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Prześladowania Polaków 
w Niemczech 

będą przedmiotem rokowań polsko-niemieckich 
Na wczorajszym posiedzeniu Sejmu 

została zakomunikowana następująca od: 

powiedź min. Becka, datowana w końcu 

lutego, na interpelację poselką: 

/' W odpowiedzi na interpelację po 
sła ks, dr. Lubelskiego z dnia 23 sty 
cznia rb. „w sprawie systematyczne- 

"go tępienia polskości w Niemczech 1 
Gdańsku* mam zaszczyt podać do 
wiadomości co następuje: 

Zasady porozumienia polsko - nie 
mieckiego 2 1934 r., regulujące sto- 
sunki między obu państwami, obej 
mują ipso facto również dziedzinę 
wzajemnego poszanowania obydwu 
narodów. Rząd polski i niemiecki da 

temu wyraz przez jednobrzmiące 

redni do kanclerza Rzeszy, 

  deklaracje z dnia 5 listopada 1937 r., 

w których każdy z rządów w 
mach swej suwerenności określił 
swoją politykę do mniejszości niemie 
ckiej, względnie polskiej. Dzięki te 
mu ujęciu sprawy, mniejszość polska 
w Niemczech znalazła dostęp bezpos 

eo nie 
mało przyczyniło się do podniesienia 
poczucia słuszności bronionego przez 
nią stanowiska. 

Z drugiej jednak strony w obee 
nych czasach wielkich napięć zacho 
dzą niestety liczne wypadki, w któ- 
rych czynniki, lokalne uchylają się od 
zasadniczych linij, wytyczonych przez 
obydwa rządy. Rząd polski nie traci 
problemu mniejszości polskiej w 
Niemczech z oka i w najbliższym cza 

| 
ra- | sie przewiduje spotkanie przedstawi 

cleli centralnych władz administracyj 
nych Rzeczypospolitej Polskiej i Rze 
szy Niemieckiej, którzy w przyjaznej 
formie podejmą zbadanie tych spraw 

Jeżeli chodzi natomiast o Wolne 
Miasto Gdańsk, to prawa / ludności 
polskiej na tym terytorium są w zasa 
dzie zagwarantowane przez  statul 
Wolnego Miasta, a w szczególności u- 
jęte w umowach polsko - niemiec. 
kich, nad których wykonaniem rząd 
polski czuwa. Komisarz generalny R. 
P. w Gdańsku w każdym poszczegól 
nym wypadku, zasługującym na u 
wagę, interweniuje u władz gdań- 
skich. 

Min. (—) BECK. 

Rząd załatwi incydenty gdańskie 
bez strat w studiach dla studentów - Polaków 
Na wczorajszym posiedzeniu Sejmu 

zostały zakomunikowane odpowiedzi pre 
miera Sławoj Składkowskiego i min. 
Becka na interpelacje, następującej treści: 

ni: 

Odpowiadając na interpelację posła 
dra Leona Surzyńskiego i innych w spra- 
wle ostatnich prowokacyjnych wysłąpień 
an skich w Gdańsku, mam zaszczy 
zakomunikować co następuje: 

mW lutym rb, na terenie kawiarni 
„Łangfuhr” we Wrzeszczu oraz na terenie 
Politechniki Gdańskiej doszło do szeregu 
ubolewania godnych zajść pomiędzy stu- 
dentami narodowości niemieckiej i pol- 

skiej. 

Incydenty fe miały charakter wyłącz- 
nie lokalny i nie przeniosły się na tere- 
nie Gdańska poza ramy konfliktu w łonie 
młodzieży akademickiej. 

Rząd polski, jak zawsze, ocenił te zaj 
Keila pod kątem widzenia istotnego Ich 
znaczenia politycznego a nie pod wpły- 
wem jakichkolwiek przejściowych nastro- 
Jów młodzieży. е 

Stosunek swój do sprawy rząd polski 
ustlił nie tylko według miary incydentów, 
którym nie zawsze można zapobiec, a 
przede wszystkim według ustosunkowania 
się naczelnych władz gdańskich do zajść. 

Obecnie prowadzone są pomiędzy 
Komisarzem Generalnym R. P. w Gdańsku 
a Senafem W. M. Gdańska rozmowy ce- 
łem likwidacji incydentu przy pełnym za- 
chowaniu praw młodzieży polskiej do 
studiów na Politechnice Gdańskiej. Mož- 
na już obecnie wyrazić przekonanie, że 

żadnej straty w studiach, z tytułu ostatnich 
wypadków, młodzież polska w Gdańsku ; 
nie poniesie. 

Wyniki rozmów z Senatem W. M. już 
w najbliższych dniach będą mogły być 
zapewnie podane do wiadomości publicz- 

nej. Prezes Rady Ministrów   1—]) SŁAWOJ-SKŁADKOWSKI”. 

W odpowiedzi na interpelację posła 
luliusza Dudzińskiego i tow. z dnia 22 
lutego rb. w sprawie „obrazy narodu pol. 
skiego przez gdańszczan"* mam zaszczyt 
zakomunikować co następuje: | 

„lnferpelacja p. posła Dudzińskiego 
1 tow., jak wynika z dołączonej do inter- 

pelacji fotografii, dotyczy w pierwszym 
rzędzie obraźliwej kartki. wywieszonej 
przez nieznanych sprawców w kawiarni 
„Łangłuhr" we Wrzeszczu. 

Na żądanie Komisarza Generalnego 
R. P. Senat Wolnego Miasta przeprowa- 
dził w tej sprawie dochodzenie, w którego 
wyniku złożył urzędowe oświadczenie, że 

obraźliwa wywieszka nie była dziełem 
studentów narodowości niemieckiej, w 
ten sposób odgraniczając stę całkowicie w 
Imieniu władz i zorganizowanej studen- 

teril._niemieckiej..od „łego niesmacznego 
wybryk. ||| 

Sprawa ta, fak i wynikłe z niej incy- 
denty późniejsze, są przedmiotem  roz- 
mów pomiędzy Komisarzem Generalnym 
R.P. a Senatem Wolnego Miasta, prowa- 
dzonych przez ten ostatni w duchu po- 
jednawczym i z całkowitym zrozumieniem 
dla praw, przysługujących studentom Po 
lakom w Politechnice Gdańskiej. 

Minister 
(—) BECK”, 

  

  

WARSZAWA (Pat). Wczoraj o g. 
4 po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 
ś. p. Władysław Zawadzki, b. minis- 
ter skarbu, profesor Wyższej Szkoły 
Handlowej w Warszawie i Uniwersy 
tetu Stefana Batorego w Wilnie. Po 
grzeb odbędzie się w Wilnie, w sobo 
tę 11 bm. ® 

* 

Prof. Władysław Zawadzki urodził 
się w Wilnie 8 września 1885 roku. 

Pochodził z zasłużonej dla naszego 
miasta rodziny Zawadzkich. Już w 
czasie nauki w gimmazjum brał u- 
dział w tajnej organizacji uczniowęe- 
skiej, na której czele stał przez parę 
lat. Studiował na uniwersytetach w 
Moskwle, Lipsku, Krakowie i Paryżu   gdzie w r. 1909 uzy.kał dyplom 

Jedyną misją madryckiej Rady Obrony 

zakończenie wojny z honorem 
Madryt I kwiduje ostatnie ośrodki oporu komunistów 

MADRYT (Pat). Miaja wygłosił | Co się tyczy aprowizacji Madrytu przerywaną strzelaninę w niektórych 
wczoraj przez radio przemówienie, w | już obecnie w pobliżu stolicy znajdu dzielnicach miasta. Na ulicach mia 
którym powiedział m. in. eo nastę: „Jų się cute pociągi i składy wypełnio 
puje: jedynym rządem w strefie re 
publikańskiej jest Rada Obrony Na 
rodowej. Powodem utworzenia tej ra 
dy byla chęć zakończenia wojny w 
sposób humanitarny i z honorem. O 
to jedyna misja Rady Obrony 

BURGOS (Pat). Wobec prawdo- 
podobieństwa, iż Madryt wkrótce be 
dzie zajęty przez wojska gen. Fran- 
ea, rząd narodowy stoi wobec trzech 
ważnych zagadnień: wojskowego, a 
prowizacji i zapewnienia bezpieczeń 
stwa. Zagadnienie wojskowe ze wzglę 
du na przygniatającą przewagę wojsk 
uarodowych jest łatwe 

EJ 

Kanał Bałtyk — Morze Czarne 
rrzedmioctem rozmów polszich w Paryżu 

WARSZAWA (Tel. wł.). Płk. Kowalewski wyjechał wczoraj wieczo- 
rem do Paryża dla rokowań z czynnikami francuskimi w sprawie szlaku 
komunikacyjnego Bałtyk — Morze Czarne, 

Wakujące stanowiska wiceministrów wr i op 
WARSZAWA (Tel. wł.).. Dowiadujemy się, że dymisja podsekretarza 

stanu w Min. WR i OP płk. Błeszyńskiego została przyjęta. Narazie nomi- 
nacji żadnej na dwa opróżnione stanowiska podsekretarzy stanu w tym 
ministerstwie nie ma. Obie kandydatury prof. Straszewicza z Politechniki 
Warszawskiej i prąf. Czernego z uniwers. lwowskiego nie uzyskały w sfe 
rach miarodajnych aprobaty, 

Zamknięcie niemieckiej loży masońskiej 
WARSZAWA (Tel. wł.). Wczoraj rozporządzeniem Min. Spraw 

Wewnętrznych zamknięto w 
„Freimaurer Loge Victoria 

Grudziądzu niemiecką lożę wolnomularską ̀ 
zu drei gekreunten Tiirmen* 

| ne żywnością: Zaopatrzenie stolicy w 
żywność jest zapewnione na prze- 

ciąg 8 dni. 
Ostatnie wydarzenia wysunęły jed 

nak nowe poważne zagadnienie za 
pewnienia bezpieczeństwa, Już obet 
nie kadry przyszłej policji madryc- 
kiej zostały wzmoenione przez robot 
ników. 

Madryt ma być podzielony na ok 
tęgi, na których czele będą stali ofi 
serowie, podlegając szefowi służby 
bezpieczeństwa Hungaria. 

Na całym froncie madryckim pa 
nuje obecnie spokój, cała uwaga jest 
skoncentrowana na wydarzeniach za 
chodzących w mieście. Informacje 
wydostające się na zewnątrz z obię 
tonego miasta są dosyć chaotyczne 
Jedno nie ulega wątpliwości, iż Ko 
mitet Obrony Narodowej i gen. Mia 
ja postanowili zlikwidować całkowi- 
cie komunistów. Według pewnych 
lednak wiadomości operacje wojsko 
we doprowadziły już do kapitulacji 
oddziałów komunistycznych. Wed. 
ług innych informacji sytuacja nie 
została całkowicie jeszcze wyjaśnio- 
na. Na przedmieściach Madrytu ist- 
nieją rzekomo jeszcze komunistyczne 
ośrodki oporu. 

W godzinach południowych komi 
niści usiłowali rzekomo 

- niespodzianie bankiem hiszpańskim 
t urzędem pocztowym. Zostali jednak 
"odparci po gwałtownej walce. 

Po pewnym uspokojenin po godzi   nie ponownie można było słyszeć 

zawładnąt |- 

sta krążą czołgi i silne patrole. 
Według innych informacji Komi 

jtet Obrony Narodowej jest' już .cał 
kowicie panem sytuacji w Madrycie 
Ultimatum, którego termin upłynął 
w południe zostało rzekomo przyję 
te przez komunistów, którzy jakoby 
już złożyli broń. 

Poprawa zdrowia 
P. Prezydenta 

WARSZAWA (Pat). Jak się do 
wiadujemy, w stanie zdrowia Pana 
Prezydenta Rzeczypospolitej następu 
je stała poprawa. 

Konsul polski 
w Kła!pedzie 

obejmie dziś swe funkcje 
KOWNO (Pat). Poseł R. P min | 

Charwat przedstawił litewskiemu mi | 
nistrowi spraw zagranicznych Uibszy 
sowi konsula polskiego w Kłajpedzie 
dra Weyersa: Konsul Weyers uda się 
do Kłajpedy 8 bm. 

Tragiczny sgon marszałka 
królowej holenderskiej 

HAGA. (PAT.) Powracającego późnym 
wieczorem do domu marszałka dworu kró 
łowej Wilhelminy, dra barona F. F. de 

*Smeth'a, przejechało auto. Ciężko ranny 
marszałek de Smeth po przewiezieniu do 

ОНМ оИОЙ Władysław Zawadzki 
  

    szpitala zmarł. 

    
Szkoły Nauk Politycznych. W dal- 
szym ciągu studiował ekonomię i 
skarbowość. Od 1909 do 1918 r 

pracował naukowo w Paryżu i Lon 
dymie. W pocz. 1914 starał się O i.- 

skanie docentury na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Przeszka 
dza wojna. Wraca do Wilna i tu 
podczas okupacji jest członkiem, a 
następnie prezesm komitetu polskie 
go. 

W r. 1917 rozpoczął wykłady & 
dziedziny ekonomii na Politechnice 
Warszawskiej będąc _ jednocześnie 
przedstatwicielem komitetu polskiego 
przy polskich władzach i organiza: 
cjach w Warszawie w t. zw. komite 
cie litewskim. 

W r. 1918 jest członkiem rady sta 
nu a w końcu tegoż roku współpra 
cuje w organizowaniu Komitetu Ob 
rony Kresów oraz dywizji litewsko 
białoruskiej. .Z. końcem tegoż 'roku 
delegowany. jest. .przez komitet obro 
ny kresów do Paryża, gdzie przeby 
wa do lutego 1919 r. Po powrocie zo 
staje mianowany naczelnikiem wy: 
działu w ówczesnym departamencie 
litewsko - biołoruskim w Min. Spraw 
Zagr. Stanowisko to opuszcza po za 
jęciu Wilna przez wojska polskie i 
powraca do pracy naukowej, 

W roku. szkomąym 1919-20 wykła 
da na Uniwersytecie Stefana Batore 
go w Wiilnie, a od lipca 1920 jest pro 
fesorem zwyczajnyn. tegoż uniwer- 
sytetu. Był jednym z pierwszych pro 
fesorów USB i położył duże zasługi 
nad organizacją Wszechnicy. Przez 
pewien czas jest szeregowcem armii, 
do której wstąpił jalko ochotnik. W r. 
191920 jest prodziekanem  wydzia- 
prawnego USB, a od 1922-24 dzieka 
nem tegoż wydziału. W r. 1925 jest 
członkiem komisji stabilizacyjnej dla 
sił wykładających w Wyższej Szkole 
Handowej w Warszawie. Od końca 
1928 r. wykłada w tejże szkole (roz 
działy z ekonomii politycznej). W 
grudniu 1929 r. mianowany zostaje 
dyrektorem Izby Przemysłowo 
Handowej w Wilnie, na którym to 
stanowisku pozostaje aż do sierpnia 
1931 r., t. ]. do chwili powołania ga 
na stanowisko wiceministra skarbu 
21 marca 1932 r. mianowany zostaje 
ministrem: bez teki. Po ustąpieniu z 
rządu powraca do Wilna, gdzie Unt 
wersytet St. B. powołuje go na pro 
fesora honorowego. Niestety nie da 
no mu było pracować w rodzinnym 
mieście. Opuszcza je, by objąć kated 
rę ekonomii w Wyższej Szkole Hand 
lowej w Warszawie. 

Prof. Zawadzki w czasie 
studiów naukowych 
wydał szereg dzieł 
prac. 

