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RJER WILEŃSKI 

  

Pismo nie jest dałowane naprród 

WILNO, niedźiela 8 stycznia 1939 r. Cena 15 ar 

  

-_ Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

Tymowa jeleni Po ataku na Munkacz 

  

° ЛОМА — 
Paryž, 1 stycznia 1939 r. 

We wrześniu ubiegłego roku, w 
okresie kryzysu czeskiego, popularny 
tygodnik paryski „Marianne* zamie- 
Ścił na pierwszej stronie nader cieka 
wą i wymowną ilustrację. Była tam 
fotografia wspaniałej rzeźby  grec- 
kiej znanej pod nazwą „Zwycięstwa 
z Samotrasa“ i rysunek innej podob 
nej rzeźby, mającej przedstawiać klę- 
skę. U spodu widniał podpis: „Czy 
rzeczywiście różnica tak wielka"? 
W ten sposób poglądowy chciał au- 

, tor powiedzieć, że różnica mię:łzy klę 
ską i zwycięstwem nie jest istotna. Su 
gesłia, jak na wrzesień 1938, nader 

"wymowna. Podkreślamy, że chodzi 
0 szpalty lewicowej „Marianae*, któ 
ra zasadniczo opowiadała się za in- 
terwencją w sprawie czeskiej, „Ma- 
rianne* oskarżonej przez prasę prawi 
'cową o zapędy wojenne. 

: Czym jest Nike z Samotrasu iłu- 
maczyć nie trzeba. Ktoś zwiedzający 
powiedział: „To zbyt wiele, tego 

* znieść nie można. Piękno tak mocne, 
że to sprawia ból fizyczny”. Można 

* podziwiać długie „godziny nie umiejąc 
sformułować wrażenia. Ale jeden wy 

raz tłumaczy całe przeżycie i cały 
zachwyt zamyka. to właśnie: piękne! 

"słowo: zwycięstwo. 
Zwycięstwo! Przypominamy mi- 

"nione wstrząsy dziejowe, w myśli 
przerzneamw karty historii, szukając 

_ łych rzadkich epizodów, które w dzie 
, jach narodów znacza się jako chwile 
triumfu. Oto rok 1905... 

„ przed naszymi oczami wypadki owe; 

Japonia jest krajem wyjątkowym 
Kraj gdzie słodycz krajobrazu łączy 
się w dziwny sposób z surową tra- 

_dycją rycerską i ze szczególną finezją 
obyczajów. Kraj rycerzy, gejsz i por- 
celany. Claude Farere mówi, że każ 
da prosta robotnica japońska ma gra 
cję i maniery urodzonej książniczki. 
Fakt ten — jak żaden inny — charak 
teryzuje kulturę państwa kwitnącej 
wiśni. I oto ten kraj skazany na zag 
ładę, na zdeptanie butem kacapa. Ro 
zumiemy z jakim uczuciem porywała 
się mała Japonia do walki z kolosem 
rosyjskim. 

Jakże plastycznie rysują się dziś 

doby. Długie miesiące zmagań. A po 
tem nagle jeden dzień niezwykły, 
dzień gdy stugębna fama i chyża is- 

„kra telegrafu niosły narodowi jeden 
; niesłyszany dotąd i niezapomniany 
, odtąd wyraz — trzy magiczne sylabv: 

i 

Czu—Szy—Ma. Słowo będące jakby 
magicznym zaklęciem, co odwraca 
bieg dziejów i zamiast niewoli przy- 
nosi wielkość. Rozumiemy czym bvł 
łen dzień w życiu pokolenia japoń- 
skiego pierwszej ćwierci XX wieku 

Rozumiemy szał, który naród ogar- 
nął, gdy wielki admirał Togo stanął 
na ziemi Nipponu. 

Z pewnością potomkowie samura- 
jów rozumieją Nike Samotrasu. On: 

"— podobnie jak wielki artysta grecki 
> = znają słodycz zwycięstwa. Wiedzą, 
że klęska i zwycięstwo to nie jedno 
i to samo, nawet gdy żniwo śmierc: 
w oba wypadkach jest jednakowo ob- 
fite. 
"Ale mamy przykłady bliższe i zro- 

zumialsze. Pomiętamy pochód bolsze- 
wików na Warszawę i tragiczny od- 

-. wrót naszej armii. Zdawać się. już mo 
gło, że po krótkim świcie wolności i- 

: dzie znów niewola, jeszcze straszniej- 
_ sza od poprzedniej. Aż przyszła wieść 

o zwycięstwie nad Wisłą. Można po- 
wiedzieć, że Nike. biegła wtedy przez 
ziemię polską i słyszeliśmy szum jej 

„ skrzydeł. 
Wybieramy przykłady szczególne. 

gdy wałka toczyła się o sprawę naj- 
„Świętszą i najważniejszą. Nie zawsze 

(Dokończenie na str, 2) 
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Czesi przygotowują nowe 
BUDAPESZT. (Pat.) Węgierska Agencja Telegraficzna donosi, že 

w rejonie m. Klastromalja w pobliżu Munkacza zaobserwowano nowe ru- 
chy wojsk czeskich. Czesi gromadzą materiał budowłany i, jak się wy: 
daje, zamierzają przerzucić most przez rzekę Latorca celem przemar- 
szu wojsk w kierunku m. Varkulesa 

BUDAPESZT. Węgierska Agencja , oddziały atak nie może być oceniany 
Telegraficzna komunikuje o g. 11.30: jako zwykły incydent graniczny. 
Noc dzisiejsza w Munkaczu i okolicy | jak to chciałyby przedstawić czeskie 
upłynęła spokojnie. Pogrzeb ofiar na | koła. Podkreślają, że nieprzebierają- 
padu czeskiego odbędzie się na koszi | ca w środkach i posługująca się kłam 
państwa. stwem akcja prasowa i radiowa mia- 

ła służyć przygotowaniu atmosfery 
do podjęcia Rkcji zbrojnej. Społeczeń 
stwo węgierskie oczekuje wyjaśnienia 
sprawy ; domaga się odpowiedniej 
satysfakcji ze strony Czechosłowacji. 

Komisja czeske-wegierska 
- bada incyndent 

PRAGA. Czesko-słowacki attache j a B 
wojskowy w Budapeszcie przybył do PRAGA (Pat). Czeskosłowackie Biuro 
węgierskiego sztabu głównego, gdzie | Prasowe ogłosiło oficjalny komunikat w w dłuższej rozmowie z zastępcą szefa | sprawie zajść pod Munkaczem, który 
wydziału 2 omówił sytuację; jaka po- | stwierdza że-na podstawie porozumienia 
wstała po incydencie w *Munkaczu. | słę oficerów łącznikowych zebrała się dziś 
Obie strony wyraziły nadzicję, że u. | po południu o godz. 13 mieszana komis- da się poczynić fakie zarządzenia, a. į Ja celem przeprowadzenia szczegółowych 
hy podobne in ty się nie powtó- | dochodzeń co do powstania I przebiegu 
TEV Na son = g * „Incydentów. . 

: 

BUDAPESZT. (Pat) W związku z 
atakiem na Munkacz w kołach poli. 
tycznych panuje przekonanie, że zor 
ganizowany przez regularne czeskie 

  

nterwencja 
LONDYN. (Pat.) Korespondent PAT | towe są uczynić dla osiedlenia tych 

dowiaduje się szczegółów wizyty, ja- | uchodźców, prezydent Roosevelt wzy 
ką trzy dni temu ambasador amery-4-wa Musoliniego, aby przyczynił się 
kański w Rzymie Philipps złożył z | do załatwienia tej sprawy i dopuścił 
polecenia Roosevelta  Musoliniemu. | do masowej kolonizacji uchodźców 
Philipps doręczył Mussoliniemu me. | żydowskich w Abisynii. W drugim 
moriał Roosevelta, omawiający spra: | punkcie Roosevelt zwraca się do Mus- 
wy uchodźców żydowskich z Nie- | soliniego z prośbą, aby podjął się in. 
miec, wyłuszczając, co inne kraje go- terwencji u kanclerza Hitlera, eelem 

s" 

  

uderzenie ? 
Czesi zabili 7 Węgrów 

BUDAPESZT (Pat). Według ostatnich 

wiadomości podczas czeskiego ataku na 

Munkacz po stronie węgierskiej straciło 

życie 7 osób. Na terytorium węgierskim w 

znacznej odległości od linil demarkacyj- 

nej znaleziono zwłoki jednego czeskiego 

celnika I trzech żołnierzy czeskich. W szpi 

talu w Munkaczu przebywa 9 rannych Wę 

grów i 2 Czechów.. W Munkaczu również 

w charakterze jeńców przebywa wielu 

żołnierzy czeskich, 

Oburzenie prasy 
wes e'skiel 

BUDAPESZT (Pat). Prasa węgierska z 
wielkim wzburzeniem omawia wczorajsze 
zajścia w Munkaczu podkreślając, że cho- 
dzi fu o zorganizowany i przez regularne 
czeskie oddzia.y prowadzony atak. 

Za ten nikczemny | niczym nieuzasad- 
niony napad — pisze „Magyar Orsag" cią 
ży odpowiedzialność wyłącznie na rządzie 
czeskim. Honor Węgier domaga się za- 
dośćuczynienia ze strony Czech. 

Atak czeski udało się odeprzeć — pl 
sze „8 Oraj Ajsag“ — ale społeczeństwo 
węgierskie domaga się jak najenergicz- 
niej aby rząd niezwłocznie uczynił wszyst 
ko,.aby_na przyszłość zapobiec podob-   

Po rozmowie Becka z Hit 

nym napaściom. 

  

Mussoliniego u Hitlera 
w sprawie losu Zydów niemieckich 

uzyskania dla uchodźców żydowskich 
z Niemiec lepszych warunków przy 
opuszczaniu Niemiec, zwłaszcza jeże- 
li chodzi o wywiezienie kapitałów & 
dobytku. 

W pierwszej sprawie Mussolini 
dać miał odpowiedź odmowną, co do 
drugiej zaś udzielić miał obietnicy 
zwrócenia się do Hitlera. 

Misad ania a A 

lerem 
Prasa franc. © Sojuszu polsko-framcuskim 
WARSZAWA. (Pat:) Minister spraw 

zagranicznych p. Józef Beck powró. 
cił 7 bm. wraz z małżonką do War- 
szawy. 

ten temat rozmaite domysły ; przy- 
puszczenia. 

Korespondent berliński „Timesa 
zaznacza, że w Berchtesgaden omó- 
wiono nie tylko stasunki polsko-nie- 
mieckie, ale także aktualne zagadnie- 
nia polityki międzynarodowej. 

Korespondent paryski „Timesa* 
zwrąca uwagę, że wizyta min. Becka 

: » 

LONDYN. (Pat.) Wezorajsza pra 
sa angieiska w dalszym ciągu z oży- | 
wieniem komentuje wizytę min. Be- 
cka u kanclerza Bitlera, snując na 

Z wywczasów Pana Ministra B-cka 

  B; minister Beck w towarzystwie ambasadora R. P, w Rzymie gen. Wieniawy Długo- 
szowskiego na s.onecznych tarasach w Monaco, 

obserwowana była w Paryżu z zain- 
teresowaniem. Korespondent zwraca 

wiły się w niektórych odłamach pra- 
sy paryskiej pod adresem kierownic- 
twa francuskiej polityki zagranicz. 
nej. 

„Daily Telegraph* na podstawie 
informacyj z dobrze poinformowa- 
nych kół berlińskich stwierdza, że 
rozmowy w Berchtesgaden miały 
bardzo przyjazny charakter. Pismo 
zwraca uwagę, że min. Beck został 
przyjęty przez kanclerza Hitlera z pro 
tokółem rezerwowanym tylko dla go 
Ści, których kanclerz chce wyróżnić. 

PARYŻ. (Pat.) Prasa francuska 
komentuje w dalszym ciągu z ożywie 
niem wizytę min. Becka w Berchtes- 
gaden. Korespondencj berlińscy dżien 
ników paryskich twierdzą, że rozmo- 
wy te doprowadziły do wyjaśnienia 
całokształtu stosunków  polsko-nie- 
mieckich. 

„Populaire'* atakuje dyplomację 
francuską i podkreśla rolę polityczną 
Polski i sojuszu polsko-francuskiego, 
podkreślając, że wymiana poglądów 
między Paryżem i Warszawą powin- 
na być nawiązana. 

Również „Action Francaise" kry-   tykuje politykę francuskiego MSZ do 
, wodząc, że wyświetlenie sprawy soju 
į polsko-francuskiego leży w inte- 

resie Francji 

uwagę na głosy krytyki, które poja- | 

  

Zgon Š. p. Zofil Urhsnowskie| 

  

Zdjęcie przedstawia podobiznę ś. p. Zofii 

Urbanowskiej, zmanej  fiteratki i autorki 

dzieł dla młodzieży, która zmarła w Koninie 

w wieku lat 89. S, p. Urbanowska należała 

do: najstarszego już pokolenia pisarzy pol- 

skich, której dzieła wydawane w końcu ub 

i na początku bieżącego stulecia, odegrały 

ważną rolę w patrotycznym 

> młodzieży. 

ATIKA 

Zgon Zemaal'są 
b. prezydenta Ł”tu v 

RYGA. (Pat.) Zmarł wczoraj na 

skutek ataku sercowego b. prezydent 

Łotwy Zemgalis. 

RYGA (Pat). Zmarły dzisaj w Rydze 

na zapalenie płuc b. prezydent Łotwy Gu 

staw Zemgals liczył lat 68. Gustaw Zem 

gals piastował godność prezydenta od r. 

1927 do r. 1930. W roku 1919 był wice 

przewodniczącym parlamentu a w roku 

1931 plastował tekę ministra finansów. 
=> 

Stczątti gon. Tyszk 02614 
wracaja do Polski 

PARYŻ (Pat). 7 bm. rano na cmentarzu 
paryskim Pere Lachaise odbyła się pols- 
ko-francuska uroczystość wojskowa. Na 
cmentarzu gdzie spoczywa do dziś szereg 
najwybitniejszych działaczy wielkiej emi- 
gracji polskiej dokonano ekshumacji szczą 
tków generała Tadeusza Tyszkiewicza, a- 
by odwieźć je do kraju. 

Gen. . Tyszkiewicz, kołnierz kościusz 
kowski, oficer sztabu generalnego Napole 
ona, dowódsb polskiej gwardii honoro- 
wej przy cesarzu, dowódca 2 i 4 pulku 
strzelców konnych za Księstwa Warszaws- 
kiego, generał brygady kawalerii z wojny 
1812 r. senator i kasztelan Królestwa Kon 
gresowego, członek słynnego sądu seimo 
wego w sprawie Łukasińskiego z r. 1828, 
prezes powstańczego Tymczasowego Rzą- 
du Narodowego na Lilwie w r. 1830, 
zmarł w Paryżu na emigracji w 1852 r. 

W testamencie nakazał swym córkom, 
aby ciało jego przewiozły do Polski: „nie 

wychowaniu 

wcześniej wszelako, aniżeli Polska swój 
byt niepodległy odzyska”, 

; s 

Podziełu obywateli 
na 3 kategorie nie 

będzie 
Dementi organów OZN 

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, 
Wyražonymi w art. wstępnym z dn. 5 bm. 
wiadomość podana przez „Słowo” o pro 
jektowanym w OZN ustawowym podziale 
obywałeli na 3 kategorie okazała się „ka- 

wałem”. Wszystkie pisma OZN je demen. 
tują. 

Nie ma natomiast dotąd zaprzeczenia 
„bredni“ zawartych w korespondencji wi- 
leńskiej Ikaca, którą w tymże artykule za 
kwalifikowaliśmy jako nadające się do 
skonfiskowania. Odwrotnie, niejaki Res, w 
Narodzie”, sławny już ze swych rozleg 
łych stosunków z panną Adelą o „rucho- 
mym nazwisku” (Apanowiczówną vel Bor 
kowską), przyłacza je za panem Francisz 
kiem z lkaca, jak pacierz za panią matką. 

Oto. jaskrawy przykład złego wpływu   starszych na ząbkujących dziennikarzy,
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Dnia 14 stycznia 1939 r. (sobota) 

w salonach Oficerskiego Kasyna 

Gzrnizonowego w Wilnie (ul. Mic- 

kiewicza 13) — odbędzie się 

zak nica 

  

BAL ROLNIKÓW 
Zaproszenia i bilety w cenie 7 zł i 4 zł (akademickie) są do nabycia u Pp. Gospodyń i w lokalu Koła Rolników Studentów U. S. B. (ul. Zakretowa 23—18) | 

w godz. od 17—19. Początek o godz. 22.30. Stroje balowe, ge 

  

Rozłam w Stronnictw e Zachowawczym 
ma n:stąpić na zieździe w Wilne 

WARSZAWA (tel. w.] W kołach politycznych, zbliżonych do OZN, mówią, 

že na zebraniu Rady Naczelnej Stronnictwa Zachowawczego, kiėra ma obradować 

w Wilnie w najbliższych dniach ks. Eustachy Sapieha wystąpić ma na czele grupy 

Jozłamowej, popieranej przez tzw. młodych zachowawców, 

Polski konsułat w Kłajpedzie 
WARSZAWA (tel. wł.). W najbliższym czasie a najpóźniej 1. II. br. otwarty 

będzie konsulat polski w Kłajpedzie we własnym domu. Odpowiednie polecenia 
1 kredyty Już wydano. 

Protest OZN 
przeciwko wyborom do rady miejskiej w Pełplinie 
WARSZAWA (tel. wł.) Wśród protestów, które składa OZN, wczoraj wpłynął 

protest przeciwko wyborom do rady miejskiej w Pełplinie. 

Demonstracja w seminarium 
warszawskich aplikantów sądowych 

WARSZAWA ([fel. wł.) Dziś Warszawska Rada Adwokacka otworzyła obo- 
wiązkowe wykłady seminaryjne dla aplikantów, dzieląc je na dwie grupy: jedne: 
dla aplikantów Polaków a drugie dla aplikantów Żydów. CI ostatni zaprotestowali 
przeciwko temu podziałowi I opuścili salę Sądu A w której miało się 
odbyć to seminarium. 

Litwinow jedzie do Genewy 
WARSZAWA (tel. wł.) W bieżącym tygodniu przejeżdżać będzie przez War 

szawę komisarz spraw zagranicznych ZSSR Litwinow, który wyjedzie z Moskwy 
14 bm. do Genewy. 

NET TTT JE 

  

Wojna W Hiszpanii „Z góry przesad 
Tematy rozmów rzyrnskich Chummberlaina. 

BERLIN. (Pat.) Dzisiejszy „Voel- | graża już pokojowi europejskiemu, 
kischer Beobachter“ stwierdza, żej Stanowisko Niemiec w tej kwestii 
podczas wizyty Chamberlaina i Ha- | jest od dawna znane. Życzeniem Nie- 
lifaxa w Rzymie głównym przedmio- 

tem rozmów angielsko-włoskich sta- 
miec jest, aby Hiszpania nie stała się 
łupem bolszewizmu. Sprawa ta ma 

nie się przede wszystkim sytuacja w ! jeszcze większe znaczenie dła Włoch. 
Hiszpanii. Dzięki dotychczasowemu | które w żadnym wypadku zgodzić się 
rozwojowi ACR sprawa ta nie za. | nie mogły na uczynienie z: Hiszpanii 

or оее re. 
  

Pogrzeb Ś.p. Romana Dmowskiego 
WARSZAWA. (Pat.) Wczoraj w 

godzinach rannych odbyły się uroczy 

stości, związane z oddaniem! ostatniej 
posługi ś. p. Romanowi*Dmowskie 
mu. 

prof. dr Antoni Szlagowski. Kazanie 
wygłosił ks. prałat Marceli Nowakow 
ki. 5 

Po skończonym nabożeństwie 
trumnę wzięli na barki członkowie 
zarządu głównego Stronnictwa Nara 
dowego, którzy złożyli ją na 
Placu Zamkowym na karawan 

O godz. 7.30 rano trumna ze zwło- 
kami Ś. p. Romana Dmowskiego ze- 

stała przeniesiona z kaplicy przedpo 
„aka Katedry Św. Jana do na- 

głównej i ustawiona na wysokim 
Katafatku. Na trumnie złożono sztan- 
dar! o-barwach państwowych. W prze 
niesieniu wzięło udział najbliższe oto 
czenie zmarłego j naczelne władze 
Stronnictwa Narodowego. Od wczes- 
nych godzin Katedra Św. Jana zaczę- 
ła się wypełniać publicznością, przy- 
byłą oddać hołd $. p. Romanowi Dma 
wskiemu. Wokół katafalku ustawiły 
się liczne poczty sztandarowe zarzą- 
du głównego Stronnictwa Narodowe 
go, poszczególnych placówek tegoż 
stronnictwa z całej Polski, korporacyj 
i stowarzyszeń akademickich, Związ- 
ku Hallerczyków i szeregu organiza- 
cyj i stowarzyszeń społecznych. 

Za karawanem postępowało naj. 
bliższe otoczenia zmarłego, jego daw- 
ni współpracownicy i towarzysze pra 
cy politycznej ; rzesze publiczności 
W oddaniu ostatniej posługi Ś. p. Ro- 
manowi Dmowskiemu wzięła udział 
delegacja Uniwersytetu Poznańskie 
go, którego zmarły był doktorem ho- 
norowym. 

