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Przyjaźń polsko-irancuska 
ma charakter stały 

   
‚ 

Wizyta min. Delbosa 

Min, Delbos w towarzystwie p. min. Becka oraz ambasadora francuskiego w War- 

grawie Noela | ambasadora polskiego w Paryżu Łukasiewicza na dworcu kolejc= 
: wym po przyjeździe gości francuskich do Warszawy. 

WIZYTY. 

WARSZAWA (Pat). Dziś p. mini- 
sier spr. zagr. Francji Yvon Delbos vr 
towarzystwie p. ministra spraw zagr. 
J Becka i ambasadora Francji Noela 
złożył o godz. 11.30 wizytę panu pre 
zesowi rady ministrów gen. Sławoj 
Składowskiemu. 

Z pałacu prezydium rady minist- 
rów p. minister Delbos w towarzyst- 
wie min Becka i amb. Noela udał się 
do generalnego inspektoratu sił zbroj 

nych, gdzie złożył wizytę panu mar- 
szałkowi Smiołemu Rvdzowi. 

Q godz. 13-cj minister Delbos zło. 
Łył wieniec na grobie Nieznanego Żoł 
nierza. W czasie uroczystości składa 
mia wieńca obecni byli: dowódca O. 
K gen Trojanowski, komendant mia 
sta płk. Machowicz, dyrektor protokó 
ta. dyplomatycznego MSZ Romer. Ze 
strony francuskiej — członkowie am 
basady- francuskiej w Warszawie 2 
simb.. Noelem. * 

O godz. 13.15 Delbos udał się na 
Zamek, gdzie był przyjęty na audien 
cji przez Pana Prezydenta Rzeczypos 
politej prof. Ignacego Mościckiego. 

O godz. 13.30 Pan Prezydent Rze 
tzypospolitej podejmował na Zamku 

* królewskim p. ministra spraw zagra- 

> 

` 

nicznych Francji Delbos oraz towarzy 
szące mu osoby śniadaniem. 

REWIZYTY I OBIAD. 

O godz. 16.30 pan prezes rady mi 
nistrów gen. Sławoj Składkowski re 
wizytował min. spraw zagranicznych 
Francji Delbosa. 

O godz. 17 min. Delbosa rewizyto-* 
wał minister J. Beck. : 

„ O godz. E0%4 minister spraw za- 
granicznychał. Brek podejmował main. 
Delbosa obiacem. W obiedzie wztsńi 
udział: minister spraw zagranicznych 

"Francji Delbos, «ambasador Francji 
Noel z żoną, wicepremier Kkwiatkow 
ski, minister sprawiedliwości Grabów 
ski z żoną, minister WR i OP prof. 
Świętosławski, minister przemysłu i 
handlu Roni?m  żowa, gen. dyw Rur 
hardt Bukacki 272664, drugi wicemt 
nister spraw wojskowyeli gen Litwi 
nowicz, wiceminister spraw zagranicz 
nych Szembek z żoną i inni. 
"W czasię obiadu wygłosili przemó 

wienia p. min. Beck i p. min. Delbos. 

  

Przemówienie p. min. Becka 
Panie ministrze 1 szanowny kolego, 

Nie polz abuję chyba mówić Panu 6 
tym wielkim s oderuwa: 

rząd polski, w 

   

  

         

    
  

stolicy. Wizyta Pańska, będąc aktem przy 
jeznej kurfuazji, jest nie mniej zarazem 
potwierdzeniem szczęśliwego rozwoju 
współpracy mlędzy naszymi dwoma kra- 
jami. 

Każdy z nas spełnia oczywiście tylko 
obowiązek swój w ramach dążeń i dziejo 
wego posłannictwa swej ojczyzny. 

Nie mniej jednak jak każdy naród w 
zespole śwłatowym posiada swą Indywl- 
dualność, fak i my podporządkowując swą 
pracę Interesom ogólnym, wnosimy fro- 
chę elementu osobistego do naszych dzia 
łań. 

Dlatego też niezależnie od cennego 
symbolu, jaki przedstawiają odwiedziny 
francuskiego ministra spraw zagranicznych 
w Polsce, przywiązujemy do Pańskiego 
pobyłu szczególną wagę, bo Pana dzia- 
łalność w dziedzinie współpracy między 
obu sprzymierzonymi rządami będzie bez 
wąfpienia łatwiejszą po krótkim bodaj kon 
takcie z naszym krajem I jego kierownika 
ml politycznymi. Wprawdzie nie po raz 
pierwszy mamy zaszczyt l przyjemność 
mieć Pana wśród nas, ale wielkość i szyb- 
kość wydarzeń naszej epoki sprawia, że 
częste kontakty osobiste między przedsta 
wicielami Francji | Polski — krajów za- 
przyjažnionych I sojuszniczych — są co- 
taz bardziej pożyteczne. 

Istotnie przyjaźń ma to do siebie, Iž 
każdy z obu przyjaciół zachowując włas- 
ne cele i broniąc własnych interesów, pa- 
trzy w sposób szczególnie życzliwy na 
wszysikie sprawy, dotyczące losów przy- 
laciela. Sojusz, z drugiej strony, jest kon- 
kretną formą określającą te zagadnienia, 
których rozwiązanie zależy od decyzil 

wspólnie pobieranych. | 

Myśląc o wzajemnych siosunkach mię 
dzy Francją a Polską widzę zawsze na 
pierwszym planie takt, że pośród tak licz- | 

nych i tak zmieanych zjawisk życia mię- 
dzynarziuwego, podstawy naszej bila'e- 

współpracy, stanowłące jeden › 
   

talnej 
 plerwszych elementów rekonstrukcji poko 

jowej życia po historycznym wstrząsie 
wielkiej wojny, iak stosunkowo jeszcze 
niedawnym, wykazują wyjątkowy zupet- 
nie charakter stałości. 3 

Wierzę, że wywiezie Pan z sobą prze 
konanie, że nasza przyjaźń nie jest rze- 
czą sztuczną, wymyśloną wczoraj | podle 
gającą losom sentymeniu przejściowego 

lednomyślna reakcja naszej opinii pubł- 
cznej, wyrażającej zadowolenie ogólne + 
pańskiego przybycia do Polski, wydaje mi 
się być tego najwymowniejszym dowo- 
dem. ; 

Niech mi wołno będzie dodać jeszcze, 
łe nasza pełna zaulania współpraca w po | 

 szukiwaniu rozwiązania tylu irudnych za- 
gadnień upoważnia male do dania wyrazu | 
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w Polsce 
mej radości osobistej, gdy mogę Pana mię 
dzy nami powitač. 

Obecność Pańska tułaj przywodzi ml 
na myśl moją ostatnią wizytę w Paryżu, 
która dała mi sposobność spotkania człon 
ków rządu francuskiego a także podziwia 
nła wspaniałego wysiłku nauki, techniki 

| ! sztuki francuskiej, który przejawił slę w 
całej swojej wielkości na wystawie mię- 
dzynarodowej w r. 1937. 

Wznoszę klelich na cześć jego eksce 
lencji Pana Prezydenta republiki francu- 
sklej, za zdrowie Waszej Ekscelencji, za 
wielkość i pomyślność Francji. 

Odpowiedź min. Delbosa_ 
Odpowiadając ministrowi Becko- 

wi, minister Delbos wygłosił następu- 
jące przemówienie: 

Panie ministrze I drogi kolegol | 

wiłania, wystosowane do przedstawiciela 
Francji i serdecznie się cieszę z kontaktu 
osobistego, który, po naszych spotkaniach 
w Genewie I po Pańskim pobycie w Pary- 
żu, wizyta moja pozwala mi podjąć po- 
nownie. 

„  Odczuwam wielką radość, janojdująt 
'slę w tym kraju, gdzie geniusz polski prze 
jawiał się od tylu stuleci przez swe cnoty 
rycerskie, swe legendarne bohaterstwo I 
wysokie pojęcie niezależności narodowej 

Do tych walorów historycznych, do 
pięknego udziału, wni sionego przez sie 
bła do wspólnego skarbu cywilizacji euro 

(Dokończenie na str, 2-ej) 

GDAŃSK. (Pat). Po odbyciu szcze 
gółowych rozmów między delegatami 
Polski a W. M. Gdańska, podczas któ 
rych poddano zbadaniu postulaty wy 
sunięte przez połski samorząd prze- 
mysłowo - handłowy w sprawie wyko 
rzystania portu gdańskiego, senat W 
M. Gdańska złożył przez przewodni- 
czącego swej delegacji radcę senatu 
dr. Hofmanna ogólne i szczegółowe 
oświadczenie. 

Wstęp oświadczenia stwierdza, że 
senat W. M. Gdańska — w zrozumie 
niu znaczenia harmonijnej i pogłębio 
nej współpracy pomiędzy polskimi 
sferami gospodarczymi i portem gdań 
skim poddał z najwyższą przychylno 
ścią postulaty szczegółowema zbada 
niu. Senat przykłada należną wagę 
do wytworzenia normalnych warun- 
ków dla polskiego obrotu towarowe- 
go i do zapewnienia rozwoju polskim 
placówkom gospodarczym na terenie 
Wolnego Miasta Gdańska, uznając, że 
wytworzenie atmosfery spokoju i obu 
slronnego zaufanie jest koniecznym 
warunkiem g wspópracy. 

1 Wychodząc z tego założenia, senat 
| stwierdza, że wykroczenia, jakie 
| przed paru tygodniami zostały spowo 
dowane przez mie alpowiedzialne ele 
menty będą z са surowością prawa 
tępiene, a w szczególności, że do 
spraweów tych nie będzie miała za- 
stosowania amnestii. wydana ostatnio 
przez senat. i 

Pążenie do przyjaźnego porozumie 
ria skłania senat do zaznaczenia, że 
śłei na gruneie obowiązujących u- 

| mów i zobowiązań i zapewnia na przy 
szłość swobodę pracy, całość życia i 
majstku wszystkich osób, jak rów- 

/ nież zapewnia możliwości pracy i roz 
woja dia wszystkich płacówek gospo 
darczych zgodnie z obowiazującymi 
postanowieniami umownymi. 

W związkuyz przędłożon 7mi postu 
lotami senat oświadczył co następuje: 

W 
  

     

Dziękuję Panu za uprzejme słowa po- 

  

  

» 

  

Dużo doradców, a pomocy nie ma 
Czang-Kal-Szek szykuje się do pogodzenia z Japonią 
PARYŻ (Pat). „Oeuvre* donosi, że 

inarsz. Czang Kai Szek miał zapowie 
dzieć ostatnio, że zamierza poddać re 
wizji swoją dotychczasową politykę 
w stosunku do Japonii, Zmusić mia- 
ły go do tego rozczarowania, jakie mu 
przyniosły zarówno konferencja bruk 
selska, jak i demarches dyplomatycz 
ne, poczynione przez przedstawicieli 
Chin w Paryżu, Łondynie i Waszyng 
tonie. 

W Paryżu bowiem miały Chiny 0- 
trzymać odpowiedź, że Francja nie 
może się zaangażować hez zabezpie- 
czenia sobie pomocy Anglii na Dale- 
kim Wschodzie, Londyn odpowie- 
dział, że nie może nic przedsięwziąć 
bez Ameryki, Waszyngton zaś oświad 
czył, że musi przede wszystkim poin 
formować się o stanowisku, jakie zaj 
mą Sowiety. Wszystkie zatem demar   

ches dyplomatyczne okazały się do- 
tychczas całkowicie bezskuteczne, 

Dziennik przytacza jako ilustrae- 
ję tej sytuacji, że około 2 tys. ton to- 
warów, przeznaczonych dla Chin, 
znajduje się obeenie na granicy Im 
dochin i Chin w Lunchou. Rząd fran 
euski nie może się zdecydować jed- 
nak na wydanie rozkazu przekazania 
tych materiałów Chinom, ażeby, nie 
posiadając żadnej pomocy ze strony 
Anglii ani Ameryki, nie narazić sobła 
Japonii. „Oeuvre* twierdzi, że rząd 
nankiński zwrócił się ostatnio w celu 
osłatecznego wyjaśnienia sytuacji da 
Sowietów, wskazując na to, że w ra 
zie dalszego braku pomocy ze strony 
Ameryki, Anglii, Francji i ZSRR. rząd 
chiński bedzie musiał zgodzić się na 
pokój z Japenią i przyjęcie warunku 
Japonii przystąpienia Chin do paktu 
nant$komunistycznego. 

Chińczycy palą swoje miasta 
TOKIO, (Pat). Agencja Domel donosi, 

że japońscy obserwatorzy lotniczy zauwa 
żyb pożary w Czinkleng I na ulicach Nan   kinu. Wszystko wskazuje na to, że ogien 

podkładają sami Chińczycy. 

Ostatnie miasto przed Nankinem 
zajęli Japończycy 

TOKIO (Pat). Ageneja Domei do I 
nosi z frantu nankińskiego, że oddzia 
ty japońskie dziś o godz. 14-tej (czas 
chiński) stanęły w odległóści 3 km od 
m. Tsuyung. Zajęcie miasta oczekiwa 
ne jest w ciągu dnia dzisiejszego. Tsu 
yumg jest ostatnim miastem przed 
Nankinem. ; 

Z Nankinu wyruszyły wczoraj na 
front silne posiłki chińskie. Na odein 
ku południowym Chińczycy prowa- 
dzą swe siły w rejenie Wuhu. Japoń- 

czycy w południowej części frontu 
zgromadzili oddziały, idące z Lijang. 
W obecnej chwili przeszli już przea 
'Lischu i znajdują się w odległości 12 
km od Paimatang. na które od raną 
energicznie nacierają. 

SZANGHAJ (Pat). Wojska japoń- 
skie zajęły m. Kuyung (40 km na 
wsehód od Nankinu (oraz m. Liszui) 
60 km na południowy wschód od Nan 
kinu. : 

  

1) Uchylając poprzednie postanowie- | 
nla Senat zarządził, że czynności spedycyj 
ne wykonane w ramach przeładunku por 
towego nie Lędą podlegać przymusowi 
koncesjonowania. 

2) Senat będzie udzielał ułatwień po 
datkowych przez zawieranie specjalnych 
umów x tym polskim przedslęblorsiwem, 
które bierze lub zamlezra wziąć udział w 
obronie portu gdańskiego. 

3, 4,516 dotyczą opodatkowania. 

7) Przy stosowaniu przepisów o ordyna 
cji pracy, Senat weźmie wzgląd na uza 
sadnione interesy | uczucie fak polskich 
firm jak I osób, które są zainteresowane 
w obrocie i przeładunku portowym w 
Gdańsku. Senat stwierdza, że rada pols- 
kich interesartów porłu gdańskiego prze 
widziana jest jako rzeczrik i zastępca w 
tych sprawach u władz gdańskich, 

8) Senat będzie udzielał pozwoleń na 
zatrudnianie obywateli polskich w wypad- 
kach istotnych potrzeb polskich placówek 
i jeżeli zapotrzebowanie to nie bądzie 
mogło być zaspokojone z późról upraw 
nlonych do zatrudnienia w Gdańsku sił. 
Dotyczy ło przede wszysikim stanowisk 
wymagających obsadzenła przez zaufane 
osoby. 

9] Wnioski przedsiębiorstw portowych 
o zalrudnieniu uczniów | prakiykanėw, 
obywateli polskich będą uwzględnione. 
Praktykanci po ukończeniu swej nauki 
ofrzymują zezwolenie na odpowiednie za 
trudnienia, gdy warunki na rynku pracy na 
to pozwolą. 

10] W miarę powiększania ilości sił 
roboczych w porcie zostaną równomiernie 
uwzgłędnione osoby narodowości pol- 
skiej. 

11] Wnioski firm polskich o przydział 
określonych robotników będą przer biu- 
ro pośrednictwa pracy traktowane z całą 
życzliwością. 

12] W sprawie powiększenia udziału 
przedstawięieli, Polski w organach gdań-   

Gdansk zastoseowaś sie 
deo polskich żaądari 

sklego samorządu gospodarczego Senat 
zawiadamia, że prezes izby przemysłowo- 
handlowej w Gdańsku uwzględniatąc wy 
rażone w tym kierunku życzenia zwięk- 
szył liczbę przedstawicieli polskich ster 
gospodarczych I obok przedstawicieli, któ 
rzy dotąd zasiadali z Ich ramlenia w izbie 
przemysłowo- handlowej, powoła | dal- 
szych polskich delegatów. 

43) We władzach gdańskiej giełdy to 
warowej nastąpi również zwiększenie licz 
by przedstawicieli polskich ster gospodar 
czych. 

14) Senat będze rozpatrywał z najwięk 
szą życzliwością wszystkie wnioski w spra 
wle przewłaszczenia nieruchomości firm I 
obywateli polskich mających znaczenie 
dła obrotów poriu gdańskiego. 

15) Senat przy rozpatrywaniu podań 
obywateli polskich o uzyskanie obywałelst 
wa gdańskiego zajmować będzie szczegól 
nie życzliwe stanowisko, biorąc pod uwa- 
gę udział tych osób w cbrotach portu 
gdańskiego. 

16) Przy mianowaniu rewidentów dla 
spółdzielni polskich Senat uwzględni od- 
nośne propozycje zainieresowanych pol- 
skich sfer gospodarczych. 

17) Do wydziału frachtowego i tarvfo 
wego żeglugi śródlądowej zostaną doko 
optowani dwaj dalsi członkowie polscy, ja 
ko reprezentanci osiadłego polskiego ku- 
piectwa w Gdańsku. 

18) Postanowienia o kortroli przedsię 
biorstw gdańskich nie będą mieć zastoso- 
wania w stosunku do przedsiębiorstw, któ 
re konirolowane będą przez inne p:zed- 
siębiorstwa czy grupy gospodarcze. 

19] W sprawie rewizyj urzędowych w 
polskich instytucjach kredytowych Senat 
stwierdza, że rewizje takie odbywać się 
mogą tylko w wypadkach prawem prze- 
widzianych, a ponadio zachowanie tajem 
nicy w tych wypadkach jest obowiązkiem 
wszysikich wiadz administracyjnych.
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„Rasizm“ na statkach Brazylii 
Tylko Brazylijczycy mogą być kapitanami statków 

RIO DE JANEIRO (Pat). Wedłog nowej 
kogstytacji dowódcami statków krazylijskich 
miogą być jedynie urodzeni Brazylijczycy. 

Spowodowało ta kierownictwa brazylijskich 

Hulį okretowych do natychmiactowych prze 

supicė personalnych.gdyž bardzo wielu kapi 

4anów statków było Brazylijczycy naturalize 
wavymi, a nie urodzonymi. 

W Forta policja morska nie pozwołiła 

Gdbić od brzegu paroweowi „ltahite”, żąda- 
jąc natychmiastowej zmiany na stanowisku 

kapitana statku, naturalzewanego Brazylij- 

Cryka. Podnieść kotwiee pozwolono dopiero 

po zobewiązaniu się dyrekcji linii, że dowódz 

two statku obejmie uredzony Brazylijczyk. 

tychmiast po przybyciu do Rio de Janeiro. 