W dniu 6 IX 1932 mianowany 20 
stał ministrem skarbu w gabinecie p 
Prystora, a następnie w gabinetach 
J. Jędrzejewicza od 10 maja 1933 do 
15 maja 1934 r., Leona Kozłowskie- 
go: 15 października 1935 r. Prof. Wła 
dysław Zawadzki był członkiem i za 
łożycielem zarządu międzynarodowe- 
go tow. nauikowego „Societe Econo- 
migue“, mającego swą centralę w Lon 
dynie. 

Napisał w języku polskim i francus 
kim szereg dzieł m. in.: „Zastosowa 
nie matematyki do ekonomii* w r 
1914. „Teoria produkcji* w r. 1923. 
„Esquissas theoretiques de la produce 
tion* r. 1927 oraz szereg artykułów 
w czasopismach polskich. niemiec- 
kich i angielskich. 

W. „Ekonomiście* ogłaszał arty 
kuły „O pojęciu równowagi ekono- 
micznej“ w r. 1928 i „O zmianach po 

  

swych 
opracował i 

oraz drobnych 

'ziomu cen* w 1936 r. W innych np 
„Manipułowanie pieniądzem jako na 
rzędzie polityki gospodarczejć, — „О 
bankach“ itd. 

Dziś, o godz. 13 odbędzie się po 
siedzenie żałobne Senatu USB.
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Trzyletni plan inwestycyjny 
w granicach 2.000.000.000 zł. 

Wczorajsze obrady komisji budże 
towej Senatu poświęcone rządowemu 
projektowi ustawy o dotacji na FON 
i o inwestycjach w okresie do 31 
marca 1942 r. 
Sprawozdawca sen. inż. Skoczyłas 

zaznaczył, że ustawa ta jest dalszym 
ciągiem już prawie zrealizowanego 
planu czteroletniego, którego wyda 

ki na PON i inwestycje przekroczyły 
łączną kwotę 3 miliardów zł. 

Globalna suma przewidziana w 

obecnej ustawie na inwestycje wynosi 

2 miliardy złotych. Z tego Ma rzecz 

FON suma do wysokości 1,2 miliar 

da zł. przeznaczona jest na powiększe 

nie zasobów i na inwestycje związa 

ne z obroną kraju, a 800 milionów zł 

zostaje rozłożone między poszczegól 

WIDZI KSK GT IIS SAS 

Rektorowie wyższych 
uczelni u Mers7. 
Rydz: - Smisł»g? 

WARSZAWA. (PAT.) W dniu 7 marca 

br. P. Marszałek Edward Śmigły-Rydz 

przyjął w obecności p. ministra wyznań 

rel gijnych i oświecenia publicznego prof. 

dra Wojciech Świętosławskiego, pp. rek- 

torów Uniwersytetu Jagiellońskiego dra 

Tadeusza Lehr-Spławińskiego, Uniwersyte 

tu Józefa Piłsudskiego dra Włodzimierza 

Anfoniewicza, Politechniki Warszawskiej 

dra Józefa Zawadzkiego, Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego Jana Miklaszew 

skiego, Akademii Sztuk Pięknych Woj- 

ciecha Jastrzębowskiego ł Akademii Sło- 

matologicznej dra Jerzego Modrakowskie 

go. 

Kondolencja p. wicepremiera 

z powodu zgonu Ś. p. prof. 
W. Zawadzkiego 

WARSZAWA. (PAT). W związku ze 

imierc.ą 4. p. prof. Władysława Zawadz- 

kiego, p. minister skarbu Kwiatkowski wym 

słał następującą depeszę do pani Haliny 

Władysiawowej Zawadzkiej: 

„Wyrazy żalu I prawdziwego współ- 

czucia z powodu zgonu Jej Męża, ś. p. 

Prof. Władysława Zawadzkiego, b. dłu- 

goletniego ministra skarbu składa wraz 

g wyrazami szacunku EUGENIUSZ KWIAT 

KOWSKI, minister skarbu”. 

Prez. Roosevelt 
przeciw ustawie neutralnosci 

st. Zjedn. 
WASZYNGTON (Pat). Według dal 

szych doniesień prez. Roosevelt wy| 

powiedział się na wtorkowej konie | 

rencji prasowej przeciwko obecnej 

ustawie o neutralności St. Zjedn. AP 

Oświadczył wręcz, że ustawa ta 

służy raczej wojnie, aniżeli pokojowi. 

Dlatego też ustawa musi ulee zmia 

nie. 

W kwietniu mianoacie ? nosych 

kardynałów 
CITTA DEL VATICANO. (PAT.). Z kół 

watykańskich podają, że w kwietniu br. 

Pap.eż Pius XII zwoła Konsystorz, podczas 

którego nastąpi mianowanie kilku no- 

wych kardynałów. Obecnie istnieje 7 wa- 

kansów. Zwołanie Konsystorza nasiąpi ofi 

cjalnie po uroczystościach koronacyjnych 

Piusa XII, które odbędą się w niedzielę 

12 bm. 

Kl PSPESES RSA SIT «ALSA 

ne resorty. 
Na pokrycie finansowę dwóch mi 

liardów zł. składałyby się sumy z nad 
wyżek kapitałowych wszystkich za- 
kładów ubezpieczeń zorganizowane- 
go rymku pieniężnego, kredyty zagra 
niczne towarowe i gotówkowe, kredy 
ty towarowe wewnętrzne, wewnęirz 

ny rynek emisyjny: kredyty krótko- 
terminowe. Wszysikie razem w ogól 
nej sumie 2.025 milionów zł. 

Plan inwestycyjny musi być dosto 
sowamy do dochodu społecznego, a 
wydatki na inwestycje państwa nie 
mogą zagrażać równowadze bilansu 
płatniczego. Projektodawca ustawy 

baczył niewątpliwie, aby zadłużenie 
państwa nie przekroczyło granicy sy 
gralizujących już  niebezpieczeńst- 
wa, jalkie mogą wynikać z drenażu 

rynku pieniężnego. 
Po referacie rozwimęła się oży- 

wiona dyskusja, w której zabierali 
głos między in. wicemin. Gr?dYński, 
wiceprem. Kwiatkowski i wicemin. 
Piasecki 

W głosowaniu projekt ustawy in 
westycyjgcj przeszedł z poprawką 
sen. Kamińskiego. 

WARSZAWA (Tel. wł.). Wczoraj 
w czasie obrad komisji budżetowej 
Senatn o projekcie inwestycyjnym 
sen. Kamiński zgłosił poprawkę, aby 
powiększyć o 15 mił. zł pozycję do 
tyczącą usprawnienia obrotów płoda 
mii rolnymi, podnosząc ją w ten spo 
sób do 30 mil, zł. (Poprawka ta zo 
stała przyjęta). 

Sem. Beczkowiez poruszył w swo 
im przemówieniu potrzeby szczegól 
nie ziem wschodnich w dziale inwe- 
stycji. Przypominał więlką dynamikę 
ludnościową i rozwoju gos| ze- 
go ziem wschodnich. Opóźnienie tych 
ziem w stosunku do innych dziełnic 
Polski jest duże. Jest to groźne na 
przyszłość dla całości Państwa. Sen. 
Beczkowicz zapytał jak wygąda spra 
wa budowy elektrowni w Tumnisz- 
kach, jak posumęły się sprawy torfo 
we na ziemiach wsch. i wreszcie ile 
z 200 mil. preliminowanych na in 

westycje drogowe przypadmie na zie 

mie wschodnie? 

5 gramów radu 
nabyła Finl-ndia 

RYGA (Pat). Donoszą z Helsinek, 
iż przybył tam transport zawierający 
6 gramów radu, zakupionego przez 

rząd fiński w Kongo belgijskim za 

4 miliony marek fińskich, Rad ten 

otrzymają szpitale da walki z rakiem. 

Drogocenny pierwiastek opakowany 

był w ołowianych skrzyniach o wa 

dze kilkuset kilogramów. 

„Le Passienaria" 
Jedzie do Sowietów 
RZYM. (PAT.) Z Marsylii donoszą, że 

komunistka hiszpańska Dolores Ibarruri, 

zwana „La Passionaria”, która odpłynęła 

wczoraj z Oranu do Marsylii, nie zatrzyma 

się w tym mieście, Jecz niezwłocznie uda 

się drogą morską do Rosji Sowieckiej. 

„La Passionaria“ I kilku jej przyjaciół, bę 

dą jedynymi uchodžcami hiszpańskimi, 

którym władze sowieckie pozwolą na 

wjazd do Rosji.     

„KURIER“ (4744). 

       
       

       
     

* 

Profesor 

Władysław Zawadzki 
zasnął w Panu w dniu 8 marca 1939 r. 

JO śmierci wielce zasłużonego dla Instytucji b. Dyrektora ,z głębokim żalem zawiadamia 

Zarząd Izby Przemysłowo-Handlowej w Wilnie 

  

178 krajowych i 97 międzynarodowych 
karteli — dzieci protekcjonizmu 

Sejm przyjął 
W obecności członków rządu z pre- 

mierem gen. Sławojem-Składkowskim na 

czele odbyło się wczoraj plenarne posie- 

dzenie Sejmu. 

W pierwszym czytaniu odesłano do 

komisji szereg rządowych projektów us- 

taw oraz projektów ustaw, złożonych 

przez posłów. 
Nowelę do rozporządzenia Prezyden- 

ła o krzyżu zasługi za dz.elność przyjęto 

w drugim i trzecim czytaniu. 

Izba przystąp.la następnie do rozpra- 

wy nad rządowym projektem ustawy o 

porozumieniach kartelowych. 

Sprawozdawca pos. B. Sikorski. 

Mówca słaje na stanowisku, że w pol- 

skich warunkach przeważają w zdecydo- 

wanej formie ujemne objawy kartelizacji. 

Opinię tę podziela również niemal jedno- 

głośn e cała komisja przemysłowo-handla 

wa. 
Pod koniec 1938 r. mieliśmy w Polsce 

178 krajowych oraz 97 międzynarodowych 

kartejl. W tej Wysokiej Izbie zastanawiano 

się już kilkakrotnie, które z tych karteli 

określić za dobre, a które za złe. Oso- 

biśce przyjąłby mówca następujce okre 

flen:e: dobry kartel to ten, który w ukła- 

dzie wolnej gospodarki utrzymuje się 

przy licznych outsiderach, zły to ten, któ 

ry dla swego istnienia wymaga protekcjo. 

nizmu i którego istnienie jest kwestią 

byłu kilku oufsiderów. Kartele nasze są 

dziećmi nie nędzy, jak twierdzą jedni, 

nie liberalizmu, jak twierdzą drudzy — 

lecz dziećmi profekcjonizmu i stąd rodzą 

się i wychowują na pożywce, która siłą 

rzeczy nie może dać dobrych karteli. 

Jako założenie wstępne należy więc 

przyjąć, że polska gleba gospodarcza z 

natury swej nie nadaje się do hodowania 

dobrych karteli. 
Kartele w polskiej opinii publicznej 

zaszkodz.ły decydująco polskiej myśli go 

spodarczej. Kartele zdyskredytowały w 

umyśle  przec ętnego bywatela  prze- 

mysł i spowodowały ogólne, antyprzemy- 

słowe fastawienie. 

W Polsce, którą na gwałt trzeba uprze 

mysławiać w sposób zdrowy, a nie sztucz 

ny, psychoza karlelowa zabiła w wielu 

dziedzinach prawdziwą inicjatywę. 

    

Szczegóły zbrodni na Łosiówce 
W gronie zabójców znajdował się syn ofiary 

j czy, że działał w obronie własnej, gdyż | się z żoną, bliską krewną Fadinów | oże- 
Wezoraj donieśliśmy pokrótce © mor- 

derstwie na Łosiówce, którego  oliarą , Tierechow napadł na niego z rewolwe- 

padł 45-letni staroobrzędowiec Jewłampij | em w ręku. 
Tierechow, zam. przy uł. Ułańskiej 23. 

Zabójstwa dokonano w bestialski spo- 

sób. Zabójcy zmasakrowali ofiarę, zadając 

jek to stwierdziła wczoraj sekcja zwłok, 12 

ran nóżowych oraz kilka uderzeń sie- 

kierą w głowę. 

Wkrótce po mordersiwie, którego do- 

konano na oczach żony oflary, do 4 ko- 

wisariatu policji zgłosił się jeden z za- 

bójców, Grzegorz Fadin, który oświad- 

Na potwierdzenie iych słów, Fadin 

wręczył posterunkowemu rewolwer, rze- 

komo wyrwany z rąk Tierechowowi. 

Dochodzenie wykazało, że Fadin kła- 

mał. Brał on istofnie udział w zabójstwie 

razem ze swymi braćmi Kuźmą i Micha- 

łem, Władysławem iwanowym otaz 16-lef 

nim synem Tierechowa z pierwszego mał- 

żeństwa, Janem. 

| Tierechow przed trzema laty rozwiódł 

nił się powiórnie. . 
Od tego czasu między zamordowa- 

nym a rodziną pierwszej żony panowały 
wrogie stosunki. Wszysiko przemawia za 

fym, że zabójstwa doko ano z preme- 

dytacją. Wszyscy wymienieni <zatowałi na 

oliarę w bramie domu. Gdy Tlerechow, z 

zawodu cieśla, wracał w towarzystwie żo- 

ny do domu, został na jej oczach napad- 

nięty, zaciągnięty do bramy I tam w naj- 

ohydniejszy sposób zamordowany. 

Wszystkich sprawców ponurej zbrod- 

ni na Łosiówce osadzono w więzieniu. 

Autobus zabił przechodnia 
Tragiczny wypadek na ul. Niemieckiej 

Wczoraj wieczorem przechodnie na ul. 

Niemieckiej byli świadkami tragicznego 

wypadku: 

Autobus komunikacji miejskiej Nr 3 

najechał na przebiegającego przez jezd- 

| nię mężczyznę i zabił go na miejscu. Ko- | 

ła ciężkiego wozu przeszły mu przez klat- 

‚ kę piersiową, powodując natychmiastową 

śmierć. Zabitym okazał się 46-leini Bo- 
ruch Guszman, szklarz z zawodu, zam. 

przy ul. Wielkiej 43, 

  

Guszman osierocił żonę I czworo dzie- 

ci. Wybiegł on z domu na ulicę po pa- 

pierosy |, przebiegając nieostrożnie przez 

jezdnię, trafił pd koła autobusu. Szofera 

zatrzymano na razie w areszcie, (<)   

ustawy o ograniczeniach dla karteli 
Rozwiązywanie karteli zazwyczaj przyno- 
siło oczekiwane rezultaty. Klasyczny był 
przykład rozwiązania kartelu cementowe- 
go. Cena spadła z 74 zł za tonę na 27 zł. 
A produkcja wzrosła przeszło o 200 proc. 
Unieruchomione zakłady mogły znowu 
rozpocząć pracę. . 

Z ostatniego procesu karielowego o- 
kazało się, że jedna z hut szklanych brała 
postojowe za to, że zobowiązała się znisz 
czyć I spalić swoją hutę, a sąd kartelowy 
musiał nawet uznać legalność tego sktu. 

ESTEE ZEWZERO "RIZECYRZCAACKA 

Konkurs na nowe 
monety 

WARSZAWA. (PAT.) W związku z 
ogłoszonym przez Mennicę Państwową w 
grudniu roku ub. konkursem zamkniętym, 
na wzór monety, odbył się w tych dniach 
sąd konkursowy, 

W wyniku sądu za najlepsze t równo- 
rzędne uznano prace: P. Wojciecha 
Jestrzębowskiego, rektora Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie oraz p. Józefa 

Aumillora, szefa działu medalierskiego 
Mennicy. Państwowej, 

| 

  

Są to dobitne dowody, jak wzniosłe 
cele ustawowe mogą wyglądać w prak» 

tyce. 