Na  cmenłarzu  Bródnieńskim 
obok grobu rodzinnego Dmowskich 
usławiono katafalk, na którym spo 
częła trumna ze zwłokami Ś p. Ro 
mana Dmowskiego. Po odaniu hołqu 
przez naczelne władze Stronnictwa 
Narodowego odbyła sęi defilada de- 
legacyj, biorących udział w pogrze O godz. 11 rozpoczęło się nabożeń. bi 
bie. stwo żałobne, które celebrował w asy 

Ście duchowieństwa J. E. ks biskup   Ks. biskup Niemira odprawił mo 

VATTER PEACE ROA A TTK STN IKOS EDS 

2500 Zydów 
wysiedla w styczniu Czechosłowacja 

PRAGA. (Pat.] Wedle wiadomości ! Narodowy Bank Czechosłowacki przy 
podawanych przez „Narodni Listy". gotowuje już dla nich odpowiedaie 
do końca stycznia br. wydalonych zo | przydziały dewizowe. 
stanie z Czechosłowacji 2500 Żydów 

Komunikat głównej kwatery wojsk 
gen. Franco podaje: W Katalonii za- 
jęto wczoraj Vinaixa, Vilosell, Pobla | 
de Cierboles, szezyt Brialy z całym 
masywem górskim tej samej nazwy; 
Sierra du Senor, Tour de Jluvia, linię 
kolejową idącą z a Blancas do 

JS, ma , 

  
Н 

  

Mili międzyńarodowego komunizmu. 
Dalsze zajmowanie przez mocarstwa 
zachodnie przychylnego dla Walencji 

| Barcelony stanowiska przeciagneło- 
by tylko niepotrzebnie załatwienie z 

,Bóry już przesądzonej wojny domo- 
| wej. Do zfostrzenia sytuacji na Mo- 
rzu Śródziemnym przyczyniła się, zda 

dły żałobne nad trumną, zebrani od- 
śpiewali „Boże coś Polskę", po czym 

„4 . 

  

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Prof. Dr Ignacy Mościcki 

działaczami polskimi z' Zaolzia pp. Guziurem i Gjadzicą, którzy przybyli do Jawo- 
rzyny w grupie kadry młodzieży polskiej z zagranicy, celem złożenia hołdu Panu Pre- 

zydentowi R. P. 

Postępy ofensywy gen, Franco 

Pan Prezydent R. P. wśród młodzieży polskie] z zagranicy 

  

w rozmowie z młodymi 

Vinaixa, szezyt Hospiłal i Tour de 
Espanoł. Wzięto do niewoli 1400 jeń- 
ców i zdobyto bardzo obfity materiał. 
wojenny, w szczegółnoścj bardzo wie 
le broni automatycznej i całkowitą: 
sekcję karabinów SREYNOWYCH z 8 

 karahiinna:, „kżęz 
RA; я 

  trumnę przy dźwiękach werblj zło- 
żono do grobu rodzinnego. 

ATEITIS — wyg 

ь      

niem. „Voelkisther Beobachter", cał. 
kiem niepotrzebna podróż do Tunisu 
premiera Daladier. Po wygaśniecin 
umowy francusko-włoskiej z r. 1935, 
wytworzyła się dla Włoch i Francji 

całkiem nowa sytuacja. Rzym powró 
cił obecnie do swych żądań z roku 
1915, które nie zostały dotvchczas 
przez Francję uwzględnione Francja 
uczyniłaby, zdaniem .„Voelkischer Be 
obechter*, dobrze, gdyby nie wyłą- 
czyła odrazu z góry wszelkiej w lej 
sprawie rozmowy. Przyszłość bowiem 
wykaże, czy będzie dobrym dla Fran- 
cji, jeżeli stworzy i w tej sprawie, jak 
w kwestii hiszpańskiej, sytuację, któ- 

ra nie da się na dłuższą metę utrzy- 
mać i którą trzeba pał. an 

° ymowa jadiego porównania | 
(Dokończenie ze str. I) 

cel walki jest równie szlachetny. Ale 
pytajmy ludzi, którzy byli w Rzymie, 
gdy marszałek Badoglio powracał z 
Abisynii Zapytajmy Włochów, którzy 
ten dzień przeżywali, czy zwycięst- 
wo i klęska są do siebie podobne. Za- 
pytajmyż o to nareszcie kogoś z człon 
ków rządu narodowo-sócjalistycznego 
w Niemczech. Nie ma żadnej wątpli- 
wości jak wypadnie odpowiedź. 

Wojna jest łamaniem przeszkody. 
Zostaje zawsze satysfakcja pokonane 
go oporu. Ale pełne, mocne i wzniosłe 
przeżycie triumfu nie po każdym zwy 
cięstwie następuje. 

Dwa wypadki dadzą się ustalić. 
Albo — jak podawaliśmy przykłady 
—gdy chodzi o obronę dóbr najistot- 
niejszych — wolności, honoru, życia. 
Albo gdy strona podejmująca ofensy- 
wę ma szczególnie mocne poczucie 
wartości swego ideału historycznego i 
swojej misji uniwersalnej, Wtedy 
blask zwycięstwa przesłania cienie 
wojny. Ale gdy brak celu o tak sil- 
nym zabarwieniu emocjonałnym, ok- 
ropności wojny wysuwają się na czoło 
i wtedy wniosek jest prosty, że zwycię. 
stwo i klęską prawie się nie różnią. 

Rysunek „Marianne“ byl dlatego 
bardzo ciekawy i bardzo znamienny.: 
Rysunek dobrze ilustrujący psychicz-. 

ne nastawienie Francuzów. Można po-   

wiedzieć przejrzysty skrót pogłądów 
politycznych olbrzymiej większości o- 
bywateli Francji. 

Francja też miała dni wielkiego 
triumfu, gdy armie sprzymierzone de 
filowały pod Łukiem Triumfalnym. 
Ale we Francji to wspomnienie jest 
mniej żywe niż u nas pamięć bitwy 
warszawskiej.. Chwile zachwytu minę 
ły, została Świadomość zwycięstwa 
zmarnowanego. Depopulacja coraz się 
zwiększa. Przez 20 łał nie zdołano wy 
równać upływu krwi spowodowanego 
przez wielką wojnę. Rola Francji ułe 
gła wyraźnej degradacji. 

Francja jest krajem dosytu — aby 
nie powiedzieć — przesytu. Każdy о- 
bywatel rozumie, że nowa wojna to, 
w najlepszym razie utrzymanie sta- 
tus quo i napewno nowy upływ krwi, 
którego nic nie powetuje. Stąd pacy- 
fizm integralny, stąd atmosfera poliły 
czna, kszłałtująca nastawienie wyra- 
żone w opisanej ilustracji „Marianne” 
„Zwycięstwo czy klęska — jaka to róż 
nica?“. 

Sytuacja tragiczna, gdyž w paūst 
wach sąsiednich wpaja się społeczeńs 
twu przeświadczenie, że zwycięstwo 
jest większą wartością niż życie. 

Francja czeka na wielki przełom 
zasadniczy : 

Tse. 

  

Kronika telegraficzna 
— Dyrektoriat Kłajpedzki zgłosił dziś 
ręce gubernałora swą dymisję. 
Jak słychać obeany Dyreśtoriat pełnić 

będzie nadal. swe funkcje aż do czasu ob 

m urzędowania przez nowy Dyrekto+ 

— Harcerz Władysław Wagner, podró 

żujący dookoła świała na jachcie „Zjawa 

3“ zawinął przed paru dniami do poriu w 

Adenie po przebyciu olbrzymiej trasy, 

wynoszącej 3.500 mil morskich (przeszło 

6.000 kim.) z Baławii na Jawie, Dzielny har 
cerz wyrusza niebawem do Suezu. 

— Zmań š. p. dr Jan Lewiński pro- 
Iesor zwyczajny geologii ogólnej Wy- 
działu Małematyczno-Przyrodniczego U. 
J. P. i pierwszy dziekan tegoż Wydziału. 

— W Taful, stan Sao Paulo urodziły 

się czworaczki, którym nadano odpowied 
nie imiona ku uczczeniu najwyższych do- 
stojników Brazylii. Czworaczki zma'ły. Ro 
dzice .czworaczków mają zamar wytoczyć 

sprawę sądową rządowi stanu Sao Paulo 
za nieołoczenie właściwą opieką lekarską 
czworaczków, co było przyrzyną ich śmier 

<, 

| na 

Kościół połski w Moskwie pod wezwa 
niem św. Piotra i Pawła, który zamknięty 
zosłał w roku ubiegłym i zamieniony na 
klub, obecnie został przez władze sowiec 
kie całkowicie restyłuowany. 

Władze sowieckie poinformowały 
przewodniczącego komiłetu kościelnego, 
iż kościół w każde* chwili może być odda 
ny do użvtku wiernych. 

— W Berlińskim Pałacu Sportowym od 
był się mecz hokejowy pomiędzy szwedz 
ką drużyną Goeła ze Sztokholmu a berlińs 
kim zespołem BSC, Zwyciężyli Szwedzi w 
stosunku 7:1 (3:0, 1:0, 3:1), 

— W pobliżu miejscowości  Valloire 
we Francji lawina pogrzebała: wycieczkę 
narciarzy. Według ostatnich wiadomości 
zginęło 8 osób. baoygaa wne się a 
godz. 11 rano. «+ —« x 

— Stan zbiórki na. ua „bro, 
„| morskiej w Polsce na dzień 2 stycznia rb. 
wyrąża się «wołą zł. 8.074,398,13. Łącznie 
ze zbiórką przeprowadzaną oddzielnie 
wśród korpusu oficerów i podoficerów at 
mii i fotv kapiłał wynosił zł. 10.718.964,67 

— Telefonistka hotelu „Splendid” w 
Autapotrcie zapadła w san. kłów nus | 

nieprzerwanie 5 dni. Odsławiono ją do 
szpiłala celem przeprowadzenia obserwa 
cji lekarskiej. 

— Prezydent Brazylii dr Getulio Var 
gas podpisze w najbliższym czasie dekret, 
makładający specjalne podatki na męż 
czyzn nieżonałych w wieku od 25 do 64 
lat i przewidujący jednocześnie udziela- 
nie zasiłków pieniężnych rodzinom mają 
cym liczne potomstwo. 

— Minister spraw zagranicznych hr. 
Clano odbył dziś rozmowę z posłem wę 
gierskim bar. Villani na temat ostatnich po 
ważnych incydentów na granicy med 

ko-ruskiej,   — Kapitan słatku szkolnego „Dar Ро- 
morza” nadesłał do Państwowej Szkoły 
Morskiej depeszę, zawiadamiającą o przy 
byciu słatku do Kingston na Jamaice. 

— Trzej przywódcy czesko-słowackiej 
partii komunistycznej: Prosnar, Gottwald I 
Smeral zbiegli do Rosji Sowieckiej. Za ich 
przykładem poszli inni posłowie i funkcjo 
nariusze partyjni. 

— Premier Chamberlaln I min. spr, za. 
gran. Halifax, kłórzy we wiorek 10 bm. u 

godz, 11 odjadą do Rzymu, wykorzystają 
dwugodzinny pobyt w Paryżu dla odby 
cia konferencji z premierem  Daladier I 
min. Bomet. > 

— Dziennik „Espana”, wychodzący w 
Tangerze podaje w ślad za prasą barceloń 
ską, iż w Barcelonie odbyło się uroczysta 
posiedzenie loży masońskiej Wielkiego 
Wschodu, na którym uchwalono wezwać 
masonerię hiszpańską do niesienia wszech 
stronnej pomocy rządowi Negrina, 

R<czn ca wyzwolenia 
Dyneburga 

DYNEBURG. (Pat.) Miejscowa pra- 

sa łotewska, nawiązując do rocznicy 

wyzwolenia miasta, podkreśliła wy- 
datną pomoc, udzieloną w ciężkiej 
potrzebie powstającemu państwu ło- 
tewskiemu, przez dzielną armię pols- 
ką pod wodzą obecnego Marszałka 
Śmigłego-Rydza. 

Strajk w „Kurie”ze 
Powszechny" 

w „Kurierze Powszechnym” na tle eks 
nomicznym zastrajkowali zecerzy. W zwią 
zku z tym pismo to dziś się nie ukaże,



„„KURIER“ (4684). 

PRAWDY I LEGENDY 
"Jest rzeczą bardzo trudno znaleźć 

dla siebie jakiś kącik indywidualny, 
służący do napisania o Ś. p. Romanie 
Dmowskim. Od artykułu Stanisława 
Mackiewicza o Wodzach polskiej 0- 
fenzywy i obrony, aż do szlachetnego 
salutowania „wielkiego wroga” przez 
Mieczysława Niedziałkowskiego, po- 
wódź artykułów i wspomnień wyczer 
puje zdaje się to wszystko, co można 
było napisać. Poem: 

Pozostaje więc chyba dla mego 
kącika trochę hypotez i próba pod- 
ważenia jednej krzywdy. Krzywdy, 
„która najmocniej i najdotkliwiej za- 
ważyła na losach konsolidacj; ducho- 
wej społeczeństwa polskiego po uzy- 
skaniu Niepodległości. | ` 

Walka z niesłusznością jest rzeczą 
niezmiernie trudną, ponieważ zazwy- 
czaj wierzy się jej więcej, niż rzeczom 
słusznym. Wierzą jej nieraz nawet 

„poszkodowani, używają ci, którym 
jest potrzebna dla celów utylitarnych. 

Do tąkich niestusznošci należy 
przeciwstawianie en bloc ludz; wy- 
chowanych na pismach Romana 
Dmowskiego ludziom wychowanym 
w kuźni Józefa Piłsudskiego. Trudno 

KARWZTYZWY TYSZ TTK ZAOZZEAW 

Cicho szal 

Rycerska pieśń 
Ciekaw jestem czy wielu z moich czytel- 

pików zna ten wiersz: 

Naszym przodkom wystarczały ryby słone 

1 euchnące, 
My po świeże przychodzimy, w oceanie 

pluskające! 

Qjcom naszym wystarczało, jeśli grodów 

dobywali, — 

A nas burza nie odstrasza, ni szum groźny 

morskiej falil 

Nasi ojce na jelenia urządzali polowanie, —- 
A my skarby i potwory łowim. skryte 

w oceanie! 

Jest to dumna pieśń rycerska, skompono- 

wana coprawda przez literata, a jednak za 

wierająca zapewne jakieś motywy, na któ- 

rych pieśń ówczesna była oparta istotnie 

Była to bowiem kompozycja przeznaczona j 

Фа współczesnych, a autor sam 

lak: 

„Stąd też tutarła się powszechnie piosenka 

ułożona na tym tle, w której dość przystoj- 

nie dzielność ową i odwagę podniesiono”. 

Cóż to było za tła i jak nazywał się autor 

« tej piosenki? ее 

Niestety imienia jego nie znamy i nie 

będziemy zapewne nigdy znali, b» najieżsi 

uczeni polscy próżno od lat się głowtą, by— 

jeśli nie imię, to choć narodówość owego 

mutora określić. Niebył to bowiem Polak, 

kecz — jak to sam powiada — był w Po!sce 

„wygnańcem i obcym przybyszem*.  Czy- 

telnik już się zapewne domyśla, że chodzi 

o pierwszego Kronikarza polskiego l. zw. 

Galla Anonima. 

Pieśń owa, powstała na tle zwycięstw 

Krzywoustego na Pomorzu, napisana zosta- 

"ta, jak i cała kronika, po łacinie, a podałem 
ja w tłumaczeniu dra Romana Grodeckiego, 

*jłumacza najdawniejszej naszej kroniki. Ttu 

macz tak pisze we wstępie: 

: „Dając parę próbek rymowanego wier- 

sza, nie siliłem się oczywiście bynajmniej, 

by dać prawdziwą poezję, starałem się utrzy 

wać na tym poziomie polotu i sztuki poe- 

"tyckiej, którą zdołał sam kronikarz osiąg 
nąć w łacińskich rymach; wszak chodziło 

0 oddanie formy i ducha tego zabytku, jako 

o n'ej mówi 

charakterystycznego dla swego czasu i po- | 

ziomu kultury duchowej”. 

Jesteśmy wdzięczni autorowi za. ten u: 

miar. Ale właśnie dlatego podałem tu ten 
wiersz. Kronika Galla, mimo że wyszła w 
wydaniu „Biblioteki Narodowej” nie jest tak 

znana, jak na to zasługuje. A szkoda — dziś 

w okresie ogólnego zamiłowania, do biogra: 

fij ta wspaniała biografia Bolesława Krzy- 
wonutego, spisana w jego czasach stanowi łek 

turę wprost fascynującą; więcej z niej mo: 

żna poznać epokę, niż z przeróżnych mod 

nych biograficznych szkiców. 
Jeżeli nie zdołałem jednak namówić was 

na Galla Anonima, przeczytajcie przynaj- 

mniej raz jeszcze ten wspaniały urywek 

pieśni rycerskiej, pióra zapewne Galla, ale 
utworu współczesnego, tchnącego taką Hu- 

о4, takim poczuciem siły i własnej warto 

ści, że przemawia do nas mimo z górą osiem 

setletniego oddalenia, do dziś świeża, nie 

trącąca myszką i sugestywna. 

Nasi ojce na jelenia urządzali polowanie. — 

.& my skarby 1 potwory łowim, skryte 

w oceanie. 

! 
Tamci ludzie nie mieli kompleksu nił. 

szości. „A nas burza nie odstrasza, ni szum 

groźny morskiej fali". 7 
Doprawdy, forma i duch tego zabytku 

jak bardzo jest charakterystyczny dla owej 

epoki rycerskiej i wojowniczej, dumnej i 

silnej. : i 
  

jest już dziś ustalić wobec tylu mogił, 
ilu legionistów i peowiaków wyszło 
z obozu socjalistycznego i postępo- 
wego, a ilu było tam petowców, ze- 
towców, zarzewiaków itd. [Ilu roz- 
strzelanych liczyła kijowska „Korpo- 
racja”, a ilu kijowska „Polonia*. Ile 
polonistek, a ile korporantek odwie- 
dzało w szpitalach kijowskich ran- 
nych hallerczyków? Jaką ideologię 
wyznawały rodziny, których synowie 
szli kołejno po różnych szczeblach 
irrydenty? Był jednak w .. historii 
walki 2 światopoglądów moment, w 

którym szpady i starszych generacyj 
weszły do pochew. Był to okres od 
uwięzienia Marszałka Piłsudskiego, 
aż do różnicy zdań w ocenie wypra- 
wy kijowskiej. Zwłaszcza jaskrawą 
manifestacją tej solidarności był 
zjazd pelityczny w Moskwie, zwołany 
w lipcu w r. 1917. W prezydium sztan 
darowe nazwiska dmowszczyków. Je- 
dyny socjalista Stanisław Wojcie- 
chowski wygłasza odczyt o Komen- 
dancie Piłsudskim. Na końcu głos 
prelegenta załamuje się, widać, że 
mówca walczy z płaczem, który może 
nie po męsku zakończyć jego referat 
wojskowy. A potem burza oklasków. 
okrzyki „niech żyje Komendant Pił. 
sudski*. Wszyscy wstają, rozlega się 
śpiew Roty! * 

Poza maleńkim światkiem „pols- 
kiej sali* leżała olbrzymia Moskwa 
w stanie przesilenia kiereńszczyzny 
z bolszewizmem i Kreml. jeszcze do- 
stępny dla wszystkich, olbrzymi, stra- 
szny i niebezpiecznie cichy. Po tej 
manifestacji przyszedł rok współdzia 
łania w czynie. Napływ legionistów 
do Korpusu Dowbora, wstenowanie 
młodzieży narodowej do POW, wspó! 
na walka z ugodą, solidarność w bo- 
brujskim zamachu. Ustalenie 
wspólnego frontu w polityce zewne- 
trznej! 

e 

  

® 

  
  

    

          

  

  

                                  

[Э
 

с° 
Э1 

1 
19 

Э1 
° 3

 2
/ 
°
Э
 
о
О
 

| więcej Polsce. Poprzez šmierė Naru- 

się   
ag 

2 
rej 
(VE! 

Dlaczego więc później nastała era 
18-letniej walki? 

+ * * 

Walka ta przyczyniła ogromne szko- 
dy obu stronom, ale niewątpliwie naj 

towicza opóźniła o 15 lat dzisiejszą 
15-latkę Kwiatkowskiego. Opóźniła 
rozwój miast połskich. Odwróciła u- 
wagę społeczeństwa od wielu zagad- 
nień istotnych. 

* * w 

W r. 1921 Zygmunt Wasilewski 
powiedział kiedyś w rozmowie pry 
watnej: „porozumienie nasze z pił- 
sudczykami mogłoby się stać faktem, 
ale masoneria nigdy do tego nie do- 
puści”. 

Ta walka była i osobistym drama- 
tem jego rodziny. Syn Zygmunta Wa- 
siiewskiego był legionistą. 

Istotne przyczyny dlaczego wie!ki 
cień padł na piłsudczyków nie-socja- 
Jistów, wyświetli kiedyś historia. Wy- 
jaśni też niewątpliwie dlaczego roze 
szły się drogi ludzi nieraz wspólcie 
więzionsch i wspólnie prześladowa- 
nych? Dlaczego oficer z oddziału ka- 

  
  

pitana Becka czy majora Kościałkow 
skiego, był lepszym w r. 1920, a gor- 

szym, w którymś z następnych?! 

Nie ulega jednak wątpliwości, że 

próg, który leżał, jako coś nie do prze 

stąpienia pomiędzy obu połowami 

Piłsudczyków, nie był tylko podziem- 

nej natury. Nie trudno jest dostrzec 

i przyczyny naturalne. Józef Piłsud- 

ski był nie tylko twórcą Armii, ale 

i Administracji. Roman Dmowski był 

nie tylko politykiem ale i ideologiem 

określonej warstwy społecznej, war- 

stwy polskiego mieszczaństwa. 