Premier Jugostawii składa wizytę w Rzymie 
RZYM, (Pat). 5 bm. wieczorem przy» 

bywa do Rzymu premier Jugosławii Słoja 
dinowicz z małżonką. Gości jugosłowiań- 
skich powiła na dworcu kolejowym Musso 

lini. — 
Pobyt premiera jugosłowiańskiego we 

Włoszech jesi odpowiedzią na wizyłę m'ni 
stra Ciano, złożoną w Białogrodzie w 
marcu rb. 

   
    

  

Dziś, niedziela 
w restauracji „ZACISZE” sie ococx 

z udziałem artystów na czele z p. Staruszkiewiczem 

Włoskie koła półurzędowe zapewniają, 
że podczas pobyłu premiera jugosłowiań 
skiego nad Tybrem Rie zostanie podpisa- 
ny żaden układ poliłyczny. Prasa wiła bar 
dzo serdecznie gości jugosłowiańskich, 
podkreślając pomyślny rozwój opartych © 
układy marcowe przyjaznych stosunków 
między Jugosławią a Włochami. 

  

  

    

Prezydent Starzyński contra WŁ Studnicki 
Obrońcy zakończyli przemówienia 

WARSZAWA, (Pat. W procesie Sta- | chowski | Woźniakowski z Krakowa. 
ryński conira Studnicki przez dzień wczo 
rajszy | dzisiejszy przemawiali rzecznicy 
oska.życiela prywatiego = prezydenia 
Stefana Starzyńskiego: adwokaci S$koczyń- 
ski b Paschałski orsz obrońcy oskarżonego 
Studnickiego: adwokaci Szumański, Mała 

Przewodniczący sędzia R. Przybyłow= 
ski wyznaczył na jutro, niedzielą o godzi 
nie 10 rano posiedzenie sądu. 

Rozprawa w dniu jufrzejszym rozpocz 
nie się od sepliki prokuratora Mlssuny. 

Wyrok na Chaskiejewicza uprawomocnił sie 
Dożywotnie więzienie za zamordowanie wachmistrza 

WARSZAWA, (Pafj. Dziś Sąd Najwyż- 
szy rozpatrzył sprawę ludki Chaskieiewi- 
cza, zabójcy wachmisfrza Bujaka w Miń» 
sku Mazowieckim. 

Sąd Najwyższy oddali skargi apelacyj 

ne obrony, jak również prokuratora. Wo- 
bec tego uprawomocnił się wyrok Sądu 
Apelacyjnego, skazujący Judkę Chaskie- 
łewicza na dożywotnie więzienie.   

„KURJER WILEŃSKI* 5 XII. 1937 

Podziękowanie 
P. Prezydenta R. P. 
WARSZAWA (Pat). Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej wyraził telegra 
ficznie podziękowanie J. K. M. krėla 
wej Holandii Wilhelminie, J. K. M. 
krėlowi Egiptu Faroukowi 1-mu, J. 
E. prezydentowi republiki lotewskiej 
p. Karlis Ulmanisowi i J. E. prezyden 
towi Finlandii p. Kyoesti Kallio za žy 
czenia, nadesłane z okazii 70 rocznicy 
jego urodzin. 

Nabeźeństwo żałobne w Sofli 
22 of ary batestroly pilskiego 

samólotn 
SOFIA (Pat). Dziś w Światy Wracz odby 

ło się żalobne nabożeństwo za ofiary katast 

rofy lotniczej w górach Pirynu. Nabożeńst- 

wo odprawił katolicki proboszcz z okolicz- 

nej wioski Delcewo. Całe miasto udekorowa 

ns czarnymi chorągwiami. 

Na nabożeństwo przybyli z Sofii dyrektor 

departamentu Łukow, okręgowy inspektor po 

licjj Atanasow, komendant garnizonu i or- 
kiestra pułkowa x Petrie, tłumy hrdności ze 

wsi okolicznych. 

Sześć trumien ustawiono w szereg, przy 

czym pięć spośród nich pokrytc sztandarami 

o barwach polskich, a jedną o barwie aust 

risckiej.. Na sztandarach umieszczono па 

krzyż czarne wstęgi. Obok trumien ułożono 
krzyż ze świeżych szarotek, zebranych przez 
miejsaowych turystów w Pirynie. 

Przetransportowanie zwłok opóźnione 
zesiało z powodu deszczu i rozmokiej drogi 

górskiej. 

Chiny protestulą 
przeciwło nsnanin Wandźnkno 
GENEWA, (Pat). Rząd chtński przesłał 

generalnemu sekretarzowi Ligi Narodów 
dla przekazania wszystkim członkom Ligi 
Narodów fekst protestu, wręczonego dnia 

2 grudnia rb. wiosklemu ambasadorowi w 

Chinach w sprawie uznania Mandżukuo 

przez Włochy. 
Nola profestacyjna stwierdza, że ten 

akt rządu włeskiego jest sprzeczny z wa 

szyngiońską umową z dnia 16 lutego 1922 

roku I koliduje z uchwałami Ligi Narodów 
w sprawie sporu chińsko-japońskiego. - 

Wizyta min. Delbosa w Polsce 
(Dokończenie ze str. I-ej) 

pejskiej, Polska odródzona dzięki gorą- 
eemu patriofyzmowi swych dzieci zdołała 
dołączyć w fwórczym wysiłku zdolności 
erganizacji, dyscypliny | pracy, które są 
bezwzględną koniecznością w naszej epo 

te. : 

Gdy juiro na Wawelu złożę w Imieniu 
Francji hołd okryfym chwałą szczątkom 
Marszałka PHsudskiego, fo hołd ten nie 
będzie dotyczył tylko Marszałka oswobo 
dziciela Polski. Złożony on będzie całe- 
mu narodowi, któremu Marszałek służyć 
lą poświęci, te] wspaniałej armii, 5 któ 
rą się tak iroszczył, a na czele której dziś 
w osobie marszałka Śmigłego Rydza god 
ny kentynuator lego dzieła. 

Złączone już wspomnieniami na prze 
strzeni wielu wieków histori, gdzie zarów 
no w go 'zinach clężkich prób, Jak w go- 
dzinach chwały, stały tak często ramię 
przy ramieniu, oba nasze kraje musiały 
naturalnym blegiem rzeczy porozumieć 
šią co do programu pokoju. 

Wśród frucdności, Jakle przeżywa Euro- 
pa, cieszę się wraz z Panem, mogąc stwier 
dzić, że sojusz francusko-polski, zrodzony 
z wspólnych konieczności I ożywiony ty- 
mi samymi idcałam! zachowuje swą frwa 
łą wartość. 

Zakorzeniona głęboko w duszy obu   

narodów | umocniona przez rozwój na- 
szych stosunk*w we wszystkich dziedzi- 
nach I przez wzrastające z każdym dniem 
wzajemne zrozumienie, solidarność, łączą 
ca Polskę z *rancją nie ma charakier: ek- 
skluzywności. Oba nasze kraje troszczą się 
jednakowo o to, aby współdziałać w spo 
sób najbardziej czynny w duchu pakiu Li- 
gi Narodów w powszechnym wysiłku ku 
odprężeniu I współpracy, ku powszechne 
mu uspokojeniu I ku uzgodnieniu wszyst- 
kich dążeń pokojowych. Jest mi szczegól 
nie miło podkreślić, że polityka naszych 
państw, ożywiona fym samym przywiąza- 
niem do pokoju, tą samą wiernością wo- 
bec wspólnych zobowiązań, opiera się za 
równo na porozumieniu obu rządów, |Jak 
| na sile zbieżności, łączących oba nasze 
narody. 

Wyrażając życzenie, aby pełna ufności 
współpraca Francji | Polski rozwijała się 
dalej w łonie Europy, nareszcie pojedna- 
ne] i uspokojonej, wznoszę mój kielich na 
cześć I. E. Prezydenta Rzeczypospolliej 
Polskiej, na cześć Waszej Ekscelencji i pa 
ni ВесКоме], ktėra podeimuje nas z ta- 
kim wdziękiem. Piję za wielkość I pomyśl 
ność Polski — przyjaciółki | sojuszniczki. 

Po obiedzie w salonach minister- 
stwa spraw zagranicznych odbył się 
raut. 

Polska ma prawo do własnych Kolonij 
Giesy prasy francuskiej o wizycie min. Melbosa 

PARYŻ (Pat), Cała prasa paryska bez róż 
nicy przekonań politycznych podnosi dziś we 
własnych artykułach i telefo..ach swych spe 
cjalnych korespondentów, którzy udali się 
do Warszawy wraz z min. Delbos, serdecz- 
ność, z jaką min. Delbos spotkał się w War 
azawie. Dzienniki przynosz. na naczelnych 
miejscach fotografie z dworca i przekazane 
rzez PAT fototelegramy ze spotkań min. 
eibosa z min. Beckiem. 
„Ere Nouvelle“ pisze, że p. Delbos spot 

kał się w Warszawie z bardzo gorącym pizy 
jęciem. 

„Journal“ 
specjalnego podnosi, że pierwsze spotkanie 
między min. Delbos a min. Beckiem, które 

trwało około półtorej godziny, odbyło się w 
atmosferze najwyższej serdeczności. 

„Małin* podnosi, że sojusz polsko-fran- 
cuski został utrwalony przy równoczesnej 
normalizacji stosunków polsko - niemieckich 
1 polsko - sowieckich. Dziennik omawia dą- 
łe; pełskie postułaty kolonialne. podkreślając 
te Polska ze względu na przeladnienie i brak 
suroweów siaje w szeregu państw, mających 
prawo da własnych kolenij. 

„Republigue“ pisze, iż normalizacja sto- 
sunkow polsko - niemieckich wprowadziła 
uspokojenie w tej części kontynentu europej 
skiego. Bezpośrednie porozumienie polsko - 
niemieckie było przyjęte niechętnie przez wy 
anawców doktryny bezpieczeństwa zbiorowe 
go. Stanowiske dyplomacji polskiej w spra 
wie bezpieczeństwa zbiorowego zostało aż 
madło dobitnie potwierdzone przez rozwói 
wydarzeń. Ostatni komunikał londyński na 

w depeszy swego wysłannika 

  

wet nie wspomina o bezpieczeństwie zbiero 
wym. Przyjaźń polsko - francuska, jak oka 
zało serdeczne przyjęcie min. Delbosa w War 
szawie, ntrwala się. Sojnsz polsko + francu 
ski istnieje i będzie istnieć, 

Ageneja flavasa, komanikując piątkową 
rozmowę min. Bęcka z min. Delbosem pisze, 
iż pogłębia ona korzystne wrażenie gorącego 
przyjęcia ministra franenskiego w Warsza- 
wie. W rozmowie tej poruszono sprawy, wy 
nikające z konferencji londyńskiej oraz za- 
gadnienia ogólne. 

„Paris Midi“ w obszerne) depeszy swego 
kerespondenta warszawskiego podkreśla, że 
Pelska znajdując się między Niemcami a 
Sowietami zwraca baczną uwagę na rozwój 
wojny chińsko - japońskiej, Warszawa żywo 
pragnęłaby polepszenia stosunków między 
Francją a Niemcami i dlateg. też prasa pol 
sks przyehylnie komentuje spotkanie mię. 
dzy min. Delbosem a ni't. von Neurathem, 
Korespondent podnosi, iż szczególnie gorące 
przyjęcie, zgotłowane min. Delbosowi przez 
prasę polską wywarło na ministrze duże wra 
żenie. 

„Figaro“ rozprawia się z głosami -omumi 
stycznej „Ilumanite* i socjalistycznej „Popn 
laire", które starają się do | odrėžy min. Del 
bosa wprowadzić elementy » „ętrzno - po 
ltyczne i krytykuje energiczne stanowisko 
obn tych organów. Podkreśłając z uznaniem 
normalizację stosunków Polski z Niemeami 
i Sowietami „Figaro zaznacza, iż Polska 
oogrywa na wschodzie „u.epy wie'ką rolę 
jeko czynnik pokoju i stabilizacji.   

Praga francuska sysoko coni 
- kartuszję Nara: ha 

PARYŻ (Pat). Poranna prasa paryska ko 
mentuje spotkanie ministrów Delbosa i Neu- 
ratha na dworcu śląskim w Berlinie, jako 
sensację palityczna. 

„Exeelsior* pisze, że ten wyjątkowej do- 
nlosłości politycznej gest kurtuazji, został 
całkowicie doceniony przez ministra spr. 
zagr. Francji. Fakt ten jest symptomatyczny 
ża wzlędn na to, że nastąpił nazajutrz po wy 
manie poglądów francusko - brytyjsk'c". 
Świadczy on o wspólnym przekonaniu obu 
rządów, że nie istnieją pomiędzy Francją i 
Niemcami nieporozumienia, które byłyby nie 
możliwe do wyjaśnienia. 

„Petit Parisien* pisze, że krótka rozmo 
wa na dworcu nie mogła pójść zbyt dalzko. 
Doniosłość samego faktu polega nie na tym, 
co obaj ministrowie powiedzieli, lecz w sa- 
mym spotkaniu, które zostało ocenione jaka 
manifestacja kurtuazji po całych latach chło 
du i wzajemnego niezrozumienia, Zresztą 
gest ten ma wartość psychołogiezną i trzeba 
będzie dalszej wymiany zdań francusko - 
niemieckich, ahy można bvło go wykorzy 
slač na terenie ezvsto politycznym. 

„Journal* podkreśla, że koła niemieckie 
nie interpretują podróży miń. Delbosa jaka 
przedsięwzięcia antyniemieckiego. 

„Łe Jeur* wskazuje, że pomimo krótkie- 
go spotkania między min. Delbos t min. Neu 
rathem, można mieć nadzieję, że kontakt 
ten sianie się punktem wyjścia przyszłych 
rozmów francusko - niemieckich. 

Według „Jonrnał* min. Neurath zapew- 
nił min. Delbosa, że rząd niemiecki nie inter 
pretuje jego podróży do Europy centralnej w 
spisób nieprzychylny, przeciwnie, ma nadz'e 

ję, że podróż ta stanie się przyczynkiem do 
umocnienia pokoju w Europie. 

  

      

   

    

   

     

POLSKI SKLEP KA 
GALANTERII i TRYKOTAŻY | 

JAŃ FRLICZKAJ 
Wilno, Wleika 11, tel. 19-69 

poleca NĄ GWIAZDKĘ 
modne sweterki. bluzki, szlafro- BR 
ki, pijamy, bonjurki oraz bieliz- jg 

nę damską i męską 

po cenach niskich. 

  

  

      

R 
я 

Guanar.bi wykopali 
wolenny tom: hawek 
RIO DE JANEIRO (Pat). Z miejscowości 

Sao Gabriel w stanie Amazonas nadeszła do 

sioliey stanu wiadomość, że indyjski szczep 

Gusnariba, żyjący ed kiłku lat w pokoju z 

okolicznymi osadnikamt, napadł w siłe 156 

ludzi na osady nad Rio Negra 1 osadę Aca 

ra, mordując zbieraczy kauczuku. 

Wszelka pomoc wojskowa jest z góry spóź 

niena, gdyż miejscowości te są eddalone 6 

setki kilometrów od stelicy stanu Manaos, 

a jedyne połączenie w górę Amazonki, we 

hee jej wylewów jest niesłychanie użrudnio 

ne. 

Kurs dla kierowników ośwlato- 
wych setcyj robotniczych OZN 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 4 grudnia 

r. b, odbyło się rozpoczęcie kursu dis 
okręgowych kierowników  kuliuralno- 

| oświatowych sekcyj robotniczych zorga- 
nizowanego przez komisję kulłuralno- 
oświałową wydziału robotniczego Obozu 
Zjednoczenia Narodowego. 

Na kurs przybyło przeszło 50 delega- 
tów z poszczególnych okręgów sekcyj ro 
bołniczych OZN. Kurs ten ma na celu prak 
tyczne przygołowanie do podjęcia prac 
kulfuralno-oświatowych na odcinku roboł 
niczym OZN. > 

Przemówienie inauguracyjne wygłosił 
kierownik wydziału robotniczego OZN. 
poseł Leopold Tomaszkiewicz. Mówca 
podkreślił, że kurs ten zorganizowany zo 
stał na to, aby zrozumieć ! przeanalizować 

wartość świała pracy, wydobyć istotną 
wartość i według prawdy zmienić nasze 
pojęcia, serce i mózg. Musimy słać się lu- 
dźmi — mówił dalej mówca — którzy 
nową fireść wypracowywać będą ! nieść 
ją w życie publiczne. 

Kurs trwać będzie 5 dni I poruszy za- 
gadnienia; łeafru robotniczego, muzyki, 
sziuki, kulłury pracy, zagadnienia gospo- 
darcze Polski, wczasów robotniczych, unl 
wersyłefów robotniczych | I. d. 

zlazd dyrektorów 
Funduszu Pracy 

WARSZAWA, (Pat). Dnia 4 grudnia bm. 
odbył *ię w ministerstwie opieki społecz- 
nej pod przewodnictwem min. Kościeikow 
skiego zjazd dyrekiorów wojewódzkich 
biur Funcuszu Pracy, w kłórym również 
wzięli udział wyżsi urzędnicy ministerstwa 
opieki społecznej i Funduszu Pracy z dy« 
«ektorem Gnoińskim na czele. 

Zjazd poświęcony był omówieniu pro 
gramu robół, finansowanych przez Fun. 
dusz Pracy na r. 1938-39, sprawom admini 
stracyjno-budżełowym, sprawom pomocy 
społecznej I t. d. 

Dyrektorowie wojewódzkich biur Fun 
duszu Pracy złożyli m. In. sprawozdanie 
ze stanu organizacji akcji pomocy zimo- 
wej w poszczególnych terenach. Jak wyni 
ka ze sprawozdań zarówno akcja pomocy 
bezrobolnym, jak I dożywiania dzieci pro 
wadzona jesł już na ferenie całego kraju, 
przy czym zasląg akcji tegorocznej bę- 
dzie rozszerzony, zwłaszcza jeżeli chodzi 
o pomoc dzieciom. Ze specjalnych fundu 
szów, przeznaczonych na gwlazdkę dla 
najbiedniejszej dziatwy, zakupiono już m. 

In. płaszcze, obuwie | ciepłą odzież za 
sumę pół miliona zł. 

Kronika telegraficzna 
— Król heigijski Leopold IH-ci przybył 

wraz z królową matką Elżbietą incogniio do 
Duwru. Dostojni goście belgijscy niezwłocz 
nie odjechali do Londyn 1. 

— Leader partii praey Attlee w towarzy- 
ttwie deputowanych Wilkinsona i Filipa 
Neelbakera przybył 3 bm. do Barcelony. W 
czasie swego pobytu w Hiszanił deputowa 
ni angielscy złożyli wizytę min. Negrinowi. 

