”, aby godnie przyjąć ewentualnych go- 

ści. 
„Na tapecie" tym razem dwie sprawy, 

Wilno jest bezsprzecznie „miastem kości9 A 

łów”. Kościoły ściągają liczne rzesze turys 

tów, kościoły wywołują podziw. Słusznie! 

Ale chodzi o to, że każdy kościół jes: 

pod innym wezwaniem. Turysta nieraz dłu 

go musi szperać w przewodniku, rozpytywać 

się i zabiegać zanim dowie się, jak dany 

kościół nazywa się, zanim go „wyspecyf:- 
kuje”. 

Możeby jednak celowym było by wpro 

wadzenie zwyczaju wywieszania na drzw'ach 

kościołów skromnych tabliczek, uświadamia 

jących, jak dany kościół się nazywa? 

Gdyby zaś jeszcze takie tabliczki zawie 
rały parę danych, odnoszących się do dzie 

jów kościoła — byłoby to już szczytem ma   rzeń „turystycznych”, + w. m 

STN TS ET BET NETTO 

0 zmianę ustawy uposażen.owej z roku 1933 
zab ega świat pracujący W Ina 

Okręgowa Komisja Porozumiewawcza 

w Wilnie, zrzeszająca kilkadziesiąt związ- 

ków pracowników państwowych, samorzą , 

dowych i prywatnych, wraz z pracownika- 

mi w całej Polsce, podjęła walkę o zm'a- 

nę krzywdzącej pracowników usławy upo 

sażeniowej z roku 1933 i poprawę bytu 

małerialnego swoich członków. W dniu 

5 br. w sali Związku Pracowników Miej- 

skich odbyło się zebranie Zarządów Zwią 
zków Pracowniczych, na którym to zebra- 

niu ustalono tekst depesz i rozesłano: pre 
mierowi, wicepremierowi, marszałkom Sej 

mu i Senału, generalnemu referentowi 

, budżełowemu oraz niektórym posłom i 

senatorom: 

„Pracownicy państwowi, zrzeszeni w 

Wileńskiej Okręgowej Komisji Porozumie 

wawczej, znajdujący się w bardzo ciężkiej 
sytuacji materialnej dzięki zastosowaniu 
niesprawiedliwej ustawy  uposażenio- 

wej z roku 1933, podjęł: wraz z pra- 
cownikami w całej Rzplitej walkę o po- i 
prawę byłu, domagając się zniesienla po- 
datku specjalnego, zwrotu wpisów szkol- 
nych, przywrócenia dodatku rodzinnego 
i właściwego uregulowania państwowej 
pomocy lekarskiej. 

= 

Uprzejmie prosimy o mocne poparcie _ 

naszych postulaów”. 

Na tymże zebraniu omówiono aby 
szereg innych spraw: sprawę prasy pra- 
cowniczej, wyborów samorządowych, po- 

datku od lokali i taksy za elektryczność. 

J. P.



    

KRONIKA Dziś: Ryszarda K. 

Jutro: Emiliana 
  

| Wschód słońca — g. 7 m. (4 

Zachód słońca — g. 4 m. 03 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie dn. 6.11. 1939 r. ` 

Cišnienie 758 
Temperatura średnia -|- 3 

„ Temperatura najwyższa -|- 3. 

Temperatura najniższa -- 1 

Opad 0,2 

Wiatr zachodni. 
Tendencja bez zmian. 

Uwagi — pochmurno, dźdża, 

KRONIKA HISTORYCZNA: 

1807. Napoleon zwalcza Rosjan pod Iławą 

1878. Zmarł papież Pius IX, który powołał 

ostatni Sobór Watyński. 

1883. Zmarł w Krakowie Józef. Szujsk., 

| poeta. 

BARANOWICKA 

— We wsi Huta powstaje spółdzielnia 

iniarska.. W lokału szkoły powsz. we ws: 

Hutu, gm. nowomyskiej pod przewodnict- 

wem Suczkowskiej Marii odbyło się zebra 

nie organizacyjne mające na celu założen e 

spółdzielni Iniarskiej. Powołano zarząd w 

składzie następującym: prezes Gasiecki Jó- 

ześ, skarbnik Kowalewski Jan, sekretarka 

Kołosowska Walentyna i do Rady Nadzor 

czej: Suczkowski Władysław, Gasiecki Alek 

sander, Fajhart Sergiusz i inni. 

— POGRZEBANY ŻYWCEM. W chu 

torze Posłarzynie gm. Stołowicze, podczas 

kopania studni zosiał zasypany ziemią Jė 

zef Wierzan. Pomimo natychmiastowej po 

mocy nie udało się Wierzana uratować, 

bowiem w frakcie odkopywania osuwała 

się ziemia. 

GIEŚWIESKA 

— Zaostrowiecze dla KOP. W Zaostro- 

wieczu odbyło się zebranie delegatów wszys 

tkich gromad gminy, na którym omówiono 

sprawę zrealizowania zakupu ckm dla naj 

bliższego oddziału KOP. 

— Piotruś z „bułdogiem* na targu... — 

Policja w Snowiu zatrzymała. Piotrusia Moj 

siejczyka ze wsi Zaleszany, który paradował 

po: targowisku z pięknym „buldogiem**, — 

Ponieważ nie należał ten „buldog** do 'szczę* 

kających, tylko do pięciostrzałowych, a: Piot 

ruś nie posiadał nań zezwolenia, policja zro   
Ee AED i 

biła mu niemiły protokół. Epilog — w są- 

dzie starościńskim. 
— Zabawa. Żeńskie Gimnazjum Krawie 

ckie im. Marszałka Śmigłego Rydza w Nie 
świeżu urządziło zabawę taneczną. W cza 

sie zabawy wystąpiły pp. Koleśnikowa i Ra 

kowska ze śpiewami oraz miejscowy cnór 

„Czwórka nieświeska*. P. St. Morawski wy 

konał kilka pieśni-monologów o życiu „Kra 

kusa“. 
— Wojsko i Młoda Wieś. Powiatowy 

Związek Młodej Wsi w Nieświeżu urządzii 

przedstawienie dla wojska w miejscowej 

świetlicy żołnierskiej, Odegrano sztukę p. t 

„Panna rekrutem. Dochód z przedstawie 

nia przeznaczony został połowicznie na Pol 

ski Biały Krzyż oraz na cele kult.-ośw. Zw. 