Młoda biurokracja polska nie mo- 

gła oprzeć się na mieszczaństwie pol- 

skim, które w r. 1921 istniało na te 

renie zaledwie jednej Wielkopolski. 

jako masa zwarta. Narodowa Demo- 

kracja nie chciała zrozumieć istoty 

kompromisów z Żydami, potrzebnych 
administracji polskiej, aż do chwili 
zwycięstwa hitleryzmu. 

W tym miejscu zaczyna się pyta- 
nie najciekawsze! W jakim stopn*u 
Dmowszczyzm zapłodnił Hitleryzm? 
W jakim stopniu rozpaczliwa walka 

Delegacja litewska 
w Wilnie 

W sprawie tranzytu drzewa polskiego do Kiajpdy 
Do Wilna przybyła delegacja li- 

tewska, która przeprowadzi tu szereg 
rozmów w sprawie tranzytu drzewa 
polskiego do Kłajpedy. 

Delegacja, w skład której wchodzi 
wicedyrektor departamentu leśnego 
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anstwowych 

w Litewskim Ministerstwie Rolniet- 
wa dr Kripas oraz dwu członków 
Syndykatu Drzewnegu w Kłajpedzie 

— zabawi w Wilnie kilka dni i wyje- 
dzie w teren aby zapoznać się z wa- 
runkami tranzakcyj drzewnych na 
Wileńszczyźnie. 
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Rzeka Lwa i Ogowe 
Na wizytówce Alberta Schweitzera 

czytamy: Prof. Dr. Teologii, Dr. F:lo- 
zofii, Dr. Medycyny. Możnaby jeszcze 
dodać, że jest on wybitnym interpre- 
tatorem muzyki kościelnej Jana Se- 
bastjana Bacha, autorem cennych 
dzieł z tego zakresu. Możnaby jesz- 
cze..., ale już dosyć. 

Na półkach księgarskich ukazała 
się niedawno jego książka, przetłu- 
maczona na polski przez p. Zofię Pe- 

tersową, p. t. „Wśród czarnych na 
równiku*. A więc -— zdziwi się ktoś 

— Albert Schweitzer zabrał się do 
opisu krajów egzotycznych? 

I tak i nie, ksiażka bowiem jest 
rodzajem wspomnień, pisana wedle 
dawnych recept literackich, a właści- 
wie bez żadnych recept. Pocichu po- 
wtem wam nawef, że autor ma w sty- 
lu, w sposobie opowiadania coś nad 
wyraz naiwnego. Mimo to ksąiżka ro-   

bi ogromne wrażenie, ale nie jako 
dzieło literackie, ani nawet jako opis 
dziewiczej puszczy — opisów takich 
mieliśmy więcej i lepszych. 

Książka robi wrażenie ze względu 
na jej autora. Bo wyobraźcie sobie 
państwo, że Schweitzer pewnego pięk 
nego dnia doszedł do wniosku, że je- 
go powołaniem życiowym jest... le. 
czenie Murzynów w puszczy dziewi- 
czej. Wtedy jeszcze nie miał na swej 
wizytówce tytułu dr. medycyny. Za- 
pisuje się na wydział medyczny, koń- 
czy medycynę, zbiera pieniądze, pi- 
sze książki i za uzyskane honorarium 
kupuje przyrządy, lekarstwa, środki 
opatrunkowe i — wraz z żoną — je- 
dzie do serca Afryki nad rzekę Ogo- 
we i tam w ciągu długich lat leczy 
Murzynów. 

Czytelnik naszej gazety, jak każ- | 
dej gazety, czyta codzień o podłości ! 

  

ludzkiej, o zbrodniach, rabunkach, 
defraudacjach, matactwach międzyna 
rodowych, mordach i pożogach. Niech 
że raz w tym szlachetnym towarzyst- 
wie rozbłyśnie postać, której nie trze- 
ba wkładać szarego więziennego szy- 
nelu, postać cichego bohatera, Alber- 
ta Schweitzera, który dla ulżenia doli 
ludzkiej studiował medycynę, by po- 
tem pojechać na kraj świata i zmniej 

szać cierpienia ludzkie. 

Ale gdy mówimy o dziewiczej 
puszczy, przychodzą wnet na myśl te 
zakątki naszego kraju, które też ok- 
reślamy mianem dziewiczej puszczy. 
Jesteśmy z nich dumni, lubimy się 
nimi popisywać, pełno o nich wzmia- 
nek w naszych prospektach dla za- 
granicy, pełno reportaży w gazetach 
i pogadanek radiowych. Jesteśmy du- 
mni, że rzeka Lwa jest nieomal rów- 
nie dzika, jak Ogowe. Ale nie przy- 
chodzi nam na myśl, że jeśli tak jest. 
to rzeka Lwa potrzebuje równie jak 
Ogowe Alberta Schweitzera. 

Pisało się o tym wiele i mówiło. 

mieszczaństwa Kongresówki, znacze 

nie słabszego od mieszczaństwa ży- 

dowskiego, wpłynęła na rezultat wal+ 

ki mieszczaństwa niemieckiego z mar 

ksizmem? 
Koncepcje polityczne  Popław- 

skiego, Balickiego i Dmowskiego są 

znacznie starsze od dzieł teoretyków 

(współczesnych) hitleryzmu. W „Mejn 

Kampf" nie ma śladów, które by po: 

zwoliły mniemać, że autor znał: pali- 

tyczną literaturę polską. Istnieje na- 

tomiast zdumiewająca zbieżność w 

poglądach na Austrię przedwojenną 

w „Mein Kampf'* i u Dmowskiego. 

Społeczeństwo polskie b. zaboru ro- 

syjskiego przed wojną odnosiło się 

do Austrii raczej ze słabością. Jedy- 

nie oba nacjonalizmy niemiecki j po! 

ski widziały w niej wielką szkołę ła- 

mania charakterów. Jeżeli tedy nie 

sposób *jest dopatrzyć się zapłodnie- 

nia przez polską myśl nacjonalistyc7- 

ną, swego zachodniego sąsiada. 10 

niewątpliwie grunt pod uprawę hi!- 

leryzmu w Niemczech został przygo: 

towany przez żołnierzy i oficerów + 

Ober-Ostu. Tam zetknęli się oni na 

raz pierwszy w życiu z homelskim 

i berdyczowskim śŚwiatkiem ehren 

burgskich Rotszwajńców! Stam'od 

»rzyniešli obserwacje 0 pracy termi 

tów ńad rozwaleniem gigantycznego 

mocarstwa carów. 

Dziś we wzmiankach prasy żydow: 

skiej o Dmowskim można z łatwością 

zauważyć lubą słabość, a nawet sym- 

patię do tego starego, liberalnego, 

przedwojennego „antysemityzmu* 

Jaki to był dobry panl.. nawet nie 

bił, tylko czasami trochę krzyczał 

Istotnie antysemityzm polski 7 ?- 
poki wyboru Jagiełły *) na posła m 

st. Warszawy, a antysemityzm środ 

kowoeuropejski z r. 1938 wygląda, 

mniej więcej tak, jak wiec w sali 

Sokoła : obóz koncentracyjny. Żydzi 

są wytrawnymi pośrednikami, ale w 

handlu. W wewnętrznej polityce pol- 
skiei ubiegłych lat 20 woleli dziel, 

zamiast użyć swoich naturalnvcu 

zdolności do pośredniczenia i kom- 

promisów. 

    

  

wz * 

7 4 wielkich rzeczy, w których 

brała udział myśl polityczna Romana 

Dmowskiego (zjednoczenie ziem pol- 

skich, unarodowienie miast. Traktat 
Wersalski, przemiana typu patriotvz- 
mu polskiego) dwie pierwsze zostało 

zrealizowane, jedna się realizuje, jed- 
na runęła w gruzy. 

Potrzeby unarodowienia miast w 
Polsce nikt już nie kwestionuje. Na- 
wet Żydzi. W miesiącu zgonu Roma- 
na Dmowskiego zbiera się w Warsza- 
wie Kongres Nowych Syjonistów —- 
zaródź ostatniego najmłodszego już 
państowego nacjonalizmu świata 

Wersal runął w. gruzy, wcześniej 
niż umarł jeden z jego nielicznych 
już żyrantów. Geniuszowi Marszałka 
Piłsudskiego zawdzięczamy, że te 
gruzy nie padły dotychczas na dach 
naszego domu. 

Najtrudniej jest ze zmianą psychi- 
ki. Wciąż jeszcze „kobiety rządzą 
mężczyznami, a młodzież (przeważ- 
nie. wyznąwęew antorastych słów) spo- 
łeczeństwem*.. nie w każdym koś. 
ciele patriotyzmu płonie elektrycz- 
ność. „Myśli- poczciwe* nie wygasły 
jeszcze zupełnie... Ale już w łunach 
Copu rodzi się nowy człowiek i po- 
wstaje nowa Polska. 

Kazimierz Leczycki. 
  

*) Wybór posła: socjalistycznego w War: 
szawie do Dumy Państwowej i upadek kan- 
dydatury Romana Dmowskiego wywołał 
pierwszą w Kongresówce większą akcję anty 
żydowską. 

R NIO ТОЧ KET S SSKP 7774 

Zapewne — są Schweitzerowie nad 
poleskimi Ogowe. Czy to jednak nie 
dziwne, że o tamtym z puszczy afry- 
kańskiej wiem, a tych z pusz zy, 
poleskiej mogę się jedynie domyślać. 

   

W książce swojej o puszczy afry- 
kańskiej opowiada Schweitzer o wy- 
siłkach, które człowiek cywilizowany 
musi stale robić, by tam w sercu 
Czarnego Lądu nie zdziczeć. Niedaw- 
no rozmawiałem z nauczycielką z 
puszczy poleskiej — i mówiła mi sło- 
„wo w słowo to samo. Opowiadała o 
tych, co dziczeli, o tych, w których 
wypaliły się wszystkie ideały, którzy 
usnęli ciężkim snem poleskim. A jed- 
nocześnie mówiła o tęsknotach i ро- 
rywach duchowych wsi poleskiej, któ 
re bez przewodnictwa, bez kierunku 
wypaczają się w sekciarstwie, w za- 
bobonach, w wódce, w bandytyzmie. 
Wieś poleska się budzi, a nie ma do 
czego się budzić. 

Zapewne — są Schweitzerowie 1   w puszczy poleskiej. Są ideowį lekas



Nožycami przez prase 
LĄCZMY SIĘ! 

„Kurjer Warszawski“ drukuje ar- 

tykuł wstępny z pięknym wezwaniem 

do zgody. 
Wielki pogrzeb za wielkim pogrze- 

bem. $. p. ks. Arcybiskup Teodoro- 

wicz, ś. p. Kardynał Kakowski, 4. p. 

Roman Dmowski. Tak, to już niezawod 

nie całe pokolenie, które w sile wie- 

ku szło ku wielkiemu ziszczeniu odzy- 

skanej niepodległości, zstępuje do 

grobu. 
„Okres nadludzkich wysiłków 1 bo- 

halerskich walk o niepodległość — 

woła Ignacy J. Paderewski na wieść 

o śmierci Dmowskiego — stopniowo 

przechodzi do historii, a ci, którzy z 

woli Opatrzności w tych przełomowych 

chwilach przewodzili Narodowi i Pań- 

stwo nasze od podstaw odbudowywali, 

na zasłużonych udają się spoczynek”. 

Kióżby nie słyszał cichego, lecz nie 

ubłaganego, szelestu opadającej karły 

dziejowej, gdy po $. p. Józefie Pilsud- 

skim odszedł z grona żyjących rów- 

nież 1 $. p. Roman Dmowski? 

Z tego pokolenia przedwojennego, 

które szło całą świadomością uczucia, 

myśli i czynu ku wolności, opuścili nas 

najwcześniej wielcy twórcy, Już w cza 

sie wojny Sienkiewicz, w pierwszych 

latach niepodległości, jakże szybko po 

sobie, Żeromski, Reymont 1. Kaspro- 

wicz, później Weyssenhoff, a wreszcie 

biały starzec Aleksander Świętochow- 

ski. To już dzisiaj dawne czasy naszego 

wielkiego piśmiennictwa, przesyconego 

pragnieniem wolności. 

A z pośród przedwojennego šwla- 

ta politycznego zmarł w ostatnich la- 

fach Bobrzyński, nie ma nie tylko sę- 
dziwego Limanowskiego lecz I Daszyń 

skiego, nadchodzi smutna rocznica zgo 
nu Bolesława Koskowskiego. 

Zamierają w oddalającej się prze- 

szłości zgiełki I nawet już odgłosy daw 
nych zmagań się | współzawodnictw 

politycznych, a z $. p. Józefem Piłsud- 
skim I ś. p. Romanem Dmowskim ze- 
szli do grobu wodzowie dwu kierun- 
ków politycznych. 

Puścizna duchowa ich wszystkich nle 
zgasła, trwa, żyje. Takie bowiem Jest, 

w prawie życia | śmierci, przeznacze- 

nle działań ludzkich. Nie będą zapom- 
nlani. 

Lecz dokoła nas świał nowych za- 
dań. A tamten okres — mówi nam dzi- 
slaj wielki Polak żyjący — przechodzi 

stopniowo do historii. I to również Jest 

niezłomnym prawem życia. 

Czy zechcemy 1 zdołamy dzisiaj 
fo zrozumieć | za wskazaniem tego zro 

zumienia pójść śmiało I rzetelnie? 

_ Bardzo słusznie brzmią końcowe 
tdania artykułu. 

A wobec 
brzmi pytanie: 

— Czyż będziemy uparcie, w jJa- 
kimś zaślepieniu złowrogim, dzielili stę 
I zwałczali sporami o dzień wczorajszy 
gdy dzień dzisiejszy wzywa nas tak do- 
bitfnie do zgodnej pracył 

Dopiero o fe zadania dzisiejsze trze 
ba i warto ścierać poglądy | bronić 
twardo swego zdania, z głębi przeko- 
nania lecz | z dobrą wolą zgody, a 
wtedy znajdzie się napewno wspólną 
drogę działania. 

To, że skończył się Jeden okres 
dziejowy | schodzi daxgrobu jego po- 
kolenie, nie tylko skłania głowy zadu- 
mą, lecz także, w narodzie mającym 
zmysł życia budzi poczucię obowiąz- 

ków wobec nowego okresu dzielowe- 
go, który się zaczął. 

tego jeszcze żywiej 

DLACZEGO TAK TRUDNO 
O KONSOLIDACJĘ? 

„Dziennik Polski* wychodzący we 
Lwowie tłumaczy dobitnie dlaczego 
łak trudno o konsolidację. 

Tak jest nlesteły u nas, że mamy socja- 

BE o a ELSA TAS 

rze, ideowe nauczycielstwo, alė wy- 
magają oni pomocy, opieki, podtrzy- 
mania. Nadzwyczajne rzeczy słysza- 
łem o działalnośc; SS. Urszulanek, 
które mają na Polesiu cztery domy, 
żyją i pracują z miejscową ludnością 

i dla miepscowej ludności. Mimo to 
nad poleską Ogowe tak wiele jest je- 
szcze do zrobienia. 

Albert Schweitzer opowiedział 
nam o swojej pracy pod równikiem 
I dlatego wiem więcej o puszczy afry- 
kańskiej niż o poleskiej. Czy nie war 
toby także napisać podobnej propa- 
gandowej książki o rzekach  poles- 
kich. O ich potrzebach i bolączkach, 
o warunkach pracy, o możliwościach 
odziaływania, o tych, co gdzieś tam 
w zapadłych błotach pracują, by z tej 
dziewiczej puszczy zrobić kraj kultu- 
ralny, by takie analogei, jak w tym 
felietonie, były w przyszłości niemożł 
liwe. 

Ej, wy tam, wjuny, ozwijcie sięł 
Na początek chociaż do gazety. wt.   

listów nie znających marksizmu, kato- 
lików nie orientujących się w podsta- 
wowych zasadach katolicyzmu, dómo- 
kratów wołających o totalizm, totalis- 
tów broniących demokracji — dmow- 
szczyków, który nie przeczytali ani jed 
nej kartki z książek Dmowskiego, no 
1 piłsudczyków, którzy ani razu nie 
wzięli do ręki dzieł swego Wodza. 
1 kio wie, czy nie dlatego właśnie nie 

możemy się w Polsce dogadać w wielu 
sprawach, nawet całkiem podstawo- 
wych 1 nieskomplikowanych, 

(Dopisek linotypisty) 
„1 są dzienniki małopolskie, 

znające ruchu ukraińskiego. 

„DU BIST WIE EINE BLUME* 

Ach ta miłość! Zawodzi nie tylko 
w życiu indywidualnym. Kochał się 
niegdyś nasz „„Robotnik* w Angli: 
i Francji, jak majwierniejszy paź... 
i znienawidził po Monachium]! 

Ale dziś, po monachijskim „zwy- 
cięstwie“ | w obozie nawet antyfaszyz- 
mu zabrzmiała  pesymisiyczna nuta. 
Zdradę Anglii, Francji utożsamiano ze 
zdradą demokracji, z jej dekadencją. 

Pytano, z akceniem tragizmu w gło. 
sie — cóż mamy robić, skoro te filary 
postępu, te potęgi, na które stawiali 
wszyscy przeciwnicy tofalizmu, porozu 
miały się ponad głową swej wczoraj- 
szej przyjaciółki I protegowanej, ma- 
łej Republiki Nadwełtawskiej — z fa- 
szyzmem czarnej, czy też brunatnej 

nie 

maścił 

Cóż mamy robić, pytano, gdy te 
odwieczne ustroje parlamentaryzmu 
zachwlały się, gdy zaczynają działać 
wbrew opini publicznejł 

Czy Monachium to doprawdy kres 
demokracjił 

Nie! 

CI, którzy tak twierdzą nie potrafią 
wgłębić się w istotę ego pojęcia. 

Demokracja to określenie bardzo 
ogólne. Aby zrozumieć treść, którą jej 
w pewnym momencie chce się nadać, 
trzeba rzucić pytanie — jakał o jaką 
demokrację chodził 

Anglia, Francja — to były demo- 
kracje polityczne, nie — społeczne, nie 
— gospodarcze. | polityczna właśnie 
demokracja, która nie znajdywała opar 
<la w demokratycznym systemie socjal- 
no-ekonomicznym, — załamała się. 

Jeżeli te załamały się to kto został 
na placu? Chyba jedna Szwajcaria? 
Chciałoby się w tym miejscu zacyto- 
wać pewien wierszyk Henryka Hei- 
nego: 

„Du bist wie eine Blume 

(dziś ein Blum) 
und schón und hold, und rein!*, 

a w przekładzie Marii Konopaic- 
kiej: 

„Ty jesteś jak kwiat 
tak piękną, czystą, powiewną!.. 
Że, gdy na Cię spojrzę pierś ma 

boleścią ściska się rzewną! 
I chciałbym dłoń położyć na 

głowie 
z modlitwą śpiewną! 
Żeby zostawił Cię Bóg! 
Tak piękną, czystą, powiewną*. 

Niestety są to odwieczne złudzenia 
wszystkich kochanków. 

PO UKRAINIE — DON 

Sprawa ukraińska «ostatnio przy- 
cichła (napad na Munkacz doleje na 
turalnie znowu oliwy do ognia) za to 
daje znać o sobie Don. Oto co przy- 
nosi z Paryža „Polonia“, 

Wkrótce zostanie otwarty w Pradze 
kongres kozaków dońskich. Kongres 
potrwa 3 dni. Na kongresie fym ałaman 
Popow przedstawi szczegółowe w;- 
tyczne dla kozaków dońskich. 

Zainterpelowany przez dziennikarzy 
ataman Popow oświadczył: „Nie jestem 
szefem partii politycznej. Jestem na- 
tomiast szefem narodu, który liczy prze 
szło 15 milionów ludzi, zajmujących 
terytorium ponad pół miliona kilome- 
frów kwadratowych między Ukrainą 
I Kaukazem oraz między Morzem Czar- 
nym i Morzem Kaspijskim, 

Celem moim jest stworzyć niepod- 
ległe państwo kozackie, przede wszyst 
klm jednak ziemie nasze będziemy 
musieli uwolnić od władzy komunisty- 
cznej”. 

Jak na dzisiejsze czasy szef Popow 
jest niezwykle skromny. Odrywa tyl- 
ko 15 milionów ludzi i tylko 500 ty- 
sięcy kilometrów kwadratowych. 

A gdzie się podzieli niedawni przy- 
jaciele ZSSR w. Czechach? 

l. 
  

„KURJER” (4684). 

Najlepszym naszym PYRA 
jest 

K.K. O. iż: miasta 
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płaci od wkładów wysokie procenty, 
udziela klijentom swym taniego kredyfu. 

  

Echa tragedii na zamku nieświeskim 
Władze ustalają kto ponosi winę 

Ofiary wspólnego zamachu samobój- 
czego, o którym donosiliśmy przebywają 
nadal w szpitału miejscowym. Stan zdro- 
wła Rytwińskiego poprawił się I życiu je- 
go w fej chwili nie grozi niebezpieczeń- 
stwo natomiast Rymaszewskiej jest jeszcze 
nadał groźny. - 

Niewątpliwie władze śledcze wyjaśnia 
lą, kło będzie ponosił odpowiedzialność 
za złamanie życia dwojga młodych ludzi. 
Przy wypowiedzeniu Rymaszewskiej po- 
sady, A. Fogelhart osoba „zaufłana” na 

Okradii biuro PZ 
Niewykryci dotychczas sprawcy prze- 

dostali się do biur PZUW w Nieświeżu, 
mieszczących się przy ul. Piłsudskiego, 
dokonując w zuchwały sposób kradzieży. 
Łupem złoczyńców padła większa suma w 
gotówce, stanowiąca osobistą własność 
inspektora PZUW, weksle oraz książecz- 
kl oszczednościowe urzędników, wydane 
przez KKO I PKO. 