Komisja proponuje szereg poprawek 
do ustawy. Celem ich była tendencja do 
zmniejszenia Ilości obecnych karteli, 
t pozostawieniem tylko tych,które speł« 
niają pewne cele nadrzędne, 

Ustawa daje minisirowi przemysłu | 
handlu znacznie ostrzejsze, niż dotąd na- 
rzędzie, które ma służyć do stopniowego 
zlikwidowania narośli kartelowej z pol. 

skiego organizmu gospodarczego. 

Nasłępnie wywiązała się ożywiona dy 
skusja, w której posłowie z rzadką jedno 
myślnością wypowiadali się przeciwko kar 
telom. Dyskusję na temat karteli zakoń+ 
czyło przemówienie min. Romana, 

W głosowaniu przyjęto ustawę w 2. | 
3. czyłaniu oraz uchwalono dw.e rezo- 

lucje komisyjne. Wzywają one rząd do 
jak najpełniejszego skorzystania z możli 
wości, jakie daje ustawa dla zwalczania 
szkodliwych cech karteji oraz do zwałcza 
nia łych czynników, które wywołują wy- 
górowany poziom cen większości artyku- 
łów przemysłowych. 

Či nės i Aa TO T IT STN ONE TAE DIESSEEY SERA 

Wilno w kwiatach wśród zieleni 
Trzecia wiosna Komite.u UKwiecania wilna 
Komitet ukwiecenia Wilna rozpoczyna 

trzecią wiosnę swego istnien.a. Komiłet 
oprze się na wzorach organizacyjnych z 

lat poprzednich. Nowością jest powoła- 

nie do życia w dniu 16.Il rb. sekcji och- 
rony zieleni. Z in.cjatywy jej zorganizo- 
wania wystąpił jeszcze w grudniu r. ub. 
na walnym zebraniu p. wiceprezydent Na- 
gurski. Kierowniciwo tej sekcji objęła p. 
Wanda Maleszewska. Sekcja zamierza 
skupić w swoich szeregach  wszystk.ch 
tych mieszkańców Wilna,  kłórzy będą 
chcieli propagować wśród ludności mias- 
tła i przedmieść potrzebą ochrony roślin, 
zieleni i kw.atów oraz tępić barbarzyńst- 

wo w tej dziedzinie. ' 
Propagandowa działalność komitetu 

oprze się, jak i w latach poprzednich, o 
prasę i radio. Poza tym Kom tet wezwie 
do współpracy wszystkie organizacje kul- 
turalno-społeczne, instytucje rządowe, sa.   

morządowe i prywatne, lokale konsumcyj- 
ne, księgarnie i zakłady ogrodnicze, Uru- 
chomi punkty poradni hodowlanych, zor- 
ganizuje przy pomooy fchowców z Wi- 
leńskiągo Towarzystwa Ogrodn.czego po 
gadanki w organizacjach społecznych na 
tematy zdobniczo-kwiatowe, zorganizuje 
warsział wyrobu skrzynek do kwiałów, 
załrudniając bezrobotnych stolarzy z Fun 
duszu Pracy pod kierunkiem junaków. Uro 
czystość niedzieli palmowej 2.IV. z irady- 
cyjną wenłą kwiatową  organ.zowaną 
pzez ZPOK i dzień św. Jerzego 23.IV (Jar 
mark kwiaty) będą punktami szczytowywni 
propagandy w okresie wczesno-wiosen- 
nym. 

Należy dodać, że informacyj, dołyczą- 
cych spraw Komiłetu, udziela sekretariat 
w lokalu Związku Propagandy Turystycz- 
a gas 32 od godz. 9—3, iel, 
-20). i 

Proces o cenę cukru w hurcie 
10 bm. wydziaje cywilnym Sądu Okrę 

gowego w Wilnie odbędzie się ciekawy 
proces, który wśród ster kupieckich m. 
Wilna budzi duże zainteresowanie. Cho. 
dzi © spór między kupcami a Bankiem 
Cukrownictwa Sp. Akc. w Poznaniu | Zwią 
zkiem Cukrowni. Zgodnie z rozporządze- 
niem ministra skarbu z dnia 4 grudnia 
1935 roku usłalona została ścisła I naj- 
wyższa cena cukru, pobierana przez cuk- 
rownie za cukier sprzedawany na rynku 
wewnętrzn. na 57 zł 50 gr a włącznie ze 
wszysikimi podatkami na 96 zł za 100 
kg kryształu loco wagon st. odbiorcza. 
Bank Cukrownictwa, w którego ręku znaj 
duje się wyłączna komisowa sprzedaż 
cukru w całym kraju, zaprzestał sprzeda- 
wać w Wilnie cukier loco wagon st. od- 
biorcza, | wprowadził wyjątkową sprze-   

daż ze swego komisowego hurtowego 
składu cukru w Wilnie, pobierając w ten 

sposób cenę wyższą od ustanowionej prze 
pssami. Sa* Grodzki w Wilnie, który tę 
sprawę rozpoznawał w dniu 17.XI--1.XIL 
1938 r. uznał, że zarówno Bank Cukrow- 
'nictwa jak i cukrownie nie mają prawa 
pobierać wyższej ceny od ustawowej, po. - 
nieważ na kryształ została ustalona stała 
oraz najwyższa cena. Jak nas poinformo- 
wano szereg przemysłowców | kupców 
ora się = procesu, w celu 

rony wyroku ncji i d ne 
ustałenia, czy Bank Ai 
nie mają prawa pobierać za kryształ ceny 
wyższe niż 96 zł za 100 kg. Oczywiście 
spór ten Jest ciekawy, bowiem chodzi tu 
o artykuł pierwszej potrzeby. 

Echa napadu na inżyniera 
Donieśliśmy już o napadzie na właś- | Onegdaj Łucew nagle przyszedł d- 

ciciela biura wodociągowo-kanalizacyjne- | mieszkania inżyniera, domagając się, jak 
go, inż. 1. Spokojnego. 

Sprawca napadu bezroboiny Michał | złotych. Wynikła kłótnia, podczas której 
Lucew z Warszawy został zatrzymany. 

Lucew przybył do Wilna przed dwo- 
ma laty. Przez kilka miesięcy pracował w | 
biurze inż. Spokojnego, przed 9 zaś mie- 
siącami został zwolniony, 

Lucew trzykrotnie zranił nożem b .praco+ 
dawcę. 

Rodzina rannego utrzymuje, że Lucew 
działał nie z własnej inicjatywy. te) 

Zaczadziała cała rodzina 
W Wilnie ostatnio znacznie zwiększy. 

ła się ilość wypadków zaczadzeń. 
Wczoraj w nocy pogotowie ratunkowe 

wezwano na ul. Wileńską 30, gdzie uleg- 

ła zaczdzeniu rodzina Frydlandów, skła: 
dająca się z 4 osób. 

   



      

piszą do nas. 

I zrób z nimi cośkolwiek 
Spółdzielnia koszykarska w Wilejce 

otrzymała od jednej z firm zamówienie na 
wykonanie 50,000 miołeł, Ustałono cenę 
po 8 gr za sztukę. 

Wysłano delegatów na teren powiatu 
celem dokonania obstalunków w różnych 

wsiach. W jednej z nich odbywa się roz-- 
mowa! 

— lle bierzecie za miotłę na rynkuł 

*— Od 10 do 15 gr. 

— A „po czemu” chcielibyście, gdyby 
u was obstalowano 50.000 mioteł? 

Zastanowili się. 

— Po 25 groszy za sztukę. 
Szkoda było słów. Pojechali dalej. 

Zwiedzili 12 wiosek. : 

Zmarnowali 30 z! za turmanki. 1 w re- 
zultacie zawiadomili firmę, że zamówie- 
nia nie będą mogli wykonać. 

Godne uwagi były jeszcze inne mo- 
menty. W pewnej wiosce na wiadomość, 
że w powiece ma być wykonanych 

, 50,000 miołeł zażądano po 50 gr za sztu- 
„ kę. Delegaci spółdzielni chcieli płacić 

po...7 i pół grosza. W jednej z miejsco- 
wości zwrócono się w tej sprawie do mło- 
dzieży. Odmówił., 

— Wsłyd. Jak będę robił miotły — 
"na zabawie żadna panienka nie pójdzie 
ze mną tańczyć. 

Czy nie lepiej byłoby, gdyby spół. 
dzielnia koszykarska zamiast przeprowa 

zwróciła się w sprawie wykonania za- 
mówienia do którejś z silniejszych orga- 

„ST. GEORGES" 

  

nizacjił Są w powiecie przecie skupiające 
w swoich szeregach nie tylko setki ale na 
wet tysiące młodych. 

* 

Tyle o tym pisze nusz korespondent. 
Nasuwa się jedna uwaga, Ci co zama- 
wiali i ci którzy chcieli podjąć się skupu 
miołeł grzeszą kardynalną nieznajomością 
naszej wsi, Tak te sprawy potrakiowałby 
chyba każdy z przybyłych z zachodu 
urzędników. A przecież trzeba zrozum eć, 
że pojedyńczy człowiek nie może podjąć 
się dostarczenia 50.000 mioteł własnego 

wyrobu. Jeżeli kłoś od niego tego żąda 
podnosi cenę. Jesł to naturalny skutek 
wzrostu popytu ponad m«symalną podaż. 

Ręczę jednak, że gdyby chcący wy- 
konać zamówienie na 50 tys. mioteł wy- 
najął 10 ludzi i każdemu z nich polecił 
kupować miotły po 5 gr sztuka, tyle, ile 
dostarczy ludność, z całą pewnością za- 
mówienie wkrółce byłoby w całości po- 
kryte. Po jaką cholerę mówić gospoda- 
rzowi, że się połrzebuje 50 tys. miołeł, 
kiedy dla niego tylko to jest nowiną, że 
się od niego kupi mioteł dowolną ilość 
po określonej cenie. 

Taką prosłą prawdę handlową  rozu- 
mieją u nas tyłko Żydzi. Tym systemem 
skupują za bezcen raki, tyczki do pod- 
pierania winogron w Palestynie i inne 

„, drobiazgi. A Polak, jeżeli mu przypad. 
| kiem w rękę wpadnie takie „zamówie- 

nie", zaraz cały ciężar strony organizacyj- 
nej wykonania zamówienia chciałby prze- 
rzucić na wiejskich pastuchów, którzy prze 

A. J. 

  cież głównie są właśnie producentami 
| mioteł, koszyków z łozy, łapci i innych 
i podobnych drobiazgów. 
| Chciałoby się poradzić tego rodzaju 

  

w WILNIE panom organizatorom, aby raczej sami 
Pierwszorzędny «=» Ceny przystępna zaczęli paść bydło zamiast odgrywać ro- 

Telefony w pokojach łę pion'erów wytwórczości ludowej. 
5. 

Dr йа   

Himalaje, Ceylon, Kolombo 

26 numer „Płomyka” jest pod znaka- 
mi „łurystyki”. Młodzież najbardziej prze 
«leż pociągają podróże, dalekie niezna- 

| ne kraje, morza i lądy. m miejsca 
wydawnictwo „Płomyka” tek słusznie po- 
święca opisywaniu różnych  „zakątków” 

świata. 
Artykuły, ilustrowane odpowiednio 

dobranymi  totografiam., choć w mini- 

malnej części zaspokoją „głód wrażeń”. 
Artykuły są sugestywne, resztę dopowie 
sobie młodzieńcza, rozpałona wyobraź- 

nia. 
Niebosiężne Himalaje, „Ceylon — zie. 

łona wyspa na Oceanie Indyjskim”, Ko- 
łombo — największe miasto portowe Cey- 
šonų, a obok... Paryż — oło „elapy” 
podróży, КЮга można odbyć, czytając 
ostatni numer „Płomyka”. 

Wymienione tematy arłykułów, to 
jeszcze nie wszystko. „Płomyk” przynosi 
także wielle wiadomości o Ojcu świętym 
4. p. Piusie XI. 

Harcerki polskie chętnie poznają Har- 
eerki hinduskie”. 

Pilny czytelnik znajdzie dalszy ciąg 
emocjonującej opowieści p. 1. „Biała 

goda“. 
A już ucztę, używanie mogą mieć mło- 

dzi radioamatorzy, gdyż w numerze znaj- 
dują się wskazówki techniczne, pozwała- 
jące na skonstruowahie „od ornika detek- 
torowego za 2 zł”l 

Czytelników młodszych, mających 
lak poważny wiek, jak lat siedem i dałej, 

  

i... oczekiwanie wiosny 
podróże na ogół mało interesują. Ich in- 

i teresuje przede wszystkim najbliższe oto- 
czenie, najbliższe zagadnienia. A tym 
najbliższem _ zagadnieniem — -sprawa 
wiosny. 

Tej to sprawie „służy”' osłatni numer 
„Płomyczka”, Z artykuliku pl, „W ocze- 
kiwaniu wiosny” dowiadujemy się, jak na 
ię panią czekają szczygły, sirzyżyki, głu- 
szce, a jak jeże, niedźw.edzie, borsuki 
lub sarny. : 

uCebulki w piwnicy” | „Wiosna w 
skrzynkach” — to felietoniki także po- 
święcone wiośnie. 

Młodociani amatorzy i „dyrektorzy” 
teatrzyków  kuk ełkowych niewątpliwie 
zakwalifikują do wystawienia zaprezenio- 
wany im w „Płomyczku” obrazek kukieł- 
kowy M. Kownackiej pod niezwykle fra- 
pującym tytułem „Bum... bum... bum... na 
basie, dobry chlebek na kwasiel”, 

5 

pó, 
I   

Muzyka polska w Paryżu 
Paryż w marcu. 

Mimo niezbyt przychylnego nasiro 
ju dla Polski w społeczeństwie fran- 
cuskima i mimo nieobiecujących na- 
dziei — bieżący sezon muzyczny, bę 

dący zaledwie w swojej połowie — 
przyniósł kilkamaście manifestacyj mu 
zycznych, poświęconych | polski 
kompozytorom, Z drugiej strony sze 
reg polskich odtwórców zaprezento- 
wał się w Paryżu nader pochlebnie, 
zdobywając niekiedy znaczne powo- 
dzenie. 

Pierwszym bodaj zdarzeniem i to 
zdarzeniem wielkiej wagi — było wy 
konamie w jesieni „Stabat Mater“ 
Szymanowskiego przez Paryski Chór 
Nauczycielski pod dyrekcją Miincha 
w Societe des Concerts Conservatoire 
Paryż posiada w tej chwiłi 6 wielkich 
towarzystw muzycznych, które każ- 
dej soboty i niedzieli organizują kon. 
certy symfoniczne. Poziom i progra 
my tych koncertów są bardzo różne. 
Jeśli postawić na uboczu orkiestrę 

  

państwową, grającą dla radią, ale 
przed publicznością specjalnie zapro 
szoną —najlepszą zresztą we Francji 
onkiestrę — inne posiadają albo dos 
konałe zespoły ale programy obliczo 
ne na bardzo przeciętnych słuchaczy, 
adibo też mierne orkiestry i ciekarwe 
programy.. Jedynie orkiestra konser- 
watonium posiada zespół doświadczo 
ny a jej metody, energiczny kierow- 
nik, Charles Miinch, Ałzatczyk, ukła 
da dla niej programy, zawierające о- 
bok arcydzieł dawnej muzyki również 
1 utwory autorów współczesnych. Wv 
konanie natchnionego „Stabat Mater“ 
Szymanowskiego obok  „Coriolana* 
Betlhovema, „Partiry* Caselli oraz 
dwóch kantat Bacha uderzało precy 
zją zwłaszcza w bardzo starannie przy 
gotowanej partii chórowej. W eksktu 
zywiistycznej atmosferze muzycznej 
Paryża, żyjącej albo pod znakiem mu 
zyki wielkich romamtyków dziewięt 
nastego widku allhbo kammiącej się 
miernotami współczesnego narybku   francuskiego, usłyszano dzieło wie!- 

„KURIER“ (4744), 

    

   

  

   

  

   Dr. 
całym 

decyduje o prawdziwej piękności. Mi- 

liony szczęśliwych kobiet na całym świe- 

cie poznały naturalną drogę do zdobycia 
pięknej cery... przez użycie Palmolive. 