Młodej Wsi. ' 

— Kursy dla przedpoborowych. — 

Nauczycielstwo szkół powszechnych na 
terenie gminy zaostrowieckiej prowadzi 

10 kursów dla przedpoborowych, na któ- 
re uczęszcza 260 osób. Kursy te prowa- 
dzone są pod hasłem: „Ani jednego anal 
fabety dla armii”, ||| 

— POWIESiŁ SIĘ W ARESZCIE. Józef 

Huryn, lat 35, mieszkaniec Kopciowsz- 
czyzny, znajdując się na targu w Horo- 

dzieju, nadużył ałkoholu, wywołując pub- 
liczne zgorszenie. Przytrzymany został 

przez policję i osadzony w areszcie gmin 

nym do wytrzeźwienia. Huryn podarł onu- 
cze, z których sporządził sobie sznur oraz 
petlę, zawieszając się na kracie okiennej. 

Wszelka pomoc okazała się spóźnio- 

ną. Nie odzyskawszy przytomności, Huryn 

zmarł. 
— P. Z. U. W. bud!je własny gmach. Po'ę 

szechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych w 

Nieświeżu przystępuje wczesną wiosną do 

budowy własnego gmachu przy ul. Marszał 

ka Rydza Śmigłego. Plac pod budowę domu 

został odstąpiony przez Zarząd Miejski. 

— Plan rozbudowy miasta. Zarząd Mej 

ski w Niśewieżu opracował plan rozbudo 

wy miasta, w myśl którego ul. Marszałka 

Śmigłego Rydza zostanie przedłużona aż do 

traktu snowskiego, przez co uzyska się dwie 

równolegle biegnące ulice oraz dojazdy do 

miasta. 
— Kurs rolniczy. W Zaostrowieczu roz- 

począł się kurs rolniczy dla członków zarzą 

du Kółek Rolmiczych z terenu gminy. Na 

kurs uczęszcza kilkudziesięciu uzzęstników. 

Wykłady oraz. zajęcia praktyczne prowadzo 

ue są przez instruktorów z ramienia OTO 

t KR. у 
— № terenie powiatu' nieświeskiego 

  

. „KURIER“ [4714]. 

Dziš na wokandzie wydzialu cywilne- 

go Sądu Okręgowego w Wilnie figuruje 

sprawa powództwa cywilnego  przemys- 

łowca holenderskiego milionera p. Eah 

Scholltena przeciwko p. W. Afanasjewo- 
wej. Jak już pisaliśmy w swoim czasie, 

p. Schollten przed paru laty, będąc na- 

rzeczonym wileńskiej Miss Europy, p. Ta- 

liany Masłowówny, miał pożyczyć jej kre 

wnym kilkaset tysięcy złotych. Obecnie 

p. Schllten żąda zwrotu około 800.000 zł 

Wczoraj rozeszły się pogłoski, że spra 

wa fa ma być załafwiona polubownie i że 

na fen temat prowadzone są rozmowy. 

w Warszawie między pełnomocnikiem p 

ruch sekciarski wzmaga się. Ruch sekc.ar 

ski na terenie powiatu nieświeskiego wzma 

ga się stale. Głównym ośrodkiem, skup'a ją 

cym sekciarzy jest wieś Chwojewo w gmiu'e 

snowskiej. Znajduje się w niej „głowa” bap 

tystów, niejaki Mikołaj Winniczek. W ostat 

nim czasie, t. zn. od 18 do 26 stycznia br. 

odbyły się zebrania modlitewne tej sekty, 

skupiające w każdym dniu około 130 osób. 

Ten podział na grupy jest konieczny z tego 

względu, że sala modlitewna więcej nie mie 

ści. Do sekty tej garną się przeważnie pra 

wosławni. Kazania, modlitwy oraz śpiewy 

odbywają się w języku białorusknm. 

— KINO. Kino „Światowid* wyświetła 

od 9 do 12 bm. film pt. „Gdy kwitną bzy”. 

— UWAGA! — Osoby oraz instytucie 

posiadające zdjęcia z czasu pobytu Marszał 

ka Piłsudskiego w Nieświeżu, proszone są 0 

powiadomienie przedstawiciela „Kuriera Wi 

leńskiego* w Nieświeżu. Zdjęcia te byłyby 

użyte do pracy naukowej i pod gwarancją 

zwrócone ich posiadaczom. Szczegółowych 

informacyj udzieli przedstawiciel „K. Wo 

OSZMIAŃSKA 
— Kary za awantury i ubój potajemny 

Starosta powiatowy oszmiański w trybie po 

stępowania karno-administracyjnego ukarał 

w dniu 3 bm. mieszkańców wsi Szumieliszki: 

Szczęsnego Bronisława, Szaciłę Izydora, Zy 

gę Ludwika i Antoniego, Wiszniewskiego 

Władysława, Antonowicza Henryka, Mącza 

ka Kazimierza i Jurewicza Franciszka na 

dni za zakłócenie spokoju publicznego. Ka 

ganowi Izraelowi, Magidejowi Oszerowi i M. 

chełowi oraz Szejdanowi Mejėrowi i Iekowi 

że Smorgoń wymierzono łącznie karę grzyw 

ny w wysokości 500 zł. z zamianą na 39   
ROP W OZON nai 

Rabini w roli „pikieciarzy“... 
Oryginalne zajście na ul. Straszuna 

Ulica Straszuna w Wilnie była widow- 

nią niecodziennego zajścia, nie pozbawio 

nego humoru. Na tej ulicy, od czasu zlik- 

widowania straganów mięsnych na rynku 

Drzewnym przy ul. Zawalnej — mieszczą 

się żydowskie sklepy mięsne. Część tych 

sklepów sprzedaje mięso, pochodzące wy 

łącznie z uboju rytualnego, część zaś — 

mięso trefne. 