Kradzieży tej dokonano około godzi- 

zamku wspólnie z Baranowskim położyli 
areszt na jej prywatnych rzeczach. Bez- 

prawny ten krok został dopiero naskutek 
Interwencji władz śledczych cołnięty. Ry- 
maszewską po wypowiedzeniu dosłownie 
wyrzucono za bramę zamkową. Ryma- 
szewska pracowała na zamku około 2 lat, 
ciesząc się dobrą opinią. Poprzedni jeł 
chlebodawcy, u których pracowała przed 
objęciem służby na zamku, wydają jej 
Jaknajlepszą opinię. Miz. 

UW w Neświeżu 
ny 20, kiedy mieszkający w łym samym 
domu inspektor był nieobecny w swym 
mieszkaniu, Służąca właścicieli domu wi- 
działa wprawdzie światło w jednym z po- 
koi biurowych, ale nie przywiązywała do 
tego wagi, wiedząc, że czasem urzędnicy 
pracują wieczorami. Okna blurowe wy- 
chodzą na ul. Piłsudskiego oraz Bernar- 
dyńską, fzn, biuro znajduje się w najruch- 
liwszym punkcie centrum miasta.   

LLTI LLA LLS PE, 

Podróż rremiera D>larier n> K-rsyke i do Tun'su 

  

Premier Francji Daladier odbywa podróż inspekcyjną na Korsykę i do Tunisu. Prze- 
bieg podróży świadczy o silnym przywiązaniu i wiemości tax Korsyki jak i Tunisu 
do Francji. Zdjęcie przedstawia premiera 
nchi po przybyciu do Ajaccio, przed [rontem oddziału honorowego Senegalczyków | 

Daladiera w towarzystwie ministra Campi. 

  

Wątroba jest f 
Zanieczyszczona krew wskutek złego fun 

kcjonowania wątroby może powodować sze 
reg rozmaitych dołegliwości, bóle artzetycz- 
ne, łamańie w kościach, bóle głowy, pode- 

nerwowanie, wzdęcia, odbijania, bóle w wąt- 
robie, niesmak w ustach, brak apetytu, swę 
dzenie skóry, skłonności do obstrukcji, pla 
my i wyrzuty na skórze, skłonność do ty- 
cia, mdłości, język obłożony. Choroby złej 
przemiany materii niszczą organizm i przy- 
śpieszają starość, Racjonalną, zgodną z na- 

Itrem dla krwi 
turą kuracją jest normowanie czynności wą 
troby i nerek, Dwnudziestoletnie doświadcze 
nie wykazało, że w chorobach na tle złej 
przemiany materii, chronicznego z4parcia, 
kamieniach żółciowych, żółtaczce, artretyž- 
mie ma zastosowanie „Cholekinaza* H. Nie- 

mojewskiego. Broszury bezpłatnie wysyła la- 
boratorrum fizj. - chem. Cholekinaza H. Nie 
mo jewskiego, Warszawa, Nowy Świat 5 oraz 
apteki i składy apteczne. 

  

Bóg wojmy 
był... agentem księgarskim! 

We Francji dokonano przypadkowo 
niezwykle rewelacyjnego odkrycia z życia 
Napoleona. W archiwum bibliograficznym 
Luwru znaleziono zbiór listów, rachunków 
i zamówień, adresowanych do agenta 
księgarskiego... Napoleona  Bonapartė! 
Okazuje się, że zwycięzca spod Austerlitz 
i cesarz Francuzów, gdy był > skro- 
maym porucznikiem artylerii, onywał 
drugi zawód — sprzedawcy książek! Ską- 
pa pensja wojskowa nie wystarczała Na- 
poleonowi, który utrzymywał swą rodzi- 
nę na Korsyce. 

Bonaparte czynił starania dla polepsze 
nia swej syłuacji materialnej. 

  

  

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 

MATRYCE | farby do powielania 
KALKI maszynowe, ołówkowe i przebitkowa 
TAŚMY do wszystkich systemów maszyn 
TUSZE, ATRAMENTY i KLEJE biurowe i szkolne—produkuje 

Fabryka Chem. „SŁONŃCE% Sp. z 0. 0. 
Warszawa, Ludna 6/8. Tel. 9-53-58, 

Żądać wszędzie. i 

MW owym 

  

czasie wydawnictwo Boulenger wypuści- 
ło ma rynek kilkułomową „Historię Wiej- 
kiej Rewolucji”. Bonaparte zwrócił się do 
wydawnictwa z propozycją * sprzedaży 
książki i werbowania nabywców wzamian 

za prowizję. Ofertę przyjęto. 
Przyszły zdobywca i triumfator wojen- 

ny z zapałem przystąpił do pracy. Od- 
niósł, widać, znaczny sukces, skoro wkrół 
ce zaproponował wydawcy by powierzył 
mu wyłączną sprzedaż „Historii Wielkiej 
Rewolucji” na departament Wandei. Wy- 
dawcy wydała się jednak taka tranzakcja 
zbyt ryzykowna, tym bardziej że Bona- 
pare nie mógł udzielić żadnej gwarancji 
finansowej. 

Zamiast ASS na wiełki obszar 

Wandei, wydawnictwo powierzyło Bona- 
parłemu wyłączną sprzedaż książki w ob- 
rębie przedmieścia Sł. Honore w Paryżu. 
Bonaparłe zadowolił słę i tem. Nie miał 
jeszcze wygórowanych ambicyj, które wy 
niosły potem skromnego porucznika i... 
agenta księgarskiego do cesarskiej god- 
ności i obdarzyły go mianem boga wojny.   

zwać swego rodzaju „ojczyzną! , milio- 
„nerów. 

Milioner 
Słowo milioner łączy się „m. 

ze słowem Ameryka. 
‚ — A, ien milioner amerykański, wiem. 

Takie zdania słyszy się w rozmowie. 
Stany Zjednoczone można byłoby nas 

Chociaż i u nas ostatnio coraz dej 
ież spotykamy milionerów. I to kilku ga- 
łunków. Są prawdziwi milionerzy — kapi- 
taliści, właściciele fabryk magnaci, są mi- 

| lionerzy powietrzni — loinicy, którzy ma- 
ją już po za sobą milion przelatanych ki= 

lometrów, są milionerzy łoteryjni — ci 

szczęśliwcy, na których los padła główna 

Obecnie będziemy mieć jeszcze inny 
rodzaj milionera, a mianowicie milionera 
radiowego. Będzie ło, że tak się wyrażę, 
milioner podwójny. Po pierwsze: zostanie 
zarejestrowany, jako milionowy abonent 
Połskiego Radia. Po drugie: otrzyma 4 ty- 

siące złotych. A więc honor i przyjęm- 
ność. ! 

Upiecze się przy tej okazji jeszcze 
dwóch vice-milionerów radiowych. Sąsie- | 
dzi milionera, abunenci nr 999.999 
1 1.000.001 otrzymują książeczki oszczęd- 
nościowe po 1.000 zł. 

Godny podkreślenia jest fakt, że Pol. 
skie Radio daje swoim milionerom premie 
w formie książeczek oszczędnościowych. 

Uczy przez to oszczędności. Wiado- 
mo, że rozrzutny nie tylko miliona, czy tys 

siąca, ale nawet setki złołych „mie zbies 
rze”, bo je właśnie, zamiast oszczędzić, 
roztrwoni... 

Ten kto chce zostać milionerem radio- 
wym — musi się śpieszyć. Już niedługo 

nastąpi zarejestrowanie w którymś z urzę: : 
dów pocztowych nr 1.000.000. 

Może akurat dziś, w tej chwili. Więc 
w łe pędy na pocztę, by ktoś nie ubiegł. 

Milion nie milion, ale i tysiące też se 
chołą nie chodzą... 

a 

Rozrywki umysłowe 
KONKURS STYCZNIOWY 

REBUSIK (1 punki) 
  

  

  

    

KWADRAT MAGICZNY (2 punkty) : 

  

alala 
ES 

n 

D 

1) Drzewo 
2) gėrzysta kraina 
3) kilka 
4) kraj w Azji. 

TO LEPSZE (6 punktów) 

Żle jest, gdy drze ktoś plerwsze — 
piąte, wspak — drugie 

za dwa — pierwsze chcąc wydrzeć, 
jak mówi przysłowie 

i druga-szósia wojna trwa przez lała 
długie. 

Taka mi „dwa — trzy — czwarta” nie 
mieści się w. głowiel 

Lepiej jest, gdy charakter jak z sześć 
— piątej miękki | 
woli iść na ustępstwa, niż niecić niezgodę, 

Яе jest bowiem być źródłem moralnej 
udręki 

i swemu sąsiadowi na złość mącić 

Lepsza jest praca cicha, choć w niej 
człek pięć — cztery 

odwałając dwa — p > sm 

— piąte swoje. 
ley Ją jest obywałel pogodny 

i szczery 
niż pieniasz zaódoij odzim w ha 

tryg zbroję. 
Dziadek z Boksy, 

TRZEJ GRACZE (3 punkty) 
Trzej gracze umówili się, że rozegrają 

3 partie, przy czym każdy przegrywający 
miał dać pozostałym tyle pieniędzy, ile 

każdy z wygrywających „posiada. Przegra- 
no 3 parlie, przy czym przegrywali 
wszyscy po kolei. 

Po skończonej grze, każdy z nich zdał 
36 zł. Ile złotych miał każdy przed grą.. 

—050— 
Rozwiązania z niniejszego numeru 

można nadsyłać wraz z nast. rozwiązas 
niami do 10 lutego. Jako nagrody przes 
znaczone 3 książki bez losowania, (za naj 
większą ilość punktów) oraz 3 nagrody za 
nadesłanie chociażby jednego rozwiąza» 
nia z konkursu miesięcznego, 

Przypominamy o konkursie autorskim. - 
Zadanie nadsyłać do 25 stycznia. | 
P. Cecko Wł. w Różance Pac. otrzy«   maliśmy — dziękujemy. 
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„KURIER” (4684). 

"Na osi Wilno—Kłajpeda 
" Niewątpliwy rozwój gospodarczy 

Litwy w dobie zwłaszcza ostatniego 
- dziesięciolecia jest w ścisłym, oczywiś 

cie, związku z dostępem Litwy do mo 
rza. Litwa doby powojennej, która, 
po przeprowadzeniu reformy rolnej, 

"oparła kierunek gospodarstwa rolnego 
"w pierwszym rzędzie o przetwórstwo 

i eksport artykułów zwierzęcych, skwa 
pliwie skorzystała z wylotu poprzez 
Kłajpedę i rozbudowując uzyskany 
port i przystosowując go do tego eks- 
portu. W konsekwencji — poszło sze 
reg inwestycyj, w rodzaju dużych rzeź 
ni, chłodni, składów na masło, jaja, 
przetwory mięsne itp. W ślad za tym 
poszły także znaczne ulepszenia w por 
cie (na kwotę kilkunastu milionów li- 
tów) a nawet zapoczątkowanie włas- 
nej flotylli handlowej. Port kłajpedz- 
ki uniezależnia Litwę od.tranzytu eks 
portowanych towarów poprzez inne 

państwa, w pierwszym rzędzie Niem- 
cy, które to dobrodziejstwo  od- 
czuła Litwa w dobie „wojny gospodar 
czej” z Niemcami, kiedy to mu- 
siała przestawić dawny eksport, kiero 
wany swego czasu przeważnie na 
Niemcy, na inne rynki zagraniczne, 
głównie na rynek angielski. 

Niezależnie od powyższego Kraj 
Kłajpedzki stanowi poważny wkład 
gospodarczy do gospodarstwa naro- 
dowego Litwy, z uwagi na jego zna- 
czne, jak na stosunki litewskie, uprze 
mysłowienie. Na terenie Kraju Kłaj. 
pedzkiego w chwili obecnej jest czyn- 
nych: 36 przedsiębiorstw przemysł: 
drzewnego, w przemyśle spożywczym 
— 46, przedsiębiorstw tekstylnych — 
11, w przemyśle chemicznym — 12, 
maszynowym — 18, skórzanym — 6, 
obróbki torfu i kamieni — 21, elektro 
wni — 8 itd. Ogółem w roku 1937 by 
ło czynnych 175 przedsiębiorstw prze 
mysłowych, które wyprodukowały to- 
warów wartości 118.980800 lit6ow. 
Czvli że Kłajpeda stanowi dla Litwy 
ważne źródło samozaopatrzenia: się, 
z drugiej za$ strony odgrywa Ona 
łakże pewną rolę w dziedzinie kon- 
sumcji wewnetrznej naństwa litews- 

kiego 
Już ten pobieżny rzul oka pozwa- 

la zorientować się, jak wielkie znacze- 
nie posiada Kłajpeda dla kraju stosan 
kowo tak niednżego, jakim jest Litwa. 
Stąd zroznmiałe są owe nastroje po 
łamtej stronie granicy, które ostatnio 
tam wśród Litwinów — w stosunku 
do Polski — panują, a które dałvby 
się ująć tezą: „pomóżcie nam utrzy- 
mać Kłajpedę, a pójdziemy na wszyst 
ko“. 

Jednoczešnie jednak trzeba stwier- 
dzić, że wylot do morza poprzez Kłaj 
pedę, ważny jest również dla Wilna, 
dla całej Wileńszczny. Wprawdzie 
estatnio zawarta umowa handlowa 
nie zadowoliła postulatów przemys- 
łowców drzewnych Wileńszczyzny. 
"Tartaki kłajpedzkie przewidują ob- 
róbkę około 100.000 festmetrów pol- 
skiego drzewa („Vakarai“ Nr 286), 

czyli tę mniej więcej ilość, którą u-| 
przednio dostarczała Rosja Sowiec- 
ka. — Ale również dla eksportu pło- 
dów wytwórczości zwierzęcej Wileń- 
szczyzny, która to wytwórczość ostat 
nimi laty, acz w dość powolnym tem 
pie, doznaje jednak wzrostu (masła 

przetwory mięsne itp.) — bliższy od 
Gdyni port kłajpedzki wywrze nie- 
wątpliwie dodatni wpływ na podnie- 

sienie się rentowności tych działów 
wytwórczości rolniczej na naszych 

WSEMNESPUEI NES 

z . .. 

0d Adm'nistracii 
Poczynająe od stycznia 1939 r. 

dla ułatwienia Naszym Wileń- 
skim Prenumeratorom  regulo- 
wania należności za prenumera- 
tę wprowadzamy inowację — 
inkasowanie prenumeraty przez 
listonoszów pocztowych. W 
pierwszych dniach każdego mie- 
siąca będą zgłaszać się listono- 
sze pocztowi, przedstawiając de 
zapłacenia sumę należnej prenu- 
meraty = doliczeniem częścio- 
wych opłat pocztowych w sumie 
15 gr. Na wpłacone sumy będą 
wydawali pokwitowania. 
Mamy nadzieję, że Nasi Pre- 

numorztorzy pozytywnie ocenią 
wprowadzenie przez nas tych 

. udogodnień i nie utrudniające 
pracy funkejonariuszów poczto 
wych będą płacili im e.łą należ 
ność przy pierwszym zgłoszeniu 
się po zapłatę. 

РаызЕстииилислтесотеитичиааыт ИИЗНСИНССНЕЯ СОПОТИЗНКОЙ 

ziemiach przez obniżenie się kosztów 
transportu. Co więcej nawiązanie sto- 
sunków gospodarczych z Litwą nakła 
da na Wilno nowe i specjalne zada- 
nia w związku z wekslowaniem dróg 
eksportowych na Kłajpedę, że wymie 
nilibyśmy np. wskazaną w takim wy 
padku rozbudowę oddziału Związku 
Mleczarskiego wraz z ewent. przy 

działem do Wilna Sekcji Stacji Ba. 
dania Masła itp. Widzimy dalej, jak 
potrzebna w tych okolicznościach o- 
każe się będąca w rozpoczęciu chłod- 
nia wileńska, i jak  dalekowzroczni 
byli ci, którzy poprzez nielada trud 
ności, do tej tak ważnej na terenie 

7 bm. w Wilnie zmarł na zapale- 

nie płuc prezes Rady Naczelnej Sta- 

roobrzędowców w Polsce b senator 

Rzeczypospolitej š. p. Arsenjusz Pi- 

monow. Zmarły, będąc znanym filan- 

tropem i wybitnym działaczem wy- 

| Trzy В 

Wczoraj zanotowano w Wilnie trzy 

większe pożary. Rano powstał pożar w 

budynku oranżerii na cmentarzu żydow- 

skim przy ul. Popowskiej. Ogień rozsze- 
rzył się bardzo szybko obejmując budy- 
nek ze wszystkich stron. Na miejsce wyje- 
chały wszystkie oddziały straży ogniowej. 

które po paru godzinzch pożar zlikwido- 

wały. Straty są znaczne. 
Nieco później straż pożarną zaalarmo- 

wano wiadomością o wybuchu większego 

Ostatnio na terenie wileńskiej Dyrekcji 

Kolejowej zanofowano kilka wypadków 

okradzenła pociągów. Podczas postoju po 

ciągu złodzieje przedostawali stę do prze 

działów pierwszej klasy | wycinali czer- 

wony plusz. 

kolejowym w pobliżu Porubanku znałe- 
ziono 24-lefnią Marię Masałównę, służą- 
cą z Białej Waki, która po odzyskaniu 
przytomności twierdziła, że padła oilarą 
nieszczęśliwego wypadku.   Dochodzenie wykazało jednak, że Me 
    

Wilna inwestycji — prowadzili. 
Zrozumiałą wreszcie na tym tle 

staje się potrzeba (o czym ostatnio 

doniosły zarówno czasopisma polskie, 

jak litewskie) — utworzenia na tere- 

nie Kłajpedy polskiej placówki kon- 
sularnej. Jeżeli bowiem zasięg pierw- 
szej umowy handlowej z Litwą nie 

jest dnży (obustronna wymiana wv- 
nieść ma zaledwie około 6 milionów 
zł) — tym niemniej sam fakt, że do- 
rzecze Niemna jest naturalnym za- 
pleczem dla Kłaipedv, bndzj uzasad- 
nione nadzieje, iż wymiana ta niewąt 
pliwie będzie z roku na rok wzra 

stała. J. C. 

Zmarł Arseniusz Pimonow 
prezes Rady Naczelne] Staroo?rzędowców w Polsce 

czym, wybitnie- się zasłużył w spra- 

wach organizacji Wschodniego Koś- 

cioła Staroobrzędowego w. Polsce, 

normując stosunek jego do Państwa 

w duchu tradycyjnego przywiązania 

staroobrzędowców do Państwowości 

znaniowym, społecznym i gospodar. | Polskiej. 

  

3 i 4-LAMPOWE ODBIORNIKI BATERYJNE I SIECIOWE 
O ZASIĘGU EUROPEJSKIM. 

DEMONSTRACJE W CZOŁOWYCH 
SPŁATY DO 15 MIESIĘCY. 

CENY GOTÓWKĄ OD ZŁ 160.— DO ŹŁ 270—> 

SKLEPACH RADIC 

požaru przy ul. Bazyliańskiej 25. Na pod- 
wórzu tej posesji zapalił się garaż samo- 
chodowy. Pożar powstał prawdopodobnie 
wskutek nieostrożnego obchodzenia się 
z ogniem. Płomienie przerzuciły się rów: 
nież na sąsiedni piętrowy budynek po- 
sesji nr 4 przy ul. Ostrobramskiej, w któ- 
rym znajdują się składy towarów maga- 
zynu spółdzielczego spożywców kolejo- 

wych. * 
W akcji ratunkowej brał udział cały 

O — ES 7E5E) PPP I DNA ITS K ANSI e EM LSI RSS VEKA A 

Aresztowanie złodzieja kolejowego 
Kradł czerwony plusz z wagonów pierwszej klasy 

Wczoraj strażnik kolejowy na dworcu 
wileńskim, Jan Lewandowski, zatrzymał 
niejakiego Tadeusza Henrycha, który wy- 
ciął czerwony plusz z jednego z wago- 
nów pociągu pośpiesznego w czasie po- 

stoju na dworcu, (<) 

Maria Masalówna usiłowała popełn Ć 
samobójstwo 

Donieśliśmy już o tym, iż na torze | salówna usiłowała popełnić  samobójst- 
wo, rzucając się pod koła pociągu moio- 
rowego nr 3.331, zdążającego z Wilna 
do Jaszun. Koła motorówki obcięły jej le- 
wą nogę. 

Stan desperatki jest ciężki, 

i 

` 

[e]. 
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Głos litewski o Kardynale Kakowskim 
taką opinię, która zawsze zamykała 

usta krytykom: W tej instytucji mu- 

simy przede wszystkim zwracać uwa- 

gę na sprawy religii i nie robić w sto- 

sunku do Litwinów różnicy z powodu 

ich narodowości. 