  

Za południową gran'cą 

nych Pięcioraczków Dion- 

ne, pielęgnował ich de- 
fikatną SE przy po- 

go. Później zalecił tylko 
mydło Palmolive. 

Datoe, znany na 
świecie lekarz słyn- 

jku  oliwkowe-   

Niemcy w Słowacji chcą autonomii 
„Narodni Listy" donoszą, że Pań , 

stwowy Sekretarz dla spraw niemiec 
kich przy rządzie słowackim, poseł 
imż. Karmazin, domaga się dla Niem 
ców w Słowacji autonomii, do jakiej 
zobowiązali się Słowacy w paździer. 
niku 1938 r. Poseł Kammazin w sej 

mie słowackim oświadczył, że Niem 
cy w Słowacji nie chcą być mniejszo 
ścią, lecz równorzędnym partnerem 
i dążyć będą do tego, ażeby ich sta 
sunek do Słowaków był unormowany 
przepisami o charakterze konstytu 

cyjnym. 

Gen. Prchala w Chuszcie 
Słowackie Prasowe Biuro donosi: 

w sobotę gen. Prchała odbył konfe- 
rencję z kawpatoruskimi ministrami, 
na której doszło do nieporozumienia, 

gdyż domagał sę on od karpatoruskie 
go rządu ażeby w zupełności podpo- 
rządkował się Pradze. 

Twarda ręka Pragi 
„Dižo“ z dmia 8 marca donosi w , 

artykule „Ręka Pragi nad Karpacką | 
Ukrainą“, że wskutek konfliktu, jaki 

od dłuższego czasu istnieje między 
Pragą a Ohusztem prezydent Czecho 
słowacji zwolnił z zajmowanego sta 
nowiska mimistra Rewaja. Diło uwa- | 
ża, że główną przyczyną zwolnienia 
Rewaja był fakt, że nie zgodził się on - 
na całkowite podporządkowanie fi- 
nansowych i gospodarczych spraw 
Kampackiej Rusi Pradze i że nie zgo- 
dził się na doradcę gospodarczego 
Pragi w Ohuszcie. 

Na miejsce Rewaja został miano 
wany ministrem Stefan Kłoczurak, by 
ły kierownik ukraińskiej frakcji Ag 
ramnej Partii (partia obecnego premie 
ra Czechosłowacji Berana) a obecne 
go prezydialnego sekretarza dla spr. 
politycznych przy kampatoruskim rzą 
dzie. „Diło* uważa, że w związku z po 
wyższą zmianą należy oczekiwać о- 
bostrzonego kursu przeciwko ukraiń 
skiej emigracji i organizacji „Sicz”.   

| KARPIŃSK(EGO. 
USUWA SZYBKO BOLE 
NEWRALGICZNE, ARTRETYCZNE 
REUMATYCZNE 

    

Jako powód powyższego postępo 

kiego natchnienia, pełne czaru i 
świeżości. Wszystkie krytyki zgodnie 
podkreślały to głębokie wrażenie, ja 
kie sprawia „Stabat Mater* na nieu 
przedzonym słuchaczu, 

Jeśli chodzi o koncerty kameral- 
ne, a odbywają się ich setki co mie 
siąc, z rzadka można było tam znaleźć 
jalkieś utwory polskie. Czasem Taus 
manm, czasem Pitelberg; wyjątek o 
czywiście stanowi Chopin. Każdy 
piamista poświęca mu choć trochę 
czasu w swoim recitalu. Cortot, je- 
den z największych dziś pianistów 
świata (mieliśmy przyjemność słu. 
chać go przed kiku laty w Wiidnie), 
wygłosił o nim cykl konferencyj. Sam 
je ilustrował, a wiadomo, że jest zna 
komitym odtwórcą Chopina. Chopina 
wi też były w lwiej części poświęcone 
recital Aleksandra Sienkiewicza. 
profesorą klasy pianistycznej konser 
watorium w Berlinie, oraz Stanisława 
Niedzielskiego, artysty, który w Pary 
żu cieszy się ogromnym  powodze- 
niem. Laureat ostatniego konkursu 
chopinowskiego, Witold  Małeużyńs 
ki, koncertował dwukrotnie. Raz w 

wania Pragi koła czeskie podają, że 
czeskosłowacki rząd przyjął po arbi- 
trażu wiedeńskim zobowiązania wo- 
bec sąsiadów a w szczególności wo- 
bec Węgier i Polski, że dążyć będzie 
Jo utrzymania dobrych stosunków 
sąsiedzkich i dlatego koniecznością 
jest usumąć z politycznego pola dzia 
łania te czynniki, które wywołują nie 
zadowolenia polityki zagranicznej 
Czesko-słowacki rząd równocześnie 
oświadczył, że nie zamierza mieszać 

się do wewnętrznej polityki Rusi 
Karpackiej lecz tylko zastrzega sobie 
prawo regulacji polityki w stosunku 
do zagranicy. 

Rewaj wyjechał w charaktenze nie 
oficjalnym do Berlina, gdzie miały 
odibyć się już od dawna zapowiadane 
narady gospodarcze w sprawie zawa! 
cia umowy hamdlowej między Niem- 
cami a Rusią Karpacką. 

Ula da a L as a 

Otbrzyma ufsta przemytnicza 
w dJugosłasii 

BIAŁOGRÓD. (PAT.) Władze policyj- 
ne zlikwidowały dobrze zorganizowaną 
bandę przemytników, którzy usiłowali wy 
wieźć za granicę sumę, sięgającą 40 mi- 
lionów dolarów. Banda posługiwała się 
walizami o podwójnych dnach, ukrywano 
również wywożoną walutę w torebkach 
kobiecych i pantoflach, 

Członkoie bandy rozwijali bardzo 0- 
żywioną działalność w południowej Ser- 
bli, gdzie liczne rodziny otrzymywały de- 
wizy lub czeki od swych krewnych, pra- 
cujących w Ameryce. 

MERZIEB GREC KODY TTEFSZRTZE POETY ZTOZZZOOS ZR S Z ROD SORARE DO OOCOOOY ZE D 

sitaire. Ten ostatni koncert w całoś 
ci złożony z wiworów Chopina był o- 
gromnie udany i ściągnął rzesze mię 
dzynarodowej, przeważnie  studene- 
kiej, publiczności. 

Stowarzyszenie Młodych Muzyków 
Polaków w Paryżu zapowiedziało 
cykl audycyj, poświęconych różnym 
okresom muzyki polskiej. Dwa z 
nich, o tańcu polskim we Francji o- 
raz o Chopimie, cieszyły się znacz- 
nym powodzeniem. Poprzedzone po 
gadankami prof. Opieńskiego oraz i- 
lustrowane muzyką, stanowiły miłe i 
kulturalne wieczory. Dwa następne 
koncerty z tego cyklu mają za temat 
mnmzyłkę polską w w. czternastym i pie 
imastym oraz polską muzykę ludową. 

Właściwy sezon muzyczny rozpo- 
cznie się dopiero z końcem marca 
Już dziś zapowiedziano kilka pols- 
kich recitali, np. Wamdy Piaseckiej, 
audycję muzyki polskiej w „La re 
vue Musicale' itd. Miejmy nadzieję, 
że będzie ich więcej i że dawne tra- 
dycje, kiedy to muzyka po'ska zaj 
mowała poczesne miejsce w progra- 
mach paryskich, odżyją na nowo.   Ambasadzie, drugi raz w Cite Univer erni. 

Każda kobieta winna mieć dziew- 
częcy wygląd i brzoskwiniową cerę. 
W ten sposób zdobywa powodzenie ; 
i miłość mężczyzny, którego kocha. *- 
Nic zaś nie przyczynia się w tym 
stopniu do prawdziwego _ piękna- 
promiennej cery-co olejek oliwkowy I 

  

  

   

       
     
     

        

   

  

      
      

    

  

Podróże 1 sporty niszczą cerę. Mą- £ 
dre kobiety strzegą swego uroku 
przy pomocy olejku oliwkowego, | 
który jest niezastąpiony dla utrzy- MA 
mania gładkości skóry. Palmolive 
daje korzyści tego naturalnego za- 
biegu przez proste, codzienne uży« 
cie go do twarzy i kąpieli. 

  

        
        

  

     

  

Nożycami przez prasę 
UNIA POLSKO-CZESKA 

Pod takim tytułem poseł Sanojca 
umieszcza w „Kurjerze Polskim'* fan- 
tastyczny projekt „Unii Polsko-Czes 
skiej'* „na wzór dawnej Polsko-Litew 

skiej”, do której zaprasza później 
i Węgrów. 

Naród czeski i naród węgierski 
mają w swych rękach dziś los, Gdy 
przegapią tę godzinę i nie zdobędą 
się na inicjatywę, dużo siracą. 

Zdaje mi się, że z Pragi winna wyjść 
następująca inicjatywa: winni mężowie 

słanu państwa czesko-słowackiego przy 

być do Warszawy i udać się na Za- 
mek do Pana Prezydenta Polski. Powin 

ni przyjechać nie w odwiedziny, tylko 

powinni w ręce Pana Prezydenia Pol- 
ski złożyć losy swego kraju. Powinni 
wysiąpić 1 inicjalywą złączenia Cze- 

cho-$łowacji z Polską fak, jak kiedyś 
z Polską ziączyła się Litwa i Ruš. 

W owych czasach dawnych narody 
te, co dziś tworzą państwo czeskosło- 
wackie, miały zamiar złączyć się z zie- 
miami Rzeczypospolitej. Ale nigdy 

nie mogly się zdecydować. Działo się 
to za Jagiellonów. Nie umiano trafić 
z Pragi do Krakowa. 

Bardzo piękny projekt, mimowoli 
jednak przychodzi na myśl wierszyk 
Boy'a. 

„W tem to cały jest ambaras, 
żeby dwoje chciało naraz*, 

KIEDY POWSTAŁA PIERWSZA 
MYŚL KANAŁU BAŁTYK — MORZĘ 

CZARNE? 

Z okazji poruszonego w przemó- 
wieniu min. Gafenco projektu kanału 
Bałtyk—Morze Czarne (pierwsze pra- 
ce rozpoczynają się w obu państwach 
za kilka tygodni). „ABC“ przypomi- 
na, że projekt ten istniał już za cza- 
sów Zygmunta Starego i Zygmunta 
Augusta. 

Min. Gafencu mówił o dwu dro- 
gach: lądowej Warszawą — Saloniki 
i wodnej Gdynia — Galacz. Nie po 
raz pierwszy w Polsce powstaje kon- 
cepcja połączenia Morza Czarnego z 
Bałtykiem; w okresie świetnego rozwoju 
Polski Zygmuntów dynastii Jagiello- 
nów sprawa była poważnie rozważana, 
Ta kilkosefletnia tradycja dowodzi, że 
połączenie wybrzeży Bałtyckich z Ga- 
laczem nie jest dziś kwestią koniunktu 
ry politycznej, ale linii polskiej poli- 
tyki zagranicznej, linii polskiej ekspan- 
sji wypływającej z położenia geopo- 
litycznego Polski. Jedynie polityka, 
która opiera się na takich założeniach 
nieprzemijających może istotnie sių. 
żyć narodowi. 

Obok jednak tego aspektu  histo- 
rycznego z zagadnieniem tym łączą 
się sprawy dziś specjalnie  aklualne 
Pierwsza wynika z wzięcia pod uwagę 
jako drogi wodnej Prutu. Przekopanie 
kanału Prut — San dałoby połączenie 
z zagłębiem śląskim, co mogłoby mieć 
ogromne znaczenie gospodarcze nie 
tylko dla Polski, ale @г wszystkich 
krajów basenu. 

Do prac ziemnych należałoby użyć 
w organizacjach przymusowych ele- 
menty, które są dziś plagą wsi i miast. 
Przynajmniej zmniejszyłoby się nie+ 
60 nożownictwo. 

й 
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Spotkania z aktorami 

„KURIER“ [4744]. 

° и ой, от 1 об ЗОГА — 
ujrzy prowincja w sztuce Cwojdz'ńskiego 

„Człowiek za burtą" 
Publiczność wileńska, oraz prowincji 

wiłeńskiej, zna ad dawna państwa Ścibo- 

rów z teatru na Pohulance. P. Eleonora 

Ściborowa, bez przesady można tak po- 
wiedzieć, aktorsko narodziła sią przecież 

| dojrzała na deskach tutejszego teatru. 
Wacława Ścbora  pamięłamy wszyscy 
m. in. jako pełnego temperamentu, swa- 
dy i gestów amanta, swobodnie a zawsze 

właściwie poruszającego się na scenie, 
P. Irena HOreckū jest natomiast ar- 

tystką łódzkich i warszawskich teatrów. 
Grała w jaraczowskim  „Ałeneum”, w 

teatrze „Kamerainym” Adwenłowicza i in. 

Państwo Śc.borowie półłora roku te- 

mi WORECZKA OE POCO AAÓCKA 

Kaci prawnej 

Kiedy umowa Zbiorowa 'а 
praGOdóWcĘ 

Powód K. wniósł pozew przeciwko 

f.mie Cukrownia i Rafineria: „Sokołów” 

Sp. Akc. o 5.433 zł i 10 gr tytułem zaopa- 

trzenia emeryłalnego za czas od i paź- 

dz.ernika 1928 r. do 1 marca 1934 r., wy-, 

jeśniając, że jest emerytem Fabryki i Ra- 

finerii „Elžbietow“, uprawnionym do 

świadczeń emerytalnych na podstawie co 

rocznie zawieranych umów zbiorowych 

dzy Związkiem Zawodow. Cukrowni b. 

Król. Kongresowego, Wołynia, Matopoi- 

ski i Śląska, a Związkiem Zawodowym Pra 

oeowników Cukrowni w Polsce. 

Pozwana firma powództwa nie przy- 

znała, twierdząc, że powód nie był nig- 

dy jej pracownikiem, że Spółka Akc. Fa- 

bryka i Rafineria „Elżbieta”, w której po- 

wód prcował, zosłała zlikwidowana i o- 

becnie n.e istnieje, że umowy zbiorowe 

powołane w pozwie, nie dotyczą powo- 

da, który nigdy w opozwanej firmie nie 

pracował, że wreszcie pozwana”firma nie 

przyjęła praw i zobowiązań Spółki Akc. 

Fabiryka i Rafineria „Elżbietów”, lecz je- 

dynie dokupiła dobra nieruchomie ziem- 

skie „Elżbietów od Banku Handlowego, 

który dobra te nabył na licytcji i że po- 

wód winien był pretensje swe skierować 

do masy upadłości Spółki Akc. Fabryka 

i Rafineria „Elżbietów”. 

Sąd Okręgowy powództwo uwzględnił 

a Sąd Apelacyjny wyrok zatwierdził. 