Między właścicielami jatek koszernych 

a jatek sprzedających mięso niekoszerne 

jest walka konkurencyjna. Osłatnio slo- 

sunki aż tak dalece zaostrzyły się, że wła 

ściciele jate< koszernych zwrócili z alar- 

mem do rabinów, wskazując, że nie będą 

mogli opłacać podatku pobieranego od 

mięsa koszernego, jeżeli „trefniacy” będą 

z nimi konkurowali. Na skutek tego grupa 

rabinów urządziła „pikiełowanie”  jatek 

sprzedających niekoszeme mięso. 

Brodaci rabini wyglądali dość niesa- 

mowicie w roli „pikieciarzy”. Wywołali 

| oni mocny odruch ze strony właścicieli 
| zagrożonych jatek, którzy usiłowali usu- 

nąć „pikietujących" rabinów siłą. (c) 

  

Wywiadowcy zatrzymali na dworcu w 

Wilnie niejakiego Kazimierza Grygorowi 

cza, który skradł podróżnemu skórzaną 

od ciołki Miss Europy p. Afansjewowej. 

Scholliena adw. Urbanowiczem a pieni 

p. Kowalewym. 

Jutro Sąd Okręgowy w Wilnie przy- 

siąpi do rozpatrywania sensacyjnej spra 

wy Bronisława Jankowskiego, Konstante- 

go Trofimowicza, dra Hildy Imienitowej 

i Innych 9., oskarżonych o działalność wy 

tygodni aresztu oraz 10 tygodni aresztu bez 

względnego za potajemny ubój zwierząt go 

spodarskich z jednoczesnym skonfiskowa- 
niem zajętego mięsa. 

— Konferencja mleczarska. 2 bm. w Osz 

mianie odbyła się konferencja  miecza”ska 

przy udziale inspektora  mleczarstwa przy 

Wileńskiej Izbie Rolniczej, dyr. Związku Re 

wizyjnego Spółdzielni Rolniczych i Zarabko 

wo-Gospodarczych, przedstawcieli 4 reiono 

wych mleczarń oraz agronomów rejono 

wych. 

Przedmiotem konferencji była sprawa u- 

ruchomienia spółdzielni mleczarskiej w So 

łach, śmietanczarni z produkcją nabiału w 

Oszmianie oraz poradni żywieniowej pszy 

spółdzielni mleczarskiej w Cudzeniszkach, 

co w wyniku obrad zostało zatwierdzone. 

Dłuższą dyskusję wywołała kwestia ko 

masacji spółdzielni mleczarskich Dajnówka 

i Cudzeniszki, mające na celu stworzenie 

większych centrali rejonowych dla wprowa 

dzenia mechanicznej przeróbki mleka. Po 

dłuższych debatach uchwalono połączyć o- 

bie spółdzielnie w jedną z siedzibą w Cudze 

niszkach. : 

BRASŁAWSKA 

— Dzień imienin Pana Prezydenta RP 

mieszkańcy lkazni, pow. brastawskiego 

uczcili w bieżącym roku konkretnym czy-   
| ochronki dziecka, zorganizowanej 

| niem Oddziału Związku Pracy Obywatel: 

łączną karę bezwzględnego aresztu przez 210 | 

nem przez powołanie do życia w Ikaźni 

stara- 

| kiej Kobiet z Brasławia dla 50 ubogich 

| dzieci w wieku przedszkolnym. 

ŁUNINIECKA | 
— Przemianowanie ul. Piaskowej. Rada 

Miejska Łunińca przemianowała ul. Piasko 

wą na Zaolziańską. 

— Budowa elektrowni miejskiej w Łu 

uińcu. Zarząd Miejski postanowił wybudo: 

wać elektrownię miejską, która ma być już 

czynna 1 października. W tym celu czynio 

ue są starania o uzyskanie pożyczki w wy 

sokości 100.000 zł. z PBK z Kom. Fund, Po 

tyczk. Zap. oraz o pożyczkę kredytową w 

materiałach w Min. Przem. i Handlu. 

— Budowa Gimn. i Liceum Państw. im.   Wł Jagiełły w Łunińcu w r. b. będzie w 

> ius SS RSA mn. SA AE 

Aresztowan.e złodziejki na dworcu kol. 
| teczkę z pieniędzmi. Grygorowicza 0sa 

| dzono w areszcie. 

| (<). 

pofentem p. Afanasjewowej, jej bratem 

I 
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- Czy b. narzeczony Miss Europy 
załatwi polubownie spór o 800.000 zł. ? 

Ne jest więc wykluczone, że sprawą 
powództwa może dziś spaść z wokandy. 

(z). 

 PEZEZEEEEż IA 

Dr Imianitowa i spółka 

podzarzutem działalności wywrotowe] 
wrofową na terenie Wileńszczyzny i No- 
wogródczyzny w ramach KPZB. Proces 
potrwa kilka dni. Na rozprowę wezwano 
ponad 40 świadków. W obronie oskarżo- 
nych wystąpi kilkunastu adwokatów. (z) 

  

dalszym ciągu kontynuowana. Są widoki 

doprowadzenia stanu robót do pokrycia Aa 

chu włącznie. 

— Zmikną, szpetne dryndy z Łuuińca. — 

Wyszły nowe przepisy dla dorożkarzy. Obo 

wiązuje typ dorożki warszawskiej, zaś do- 

rożkarze muszą być odpowiednio umundu- 

rowani. 
— Nagły zgon insp. P. Z. U. W. Zmarł 

nagle podczas pobytu w Warszawie insp. 

pow. P. Z. U. W. w Łunińcu, Wierzbowski 

Kazimierz lat 62, na skutek ataku sercowę 

go. 

WOŁOŻYŃSKA 
— Szkoła Powszechna w Baksztach w 

dniu Imienin Prezydentą . Rzeczypospolitej 

Prof. Ignacego Mościckiego urządziła w saii 

straży ogniowej poranek dla dzieci i rodzi 

ców. 
Program poranku rozpoczął się przemó 

wieniem ucznia ki. 7 Jana Kimejszy na te- 

mat: „Życie i czyny Prof. Ignacego Moście 

kiego". Następnie dzieci deklamowały, insce 

n:zowaly i śpiewały pod batutą naucz. p. 

Raisy Poziemskiej. ; 

Szczególnie dobrze dzieci wykonały insce 

niazcję Wiesławy Paszkowskiej i Zofii Karo 

lokowej pt. „W dzień imienin*, a chór 

szkolny bardzo ładnie śpiewał piosenkę 

„Panie Prezydencie nasz”. 0. 