— Lawina. Wieś Kakotrucha w Tessalii 
(Grecji) została zasypana lawiną śnieżną. 16 
osób zostałą zasypanych zwałami śniegu. Na 
miejsce wvsłano drnżyny ratownicze. 

— Minister handła Czechosłowacji Naj- 
man, który w dniu wczorajszym uległ atako 
wi apoplektycznemu, zmarł dziś przed po- 
łudniem. Minister Najman liczył lat 5%. W 
r. 1926 był ministrem kolei. Stał on na czele 
partii rzemieślniczel. 

— W całej Szwecji upadły wielkie śnieri, 
łakich nie pamiętają w Szwecji od 20 lat. W 
wielu miejscowościach wszelka komunikacja 
zestała całkowicie sparaliżowana, Setki aut 
viknęły na drogach w zaspach śnieżnych. 

— Minister spraw zagranicznych renubli 
ki San Domingo Ernesto  Ronetti Burgos 
zmarł wczoraj w Cjudat Trujillo, 

Dziś rozpoczął się Zjazd Rady 6 Towa- 
rzysiw Popierania Przemysłu Ludowego 
dla przedyskułowania dalszych wytycz- 
nych w sprawie popierania | ochrony 
przemysłu i sziuki ludowej w Polsce. 

Na zjazd przybyli przedstawiciele z ca- 
łej Polski, m. in. pp.: Miklaszewski, Rew- 
ski — konserwałor wołyński, Orenżyna z 
min. przemyslu i handlu, dyr. Rutkowski 
(Białystok), wojewodzina Krahelska (No- 
wogródek), Modzelewska (Zaleszczyki), 
Plutyńska (Warszawa) i inni. 

Zjazd dzisiejszy zagaił dr Ksawery Pi 
wocki, konserator wileński, kióry sprecy- 
zował zadania zjazdu i podkreślił, że wi- 
nien łen zjazd zająć się zagadnieniem po 
ziomu ludowego przemysłu i jego rozwo- 

ju. 
Przewodniczącym. zjazdu 

Hajdukiewicza. 
Z kolei odczytano zgłoszone na zjazd 

referaty: p. Schrammówny — „O polrze- 

bach organizacji ochrony sztuki ludowej”, 
p. Plutyńskiej — „Czy należy dążyć do 
zachowania form szłuki ludowej, czy leż 
do dalszego ich rozwoju”, oraz dr Piwoe 
kiego — „Problemy organizacji zbytu wy 
tworów ludowych”. 

W referałach tych poruszono wszech- 

obrano p.   stronnie: konieczność wydania ustawy o   
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Nawy komisarz 

w Palestynie 
LONDYN, (Pai). Minister kolonii ogłe- 

sza, że król zaiwierdził nominację do- 
tychczasowego szefa terytorium Tangany- 
ka Sir Harolda Mac Michaela na stano- 
wisko wys. komisarza i głównodowodzę- 
cego Palestyny i Transjordanii w miejsce 
Sir Arłhur a Wauchope, który usłąpił ze 
swego słanowiska wobec złego. słanu 
zdrowia. 

* * © 

Nowomianowany wysoki komisarz w 

Palestynie dołychczasowy / gubernato: 

Tanganiki sir Harold MacMichaeł jest jed 

nym z najwybiiniejszych administratorów 

kolonialnych, Sir Harold MacMichael liczy 

lat 55 i prawie całą swą karierę spędził w 

Afryce przeważnie w służbie polityczno- 

administracyjnej w Egipcie i Sudanie. Jesi 

on autorem licznych książek z dziedziny 

airykologii, m. n. napisał obszemą histo- 

rię Arabów w Sudanie. 

Rekord, Ftórv Foztował 
1.300.000 sł. 

WARSZAWA (Pat). Dzienniki amerykań 

skie wciąż piszą © fantastycznym rekordzie 

sutomobilowym, ustanowionym niedawna 

przez kpt. Eystona. Jak wiadomo, Eyston в 

ko pierwszy człowiek nn świecie przekroczy! 

informują, że koszła ustanowienia nowego 

rekordu wyniosły ek. 50.009 funtów, a zatem 

1300.690 złotych. Choćby z tego względu re 

| kord nieprędko zóstanie pobity. 
  

Zjazd towarzystw popierana przemysłu 

- ludowego w Wilnie 
| ochronie sztuki ludowej, któraby precy- 

| zując rozumienie szłuki i kuliury ludowej 
uchroniła ją od eksploatowania przez nię 
fachowców | laików, dalej zagadnienie 
ochrony źródeł sztuki i kuliury ludowej w 
nejwartościowszym jej rozumieniu i wresz 

cie sprawę organizacji zbytu wytworów 

ludowych. Podkreślano i w referałach | 
w dyskusji, że wyroby ludowe oparte o 
wielowiekową najczęściej fradycję, po- 
siadają z reguly wielką wartość artystycz- 

ną i dużą soiidność łechniczną i z tego 
względu zasługują na ochronę ich wartoś- 
ci przed niwelującym działaniem powierz 

chownej kultury miejskiej, 
Ochroną tych warłości zajęły się właś 

nie Towarzystwa Popierania Przemysłu 

Ludowego, zgrupowane w radzie 6 towa- 

rzystw. 
W dyskusji, kióra się wywiązała, po wy 

głoszeniu referatów zabierali głos pp.: 
prof. Moszyński z USB., dr. Piwocki, Żół 
łowska, Turkowski, Bendych, Plułyńska i in 

ni. 

Jutro drugi dzień Zjazdu | posiedzenie 

podkomisji ochrony sztuki ludowej przy 
międzyministerialnej komisji do spraw 
przemysłu ludowego i domowego. 

Złazd odbywa się w lokalu Związku Łi 
teratów Wileńskich.   

granieę 500 km./g. Dzienniki przy te] okazji 

 



Siły wodne, 
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Teren zalewu, kłóry powstanie koło Szyłan na Wilji, jest zakreskowany. 

Racjonalne wyzyskanie istnieją- 
tych zasobów sił wodnych w Polsce 
stanowi zagadnienie ekonomiczne, 
znajdujące najlepsze rozwiązanie 
przy opracowywaniu oególnege pianu 
tlektryrikacji kraju. Ogólna wartość 
sił wodnych w Polsce została obliczo 
na na 3,6 mil. koni mechanicznych, 
leez ze względów na koszta urządzeń 
wodnych przy wyzyskaniu tych sił 
tylko ezęść ich może być wykorzy- 
stana. Najdogodniejsze warunki co 
do możliwego wykorzystania sił wod 
nych znajdują się w Wileńszczyźnie 
gdzie liczne rzeki zasilane wodami z 
jezior, naturalnych zbiorników wód, 
skumulują energię wodną, wyrównu 
jąc przepływ wód w rzekach i umoż 
lwiają wykorzystanie energii w mia 
rę zapotrzebowania takowej. Duże 
spadki w rzekach w szczególności w 
dolnym biegu rzeki dają nadzwyczaj 
dogodne warunki techniczne pod 
względem urządzeń piętrzących wodę, 
a tym samym umożliwiają otrzyma- 
nie energii przy niskiej cenie koszta 

Cechy te rzek Wileńszczyzny wy 
wołały powstanie całego szeregu 
zakładów o sile wodnej, lecz wyzyska 
nie tych sił stanowi ułamek procentu 
go sił możliwych do wykorzystania. 
Zainieresowanie siłami wodnymi ce- 
lem wykorzystania ich na większą 
skalę datuje od roku 1925, kiedy zo- 
siały przygotowane szematy przez Od 
dział Wodny Dyrekcji Robót Publicz- 
nych wykorzystania sił wodnych Wi- 
leńszczyzny na wystawę do Bazylei. 
Szematy te opracowane na podstawie 
map i niewielkich stosunkowo da- 
nych hydrologicznych obejmują całe 
województwo wileńskie. Głównym 
źródłem energii w województwie wi- 
leńskim jest rzeka Wilia, której dłu 
gość w granicach państwa polskiego 
wynosi około 340-km. Rzeka Wilia, 
jak większość rzek województwa wi 
leńskiego, posiada większe spadki w 
dolnym swym brzegu. W miarę posu 
wania się od granicy litewskież spad 
ki te maleją. 
„mW zależności od konfiguracji terenu 
zostały naszkicowane możliwe miejs 
ca do wykorzystania siły wodnej rze 
ki Wilii. Przy rozważaniu poszczegól 
nych miejsce przyszłych hydroelektro 
wni wyłączony został teren w grani- 
cech wielkiego miasta Wilna ze wzglę 
du na to, že nie jest możliwym spięt 
rzenie wody w obrębie miasta, ho- 
wiem spiętrzenie wody mogłoby pad 
topić cały szereg nisko położonych 
domów i utrudniłoby wykonanie ka 
nalizacji. Odprowadzenie zaś wód mo 
ie pogorszyć stan sanitarny miasta. 

Ogólna moe zaprojektowanych za 
kładów na rzece Wilii poza granica 
mi miasta Wiłna została określona 
na 70.000 KM. Ogólna zaś produkcja 
została określona na 350 mil. kwę. 

Wykorzystanie innych rzek oraż 
uwzględniając wykorzystanie wiel- 
kich jezior jako zbiorników moc za- 
kładów wodnych w województwie wi 
leńskim może być oszacowana na 

150.000 KM z produkcją roczną oko 
ło 450 mil. kwg. 

Tak wielki zasób taniej energii 
wodnej (białego węgła) w województ 
wie oddalonym od zagłębia węglowe- 
go może i powinien odegrać pierwszo 
rzędną rolę w życiu gospodarczym 
ziem północno - wschodnich i przy- 
czynić się do zwiększenia dobrobytu 
na tych ziemiach przez stworzenie na 
większą skalę w pierwszym rzędzie 
oaza ać > obróbki surowców 

+ następnie siły wódne 

klady, przemysłęca ę a tęczy, le ża Polski |-zn 0 e z innych dzielnie 
granicy. | 

Wyzyskanie zasobów energetycz- 
nych Wileńszczyzny nie powinno bvć 
rozpatrywane tylko jako potrzeha da 
nia taniej energii dla nielicznych je 
szcze nie przyłączonych domów do   

sieci miejskiej m. Wilna lecz dążyć 
należy ażeby wyzyskane siły dały pod 
stawę de rozwoju gospodarczego i 
pizemysłowege ziem _— północno - 
wschodnich. W zależności od taniości 
energii rozwój ten w większym lub 
mniejszym stopniu będzie postępo- 
wał. Dążeniem naszym byłoby aże 
by uprzemysłowienie ziem naszych 
nastąpiło jak najprędzej, a stąd po 
winny być budowane zakłady o sile 
wodnej, gdzie koszta produkcji ener 
gii byłyby najtańsze i wykonanie bu 
dowy byłoby najkrótsze. Warunkom 
tym odpowiada najwięcej projektowa 
ny zakład wodny około Szyłan, poło 
żonych w 16 km od Wilna i 4 km od 
stacji kolejowej Rykonty. W miejscu, 
gdzie została zaprojektowana hydro- 
ejektrownia, rzeka Wilia posiada spa 
dek 1 m na km. rzeki. Przy spiętrze- 
niu wody zaprojektowanej na 10,5 m 
otrzymuje się staw o 300 ha. Cały zaś 
zbiornik wody, przyjmując zwierciad 
ło wodne rzeki wyniesie akoło 500 ha. 
Tak wielki zbiornik wodny daje moż 
ność regulować moc zakładu w zależ 
ności od zapotrzebowania energii. 
Pizepływ wody w Wilii wobec zwięk 
szenia zlewni jest większy w stosun 
ku do zakładów, które mogą powstać 
wyżej Wilna, w szczególności prze- 
pływ ten zwiększają rzeki Wilenka i 
Waka, do której przed kilkoma laty 
zostały skierowane wody rzeki Mere 
czanki. 

Zarząd Miejski dążąe do zrealizo- 
wania uchwały Magistratu, że dalsza 
rozbudowa elektrowni miejskiej mu- 
si być oparta na hydroelektrowni 7a 
prosił do zaopiniowania proponowa- 
nego miejsca budowy około Szyłan 
rzeczoznawców w osobach prof. Poli 
techniki Warszawskiej K. Pomianow- 
skiego oraz naczelnika z Ministerstwa 
Komunikacji inż. H. Herbicha. Wed. 
ług orzeczenia rzeczoznawców w Szy 
łanach należy zainstalować turbiny o 
mocy 12.000 WK (ok. 18.000 KM). O 
gólna produkcja energii została okreś 
lona na 76.5 mil. kw. Koszta budowv 
zostały ocenione na 4.900.000 zł 
Koszt budowy 1 kw wyniósłby okolo 
400 zł., t. j. byłby tańszy od budowy 
elektrowni cieplnej, koszta produkcii. 
przyżzjując oprocentowanie kapitału 
6 proe., amortvzację kapitału 2 proc. 
utrzymanie zakładu 2 proce oraz fun- 
dusz odnowienia 2 proce., razem w 
sumie 12 proc. wyniosą 0.76 gr 
uwzględniając straty, koszt 1 kwh lo 
co rozdzielnia w Wilnie wyniesie okv 
ło 10 gr. Przy sprzedaniu energii w 
mniejszej ilości odpowiednio koszta 
produkcji się podniosą. 

.. Ponieważ sprawa budowy hydro- 
elektrowni w związku z potrzebami 

  

elektryfikacja, 

dalszego zwiększenia elektrowni miej 
skiej jest pilną, zostały przeprowadzo 
ne badania geologiczne, które wyka 
z»ły, że żadnych przeszkód do zreali- 
zowania projektu nie ma. Wykonanie 
robót mogłoby być uskutecznione w 
ciągu 2 sezonów budowlanych i hy- 
droelektrownia mogłaby być urucha- 
miona na jesieni 1940 r., t. j. w termi 
nie przewidzianym w programach 
zwiększenia mocy elektrowni miej- 
skiej. 

Drugim z kolei możliwym do wy 
korzystania zakładem wodnym na rze 
ce Wilii pod względem rentowności 
byłby zakład położony wyżej Werek, 
gdzie przy spiętrzeniu wody do 12 m. 
może być otrzymana moc około 
10.000 kw przy rocznej produkcji 0- 
koło 60 mił. kwg. Ogólny koszt tego 
zakładu wyniosłby około 6 mil. zł. 
Własne koszta produkcji wyniosą 
uwzględniając straty loco rozdzielnia 
okoła 1,5 gr. Przy budowie innych za 
kładów przy zwiększonych kosztach 
budowy odpowiednio wzrosną włas- 
ne koszta produkcji. 

W miarę zwiększenia zużycia e- 
nergii własne koszta są niższe, stąd 
powinno być dążenie do spowodowa 
nia zwiększenia zapotrzebowania e 
nergii elektrycznej, co może być usku 
tecznione przez zastosowanie odpo- 
wiedniej polityki taryfowej, w szcze 
gólności dla przemysłu istniejącego, 
jak i nowopowstającego. Z przeglądu 
danych statystycznych zużycia ener- 
gii elektrycznej w  poszezególnych 
krajach na 1 mieszkańca widzimy, że 
największe zużycie energii jest tam, 
gdzie są wykorzystane na większą 
skalę siły wodne. Tak w Norwegii zu 
życie roczne na jednego mieszkańca 
wynosi 3.580 kwg., w Kanadzie 1980 
kwg., w Szwecii 890 kwg., w Szwajca 

rii 640 kwg it. d. 
W poszezegėlnych  paūstwach, 

gdzie równoległe pracują zakłady o 
siłe wodnej i ciepłnej, w r. 1930 zu- 
życie energii wynosiło na  jednega 
mieszkańca we Francji 394 Fwg., w 
Niemczech -258 kwe.. we Włoszech 
268 kwg., w Stanach Ziednoczonveh 
719 kwg., w Polsce 59 kwg., w mieś 
cie Wilnie około 10 kwz., a na Wileń 
szczyźnie trochę więcej od jednego 
kwg. 

Jak widać z tego zestawienia przy 
tak małym zużyciu obcenie energii 
na Wileńszczyźnie obawy, że wypro 
dukowane energia nie zostanie zu 
żyta, nie ma. Zużycie to jednak może 
nastąpić wtedy o iłe własne koszłe 

„produkcji energii będą minimalne. 
Naimniejsze koszta produkcji daje 
hydroelektrownia w Szyłanach, z tego 
względu należy jaka pierwszy zakład 
wodno-elektrvczny budować na rzece 
Wilii koło Szyłan. > 

Inż. H. Jensz. 

PRZED KONGRESEM STR. 
LUDOWEGO W KRAKOWIE. 

Na kongresie krakowskim, który odbędzie 

; się w dnin 30 I 31 stycznia — szereg działa 

czy ma zgłosić wnioski o nawiązanie ścisłej 

współpracy z Polską Partią Socjalistyczną i 

Klasowymi Związkami Zawodewymi. 

RATAJ — THUGUTT. 

W najbliźszych dułach ma siłę odbyć kon 

fereneja p. p. Rataja | Thugatta, którzy usta 
lą referaty na kongres Sir. Ludowego oraz 

omówią wytyczne rezolucy], które będą przed 

stawione nacz. komitetowi wyk. do zatwier 

dzenia. 

ZJAZD KONSERWATYSTÓW 
BĘDZIE BURZLIWY. 

Gdbyła się w Warszawie przedzjazdowa 

konferencja konserwatystów, na której były 

«mówione referaty oraz wzgodnłone rezolz 

eje dlu zjazdu w dniu 12 bm. W kołach poli 

tycznych utrzymują, że zjazd konserwaty- 

stów Będzie burzttwy, ponieważ grupie ka. 

Janusza Radziwiłła przectwstawi stę grupa 
zarówno wileńskieh, jak nawet poznańskich 

konserwatystów. Na zjeździe tym ma pow- 

stać mowa organizacja polityczna ziemiań- 

stwa. 

ZAGINĘŁY AKTA SPRAWY 
INŻ. DOBOSZYŃSKIEGO? 

„Dziennik Poznański* donosi: 

„W Krakowie rozeszła się wieść, że zagi 

nęła ezęść akt sprawy tuż. Dokcszyńskiezo. 

przywódey osławionego najazdu ug Myśleni 

ег, Jak się okazała przed kliku dniami je-   
  

  

  CL T.           L AIMANT 

  

Wybory do Warszawskiej Rady Adwokackiej 
W wyniku dokonanych wyborów na 

walnym zgromadzeniu adwokatów Izby 
Warszawskiej w dn. 27 listopada br. Ra- 

da Adwokacka w Warszawie odbyła w 
dn. 1 grudnia br. pierwsze posiedzenie. 