Sąd Najwyższy (orz. CI 1937/35) za- 

skarżony wyrok Sądu Apelacyjnego uchy- 

It i sprawę przekazał do ponownego 

rozpoznania. Sąd Najwyższy uznał, że 

umowa sama przez się żadnych praw dla 

osób trzecich nie stwarza, pracownk 

związany taką umową wtedy korzysta z 

dobrodziejstw umowy zbiorowej, gdy łą 

azy go stosunek pracy z pracodawcą rów- 

nież związanym umową zbiorową. 
W związku z powyższym orzeczeniem 

Sąd Najwyższy ustalił tezę prawną: „Na- 

bywca nieruchomości, należącej do zlik- 

widowanego przedsiębiorstwa i prowa- 

dzenie w niej takiego samego przedsię- 

błorstwa oraz przystąpienie nabywcy do 

umowy zbiorowej, w której uczęstniczył 

właściciel zlikwidowanego przeds.ębiorst- 

wa, nie daje pracownikom zlikwidowane. 

go przedsiębiorstwa w stosunku do na- 

bywcy, który nie zawarł z nimi umów in- 

dywidualnych, żadnych uprawnień z po- 

mienionej umowy zbiorowej”, 
$ 

Jedna z form wypowiedzenia pag 
Zaxład  pracy-kopalnia = wypowie- 

dzłała wszystkim pracownikom umowę, 

wyw: eszając o tym ogłoszenie w obrębie 

ze. „du pracy twierdząc, że unierucham:a 

kopalnię. Po pewnym czasie postanowił 

zanząd w %opalni nie przerywać pracy, 

lecz tylko zmniejszyć ilość pracowników. 

Wówczas zgłosił się do pracy pewny ro- 

botnik, który w dniu wywieszenia ogło- 

szenia w kopalni leżał w szpiłalu, nie 

przyjęto go do pracy i oznajmiono mu, 

że jest zwolniony. 

Równocześnie kopalnia wytoczyła 

przeciwko . temuż robotnikowi pozew o 

ustalenie, że stosuńek służbowy zawarty 

między nią a wspomnianym robotnikiem 

został rozwiązany. Sąd Okręgowy po- 

wództwo oddalił, Sąd Apelacyjny wyrok 

$ąu Okręgowego zatwierdził, 

Na skutek złożonej kasacji przez po- 

wódkę-kopalnię rozpoznał / powyższą 

sprawę Sąd Najwyższy (C 1lI1606/35) i ka- 

sację oddalił ustalając tezę prawną: „Og- 

łoszenie v wypowiedzeniu stosunku pra- 

cy, jest skuteczne do wszystk'ch pracow- 

ników, którzy mogą przeczytać wywieszo. 

ne ogłoszenie, lecz nie może być sku- 

łeczne do tych pracowników, o których 

administracja zakładu wie, że ogłoszenia 

przeczytać nie mogą, jak chorzy w szpi- 

tałach, znajdujący się na urlopie itd.". 

5.   

mu opuścili Wilno. Pyłam więc p. Ści- 
bora o ich „pozawileńskie" losy. 

— Po Wilnie przyszedł Toruń. A więc 
zupełnie inny pod każdym względem te- 

ren... 

— | jak poszło w Toruniuł 

— Doskonale. Odrazu zdołaliśmy s:ę 
zaaklimatyzować. Przyjęto nas najžycali- 

wiej... 

„Jan“ Bus-Feketego, „Dar poranku”, 

Forsana, „Gdzie diabeł nie może” Niewia 

rowicza — oło kilka tytułów sztuk z „ka- 

dencji" toruńskiej naszych artystów. Dwie 

osłatnie p. Śc.bor sam reżyserował, 

Po Toruniu przyszła Warszawa. Pań- 

stwo Ściborowie występowali w teatrze 
Malickiej, teatrze — jak wiadomo — cie 

szącym się bezkonkurencyjnym powo- 

dzeniem. 

— A teraz? 

— Teraz, jak pan widzi — ušmiecha 
się p. Śc bor — jesteśmy w Wilnie. Przy- 
jechaliśmy na skutek miłego zaproszenia 
dyr. Pobóg-Kielanowskiego. Spenetrujemy 
prowincję wileńsko.nowogródzką w cha- 
rakterze „teatru objazdowego”. 

— Jakże Wilno? 

— Kto raz Wiino poznał, zawsze 
chętnie powraca. Wyświechłany to banał, 
niemniej wiern e oddaje treść rzeczywi- 

słości. 

— Oczywiście, odwiedził pan „swėj“ 

teatr na Pohulance? 

— To były pierwsze moje kroki. Wi- 

działem „Zazdrość i medycynę”. Odnio- 
słem jak najlepsze wrażenie. 

— Co państwo przywieźli dla naszej 

prow.noji? 

— Sztukę Antoniego Cwojdzińskiego 
pl. „Człowiek za burtą”, 

Cwojdzińskiego nie trzeba reklamo- 
wać, Od dobrych paru lat cieszy się za- 
służonym rozgłosem jako autor komedyj 
„popularyzujących”... teorie naukowe. Za 
lety Cwojdzińskiego to potoczysty, 

| wartki strumień dialogu, skrzący s.ę dow- 

cipem, zwięzłość budowy scenicznej ut- 
worów, konsekwencja w zawiązywaniu 

| przeprowadzaniu konfliktów. 

EECERGE PO OREW ACZ PRE RAKA ITA 

      

OBSTRUKCJĄ 
Przeczyszczające pigułki 
Ro znak ochronny 
„GORAL“. Działają łagod- 
nie. Stosuje c ROSE 
miernej o tele óbne 
pudełko a $ sztuk w ce- 
nie 0.15, a 15 sztuk 0.40 

ALDOZA:    

  

ILE ZM. OCHR. 

mGÓRAL”      
Tik dei a AE ERROR SA 

Paradoksy 

— Ta sztuka — mówil p. Ścibor — 
ma wszystkie walory innych szłuk tego 
autora. Ponadto jest o tyle rewelacyjn.ej- 
szą, że mniej niż inne zawiera „teoril nau- 
kowej”... 

Tło sztuki: „żeglarsko-sportowe"”. On, 
ona i rybaczka. Dzięki zdrowemu rozsąd- 

ściu do życia — on i ona dostrzegają 
swój cel. Oczywiście, w małżeństwie. Cel 
na ogół łatwy, ale autor doprowadza do 
niego w sposób frapujący, pełen zasko- 
czeń, humoru nie pozbawionego wykwinł 
nej pikanterii i pomysłowości, 

Komedia ta napewno wszystkim do- 
starczy „aiłej rozrywki, wspaniałej okazji 
do śmiechu. 

Ujrzy ją — jak nadmieniłem — pro- 
wincja wileńsko-nowogródzka, poczyna- 
jąc od Oszmiany, poprzez Lidę, Szczu- 
czyn, Brasław, a kończąc na Głębokiem. 

Jeszcze pyłam z zazdrością i niepo- 
kojem, czy Wilno „dzielna trójka” artys- 
tów złośliwie chce ominąć? 

— Ależ bynejmniej — zapewnia pan 
Ścibor — będziemy z „Człowiekiem za 
burtą” i w Wiln'e. Jednak dopiero gdzieś 
w końcu marca, Po powrocie z objazdu. 

„Trzymamy za słowo” i wierząc w 

przyrzeczenie, życzymy zasłużonego po- 
wodzenia na prowincji! 

h. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

  

Koncem Przemysłu Gumowego 5. A. 

„Amdal-Pepege”, posiadający własne zakła- 
dy w Lidzie oraz dzierżawiący zakłady 

„Popege“ w Grudziądzu, zatrudnia u siebie 

ponad 2600 robotników oraa kilkuset urzęd 

ników, wybitnie pnzyczyniając się do rozła 

dowania bezrobocia. Zarząd 5. A. z Prezesem 

S. Mełupem na czele w miarę możmości sta- 

ra się zatnudnić jak największą ilość :0- 

robotników 1 zawsze chętnie uwzględnia 

wszelkie postulaty swych pracowników. 

Chociaż nieprzychylne warumki atmosferycz 

ne spowodowały obecnie niewielką ilość 

zamówień, zwłaszcza ze strony instytucyj 

państwowych, zarząd firmy stanał się o za- 

tnucnienie największej liczby robotników 

przez pełne 6 dmi w tygodniu. Konieczna, 

ze względu na forsowną produkcję w sezo 

nie remonty maszym, zarząd stara się prze 

prowadzać w możliwie najkrótszym czasie,   aby skrócić przymusowe przerwy w pracy 

LOCKE я 

życia ame 

  

kowi rybaczki, jej „chłopskiemu” podej- | 

Turn'ej szachowy 
7 шагса br. w podoficerskim klubie gar 

nizonowymm w Wilnie, ul, Mickiewicza 11, 

rozpoczął się LI drużynowy turniej szacha 

wy o podoficerskie mistrzostwo 

Korpusu Nr. III na rok 1939, 

Na turniej zgłosiły swój udział następu 

jące drużyny podoficerskie: Białystok, Gro 

dno, Lida, Nowa Wilejka i Wilno. 
Mecz odbędzie się na czterech szachow 

nicach, o nagrodę przechodnią  Podoficer 

skeigo Klubu Garnizonowego Wilno, ufun 
dowaną w roku 1937. 

Mecz budzi zaciekawienie, ponieważ ty 

tuł mistrzoskiej drużyny DOK III i nagro 
dę przechodnią w roku 1937 i 1938 zdoLy 

ła drużyna wileńska, a do zdobycia nagro 

dy na stałe trzeba hrzy razy zostać mist- 

czem DOK. Zakończenie turnieju 11 marce 

Kto może sp zed w.ć 
na uliczch gazety 
W związku z wejściem w życie nowe- 

go prawa prasowego Starostwo Grodzkie 

przypomina, że trudnić się uliczną sprzeda 

żą czasopism mogą tylko te osoby, które 

zgłoszą o tym Starostwu i otrzymają pot- 

wierdzenie zgłoszenia. Zainteresowani mogą 

wydrukowane zgłoszenie otrzymać bezpłat- 

nie w godz. 10—12 w Starostwie (u woźne 

go w szatni). Zgłoszenia te będą wydawane 

bezpłatnie tylko w terminie do 20 marca br 
EREEPEPEG OC + 

KAŻDY, kto zgłosi do naszej 
administracji dwóch: nowych 
prenumeratorów (jednym z nich 
może być sam zgłaszający), 0- 
trzyma premium w postaci ob 
razu (barwna reprodukcja o 
wymiarach 34,5 na 28,5 cm) je- 
dnego z malarzy wileńskich 
(Śleńdzińskiego, Jamontta, Rou 
by lub innych), Kto zgłosi 5 no- 
wych prenumeratorów, otrzy- 
ma 3 plansze. 
WPŁACAJĄCY prenumeratę po- 
cztą winni na odwrocie blankie- 
tu rozrachunkowego podać, na 
czyją premię ich prenumeratę 
należy zaliczyć. 

+" ema 

  

  

Przedłużen e umowy zbiorowej w zakładach 
„ARGAL-FEPEGE" 

Takie stanowisko dyrekcji apotyka się z 

pełnym uznamiem zatrudnionych w zakła: 

dach robotników. 

Ostatnio została zawamwta zarówno w 

Grudziądzu, jak i w Lidzie umowa zbioro- 

wa na rok 1939/40 na niezmienionych wa 

nunkach j z przedstawicielami wszystkich 

związków. Obie fabryki, leżące na przeciw 

ległych krańcach Polski mimo przejściowe 

go sezonu pracują normalnie, przy  nier- 

mniejszonych załogach robotniczych. 

W najbliższym czasie odbędzie się w Li 

dzie uroczystość poświęcenia olbrzymich, 

wybudowanych według najnowszych wyma 

gań architektury fabrycznej żelbetowych 

gmachów fabrycznych, w których będą uru 

ohomiome nowe działy.   
1 W nowych działach fabryki zostanie roz 

| poczęta produkcja artykułów technicznych, 

| skórgumy, opon itd. 

  

rykańskiego 
Na bardziej cec:ą młodzieńca, który przerzuca się co pół roku 

z konkurencji do konkurencji... 
Znamy pisarz amerykański, Sinclair Le 

wis, zadebiutował niedawno na scenie no 

wojorskiej w charakterze... alktora. Przy te 

okazji prasa przypomina, że słynny autoz 

„Babbita”* był już kolejno dozorcą, ke'ne 

rem, subiektem, dziennikarzem, mówcą . 

iwcą. Kolekcja zawodów bogata, ale 

bynajmniej nie bije rekordu, ustalonego on 

giś przez Jacka Londona. Jeden zaś z wybit 

nych pisamzy, który teraz zarabia miliony 

w Hollywood, był poprzedno: bokserem, mle 

czarzem, akrobatą, nauczycielem pływania 

marynarzem, pomocnikiem słynnego gaug 

stera, murarzem, nurkiem, a nawet podoh 

no — wlamywaczem! Taka jest właśnie cha 

rakterystyka życia amerykańskiego. W prze 

ciwieństwie do starej Eumopy, gdzie długo 

łetnie doświadczenie w jednym zawodzia 

zapewnia dobre stanowisko, w Ameryce naj 

bardziej cenią udzi rzutkich niestałych 

którzy nie wahają się dziesięciokrotnie roż 
poczynać życia od nowa w poszukiwaniu 

fortuny. 

Ba, nawet warunkiem powodzenia życio 

wego w Stanach Zjednoczonych jest częsta 

zmiana zawodu, a nie pójście za głosem po 

wołania, częsta zmiana firmy, a nie wier 

ność dla jednego przedsiębiorstwa, wresz- 

cie młodość i intryga, a nie doświadczenie 

i lojalmość. Najbardziej cenią tam młodzień 

ca, który przerzuca się co pół roku z kor 

kurencji do konkurencji. Jeśli tak częst: 

zmiany udają mu się, to znaczy, że jes: 

zdolny i utalentowany. Podobno zresztą 

powszechny kryzys gospodarczy utempero- 

wał nieco pracowników, Przerzucanie się z 

przedsiębiorstwa do przedsiębiorstwa nie 

jest już tak łatwe. Prezes jednego z najwięk 

szych trustów oświadczył niedawno pewne 

mu dziennikarzowi: 

— Przed rokiem 1929 co czwarty pra- 

cownik opuszczał nas w oiągu roku dła ob 

jęcia lepszego stanowiska, dziś czymi to ra 

łedwie co dziesiąty... 

Wszystkie te zmiany stanowisk można 

sobie doskonale wytłumaczyć nawet w obli 

czu miilionowego bezrobocia, bo łatwiej jest 

zmienić zajęcie, gdy się coś posiada, n.ż 

postać zatrudnionym w razie bezrobocia 

Jeden z businessmanów szczerze i dość 

brutalnie wyjaśnił to francuskiemu dzienni 

karzowi, Pierre Tissepre: 

— Przyznaje, że nie jest to bardzo ludz 

kie, ale tu nie idzie o ludzkość, tylko o za 

robek! Jeśli ktoś jest bez pracy, zmaczy to, 

W LITWIE zgłoszenia na pre- 

numeratę „Kurj. Wileńskiego* 

przyjmują: F-ma „SPAUDA* — 

Kaunas, Maironio 5-a; Księgar- 

nia „STELLA“ — Kaunas. Pre- 

numerata miesięczna 5 litow   

że albo nic nie umie, albo tež nię ma szczę 

ścia, w obu wypadkach taki człowiek jest 
zbędny. Przeciwnie, chłopak, który pracuje 

u jednego z moich konkurentów, interesuje 

»nie mocno. Jeśli jego praca zadawalnia 

mego konkurenta, prawdopodobnie zadowoł 

ni i manie, A jeśli ów młodzieniec pragnie 

polepszyć swój byt, znaczy to, że jest am 

bitny, U mnie zawsze znajdzie się miejsce 

dla ludzi ambitnych! Zresztą może jego 0- 

dejście wprowadzi do firmy konkurencyj 

nej nieco zamieszania i bałagamu. 