DZIŚNIEŃSKA 

— Medale za ratowanie ginących. Pan 

Minister Spraw Wewnętrznych nadał meda 

le za ratowanie ginących Konstantemu Szab 

łowskiemu z Szarkowszczyzny za wyratowa 

nie z uarażeniem życia człowieka z płoną 

cego domu i Marii Maciuszonkównie, uczeni 

cy szkoły powszechnej w Głębokiem za wy 

ratowanie tonącej koleżanki z narażeniem 

własnego życia. 

— Z życia organizacyj pracowniczych 

w Głębokiem. 2 lutego odbyło się walne 

zebranie Koła Związku Pracowników Skaz 
bowych. Ze złożonych sprawozdań wyni 

kało że do Koła należą wszyscy urzędnicy 

skarbowi w ilości 48. Przy Kole czynna 
jest biblioteka, sekcja strzelecka z włas- 

nym karabinkiem małokalibrowym, sekcja 
kajakowa z własnymi 7 kajakami i kasa sa 

mopomocowa istniejąca od 1937 roku © 

kapitale obrotowym przeszło 4000 zł. 

Ofiary 
Komitet Koła Niższych. Funkcjonariuszy 

Skarbowych w Wilnie wpłacił na Fundusz 

Obrony Narodowej zł. 25 jako dochód z im 

prezy karnawałowej urządzonej 1 lutego br. 
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PIERRE NORD :0 

KRAINA LĘKU 
(Powieść nagrodzona: Grand Prix du Roman 

d'Aventures 1937) 

przekład autoryzowany z francuskiego. 

Jednakże Schmidt przekonany był o współudziale, 

jeśli nawet nie o winie księdza Gaillarda. On to na- 

kłonił Heima nie bez trudności do zagrożenia księdzu, 

do oskarżenia go, nawet gdyby nie było żadnych po- 

dejrzeń. Sposób mógł okazać się znakomity, w braku 

dowodów mógł był utorować jakąś drogę lub otwo- 

rzyć jakieś perspektywy, pod warunkiem jednak, że 

oskarżony byłby rozmowny, wrażliwy, a także istot- 

nie winien, lub choć współwinny. Tymczasem... 

Zatopiony w myślach, Heim wszedł z dokładnoś- 

cią lunatyka do hallu komendantur, ale tam oprzy- 

tomniał gwałtownie w obliczu katastrofy. Wpadł bo- 

wiem brutalnie na samego komendanta garnizonu. 

Wszystko odbyło się jednak jak najlepiej. 

— Dzień dobry, Heim — rzekł hrabia niemal 

serdecznie. — Czemu należy przypisać, że uśmiechasz 

się pan do siebie? Dotychczas nie zdarzyło mi się wi- 

dzieć pana w dobrym humorze? 

— Uśmiechałełem się, panie hrabio? Ja się ušmie. 

chałem? 
— Ależ tak, kochany poruczniku, Spocznij! Ale, 

ale, co nowego w tej smutnej sprawie tego księdza? 

Niederstoff od kilku dni odmłodniał. Z jego wy- 

prostowanej postaci, żywszych gestów, z wesołości 

spojrzenia bił młodzieńczy żar. 

— Księdza Gaillard? Niepodobna zmusić do mó- 

wienia, panie hrabio.   

-—— Naturalnie. Chodź no pan ze mną kawałek. 

Oto, co jest. Bardzo zastanawiałem się nad tym wszyst- 

kim. Przeprowadziłem małe śledztwo na wiasną rękę. 

Powiem panu przede wszystkim, że ten Stiefel, który 

podawał się za uczciwego handlowca, to był po prostu 

nikczemny alfons. Co pan na to? 
— Wiem o tym, panie hrabio. Ale to nie zmienia 

postaci rzeczy. 
— Jakto nie zmienia?! A wie pan, udało się to 

panu! Co zaś do tego księdza, czyś pan słyszał, że to 
niezwykle świątobliwy młodzieniec i że całe dobre to- 
warzystwo w okolicy poważa go i czci? Tak jest, 

Młoda kobieta, u której się zakwaterowałem i dzięki 

której... 

'To było silniejzse od niego. Jak dobrze wycho- 

wany i dyskretny uczniak, ale jednak uczniak, nie 
mógł wytrzymać godziny, żeby nie mówić o niej, mi- 

mochodem, przypadkiem, dla. własnej przyjemności. 

— Dzięki której trzymam rękę na pulsie tutejszej 

ludności, powiedziała mi, że to aresztowanie wywołało 

powszechne oburzenie. Jest to skandal, zdolny wy- 
wołać rozruchy. Zastanów się pan. Wiecie dobrze, że 
ten duchowny nie mógł wziąć udziału w morderstwie. 
Z pewnością dostarczał żywności żołnierzom. Ale na- 
wet tego nie możecie mu dowieść, Słuchaj pan, czło- 
wiek pańskiego charakteru winien być zdolny uznać, 
że się omylił., Puść go pan. Hę? 

— Trzeba poczekać na wyniki sekcji, panie hra 
bio — bąkał porucznik zmieszany pierwszym nie- 
zwykłym dowodem życzliwości zwierzchnika. 

— Tak, czekajmy, czekajmy. Pomówię z panem 

o tym jutro. Ale zobaczy pan, że sekcja wykaże samo- 

bójstwo. Rękę w ogień za to włożę. Ludzie tego ro- 

dzaju, wie pan... Zatem dowidzenia. 
Zbity z tropu, Heim, poszedł do Strohberga, który 

więcej niż kiedykolwiek był tu rzeczywiście sze- 
fem i zdał mu sprawę z niepokojącej rozmowy, która 

pozostawiła mu, jak twierdził, uczucie nieznośnego 

niepokoju.   

— Zobaczy pan, panie kapitanie, że ta kobieta 
zrobi z nim, co zechce. 

— Mówicie. w czasie teraźniejszym, Heim. Stało 
się już. Cała bieda, że nie możecie nie wynaleźć prze- 
ciwko niej. 

— Nic a nic. Nieskazitelna. 
— Szkoda! Gdybym mógł chociaż jakkolwiek ją 

wyzyskać! — westchnął Strohberg. 