Katolicki dziennik „X X Amžius“ 

zamieszcza wspomnienie o ś. p. Kar- 

dynałe Kakowskim, pióra przedwojen 

nego działacza litewskiego w Peter- 

sburgu, dr J. Januszkiewicziusa, któ- 

ry poznał Zmarłego jako rektora Aka- 

demii Duchownej. Czytamy tam 

m. in.: 
„Jakkolwiek Zmarłemu wypadło 

zajmować stanowisko rektora  zaled- 

wie w ciągu trzech lat, jednak zdobył 

on szacunek i powszechną miłość w 
gronie nie tylko akademików-klery- 

ków, ale i profesorów. Należy zazna- 

czyć, że już wcześniej i za jego cza- 
sów w akademii była znaczna liczba 
Litwinów-wychowanków i _ profeso- 

rów. Wśród mniejwięcej 70 kleryków 

było 10—12 Litwinów, profesorów zaś 
tej narodowości 4—5, toteż niektórzy 

Polacy wyrazili ciche niezadowolenie. 

iż profesorów-Litwinów jest stosun- 
kowo za dużo. Szczególnie nie podo- 
bało się im, że Litwini byli obierani 

na inspektorów. To niezadowolenie 

nie mogło nie docierać i do niebosz- 
czyka A. Kakowskiego. Lecz on nie 
zwracał na nie uwagi. Piszący te sło- 
wa miał niejedną sposobność  poru- 
szania 7 = ais Wwrążał on 

AŁAANNA: AAAAAAAA 

Teatr muzucznu „LUTNIA* 

  

Występy Janiny Ku'czyckie! 

Dziś o aodz. 4.15 po poł 

Krvsia Iešniczanka 
Tany propagandove 

o ard-, R.' 

Uczymy Lambteth - Walk'a 
Rewia Karnawałowa 2 

TYYYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYVYYYY 

wiecz 

  

a L m 

ożary w Wilnie 
Spłonęła cranżeria na cmentarzu żydowskim. Ogień na strychu 

Spółdz.elni Spożywców Kolejowych i w girażu 
labor straży ogniowej, który pożar zloka- 
lizował. (cj. 

  

Jakie rocznice przypadną 

w 1939 rol u ? 
Rox 1939 nie będzie ubogi w roczni- 

ce; w roku tym przypada setna rocznica 
narodzin znakomitego poety francuskiego 
Sully Prudhomme (ur. 16.lll. 1839 r. w Pa 
ryżu) i malarza francuskiego, P, Cezanne'a 
promotora nowego kierunku w szłuce fran 
cuskiej. Amerykanie obchodzić będą set- 
ną rocznicę narodzin J. D. Rockefeller'a 
powieściopisarza Bret Harte'a, literackie- 
go odkrywcy i piewcy piękna Kalifornii, 
filozofa Henri George'a, twórcy programu 
reformy rolnej. W Anglii przypada w tym 
roku sefna rocznica narodzin W. Pater'a, 
słynnego krytyka, L. Mond'a, znakomite- 
go chemika oraz W, Arrol'a, konstruktora 
londyńskiego Tower Bridge; w 1839 roku 
odbył się też ślub królowej Wiktorii z 
księciem Albertem. 

Co się wydarzyło w 1839 roku, czyli 
sło lał temu? Belgia stała się państwem 
niepodległym po oderwaniu się od Ho- 
landii, Aden przeszedł pod władzę Anglii. 
Wybuchła wojna chińska o opium, w skuł 
ku której Aqglicy zajęli na stałe Hong- 
Kong. Rok ten zaznaczył się również wy- 
nalazkemi Faraday'a w dziedzinie elek- 
tryczności, Daguerre'a w dziedzinie foto- 

grafiti, Or. 

Podczas pobytu "w Warszawie 
Zmarły okazał przychylność wobec za 
mieszkałych tam Litwinów. 

To też wszyscy, komu wypadło szę 

z nim zetknąć, z największym szacun- 

kiem wspomną o tym wysokim dostoj 

niku Kościoła i człowieka wzniosłego 

serca oraz szczerze będą mu życzyli 

wiecznego odpoczynku. 
ORT ZOE OROZOZTEOZWOCT ECT 

Kdoracja Przenajśw giszego 
Sakramentu 

Dorocznym zwyczajem w styczniu 

i częściowo w lutym odbywa się na tere- 

nie całej archidyecezji wileńskiej Adorac- 

ja Przenajświętszego Sakramentu. Ado- 

racja odbywa się kolejno we wszystkich 

kościołach wileńskich. Dziś 8 stycznia ca- 
łodzienna adoracja odbywać się będzie 

w kościele o. o. Bonifratrów. 

Jutro w poniedziałek w kościele Serca 

Jezusowego. 

Nabożeństwo za spokój duszy 
Romana Dmowstiego 

Wczoraj o godz. 8 m. 45 w Bazylice 
Katedralnej J, E. Ks. Arcybiskup Metro- 
poliła Jałbrzykowski odprawił mszę św. 
żałobną za spokój duszy ś. p. Romana 
Dmowskiego. 

„Sedzia Zz Zalamei“ 
na walkę z gruźl:cą 

9.1. 39 r. czysty dochód z przedsławie- 
nia w Teatrze na Pohulance „Sędzia z Za- 
lamei'' przeznacza się na walkę z gruźli- 
cą. Ceny propagandowe, bilety w Or- 
bisie. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny Ceny przystępne 
Telefonv w pokojach. Winda osobowa 

     

Wiadomości radiowt 
ŻYCIE LITERACKIE WILNA 

Teodor Bujnicki w felietonie pod tym 
tyłułem omówi dorobek literacki Wilna 
ubiegłego roku. A zatym wszyscy słucha- 
my telietonu w niedzielę 8 stycznia, 
o godz, 13.05. 

JEDEN Z WIELU. 

Kazimierz Leczycki opracował popułar 
no-dydaktyczne słuchowisko: „Jeden 2 
wielu” mające za tło życie wsi kresowej 
wraz z jej najisłotniejszymi problemami. 

Słuchowisko to zostanie nadane w nie 
dzielę, 8 stycznia, o godz. 14.50. 

„ŚLĄZACY W KORKOŻYSZKACH” 

Kaskada przygotowała nową zabawną 
wieczorynkę „Ślązacy w Korkożyszkach”, 
„Dziadźka Adolf" porozmawia z poczci- 
wymi „Pierunami”. Adwerdka porówna 

swoją inteligencję z przecie mym „Slonżu- 
kiem”, Całość okraszą chóry i kapela,   Tekst napisał Edward Ciuksza, Wie- 
czorynka nadana będzie 8 stycznia, o qo- 
dzinie 19.30.
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Milusińscy się bawią 
W dniu Trzech Króli (6.1. 39 r.) sala 

Chrześcijańskich Związków Zawodowych 
w Wilnie rozbrzmiewała radosnym gwa- 
rem zebranej na tradycyjnie organizowa- 
ną przez Centralę Chrześcijańskich Związ 
ków Zawodowych „Choinkę” dla dzieci 
biednych i bezrobotnych członków Chrze 
ścijańskich Związków Zawodowych. 

W niedzielę, 8 stycznia rb. o godz. 12 
przyjlą do sali Chrześc. Zw. Zaw. dzieci 
tzłonków Chrz, Zw. Zaw., które nie po- 
brzebują paczek, bo cukierki i kiełbasę 
mają w domu. Dla nich zosłanie powłó- 
rzono fo samo co i dla dzieci, które były 
6 słycznia rb., z tą różnicą, że nie ofrzy- 

mają podarunków — tylko zabawę. W tę 
Łe niedzielę, 8 stycznia rb., lecz a godz. 
17 Sekcja Teafralna Chrześc. Uniwersyle- 
łu Robotniczego urządza przedstawienie 
dla dorosł. członków, płatne po 20 I 15 gr 
Odegrane zostaną komedie pod tytułem: 
uNieboszczyk z przypadku” i „Miecz De. 
moklesa”, 

AAAAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAA 

| Teatr m. NA POHULANCE 

Dziś o godz .4 po poł ч 

3 
4 Gałązka rozmarynu 
3 Ceny popularne 

o godz. 8 wiecz. 

Sędzia z Zalamei 
WVYYYYYYYVYYVYYVYY 

Na co chorują w Wileńszesyźnie 
Wykaz zachorowań i zgonów na cho- 

roby zakaźne i inne występujące nagmin. 
nie na terenie woj. wileńskiego za czas 
od dnia 25 grudnia do 31 grudnia ub. r. 

Jaglica 35 wypadków, odra 20 
(w tym 2 zgony), błonica — 15 (zgonów 
— 1), grypa — 9, płonica — 8, grutlica 
— 7 (zgonów — 3), dur brzuszny — 7 
(zgonów — 3), róża — 4 (zgonów — 1), 
krztusiec — 4 (zgonów — 1), ospówka 

    

„KURJER” |4684). 

Mordowali własne dzieci? 
Niesamowite samocskarżenie sę 

W tych dniach do policji śledczej 
w Wilnie zgłosił się pewien osobnik 
i zameldował, iż przed dwoma laty 
żona jego :.adusiła ich dziecko i uto- 
piła w Wilii pod Niemenczynem, zaš 
niedawno przy jego udziale zabiła 
drugie dziecko, Dręczony wyrzutami 
sumienia postanowił powiadomić o 

tym policję. 
Na podstawie tego niesamowitego 

samooskarżenia się — meldującegu 
i jego żonę zatrzymano. 

Nazwiska i szczegóły trzymane są 
w tajemnicy. Policja rozwiązuje ma 
kabryczną zagadkę. 

  

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— „Gałązka rozmarynu* — na dzisiejszej 
popołudniówee! Dziś, w niedzielę dn. 8 stycz 

nia — przedstawienie popołudniowe o godz. 

16 — wypełni świetne widowisko Zygmunta 

Nowakowskiego „Gałązka rozmarynu* w re- 

żyserii Ziemowita Karpińskiego. Oprawa de- 

koracyjna — J. i K. Golusowie. 

— „Sędzia z Zalamel* — na przedsta- 

wieniu wieczornym! Dziś, w niedzielę dnia 

8 stycznia o godz. 20 Teatr Miejski na Po. 

hulance gra barwne widowisko renesansowe 
Calderona de ła Barca „Sędzia z Zalamel*, w 

przekładzie poetyckim Edwarda Porębow:- 

cza. Inscenizacja dyr. Kielanowskiego. Ilu- 

stracja muzyczna -- prof. T. Szeligowskiego. 

Oprawa plastyczna — J. i K. Golusowie. 

Ceny popularne. 

— Jutro, w poniedziałek dn. 9.1 o g. 20 

„Sędzia z Zalamel“, 

— Koncert w Teatrze na Pohulance! — 

We wtorek 10 stycznia o godz. 20.30 (8.30) 

w Teatrze na Pohulance odbędzie się wielki 

koncert, w którym wystąpią: utalentowana, 

młoda śpiewaczka wileńska Halina -Zboro- 

mirska i Aleksander Poleski skrzypek-wir- 

tuoz. W programie: Bellini, Karłowicz, Mas- 

cagni, Massenet, Pućcini, Verdi oraz Bach, 

Chopin i Paganimi. Ceny specjalne. Biletv     wcześniej do nabycia w Polskim Biurze Po- 

— Premlera w Teatrze na Pohulance! 
Najbliższą premierą Teatru Miejskiego na 

Pohułance będzie sztuka psychologiczna o 

bardzo żywym problemie socjalnym Walen- 

tyny Alexandrowicz pt. „Jej syn*, w której 

wystąpi gościnnie ulubienica publiczności w* 

leńskiej p. Nuna Młodziejowska Szczurkie- 

wiczowa (rola główna). 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA” 

— Występy Janiny Kulezyckiej. — Dzi- 
slejsza popołudniówka, Dziś o godz. 4.15 

grana będzie po raz ostatni ciesząca się re- 

kordowym powodzeniem melodyjna operet- 

ka Jarno »Krysla leśniczanka*, Ceny pro- 

pagandowe. 

— Uczymy Lembeth-Walk'a. — Rewia 
Karnawałowa. Dziś o godz. 8.15 Rewia Kar. 
nawałowa pt. „Uczymy Lembeth-Walka* z 

udziałem całego zespołu z J. Kulczycką, B. 

Halmirską i X. Grey na czele. Reżyseria i 

inscenizacja K. Wyrwicz-Wichrowskiego. Bo 

gaty program składający się z 20 numerów 

zawiera: piosenki, aktualne skecze, insceni- 

zacje 1 balety, 

— Jutro w dalszym ciągu Rewia Karna- 

wałowa. | 

— Zimiūska 1 Bodo w „Lutni“ Jedyny 

wieczór humoru w wykonaniu znakomitych 

artystów stolicy Miry Zimińskiej i Eugen'u. 

sza Bodo odbędzie się w Teatrze „Lutnia” 

w niedzielę 15 bm. 

— Recital fortepianowy Raula Koczal- 

miast ujął swe zamierzenia w formę poro 

  

List do Redakcji 
WSzanowny Panie Redaktorze! 
Nie będąc członkiem: Klubu Demokratycz: 

nego pragnę tą drogą zaznaczyć całkowitą 

solidarność swą z postulatami w sprawie 

stosunków polsko-Htewskich, podanymi w 

ogłoszonej deklaracji. 

Szkoda jednak, iż Klub nie ograniczył 

się do podjęcia inicjatywy, tak cennej, w 

sprawie porozumienia się na szczerych pod- 
stawach wszystkich szczerych zwolenników 

zgodnego współżycia obu narodów,  nato- 

zumienia między z jednej strony przedsta- 

wiciełami całego niemal społeczeństwa htew 

skiego w Wilnie nawet bez różnicy kierun: 

ków politycznych, z drugiej zaś — świeżo 
zorganizowanej nielicznej grupy tzw. Klubu 

Demokratycznego. Ten błąd pomniejsza do- 

niosłość aktu, który jako pierwsze wspólne 
wystąpienie Polaków i Litwinów, mógł i po- 

winien był stać się aktem o znaczeniu histo - 

rycznym. 

Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego sza- 

cunku i poważania 

Dr Adolf. Narkiewicz. 
Wilno, 6 stycznia 1939 r. 

* * * 

Powyższy list otrzymujemy, jako jeszcze 
jeden głos solidaryzujący się z postulatami 

polsko-litewskiej deklaracji. 

Przy okazji prosimy wszystkich, którzy 

by chcieli jeszcze w przyszłości zamanifesto- 

wać swoje stanowisko, aby nie powracali 

już do dostatecznie wyjaśnionej przez p. 

Witolda Abramowicza w „Kurjerze Wileń 

skim* z dnia 6 br. sprawy inicjatywy ze 
strony polskiej, Red. 

Raul Koczalski wystąpi w Teatrze „Lutnia” 

w środę 18 bm. z recitalem fortepianowym 

poświęconym utworom F, Chopina. 

— „Sybilla*, Najbliższą premierą Teatru 

„Lutnia* będzie nieznana w Wilnie operetka 

Zmiany w umundure- 
waniu policji | 

Miarodajne władze wydały przepisy, 

dotyczące nowego umundurowania po- 
licji. Wprowadzone  zosłały specjalne 

mundury galowe, które noszone będą w 

czasie uroczystości państwowych,  świął 
narodowych iip. W umundurowaniu gało- 
wym spodnie opatrzone będą chabrowy- 
mi lampasami. Poza tym zmieniono umun- 
durowanie rezerwy policji. Policjanci re- 
zerwy policji nosić będą chabrowe nar 
„szywki z literami K. G. 

Reda Wil. Okregu OMP 
“6 bm. odbyło się w Wilnie w lokalu 

Centralnego Ogniska O. M. P. Nadzwy-- 

czajne Walne Zebranie Rady Okręgu 

Wileńskiego OMP, zwołane w związku z 

wejściem w życie nowego statutu Organi 

zacji. W zebraniu wzięło udział 33 dele- 

gałów z ognisk prowincjonalnych i 10 

z terenu m. Wilna. aż As 

Na zebraniu zapoznano się ze zmian 

mi wprowadzonymi do systemu organiza- 

cyjnego OMP oraz dokonano wyboru 

członków Rady Naczelnej OMP. W siad 

Rady Naczelnej z wyboru weszli Stefania 
wna | Szczuciński Józef oraz z. 

tytułu pełnionych funkcyj organizacyjnych 

— Piotr Giedrys i mgr. Adam Wojciecho 

wicz. 

Zakończenio kursu prołą:kowe$o. 

nauczania jazdy na łyżwech 
Dzisiaj, tj. 8 stycznia br. w Parku Szkoł- 

nym Żeligowskiego nastąpi zakończenie kur: 

su początkowego nauczania jazdy na lyž- 

| wach, z następującym programem: zbiórka 

uczestników kursu z łyżwami na Placu Szkol 

nym w Parku Żeligowskiego o godz. 127 

pokaz prawidłowej jazdy, przyznanie: od: 

znak lyžwiarskich Wil. Okr. T-wa Lyžwiar: 

skiego tym uczestnikom, którzy wykażą u   miejętność prawidłowej. jazdy, wspólna fo. 

— 3, dur plamisty — 1 (zgonów — 1). 

  

! drėžy „Orbis“, 

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

Główne wygrane 
Li II ciągnienie 

Stala dzienna wygrana 

zł. padła na nr. 39812 

5.000 

5.000 zł.: 15991 22232 21514 
30967 52415 103854 

2.000 zł.: 17362 83692 84425 
59123 48317 64650 111691 126870 
142976 149731 151672 

1.000 zł: 6813 17358 19964 
22757 29078 32726 39777 40314 
43990 61336 61972 63215 81752 
80023 88801 91330 105873 109401 
110247 116020 118128 131648 
132290 134274 145088 150596 
151013 

Wygrane po 250 zł. 
46 84 180 96 206 54 68 566 742 

59 894 1006 206 648 51 744 40 62 
832 929 2014 99 144 341 26 657 
720 874 3122 204 38 564 721 66 
82 951 4191 93 292 802 492 549 
51 611 87 62 703 68 917 66 79 
5058 71 230 316 46 71 585 678 
767 67 6945 73 406 66 752 68 91 
659 729 62 884 7038 84 160 215 
800 59 408 63 568 93 662 90 754 
8338 62 444 76 702 46 938 97 
9028 201 36 807 480 545 926 70 
10037 79 214 328 85 564 678 799 
829 905 70 11090 121 22 228 64 
64 462 69 99 94 574 94 610 26 
722 95 818 99 962 87 12114 228 
68 516 52 730 871 938 90 13009 
17 52 246 502 57 636 66 78 785 
889 95 960 61 14092 157 825 409 
21 47 634 58 696 714 18 903 11 
80 50 80 15074 45 156 69 98 224 
35 71 426 524 735 92 913 61 16067 
110 57 67 202 87 821 425 668 97 
742 75 92 861 98 916 24 61 80 
17041 242 88 285 550 741 818 
18089 162 80 208 27 91 323 516 
99 600 867 998 19074 97 254 630 
714 81 71 851 52 20072 99 211 
„888 85 697 502 20 48 609 29 58 
67 748 85 905 68 77 21088 116 
55 249 842 435 502 755 32 65 55 
895 914 99 22007 48 92 19 275 
481 515 630 762 802 12 20 35 977 
28296 805 38 537 691 788 881 909 
71 24067 82 93 205 18 391 546 758 
954 61 25129 293 306 16 66 71 
427 63 529 46 69 671 83 728 61 76 
810 993 26048 55 468 90 645 81 
707 5 87 952 27051 306 4 39 404 
76 580 81 619 799 98 993 28006 
93 288 414 623 89 744 91 29071 
259 71 131 411 36 57 549 67 727 
84 943 30120 28 854 439 69 505 
638 888 31010 89 177 212 92 511 
18 649 860 67 942 26 82064 185 
228 813 522 60 74 818 24 83183 
612 791 802. 