Nie nałeży bynajmniej sądzić, że wszys 

cy Amerykanie przerzucają się z miejsca na 

miejsce, albo z branży do branży bez celu, 

bez płamu. Większość z nich czyni to w 

sposób racjonalny. Młody subiekt w wiel- 

kim magazynie nowojorskim w następują - 

cy sposób objaśnia plan swojej kariery: 

posady wice-dyrektora w nragazynie na pr 

wineji. Będę musiał tam posiedzieć z rok. 

po czym będą mógł wrócić tutaj ną stano 

wisko kierownika działu. I zmowu po roku 

będę musiał pojecheć po raz drugi na pro 

ncję, tym razem już jako dyrektor. Dal 

szym etapem kariczy będzie stage w wiel- 

kim mieście, jak Baltimore czy Boston i 

wreszcie będę mógł starać aę o posadę dy 

kie te fazy zajmą mi około 8 czy 10 łat, ałe 

warto, bo nasz dyrektor zarabia 20.000 do   larów rocznie! 

— Pobędę tutaj rok, polem poszukam ; 

rektora magazynu w Nowym Jorku. Wszyst : 

Okręgu | 

  

Pół żartem, pół serio 

  

Naukowa Organizacja 
pracy 

Wycieczka wileńskiego Studium  Rolni- 

czego zwiedza wzorowy majątek ziemski 

Jeden z akademików zauważył, że opo 

dal wejścia do obory stoją dwie psie ba- 

dy: mała i duża. $ 

W małej siedzi ratlerek, w dużej olbray 

mi kundel podwórzowy. Właściciel majątku 

zagadnięty na ten temat, wyjaśnia: 

— Zasadniczo podwórza pilnuje ten dw , 

ży kundel. ale muszę się panom przyznać, 

że jest to śpioch nałogowy. Musiałem ma 
dodać do pomocy czujnego ratlerka. Gdy 

ktoś obcy zjawi się na dziedzińcu, ratlerek 

budzi kundla, ten zaś zaczyna ujadać.. 

M lioner 
— Spójrzno na tego grubasa, co wyska+ 

da z samochodu. Wszyscy mówią, że jest 
milioneremi. A przed dwoma  miesiącam$y 
kiedym go poznał, dosłownie nie miał mk 

sobie koszuli. 

— Gdzie go poznałeś? 

— W łaźni! 

Zsjęto sę 
spóźniałskimi 

„Kurier Polski'* donosi: 
„Władze administracyjne pracują nad do 

prowadzeniem do prządku regulaminu kia 

warszawskich. 

Stwierdzono, że wyświetlanie obrazów 

rozpoczyna się pumktualnie, natomiast wiele 

uwag nasunęło komisji lustracyjnej wpiusa- 
czanie na salę publiczności podczas wyświe 

tlania obrazu. 

W związku z tym powstał projekt, aby 

w kinach zarezerwowamo część miejsc, prze 

zunaczając je wyłącznie dla spóźniających się 

widzów. Projektodawcy sądzą, że tym spo 

sobem zapobiegnie się krążeniu publiczno 

ści po widowni w poszukiwaniu miejsc, co 

utrudnia obserwowanie obrazu wodzomw 

znajdującym się już na salė“. 

Dobrze byłoby, gdyby i nasze władze ad 

ministracyjne odwiedziły kina. właszcza że 

ostatnio idą dosyć ciekawe fiłmy i nada- 

rza siię okazja połączenia przyjemnego z pe 

| tytecznym. 

Sentymentalne 
t warzystwo 

Jędrzej Śniadecki jest autorem „Ustaw 

sentymenialnego towarzystwa”, napisanych 

dla stowarzyszenia kobiet, fikcyjnego co pra 

wda, lecz z wiełką znajomością psychiki tej 

płci. Proszę: 

ART, V. — Gdyby której z członków do 

wiedziono, że się daje rządzić mężowi lub 

cierpliwie znosi jego impertynencje, ma być 

oddałona natychmiast... 

ART. VIII. — Żadna z członków nie bę- 

dzie brała na wieczory, kasyna, bale iub 

pikniki sukni takiej, jaką ma którakolwiek 

z jej towanzyszek: bo to bywa przyczyną nie 

przyjaźni i ostrych przekąsów. Dlatego bę- 

dzie przed każdym balem zwolama sesja, na 

której się członkinie o ubiory ułożą. 

ART. X. Nie będzie wolno mówić naraz 

więcej, jak trzem członkom, wyjąwszy pre- 

zydującej, która ma prawo mówienia zaw- 

sze i ciągle... 

ART. XIV. — Gdyby ktokolwiek z człon 
ków miał pospolite imię, co dla prostact- 

wa rodziców często się zdarzyć może, tedy 

za wnijściem do towarzystwa przybierze I 

mię xnne, z najsentymentalniejszych roman 

sów wyjęte... 
Dziś ten artykuł musi być zmodyfiko- 

wany na rzecz przymusu przybierania #- 

mon gwiazd filmowych!!! 

"prostowanie 
We wczorajszym numerze podaliśmy 

wiadomość o wynikach konkursu wystaw 

sklepowych. W notatce tej został podany 

przez przeoczenie mylny adres firmy 
W. Nowlckl, która uzyskała za całość   wysławy dypł?m uzn%nia ze specjalnym 
wyróżnieniem, mieści się zaś przy uł. 
Wielkiej 30, nie Wileńskej 30, jak 
było wydrukowano. 

 



    

KRONIKA 
MARZEĆ -ОН "Franciszki Rzymianki 

: g Jutro: Wiktora M, 

Czwartek 
| Wschód słońca — g. 6 m, 51 
Zachód słońca —= go 5 m, 09 

"| Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
„w Wilnie z dn. III. 1939 r. 

*_ Ciśnienie 749 
Temperatura średnia + 1 
Temperatura najwyższa -- 4 
Temperatura najniższa 0 

Opad 0,3 
* Wiatr: południowo-zachodni 

Tendencja barom.: powolny spadek 
eknienia. į 

z 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

tek.: Jundziłła (Mickiewicza 33); S-ów 
Mańkowicza (Piłsudskiego 30); Chróścic- 
kiego i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); 
F.lemonowicza | Maciejewicza (Wielka 
29); Petkiewicza i Januszkiewicza (Zarze. 
cze 20). żę 

Ponadto stale dyżurują apieki: Paka 
(Aniokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
| Zajączkowsk.ego (Wiłoldowa 22). 

MIEJSKA. 
— 250 krzyży ustawi Magistrat na emen 

tarzu wojskowym. W związku z przeję- 
«siem przez miasto opieki nad wszystkimi 
ementarzami  wileńskimi — Magistrat na 
ostainim posiedzeniu postanowił doprowa- 

<kić do porząlku cmentarz wojskowy na 
4mitokolm. W tym celu postanowiono pole 

„ ©6 betonowni miejskiej wykonanie 250 
krzyży bebonowych, które ustawione będą 
Ra opuszczonych grobach żołnierskich. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZ. 
‚ — Zarząd Poskiego Towarzystwa Krze- 
wienia Wiedzy Handowej i Ekonomicznej 
w Wilnie podaje do wiadomości х 

iż w dniu 23 marca 1939 roku o godz, 19 
w pierwszym terminie, a o godz. 19,30 w 
drugim terminie odbędzie się Walne Zebra 
pie Towarzystwa w lokalu Instytutu Nauk 
Handlowo- wczych w Wilnie, ul. Ja- 
giellońska 2, tnzecie piętro. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
„Europa przed nowym konfliktem”, 

"demokratyczny podaje do wiadomości, 
we czwartek 9 bm. w sali Stow. Techni- 

przy u. Wileńskiej 33, odbędzie się od- 
płk. Januarego Gnzędzińskiego na te- 

it „Europa przed nowym konfliktem”. Po 
o godz. 20. Wstęp 50 gr. Dla młodzie 
ącej się — 30 gr. 
W ramach powszechnych wykładów, 

zorganizowanych przez T-wo Rozwoju Ziem 

tp
u 

45
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Wschodnich w dmiu 9 marca (czwartek), dy 
rektor ZPT, Józef Lóyyon wygłosi od 

Ww. 
gkrusja. Odczyt odbędzie gmachu głó 
wmym U. S. B. (u. Świętoja inka 10) w sali 
dziewiątej Początek o godz. 18,15. Wstęp 

RÓŻNE. 
— Starostwo Grodzkie Wileńskie ukara 

ło 15 osób za to, że nie zgłosili się na kurs 
służby dozorowania w Wilnie, w celu oć 

bycia przysposobiemia w zakresie OPL i 

O. P. Gaz. MOŻA : 

—Polskie Biuro Podrėžy „Orbls“ organi 
zuje wycieczkę do Rygi w dn. 5—10 kwieinia 

br. Cena udziału zł. 56— Zapisy tylko do 
dnia 26 marca br. 

uOWOGROCZKA 
— Nowa placówka PCK. _ Staraniem 

garsiki ludzi z p. Janiną Strawińską na cze 
le, założony został w Nakryszkach gm. 
zdzięciołskiej (na pograniczu powiatów 
nowogródzkiego, szazuczyńskiego i sło- 
nimskiego) ośrodek zdrowia, otwarcie któ 
rego dokonano w ub. niedzielę przy u- 
ae miejscowej ludności, ponad 500 

„Powołanie do życia tej placówki po- 
dyktowane zostało brakiem w pobliżu 

jakiejkolwiek pomocy lekarskiej, gdyż 
miejscowość ta leży w odległości 40. km 

od Nowagrėdka i 15 km od Zdzięcioła, 
wśród „łarych drzew i pustkowi, gdzie od 
niepamiętnych czasów jedynymi  eskula- 
pami są znachorzy, zamawiacze | babki. 
Wykorzystując więc wolny budynek gmin 
ny, znajdujący się akurat po środku 11 
dużych wsi, dziedziczka z Nakryszek zor- 
ganizowała Koło Polskiego Czerwonego 
Krzyża, do którego zgłosiło akces od ra- 
zu około 100 członków; poruszyła wszy- 
sikie sprężyny i przy pomocy dra Żura- 
kowsk.ego, naczel. wydziału zdrowia urzę 
du wojew., zorganizowała lokalny ośro- 
dek zdrowia z stałą rutynowaną pielęg- 
niarką i z dojeżdżającym na razie leka- 
rzem w osobie p. Adama Tubisa z Lidy, 
który podjął się trudu dojeżdżania co ty- 

dzień. ; : * 

Na otwarcie przybyli 2 Nowogrodka 
pp.: naczel. dr Żurawski,  wicestarosta 

Czaykowski, piezes PCK dr Szymanowski 
I lekarz powiat. Piekarski. Aktu powięce- 

nia dokonał, ks, dziękan z Zdzięcioła. 

LIDZKA | 
— Dobra posada do objęcia w Lidzie, 

Obwód Ligi Morskiej i Kolonialnej w Lidzie 
je kierownika biur. i instuuktora 

L. M. K., Kandydaci yyimni się wykazać u- 
kończeniem szkoły średmiej i znajomością bu 

Przeišc.e na prawosławie 
powodem zamachu samobójczego 

W mieszkaniu Zachariasza Nonkina w 
Święclanach, w zamiarze pozbawienia się 
życia zatruła się esencją octową jego 

„?2-letnia siostra Franciszka Ananiczowa. 

Powodem samobójstwa były nieporo- 
zumienia z bratem powstałe na ile jej | 
przejścia na prawosławie. (<). 

16-letni uczeń zastrzelił się 
w p.czekalni szkoły powszechnej 
W Daugieliszkach, w poczekalni miej | rowicz, syn komendanta miejscowego po. 

scowej szkoły powszechnej, wysirzałem  sterunku policji. 
z tewojweru w skroń odebrał sobie życie Powodu samobójstwa na razie nie us- 
16-letni uczeń tej szkoły Czesław Komo-  talono. (<). 

„KURIER“ [4744]. | 

Miasteczko robotnicze 
powstanie w Wilnie kosztem 1.500,000 zt. 

Do Wilna przybył delegat Towarzyst- | z dwu mieszkań oraz ogród warzywno. | ferminową pożyczkę w wysokości półtora 
wa Osiedli Robotniczych. Przyjazd jega owocowy. Osiedla będą wydzierżawiane 
wiąże się z projektem władz miejskich ! robotnikom I bezrobotnym za stosunkowo 
wybudowania w roku bieżącym wzdłuż niedużą opłatą. Uprawa zaś ogrodu bę- 
ulicy Grochowo-Zbożowej osiedli robote 
mlczych. Na ten cel przeznaczyło miasto 

| 25 hektarów. Na jedno osiedle przypad. 
nie ćwierć hektara. Wznosić się na nim 
będzie murowany domek, składający się 

chaltert, Pierwszeństwo mają ' absołwenci 
gimnazjum ka. ks. pijarów w Lidzie (byli 
członkowie Kola LMK tegoż  gimnazjun). 
Podania należy kierować do Obwodu LMK 
w Lidzie. Bliższych informacyj, oraz warun 
ków uposażemia zasięgnąć można u wice- 
prezesa Obwodu p. izajasza Kuczyńskiego 
(Kasa Skarbowa). | 

GIEŚWIESKA 
Sprawy owocowe, OTO i KR w zwię- 

zku z organizującym się zbytem owoców 
z terenu powiału przez spółdzielnię owo- 
carską — wysłało kilku kandydatów na 

specjalny kurs do Warszawy „mający na 
celu przeszkolenie ich w pakowaniu i sor- 
towan'u owoców, O ile warunki i urodzaj 
dopiszą, to w br. zamierza się eksporło- 
wać około 100 wagonów owoców, 

— Młodzież wiejska na FON. Koło 
Młodej Wsi w Kuncowszczyźnie, gm. za- 
ostrowieckiej złożyła na FON 50 zł. 

— Nowe kółka rolnicze. OTO i KR 
zorganizowało na terenie powiatu n.eś- 
wieskiego w ciągu ubiegłego miesiąca 
26 kółek rolniczych. Kółka te powstały 
w tych miejscowościach, w których do- 
tychczas nie istniały żadne organizacje 
o charakterze pokrewnym. 

— Ośrodek zdrowia. W  Siejłowiczach 

uruchomiony został ośrodek zdrowia. Kie 

rowmietwo tej placówki powierzono dr. 

Konstancji Kulejewskiej. Ludność miejsc,- 
wa powitała z dużym zadowoleniem pow: 

stanie ośrodka. 

— Teatr żołmierski. Teatr żołnierski gal 

nizonu nieświeskiego odegrał w sali rato 

„owej sztukę p. t. „Rzj bolszewicki”, Całko 

wuty dochód z tej imprezy podzielony zos 

tał między PKC i PW konne „„Krakus% w 

Nieświeżu. ||| t 

— „Krakusi“, W Raidawce pod Nieświe 
żem został utworzony oddział „Krakusów* 
składający, się z. kilkudziesięcin rezerwistów 
Oddział ten został zorganizowany przez sier 

tania w s. sp. Piotra Koniecznego, który 

Jednocześnie objął funkcję komendanta. 

— POŻAR. We wsi Lysica Wielka, pow 
nieświeski, wybuchł onegdaj nocą pożar w. 

zagrodzie Jana Łachinowicza. Spaliły się z 

budowania gospodarskie oraz inwentarz ży 

wy i martwy. Ogień przerzucił się następ 

nie na dom Malwiny Miewiarko, klóry spła 

nął doszczętnie, Przyczyna pożaru — nieco 

strożne obchodzenie się z ogniem przez La 

chinowieza. 