Heim uśmiechnął się. Pierwszy to raz kapitan 
zwierzał mu się, traktował go, jak kolegę. Niewątpli- 
wie stanowisko jego umacniało się. 

* * * 

(Wtorek, 18 maja 1915 roku). 

Zapał, z jakim naczelny kapelan armii Huppen- 
schlacht interweniował w sprawie księdza Gaillarda, 

zadziwił a nawet zaniepokoił Heima i Schmidta. 

„Jenerał-proboszcz* pełni dodatkowe funkcje kape- 
lana więziennego. Tego ranka po zwykłej inspekcji 
wrócił do komendantury tak zdecydowanym krokiem, 
że ostrogi dźwięczały przez całą drogę. Poszedł do po- 
koju porucznika i gdy ten prosił go, aby usiadł, od- 
mówił sucho, natomiast od kwadransa już domagał się 

gwałtownie uwolnienia francuskiego księdza. Heim, 
zakłopotany, nie mógł się go pozbyć. 

— Z pewnością, księże kapelanie, przywiązuję 
wielką wagę do przekonań księdza i będę się z nimi 

liczył. Ale to, niestety, tylko moralne przeświadczenie, 
a jedynie dowody materialne mogłyby pozwolić mi 
stwierdzić ostatecznie niewinność protegowanego księ- 
dza kapelana przed dowódcą garnizonu. 

— Ależ, panie poruczniku, pan sam nie ma żad- 
nych dowodów. 

— Doprawdy — odezwał się Schmidt — wydaje 
mi się, że ksiądz kapelan zna doskonale sę sprawę. 
Czy ksiądz często widuje oskarżonego? 

(D. e. n.)
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WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
teki: Jundziłła (Mickiewicza 33); S-ów 
Mańkowicza (Piłsudskiego 30); Chróścic» 
kiego i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); 
Filemonowicza i Maciejewicza (Wielka 
29); Petkiewicza i Januszkiewicza (Zarze- 
cze 20). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

SPRAWY SZKOLNE 

— Dyrekcja Kursów Maturalnych Sekcji 
Szkolnietwa Średniego ZNP w Wilnie zaw a 
damia, że z dniem 1 lutego został zorganizo 
wany kurs dla repetentów z zakresu ósmej 
klasy. Istnieje również kurs z zakresu IV 
klasy. aZpisy codziennie w g. 17—18, ul. Za 
walna 21 Gimn. Zw. Osadników, 

UNIWERSYTECKA 

— Powszechne Wykłady Uniwersyteckie 

Dziś we wtorek, dnia 7 bm. w sali 5 Uni 

wersytetu (ul. Św. Jańska odbędzie się od 

czyt prof. USB dr. O. Chomińskiego p. t 

„Gwara Podhala”. 

Początek o godz. 20. Wstęp 30 gr., mło- 

dzież płaci 20 gr. Szatnia nie obowiązuje. 

ŻE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Na walnym zebraniu Towarzystwa O 
pieki nad Wsią Wileńską odbytym w dniu 
80 stycznia br. został wybrany Zarząd w 
składzie następującym: prezes — p. Janina 
Prystorowa, członkowie: ks. Sadowski, dyr. 
Galiński, radca Trocki, p. Babiańska, p. Pio 
trowiczowa, sekretarz — Kazimierz Augu- 

stowski, Zarząd Towarzystwa mieści się 
przy ulicy Kasztanowej 5 m. 1, tel. 2053, 

— Akademicki Klub Szachistów przy 

Br. Pom. PMAUSB zawiadamia, że 12 lu 

tego br. w lokalu Mensy Akad, na Baksz 

cie o godz. 17 (5 pp.) rozpoczną się roz- 
grywki grupy , silniejszej o mistrzostwo 

USB na rok 1939. Udział drużyny repre 

zentacyjnej w wymienionych zawodach o 

bowiązkowy. Wszelkie sprawy, związane 

z furniejem załatwia Kułakowski W. — 
Bursa Akad, tel. 1601. Zapisy przyjmuje 

również kasjer Bratniej Pomocy w godz: 

nach urzędowania. 

— Okręgowy Zarząd Związku Kanio 
niowczyków i Żeligowszczyków w Wilnie 
(ul. św. Anny nr 2 tel 14,94) chcąc skupić 
rozproszonych na terenie województw 
wileńskiego i nowogródzkiego, byłych żoł 

nierzy IV Dywizji W. P. na Wschodzie 

gen. Lucjana Żeligowskiego i Il Korpusu 

W. P. na Ukrainie, jeszcze niezrzeszonych 
w Związku, apeluje do nich, by zg'aszali 

swe przystąpienie do Okręgu Wilenskis- 

go tego Związxu. 
— Zarząd Koła Zjednoczenia Młodzie 

rzy Pracującej „Orłę* w Wilnie komuni- 
kuje że 8 lutego br. o godz. 19 odbędzie 

się ogólne zebranie członków koła w lo 

kalu własnym przy ulicy św Filipa 1—20. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— „Polonia zagraniczna”. 8 bm. w sa 

li P. W., Dąbrowskiego 1, o godz. 18 mgr 

Miszewski Jan, członex Wszechświał. Zw. 

Polagów Zagranicą wygłosi odczyt na te 

mał „Polonia Zagraniczna”. 
— „Autorytet w rodzinie a wolność 

dziecka”. W środę 8 bm. o godz, 18,15 

w sali przy ul. Uniwersyteckiej 9 m. 10 

ks, prof. dr Michał Sopoćko wygłosi od- 

czyt dyskusyjny na temat „Autorytet w ro 

dzinie a wolność dziecka”, 

— 857 Środa literacka. W dniu 8 bm. zna 
ny literat i publicysta p. Wiesław Wohnout 
z Warszawy wygłosi dyskusyjny odczyt p. t 
„Literatura niepokoju'. (Autor Górski, Goe- 
tel Ramuz, i inni), Początek o godz. 20,15. 

NAAAAAAAAAAAADŁAAAAAAAAAŁAAAAAAAAAAAŁAGAŃK 

Nauka i Wychowanie 
a r AA 

KURSY korespondencyjne: 1.  Ogėlno- 
kształcący (matura). 2. Handlowy (buchalte- 
ria, stenografia, korespondencja itd). 3, Ję- 
zyki obce (angielski, francuski, niemiecki, 
włoski). Opłata 5—10 'zł miesięcznie, Zapisy 
listowne (ze znaczkiem na odpowiedź): Wil 
no 9, poste-restante, „Kursy”. 