Przed wyborami dotychczasowy dzie- 

kan adwokat Leon Nowodworski złożył 
deklarację w imieniu własnym oraz adwo 
katów: Blenaua, Suligowskiego, Tatarkie 
wicza | Zadrowskiego, że w związku z 
wynikami ostatnich wyborów na walnym 
zgromadzeniu adwokatów Izby Warszaw- 

  

Lewoniewski nie żyje 
Wodopianow, szei ekspedycji, która | skiego z czieru samolołami, powrócił z 

prowadzi poszukiwania zaginionego lot- 
nika Lewoniowskiego, pierwszy, który wy 
lądował na biegunie północnym, powró- 
cił fu przed paru dniami z wyspy Rudo!- 
la. Oświadczył on, że zarzucono już pró- 
by odnalezienia Lewoniewskiego, któży 
z pewnością nie żyje, natomiast prowadzi 
się dalej poszukiwania jego samoloiu. 
Wodopianow wierzy. że samolot fen się 
tnajdzie. 

Wodoplanow, który opuścił Czuchnow 

trzema tylko. Powiada on, że z pomocą 
dla ludzi, którzy przebywają na stacji 
obok bieguna północnego, wyruszą wnet 
lodołamacze. Lodołamacze te będą mo- 
gły dotrzeć do wysepki lodowej, na któ- 
rej mieści się ta stacja. Na razie stacja 
znajduje się przy 82 st. północnej szero- 
kości. Ekspedycja prowadzi tam badania 
hydrologiczne w dużej szczelinie, która 
zresztą nie jest dła wysepki lodowej nie- 
bezpieczną. 

skiej składają mandał członków Rady. 
W związku z powyższym oświadcze- 

niem, jak również wobec okoliczności, że 
w myśl arł. 5 prawa o ustroju adwokatu- 
ry, adwokai, wybrany na członka organu 
adwokatury, nie może odmówić przyję- 
ci mandału, a w rozumowaniu Rady i z 
mandału tego zrezygnować nie może, — 
Rada Adwokacka postanowiła oświadcze 
nie powyższe przedstawić do dyspozycji 
Naczelnej Radzie Adwokackiej. 

Przed dokonaniem wyborów dotych- 
czasowy wicedziekan Rady adw. Urbano 
wicz złożył oświadczenie w którym m. in. 
powiedzial: 

„Uważam niezłomnie, że adwokatura 
w Państwie Polskim musi być z ducha i 
kuliury polska, a Polacy z ducha i kul- 
łury winni posiadać zabezpieczoną na 
przyszłość zdecydowaną większość w Iz- 
bie, oraz we władzach korporacyjnych. 
Akcja ku osiągnięciu tego celu winna być 
przeprowadzona w drodze prawnej,   

  
  

  

  
  
    

  

  

jest najpewniejsza ! 

NA WIDOWNI 
Gen z obrońców inż. Dehaszyńskiego łater- 
weniował w Sądzie Najwyższym w Warsza- 
wie w sprawie przyśpieszenia załatwienia 

wciosku Sądu Okręgowego w Krakowie dła 

pszeprowadzenia rozprawy nė. Doboszyń- 

skiego na terenie lunej apelacji, W wyniku 

interwenejk stwierdzono, że wulasek Sądu 

krakowskiego nie może być przedstawiony 

Sądowi Najwyższemu, gdyż nie dolgezono 

do niego pelnego kompletu akt. 

Gbrońcy zwrócili się więe da Sąda Apels 

cyjnego w Krakawie, gdzie jeduak oświadcza 

no, że wszystkie akla sprawy zostały wysła 

ne z Krakowa do Warszawy. Ponieważ weń 

łvg oświadczeń władz sądowych w Warsza- 

vie, sąd tamtejszy otrzymał akta niekompłet 

re, zachodzi więe pytanie, gdzie się właści 

wie podziały akta tej sprzwy?*. 

ZJAZD NACZEŁNEJ RADY 

HARCERSKIEJ. 

W daniu 5 grudnia hr. w „Domu Harcer- 

stwa* przy ulieęy Łazienkowskiej 7 w War 

szawie, odbędzie się zjazd Naczelnej Rady 

Hareerskiej. 

Porządek dzienuy zjazdu przewiduje mię 

dzy ine. sprawozdania Naczelniezki Harce- 

rek £ Naczelnika Harcerzy z akcji letniej i 

uehwalenie budżetu naczelnych władz har- 

cerskieh ma rek 1938. 

DALSZE ZMIANY W SPÓŁDZIEL- 
CZOŚCI. 

W spółdzielczości przewidywane są dał 

sze poważne zmiany. Tyra razem obejmą o 

ne spółdzielczość mleczarską 1 jajczarską. 

Na posiedzeniu Rady Nadzarczej Związku 

Spółdzielni Mleczarskich t Jajezarskich w 
dniu 1 grudnia postanowione z newym ro- 

kiem zreorganizować władze Związku. Wed 

łag tych uchwał zmiany te mają Iść w kie- 

runku „dostosowania pracy Związku do dzi 

siejszych zadań, ciążących na spółdzielczoś 

et. oraz do usprawnienia działalności haad 

loweį Związku ze specjalnym uwzględnie- 

niem zagadnień eksportowych*, 

Przewiduje się więc zmiany na stanawi- 

sku naczelnego dyrektora oraz wieedyrekto 

ru Związku. 

STR. NARODOWE WALCZY ZE 
ZE ZW. MŁODEJ POLSKI. 

Stronnictwo Narodowe postanowiło zor 

genizować w najbliższym ezasie w Poznaniu 

„Kurs instraktorów do wałki ze Związkiem 
Młodej Polski“. Mloda Połska rozwija bo- 

wiem ruchliwą działalność na terenie Poznaj 
nia i okolicy. W dnłu 12 grudnia ma się od 

być w Poznaniu kilkutysięczny meeting Mła 

dej Polski. Przemawiać mają delegaci Zarzą 

du Głównego z Warszawy. 

CZŁONKINIE „WICI* 
UNIEWINNIONE. 

W dnin 5 lisiepada b. r. odbyła się raz- 

prawa apelaeyjna w sądzie okręgowym w 
Rzeszowie, przeciwko trzem czionkiniom Ko 

ła Mł. W. „Wief* ze Skowierzyna: Heienie. 

Tomalównie, Stanisławie Ziotkównie i Hien-. 

ryce Bieńkównie, oskarżonym przez polieję 

9 fo, że w czasie zjazdu powiatowego w du. 

‘; kwietnia b r. w zamkniętym lokału śpie 

wały pieśń związkową. Sąd, po przeprowa- 

dzonej rozprawie, wyrok uiższej instaceji u 
chylił i oskarżone uniewinnił. Kosztaw: spra 

wy obciążył sąd skarb państwa Oskarżone 

bronił adwokat mgr. Bolesław Boczar z Rze- 

az0Wa. 

„MŁODA WIES* — „WICI 

W „Młodej Wsi* organizacje prowineja- 

maine domagają się ścisłej współpracy z Zw. 
Miodzieży Wiejskiej „Wief*. Jest to wpływ 
uawczycielstwa, które w organizacjach „cze 

iwwych kieruje tym ruehi m.
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Pewien  filatelista czeski poświęcił 
specjalną uwagę motywom twórczym: na 
znaczkach pocztowych. Doszedł on do 
wniosku, że moływ wieśniaka, żniwiarza 
I rolnika jesł najczęściej spotykanym te- 
matem znaczków pocztowych prawie 
wszystkich państw europejskich. Stare 
emisje polskich znaczków pocztowych pa 
twierdzają to spostrzeżenie; mianowicie 
na markach z okresu przed ustaleniem 
złotego, jako środka płałniczego, istniała 
cała seria znaczków, na których m. in. 
był wyobrażony rolnik, siejący zboże. Ten 
sam motyw rolniczy znaleźć można na 
niektórych emisjach niemieckich, np. ne 
10-fenigówce z 1932 roku widać całą r>- 
dzinę rolników przy pracy, oraz na znacz 
ku urugwajskim z 1933 roku. Trzycentów: 
ka Słanów Zjednoczonych z okresu NRA 
wyobraża rolnika z.kosą obok kupca i ra- 
botnika. Sta.e znaczki bawarskie pos:a- 
dają również ten sam moływ, podobnie, 
jak marki poczłowe węgierskie, duńskie 
i sowieckie. 

Obok motywu rolniczego często moż. 
na spotkać motyw przemysłowy. Tak np. 
znaczki polskie z okresu plebiscytu gór- 
noślaskiago wyobrażają górnika. Kongo 
belgijskie posiada na swych znaczkach 
motyw tkacza (75 cts), Indie holenderskie 
— gamcarza (15 cts), lub kobiety przy 
warsztacie tkackim (2 cis). Nowe znaczki 
Mongolii posiadają wizerunek robotn'ka 
przy pracy (2 ming), lub widok wielkiej 
drukarni (I ming). 5-centowy znaczek 
Luxemburgu posiada wizerunek nauczy. 
ciela na katedrze. 

Poza moływem pracy są jeszcze dwa 
najczęściej spotykane symbole na znacz- 
kach pocztowych. Pierwszy z nich, to żoł- 
nierz, jako symbol połęgi zbrojnej pańs'. 
wa; drugi to lotnictwo, któremu pewne 

państwa poświęcają całe emisje, zwłasz- 
cza przy jakichś wydarzeniach lub roczai 
cach, związanych z lotnictwem. | tak np. 
w swoim czasia znane wszystkim dobrza 
były znaczki w m. Gdańsku z czarnym 
nadrukiem, wyobrażającym samolot z na- 
pisem u dołu „Flugpost”, Z okazji prób 
wzlotów strałosferycznych prof. Piccarda 
Belgia wypuściła szereg znaczków z-po- 
dobizną tego znakomiłego uczonego. W 
Polsce, po zwycięstwie challenge'owym 
Źwieki i Wigury wyszła seria znaczków 
z podobiznami tych bohaterskich lotni- 
ków. Francuskie ministerstwo poczt i te- 
legratów emituje częsło znaczki z wize- 
runkami samolotów . lub. balonów, np. z 
powodu rocznicy braci Montgolfier. Pocz 
ta duńska wypuściła znaczek 1-koronowy 
£ wizerunkiem lotnika, nad którym unosi 
się samolot. 

Ale najczęściej spotykanymi motywa= 
mi na znaczkach pocztowych są podo-   

bizny znakomiłych osobistości, władców, 
uczonych oraz motywy pejzażowe. W Pol 
sce przez długi czas na znaczkach wid- 
niała podobizna Marszałka Piłsudskiego, 
w Czechosłowacji — prez. Massaryka, w 
Niemczech — prez. Hindenburga. Prym 
pod tym względem trzyma konserwatyw- 
na Anglia, na której znaczkach poczto- 
wych widnieją jedynie porirety królów. 
Poczła Słanów Zjednoczonych również 
chętnie umieszcza podobizny swoich pre 
zydentów, począwszy od Waszyngtona 
I Franklina, a skończywszy na Roosevel- 
cie, W Polsce obecnie, obok podobizn 
Prezydenta Ignacego Mościckiego i mar- 

ŻART NA STRONIE 
A. P. Czechow : 

W urzedzie 
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Co wyobrażają znaczki pocztowe 
szałka Śmigłego-Rydza, jest w obiegu 
seria znaczków z widokami niektórych 
okolic kraju, jak np. Tatr, Pienin, Ojcowa, 
Częstochowy lub motywami mieiskim! 
Warszawy, Gdyni i t. d. 

Specjalnymi względami u filatelistów 
cieszą się wszelkie znaczki „rocznicowe”, 
emiłowane przy pewnych okazjach, z racji 
jakiegoś odkrycia, rocznicy, lub faktu o 
doniosłym znaczeniu. W zbiorach figuru- 
ją one na honorowych miejscach, a war- 
łość ich osiąga pokaźne sumy, ponieważ 
emisje tych okazyjnych” znaczków trwa 
ją najczęściej bardzo krótko. 

‚ : M. O. 
  

pocztowym 
Chowaliśmy niedawno młodziutką żo- | zdradzić w żadnym wypadku. Słowa takie 

nę naszego słarego pocztmistrza, Sładko- 

piewcewa. Zakopawszy tę piękność, oby 

czajem ojców i dziadów poszliśmy do 

urzędu pocztowego na pominki. 

Kiedy podano bliny  słary wdowiec 
gorzko zapłakał i rzekł: 

— Piękne bliny. Jak nieboszczka. Z ta- 

kim samiułeńkim rumieńcem. 

— Rzeczywiście, — zgodziliśmy się, — 

piękną miał pan żonę, pierwszej klasy 

kobietę. ° 

— Tak, wszyscy się dziwili pałrząc na 

nią, Ale, panowie, nie za piękność i ła- 

godność ją kochałem. Te dwie cechy są 

właściwie nałurze kobiecej w ogóle i do 

syć często można je spotkać pod księ- 

życem. Kochałem ją za inną zaletę jej 

duszy. A mianowicie: kochałem ją, wiecz 

ny odpoczynek, daj jej Boże za to, że 

mimo żwawego i swawolnego charakteru 

mężowi swemu dochowała wiary. Docho- 

wała wiary, mimo, że miała zaledwie lat 

dwadzieścia, a umnie już sześćdziesiątka 

grozi. Była wierna mnie, staremu. 

Diakon, który się z ńami posilał wy- 

mownym chrząknięciem i kaszłem wyraził 

swoje wątpliwości. 

— Załem pan mi nie wierzył — zwró- 

cił się do niego wdowiec. 
— Nie tyle nie wierzę, — zmieszał sią 

diakon — ile tak... w ogóle... Młode żony 

dziś są zanadto... tego... randewu..: 

— Pan wąfpi, a ja panu dowiodę. Pod 

irzymywałem jej wierność różnymi spo- 

sobami, że tak powiem, o charakterze 

strałegicznym, coś jakby w rodzaju forty- 

fikacji. Przy zachowaniu się: mojem i chył 

aym charakterze żona nia mogła mnie 

Jad pluskwy — 
środkiem przeciw reumatyzmowi 

Chorzy na reumatyzm całego świała 
zapewne w najbliższym czasie odetchną 
x ulgą, albowiem do znanych już środ- 
ków antyreumałycznych, którymi są jad 
pszczół i jad mrówek, przybył jeszcze 
nowy środek, a mianowicie jad pluskiew. 
W osłatnich dniach w Towarzystwie Le- 
karskim w Pradze odbył się odczyt jed- 
nego z praskich lekarzy, kłóry informując 
zgromadzonych o swoich badaniach nad 
reumałyzmem oświadczył, że jad plus- 
kiew jest conajmniej w tym samym stop- 
niu skułecznym środkiem antyreumałycz- 
nym, co jad pszczół, Znienawidzony owad 
okazał się więc nieocenionym środkiem 
zatunku. 

Praski lekarz leczy swoich pacjentów 

  

List z Paryża 
  

w ten sposób, że do chorej ręki, czy nogi 
przywiązuje klateczkę x wyhodowanymi 
w laboratoriach pluskwami, które przez 
pewien ściśle określony czas wysysają 
krew z chorego. 

Sposób ten jest, jak widać, jeszcze 
bardzo prymitywny, jednak odbywają sią 
już badania i robi się eksperymenty w tym 
kierunku, żeby otrzymać ten jad chemicz- 
nie czysty, a włedy można by go było 
zasłosować w formie zastrzyków. 

Widać więc z łego, że w przyszłości 
łe nieznośne owady, zamiast być tępione, 
będą troskliwie zbierane, a nawet hodo- 
wane, ażeby w fen sposób zapewnić ludz 
kości niezawodny środek przeciw reuma- 
tyzmowi. łaa 

ZIMOWY SEN 
Wystawa zamknięta. 

prsonel zaopatrzony w karty służbo- 
we jeszcze wchodzi, więc przy. bra- 
mie głównej jest woźny. Parę Fran- 
cuzeczek w  króciutkich futerkach, 
mimo chłodu szeroko rozpiętych, Ko 
tak ładniej — leci do roboty. Za nimi 
podążają mężczyźni, szczelnie otule- 
ni w grube szale, które wyglądają z 
pod kofnierzy jesionek. Ja wchodzę 
także. 

Po chwili — grupka ludzi wsiąka 
w pawilony. Zostaję sama. Słyszę głu 
che dudnienie własnych kroków, roz- 
legających się coraz bardziej, dziwnie 
głośnych w absolutnej ciszy, która 
zalega Wystawę. 

Wszystko usnęło. 

Zamknięcie pawilonów i spokój, 
który je napełnia, całkowicie odmie- 
niły ich oblicza, jak zamknięcie oczu 
t'sen odmieniają oblicze człowieka. 

Przysiadam na cokole jakiejś sta 
tuy, opieram się o wspaniałe udo z 
brązu i rozkładam gazetę. 

Nia pierwszej stronie — karykalu 
„ra. Robotnik na pawiłonie sowieckim 

Jednak — | odrzucił młot i 

  

usiadł wreszcie — 
zmordowany tak długim pędem. To- 
warzyszka jego złożyła sierp, wypo- 
czywa i'na swego „druga czule spo- 
gląda. Orzeł niemiecki przestał uda- 
wać orła.rzeźbionego i orła w ogóle. 
Okazał się po prostu orlicą — rzecz 
naturalna, ponieważ Niemcy są po 
francusku rodzaju żeńskiego — uwił 
sobie gniazdo i znosi jaja o niezwyk- 
łym owalu, dziwnie przypominają- 
cym bomby. 

Podnoszę oczy i niemal ogarnia 
mnie zdumienie, że robotnik i kołcho 
zianka jeszcze stoją, że orzeł dalej 
ma rozłożone skrzydła, dumną minę 
i nie drgnął ze swego posterunku. 

Myślę sobie, że skoro oni trzyma- 
ją wartę, skoro ten świat, chwilowo 
pełen ciszy sennej, ma obudzić się na 
wiosnę — trzeba uporządkować no- 
tatki i nie deprecjonować materiału, 
który zaledwie parę dni temu rohił 
wrażenie aktualne, jedynie przez to 
Łe po-Wystawie przewalał się tłum i 
fruwały brudne papiery. Wystawa 
była zbyt wielkim przedsięwzięcićm, 

    

znam, w rodzaju hasła, Słowo takia po- 

wiem i stop — mogę spać spokojny na 
temat wierności. 

— Cóż to są za słował 
— Bardzo proste. Roznosiłem po 

mieście niedobre pogłoski. Znacie je na- 
pewno. Mówiłem każdemu: „Żona moja, 
Alina żyje z naszym komisarzem policji, 
Janem Zalichwatskim”, To wystarzyło, Ža- 
den człowiek się nie odważył asystować 
Alinie, bo się bał gniewu policmajstra. 
Zdarzało się, zobaczą ją — odrazu w 
nogi żeby Zalichwatski nie pomyślał cze- 
go. Che-che-che! Boć z tym wąsatym 
bałwanem się zadaj — to ci życie zbrzyd 
nie, pięć protokułów sanitarnych wlepi. 
Zobaczy, na przykład twego koła na ulicy 
— bęc i profokuł, że niby bydło bez do- 
zoru, 

— Więc żona pańska nie żyła z panem 
Janemł — zdziwiliśmy się przeciągle. 

— Nie, to: moja chytrošė... Che-che.. 
Cóż, sprytnie, 'was, młodych nabrałem, 
co? To to właśnie. 