— Zie skutki dobrej znajomości, Przy 

czyną dobrych stosunków towarzyskich: mię 

dzy p. Zofią Narkiewicz z Nieświeża i p. An 

tomum Okołotowiczem był niefragobliwy hu 

mor tego ostatniego, który sypał dowcipa 

mi jak z rękawa. W czasie ostatniej swej 

wizyty, p. Antomi odtworzył w sposób nader 

łariobliwy kilka postaci z „Balu książki” 
który się odbył w Warszawie. Ta tnsceniza 

«ja tak ubawiła p. Zofię, że w przystępie 

śmiechu wybiegła do sąsiedniego pokoju. — 

Kiedy powróciła po chwili — p. Antoni u 

totnił się jak kamfora, a jedmocześnie z nim 

60 zł. z kuferka p. Zofii, Policja zaintereso   wała się nie tyle zdolnościami artystyczny 

| dzie dawała pewien dochód dzierżawcom 

"dziśnieńskiego. Tygodniowy zakup przecięt 

  
  

Towarzystwo Osiedii Robotniczych w 
Warszawie przyrzekło Wilnu na założe- 
nie osiedli robotniczych udzielić długo- 

miliona złotych. Pożyczka fa spłacana 
będzie w cłągu 50 lat. Z sumy powyższej 

w roku bieżącym Wilno ofrzyma 200.000 
zł, resztę w roku przyszłym. 

Na ul. Grochowo-Zbożowej wybudo- 
wanych będzie 50 domków, w których 
znajdzie pomieszczenie 100 rodzin гоБо!- 
ników I bezrobotnych. 

  

mi p. Antoniego, ile jego osobą 1 owymi 

60 zł. 
— Przerwana kuracja. Mikołaj Hub 

czyk, gajowy łasów rodzuwiłłowskich „dziwił 

się mocno Piotrowi Haciło, który codzień 

nie biegał z Jaśkiewicz do obrębu jego ga 

jówki, Haciło tłomaczył:  „Hetaja lesnaja 

hatmasfiera wielmi miania pamahajeć. & 

każdym dniom u mienia na grudzi stanowi! 

sia lelkcze I chwaroba prachodzić”, P. Hub 

czyk nad nie rad — musiał wierzyć, alk 

wierzył tylko pozornie, Ulokkował się na wy 

sokiej sośnie pewnego dnia i z ukrycia 

chciał się przyjrzeć inhałacji tešnego po- 

wiietrzna przez Hacilę. Zdumiał się ogromnie, 

gdy Haciło miast wdychać — zastawił dru 
ciane „wnyłki*, w które się złowił zajączek 

P. Hubczyk nie tylko przerwał kurację Ha 

cile, ale z dowodem rzeczowym dostawił gi 

na posterumek policji. 

DZIŚNIEŃSKA 

— 80—98 groszy za klg. wieprza. Spół 

dzielnia Rolniczo-Handtowa  „Rolnik* w 

Głębokiem od połowy lwiego rozpoczęła 

skup trzody chlewnej na terenie powiatu 

ne wymosi 150 sztuk. Cena waha się w 

granicach od 80 do 98 gr. za klg. żywca. 

— Doroczny zjazd nauczycielstwa. — W 

Głębokiem odbył. się doroczny walny zjazd 

nauczycielski, w którym wzięło udział po 

mad 10 nauczycieli z terenu powiatu dziś- 

nieńskiego. 

SŁONIMSXA 
— Dom Strażacki z ofiar ludności, — 

W Wierzbołotach, gm. Żyrywice w roko bie | 
żęcym wniesiony zostanie kosztem  ludno 

ści wiejskiej Dom Strażacki, w którym op- 

rócz remizy mieścić się będzie świetlica 

oraz pomieszczenie dla dyżurnego strażaka. 

Wydatną pomoc w budowie D»mu. Stra |* 

żackiego wznieśli nietylko strażacy ale cała 

kwdność wsi, Zw. Straży Pożarnej i Powsz. 

Zakł. Ubezp. Wz. oraz samorząd 

BRASŁAWSKA 
— Stypendia dla zdolnych uczni, W bad 

łetach gminnych powiatu brasławskiego na 

rok 1939/40 przewidziana jest ogólna suma 

dotych 8510 na stypendia dla zdolnych a 

niezamożnych uczni z terenu powiatu bras 

lawskiego. Wydztał powiatowy przewidział 

na ten sam cel w budżecie 1939/40 kwotę 

uł. 1,500, co razem stanowi 5.010 zł. 

  

UWAGA! Chcesz nabyć tanio I dobre 
MEBLE POJEDYŃCZE i KOMPLETY 

wstąp do 

Nowootwartej Chrześcijańskiej 

Spółdzielni Meblowej 

„OLZA“ 
Wilno, ul. Bosaczkowa 3 

Warunki dogodne. 
Przyjmujemy zamówienia.   

RADIO | 
CZWARTEK, $ marca 1939 r. 

6.56 — Pieśń. 7,00 — Dziennik por. 7,16 
Muzyka z płyt. 8,00 — Audycja da szkół. 
8.10 — Program na dzisiaj. 8,50 — Odcinek 
prozy. 9,00 — Przerwa. 

11,00 — Poranek dla szkół powsżech 
nych. 11,25 — Muzyka ludów. 11,57 — Syg 
nał czasu i hejnał. 12,03 — Audycja połud- 
niowa, 13,00 — Wiadomości z miasta i pro 
wincji. 13,06 — Popularny koncert symfoni 
czny. 13,56 — Samoobrona przeciwlotnicza 
— pogadamka, 14,00 — Przerwa. 

15,00 — Rozmowa technika z młodzieżą. 

15,16 — Kłopoty i rady: Listy z Paryża. 
15,30 — Muzyka obiadowa. 16,00 — Dzien 
nik popołudniowy. 16,06 Wiadomości gospo 
darcze 16,20 — U rolmika — audycja dla 
młodzieży licealnej. 16,40 — Utwory forte- 
pianowe na 4 ręce. 17,15 — Informacje tury 
styczne. 17,208 — „Z czego będziemy czerpać 
energię za 100 lat", 17,30 - „Grzegorz Ger- 
wazy Gorczycki, kompozytor katedry wawėl 

skiej”. Transmisja z kościoła św. Anny w 
Krakowie. 18,00 — Przegląd prasy sporto- 

wej. 18,05 — Piosenki i humoreski w wyk. 

Wamdy Hendrich. 18,20 — Skrzynkę ogólną 

prowadzi T. Łopalewski. 18,30 — Koncert 

rozrywikowy. 19,50 — W przerwie: pogadan- 

ka aktualna. 20,35 — Audycje informacyj- 

ne. 21,00 — Utwory Hemryka W. awskie: 

go w wyk. M. Paszkieta (skrzypce). 21,35 

— „Określenie dobra moralnego“ — szkie 

literacki. 21,50 Andre Segovia gra na gita- 

rze. 22,00 — Pogadanka radiotechnieczna M. 

Galskiego. 22,10 — Koncert Ork. Rozgł. Wil. 

23,00 — Ostatnie wiadomości i komunikaty: 

23,05 — Koncert muzyki |olskiej. 23,55 — 

akończenie programu. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

Dziś, 9 bm. o godz. 20 „Zazdrość i medy- 
супа“ — sztuka w 18 obrazach według gło 

śnej powieści M, Choromańskiego, w ukła- 

dzie scenicznym Waleniyny Alexandrowicz, 
w inscenizacji i reżyserii dyr. Kielanowskie- 

  

* Jutro, w plątek 10 bin. 0 godz. 20 — 
„Zazdrošė i melycyna“!. 

Teatr Miejski z Wilna w Smorgoniach. 
9 bm. Teatr miejski z Wima gra w 

Smorgoniach komedię w trzech aktach Anto 

niego Cwojdzińskiego pt. „Człowiek za bur- 

tą“. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“, 

Dziš egzotyczna operelka „Gejsza“, 
„Podwójna buchalteria*, Komedia muzy- 

czna grana będzie po cenach propagando- 
wych w piątek, 

Kom'tet Wykonawczy uroczystości jubi- 

leuszowej trzydziestolecia pracy scenicznej 
zasłużone jartystki Haliny Dunin-Rychłows- 
kiej podaje do wiadomości, że obchód jubi 
leuszowy pod protektoratem pp. prezydentę 

miasta dra Wiktora Maleszewskiego, kura 

tora Okręgu Szkolnego Wileńskiego M. Go 
deckiego oraz prezesa honorowego ZASP'u 
Józefa Śliwiekiego odbędzie się w Teatrze 
Miejskim na Pohulance w dniu 11 marca 
„ Odegrana będzie komedia Grzymały-Siedle 
ckiego -- Spadkobierca. 11 bm. ksiądz ka- 
nonik Jam Kretowicz w kościele po-Bernar 
dyńskim odprawi mszę św. 

Po przedstawieniu jubileuszowym odkbę- 
dzie się bankiet w salonach hotelu Georges'a 
Zapisy przyjmuje feletonicznie administrac 
ja teatru miejskiego na Pohulance w godz. 
od 11 do 15 (tel. 945). 

  

   

  

а 4; 
PIERRE NORD 

KRAINA LĘKU 
(Powieść nagrodzona: Grand Prix du Roman 

d'Aventures 1937) 
Przekład autoryzowany z francuskiego. 

deim wybuchnął śmiechem. 
— Wie pan, który dzisiaj mamy? 
— Wtorek przecież — odparł Kompars. 
— Istotnie. A więc przede wszystkim proponuję, 

byśmy sprawdzili, czy teoria pańska jest słuszna, 
— Nie wierzy pan w to? 
Porucznik wzruszył ramionami i pochwalił swego 

rywala. Ale wyraził swe uznanie tak szorstko i z tak 
widocznym złym humorem, nad którym nie umiał 
zapanować w takich okazjach, że nikt nie mógł mu 
być za nie wdzięczny. 

— Szczerze mówiąc, tak. Prawie zupełnie, Gdy 
się natrafi na kogoś (<ocniejszego od siebie, trzeba mu 
ło przyznać. Pańska opowieść przechodzi wyobraźnię, 
w każdym razie moją. Ale w tej wojnie wszystko jest 
możliwe. Może macie rację. 

— Dziwny z pana człowiek — rzekł Kompars za- 
myślony. — Trudno się w tym połapać. Zdaję sobie 
doskonale sprawę, że jedyny nie nadający się do hi- 
potezy, a mianowicie fakt, że między 11 a 13 czerw- 
ca oficer Gaillard dotykał lustra u księdza i pozosta- 

"wit na lustrze odciski palców, polega tylko na moim 
-. twierdzeniu. Wolno panu myśleć, że się omyliłem 

Paikiai 

  

1 czerwca, Dobrze. Kkauvysu zuaieźć coś, co by pana 
przekonało, że nie jesteśmy па fałszywej drodze. Ale 
co? 

— Oto moja myśl. O drugiej w nocy gdziekolwiek- 
by się znajdował ich nowy teren, ksiądz Gaillard musi 
być nieobecny w domu, a oficer musi znajdować się 
albo w domu, na ulicy Frairie, albo w drodze po- 
wrotnej. Proponuję panu byśmy się o tym przekonali, 
wszedłszy do domu księdza. 

— Szaleństwo, Zaalarmuje się jego niechybnie. 
— Nie. Wejdzie tylko jeden z nich. Powie, jeśli 

kogoś zastanie, że jedn z rannych Francuzów w szpi- 
talu wojskowym prosił o księdza rodaka i komendan- 
tura upoważniła ks. Gaillarda do odwiedzenia go. 
Zresztą i to prawda. Ranny, sprowadzony” dziś rano 
z Francji, z pewnością nie przetrzyma nocy. Z pew 
nością ksiądz kapelan uczynił dla niego wszystko, co 
było w jego mocy, ale jest rzeczą zupełnie naturalną, 
aby ksiądz francuski czuwał przy rodaku swoim aż 
do końca. 

— nie uważacie panowie, że... — zaczął 
Schmidt, ale urwał wstrząsając się. 

— Bez czułostkowości — rzekł Kompars. — Pre- 
tekst jest znakomity i nie będzie dla nich ostrzeżeniem 
pod dwoma warunkami: 1. że to nie policjant uda się 
ma ulicę Frairie, 2. że nie będzie żadnego świadka za- 
kłopotania oficera, odgrywającego rolę księdza w szpi- 
talu. Zresztą on nie pójdzie, Uda, że jest chory. 

* * * 

O drugiej w nocy wywiadowcy rozstawieni przez 
Heima około ulicy Frairie, zostali złazowani. Nie zau- 
ważyli żadnego podejrzanego przechodnia. 

Pięć minut po drugiej Strohberg sam zadzwonił   

  

do drzwi domku. Natychmiast jedno z okien na pierw 
szym piętrze otworzyło się i ukazała się w nim niewys 
raźna sylwetka. 

— Ksiądz Gaillard? — zapytał Strohberg, 
— Tak. 
— Ranni francuscy, z których jeden konający, pó. 

trzbują księdza. 
Odpowiedź przyszła natychmiast: 
— Dobrze. W tej chwili schodzę. 

* * * 

O trzeciej po północy, ukryty za firanką w jednej 
z sal szpitalnych, kapelan Huppenschlacht widział jak 
najwyraźniej o dziesięć metrów od siebie księdza Gail- 
larda, gdy nachylił się nad łóżkiem żołnierza i sły= 
szał sakramentalne słowa: 

— Ego te absolvo in nomine Patris et Filii et Spłe 
riti Sancti. 

O czwartej nad ranem kapelan powrócił .do lodo» 
watej i ponurej jadalni oficerskiej. 

— To był z pewnością ksiądz — rzekł, 
Zdumienie i zmęczenie powaliło Strohberga, He- 

ima i Komparsa na fotele. Milczeli długo. Kompars 
opamiętał się pierwszy. 

— Księże kapelanie, czy człowiek świecki nie mos 
że, w wypadkach siły wyższej, udzielić rozgrzeszenia 
pod warunkiem, że powtórzy kapłanowi wysłuchaną 
spowiedź, gdy tylko będzie mógł to uczynić? Czy nie 
jesteśmy ofiarami... 

— Milez pan! odparł z mocą jezuita. — Nie wiesz 
pan, co mówisz. Każdy katolik wie, że żal doskonały, 
wystarcza. A nawet, gdyby oficer Gaillard o tym nię 
wiedział, czy mniema pan, że mógłby stać się winnym 
takiego... takiej... Nie znajduję słów... 

(D. c. n.).



Kurjer Sportowy 

Dziś finały mistrzostw indyw dualnych 
Wii. O. &. В. 

Dziś, o godz. 19 min. 30, w małej sali | prezentować będzie Polskę na 

miejskiej (ul. Końska 3) odbędzie się za- 

kończenie indywidualnych mistrzostw Ok 
Pęgu wileńskiego. Na ringu ujrzymy naj- 
łepszych naszych pięściarzy na czele 1 
Lendzinem, który o dwa dni później re- 

meczu 

z Łotwą, Nowickim, Kuleszą, Bergiem, Un 

tonem, Polakowem i innymi. Ceny bile- 
tów propagandowe. Zawody. dzisiejsze 
będą rewią wszystkich czołowych pięścia. 
rzy naszego Okręgu. 

Il ostre szkolne strzelon:e 
Pod protektoratem dowóday I Dywi- 

zji Piechoty Leg. odbędą się 2 ostre 

szkolne strzelania ku ozci Pierwszego 
Marszałka Polski — na strzelnicy wojsko. 
wej w Jarach: 

1) w dniu 12.IIL. 1939 r. o godz. 8 ra- 
no dla wszystkich członków Kół Związku 
Rezerwistów oraz rezerwistów  5zerego- 

wych niezrzeszonych; | 
2) w dniu 19.III. 1939 r. o godz, 8 ra- 

mo dla członków: Koła ZOR, OZRP i Za- 

rządów Związków  słederowanych oraz 

pp. oficerów — podchorążych 
niezrzeszonych. 