  

  

UBOGI MŁODZIENIEC pragnący poświę 
cić się stanowi duchownemu — prosi ofiar 

ną osobę o łaskawą, bezinteresowną pomoc 
w natice, w zakresie 8 kl. gimn. „Przedmio 
ty. humanistyczne, matemat. i fizyka. Łaska- 

we zgłoszenia w redakcji pod „Przyszłość '. 

  

TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— „JEJ SYN* z gościnnym występem 
Nuny Młodziejowskiej-Szezurkiewiczowej. — 
Dziś, we wtorek 7 lutego o godz. 18 (6 w.) 
Teatr Miejski na Pohulance gra z dużym 
powodzeniem psychologiczną sztukę w 4 ak 
tach Walentyny Alexandrowicz p. t. „JEJ 
SYN“, Geny popularne. 

— Uwaga Radiosłuchacze. Za okazaniem 
opłaconego kwitu za m-c styczeń rb. Radio 
słuchacze otrzymują 25 proc. zniżki od cen 
popularnych na dzisiejsze przedstawienie 
„Jej Syna". 

— Jutro, w środę dn. 8 lutego z powodu 
próby generalnej — teatr nieczynny. 

— Premiera w Teatrze na Pohulance. — 
W czwartek 9 lutego wchodzi na afisz Te- 
atru Miejskiego na Pohulance świetna kome 
dia jednego z najlepszych komediopisarzy 
węgierskich Mikołaja Laszló pt. „W perfu. 
merii*, która cieszya się olbrzymiem powo 
dzeniem niemal na wszystkich scenach pol 
skich. Treścią sztuki są ciekawe perypetie 
miłosne w świecie kupieckim a terenem ak 
cji jest sklep perfumeryjny wraz z całą bo 
gatą galerią klientów. Reżyseruje — dyr. 
Kielanowski. Oprawę dekoracyjną przygoto 
wują — Jan i Kamila Golusowie. 

— Ignacy Friedman w Wilnie! Dyrekcji 
Teatru udało się pozyskać na jeden wie 
czór sławnego pianistę Ignacego Friedma- 
na, który po powrocie z zagranicy, przeja% 
dem przez Wilno — wystąpi z jedynym kon 
certem w Teatrze Miejskim na Pohulance 
w dniu 19 lutego br. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Występy J. Kulczyckiej, Dziś najnow 
sza operetka P. Abrahama „Roai i jej dru- 
žyna“, czyli przygody radosnej młodości, 
przedstawicielami tej radosnej młodości są 
J. Kulczycka, Xenia Grey oraz 11 zawodni 
ków, to też Lutnia trzęsie się w posadach od 
żywiołowej pełnej młodzieńczości gry jak i 
od oklasków rozbawionej publiczności. 

— „Poław!acze pereł*, W czwariek, jako 

w setną rocznicę urodzin G. t'a dana 
będzie z udziałem N. Karwowskiej, L. Mos 
sakowskiego i J. Popławskiego opera „Poła 
wiacze pereł*, Przy pulpicie R. Rubinsztein. 
Zwiększone chóry i orkiestra. 

RADIO 
WTOREK, dnia 7 lutego 1939 r. 

6,57 Pieśń por. 7,00 Dziennik por. 7,16 

FIS — migawki sportowe z Zakopanego. — 

7,20 Muzyka (płyty). 8,00 Audycja dla szkół. 

8,10 Program na dzisiaj. 8,15 Muzyka por. 

   
  

    

— pogad. dla kobiet Zofii Świdowej. 9,00 
Przerwa. 11,00 Audycja dla szkół 11,15 Po 

ршагпу koncert symtoniczny. 11,57 Sygnał 

czasu i hejnał, 12,03 Audycja południowa. 

W przerwie o godz. 12,15 Gazetka. 13,00 Wia 

domości z miasta i prowincji. 18,05 „Wła 

ciwy człowiek na właściwym miejscu” — 

dialog dr. Władysława Arcimowicza i Marii 

Przewłockiej. 13,20 Muzyka operetkowa. — 
14,00 Przerwa. 15,00 Audycja dla młodzieży, 

15,15 Pieśni polskie w wyk. chóru gimnaz 

jum i Liceum im. Adama Czartoryskiego 

pod dyr. Jadwigi. Żyłkowej. 15,80 Muzyka 

obiadowa. 16,00 Dziennik popołudniowy. 

16,08 Wiadomości gospodarcze. 16,20 Przeg 

ląd aktualności finansowo-gospodarczych 

16,30 Muzyka taneczna. W przerwie o g. 

16,50 „Uczymy się latać” pog. 17,20 

„Los“ — pogadanka. 17,30 „Z pieśnią po 

kraju” — audycję prowadzi prof. Bronisław 

Rutkowski. 17,50 FIS — „Po łyżwiarskich 

mistrzostwach Europy — pogadanka z Za 

kopanego. 18,00 Sylwetki sportowców. 18,05 

Utwory ofrtepianowe w wyk. Zygmunta Je 

$mana. 18,20 Gawęda regionalna Ciotki Al 

binowej. 18,30 Audycja dla robotników. — 
19,00 Koncert rozrywkowy. 20,36 Audycje 

informacyjne. 21,00 Koncert symfoniczny. 
22,00 „Przechadzki ateńskie*: Nike Bezskrzy 

dła”, audycja w opr. pr. Wł. Witwickiego. 
22,25 Recital śpiewaczy. 22,55 Rozerwa prog 

tamowa. 23,00 Ostatnie wiadomości dzienni 

ka wieczornego i komunikaty. 23,05 Zakoń 

czenie programu. 
ŚRODA, dnia 8 lutego 1939 r. 