Trży minuły minęły w milczeniu. Czu- 
liśmy wstyd I obrazę, że.łak chytrzo nas 

nabrał ten gruby, czerwononosy starzec. 
— Nic, Pan Bóg da, drugi raz się oże- 

nisz — warknął diakon. - 
Przekład jh. 

ATS TRS TS TIPAS 

ŻYCZLIWOŚĆ. 
Poeta: — Nie wiem, co zrobić: czy 

spalić moje poezje czy też dać je do 
druku? 

Przyjaciel: Pierwszy pomysł jest 
zawsze najlepszył 

PEWNY SIEBIE. 
Miiller wygrał proces. Adwokal de 

peszuje: : 3 

— Słuszność zwyciężyła. 
Miiller odpowiada: 
— Proszę apelować! 

PRAKTYCZNOŚĆ. 
— Durand zaprosił mnie wczoraj 

do winiarni i próbował odrazu zaciąg 
nąć pożyczkę. 

— Odmówiłeś z punktu? 
— Nie zaraz, dopiero po drugiej 

flaszce wina. 

U DOKTORA. 

— Mężowi pani potrzebny jest spo 
kój, przede wszystkim spokój! 

— Niemożliwe, panie doktorze, po 
trzebny mi kapelusz i okrycie! 

Materiały do „Żartu na Stronie" należy 
nadsyłać na adres redakcji „Kurjera Wi- 
leńskiego”* dla Anatola' Mikuiki. 

aby miała tak szybko pójść w niepa- 
mięć. Cofnijmy więc razem wskazów- 
ki zegarą do czasu, kiedy jeszcze nie 
pogrążyła się w zimowy sen, 

Z tamtej strony Sekwany naprze- 
ciw niemieckiego kolosu, wnoszą się 
cztery pawiłony. Największy z nich, 
ceglasty, a mimo to, od strony wody 
aż biały z rozrzutnego oszklenia — to 
Belgia, Niemal skąpany w rzece i roz- 
budowany nad nią krytymi pomosta- 
mi, pawilon ien robi wrażenie okrętu. 
W środku — wyłożony czarnym mar- 
murem — tchnie bogactwem i po- 
wagą. : 

W jednej z sał całą ścianę zajmują 
gabloty z brylantami, w godzinach 
natłoku tak pilnie strzeżone, że nie 
wołno przed nimi w ogóle przystanąć. 
Największy brylant Iśni jak Venus w 
pegodną noc, ma fantastyczne roz- 
miary i bodaj już niezliczoną iłość 
karatów. з 

W dziale koronek  brukselskich, 
wyrazistych, jak płaskorzeźby i wa- 
lansiėnek, utkanych z nici już chyba 
pajęczych, znów ogarnia atmosfera 
"rzeczy nierealnych. Te misteria ręko- 
dzielnietwa zdają się symbolizować 
nie tylko zręczność ludzką, ile czas. 
który, gdy nie jest trwoniony,. sam za 
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° — U nas, panie, w miasteczku nigdy nie 

nie zdarzało się. No, nie powiem, tuaarł no 

tariusz, ałe więcej co... 

Dopiero, kiedy wrócił z Warszawy szofer 

Tiedzia!... Zaczął nas buntować: nikt nie ma 

takiego życia dobrego, co nasi pisarze pol 

scy. Nie nie robią — opowiadał — a tylka 

piszą i szproty, uważacie, jedzą, szproty. je 

dzą i piszą. A tu bracie gnijesz w tym życiu 

10 już gorzej — wzdycha — niż życie. 

A my też ludzie. Tak wałmy na literacką 

niwę. 

, Literaturą się zatrudnić, ot co. 

I zabrał się do tego nasz aptekarz. Ze- 

brał, znaczy się, ludzi. Salon u niego duży. 

Gadał w kupie, potem wystąpił na kilka kro 

ków przed wszystkich z inicjatywą. Nasam 

przód mówił o marazmie, potym o Iilikowt 

czównie, a zakończył, że i my tak samo mio 

żemy, do czego niniejszym wzywa. 

Tak my jemu „brawo*l 

Hurtowski pokłócił się z aptekarzem od 

ważnie: — Dureń, to już lepiej i akademię 

literatury swoją urządzić. Patrz, w zeszłym 

reku mleczarnia była w powiecie, daleko 

jeździć, a teraz na miejscu” jak założono to 

co innego. Jaka to wielka wygoda. 

Tak my jemu „brawo“! 

Aptekarz zgodził się. Obiecał swój salon 

na zebrania, tylko, żeby przed ósmą, bo o 

ósmej zbierają się w brydża smaliė... 

Wtedy naczelnik Gaciak poprosił o głos, 

a gdy jemu dano — długo drżał 1 milczał, 

wreszcie jak nie rąbnie: że merytorycznie 

chce kwestię naświetlić] # 

Tak my jėmu „brawo“! 
Słowo „merytorycznie* bardzo podobała 

się mojej Paulince. Więc ona palce do góry 

| wrzeszczy: w sprawie merytorycznego na- 

świetlenia... 

Kierownikowie też 1 owszem. Dodała — 

patrząc na studenta Staśka, który do niej ła 

z' — że trzeba popierać młode w szczegól- 

ności talenty. Z 

Tylko jeden Gieniuś nie bardzo. Go chwi 

la przerywał, żeby ani myśleć o literaturze, 

że to olbrzymie trudności. 

Potem już omawiano szczegółowo. Apte- 

karz znowu wylazł z drugą inicjatywą, po- 

wiedział: rozdzielić między zebranych gatun 

ki literackie. Kto miał być poetą, a kto kry 

tykiem, humor i satyra, refleksyjność. 

W ostatnich dniach nasłąpił niezwykie 
sensacyjny zwroł w procesie o własność 
elektrowni warszawskiej. 

Mianowicie do wydziału handlowego 

Sądu Okręgowego wpłynęło pismo Fran 

cuskiego Tow. Elektryczności S$. Akc., w 

którym zapowiada ono udział w dalszych 

rozprawach, dotyczących sporu o elek- 

trownię warszawską i ustanawia swo'm 

pełnomocnikiem adw. Romana Kuratow- 

skiego. 

— najpiękniejszych nie widziałam 
wcale. Zostały skradzione przed mo- 
im przyjazdem. Belgowie ponieśli stra 
ty wprost nieobliczalne. Dlatego po- 
tem aż przesadną opieką otoczyli swo 
je brylanty. ; 

Kongo belgijskie ma oddzielny pa 
wilonik, pełen drewnianych bożków 
o zapadłych kłatkach piersiowych, 
obwisłych piersiach i wydatnych rup- 

turach: Te potworki, aż piękne w swo 
jej ogromnej brzydocie, mają w so- 
bie cały tragizm sztuki, wzorowanej 
nz żałosnej degeneracji ciał ludzi, 

zwierzęta. 

wnikiem — pawilon szwajcarski jest 

miły, jasny, bezpretensjonalny. Wiel- 

ki nacisk położono w rim na propa- 

gandę turyzmu, ale uwagę publiczno- 

ści przykuwa wyłącznie jeden, jedy- 

ny zegarek. Bo też jest to to zegarek 

najmniejszy na świecie. Ma zaledwie 

pięć milimetrów kwedratowych po- 

wierzchni i mimo 10 — chodzi wspa- 

niale. 
| Encyklopedycznie wszechstronny, 

czteropiętrowy labirynt Italii wyglą- 

da jałe nówoczesny, wielki magazyn, 

po staroświecku ukoronowany rzeź- 

bami. W hallu woźny zaprasza do 

windy. Po drodze wymienia rej 
jak w sklepie. н 

    

  

gwarantują wysoki gatunek 

istandaryzowane wymiary. 
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Z dziejów literatury ojczystej 
literacki i herbatkę dyskusyjną Z polemika- 

mi i placuszkami, 

Zebrano się więc u aptekarza. W jego sa 

tonie. Taki tam i sałon: krzesła, tapczan 1 

stół... 

Sekretarz Ciupka miał na początek od 

czytać łaskawie zebranej publiczności i dro 

gim gościom — jak powiedział aptekarz — 

satyrę. 

Sekretarz przed tym pogadał o roli są- 

tyry. 

Żeby nie tylko ośmieszała, ale 1 naucza 

tai OĮ 

Czyta i czyta. Boże, ależ tak było kropla 

w kroplę z naszą doktorową. W listopadowe 

wieczory łaziła po ogrodzie z p. komisarzem 

ziemskim. Zgadza się. Całowali się pod jatką 

mięsną — tak, Jadwisia mi o tym opowiada 

ła. 

A ona doktorowa milczy. Słucham i kom 

binuję: czekajże, bratku, tu coś będzie... 

A ona milczy. Tylko przymrużyła oczy 

| naraz myk, myk — wzięła do ręki szklgn 

kę i bach, jak nie chlapnie po głowie sekre 

tarza, Ten do niej. Za włosy. Popadia mu 

pemaga. Za doktorowa opowiedział się apte 

karz i nauczyciel 

Ja jej nie lubiłem. Na pomoc sekretarza, 

krzyknąłem. i 

I tak wszyscy zaczęli bić się... 

A Wańka Dubrowski — to chytry żulik 

Co tam, że krzesła łamiąt Zaczął wszystkich 

pehać do apteki! j 

Aj. aj... Wszystkie słoiki pobili, wszystkie 

lekarstwa po podłodze roznieśli!... 

Tak już teraz o literaturze nikomu naweł 

wspominać nie chce się. Aptekarz płacze, lu 

dzie chodzą z połamanymi rękami. Bibliotecz 

ke gminną wójt czymprędzej odesłał do wo 

jewództwa. į 

Tylko Gieniuś śmieje się z nas: 

— A nie mówiłem ja wam jeszcze 

ża zawód literacki kryje w sobie liczne 

ności! — Jj. H. 

wtedy, 
trud 

АЧ 
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Teatr muzyczny „LUTNIA“ 

Dziś o g. 8.15 w. — ceny propagand: 

WRÓG KOBIET 
'WYYTYYYy 

A na niedzielę ogłosili pierwszy wieczór AevevyvvvevyvvevvvyvevyvrvvevvY!" 

Zwrot w sporze o elektrownię warszawską 
Francuzi uznali właściwość sądownictwa polskieg 

- nariusze fran. 
Jak wiadomo koncesjonar wieża 

cuscy dotychczas kwestionoW 2 

wość sądu polskiego w' spraw waląc 

nia sporu o elektrownię i powo!y się 

na orzeczenie holenderskiego 

Assera. Wobec poddania sie 

koncesjonariuszów naszemu sądo 

francuskich 
wi, w naj 

zie 1924 
je gm. m 

prawa merytoryczna w procesie S 2 

st. Warszawy przeciwko da 

sjonariuszo! 

wnym konca. 

     

W honorowej sali, troche e. 

nej przez olbrzymie porter chwal. 

nę główną pokrywa tekst 50" togą 
czej reklamy faszyzmu. "przedsta: 

peanu stoi rzeźba z brązu rozwinię- 
wia mężczyznę o świetnie otępionej 
tych muskułach i twarz) tane ręce, 
rezygnacją. Siłacz ma SPĖ mionego 
Zestawienie człowieka, uja kującym 
gwałtóm, z tekstem, GIO nie przy 

dyktaturę, jest napewno To symboli. 
padkowe, jak niezmiernie "* i 
czne. | nagus 

Przed pawilonem, drugi S w; 
brązu, z wysokości swego ok: 

ciągniętą ręką wskazuje ies“? = 
1 — (zy to ma być „Il 

zapytuję wožnego. 
— Właściwie tak — 

prostotą to geniusz 
Wskazuje Italii drogę: „ody Sekwa 

Spojrzałam ną szare 0 
hy i szepnęłam: „pros 

Wożny usłyszał, Twa 
zajaśniała blaskiem, 77 
stłumił ogień, jakim oczy 
nęły, odwrócił głowę i NIC 
nie, : 

Murowany, a rów 
biony drewnianą kopułą L. Gi 
wieżą =— pawilon PAY i. 

płąda jak niewykończony: fak sax 
fizo drzewo odbija od pielonych ścian, 

odpowiada z 
faszyzmu, 

to Da dno”. 
rz jego nagle 

ale szybko 
jego zapło- 

powiedział 

n ocześnie ozdo- 

i drewnianą 

  

  ! 1 
Wieża zwłaszcza, złożona z cokóła, @, 

arbitra Nap i



Już w roku przyszłym 
— niepodległość 

Pomimo pozornej ci panującej 
dokoła sprawy palestyńskiej, trzeba 
dodać ciszy przerywanej od czasu do 
czasu strzałami Arabów, nie ustaje 
praca wewnętrzna, zmierzająca do re 
alizacji państwa _ palestyńskiego. 
Przed paru dniami Chwila lwowska 
zamieściła ciekawy artykuł na temat 
kiedy powstanie państwo  pałestyń- 
skie i pierwszy tymczasowy rząd ży- 
dowski? 

Nowy plan podziału Palestvny (na 
leży przypuszczać dogodniejszy . dla 
żydów) zostanie przedłożony rządowi 
angielskiemu już w marcu 1938 roku. 
W tym samym miesiącu projekt zosta 
nie przedłożony parlamentowi angiel 
skiemu, w następnym miesiącu, zaś 
Lidze Narodów. Latem wypowie się 
w sprawie podziału Kongres Palestvń 
ski, poczym już w jesieni 1938 r. An 
glicy powołają do życia pierwszy tym 

*czasowv rząd żydowski. 

Ponieważ instytucje przez które 
przechodzi sprawa żydowska odzna- 
czają się zmysłem kompromisu, nale 
ży się spodziewać, że wszystko pój- 
dzie gładko. W ten sposób już rok 
19388 może się stać @а Żydów tym ro 
kiem przełomu, jakim się okazał dła 
Polski rok 1918-ty, 

    

* & © 

; Pomimo stanu przejściowego, ja- 
ki przeżywa obecnie Pałestyna i nie- 
pokojów arabskich życie narodowo- 
żydowskie i ogólno - gospodarcze te 
gc małego kraiku nie przestaje się, 
może nie tak gorączkowo jak daw- 
niej, niemniej przeto b. intensywnie 4 
rozwijać. Oto garść cyfr wyjęta z pra 
sy syjonistycznej, 

- Wywóz z Palestyny w pierwszym 
półroczu 1937 roku wzrósł w porów 
naniu do pierwszego półrocza roku 
ubiegłego o 33 proc., w tym wzrost 
wywozu wyrobów przemysłowych 
wynosi 45 proc. Do nortu w Tel Avi 
wie (palestyńska Gdynia) w okresie 
od 1-go stycznia do 1-go września r. 
b. zawinęło już 318 okrętów. Młody 
żydowski port w Tel Avive odebrał 
połowę tonażu arabskiemu Gdańsko 
wi Haifie. Pomimo rozruchów arab 
skich, skierowanych w pierwszym 
rzędzie przeciwko kolonistóm żydów 
skim, Żydowski Fundusz Narodowy 
założył w roku: bieżącym 18 nowych 
osiedli na przestrzeni 40,450 duna- 
mów. 

  

      

Emigracja (z. winy zresztą admini * 
©" stracji okupacyjnej) wykazuje zmaiej 

szenie w porównaniu - do lat ubieg- 
tych. Jednakże pomimo rozruchów 
przybyło_do Palestyny w pierwszych 
8 miesiącach 7,865 żydów. Jedfakże ' 
w tym niespokojnym roku przyjęło 
obywatelstwo palestyńskie 11,362 ży 
dów, wobec 8,171 żydów w roku u- 
biegłym. Ogromnie intensywnie roz- 
wija się w Palestynie ruch snółdziel 
czy. Spółdzielni jest-około 150. Cały 
szereg spółdzielni przemysłowych. 
szczególnie w branży budowlanej i 
drukarskiej należy do największych 
t najbogatszych tego rodzaju przed- 
s ębiorstw w kraju. Piekarnia np. w 

„Tel Aviv pokrywa okoio 20 proc. za 
potrzebowania, 

Jak widać zanika w Palestynie od 
wieczny typ kramikarza —indywidu 
alisty, tak charaktervstyczny dła ży 
dowskiego ghetta w Europie. Jest rze 
czą wielce charakterysivezna, že jed 
ną z największych spółdzielni pale 

toczonego czterema palami, zespolo- 
nymi ze sobą przy pomocy poprze- 
czek — wygląda jak rusztowanie do 
posążku Matki Bożej, trzymającej 
Chrystusika w wysoko podniesionych 
ramionach. Rzeźba jest ładna, ale, w 
porównaniu z wieżą, na której zy- 
cie stoi — tak mała, że podziwiać ją 
można tylko z tarasu niemieckiego 
pawilonu. Oprócz rzeźby wieżę 
zdobią cztery medale z napisem: 
„Pax* Wysoko umieszczone, rów- 
nież drewniane, a więc — w kolorze 
idealnie ochronnym —- wypadły tak 
dyskretnie. że trzeba sokolich oczu, 
aby je wytropić. 

Wnętrzem — pawilon Pontyfikal- 
uy nie wiele różni się od innych, za- 
granicznych stoisk. Ten sam rodzaj 
teklamy: freski propagandowej tre- 

ści, wykresy, stytystyki fotosy. Mię- 
dzy innymi — wielki, fotograficzny 
teportaż z igrzysk sportowych: chłop 
cy w majteczkach gimnastycznych, 
dziewczęta, wspaniale sprężone w 
BO skąpo osłonięte trykotem. Na- ni apa Ya ciele zdrowa du- 
neš 48.02 sk ecz jasnym jest rów 

L » Ze Skoro sportu nie udało 
się wykląć — mądrze było go zaadop- 
lowač. 

_ W podziemiach, za odpowiednią 
" dopłatą, można obejrzeć rekonstruk- 

eję klasztoru. Wzdłuż drewnianej ga- 

  

  

styńskich, jest spół. Hamaszbir, sprze 
dająca maszyny rolnicze, 

Cytry te i fakty świadczą najlepiej 
o żywiołowym i niepcwstrzymanym 
przez rozruchy arabskie rozwoju Pa 
lestyny. Niestety fakty te nie docho- 
dzą do Świadomości społeczeństwa 
polskiego, a zwłaszcza młodzieży pol 
skiej. Jakaś tajemnicza ręka usiłuje 
przedstawić Palestynę, mniejwięcej 
tek, jak Sienkiewicz Ukrainę, po klę 
sce pod Korsuniem. Palestyński Pat 
rejestruje sumiennie każdy strzał od“ 

dany do nocnego stróża.pomarańczar 
ni, ale jakoś zapomina o faktach do 
datnich. W społeczeństwie polskim 
(nie wiemy również co piszą żargo- 
nówki), ktoś stara się wytworzyć prze 
konanie, że Palestyna jest przedsię- 
wzięciem niepoważnym, które prę- 
dzej, czy później zostanie zlikwidowa 
ne przez ruch Panarabski. 