34067 173 74 370 438 53 684 777 
79 35065 103 69 612 49 51 92 736 83 
97 36154 421 787 877 3092 128 69 
215 30 361 89 91 400 24 98 522 42 94 
162 918 

38047 160 336 51 429 87 635 953 
39028 41 134 302 85-433 65 659 84 
40158 88 90 206 805 40 410 49 84 98 
691 766 824 45 68 41050 111 12 276 
616 845 62 42054 72 212 88 506 769   

83 852 69 948 43021 61 130 68 248 
48 64 442 89 518 49 661 81 781 89 
846 929 44121 246 507 605 786 816 
48 961 46175 235 46 77 414 69 637 
46 810 938 46113 16 250 480 90 600] 470 708 
69 87 712 68 856 47119 824 24 905 
55 74 48036 93 111 62 474 585 617 56 
808 49002 42 61 78 83 194 368 448 
680 762 989 50059 148 230 60 411 671 
186 68 73 890 919 64 51022 24 37 66 
426 523 25 711 92 834 67 86 980 87 90 
94 52008 46 75 106 333 674 682 86 
156 74 863 79 86 98 58141 242 804 
66 418 25 514 36 39 85 643 700 26 78 
842 54017 60 65 263 831 88 484 56 
694 702 4 834 47 63 944 55086 61 
265 90 898 450 563 92 97 56110 67 
230 411 17 87 529 651 96 807 960 
57018 40 78 203 319 69 458 618 84 
715 8 893 931 58083 141 90 288 372 
91 478 59057 160 469 940 60007 31 
182 66 232 984 61023 24 196 262 434 
662 81 801 *2 17 62016 57 78 147 336 
466 688 845 49 93 958 63995 827 677 
860 69 913 64059 105 281 452 69 786 
844 65063 73 165 409 26 69 682 920 
66061 75 161 250 423 43 610 35 602 
81 780 984 67218 471 85 545 68 628 
37 909 17 68134 205 45 729 57 811 
965 69343 491 798 863 

70070 91 189 435 99 506 608 783 
913 71103 292 354 83 507 21 85 664 
98 853 80 906 44 67 71 72093 108 18 
66 200 56 546 606 30 739 82 956 
73292 401 74 803 15 35 955 74163 
212 352 503 88 631 47 62 767 878 968 
75025 49 101 20417 36 345 925 
16005 88 280 317 446 786 820 77014 
254 369 71 500 73 642 722-81 95 830 
99 78072 207 26 73 398 402 39 524 744 
827 70 901 55 73 79035 200 99 441 58 
517 607 42 814 928 61 

80062 161 209 44 78 403 13 40 52 
601 28 4 713 32 846 83 929 57 95 
81164 90 211 26 359 769 825 41 79 
82112 512 762 931 83075 323 74 599 
907 84025 33 231 418 515 82 637 67 
898 85174 241 48 300 12 38 83 434 
686 853 59 67 86057 223 405 24 41 
516 73 759 76 833 936 87352 725 813 
99 88112 230 982 89144 204 44 431 
57 704 53 804 

90026 65 83 125 270 95 99 343 58 
458 74 94 598 619 47 52 854 62 68 
937 40 91010 17 89 385 98 622 780 
606 60 92009. 48 176 334 53 416 87 
580 652 706 38 88 904 6 93078 88 113 
52 221 312 497 624 52 773 892 963 
70 94108 67 267 305 74 465 641 829 
63 95267 510 781 824 30 96078 415 19 
10 567 634 36 771 85 843 948 97072 
185 280 313 81 506 604 88 98070 249 
352 421 531 811 28 99048 178 275 
347 430 723 28 62 913 
110158 342 835 94096 101101 65 

212 72 46 517 25 677 784 93 806 
102058 420 83 618 56 95 714 10316 
399 430 52 506 89 604 78 74 789 
814 104109 217 344 442 527 618 
905 105011 273 837 481 511 74 709 
23 948 50 57 106061 112207 74 77 
407 517 622 78 88 858 107024 55 
81 89 102 254 64 75 594 675 766 
957 108068 99 179 206 457 525 92 
632 83 96 841 972 91 109038 36 87 
129 209 330 603 89 859 966 110035 
121 853 424 504 11 95 603 6 939 
111077 193 500 10 81 85 744 94 
811 91 112116 85 288 868 238 843 
113193 242 369 60 91 114019 66 
178 345 93 440 607 763 979 115003 
61 125 33 79 322 74 86 441.86 622 
19 116010 169 244 74 98 307 410 
527 731 807 117071 123 858 439 
884 118003 74 89 240 820 84 447 
571 56 61 00 776 825 119078 338 
918 551 736 88 887 120030 244 65 

| sklego. Wieczór Chopina. 

634 902 121022 115 20 40 384 404 
502 72 744 988 122195 269 858 58 
186 638 743 862 022 59 90 123050 
165 60 88 827 82 428 49 504 47 54 
53 622 37 40 856 124127 387 658 76 
634 125144 887 760 841 120108 21 
36 229 324 571 916 127088 100 225 
11 692 779 884 941 128004 52 111 
80 68 231 96 811 57 784 76 91 
eo 86 122 45 278 897 42 637 

130093 228 306 451 78 515 39 716 
Ti 95 882 88 131031 100 202 416 509 
17 18 72 786 829 955 132268 329 39 
10 56 76 501 38 616 24 759 133088 
266 358 442 750 61 91 894 134109 56 
287 93 306 424 96 654 96 754 999 
135046 87 221 36 82 305 63 467 516 
604 839 68 971 92 186197 351 412 
504 49 95 667 78 712 22 81 90 85C 
983 137169 248 54 74 349 577 853 
83 910 13 138019 216 488 856 139025 
84 114 221 68 69 481 503 42 86 612 
T10 140058 277 393 604 44 45 670 72 
98 768 69 995 141055 148 280 301 28 
486 94 562 713 142001 30 229 82 346 
443 713 885 143069 579 89 612 56 
888 947 54 144412 74 79 505 70 602 
79 836 45 911 46 145043 84 100 244 
43 450 559 673 777 872 146046 5€ 
137 95 202 805 520 79 636 717 35 97 
872 147132 325 28 560 61 652 72 9€ 
730 90 148131 206 302 401 30 59 76 
502 68 613 46 873 915 25 149135 232 
578 731 866 905 79 150034 68 - 297 
606 790 938 151046 280 846 428:79 
93 573 528 59 719 062 98 152071 167 
598 607 702 994 153049 96 269 32) 
535 724 26 75 807 72 970 154005 120 
262 504 55 638 93 730 902 4 145050 
80 109 498 511 601 705 25 835 70 
983 154077 168 308 79 413 539 92 
639 92 816 24 96 911 44 58 157143 
322 56 402 79 517 32 38 52 08 635 
713 83 879 158064 15 076 98 420 25 
30 78 660 053 159070 210 28 860 66 
618 51 902 

Ii ciągnienie 

Główne wygrane 
Stała dzienna wygrana 20.000 zł, 

padła na Nr, 138580, 
15.000 zł.: 31661, 
10.000 zł.: 143298 158805, 
5.000 zł.: 25733 33250 45271 82003 

149016, 
2.000 zł.: 14152 18810 40194 51191 

57374 88686 116907 119938 121845 
137322 145457 151341 154024, 

1.000 zł.: 7097 8471 11483 15455 
17950 24054 33934 34307 37168 43217 
55360 68368 71964 80895 81185 82521 
87430 95742 100914 101144 106069 
108611 108933 109552 115961 123836 
124474 126243 126371 126948 131417 
141052 147966 150900 153304 155414. 

Wygrane po 250 zł. 
92 226 34 813 516 785 934 1118 265 

362 82 576 996 2263 65 491 588 694 
3115 36 266 485 751 968 4230 887 
5256 494 639 6560 89 7106 364 564 
606 818 75 8115 89 725 73 868 964 
9041 208 327 455 523 27 64 876 10138 
797 846 11057 231 91 502 47 696 952 
12088 169 269 325 36 76 464 683 744 
13165 98 279 622 840 14069 217 802 
425 77 581 15286 517 895 16251 97 
394 95 494 626 784 959 17251 621 994 
18023 200 470 563 856 63 976 19055 
113 394 415 29 919 20088 247 60 303 
754 21210 77 96 309 459 736 811 
22182 311 402 5 583 89 923 63 23010 
180 253 77 387 24137 340 51 504 612 
716 66 78 25034 489 26121 94 266 462 
197 27078 298 492 777 28047 48 110 
91 501 83 900 62 78 29216 622 701 63 
30376 475 508 94 628 31446 32261 392 
668 783 33073 280 300 75 891 940   41 34086 135 530 814 926 35378 495 

Słynny pianista 

545 614 38 63 64 725 36259 961 37125 77 25035 39 810 
58 899 498 710 65 38077 230 869 467 
39108 955 40119 250 734 873 41006 
219 21 40 491 514 68 903 42375 428 
168 96 43104 840 400 522 44024 347 
596 703 868 45054 207 486 405 603 
843 46547 47355 682 936 48098 167 
89 245 395 530 647 90 49142 218 464 
509 32 646 758 50191 '388 445 848 
51054 474 579 885 52189 242 530 672 
91 53009 18 172 280 535 71 679 809 
41 916 42 54004 110 35 68 85 822 519 
55 668 712 59 55020 223 76 383 90 
512 17 59 682 729 881 56227 814 530 
83 715 854 57215 571 628 58187 290 
114 666 717 60 88 831 92 94 904 31 
59,02 640 86 717 846 951 70 

60118 23 83 260 300 643 655 729 
389 61006 115 417 511 723 91 62227 
022 63292 398 947 64305 432 46 719 
373 65446 98 578 94 767 923 66249 
397 582 663 67048 650 68059 89 256 
118 819 25 69170 493 898 70057 111 
247 344 66 498 825 71336 49 496 583 
626 932 72241 48 802 94 796 78084 
111 368 974 74247 664 841 66 974 
15299 373 592 76188 847 531 608 17 
997 81 77057 174 269 816 78326 759 
306 990 79042 458 96 80088 346 48 
451 515 81064 597 897 98 82037 72 
189 600 767 940 83173 806 481 623 
140 852 84335 40 85179 257 517 661 
312 998 86249 428 97 818 87095 165 
$0 297 478 87 5738 845 88107 742 
39090 155,561 90011 373 431 626 763 
91110 633 719 27 92532 700 99€ 93085 
454 04021 42 850 476 721 978 95018 
244 878 96551 669 938 97877 98296 
351 685 916 99029 181 536 742 70 

100122 531 813 101197 356 831 
102269 654 103031 51 256 90 514 666 
104040 206 518 720 801 105309 752 
000 106380 537 263 917 54 107116 
281 880 108260 74 434 109188 224 
*37 933 110113 45 318 52 98 111067 
315 552 112232 407 561 94 706 113305 
11 86 99 114334 495 683 115495 869 
„1645 484 98 17171 721 807 918 84 
118248 119702 120160 276 82 810 
185 500 38 64 607 121762 122258 730 
318 76 123250 553 689 751 875 917 7& 
124084 282 310 431 957 125232 594 
767 817 90 126305 742 810 127170 553 
670 721 88 814 128199 275 94 567 
714 876 129045 70 407 660 738 130180 
329 75 526 854 904 131033 573 806 
985 132117 285 335 66 427 698 770 
811 153074 489 618 754 134018 69 184 
636 701 840 69 963 135189 275 740 
971 136334 67 538 701 25 59 802 42 
43 995 137108 324 766 837 88 138209 
80 626 721 929 139077 162 213 371 
965 140016 74 139 407 512 813 141762 
860 142370 439 143447 52 627 144274 
437 145092 487 709 39 810 146069 
377 548 178 815 28 147053 340 98 415 
589 907 148340 420 711 149328 150181 
86 98 306 69 403 18 151205 86 50 602 
30 162178 804 66 153308 565 888 
154121 69 551 789 839 155315 792 
156368 441 605 157170 377 564 624 
839 020 158254 875 578 663 159369 
611 20 24 760 

IV ciągnienie 

Wygrane po 250 zł. 
229 46 88 562 842 56 905 8 1019 

142 259 331 827 2076 648 3344 583 
657 82 960 4814 926 5058 449 6021 
60 96 160-87 98 252 80 702 907 7058 
172 253 437 80 622 8168 231 500 77 
768 920 28 9339 511 760 977 10088 
263 674 809 922 41 11248 337 612 24 
51 711 815 971 85 12175 318 69 495 
637 63 858 13121 57 80 298 15059 
655 765 83 926 72 15211 54 03 312 
519 608 33 795 944 17021 52 61 101 
461 75 79 90 514 86 87 18064 422 
606 19211 423 553 601 66 894 20053 
17 89 491 602 816 909 21046 320 25 
546 658 716 22005 40 368 877 980   23251 474 590 850 24646 64 89 729 

Jacobi'ego „Sybilła”, Reżyseria W. Rychtera. 

  

516 89 97 891 919 
62 26003 34 192 204 44 60 420 688 
92 790 913 54 27017 31] 612 868 
28069 230 478 531 672 29358 408 828 
30121 77 294 346 411 714 81026 29 
32 267 427 641 48 32005 45 144 873 
89 837 71 910 83002 118 260 743 865 
34059 65 75 154 362 446 613 808 89 
92 971 85181 211 309 512 604 67 834 
36369 95 817 978 37076 435 514 47 
184 47 870 963 77 38170 371 546 625 
120 48 39001 120 532 59 96 807 52 
997 49034 327 405 657 791 943 41027 
36 158 211 426 685 42014 97 266 15 
317 626 48215 45 660 68 702 883 
974 440140 582 66 83 636 55 774 994 
45037 119 529 712 955 46122 498 
304 84 932 47385 408 505 761 824 
88.915 48063 171 78 269 354 49141 
285 604 702 10 

50017 270 449 56 517 612 898 
51267 442 695 731 807 942 52222 24 
101 705 7 53077 152 92 545 69 747 
306 54100 355 427 632 840 950 55052 
10 812 65 74 565 673 56040 68 325 
64 452 604 63 57247 827 467 600 89 
121 58631 916 86 93 59515 74 775 
33 805 907 60520 638 54 61047 239 
30 387 437 519 58 730 78 877 915 
52418 548 658 744 63408 503 762 858 
168 96 434 68 706 90 907 65019 
39 836 88 66005 216 345 90 96 470 
520 914 67216 373 432 593 94 68065 
174-467 697 69064 154 205 767 70041 
112 441 518 687 71240 319 824 929 
12023 39 322 605 73114 17 813 60 
571 704 49 912 74239 707 829 68 68 
15485 574 82 980 76255 70 370 451 
159 76 79 77033 540 78080 173 82 
215 99 324 612 69 869 909 79140 452 
380 929 40 80019 211 315 430 78 74 
544 881 81476 774 82131 559 60 662 
189 805 002 4 83284 465 773 927 
34019 606 85014 525 606 89 86413 
36 78 552 650 880 87 952 87033 122 
333 421 591 88019 677 860 912 89065 

302 92 460 520 648 862 90406 81 655 
61 91801 437 560 677 92052 345 810 
43031 94046 145 54 428 662 726 
05143 67 697 99 960 96018 697 97062 
151 386 677 748 994 98337 620 797 
99037 183 205 37 401 862 

100251 307 74 481 57 507 770 902 
101511 80 747 972 75 102125 473 505 
678 711 97 852 57 103214 585 646 
104046 219 485 88 575 726 972 105006 
80 779 891 106424 884 107087 213 
534 666 779 96 97 932 108044 77 109 
266 460 582 746 109069 80 88 218 

565 66 90 110089 200 60 335 762 63 
111223 35 59 86 166 651 96 112452 
958 113048 166_321 406 36 95 602 
115014 40 45 437 533 600 898 116453 
570 T71 117064 733 973 118228 793 
854 61 119185 572 696 720. 827 120493 821 121162 448 508 815 12 55 
87 985 88 122517 662 919 123093 790 
830 998 124075 873 472 768 125044 
211 384 429 903 666 878 97 960 62 
126207 13 720 869 982 127091 190 557 605 128355 674 709 11 70 836 129126 36 203 452 130167 309 16 432 565 824 97 072 131524 32 63 630 99 731 830 957 132409 836 929 133303 1764 967 134143 98 462 699 969 185008 229 91 306 550 810 939 136216 324 781 861 94 918 137233 671 152 830 82 188429 732 813 977 139200 140443 141094 143 386 99 568 698 714 44 142079 231 318 661 931 143227 320 58 76 603 829 916 144327 
36 49 568 773 901 145267 840 526 
823 146054 580 642 147327 31 586 673 822 148245 328 595 805 140064 174. 487 536 618 44 728 069 150205 65 309 54 409 151360 004 24 59 94 152086 314 419 640 742 816 48 445 635 857 931 59 16025 77 198 345 
158007 316 56 477 501 838 154156 
ZER e 2 157418 38 70 

5814! 
159453 90 584 >   

tcgrafia i pożegnanie. 

3 “ „Pr sa 
Ukazał się grudniowy zeszyt 

„Prasy“, organu Polskiego Zw. 
Wydawców Dzienników i Cza 

sopism. 

Artykuł wstępny pt. „Powsta 

ło Towarzystwie Wiedzy Pra- 

sowej“ omawia powstanie To- 
warzystwa, jako pierwszego w 

Polsce ośrodką studiów nad 

prasą; po artykule wstępnym 

podane zostało szczegółowe 

sprawozdanie z pierwszego O 

gólnego Zebrania Członków To 

warzystwa . Wiedzy „Prasowej, 

które odbyło się pod przewod- 

nictwem rektora Uniwersytetu 
J. Piłsudskiego prof. Włodzi- 
mierza Antoniewicza. 

Zagadnieniu dekretu praso- 

wego i akcji Związku Wydaw. 

ców w sprawie nowelizacji u- 

sławodawstwa prasowego po 
święcony został artykuł następ 

ny pt. „Związek Wydawców 

wobec nowego prawa praso- 
we“. 

Notatki pt. „Nowi Marszał- 

kowie Sejmu i Senatu" oras 

„Przedstawiciele prasy w Par. 

lamencie* omawiają udział 

przedstawicieli świata prasy m 
nowych  Izbach  Ustawodaw- 
czych. 

Artykuł „Prasa — propagan 
Ча — reklama“ (P. G.) przy- 

nosi dalszy ciąg uwag i obser+ 
wacji z dziedziny reklamy, pro: 
pagandy i życia prasy zagrani- 
cą. Dzieje prasy polskiej na 
Pomorzu, jej żywotną i pełną 
poświęcenia działalność w okra 
sie prześladowań zaborczych 0- 
pisuje p. L. Sobociński w arty 
kule pt. „60-lecie prasy polskiej 
na Pomorzu", 

P. L. Zieleniewski w artyka 
le „Zachowane egzemplarze naj 
starsźych czasopism polskich” 
podaje wyniki ankiety przepro 
wadzonej w* bibliotekach kra: 
jowych celem ustalenia liczby 
zachowanych do dnia dztsiej- 
szego egzemplarzy najstarszych 
polskich czasopism, 

Interesujące zestawienie po- 
zycji nowego preliminarza bud 
żetowego, dotyczących dziedzi- 
ny prasowo-wydawniczej, za- 
wiera artykuł pt. „Preliminarz 
budżetowy -R. P. na okres 01 
1 kwietnia 1939 r. do 31 marca 
1940 r.“, 

Zeszyt zamykają rubryki sta. 

łe: Prace Związku Wydawców, 

Organizacje i sprawy dzienni- 

karskie, Kronika krajowa, Pra- 

wo a prasa oraz Prasa na sze- 
rokim świecie,



    

    

Dziś: Seweryna Op. 

Jutro: Marcjanny Р, M, 
  

Wschód słońca — g. 7 m. 43 
Zachód słońca — g. 3 m. 09 

  

Sposirzeienia Zakładu Meteorologii USB 
wWilnie z dn. 21. 1939 r 

Ciśnienie 763: 
Temperatura średnia — 4 

„Temperatura najwyższa — 2 
Amano najniższa — 5 \ 

: 03 
Wiatr: półn.-zachodni 
Tendencja barom.: wzrost 
Uwagi: pochmurno, śnieg. 

KRONIKA HISTORYCZNA: 

1693, Zmarł sławny poeła XVIII w. 
| Andrzej Morsztyn. - 
7 1918. Oredzie prez. Wilsona o powsta 
niu niepodległej Polski. Punkt XIIL.- 

1919. Walki powsłańców wlkp. pod 
Slezimem. 

PRZYSLOWIA LUDOWE: 

Po śmierci kadzą a za życia 
„jeść nie dadzą. 

ROZMAITOŚCI: 

Szybkość błyskawicy wynosi 28 000 
mil na sekundę. | 

WILEŃSKA 
— Dużyry aptek: Dziś w nocy dyżurują 

następujące apteki: Sokolowskiego (Ty- 
zenhauzowska 1); Chomiczewskiego (W. 

„ Pohulanka 25); Miejska (Wileńska 23); 
Turgiela (Niemiecka 15); Wiwulskiego 

„(Wielka 3),. ; . 
Ponadło soli. Ach sRieki Paka 

(Antókolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22). ! 

—к : MIEJSKA. 
—  Doroczny przegląd dorożek kon- 

nych. Od 12 do 18 bm. na rynku Kalwa- |. 
ryjskim dokonany będzie ss czej: 

gląd 'dorożek konnych, 
Wszyscy dorożkarże *winni' sławić de 

do. „przeględu.. wraz: » koniem i dórożką.' 
v«Uchylenie: się od przegłądu pociąga za 
sobą kary do 1.000 złotych, względnie * 
14-dniowy areszt oraz. utratę prawa r 

SPRAWY SZKOL NF 

= — „INSTYTUT GERMANISTYKI" Wiel- 
ka 2 m. 1. Nauka jęz. niemieckiego. Mie- 
sięczna opłała za 3 godz. tygodniowo — 
4 zł, codzień 1 godz. — 6 zł., codz. 2 
godz. — 9 zł 

— 6 klasowa imkis Prywatna; 

Szkoła Powsz. Stow. „Rodzina Wojskowa” 

+ uprawnieniami publicznych szkół powsz. 

przyjmuje dzieci na zwolnione od półrocza 

miejsca do kl. V włącznie. | 
"Zapisy codziennie w Kancelarii szkoł: 

(Mickiewicza 13) w godz. od 11—13. 

Do szkoły przyjmowane są dzieci i osób 

tywilnych 

— Towarzystwo Polsko-Franeuskie za 

wiadamia o zorganizowaniu pod kierownie- 

łwem p. prof. Georges: Rousseau kursów ję- 

zyka francuskiego. 

Kursy rozpoczną się dn. 10 stycznia 1939 r 

w lokalu Stowarzyszenia „Służba Obywatel - 

ska“, ul Biskupa Bandurskiego 4. 
Kurs dla początkujących we wtorki i so 

boty w godz. 18—19. * 

Ostatnie zapisy przyjmowane będą w dniu. 

rozpoczęcia wykładów w lokalu Kursów w 

godz. PE 

"E ZWIĄZKÓW 1 STOWARZYŚZIA 

— Stowarzyszenie „Rodzina Wojsko- 
wa'' zaprasza swe członkinie na herbatkę 
do lokalu własnego dn. 10 stycznia, o 
godz. 17 w związku z wyjazdem z Wilna 
przewodniczącej Koła „R. W.”. 

RÓŻNE. 