6.57 Pieśń por. 7.00 Dziennik por. 7.15 
„FIS“ — reportaż z Zakopanego. 7.20 Mu 
zyka z płyt. 8.00 Audycja dla szkół z Zako 
panego. 8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Mu 
zyka poranna. 8.50 Odcinek prozv. 9.00 
Przerwa. 11.00 Audycja dla szkół. 11.25 Ut 
wory Franciszka Schuberta. 11.57 Sygnał 
czasu i hejnał. 12.08 Audycja południuwa. 
13.00 Wiadomości z miasta i prowincji. 18,06 
Chwilka tatarska — wygłosi Szamił Alije- 

14.00 Przerwa. 15.00 Audycja dla dzieci. 15.30 

Muzyka obiadowa w wyk. Orkiestry Rozgłoś 
ni Waleń. 16.00 Dziennik popołudniowy. 
16.056 Wiadomości gospodarcze. 16.20 Dom 

i szkoła: kawęda. 16.35 Recital śpiewaczy 
Anieli Szlemińskiej. 17.00 „Jakiemi sprawa 

mi szpiedzy się interesują” — odczyt: 17.15 
„Bracia Kąccy'* — audycja muzyczna. 17.58 
Audycja KKO. 18.00 Sport na-wsi. 18.05 „Nie 
widomi o sobie' — audycja słowno - mu- 
tyczna z okazji 10 lecia istnienia Zakładu 

tyk. 18.40 Dyskutujemy: „Forma a treść w 
spółdzielczości”. „19.00 „FIS* felieton z Za 
kopanego. 19.10 Koncert rozrywkowy. 20.35 
Audycje informacyjn=. 21.00 Koncert chopi 
mowski w wyk. Pawła Kowalowa. 21.30 Po 
chodnie wiekėw: „Petrarka“. 22.00 „W teat 
rze chińskim** — audycja. 22.25 Teka wileń 
ska: „Filozofy na sprzedaž“ Lukiana w opr. 
Wandy Lityńskiej, 2.40 W tanecznym rytmie. 
23.00 Ostatnie wiadomości i komunikaty.   23.05 Zakończenie programu. 

8,50 „Kobieta za lądą i kobieta przed ladą“ | 

wicz. 13.10 Wirtuozi skrzypiec i organów. 

dla Niewidomych w Wilnie. 18.30 Nasz ję |.   

łaźni Tyszkiewicza przy ul. Stefańskiej 
55 zł oraz 3 kg artykułów spożywczych. 
Policja przeprowadziła ścisłą rewizję w 
łaźni, w wyniku której pod wanną zna- 
leziono 52 zł 10 gr. Reszta pieniędzy oraz 
artykuły spożywcze „ulotniły się”. 

Kto dokonał kradzieży nle stwlerdzo- 

: (<) 

Gielda zbožowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 6 lutego 1939 r. 

Ceny za towar standartowy lub šredniej 
jakości za 100 kg w handlu hurtowym, pa- 
rytet wagon st, Wilno. (Len za 1000 kg f-co 

wagon st, załadowania). Dostawa bieżąca 

normalna taryfa przewozowa, 

Żyto 1 standart 14— 1450 
s E. 13.15: 14.— 

Pszenica jara jednolita I st. 19.— 19.50 
. „ zbierana II „ 18.25 18.75 

Jęczmień I standart = r 
i Н 15.75 16.25 
„p 15.25 15.75 

Owies 1 э 13.75 14,25 

ы no 12.75 13.50 
Gryka "TEE 18.50 19 — 

. и 6 18— 18.:0 
Mąka żytnia wyciąg. 0—30% 2925 29./5 

‚ »  „ IA 0—55% 26— 26.75 
В: „„— тахома 0—95% 1950 :0.50 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 37— 37,50 

‚ © ® IA 0—65% 3575 36.25 
S -<50200% 2875. 2950 

s „ „ li .0-65% 23.50 24.— 

„ » — lil 65—70% 18.75 19,25 
»  „. pasłewna 15,— 15.50 

Mąka ziemniacz. „Superior“ 33— 38.40 
ы e „Prima“ a 

Otręby żytnie przem, stand. 9.50 10.— 

„ . przen. śred. przem, st. 11— 11,50 

Wyka 16.75 17.25 
Łubin niebieski 10.75 11.25 

Siemię lniane bez worka 53.— 54.— 

Len niestandaryzowany: 

Len trzepany Horodziej 2060.— 2100.— 

ы “ Wołożyn 1720.— 1760.— 

3 ь Traby — — 

2 * Miory 1320.— 1360— 

Len czesany Horodziej 2240,— 2480.— 

Kądziel horodziejska 1600,—  1640.— 

я grodzienska 1340.— ‹ 1380.— 

Targanie: moczony 680.—  720.— 
s w DiGZY U 880.—  920.— 

  

    SrogzckodBOLU GŁOWY 

      

  

PRzy PRZEZIĘBIENIU 
GRYPIE iKATARZE 

AAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

PRACA 
IVVVYVVVYVYVYVY" 

POCZĄTKUJĄCA maszynistka poszukuje 
bezpłatnej praktyki biurowej. Wiadomość 
„Kurjer Wileński* ofer. Nr. 18. 

     

      

POSZUKUJĘ posady woźnego lub dvzor- 
cy, mam lat 88, posiadam b. dobre świa: 

dectwa z ostatniej pracy, adres poczta 
Szumsk k. Wilna, wieś Polanki Józet Nur- 
wojsz. 

  

  

BIURO POŚREDNICTWA PRACY przy 
Wileńsńko - Nowogródzkiej lzbie Lekar- 
skiej ogłasza konkurs na stanowiska leka- 
nzy: kierowników Ośrodka Zdrowia w Jo 
dach i Baksztach. Bhższe informacje i skła 
danie podań w Kancelarii Izby (Dąbrowsk'e 
go 10-2 w terminie do dnia 21 lutego bm. 

  

POTRZEBNY wykwalifikowany  ekspe- 
dient z branży galanterii obuwia. Referen- 
cje pierwszorzędne konieczne. Oferty pod 
„G* Biuro Ogłoszeń Grabowskiego, Barbar- 
ska 1. 

LOKALE 
POKÓJ z wygodami w centrum dla so- 

lidnegó samotnego lub samotnej do wyna- 

jęcia. Wiadomość w redakcji „Kurjera Wi 

leūskiego“ od 9—4 g. 

    

DO WYNAJĘCIA 4 pokoje z kuchnią, 2 
wygodami, ulica Piwna Nr 3/1 koło Ostrej 
Bramy. 