Wypowiadaliśmy niejednokrotni2 
wiarę w twórczą siłę sjonizmu i cie- 
szymy się, że cyfry, co miesiąc niemal 
potwierdzają nasze przekonania Nie 
stety, z pośród publicystów polskici. 
mało kto idzie w ślady K. Pruszyń. 
skiego  Codzienne obcowanie z ghel * 
to, brak znajomości żydowskich Śro 
dowisk zachodnio - europejskich nie 
pozwała na naisłusznieisze przypusz 

czenie, że oto po wielu latach od. adza 
się nowa rennhtką genueńska w hc- 
hraiskim wydaniu. 

Nie ulega wątpliwości, że tak sa 

mo jak polski ruch niepodległościo- 
wy. syjonizm rozwija się głównie 
wśród młodych i tak samo istnicje u 
goda wśród starych, jak istniała on- 
giś, w społeczeństwie polskim 

Czy problem emigracyjny pozosta 
ie w sprzeczności z problemem Pale 
styny? 

Odpowiedż na te pytanie. daje p 
Gotleb w „Naszym Przeglądzie” z dA. 
26 listopada w art. „Możliwości kolo 

nizacyjne w Kenii", 
Pisze p. Gotleb: 
„Wskazalem już swego czasu .na 

to, że kolonizacja żydowska w Kenii 
(gdzie istnieją olbrzymie rezerwy 
gruntów a nie ma żadnych ograniczeń 

obrotu ziemią!) mogłaby się odbyć je 
dynie pod kontrołą odpowiedzialnej 
organizacji, która zajmowałaby się fa 
chowym przysposobieniem imigran- 
tów a zarazem dostarczyłaby wiel- 
kich kapitałów dla prowadzenia syste 
matycznej „kolonizacji. Dopiero pó 
riej mógłby nastąpić okres masowej 
imigracji osób poszukujących pracy. 

Chciałbym jeszcze zaznaczyć. na 
co już swego czasu zwróciłem uwagę, 
że ewentualna kolonizacja Kenii nie 
pozostawałaby w żadnej sprzeczności 
z dziełem odbudowy Palestyny, sdyż 
niewiadomo czy w ramach wicikiego 
związku narodów Imperium Brytyj- 
skiego Kenia sko!onizowana przez ży 
dów nie odgrywałaby w przyszłości 
w stosunku do naństwa żydowskiego 
w Palestynie roli kołonii*. 

i i 

  

  

  

   

Jak widzimy wszystkie trudności 
fakie się nagromadziłv przy rozwiaza 
niu problematu starego i nowego ży 

cia narodowości żydowskiej nie są by 
najmniej jakimś wezłem sordvjskim 
Energia i dobra wola zarówno na te 
renie zewnętrznym, jak i wewnetrz- 

nym mogłyby zagadnienie to rozwią- 
zać zatówno z pożytkiem dla Polski. 
jak i dla odbudowanej żydowskiej sie 
dzibv narodowej. lecz.   

ierii ciągną się cele wszystkich zako- 
nów, a na końcu mieści się refek- 
tarz. Zastawa stołu i prymitywność 
sprzętów przypominają już niemal 
szekspirowski teatr. 

W pokazowej celi własnego bract- 
wa, bosy Franciszkanin sprzedaje wi- 
zerunki swego patrona. Chór mło- 
dzieńców w biatych komżach odrywa 
od niego klientelę. Mnich zerka na 
zegarek i zaczyna pakować swój to- 

war. 
Przyglądam się celi. Jest w niej 

miedniczka z gliny i dzbanuszek wo- 
dy. Mała. recznika i wiadra brak. 

— To wszystko, co macie, żeby się 

umyć? — zapytuję Franciszkanina. 
— Ależ skąd! — Śmieie sie. szeze- 

rze ubawiony — we wszystkich klasz 
torach są łazienki i natryski, a to 

to tylko symbole. 
Wsłuchuję się w jego sposób mó- 

  

wienia, tak specyficznie francuski, 
potoczysty, uprzejmy, najzupełniej 
świecki. 

Przypomina mi się mniszka, którą 
widziałam w pawilonie biżuterii przed 
wystawą klejnotów. Mówiła o nich 
jakiemuś panu, który jej towarzyszył. 
Mówiła z dużą znajomością rzeczy i 
jawnym zachwytem. Podziwiała bry- 
lanty i perły z taką samą swobodą. z 
jaką podziwiałaby motvle, kwiatv. 
lvb piękne obrazy religijnej treści.   

„KURJER WILEŃSKI* 5 XIL 1937 

  

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH KUPNEM Ф 
RADIOODBIORNIKA PROSIMY O POFATYGOWANIE 
SIĘ DO NAJBLIŽSZEGO PUNKTU SPRZEDAŽY 
ODBIORNIKOW PHILIPSA CELEM PRZESLUCHANIA 
SPECJALNEJ PŁYTY GRAMOFONOWEJ PHILIPSA. 

PŁYTA TA PODAJE BARDZO WAŻNE INFORMACJE, 
DOTYCZĄCE NOWEGO REWELACYJNEGO ODBIORNIKA 

PHILIPS Oż4że.4-88 
| | 
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Projektówana zniżka 
cen maki i chleba 

Władze administracyjne prowadzą obec- 

nie akcję w kierunku zniżenia cen na mąkę 

żytnią 65-procentową. Jak się dowiaduje 

my, ceny na ten artykuł ułegną zniżce (praw 

dopodobnie o 1 grosz na kilogramie) już w 

początkach przyszłego tygodnia. 

Jednocześnie ma potanieć w takim sa: 

mym stosunku chleb pytlowy odpowiednie- 

go gatunku. 
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ВОЗНОНОВЕМОСРЕО ВЕСЕ ПУНОЙ RE ZZOWCAIOCZERKY 

Wzrost bezrobocia 
w W'inie 

Wobec zakończenia sezonu budowlanego 
I niektórych robót inwestycyjnych w mieś- 
cie, zanotowano poważny wzrost bezro- 
bocia. W ciągu ub. dekady utraciło pracę 
z górą 300 osób. Cbecnie Wilno liczy 
około 6.200 bezrobotnych w tej liczbie 
1975 bezrobotnych umysłowych, okoła 
2 tys. kobiet i z górą 1000 kwalifikowa- 
nych robotników. 

Nowe drogi w woj. wileńskim 
Tegoroczny sezon budowy dróg w po- 

wiatach woj. wileńskiego był najbardziej 
ożywionym rokiem za ostatni 10-letni 
okres. Zbudowano około 300 km nowych 
dróg. Najwięcej dróg bitych otrzymał po- 
wiał święciański i wileńsko-irocki, 

Szczegółowy plan tegorocznych robół | 
drogowych przedłożono p. wojewodzie 
wileńskiemu L. Bociańskiemu, który w dn. 
14 bm. na posiedzeniu Wil. Rady Woje- 
wódzkiej wyczerpująco zreferuje popra- 
wę słanu naszych dróg. 

  

  

BILETY KOLEJOWE 

  

Jej ubiór zakonny stał się nagle jej 
sprawą czysto prywatną, absolutnie 
nietykalną, niemającą nic do rzeczy. 
Pomiędzy nami była już nie tyłe za- 
konnica, co człowiek nam równy, to 
znaczy—nie wywyższający się ponad 
ludzką niedoskonałość ani nie kulący 
się w programowej pokorze. 

Tego samego dnia zobaczyłam na 
ulicy żebraka. Siedział na trotuarze 
skulony. Kiedy dałam mu franka — 
wypowiedział parę słów podzięki z 
elegancją i swobodą właściwą inteli- 
gentom świetnie towarzysko wyrobio 
nym. A był to prosty, niewykśztałco 
ny człowiek. | e = 

    

Skąd owe, na każdym. kroku doz | 
nawane we Francji złudzenie ogólnej 
równości, która jest przecież w głęb- 
szej istocie swojej nieosiągalna, a 
więc może być tyłko pozorna? 

Cudowny „Pigmalion* Bernarda 

Schaw dawno tę zagadkę rozwiązał | 
Tylko różnica sposobu: wyrażania się 
podtrzymuje kastowość. 

Ale właśnie takie całkowite ujed 
nostajnienie ludzkiej mowy, jedno- 
czące wszystkie poziomy umysłów — 
wymaga olbrzymiej kultury. Nic tedy 
dziwnego że Francja od wieków przo 
duje światu i długo jeszcze będzie 
przodować. 

Maria Milkiewiczowa.   
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Listy do Redakcii: 

O zmianę systemu 
gry loterylnej 

Zauważyłem na łamach prasy dyskusję 

na temat, „utrzymać, czy zmienić plan gry 

Lolerii Państwowej? 

Uważam, że obecny system gry należała 

by zmienić. Mówię to może z dość egoistyca 

nego punktu widzenia, ponieważ już od dłuź 

szego czasu nawet stawki nie wygrałem. Czy 

to tylko brak szczęścia, czy też obecny sy- 

stem zmniejszył moje szanse? Myślę, że I je 

dno i drugie. Może jednak uśmiechnęłoby się 

do mnie szczęście, gdyby plan był inny. 

Byłoby ideałem, gdyby każdy prawie los 

wygrywał. Mielibyśmy „my gracze loteryj 

ni”, wtedy zawsze dobry humor. Co należato 

by zreformować w systemie loteryjnym? Me 
Im zdaniem za dużo jest wygranych wiel- 

kich i to zbyt wielkich. W każdej klasie ma 

my jedną wygraną po 100 tysięcy złotych, w 

czwartej nawet dwie, no i milion dła wybrań 

ców losu. Poza tym jest 6 wygranych po 75 

tysięcy. 

Czy nie lepiej hyłoby te wielkie wygrane 

rozparcelować na szereg mniejszych alba 

choć trochę zmniejszyć? Musimy sobie uprzy 

tcmnič, że już 50 lub 100 złotych, to w na- 

szych warunkach „kawał grosza”, który ma 

że wydatnie podeprzeć budżet miesięczny u 

rzednika, robotnika, kupca, czy też człowie 

ka. wykonującego wolny z wód. Bo prze- 
cież i w naszych wolnych zawodach się nie 

przelewa. 

Jak wiadomo, najwięcej graczy kupuja 

ćwartkę losu. Już przy wygranej 250 zło- 

tych, gracz otrzymuje po potrąceniu 20 pra 

cent na rzecz skarbu państwa, 50 zł, przy 

wygranej 500 zł. — 100 zł. i t. d. Już le wy, 

giane dają satysfakcję. Większe wygrane 

sprawiają jeszcze większą radość i nikt się 

nie gniewa, że nie wygrał kilkunastu tysię 

cy. Należałoby zatem zreformować łe wygra 

ne milionowe i stutysięczne, a z sum w tem 

spcsób uzyskanych możnaby powiększyć 

ilcść wygranych po 250, 500 i 100 zł. orax 

ewentualnie po 5.000 zł., utrzymując w da 

tychczasowej wysokości wygrane od 10 ty 

sięcy do 50 tysięcy złotych, 

Racz przyjąć, Szanowny Panie Redakto+ 

tze wyrazy wysokiego poważania ! 

Dr. J. R. 

  

Aresztowanie hr. Rzewuskiego | 
Wczoraj donieśliśmy o fym, że władze | znany w Wilnie w kołach towarzyskich 

śledcze wpadły na irop skandalicznej afe- 
ry obyczajowej, polegającej na deprawo- 
niu uczniów. 

Jak się obecnie dowiadujemy w zwią- 
zku z dalszym dochodzeniem, prowadzo- 
nym w fej sprawie, został aresztowany 

hrabia Rzewuski. 
W clągu ub. dwóch dni przesłuchano 

w tej sprawie szereg uczniów glmnazjałe 
nych. . 

Ze wzgliju na dobro śledztwa nie 
możemy na razie przytoczyć bliższych 
szczegółów. c.
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SUCHARD 

Odprawa oddziałów 
0.Z.N. 

Odbyla się w Nieświeżu jednodniowa 
odprawa przewodniczących organizacyj 
wiejskich oddziałów OZN z całego po- 
wiałtu. Odprawę prowadził prezes inż. B. 
Boguszewski, Przewodniczący kolejna zo- 
brazowali syłuację OZN na swoich obsza- 
rach i złożyli sprawozdanie z wykonanych 
prac. W toku dyskusj: omówiono i uprosz 
czono niektóre czynności organizacyjne, 

dostosowując je do warunków lokalnych. 
Ponadło  posłanowiono przeprowadzić 
propagandę, by jak najwięcej kupców 
i rzemieślników przybyło do Nieświeża na 
powiatowy zjazd w dniu 12 bm. 

Z.bran'e organizacyjne 0.N. 
w Ejssysztach 

W. dniu 28 listopada br. odbyło się w 
iwietlicy Zw. Sfrzeleckiego w  Ejszysz- 

kach zebranie organizacyjne oddziału 
gminnego OZN. 

Na zebraniu wyłoniono zarząd oddzia 

    

łu w nasłępującym składzie: Serbej Anto . 
ni — prezes, Szalewicz Adam — wicepre 
zes, Golimont Słanisław — skarbnik, Go 
łowiecki Stanisław -— | sekretarz. Malła 
Antoni I! sekretarz. 

Uroczyste poświęcenie blałostoc- 
kiego Un'wersytetn Wiej sk 6g0 

w pow. wołtowyskim 
W niedzielę 5 grudnia rb. w małej 

miejscowości Żerna pow. wołkowyskiego 
oddalonej o 6 klm. od miasteczka Zelwy 
odbędzie się wielka i podniosła uroczys 
łość poświęcenia i otwarcia, mieszczące- 
go się w tejże miejscowości Białosłockie- 

«go Uniwersytełu Wiejskiego. 
Uroczystość powyższą organizują To- 

" warzystwo Uniwersytetów Wiejskich woj. 
białosłockiego I kierownictwo wspomnia 
nego Uniwersyłelu Wiejskiego w Żernej. 

Program uroczystości przewiduje: — 
godz. 10 — Nabożeństwo w kaplicy Unl- 
wersytelu. Godz. *1-—Zagajenie, kłórego 
dokona przewodniczący Tow. Uniwersyte 
łów Wiejskich woj. białostockiego p. Wi. 
Kościuch. Cele I zadania Białostockiego 
Uniwersytetu Wiejskiego w Żernej — o- 
mówi kierownik Uniwersyiełu p. J. Želaz 
my. Następnie nastąpią przemówienia go 
ści i wspólny posiłek. Godz. 14 — Część 
artystyczna przy współudziale słuchaczy 
Uniwersytetu, Szkoły Rolniczej w jezior 
nicy | zorganizowanej Młodzieży Wiej- 
skiej z okolicy. 

Na uroczystość powyższą oprócz spo- 
' łeczeństwa miejscowego mają przybyć 
* przedstawiciele rządu z Warszawy, woj. 
białostocki p, Ostaszewski | szereg innych. 

Na pograniczu grasują 
wiiki 

Z Turmont donoszą że przy zbiegu 
trzech granic: polsko-lifawsko-łofewskiej 
w rejonie lezioros pojawiły się większe 
słada wilków. Mieszkańcy pogranicznych 
wiosek i zaścianków zwrócili się do władz 
granicznych z prośbą o zezwolenie na 
urządzanie ovław na szkodników i o u- 
dzielenie im pcemocy w. wyłępieniu 
wilków. 

2 bm. urządzono pierwszą wielką ob- 
Jawę na wilki i zastrzelono 7 szkodników.   

„KURJER WILEŃSKI* 5 XIL 1937 

0 inwestycjach intelektualnych 
na posiedzeniu T-wa Rozwoju Ziem Wschodn. 

W dh. 1 bm, odbyło się w Wilnie po- 
siedzenie z.'ządu okręgu wileńskiego 
T-wa Rozwoju Ziem Wschodnich pod 
przewodniciwem prezesa okręgu p. dyr. 
Tadeusza Miskiewicza w obecności człon 
ka zarządu głównego p. dyr. P. Jaroc- 
kiego, na którym m. in. przeprowadzono 
dyskusję nad zagadnieniem potrzeb in- 
westycyjnych województwa wileńskiego, 
przy czym podkreślono konieczność naj- 
większych wysiłków w kierunku realizacji 
szerokich zamierzeń w dziedzinie inwes- 
tycji drogowyck I w dziedzinie elektryfi- 
kacji powiałów, posiadających odpowied 
nie siły wodne. 

Ożywioną wymianę zdań przeprowa- 

dzono na ile referału p. prof, J. Jacmina 
„O koniecznych inwestycjach intelektual- 
nych za ziemiach wschodnich”,  Uchwa- 
lono referat p. prof. Jaemina wydać 
drukiem. 

Następnie po wysłuchaniu specjalnego 
referału o przebiegu prac organizacyj- 
nych Kas Chrześcijańskich Bezprocento- 
wego "redytu, uchwalono poprzeć " mia 
rodajnych czynników słarania w kierunku 
zasilenia kas w znaczniejsze środki obro- 
łowe, 

W wyniku przeprowadzonych wybo» 
rów uzupełniających na członka Zarządu 
Okręgu zosłał wybrany p. dyr. Wacław 
Gajewski. i 

Dwie nowe placówki przemysłowe 
otwarte zostaną podczas pobytu 

w Wilnie wiceprem. Kwiatkowskiego 
Przeniesiona niedawno z Bezdan do 

N. Wilejki mechaniczna fabryka obróbki 
włókna lnianego w tych dniach kończy 
monłaż maszyn w nowym obszernym lo 
kalu fabrycznym. 

Zakład łen dzięki swym urządzeniom 
ma być nastawiony na szeroką produkcję. 

Podczas pobyłu w Wilnie p. wicepre 

miera Kwiałkowskiego, który przybędzie 
na poświęcenie gmachu PKO., zamierzo 
ne jest otwarcie tego zakładu. 

Poza łym przewiduje się również w 
łymże czasie otwarcie wykończonej już 
fabryki przetworów mięsnych w N, Wilej 

се, 

Uczniowie žądają ghetta 
Zbiorowy list uczniów gimn. im. króla Zygmunta Augusta 

Jak nas Informoją,. 300 uczniów gim- ' bą o wyznaczenie oddzielnych miejsc dla 

nazjum Zygmunta Augusta zwróciło "ię ze 
zblorowym listem do dyrektora Glmna- 
jum im. Króla Zygmunta Augusta z proś.   

uczniów Żydów. 
Zbłorowy ten list zaopeirzony jest w 

nazwiska I adresy wszystkich 300 uczniów. 

Samoloty amerykańskie 
na linii Warszawa — 

Jak się dowiadujemy, Dyrekcja Linii 
Lolniczych „Loł”* zamierza z wiosną roku 
przyszłego uruchomić na linii Warszawa— 
Wilno — Ryga—Tallin — Helsingfors dwa 
14-osobowe samoloty typu amerykańskie 

go „LockheJ-Electra”. 
Samoloły te zostały zakupione w Ame- 

Wilno — Tallin 
ryce przez specjalnie wydelegowaną ko- 

misję z ramienia dyrekcji „„Lołu”. 