Strzelania odbędą się bez względu na 
pogodę. Stanowiska knyte. 

Dojazd — na strzelnicę autobusami z 
placu Elizy Orzeszkowej w godzinach: 8, 
9,30, 10,30 i 14,30. 

Bliższe informacje można uzyskać w 
biurze Komendy Podokręgu Federc- 
PZOO i ZR (ul. Tatarska 5, II piętro) w 
godz'nach od 10—14 i od 18—20 każ- 
dego dnia. 

rezerwy 

Skład bokserskiej diużyny Finlandii 
na mecz z Polską 

Finlandzki Związek Bokserski 
yk.ad drużyny reprezentacyjnej, która 
walczyć będzie w niedzielę 12 bm. we 
Lwowie przeciwko Polsce. Skład repre- 
zentacji Finlandii przedstawia się nastę- 

pująco: 
waga musza — O, Lehtinen rez. Ny- 

stróm; 

kogucia — Huuskonen rez. Sandelin; 
piórkowa — Salminen rez. Savo- 

ustalił | la:nen; 
lekka — A. Lehtinen rez. Novola; 
półśrednia — Rossi rez, Kuusisto; 
średnia — Suhonen rez. Syrjónen; 
półciężka — Forss rez. Loukasmaeki; 
ciężka — Karppinen rez. Purho. 
Drużyna fińska przyjedzie do Polski 

w czwartek lub piątek samolotem z Hel- 

s.nek. 

Przed meczem Polska-Finianaia w buksie 
Lwowski okręg bokserski czyni osłat- 

nie przygotowania do pierwszego mię- 

dzypaństwowego meczu bokserskiego na 
terenie Lwowa Polska—Finlandia, który 
odbędzie się w nadchodzącą niedzielę, 

12 bm. 

Na mecz przybędzje do Lwowa kilku- 
set miłośników boksu. 

W tym celu zorganizowano szereg 
pociągów popularnych na mecz z wszyst- 
kich większych wośrodków Małopolski 
wschodniej i Wołynia. 

Zawody zosłaną rozegrane w wiel- 

kim pawilon:'e samochodowym na terenie 
Targów Wschodnich. Obecnie okręg lwow 
ski przeprowadza niezbędne rekonstruk-   

  

dzięki którym widownia 
około 5.000 

cje pawilonu, 

będzie w stanie pomieśc.ć 
publiczności. 

Skład przeciwko Finlandi został w os 
tatniej chwili zmieniony przez PZB 
ł przedstaw.ać się będzie następująco: 

Rotholc, Koziołek, Czortek, Kowalski, 
Kolczyński, Szymura, Łukowski. 

Mecz rozpoczyna się o godz. 18, dru 
żyna polska przybędzie do Lwowa w 

sobotę. 

WASIONA 
poleca W. WELER, Wilno 5adowa 8, 

tel. 10-57, Zawalna 18, tel. 19-51, — 
— Cenniki wysyłamy bezpłatnie. — 

  

  

    

Dziś? 
Największy przebój 

produkcji francuskiej 1939 roku 

NFLIKT 
   
      

wg powieści Giny KAUS 

Siostry Kleh 
Piękny kolorowy nadprogram. 

  

HELIOS | 

Pan i cowboj 

Dziś, Kapitalny film. który wzbudził powszechny entuzjam; film, 
na który czekały kobiety GARY COOPER | Merle Oberon 
w najnowszym przebojowym filmie 

Barwne tlo, Koncert gry. Rewelac. dramat 

Nadprogram : Atrakcja kolor. i aktualności 

  

KINO 

Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 . 

Dziś. Marta Eggerth, Herman Thimig w rewelącyjnej komedil muz 

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

Dziś. OGNISKO | Zastrzyk humoru i wesołości! 
Orwid, Skonieczny Grabowski w arcywesołej połskiej komedi 

Sielański, Grossówna, 

SZCZĘŚLIWA 13-Ка 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

  

Pocz, seans. © 4-ej, w niedz. i św. © 2-ej.   

„KURJER” [4744]. 

Wiadomości radio! 
O PODSTAWACH MORALNOŚCI. 

9 bm. o godz. 21,35, stanie przed mikro 

fonem polskim wyróżniony zaszczytne 

przez Akademię Francuską znakomity filo: 

zof polski ks. prof, Augustyn Jakubisiak 

Ksiądz Jakubisiak, przebywający stale w 

Paryżu, a bawiący chwiłowo w Warszawie. 

będzie mówił w swej prelekcji radiowej o 

„podstawach moralności, rozpatrując zagad 

nienia estetyczne w ramach chrześcijańskie 

go indywidualizmu .Tytuł tego niezwykle 

imteresującego szkicu brzmi: „Określenie do 

bra moralnego". 

UTWORY DAWNEJ MUZYKI 

KOŚCIELNEJ. 

Jeden z wybitnych kompozytorów pols 

kich dawmych czasów to Grzegorz Gerwazy 

Gorczycki, znakomity mistrz muzyki kościel 

nej i kapelmistnz Katedry Wawelskiej w 

końcu szesnastego wieku. Utwory jego, re 

prezentujące stył kościelny, zbliżony do naj 

czystszego stylu palestrinowskiego, a nie 

słusznie zapomniane przez współczesnych. 

przypomni słuchaczom Polskie Radio, nada 

Jąc w czwartek, dn, 9 marca o godz, 17,30 

koncert utworów kościelnych Gorczyckiego 

W koncercie tym usłyszymy Chór Instytu- 

tu Teologicznego księży salezjanów pod dy 

rekcją ks. prof. J. Bazerskiego oraz chór 

Krakowskiego Towarzystwa  Oratory jnego. 

Wśród innych utworów usłyszą radiosłucha 

cze po raz pierwszy fragmenty „Missa Pas 

chalis“ i świeżo odnalezoine a dotąd nigdy 

nie wykonywane „O sola  magnarum vr. 

bium**. Słowo wstępne wygłosi ks. W. War 

gowski, 

W.dow'skn balstowe 
Sawiny-Dolskiej 
W niedzielę, 12 marca o g. 12.30 

pp. w teatrze „Lutnia” odbędzie się wi- 
dowisko baletowe Sawiny-Dolskiej oraz 
uczenic jej studium. W programie: gro- 
teskowy balet „Zabawa w pensjonacie”, 
balet fantastyczny „Noc czarów” wraz di- 
vertisiment. Bilety do nabycia w kasie 
Teatru „Lutnia”. 

LOKAL 
restauracyjny, 
dwa skiepy, 

lokal jednopokojowy samodziel- 
ny — do wynajęcia — Mickie. 

wicza 24, dozorca wskaże 

  

      

MAAAAAAAAAAAAAŁAAAAAAAAAŁADAAAAAAAAAŁAAA 

WYYYWYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYTYYYYYTYTYYVYYYTY 

POSZUKUJĘ pokoju w centrum miasta 
te wszystkimi wygodami przy kulturalnej 
rodzinie. Oferty doadministracji Kuriera Wi 
teńskiego pod D. 

  

ŚWIEŻO ODREMONTOWANE mieszka- 
nie 3-pokojowe z wszelkimi ,wygodami, 
słoneczne, ciepłe — do wynajęcia. Tartaki 
19 (róg Ciasnej). O warunkach tamże, mie 
szkanie 4, tel. 3-52, 

с@лм 

  

  

diełda zbožowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 8 marca 1939 r. 

Ceny za towar standartowy lub średniej 
akości za 100 kg w handlu hurtowym, pa- 

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

wagon st, załadowania). 

normalna taryfa przewozowa, 
Żyto I standart 
„M 

Pszenica jara jednolita I ste 
w „ zbierana H „ 

Jęczmień I standart 

® ПЛАСО 
„m 

Owies 1 

@ u 
Gryka I 

° u, 
Mąka żytnia wyciąg. 0—30% 

DARU „ !A 0—55% 
»  „  razowa 0—95% 

Mąka pszen. gat. I  0—50% 
5 „ [A 0—65% 
ь „ ll 30—60% 
„ » II 60—65% 
5 „III 65—70% 

» „ pastewna 
Mąka ziemniacz, „Superior“ 

@ 5 „Prima“ 

Otręby żytnie przem. stand. 

„ przen. śred. przem. st, 

Wyka 
Łubin niebieski 

Siemię lniane bez worka 

Len niestandaryzowany: 

Len trzepany Horodziej 

Wołożyn 

Traby 

» „ Miory 
Len czesany Horodziej 
Kądziel horodziejska 

4 grodzieńska 

Targaniec moczony 
$ © О7м 

14— 

13.50 
19.75 | 
18.75 

18— 
17.50 
1475 
1315 
20,25 
19.75 
29 — 

25.50 
19.50 
36.75 
36 — 

29.— 
23.75 
18.25 
15, — 
33— 

9.50 
11 
19.25 
и 
5175 

2000.— 

1680.— 

1320.— 

2240,— 

1600,— 

1340.— 

700.— 

*80.— 

Dostawa biežąca 

14.50 

37.75 

36.50 

30.— 

24.25 

18.75 

15.50 

33.50 

10.— 

11.50 

20.25 

11.50 

52.75 

2040.— 
1720.— 

1360.— 

2280.— 

1640.— 

1380.— 

740.— 

920 — 

S k ss] 

PIERWSZORZĘDNE 

MYDŁO 

DO GOLENIA 

„MAJ OLA” 
PIENISTE 
ŁAGODNE 

TANIE 

WARSZAWSKIE LABORATORIUM 

CHEMICZNE SiA. 

  

PRACA 

  

ТТАЛ 

PRAKTYKANT gospodarczy, szkola rolni- 
cza, szuka posady praktykanta lub pisarza 
prowiantowego. Zgłoszenia w Adm. Kurjera 
Wil. 
  

POSUKUJĘ POSADY ekspedientki skle- 
powej. Jestem pracowita 1 uczciwa. Referen 

Ofertę do 
administracji „Kurjera* poł „pracowita”. 
cje u ks. jezuity Oświatowicza. 

telnego Johanna Straussa. 

WIELKI U/ALC 
W rolach głównych: Luiza Rainer, Miliza Korjus i Fernand Gravey, 

Nadprogram: Cudowny dodatek kolorowy Walta Disneya. 
Początek seansów: 4—6—8—10.15. 

UWAGA. Wobec wiełkich kosztów sprowadzenia powyższego filmu bilety hono= 
rowe I wszelkie ulgi zawieszone do poniedziałku dn. 13 b. m. 

  

Dziś. MARS | 

| Prawdziwy zachwyt wzbudza ten przepięk- 
ny film. Przecudowna muzyka nieśmier- 

LLS 
Czołowe arcydzieło kinematografii francuskiej, 

Film, o którym będzie mówić całe Wilno | 

Niebezpieczna miłość (gua!...) 
Role główne: Urocza Edwige Feulliere oraz znakomity V ctor France. Romans pięknej 
przemytniczki broni i oficera marynarki. 

Chrześcijańskie kino Najpiękniejszy film podukcji polskiej 

Tajemniczy jacht. Zmowa handlarzy smierci, 

SWIATOWID | я По" 19' 499 
Nowe wydanie. W rolach głównych; Smosarska, Conti, Sikiewicz, Kurnakowicz i inni 

Początki seansów o godz. 4-ej, w święta o godż, 1-ej ` 

    

W domu pafstwa Pytalkiewicrow 
przed klėinią — 2 

— i po kłótni, 
URL IRAS 

GRUZLICA 
PŁUC 

jest nieubłagana i corocznie, nie robiąc róż- 
nicy dla płci, wieku i stanu pociąga bardzo 
wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc- 
nych, bronchitu, grypy, uporczywego mę: 
czącego kaszlu i t p. stosują p. p. Lekarze 

„Balsam Trikolan — Age" 
który ułatwiając wydzielanie się plwociny, 
usuwa kaszel, wzmacnia organizm i samo 

poczucie chorego. Sprzedają apteki. 

   

  

ALADAAAK 

LEKARZE 
5 DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkową 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

DOKTÓR 

M. żaurman 
Chor. weneryczne, skórne i moczopłciowe 

Szopena 3, tel. 20-74. 

Przyjmuje 12—2 i 4—8, 

  

DOKYTOB 

Biumow icz 
choroby weneryczuc, skórne 1 mu. zupłcione 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz, 

9—13 i 3—8. 

  

DOKTÓR 

Zeluowicz 
Choroby skórne, weneryczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych od godz. 9 — 1 i 5 — В. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryczne, narzą 
dów moczowych od: godz. 12—2 i 4—7, ul. 

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277, 

AADAA AAAA AAA AAAAADAAA DNA RAA AAA AA AAADAADA 

AKUSZERKI 
TVVYVYVYYYVYVYVIVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVY 

AKUSLLKh A 

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

3-gu Maja obok Sądu. 

  

  

Ada AAAAAAAAAAAAAAMAAAAAA AAA 

Kupno i sprzedaž 
PYWYSYVYYYVYTYTYVYYYY 

uu oriadANIA plac 9 tys. m. kw. z 8 
domami drewnianemi na Zwierzyńcu. Infor 
macje Mostowa 29 m 15 od godz. 12-13 i od : 
17-18. Pośrednictwo wykluczone. 

  

NIE ZWLEKAJ! Korzystaj z rewelacyj 
nej okazji nabycia własnej maszyny po ce- 
nie śmiesznie niskiej. Składnica maszyn do 
pisania. P. Iutowicz, Lida, Suwalska 61. 

Z POWODU WYJAZDU sprzedam sklep 
spożywczy, Dow. przy ul. Piłsudskiego 18. 

  

ODDAM w dzierżawę domy letniskowe 
w majątku koło Jaszun celem -urzedzenia 
pensjonatu letnis Infor. Święciańs 
ka 26 (róg Rossy) Wł. K. (2— g.). 

Nauka i Wychowanie 

— UDZIELAM lekcyj uczniom i ekster- 
nom. Typ humanistyczny. Zgodzę się za ©- 
biady lub całkowite utrzymanie. Łaskawe 
zgłoszenia pod „Pomoc” w adm. K. Wil. 

NAUKA ROBÓT RĘCZNYCH na drutach 
i szydełku według najnowszych modeli 
(swetry, suknie kostiumy, serwety) itp. pod 
kierownictwem pani z długoletnią praktyką 
za granicą. Pocz. kompletu dn. 7 marca 39 r. 
Informacje: w poniedziałki i piątki od 10 

  

  do 12,30, ul. Trocka 19 m. 4. Lokal szkolny. 

  

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 I reportaż „specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis — wiad, gospodarcze I polityczne (depeszowe 1 telef.; Eugenla Masiejewska-Kobylińska = dział p.t. „Ze świata kobiecego"; 
Kazimierz Leczycki = przegląd prasy Józef Maśliński = r ecenzje teatralne; Anatol Mikułko = felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki = s 

Swianiewicz — kronika wileńska; Józei Święcicki = artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze. 
port; Helena Romer = recenzje książek; Eugeniusz 

  

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 

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

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

Centrala. 

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

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

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

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Nieśwież, Kleck, Słonim, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo» 

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

Przedstawicielstwa ; 

  

"CENA PRENUMERATY 
miesięcznie: z odnoszeniem do 

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

ENEI. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyra: 
tłustym drukiem liczymy 

Najmniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyrazy 
wójnie, Zastrzeżeń miejsca dla A nych* 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-lamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku esłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszee 

nia są przyjmowau * w godz, 9.30 — 16.30 i 17 — 20. 

Druk. „Znicz*, Wilno, uj, Bisk. Bandurskiego 4, tel, 3-40 tłocz, u E. Kotlarewskiego, Wileńska Iš