  

2 SKLEPY do wynajęcia — Mickiewicza 

24. Informacje: Tel. 13-27 — godz. 11-14.   
  

®    

  

Do dnia 13 lutego 

HELIOS | 

Niebywały sukces 
filmu polskiego. 

Krystyny 

" Dziś początki seansów normalnie 
3.40—6.00—8.15—10.30 

MARIA 
ANTONINA 

  

wszelkie ulgi zawieszone 
Bilety honorowe nieważne 

  

Kłamstwo 
Wzruszający współczesny dramat miłosny 

wg. powieści $. Kiedrzyńskiego 

„Dzień upragniony" 
E. BARSZCZEWSKA, I. ŚLIWIŃSKI, CWIKLIŃSKA, JUNOSZA- SIĘPOWSKI, B. SAMBOR -KI 
M. ZNICZ i inni oraz L. HALAMA w tańcu „Lambeth Walk", — Hon bil. i ulgi nieważne 
  

Chrześcijańskie kino _ Szczytowe arcydzieło kinematografii światowej w kolor. natur. 

ŚWIATOWID | Przygody Robin Hooda 
W rolach głównych: Errol Flynn Olivia de Hawilland. 

Początki seansów o gódz. 4, w święta o g. 1 
  

Ostatni 
dzień | 

MARS | Borys Karloff »- „Szarlatan“ 
Następny program: WALLACE BERRY w najlepszym filmie p. t. 

„PORT SIEDMIU MÓRZ" 
  

KINO 

Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
wiwulskiego « 

Dziś. Arcydzieło treści, 

OGNISKO | 

gry i reżyserii 

Sekretarka jej męża 
W rolach głównych: Jean Muir, Bereriy Roberts, 
Madprogram: DODATKI. 

Dziś Dramat zza kulis cyrku 

Warren Hull. 
Począlek Codz. O y. 4, м śWięla o g. 4 PP 

„W ARIE TES 
„W rolach głównych: Annabeila, 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKL 

  

bK MEU. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

  

DOKTÓR 

M. Zaurman 
weneryczne, skórne i moczopłciowę 

Szopena 3, tel. 20-74, 

Przyjmuje 12—2i 4—8. 

Chor. 

  

DOKTÓR 

Woiison 
Choroby skórne, weneryczne i moczo - 

płciowe Wileńska 7, tel. 10.67. Przyjmuje 
od godz. 10—12 i 5—8 wiecz. 

4AAAA. 

  

RÓŻNE 
УАР 

CIERPIĄCYCH odzwyczijam od palenia 
bez lekarstw i bez mikst. S. Szachnowicz, 
ul. Mickiewicza 35 m. 3, od godz. 6—7. 

    

Numer akt: Km. 217/38. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilejce, re 
wiru I Czesław Sztorm mający kancelarię w 
Wilejce ul. 3 Maja 18, na podstawie art. 602 
k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że 
dnia 13 lutego 1939 r. o godz. 13 w maj. 
Polany, gm. tlskiej, pow. wilejskiego od 
będzie się 1-sza licyt: ja ruchomości, należą 
cych do Witolda - Antoniego Waśniewskiego 
składających się z 2 jałówek 2-leinich, 5 
krów i 2 wieprzy 6 wadze około 190 klg. 
oszacowanych na łączną sumę zł 790, 

Ruchomości można oglądać w dniu licy 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym   Dnia 28 stycznia 1939 r. 

$ Komornik Czesław Sztrom. 

Jean Gabin, Fernand Gravey 
Pocz, seans. o 4-ej, w niedz. i św. o Żej. 

Sygnatura: 956/38 .. 

O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Nowogrój 
ku, I rewiru Antoni Birula, mający kancela 
rię w Nowogródku, ul. 3 Maja Nr 4 na pod- 
stawie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej 
wiadomości, że dnia 8 lutego 1939 r. o godz. 
7 w Nowojelni, gm. Dworzec, odbędzie się 
l-sza licytacja ruchouaości, należących do 
Reginy Lechowiczowej, składających się z 
fortepianu „Bekkera”, oszacowanych na łącz 
ną sumę zł 700. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym, 

Dnia 12 stycznia 1939 r. 
Komornik Antoni Birula. 

AAAAMAAAAAGAAAALAAA SA, AAAA 

Kupno i sprzeda 
TYYYYYvvYPY"awywyvrvt" 

OŚRODEK majątku w pobliżu Wilna 200 
ha z pałacem, z zabudowaniami za małą do 

płatą do sprzedania. Wiadomość: Wilno, ul. 
Mickiewicza 15 Spółka Parcelacyjna. 

SKLEP o 2 dużych oknach do sprze: 
dania, ul. Mickiewicza 30. 

„AKUSZERKI", 
AKUSZEKKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
—— ul. Jakuba Jasińskiego la—?% róg ul. 

8-g. Maja obok Sądu. 

    

    

AAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

BARANOWICKIE 
TVYVYVYVYTYVVVVVYVYTVYYVYTYVYVYVTYVYYVYTY 

„STUDIO MODY“, magazyn wykwintnej 
konfekcji damskiej (gotowe suknie, bluzki, 
płaszcze, kostiumy itp.). Baranowicze Szep- 
'tycklego 54 — poszukuje zdolnej i obezna- 
nej w szyciu kierowniczki z kaucją, wzglęi 

nie osobę z pożyczką na dobre oprocentowa 
nie i zabezpieczenie. R TY 

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

Hołubowicz -— sprawozdania sądowe | reportaż „specjalnego wysłannika*; Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze i polityczne (depeszowe 1 telef.); Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p.t. „Ze Świata kobiecego"; 

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

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

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

  

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

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

Centrala. 

TEPEE SSE 

Wydawnictwo „Kurjer 

    

ж 

Wileński" 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

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

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Kleck, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo» 

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

Przedstawicielstwa:  Nieśwież, 

ES ITEESA 

  

Druk. „Znicz*, 

2 

Wilno, ul, Bisk 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 
cą 6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł, 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 

Słonim, 

    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyrazy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze= 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy' 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku o łoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszee 

zz 

nia są przyjmowai: * w godz. 9.30 — 16.30 1 17 — 20. 

      

   