— Wynik zbiórki ulicznej na cele 0$- 
wiaty pozaszkolnej Polskiej 
Szkolnej, 18 grudnia 1938 r, na ulicach 
Wilna odbyła się kwesta na oświatę poza- 
szkolną PMS. 

17 kwesłarzy zebrało ogółem zł 222 

gr 08, 
Wileńsko-Nowogródzki Zarząd Woje. 

wódzki Polskiej Macierry Szkolnej gorą- 
co dziękuje Axademickiemu Kołu Roln'- 
ków, Związkowi Sfrzeleckiemu oraz Słu- 
chaczom Wieczornych Kursów Akademic- 
kiego Koła PMS za wzięcie udziału w 
zbiórce pomimo silnego mrozu, 

— Podziękowanie. Zarząd Domu Nocle- 
gowego dla Kobiet w Wilnie składa serdecz 
ne podziękowanie zą ofiary w gotówce i w 
nąlurze: p. Wojewodzie wileńskiemu zą 
50 zł, Zarządowi Miejskiemu m. Wilna — 
50 zł, p. M. Kulikowskiemu z Wołożyna — 

„5 zi, „Fermie Lubow“ — 8 zł, p. Zajączkow- 
skiej — 10 zł, p. Sawickiej — 5 zł,.p. Żu- 
kcwskiej — 1 zł 50 gr, p. Kostinowej =. 2ł 
oraz bezimiennym ofiarowacom za 20 zt, 

  

'mocy fachowego instruktora.   

4 zł, 3 złi 1 zł; dr. Bonasewiczowi, firmie Br 

Jabłkowskich, firmie „Solvay“, p. dyrektoro 

wej Kobierskiej, p. Niekraszównie, p. Kiak 

sztowej, p. Świrkowskiemu, p. Witkowskiej 

p Schorzewskiej. Gotówki wpłynęło 158 21 

50 gr. Rozdano 1201 porcyj 268 osobom od 

21.XII-31.XII 1938 r. Jeszcze raz składamy 

wszystkim serdeczne „Bóg zapłać”, 

ZABAWY 
— Lista Pań Gospodyń Balu Rolników 

w dn. 14.1 1939 r. Inż. Boguszewska, Janowa 

Borowska, Kazimierzowa Borowska, Zyg- 

muntowa Bortkiewiczowa, inż. Burzyńska 

Maria Czarnocka, inż. Czerwiakowska, inž. 

-Cywińska, EAmundowa Doboszyūska, konsul, 

Donasowa, Ludwika bar. Hartingh,  Tekla 

bar. Hartingh, prof. Jagminowa, prof. Ja- 

worska, Janowa Jeleńska, inż. Karpowiczo- 

wa, inż. Kepellowa, Hanna Kiersnowska, Ha- 

lina Kiersnowska, Janowa Kraszewska, Cze 
sławowa Krupska, inż. Mikulicz Radecka 

prez. Mikulska, prezydentowa Nagurska, 

inż, Perzanowska, inż. Pietraszkiewiczowa, 

inż. Poczobuttowa, doc. dr Jędrzejowska- 

Przeździecka, prof. Priifferowa, Konstanto. 
wa Sielużycka, dyr. Sierosławska, inż. S:- 

wicka, inż. Słuchocka, Ludwikowa Słotwiń- 

ska, prof. Staniewiczowa, prez. Strumiłłowa, 

prez. Świątecka, Janowa Szabrowska, inż. 

Szulcowa, inż. Symonowiczowa, prof. Trze 

bińska, Janowa br. Tyszkiewiczowa, Zdzis 

ławowa hr. Tyszkiewiczowa,  Bolesławowa 

Węckowiczowa, Janowa Węckowiczowa, 

dyr. Wielhorska, Tomaszowa Zanowa, prez. 

Žemoytelowa, Aleksandra Żylińska. 

LIDZKA. 
— Przeniesienie sądów w Lidzie. W 

ostatnich dniach zostały przeniesione biu. 
ra Sądu Okręgowego oddziału karnego 
z ul, Komescyjnej 
przy ul. Syrokomli. W najbliższym czasie 
przeniesione zostaną biura oddziału cy- 
wilnego z vl. 3 Maja również na ul. Sy- 
rokomii. Nawy gmach sądów pomieści w 
sobia kancelaria oddziału see i ‘©у- 
wilnego. | 
„| = Wznowienie komunikacii aufobueó: 
wej na linii Lida—wie. Dzięki sprežystej 
"organizacji spółki autobusowej .,Lidziań: 
ka” w Lidzie droga, 

f wia zawałona zėspamMi šniežnymi, zosta» e 
ła oczyszczona. Aso unikaoja ma tej: lini : 

  

trwa bez przerwy. | | 
— Praca nad budżetem "miasta. Przy- 

„|.słapiono do! opracowania. budżetu: Zarzą- 
"du miasta. Lidy na rok 1939/40. W pierw- 
szych dniach lutego: budżeł zostanie wy- 
łożony do wałądu mieszkańców Lidy. | 

‘ — Otwarcie nowel kawiarni. W Lidzie 
przy ul. Suwalskiej (vis a vis) Starostwa, 
zosłała otwarła nowa kawiarnia. Kawiar- . 

nia nosi nazwę „Caffe Club", 
de _— SKRADLI PALTO KARAKUŁOWE, 

W czas'e nieobecności właścicielki domu 
Szejny Cygie!nickiej zam. przy ul. Komer- 

cylneł, nieznani sprawcy skradli na Je! 
szkodę palto karakułowe wartości 800 zł. 

BARANOWICKA 
— Uroczystości w Policyjnym Klubie 

Sportowym. 4 stycznia br. w sali Policyj- 
aego Klubu Sportowego w Baranowiczach 
odbyła się herbatka towarzyska dla człon 
ków klubu, podczas. kłórej, p. St. Bojar- 
ska wygłosiła referat „Przegląd najważ- 
niejszych wydarzeń w roku 1938“, 

W dniu zaś 6 stycznia br. odbył się 
w tymże klubie opłatek i choinka dla dzie 

| ci Rodziny Policyjnej. Dzieci wykonały 
kilka inscenizacji, deklamacji i pieśni. 
— Opłatek Młodzieży Pracującej. Mło- 

dzież pracownicza zrzeszona w RIK i O 
im. Żeromskiego w Baranowiczach 6.1 br. 
urządziła tradycyjny opłatek. 
| — Nowość w „Oazie*, Znany i poputar- 

ny w Baranowiczach ogród - restaurecja 

„Oaza* W. Stachno, ul. Mickiewicza 51. z 

dniem 1 stycznia 1939 r. wprowadził do swe 

go programu codziennych rozrywek pierw- 

szorzędny duet pod kierownictwem znanej 

skrzypaczki Krzyżanowskiej. Kto chce się do 

'brze zabawić i zjeść porządny obiad, kolację, 

, lub śniadanie, niech odwiedzi 
Macierzy | 

„Oazę“, 

— RESTAURACJA DANCING „USTRO 

NIE*. Restauracja Dancing „Ustronie* w Ba- 

ranowiczach ul. Mickiewicza Nr. 1 jest jed 

nym ż najwytworniejszych lokali rozrywko 

wych w województwie, gdzie zbiera się €'e- 

gancka j kulturalna elita. Z dniem 1 stycz. 

nia br. występuje: słynny, atrakcyjny balet 

Saradowa, który swymi rewelacyjnymi tań 
cami zadziwia najwybredniejszych gości. — 

Przygrywa sekstet muzyczny z Poznania, 

Podczas dancingu urządzane są różne gry 

! niespodzianki karnawałowe. Początek za- 

bawy codziennie o godz. 21. Wstęp bez 

płatny. Zarząd. z 

DZIŚNIEŃSKA 
— Pracę sadowniczą w powiecie dzi- 

śnieńskim prowadzi. OTO i KR przy po- 
W ciągu 

r. ub, przeprowadzono 9 kutsów sadowni.. 
czych, które wysłuchało 70 osób. Głów- 
nym przedmiotem wykładowym na tych 

do nowego ' gmachu |- 

wiadąca z Lidy do“ 

  

0 „KURIER” [4684]. 

kursach była walka-z chorobami i Ron 
nikami w sadach. 

Założono 4 sady doświadczalne, Ido 
zasadzono jabłonie odmian próbnych ame 
rykańskich w celu obserwacji wrażliwości 
na miejscowe warunki klimatyczne.  Sa- 
dzonki tych odmian sprowadzono z za- | 
<ładów sadowniczych SGGW w Sk'ernie- 
wicach. 

Nadto prowadzi się 2 sady dośw'ad- 
czalno-uprawowe, gdzie czyni się obser- 
wację nad wpływem uprawy na przyrosł 
| owocowanie drzew. W r. ub, 45 gospo- 

darzy wykorzystało niskoprocentowy kre- 
dyt Pańswoweqo Banku Rolnego i KKO w 
Głębokim na zakup drzewek owocowych 

Ogółem zakupiono 3.919 drzewek 
owocowych różnych odmian. Drzewka 
sprowadzano przeważnie z maj. W.dzę, 
pow. brasławskiego i Woropajewa, pow. 
postawskiego, Założono sadów zbiorowyh 
na przestrzeni 14 ha. 

"*OŁYNSKA 

— Budowa nowego kościoła. W osa- 
dzie Jazłowieckiej (pow. rówieński) stara. 
niem miejscowych osadników przy popat 
ciu materialnym opiekującego się osadą 
pułku ułanów jazłowieckich — rozpoczę- 
ta została budowa pięknego stylowego 
kościoła, który stanie w pobliżu osady w 
m-ku Horyńgrodzie na miejscu ruin daw- 
nego ko'cioła, niegdyś fundacji Czetwer- 
tyńskich, skasowanego przez władze ro- 
syjskie w połowie ubiegłego stulecia 
a obecnie znajdującego się w słanie zu- 
pełnego zniszczenia. Nowy kościół utrzy- 
many w stylu nowoczesnym będzie jed- 
nym z najpiękniejszych nowych kościołów 
na Woiyniu. | 

— Akcja odczytowa w powiecie kize- 
mienieckim. Akademickie zrzeszenie star- 
szo-harcerskie szkoły głównej handlowej 
I szkoły głównej gospodarstwa wiejskie- 
go w Warszawie w porozumieniu z kolem 
krzemienieckim Towarzystwa Rozwoju 
Ziem Wschodnich zorganizowało kilkuna- 
słodniowy wyjazd grupy akademików na 
leren pow, krzemienieckiego. Akademicy 
rekrutujący się spośród słuchaczy kilku 
uczelni warszawskich, zamierzają wygło- 
sić po wsiach szereg odczytów ną tematy 
aktualna z życia. gospodarczo-spoleczne: 
99, ilusirując odczyty przezroczami. Op- 
rócz tego przez akademików-słuchaczy 
medycyny i weterynarii udzielana będzie 
pomoc lekarska. i wetyrynaryjna. Projek- 
łowany jest wyjazd grupy . akademików 
przede wszystkim do gmin pogranicznych, 
Udział w pracach grupy weźmie 25 osób, 

„= Ze zjazdu b. wychowiinków Licżum 
Krzemienieckiego. Na zjeździe: członków 
Zrzeszenia Byłych Wychowanków Liceum 
Krzemienieckiego, który odbył się w Krze 
mieńcu w ostatnich dniach grudnia, zebra- 
ni przyjęli program prac Zrzeszenia 'na 
rok bieżący, Program ten obejmuje utrwa 
lanie i pogłębianie łączności: z Liceum 
Krzemienieckim, zapoznawanie się ze 
szkolnymi i. gospodarczymi. zakładami: Li- 
ceum w terenie,  mońitowanie' ośrodków 
Zrzeszenia w tych miejscowościach, „gdzie | 
ośrodki te jeszcze nie istnieją, stworzenia. 
specjalnej atrnosfery dla dokształcających 
się w ośrodkach uniwersyteckich kolegów 
z uniwersytetów ludowych, wreszcie wy- 
dawanie i rozszerzanie ilościowa i jakoś- 
ciowe organu Zrzeszenia, miesięcznika 
„Drogi Pracy”. Po dyskusji nad sprawami, 
dotyczącymi ideologii Zrzeszenia, uczest- 
nicy zjazdu przyjęli szereg uchwał, stwier- 
dzających m. in., że z faktu odbywania 
przez członków Zrzeszenia słudtów wy- 
pływają dla nich łym większe obowiązki 
służby społecznej, pojętej w pierwszym 
rzędzie, jako rzefelne i odpowiedzialna 
pełnienie swego zawodu i oddziaływa- 
nie poprzez ten zawód na życie. 

— Z Wołyńskiego Związku Młodzieży 
Wiejskiej. W najbliższym czasie ma na- 
słąpić fuzja organizacyjna Wołyńskiego 
Związku Młodzieży Wiejskiej z Central 
nym Związkiem Młodej Wsi. Połączenie 
ło ma nosić charakter unifikacji ideowej 
przede wszystkim, z zachowaniem jedno- 
cześnie przez Wołyński Związek Młodzie 
ży Wiejskiej swej odrębności regiona!nej 
oraz pewnej samodzielności w zakresie 
organizacyjnym. Na dzień 29 stycznia zo- 
stał zwołany do Łucka nadzwyczajny wal. 
ny zjazd członków Wołyńskiego Związku 
Młodzieży Wiejskiej, który zaakceptuje 
ostatecznie warunki połączenia się tych 
dwu organizacji. 

— ŚMIERĆ POD KOŁAMI WAGONU. 
W okolicach Rokifna, pow. sarneńskiego 
strzelec KOP Józef Błaszkiewicz, odjeżdża 
Jacy na urlop świąteczny, usiłował wsko- 
czyć w biegu do wagonu kolejki wąsko- 
torowej. Błaszkiewicz dostał się pod koła 

wagonu | poniósł śmierć na miejscu, 
— ZABÓJSTWO. 4 bm. na drodze 

między wsią Zorniszcze a Ołyką znalezio- 
no zwłoki Nestora Kozaka, mieszkańca wsi 
Zorniszcze. Na zwłokach widniały rany, 
zadane tępym narzędziem. Kozak został 
zamordowany prawdopodobnie na tle 
sporów majątkowych. 

— NAPADY RABUNKOWE. Włady- 
sław Kozłowski, zamieszkały w Budkach 
Kozińskich, gm. Rożyszcze zgłosił się do 
policji z zameldowaniem, iż w nocy został 
napadnięty na drodze przez dwu osob- 
ników, z których jeden zatrzymał konie, 
podczas gdy drugi po steroryzowaniu na- 
padniętego zrabował mu z kieszeni 780 

  

Pierwsze spojrzenie na świat 

  

W Londynie są pokazywane publicznie dwa małe Iwiątka, które reprodukujemy na 
zdjęciu. Liczą one dopiero 5 dni życia, zaś pusty talęrz świadczy o dobrym ape= 

tycie przyszłych władców pustyni. 

  

zł. Obaj sprawcy zbiegli, W osobie jed- 
nego ze sprawców poszkodowany rozpo- 
znał Władysława Ziarkowskiego z kol. 
Oždzlary, z kiórym poprzednio miał już 
zafargi na tle majątkowym. 

W Kowlu na powracającą w fowa- 
rzystwie matki późnym wieczorem da do- 
mu ekspedienikę Rywkę Bojem napadło 
trzech osobników, którzy zrabowali jej 
torebkę, zawierającą 1.000 zł gotówką, 
poczem zbiegli. 

MIEŚWIESKA 

— Zasiępca naczelnika Urzędu Skar- 
bowego w Nieświeżu, p. mgr Michałko- 
wicz zosłał przeniesiony na inne stanowi- 
sko do Nowogrėdka; W ciągu swego po- 
byłu w Nieświeżu p. Michałkowicz brał 
żywy 1*czynny udział: w pracy społecznej, 
zyskując sobie ogólną sympatię i uzna- 
nie. Osłałnio pełnił stanowisko prezesa 
oddziału ZS. 

— Przerwa w komunikacji. Komuni- 
kacja samochodowa na szosie Nieśwież— 
Kleck została przerwana na skutek wiel- 
kich opadów i zasp śnieżnych. 

— Prowadzony od szeregu tygodni 
kurs garbarski w Klecku został <zakończo- 
ny. Kilkudziesięciu uczestników kursu, po. 
chodzących. z powiatu nieświeskiago i są- 
siednich, otrzymało. fachowe przeszkole- 
nie zawodowe, Na uroczystość zakończe- 
nia kursu przybył dyr. Izby Rzemieślniczej 
w Nowogrėdku p. Stark, 

— Nowe kółka rolnicze. Energiczna 
akcja OTO i KR, prowadzona na terenie 
powiatu nieświeskiego, znajduje żywy od. 
dźwięk. W osłałnim czasie powstały nowe 
kółka rolnicze w następujących wsiach 
i zaściankach nadgranicznych:  Bychow- 
szczyźnie, Omłyńcach, Rakowiczach, Siej- 
łowiczach i Smoliczach. 

— Radioodbiornik jako nagroda. Po- 
wiałowy Związek Młodzieży Wiejskiej w 
Nieświeżu ofiarował swemu kołu w Such 
liczach radioodbiomik, jako nagrodę za 
czymną pracę organizacyjną i społeczną, 
Radiofonizacja poszczególnych kół postę 
puje szybko naprzód, Na terenie powia- 
tu dotychczas zradiofonizowano już do- 
'łychczas 12 placówek KMW. 
—Komendanika ZS w Nieświeżu p. Wan 

da Juchniewiczówna została przeniesiona 
na równorzędne słanowisko do Nowo- 
gródka. 

— B. szofer nieświeskiej straży pożar- 
nej głoduje, Pisaliśmy o smutnej sprawie 
zwolnionego szofera NOSP, Parchimowi- 
cza Mieczysława. Sytuacja jego się nie 
"zmieniła. Pozostaje on nadal bez pracy, 
mając żonę i dwoje małych dzieci na 
utrzymaniu. Zbliża się termin przymuso- 
wego opuszczenia mieszkania służbowe- 
go. Parchimowiczowi zezwolono miesz- 
kać do dnia 15 lułego. Kło się losem Par- 
chimowicza zainteresuje? 

  

      

  

   

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny -, Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

  

Szewska kombinacja 
Policja ma do czynienia z nową kom- 

binacją”, której się miał dopuścić szewc 
wileński Władysław Szelepin zam. przy 
ul, Śniegowej 30. Jak wynika z meldunku, 
złożonego w policji przez Franciszka Wy- 
sockiego (Piwna 7) szewc zamienił skórę 
pierwszego gatunku na gorszy do trzech 
bułów, które mu oddano do zrobienia. 

Policja wszczęła przeciwko Szelepino- 
wi dochodzenie. (<). 

Zatrzymanie zam 'ejscowych 
złodzie! 

Policja śledcza zatrzymała wczoraj 
dwóch zamiejscowych złodziei M, Krot- 
kiesa i Z, Liszkę bez stałego miejsca za- 
mieszkania, Przybyli oni do Wilna na „go- 
ścinne występy”. (<).   

RADIO 
NIEDZIELA, dnia 8 stycznia 1939 r. 

7,15 Kolęda. 7,20 Koncert poranny w wyk, 

Orkiestry Wojskowej. 806 Dziennik poran: 

ny. 8,15 Audycja dla wsi. 1) Gazetka rołni 

cza. 2) Przegląd rynków produktów rolnych, 

8,45 Program na dzisiaj, 8,50 Wiadomości 

rolnicze — Trans. do Baranowicz. 9,00 Gra 

kapela wiejska „Kaskad-*. 9,15 Transmisja 

nabożeństwa. Kazanie wygł. ks. prof. H. We 

ryński. 10,30 Muzyka. 11,30 Awantury pod 

choinką — audycja w opr. Karola Bogu- 

mina. 11,40 Płyty. 11,45 Felieton — Niedole 

i smutki humoru radtowego. 11,57 Sygnał 

czasu, 12,00 Hejnał. 12,03 Poranek symfoni 

czny. 13,00 Wyjątki z Pism Józefa Piłsud- 

skiego. 13,05 Życie literackie w.Wilnie — 
felieton Teodora Bujnickiego. 13,15 Muzyka 

obiadowa. 14,40 W świecie przyrody — Zi 

mowi goście — pog. Wł. Wysockiego. 14.50 

Jeden z wielu — słuch. K. Leczyckiego. -— 

13.20 Echa przeszłości: Zagłada wielkiej flo 

ty miemieckiej w 1919 r. — pog. M. Zydłe. 

ra, 15,30 Audycja dla wsi: 1. Janko muzy- 

kant — słuchowisko. 2. Nasze pieśni — au 

dycja. 3. Co słychać wśród rclników — ра 

węda. 16,30 Recital fortepianowy  Halinv 

Sembrat. 17,00. Mądrość staroświecka — ob 

rązek obyczajowy z powieści. 17.20 Podw'e 

"zorek przy mikrofonie. W przerwie okało 

gedz. 18,25 Chwila Riura Studiów. 1930 

„Ślązacy w Korkożyszkach* — wieczorynka 

w wvk. zespołu „Kaskada* — tekst Elwar 

da Ciukszy. 20,10 /Wileńskie wiadomości 

sportowe. 20.15 Audycje informacyjne. 21,20 

Piosenki ludowe w opr. Mariana Obsta w 

wyk. Piatki Poznańskiej. 21.40 Gdy wieki 

maż kocha muzykę — Wesoła Syrena. — 

22.20 Muzyka taneczna w wyk. Orkiestry 

Rozet. Lwowskiej. 23,00 Ostatnie wiadoma 

fci dziennika wieczornego i komunikatv. ©> 

23.05 Zakończenie programn 

PONIEDZIAŁEK, dnia 9 stycznia 1939 roku 

6.57 Pieśń. 7.00 Dziennik poranny. 7.15 

Muzyka z płyt. 8.00 Program na dzisiaj. 