Będą to samoloły znacznie większe od 

dotychczas kursujących u nas, bowiem s8- 
moloły obecnie kursujące obliczone są 
jedynie na pomieszczenie 8 osób. 

 ARTRETYZM 
POWSTAJE WSKUTEK ZŁEJ PRZEMIANY MATERU. 

Zanieczyszczona krew może po- | troby i nerek. Dwudziestoletnie doś- 

wodować szereg rozmaitych dolegli- 

wości, bóle artretyczne, wzdęcia, od- 

bijania, bó: w wątrobie, niesmak w 

ustach, brak apetytu, skłonność do 

tycia, plamy i wyrzuty na skórze 

CHOROBY ZŁEJ PRZEMIANY MA- 

TERFH NISZCZĄ ORGANIZM I PRZY 
ŚPIESZAJĄ STAROŚĆ. 

Racjonalną, zgodną z naturą ku- 

racją jest normowanie czynności wą- 

wiadezenie wykazało, że w chorobach 
a tle złej przemiany materii, chro- 

nicznego zaparcia, kamieniach żółcio 
wych, żółtaczce, artretyzmie ma Zza- 

stosowanie  „Cholekinaza* RB. Nie- 
mojewskiego. 

Broszury bezpłatne wysyła :abor. 
fiz. chem. Cholekinaza H. Niemojew- 
skiego, Warszawa, Nowy Świat 5 oraz 
apteki i składy apteczne. 

Artysta fotograf L. Siemaszko 

otworzył sklep arty: ułów fot. 
Wczoraj byliśmy świadkami uroczysło- 

ści poświęcenia nowego sklepu artykułów 

fotograficznych i pracowni robót amator- 

skich Leonarda. Siemaszki. 
Nazwisko artysty fotografa L. Siemasz- 

ki znane jest w całej Polsce. Jako fołograł 

artysta dał się poznać doskonale, a przez 
jego piękne prace artystyczne propago- 

wane było stale Wilno. Siemaszko ma 
wspaniałe kolekcje starego Wilna, jak rów 
nież porłreły zasłużonych osobisłości z 

Pierwszym Marszałkiem Polski Józefem 

Piłsudskim na czele. 
Pracownia arłystyczna przy ul. Wiel- 

kiej nie zzspakajała ambicji artystycznych 

p Siemaszki, który od dawna już zamie- 

rzał otworzyć polską placówkę fotogra- 

ficzną w Wilnie, Wczoraj właśnie nastąpi- 

ło uroczysłe otwarcie skłepu. Trzeba przy- 

znać, że w Wilnie wyczuwało się brak 
solidnej, chrześcijańskiej firmy fotograficz 

nej, która udzielałaby jednocześnie ta- 

chowych porad dla amatorów fotogiałów 

Walka ze zniżką cen trzody chlewnej 
Ostatnio na rynkach pow. dziśnieńskie- 

go dało się zauważyć zwiększoną podaż 
trzody chlewnej przy jednoczesnym 
zmniejszeniu się popytu, wskutek czego 
zakupowany bywa słosunkowo niewielki 

' odsetek dowożonego na rynki żywca. 
Aby umożliwić rolnikom zbył trzody 
chlewnej, spółdzielnia Rolnik w Głębo- 
kiem uzyskała w zarządzie miejski» w 
Głębokiem prawo wyłączności na ubój 
w rzeźni miejskiej w ciągu trzech dni w 
łygodniu i od dnia 2 bm, przystąpiła do 
zakupu żywca. Tygodniowy zakup trzody 
chlewnej przewidziany jesł do 200 sztuk. 

W dniu 2 bm. na rynku w Głębokiem za- 
kupiono 92 szłuki trzody chlewnej, pła- 
cąc w granicach od 70 do 88 gr za 1 kg 

zynowana będzie w chłodni przy rzeźni 
do czasu wyszukania odpowiedniego 
rynku zbytu, mięso zaś będzie wysyłane 
na rynki krajowe.   

i wykonywałaby zdjęcia z zakresu smator- 

skich fotografii, 
Sklep mieści się przy ul. A. Mickiewi- 

cza 5. Przy sklepie istnieje laboratorium 
fotograficzne. 

Uroczysłość poświęcenia sklepu po- 

przedzona została nabożeństwem odpra- 
wionym w kościele Św. Kazimierza przez 
ks. dr Kazimierza Kucharskiego. Aktu zaś 
poświęcenia dokonał ks. A. Mościcki, 

Nowootwariej placówce życzymy po- 

wodzenia i rozwoju. 

Bopierajcie pierwszą w Kraju Opdł- 

dzielnię Śrzeciwgrużliczą w powiecie 

wileńsko - trockim 2 

Europejski rekord 
wielkości łososia 

W ych dnłach rybacy kłajpedzcy w 

zatoce kurońskiej przy ujściu Niemna zła- 

pali kilkadziesiąt olbrzymich łososi, z któ- 

rych największy ważył ok. 40 kg. Złapany 

w Europie największy łosoś ważył ok. 35 

kg., obecnie jednak ostatnio złapany ło- 

soś „pobił rekord, europejski”. 

OEG TPS KTE ETO TSS TSS DBS ВЕЛУЕ ЕЫН 

Katastroialny brak paszy 

Chłopi zabijają bydło 
Przed kilkoma dniami pisaliśmy o ka 

fastrofalnym braku paszy ka wsi w wojew. 
nowogródzkim oraz niskich cenach na by 
dło. Obecnie, w związku z tym, chłopi, 
nie chcąc sprzedawać za bezcen bydła, 
zabijają je. W rezuliacie po 1 miesiącu 

żywea. Słonina z zabijanych sztuk maga- | takiego zjawiska dopływ mleka do mle- 

czerń spadł o blisko 50 proc., zaś ceny 
na mięso wołowe I cielęce, obniżyły się 
blisko o 15 proc. Jak będzie dalej trudno 
przewidzieć, znawcy stosunków mieczar- 
skich twierdzą, że produkty nablałowe 
będą tego roku b. drogie.     

43 RADIO-MOTOR 
Wielka 10. Tel. 24-01. 
  

Zmarł w Wilnie ks. Iwanidze 
W Wilnie znana była dobrze egzo- 

tyczna postać księcia gruzińskiego Inży- 
niera Iwanidze. Wysoki "rzysiojny, ubra- 
ny często w kaukaską „czerkieskę” o wy- 
biinej urodzie wschodniej, rzucał się 
wszystkim w oczy, zwracając powszechną 
uwagę. 

Ojciec ks, Iwanidze był generałem car 
skim 3 przebywał 
czasu na dw. rze Mikołaja Il-go. Na Kau- 
kazie posiadał olbrzymie dobra, ocenia- 
ne na miliony rubli w złocie. 

Młody twanidze służył w gwardii car- 
skiej, zaś po wybuchu rewolucji, przyłą- 
czył się do blałych armil. 

Potem zbległ za granicę, zabierając 
ze sobą rodowe klejnoty. Ks. Iwanidze 
podróżował po całym świecie, Był w In- 
dlach, w Ameryce, w Paryżu i Londynie, 
  

przez dłuższy okres“ 

wreszcie przybył do Polski, by oddać się 
pracy zawodowej. W Wilnie, wstąpił do 
pewnej s-ki inżynierów i zamieszkał sa- 
mofnie przy ul. Chocimskiej 15. 

Kaukaski książę cieszył się w Wilnie 
wielką popularnością wśród niewiast, któ- 
re porywała jego egzotyczna uroda. 

W ub. miesiącu ks. Iwanidze ciężko 
chory przebywał w separatce szpiłala Św. 
Jakuba. Do separaiki stale przychodziły 
znajome camy, z kiórych prawie Fażda 
prosiła chorego o poślubienie jej na łożu 
śmierci, aby mogła uzyskać tytuł księż- 
niczki | ewentualni> wejść w posiadanie 

jego włości, położonych w Gruzil, gdy- 
by w Rosji zmienił się ustrój. Ks. iwani- 
dze na propozycje te nie zgodził się.   Przed kilku dniami ks. Iwenidze 

zmarł. 10). 
RERURRGEDKĄ 

Wiadomości radiowe 
AUDYCJE RADIOWE W DNIU URODZIN 

PIERWSZEGO MARSZAŁKA POLSKI. 

5 grudnia — dzień urodzin Pierwszego 

Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego jest ob 

chodzony uroczyście w Polskim Radio, 

Audycje tego dnia poświęcone wielkiemu 

"Twórcy Odrodzonej Polski rozpocznie Wil- 

no, o godz. 8,30 pieśniami Ziemi Wileńskiej 
w wykonaniu chóru „Pro Arte" i chóru szkol 

nego. Następnie Tadeusz Łopalewski mówić 

bedzie o Marszałku Piłsudskim i jegó rodzin 
nych stronach, a więc o Zułowie, o wielkim 

przywiązaniu Marszałka do ziemi, na której 

spędził swą młodość i nieustannej jego łącz 

ności za życia z tą ziemią. 

Q godz. 9.15 z Kaplicy w Ostrej Bramie 

gdzie zwycięski Wódz dziękował Bogurodzi 
ty za odzyskanie Wilna, transmitowane be 

dzie uroczyste nabożeństwo, podczas które 

go kazanie wygłosi kapelan wileńskiego gar 

nizonu ks. dr. P, Śledziewski. 
O godz. 15.45 odczyt dla młodzieży © 

Marszałku Piłsudskim, jaka wychowawcy 
pclskiej młodzieży, wygłosi dr. Piotr Dąbrow 

ski. 
Odcinek programowy między godz. 17.00 

a 19.30 stanowić będzie pewnego rodza'u ca 

lość, zawierającą audycje ka uczczeniu pa 

mięci Pierwszego Marszałka Polski. 

O godz. 17.00 orkiestra Polskiego Radia 

pod dyr. Grzegorza Fitelberga odegra rapso 

dję litewską, Mieczysława Karłowicza. na- 

stępnie o godz. 17.20 odczytane zostaną frag 
menty z pism Marszałka, w których mówi On 

o swoim życiu. Fragmenty wybrał i opatrzył 

komentarzami prof. Henryk Mościeki, O go 

dzinie 18.00 koncert p. t. „Od Warszawian- 

k' do I-szej Brygady" obejmie melodie i pieš 
ni bojowników o wolność. O godz. 19.00 na 

dany będzie Rapsod Poetycki ułożony z wier 

szy Kazimiery NRłakowiczówny z muzyką Ja 

na Maklakiewicza, p. t. „W cieniu wiełkoś- 

ci"; tym razem liryczne i bohaterskie wier- 

sze znakomitej poetki złożą się na montaż 

o przejmującym wyrazie i mocnej linii dy 

namicznej. 

TYDZIEŃ ŚLĄSKI W PROGRAMACH 
RADIOWYCH. 

Z okazji dziesięciolecia istnienia Rozgłoś- 

n. Katowickiej organizuje Polskie Radio w 

tygodniu bieżącym szereg audycyj poświęco- 

nych dzielnicy śląskiej, 

W niedzielę, dnia 5 grudnia o godz. 13,80 

„Muzyka obiadowa” w wykonaniu orkiestry 

dętej huty „Pokój”, orkiestry mandolinistów 

oraz solistów trapsmitowana będzie z Kato- 

wie. 

W poniedziałek o godz. 16,15 usłyszą Ta- 

diosłuchacze śląską kapelę ludową, we wto- 

rek o godz. 19,30 wieniec pieśni górniczych 

w wykonaniu chóru K. F. W. w opracowa- 

niu Henryka Niczego, W środę o godz. 12,03 
"nadają Katowice na fali ogólnopolskiej po- 

ranek symfoniczny, o godz. 15,46 audycję 

dła dzieci w opracowaniu MH. Tymienieckiej 

+ W. Muzyka-Žmudzkiego p. t: „Dzieci z ca- 

lej Polski na swaczynie u Dorotki* w wyko- 

asniu Kukiełek Słąskich. Również przed mi- 

krofonem katowickim wystąpi z krótkim re- 

ciłałem skrzyptowym Józef Salacz o godz. 

1,15. Tegoź dnia o godz. 19,15 chór miesza- 

ny K. P. W. wykona wieniec pieśni Śląska 

Cieszyńskiego. 

Czwartek zawiera równieź kilka audycyj 

z Katowie: koncert rozrywkowy w wykona- 

niu Tria Salonowego o godz. 16,6, o godz. 

16,00 słuchowisko p. L. „Na miedzy”, zradio- 

fenizowane według Gustawa: Morcinka, któ- 

re wykona zcspół artystów teatru im. Stani- 

sława Wyspiańskiego, poza tym o godz. 19.25 

koncert chóru polskiego ze Śłąska Opolskie- 

ge i wreszcie o godz. 21,45 szkie literacki 

Zcfii Kossak-Szczuckiej p. t. „Śląsk tematem 
literackim“. 

W piątek, dnia 10 grudnia Rozgłośnia Ka- 

towieka organizuję koncert zawierający nie 

znane pieśni ludowe śląskie w wykonaniu 

chóru męskiego Stowarzyszenia Pracowni- 

ków m. Katowie pod dyr. L. Jantekiego. Kor 

zert ten odbędzie się o godz. 19,30. 

W sobotę, o godz. 16,15 wystąpią katowic 

ty soliści w krótkim koncercie. Będzie ta 

śpiewaczką Halina Hrabi-Szałkiewiczowa i 

pianista Aleksander Brechocki. Wesoła au- 

dycja folklorystyczna 'o charakterze muzy- 

czno - słownym p. i, „10 lat berėw i bojek 

Śląskich Karlika >, Kacyndra“ 0 godz. 21,30 

zbliży słuchaczy do folkloru šląskiego. 

PODWIECZOREK PRZY MIKROFONIE. 

Baczność! Wilnianki i Wilnianie. Nie- 
wiele już pozostało karł wstępu na pod- 

włeczorek przy mikrofonie. Otrzymać je 

można w niedzielę u Rudnickiego (Mic- 
kiewicza 1) a co dzień w lokałach Z.P.O.K. 

(Jagiellońska 3/5 i Zamkowa 26). 

Śpieszcie zapewnić sobie możność wy 
śmieniiego spędzenia wieczoru w dniu 12 

grudnia w górnych salonach Georges'a. 
Prosimy o przybywanie wcześniejsze 

(4.30) gdyż o 5-ej zostanie otwarty mi- 

kroton, ' 

— Radio w Izbie — žwiai na przyzbie. 
Taką nazwę nosić będzie wieczór iwielli- 
cowy w wykonaniu zespołu wiejskiego z 
trzech wsi z Brasławszczyzny: Stławiańce, 
Rymszany i Girejsze. Zespół len stanie 
przed wileńskim mikrofonem w niedzielę. 
5 grudnia, o godz. 19,45 i pod kierow- 
nietwem Józefa Swikszcza  zaprezeniuje 
nam swe orkiestry, chóry i solistów. 
RT NS RRT ORAZ ZEK 

Najwyższa w Polsce 

wieża spadochronowa 

  
W obecności przedsławicieli władz pań- 
stwowych, wojskowych i samorządowych 

odbyło się w parku im. Marszałka Piłsud- 

skiego w Łodzi, poświęcenie najwyższej 
w Polsce wieży do skoków spadochro+ 
nowych. Przy wieży czynna jest winda   elekiryczna dla skoczków. 
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KRONIKA 
GRŪOZIEN | Dzis Sabby Op, Nicela 

5 | Jutro Mikołaja, Leoncji 

! 
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| 

| : ji Wschód słońca — g. 7 m. 26 

Niedziela || Zachód słońca — g. 2 m. 52      

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
u Wilnie dnia 4XIŁ 1937 r. 

Ciśnienie 744 
Temperatura średnia — 1 
Temperatura najwyższa -l- 1 
Temperatura najniższa — 4 
Opad 4,0 
Wiatr vschodni 
Tendencja barom.: spadek, nast. -_zrosł 
Uwagi: pochmurno. 

NOWOGRÓDZKA 
— O. Z. N. W związku z „Tygodniem 

Propagandy rzemiosła i handlu chrześci- 
jeńskiego na terenie Nowogródczyzny, 
ukazały się wczoraj w mieście „odezwy”, 
nawołującej obywateli do popierania rze- 
miosła i handlu chrześcijańskiego. 

Dnia 8 bm. odbędzie się na tę intencję 
uroczyste nabożeństwo, a sklepy chrześci 
jeńskie przybrane będą zielenią. 

— Stała komunikacja - Lubczą. Z dn. 
15 bm. pociąg kolejki wąskotorowej z No- 
wogródka do Łubczy będzie odchodził 
todziennie o godz. 17, natomiast z Lub- 
tzy o godz. 6 rano. 

— „Tydzień Miłosierdzia”. Należy- 
stwierdzić, że dochód z Tygodnia Miło- 
łierdzia na rzecz Cariłasu jesł, jak na dzi- 
siejsze ciężkie czasy dobry. W imieniu 
Zarządu „Caritasu“ składam ią drogą ser- 
deczne Bóg Zapłać wszystkim tym, którzy 
w jakikołwiek sposób przyczynili się do 
Uobrego wyniku tego Tygodnia Miłosier- 
dzia, w szczególności: 

1) Władzom państwowym za wydanie 
zezwolenia na urządzenie Tygodnia Mi- 
łosierdzia | za życzliwe jego poparcie. 

2) Spolecz-ūsivvu nowogrėdzkiemu za 
okazanie ofiarności bądz to w gotówce, 
czy też w posłaci fantów na rzecz loterii, 

185 p. hr. O'Rurke z Wsielubia za dar w 
gołówce 100 zł i Wydziałowi Powiatowe- 
mu w Nowogródku w osobie p, starosty 
Milewicza za dar w gołówce 50 zł. 

3) Wszystkim Paniom i Panom za ich 
pracę w kwesłach ulicznych, w kinie 
| urządzeniu loterii fantowej. 

4) Dzierżawcy Kina Miejskiego p. lwie 
nieckiemu za odsłąpienie sali i 3-krotne 
wyświetlenie filmu po cenach ulgowych, 
oraz za bezpłałne oddanie sali na skade- 
mię w święto Chrystusa Króla. 

Za Zarząd 
Prezes Herzog. 

— Sprawozdanic kasowe z „Tygodnia 
Miłosierdzia” w Nowogródku od 24— 
31.X. 1937 r. Dochód: 1) Wyświetlenie 
filmu - 243,04 zł; 2) Kwesły uliczne, w 
kinie i przy kościołach — 323,51 zł; 3) 
Sprzedaż nalepek — 11,40 zł; 4) Loleria 
>— 266,60 zł; 5) Hr. O'Rurke z Wsielubia 
— 100,00 zł; 6) Wydział Powiatowy w 
Nowogródku w osobie p. Starosty Mile- 
wicza — 50.00 zł. 