8.05 Muzyka poranna. 8.45 „Powracamy do 

zdrowia” — aud. w opr. dr. M. Kołaczyń- 

skiej. 9,00 Przerwa. 11,00 Audycja dła dzieci, 

11.15 Z muzyki węgierskiej. 11.57 Sygnał cza 

su i hejnał. 12.03 Audycja południowa, 13.00 
Audycja dla kupców i rzemieślników. 13.30 
Przerwa. 15.00 Teatr Wyobraźni dla młodzie 

ły: „Pasteur — dobroczyńca ludzkości” — 
słuchowisko. 15.30 Muzyka obiadowa. 16.00 
Dziennik popołudniowy. 16.08 Wiadomości 
gospodarcze. 16.20 Kronika naukowa: „Nau: 
ki ekonomiczne“. 16.35 Ludomir Różycki 
Kwintet op. 36. 17.10 „COP widziany oczami 

wietkopolanina" = felieton, 17.20, Męsa Ver: 
de — kolebka człowieka czerwonego — fe: 
lieton. 17.35 Kolędy i szezedrywki. 18.00 Wi 
leńskie wiadomości sportowe. 18.05 Z muzyu 
ki klasycznej. 18.20 Z naszego kraju: „Nas 
cza, wieś z przeszłością" — pog. wygł. Wł. 
Szczebiot. 18.30 Audycja Junackich Hufców, 
Pracy. 19.00 Koncert rozrywkowy. Wyk. Or 
kiestra Rozgł. Wil, Zesp. gitarzystów PPW. 
pod dyr. B. Hajna. 20.35 Audycje informa: 
cyjme. 21.00 „W mużykalnym domu” — an 
dycja muzyczna. 21.40 Nowości literackie, 
22.00 „Ciężka dola" — pog. W. Bolesławskie 
Ro. 22.10 Notatki wilnianina prowadzi Mik, 
22.15 Wladyslaw Syrokomla w słowie i pieš+ 
al. Wyk.: Z. Wyleżyńska (śpiew) i Z. Šmias 
łowski (recytacje). 23.00 Ostatnie wiadomo: 
ści i komunikaty. 23.05 Zakończenie pro: 
gramu. 
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- ODMROŻENIOM 
[kończyn oraz przyrankachod 
odmrożenia stosuje się ory: 
ginalnq maść Gqseckiego 

MROZOL 
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Konkans ponszechay I. A. R. P. 
Nr 114 

Na zlecenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych S. A. R. P. 
Oddział w Wilnie ogłasza Konkurs Powszechny S. A. R. P. Nr 114 na projekt 
szkicowy gmachu Inspektoratu Wojewódzkiego P, Z. U. W. w Wilnie. 

Nagrody: | — 2.500 zł, Il — 1.800 zł, !! — 1.200 zł, zakup 600 zł. 
Termin składania prac — 1 marca 1939 r. 

Program i warunki Konkursu otrzymać można w P. Z. U. W., we wszystkich 
Oddziałach S$. A. R. P. i u sekrefarza Konkursu: Wilno, Rzeczna 3b m. 2. 

Inž. arch. T. Jasiński 
Sekretarz Konkursu. 

              

   

Uwaga. 

12 — 2 
< 
К 

  A E ATE W. 

Ko MARS | 

0215 росга!еК о 12-е!. 

Prosimy o laskawe punktu- 
alne przybycie na początki seansów: 

2 — 4 — 6.10 — 8.15 — 10.20 

  

  

rólewna 
Sniežka 
Mówiony i śpiewany całkowicie w języku polskim E 

   
Dziś początek o godz. 2-ej. Dlugo oczekiwany film, który ocze- 
ruje całe Wilno, R film romantyczno-awanturniczy w ko* 
lorach naturalnych p. t. 

Piękny dodatek kolorowy 
66 W r! głównych: Bohaterski Bob Livingston oraz 

O GK Heather Anqel. 
99 Ž p. t „Awantury w cyrku* oraz aktualia 

Chrześcijańskie kino Chluba produkcji po!łskiej 1938 roku. Wielki dramat życiowy 

ŚWIATOWID! Druga młodość” 
Kobieta, którą wielka miłość uczyniła znów młodą I zdobywczą! Obsada: Gorczyńska 

Wysocka, Cwiklińska, Wiszniewska, Junosza-Stępowski, Cybulski, Zacharewicz i in. 
Nadprogram: DODATKI. 

Dziś, Rewelacyjna 
młodociana awiazda 

KINO 

Kkodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 7 

aaa a 

OGNISKO | 

(ZBIEG Z SAN QUENTIN) — W'rol gł.: 
Nadprogrim: UROZMATCONE DODATKI. 

Film o jeszcze większej sile wyrazu, niż 

„SERCE ZBIEGA" 
Pat O'Brien, Humphrey Bogart, Ann Sheridan 

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

Bonita GRANVILLE w tmie 

„PIETNASTOLATKA“ 
Nadprogram: DODATKI. Początęk codz. o q. 4, w šwieta o а. 2 pp 

„Jestem zb'e-iem* 

Pecz. seans. q-4-6], w. niedz. I św 0 2 ej 

  

  

ZADOWOLONA JEST .MATKA, posiad + 

jąca maszynę do szycia, haftu i mereżek 

z firmy „Połski Dom Handlowy KRISCHER' 

w Krakowie, ul Zwierzyniecka 6. Wydz. 13, 

albowiem oprócz wygody zaoszczędza wiele 

pieniędzy. Maszynę taką nabyć można już 

od zł 150 gotówką i na dogodne spłaty. 

Na żądanie wysyła się cenniki bezpłatnie. 

  

Numer akt: '359/88 r. 

Obwieszczenie 
0 LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 

II rewiru Aleksander Iżycki, mający kance 

larię w Słonimie, ul. Poniatowskiego Nr 56 

na podstawie art. 602 k. p. c. podaje. do 

publicznej wiadomości, że dnia 20 stycznia 

1939 r. o godz. 12 w maj. Wiszowo, gm. De- 

rewna odbędzie się 1. licytacja ruchomości, 

pależących do Ksawerego Gnoińskiego, skła* 

dających się z 8650 kg żyta w ziarnie lub 

90 kop żyta w snopach, oszacowanych na 

łączną sumę zł 4550. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy: 

tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym: 

Dnia 23 grudnia 1938 r. 

Komornik A. Iżyeki. 

  

REJAKTOSZY DZIAŁÓW: "Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; 
Hołubowicz — sprawozdania sądowe i reportaż „specjalnego wysłannika*; 
Kazimierz Leczycki — przegląd prasy; Józef Maśliński = 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Centrala. Wilno, ul. 

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

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

Drukarnia: tel. 3-40. BA nie zwraca. 

  

Wydawnictwo ka Wileńskie « Sp. 20 0 

  
Biskupa Bandurskiego 4 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

Na mocy art. 84 Rozp. Rady Ministrów 

z dnia 25.VI 19382 r, o postępowaniu egze- 

kucyjnym władz skąrbowych (Dz. U.'R. P, 

Nr 62 z dn. 22.VIII 1932 r., poz. 580) I Urząd 

Skarbowy m. Wilna niniejszym podaje do 

wiadomości publicznej, iż w dniu 10 stycznia 

1939 r. o godz. 10 w lokału Sali Licytacyj- 

nej przy ul Niemieckiej 22 odbędzie się 

sprzedaż z licytacji 10 bel kamgaru oszaco- 

wanego na zł 1.060, 27 szt. płaszczy dam: 

skich oszacow. na zł 810, 10 szt. płaszczy 

męskich zimowych oszacow. na zł 300 : 36 

szt. płaszczy damskich jesiennych oszacow. 
na zł 720 — należących do firmy „Imbryk 
Leiba“, na pokrycie ciążących zaległości 
skarbowych. 

Zajęte mienie uglądać można” w dniu i 
miejscu sprzedaży, między: godz. 9.30 a 
godz. 10. : 

: (-) M. Žochowski 

Naczela'k Urzędu. 

LOKALE 
POKÓJ do wynajęcia na siedzibę stowa- 

rzyszenia, organizacji itp. Światło, o ał, do 

godne wejście, ul. Św. Filipa 1—20. godz. 

18—21 codziennie. 

  

LOKAL handlowy (10—12 pokoi lub po 

6 pok.) w centrum miasta do wynajęcia. Do 

wiedzieć się ul. W. Pohulanka 19, tel. 188, 
—— iii i 

DO WYNAJĘCIA 6-pokojwy LOKAL 

na parterze (nieodremontowany) przy ul. 

Sadowej 12. Oglądać codz. 10—12, tel. 20-18. 

recenzje teatralne; 

„KURIER“ Lašas. 3 

CASINO | add og. Bi 
Bożyszcze kobiet Robert Ta ylor 
oraz urocza Maureen O'Sullivan w wielkim EE cym film + 

TŁUM SZALEJE 
Nadprogram. Atrakcja kolorowa WALTA DISNEY'a p. t. „Polowanie na łosia* 

     T 

  

Początek o 2-ej 
Nieodwołalnie 
ostatni dzień 

HELIOS | 
Jutro premiera. 

POLA ELIZEJSKIE 
(Remontons les Champs Elisees) 

Potężne arcydzieło które wyczarował i wyreżyserował 

Sacha Gufćruy na czale 100 gwiazd sceny i ekranu 

  

Obwieszczenie 
O LICYTACJI. 

Na mocy art. 84 Rozp. Rady Ministrów 

z dnia 25.VI 1932 r. o postępowaniu egze- 

kucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. 

Nr 62 z.dn. 22.VIII 1932-r., poz. 580) I Urząd 

Skarbowy m. Wilna niniejszym podaje do 

wiadomości publicznej, iż w dniu 10 stysznia 

1939 r. o godz. 10 w lokalu Sali Licytacyj- 
nej przy ul. Niemieckiej 22 odbędzie się 
sprzedaż z licytacji 355 par obuwia męskie- 
go i damskiego, osżacowanego na kwotę 
zł 1.460 (słownie zł jeden tysiąc czterysta 
sześćdziesiąt) należących do *Macht!ngera 
Rywy-Jakuba (Goldin Mowsza) na pokrycie 
ciążących zaległości skarbowych. 

Zajęte mienie oglądać można w dniu i 
miejscu sprzedaży, między godz. 9.30 a 
godz. 10. 

() M. Žochowski 
Naczelnik Urzędu. 

DOM dochodowy 
z placem kolo 6000 _m* z ogro- 
dem w śródmieściu tanio. od 
zaraz do sprzedania w Wilnie, 
Informacje: Wilno, Niemiecka 9 

"m. 9, administracja domów 

    

    

  

  

  
Anatol Mikułko — felieton literacki, 

   

   

  

    „. a lednak najlepiej kupisz 

DOBRE FUTRA 
św znznel hurtowni 

SWERSKI 
Wilno, Niemiecka 37 

(l-e piętro) róg Rudnickiej 
Sue detaliczna po cenach hurt. 

  

_ . PRACA 
wy”  —*"+YYFTYYYTFYYYWYV 

TROSZUKUJĘ pracy biurówej mogę zło 

żyć kaucję do 20.000 zł oraz poważne refe- 

rencje. Oferty: biuro Grabowskiego, Garbar 

ska pod „Posada '. 

  

DZIELNYCH AKWIZYTORÓW na wysoką 
i szybko płatną prowizję, przyjmuje znane 
wydawnictwo książek. Zgłaszać się: Tatar- 
ska 5 m. 2 godz. 16—18 za wyjątkiem świąt 
I niedziel. 

RÓŻNE 
TYYYYYYYYYTYYYYYYYTYTYYYYYYVYYYYYYYVYVYYVY 
ZAMIENIAMY zużytą garderobę na pierw 

szorzędne materiały bielskie. Zgłaszamy się 

na telefoniczne wezwanie. Dzwonić tel. 722 

w godz. 10-13 i 17-19, 

      

KOSMETYCZNE Kursy Dra H. H. Łom. 

žyūskiego, Warszawa, Plac 3 Krzyży 11 m. 4 

Tel. 908 35. Uprawnają do otwarcia samo- 

dzielnego gabinetu kosmetycznego. Początek 

nowego 4-miesięcznego kursu w lutym. 

  

ZGINĄŁ bronzowy jamnik 2-letni, wabi 

się „Czaruś”, Odprowadzić ża wynagrodze- 

niem: ul. Zarzeczna 14—7. Przywłaszczenie 

będzie ścigane sądownie. 

Prestiżowy film 1939 r. 

| aiskios kiek kė 
Kupno i sprzedaż 
TVWYYYVYYTY""WNVvr"v"" 

  

„SYGNAŁY" 

        

NEA 

s:ych ilościach. W złotych i 

      

og pd ww 

"elda porażenia c. 
i Iniarska w Wilnie 

z dnia 7 stycznia 1938 r. 

Ceny za towar średniej handlowej ja- 
J$cl, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor< 
'alnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
«o wag. st, zał.) Ziemiopłody — w ładun* 
<sch wagonowych, mąka | otręby—w mniej: 

    

yto I stand. 696 g/l 1450 15.— 
S gs 14.— 1450 

szenica Г „ 748 . 20.50 21.— 
LJ н „ 726 ” 185 19.— 

eermieńl _ „678/673, (kasz — — — 
+ all" „649. 5732780 48— 
„M _„ 6205, (past) 15.— 15.50 

es I 468, 1450 15— 
- П45 13.25 W— 

dryka „ 630 , 18— 1850 
„ 610 . 1750 18.— 

Mąka żytnia gat, I 0—30% 30— 30.75 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AA AAA ” Г „ I 0—55% 27.— 27.75 

.° „ II 50—65% m R Handel i Przemysł kų Pra LA 2122 
Na Karnawal KOSZULE, krawaty ręku. | Akt Pszen. gał, ż aż ae 5 wiczki, kołnierzyki, spinki. I. NOWICKI | * * * L sek Ša 

Wilno, Wielka 30, telef. 30-08. — Modne la SL ma 50—65% ь 2 ! ” ” » На = YO kiery. A a Ё „ IM 65—70% 1875 19.75 

SKÓRY surowe wszystkie skupujemy. | » Ay 2 RP FUTRA wszelkie dostarczamy — naprawia- » 2lemnlaczana „Superior“ 3350 34— my — modernizujemy. garbujemy — tar- „Prima“. 32— 3250 
bujemy. Prowincja pocztą. Ilustr. Katalogi Otręby PNA przem stand. 10.— 10.50 
32. str. 25 gr. znaczkami. Przedstawicieli — | tręby pszen. śred. przem.stand. 11 — 11.50 
skupu jących—poszukujemy. Polska Centra- Wyka 17— 1750 
la Skór i Futer Sp. z 0. 0. w Poznaniu, Fo- Łubin niebieski 950 10. 
cha 27. | ,— 

х Slemię Iniane b.90% f-co м 5. 7. 49 — 50— 
MAŁAAAAA AAAA AAAAAAAAAAAŁAŁAŁAŁAŁAŁAŁAAGAAG | Len trżepany Wołożyn —— 1630.— 1670.— 

„ + Horodziej 19*0.—  1970.— Nauka i Wychowanie O > TYYYYYYYYYYYYYYYTYWYYYYYYYYYYYYYYYYYYTY Е ' „ _ Miory 12:0.—. 1310.— 
sECHO ORGOJĘZYCZNE: -- Angieliko“ | Lan czesany Horodziej  2170— 2210.— Polskie, Francusko-Polskie, Niemiecko-Pol Kądziel horodziejska 1600, — 

skie — jedyne czasopismo ułatwiające prak Targaniec moczony 630, — 
tycznie opanowanie języków (znającym po- „ Wołożyn 880— 
czątki). — Szczegółowe prospekty, numery TDS P EEEE TTP 
okazowe — bezpłatnie: Warszawa Waliców A 

trzy. : y ALAAAAAS AMAAAAAAAAAMAS 

‚ КОВ$У korespondencyjne: 1. Ogólo- 3 E K a R z E 
kształcący (zakres gimnazjum: i' liceum); '2. DR MED. JANINA 
Handlowy (buchalteria, skarbowość i t. d). | Piotrowicz Jurczenkowa 
3. Języki obee (angielski, francuski, niem'e- 

cki, włoski). Opłata 5—10 zł miesięcznie. 

Zapisy listowne (ze znaczkiem na odpo- 
wiedž): Wilno 9, poste-restante, „Kursy“, 

PRAKTYCZNA KOREPETYTORKA' udzie- 
la lekcji w zakresie gimnazjum (ż niemiec” 
kim i łaciną) b. tanió, Adres: "Wilno; Kalwa 
ryjska 23—6a: (wejście z frontu). #Кр 

— — WN 

KURSY KOSMETYCZNE dra Zamenhofa 
met. Academie Scientifigue de Beautė Pacis 
rozpoczynają w lutym nowy. semestr." "Dyp- 
lom: daje prawo otwarcia gabinetu. Zapisy 

Warszawą, Senatorska 36. 

  

  

BEZPŁATNIE NAUCZY SIĘ PISAĆ NA 
MASZYNIE każdy dwudziesty na RA 
w. Wilnie, Wileńska 32—6, 

    

wvvvv* 

JAMNIKI czarne podpalane szczenięta ra 
sowe—po 10-15 zł do sprzedania, ul. Anto- 

kolska 39—3, 

  

JAMNIKI 3-miesięczne sprzedają się — 
Zarzeczna 14 m. 7. 
L 

KAWIARNIĘ sprzedam w Wilnie. Dobrze 
prosperującą — dużo obiadów. Zgłoszenia 
tylko poważne. Wiadomość w Redakcji. 

  

S KABAAGA GA S A AAA AAAAAAAAAAAAAS 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowlczach 

Najlepszy film polski doby obecnej 
wg powieści A. Marczyńskiego 

SERCE MATKI 
W roli głównej bohaterka „Wrzosu* 

St, Angiel-Engielówna i inni 
ER NTN WH 

AAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAŠAAAAAAAAA ASA AAA AA > 

Kino Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Rewelacyjny film dżunglowy 
w kolorach natur lnych 

3 Miłość w dżungli 
W rolach głównych: Dorothy (Il   

Chor. 

chorohy weneryczne 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 

  

Choroby 
płciowe Wileńska 7, 

ordynator szpiłala Sawicz. 
Ghorate skórne, weneryczne | kobiece 

ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18 86. 
Przyjmuje od 5 do 7 wiecz 

DOETCR_MEL. 
J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weńeryczne, keh'ece. 
Pozydnteia W $Ox-,'8—9.,12'-1 i 4—7. 

Zamkowa 3 m. 9. 

  

DOKTOR 

M. Zaurmamn | 
weneryczne, skórne i moczopłciowa 

Szopena $, tel. 20 74. = 

Przyjmuje 12 21 4-8, 

DOKTOR 
Bilumowicz 

stźrne | moczantcia e 

9—13 { 8—8. 

  

DOKTÓr ; 

іеіпо\иіс: 
Choroby skórne, wensrvezne, svfilis, narzą. 
dów moczowych od godz. * 11 5—8 w. 

DOKTOF 

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

Wileńska Nr 28 m. 3. tel. 277. 

DOKTOR 

A. Libo 
Choroby nosa, uszu i gardła 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ 
na ul. Mala Pohulanka 3, tel. 5-99. 

Przyjmuje od godz. 8-11 i 3-5. 

    

DOKTÓR 

Wolfsom 
skórne, weneryczne i moczo a 

tel. 10.67. Przyjmuje 
od. godz. 10—12 i 5—8 wiecz. 

  

DOKTÓR MEDYCYNY 2 

A.Cymbier 
Choroby weneryczne, syfilis, skórne 

i moczoplciowe 
ul. Mickiewieza 12 (róg Tatarskiej), tel. 15.64 

Przyjmuje od godz. 8—2 i 5—8. 

AAA AAA AAA 
AKUSZERKI 

AKUSZERKA | 
Maria Laknerowa 

przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz, 
i Ray'a Millanda * | — ul. Jakuba Jasińskiego la—” róg ul TYYYYYYYYYVYYYYY"YYYTYYYYYYVYYVYYYYYYYYVYT 3-gu Maja obok Sądu. 

DARTS SATA KATES 

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

Ułańska 11; 

Przedstawicieistwa:  Nieśwież, 

    

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

Łuck, Wojewódzka 5. 

Kleck, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 

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

mak i IRON i i i i 
Druk, „Znicz*, Wilno, ul. Bi durskiego 4, tel, 3-40 ttocz. u E. Kotlarewskleco, Wileūska 1š 

CENA PRENUMERATY 

z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 

cą 6 zł., z odbiorem w admini- 

» | stracji zł. 2,50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani agencji zł. 2.50 

Słonim 

   

    
IBLJ97, 

® w Raz 

Žž Vilnią. a    
     

„CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najimniesze ogło: 

Maria Aleksandrowiczowa = wiadomości z Wołynia; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz 
Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze i polityczne (depeszowe i telef.); Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p.t. „Ze świata kobiecego"; 

humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje książek; Eugeniusz 

S DST EDTA SSD A TIT TIESTO 
Oddziaty: Nowogrėdek, Bazyliańska 35, tel. 169; tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem” 

szenie drobne liczymy za 10- słów. Wyrazy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika, 
redakc. i komunikaty 60gi za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze« 
nia cyfrowe tabelaryczne 509/,. 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 ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosze= : 

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

RE
 

  

   