Razem — 994,55 zł. 
Rozchód: 1) Wypożyczenie i przesył- 

ka filmu — 121,12» zł; 2) Sala kina za 3 

seanse (cena ulgowa) — 47,00 zł; 3) Dru- 
ki, ulotki propagand. i afisze — 30,00 zł; 
4) Podatek do kasy skarb. za loterię — 
22,50 zł; 5) papier. szpiłki | agrafki — 
8,90 zł; 6) 4-kroiny przewóz faniów, sło- 
tów. na miejsce loterii faniowej — 4,00 zł. 

Razem — 253,52 zł. 
Czysty zysk — 741,03 zł przekazano 

na. rzecz „Cariłasu”, 
‚ 

  

Popierajcie placówkę chrześcijańską 
66 

„Biawat Polski 
Sprzedaż bławatów, konfekeli dam- 

skie] t galanteri! 
Lida, Mackiewicza 1 (obok apteki 
po-sejmikowej), Ceny niskie — stałe 

Właściciel I. Miśkiewicz 
  

  

Firma „HALINA, Lida, Suwalska 55 
posiada w wielkim wybo'ze na składzie 
bieliznę damską, męską i dzięcnną, py- 
Jamy, bonjourki, swetry, - szłafroki 1 inne 
nowości sezonu. Ceny stałe lecz niskie 

Właścicieł M. Ślusarczyk 

    

Najkorzystniej i najtaniej Корщету 
w firmie chrześcijańskiej 

„Bławat Poznański" 
Lida — Rynek 

Ceny stałe Staranna obsługa     

  

LIDZKA 
— Zebranie Stowarzyszenia Kuptów Pol- 

skieb. W dniu 5 bm, o godz. 13-ej w lokalu 
„Swkoła* przy ul. Sokołej 4 odbędzie się nad 

zwyczajne wałne zebranie członków Stowa- 
rzyszenia Kupców Polskich w Lidzie, 

— Skazanie defraudanta. Sąd Okrę- 
gowy w Lidzie rozpatrzył sprawę Tome 
sza Grygielewicza, b. kierownika egencji 

poczłowej w Werenowie, oskarżonego o 
sprzeniewierzenie pieniężne w kwocie 

148 zł. 
Sąd skazał T. Grygielewicza na 3 lata   

więzienia z pozbawieniem praw na lat 5 
Oskarżał prokurator Pigulewsk:, Ob- 

ronę wnosił adw, Cyderowicz. 
— WIĘZIENIE ZA SFAŁSZOWANIE 

METRYKI. Helena Przelicka z Lidy była os 
karżona o sfałszowanie swej metryki uro 
dzenia przez przerobienie roku urodzenia 
z 1903 na 1913. 

Na przewodzie sądowym stwierdzono, 
że oskarżona ma bogałą przeszłość kry 
minalną w postaci 15 wyroków sądowych, 
wymierzonych jej za kradzieże, oszustwa 
1 fałszerswa. 

H. Przelicka jest kobietą inteligentną 
I ukończyła 6 kl. gimnazjum w Wilnie. 

Sąd skazał H. Przelicką na 2 lata wię 
zienia. 

— KOMENDANT POW. P. P. PRZED 

SĄDEM. 23 bm. w sądzie grodzkim w LI- 
dzie rozpatrywana będzie sprawa b. ko- 
mendanta policji w Lidzie — komisarza 
Zdzisiawa Elieszewicxa, który znieważył 
słownie archliekta powiatowego p. Ga- 
tika, 

Sprawa ta budzi zrozumiałe zaintere 
sowanie w kołach urzędniczych w Lidzie. 

BARANOWICKA 
— Swój do swego” I Pod tym hasłem 

rozpoczął się w Baranowiczach Tydzień 

Propagandy Chrześcijańskiego rzemiosła 

I handlu (od 1 do 8 bm). Związek Kupców 

Polskich i Związek Rrzemieślników Chrze 

ścijan wydały większą ilość ulotek pro- 

pagandowych i plakatów, nawołujących 
ludność chrześcijańską do popierania 

chrześcijańskiego rzemiosła i handlu. W 

śródzieściu około Pomnika Nieznanego 
Żołnierza wywieszono transpareni z napi 
sem: „Popieraj handel i rzemiosło chrze 
$cijańskie" a wóz propagandowy z odpo 
wiednim nepisami co dzień ukazuje się 
na ulicach miasta. 

W dn. 1 grudnia br, w odpowiedzi 
na propagandę Tygodnia Chrześc. Rze- 

miosła i handlu, wszystkie sklepy żydow 

skie w Baranowiczach wystawiły specjal 

ne wywieszki z napisami: „Kupuj tam, 

gdzie jesż towar dobry i taniej, a zaosz- 

czędzone pieniądze składaj na PKO”. 

— Przedstawienie amatorskie. Związek 

Sirzelecki z Połonki w os. Białe-Lugi, gm. 

Nowo-Mysz w lokzlu szkoły powszechnej 
urządził przedstawienie amatorskie na 
kiórym została odegrana szłuka p. t. „„Dzie 

siąty pawilon”. 
— Wykrycie aiery na poczcie. W ro 

ku 1936 nadeszła na poste restanie w Ba 
ranowiczach paczka warłości 207 zł. adre 
sowana na imię Melchiora Gańkowicza, 

którą podjął inny osobnik tego samego 
nazwiska ł ułołnił się. Dopiero po roku 
czasu w dn, 29 ub. m. urzędnik pocziy 
w Baranowiczach poznał tego samego 
osobnika na poczcie. Podejrzanego od 
dano w ręce policji, 

— Włamanie do lokalu gimn. żeń- 
skiego ! szkoły powsz. w Baranowiczach. 
Do lokalu gimn. żeńskiego przy uł Szosa 
wej włamali się nieznani sprawcy | zepo 
mocą dłute pootwierali szuflady od biu- 
rek, poszukując gołówki. Zabrano jedynie 
10 zł. 

Tejże samej nacy zapomocą wybicia 
szyby w oknie do łokalu szkoły powsz. 
przy ul. Kolejowej włamali się również 

    

tłodzieje i po splondrowaniu szuflad 
skradli 4 zł, i 45 gr. 

14 ak 

2 Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Od 3.XII 19377. wyšwletla film osnuty 
na tle głośnej powieści A, Puszkina 

Dama pikowa 
W rolach glównych: Pierre Bianchar, 

Madeleine Ozeray i M. Moreno 

FYTYTYYYYYTYTTYYTYTYTYTYYTYTYYTYYYYYYYYTY/ 

WOŁKOWYSKA 
— Organizacyjne zebranie Polskiej 

Kasy Bezprocentowej, Pod przewodnici- 
wem sędziego W. Ostrowskiego w Woł. 
kowysku odbyło się organizacyjne zeb- 
ranie Polskiej Chrześcijańskie Kosy Bez 
procentowej, mającej na celu pomoc naj 
biedniejszym handlarzom,  przemysłow- 
com i chałupnikom chrześcijańskim, mia- 
sła i powiafu, w postaci udzielania im bez 
proceniowych pożyczek. 

— TRAGICZNY WYPADEK. W lesie, na- 

ieżącym do gromady Porozów, pow. wołko- 

wyskiego, w czasie spuszczania drzewa z0- 

stał zabity uderzeniem sosny, wskutek włas- 

nej nieastroźności Franciszek Chilmon, lat 
19-tu, kawaler, micszkaniee wsi Terespol, 

gm. Porczów. 

— OTRUŁ SIĘ 4-LETNI CHŁOPIEC. We 
wsi Kuskiee, gm. Porozów, pow. woikawys- 

kiego otruł się kwasem siarczanym Leoaid 

Gorbacz, lat 4, syn Joachima, który pomimo 

natychmiastowej pomocy zmarł. Matka o0t- 

rutego ehłopea — Olga Gorbacz, wstawtajac 

skna podwójne w mieszkania w cełu niedo- 

puszczenia do zamarzania szyb umieszezała 
w oknach szkłaneczki z kwasem słarczanym. 
Gdy na chwilę matka z pokoju się oddaliła, 
hawłący się w tym czasie jej syn Leonid 

nłjął z ekna szkłaneczkę z kwasem siarcza- 

uym i część zawartości wypił.   

„KURJER WILENSKI“ 6 XII. 1937 

  
WOŁOŻYŃSKA 

— Uezezenie 10 rocznicy powstania lislo- 

padowego w Wołożynie. W sali kina wojsko 
wego „Jutrzenka'! odbyła się akademia z 0- 

kazji 107 rocznicy powstania listopadowego. 

Do licznie zebranej publiczności przemówił 

p por. Gawroński Bolesław. 
Następnie strzelec Kucy  deklamował 

wiersz „Pod Bełwederem” a orkiestra KOP-n 

odegrała szereg utworów. Chór podofieerów 

K OP Woložyn wykonai Warszawiankę Kur- 

pińskiego i Tysiąc Walecznych. . 

Na zakończenie zostały odegrane przez 

Teatr Żołnierski KOP Wołożyn dwa frag- 
menty z Nocy Listopadowej Wyspiańskiego; 

„Pod Bełwederem* i w „Alejach Ujazdow 

skich”, * 

Nad calošeią akademii czuwał po?. Gaw- 

roński, Reżyserował sierż. Sozański, Orkie- 

strą i chórem dyrygował kapelm. Wierzbic- 

ki. Dekoracje wykonali pp. Górski i Freter 

— ZABÓJSTWO NA WESEŁU. We wsi 

Wereszezaki, gm. jaraciskiej, podczas wesela 

w domu Kasperowieza Antoniego wynikła 

bójka podezas której został zabity Klince- 
wicz Konstanty, łat 25 miesrkaniec wsi Czer- 

kiesy, gm. juraciskiej. 

Zabójeę, Kasperowicza Michała, lat 28. 

mieszkańca wsl Wercszczaki, gm. juraciskiej 

zatrzymano, 

— POŻAR SUSZARNI LNU NA SZKODĘ 

0. Т. 0.i K. R. W WOŁOŻYNIE. We wsi 

Tastniszki, gm. zabrzeskiej wskutek nadmier 

rego napałenia pieca I pozostawienia ognia 

bez dozoru, spaliła się suszarnia Inu wartoś- 

ri 1460 zł. na szkodę O. T. O, 1 K. R. w Wo- 

lożynie, oraz cała zawartość Inn Sajewicza 

Dominika, wartości 175 zł. 

SZCZUCZYNSKA 
— Zehranie Miejskiej Oeganizacji OZN. 

Odbyło się zebranie Miejskiej organizacji 

OZN w Szezuczynie. Przewodniczył zebraniu 

p. insp. Szymański, 

Między innymi poruszono szereg zagad. 

nień z dziedziny samorządowej, społecznej 
1 handlowej. 

— Siedziba Wojew. Org. PZOO w Szeza 

czynie. Na Zjeździe Polskiego Związku Ob- 
rońców Ojczyzny w Baranowiczach, posta 

mowiono przenieść siedzibę PZOQ z Bara 
nowiez do Szczuczyna, zwołując w związku 

z tym w dniu 5-go bm. Zjazą członków Z. 
O. O. do Szczuczyna. 

— p. Z. U. W. chce podwyższyć u- 
bezpieczenia, W związku z częsłymi skar 
gami pogorzelców, że ołrzymane ubez- 
pieczenie nie wystarcza na pobudowanie 
nowego budynku, PZUW przystąpił do 
reformy ubezpieczenia, przez podwyżkę 
sumy szacunku ubezpieczonych obiektów. 

— Zjazd wójtów i sekrefarzy gmin- 
nych. Odbył się w Szczuczynie Zjazd Wój 

tów i Sekrefarzy z terenu powiału. Między 
innymi poruszono na zjeździe dwie bar- | 
dzo ważne sprawy: dodatku mieszkanio- 

wego dla nauczycieli budowy szkół im. 

Marszałka Piłsudskiego w powiecie. — 

Stwierdzono, że dodałek mieszkaniowy 
dla nauczycieli, wypłacany przez gminy, 
obciąża ogromnie gospodarkę gmin, 

powodując trudności. Budowa szkół im. 
Marszałka Piłsudskiego, ze względu na 

b. ciężką syłuację materialną gmin, przy 
50 proc. łylko pomocy rządu, nie jesł łał 
wą, W dużej mierze zależeć będzie wszyś   

iko od ofiarności społeczeństwa, kłóre 
winno na ien cel dobrowolnie opodałko 
wać się. 

— Podrzuciła dziecko w kościele. Ko- 
bieła w wieku około lat 30 przyniosła do 
kościoła w Szczuczynie dziecko płci męs- 
kiej, w wieku około 2 miesięcy. Pod po- 
zorem ochrzczenia go, pozosławiła w 
zakrysiii i wyszła w niewiadomym kie- 
runku. 

Poszukiwania za matką nie dały rezul- 
tatu, Dziecko oddano pod opiekę Za- 
rządowi Gminemu w Szczuczynie. 

GRODZIENSKA 
— Kursy dla pracowników  budowla- 

nych. Związek inżynierów uruchamia 4- 
miesięczne wieczorowe kursy dokszłałca 
jące dla pracowników budowlanych. Nie 
wąipliwie ogół pracowników  budowla- 
nycęh.skorzysła z okazji uzupełnienia swo 
jej wiedzy fachowej. (a). 

— Zarząd Gminy Żydowskiej zaskar- 
ła postanowienie Urzędu Wojewódzkie- 
go. Urząd Wojewódzki, rozpoznając bu- 
dżet Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, 
zmniejszył niektóre pozycje budżeju na 
rok bieżący i obejmujące subsydia na 
szkolnictwo żydowskie, fundusze pałes- 
łyńskie, dotację na rzecz uniwersytetu w 
Jerozolimie, subwencje na rzecz biblio- 

tek, stowarzyszeń sportowych I t. p. 
Urząd Wojewódzki w Białymstoku, czy 

niąc łe zmiany w budżecie wychodził 2 
założenia, że Gmina Żydowska powinna 
zajmować sie i zarządzać jedynie spra- 
wami religijnymi. 

Zarzęd Gminy Żydowskiej posłanowił 
poprawki Urzędu Wojewódzkiego zaskar- 
żyć do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

is). 
— tadny męežulek. P. Dubicka Maria 

zam. przy uł. Gorzelnianej Nr 10 zamel- 
dowała, że mąż jej Józef z przyjaciółką 
swoją Sienkiewiczową Danielą, wyprowa 
dzając się z jej mieszkania okradli ją. 

Zabrali oni z kieszeni płaszcza 20 zł, 
koc i różne inne ruchomości domowe, 

J. 
CO GRAJĄ W KINACH. = 

Apollo — „Halka*, 
Pan — „Biedue biedactwo. 
Maleńkie — „Król tańczy walca”. 

Helios — „Zapomniane twarze". 

Uciecha — „Czu Czyn Czau*, 

PIŃSKA 

— Pierwsza kuchnia. dla dzieci bezro- 

bośnych. Ruchliwy Oddział Związku Pra- 

cy Obyw. Kobiet w Pińsku uruchomi 
pierwszą w tym roku kuchnię dla dzieci 
bezrobołnych przy ul. Bernardyńskiej 40. 
Kuchnia wydaje 170 obiadów dziennie. 

ZPOK prowadzi także skcję dożywia- 
nia dzieci w przedszkolach, wydając łam 
śniadania | obiady. 

»— Kurs  dokształcający. Inspekiorai 

Szkolny w Pińsku w porozumieniu z Zarzą 
dem Miasła organizował wieczorowe kur 
sa dokszłałcające w zakresie 7 klas szko 
ły powszechnej. Naukę udziela się bez- 

płatnie. x 
Kurs będzie odbywał się w lokalu 

szkoły powsz. Nr. 4 na placu Poniatow- 
skiego. 5. 

— Nagrody dla członków LOPP. — 
"W. pińskim starostwie odbyło się losowa- 

` 
  

nie nagród dla członków LOPP, którzy re 
gularnie płacą składki członkowskie. Na 
grody w posłaci masek przeciwgazowych 
otrzymali: Julian Puhacz .ze wsi Czeme- 
ryn, gm. Porzecze i N. Kochowec z nad 
leśnictwa w Wyszewiczach. 

— STRAJK OKUPACYJNY, W fabry- 
ce dykt br. Hammerów w Małorycie straj 
kujący robotnicy okupowali teren fabrykl 
Zatarg wynikł na tle nieprzyjęcia przez. 
dyrekcję fabryki dwuch robotników, skle 
rowanych przez miejscowy Zw. Zawod 
Przemysłu Drzewnego. Ogółem strajkuje 
B3 robotników 1 9 robotnic. a 

— Zabili za trzy gałęzie wierzbowe. 
Jan Łuszczewski - Maciejuk spiłował w 
posesji Edwarda Byłofa, m-ca kolonii Ho 
rycz, gm. Domaczewo, 3 gałęzie wierzbe 
we dla wyrobu duh do zaprzęgu, przy 
czym piłę | gałęzie ukrył w krzakach ne 
ierenie tejże posesji, sam zaś udał się do 
Domaczewa. W restauracji spotkał sę 2 
Bytofem i jego znajomymi Ryłem I Hol- 

cem. 
Powracając w towarzystwie Bytofa, — 

(Ryl i Holc udali się do domu) Łuszczew 
ski chciał zabrać ukryte poprzednio gałę 
zie, lecz w tym momencie otrzymał 
imiertelny cios w głowę kawałkiem żela 

za od Byłoła. 

— 1000 ZŁ. NIE DOTARŁY WEDŁUG 
PRZEZNACZENIA. Abram Owsiej z Barano- 

wicz połecił niejakiemu Józefowi Petruczeni 

mieszkańcn chut. Kreczytowszezyzna, pow. 

tuninieckiego wpłacić należność za nabytą 

działkę Jeśną, dając mu w tym celu 1.000 zł. 

Petraczeni wpłaty nie dokonał, a otrzymane 

pieniądze przepił. : 

Z ROWNEGO 
— Poświęcenie wieży spadochronowej. 

W Kowla odbyło się poświęcenie wieży spa- 

dochronowej wybudowanej przez Okręg Ko- 

łejowy LOPP w Radomin kosztem 17,000 zł., 

zebranych x drobnych składek  członkow- 

skich od pracowników kolejowych. Poświę- 

cenia w obecności władz wojskowych, admi- 

nistracyjnych, kolejowych ŁOPP oraz licznie 

zebranej publiczności dokonał ks. prałat To- 

karzewski — proboszcz parafii kowelskiej. 
Po dokonaniu aktu poświęcenia, 7-miu 

skoczków (w tym 2 kobiety) wykonało skoki 
ćwiczebne i klasyczne. Obecnie w Kowlu roz 

poczyna się ćwiczebny kurs spadochroniarst 

wa dla kandydatów na insiruktorów. 

— TAJEMNICZE ZABÓJSTWO. We wsi 
Bludowie, pow. horochowskiego zaszedł wy- 

padek tajemutczego zabójstwa. Mieszkanka 

tej wsi Eudokia Kułczycka, Jat 38, została 

zabiła w noey we własnym mieszkania przez 

niewykrytych dołychczas sprawców, którzy 

niczego z rzeczy znajdujących się w mieszka 

niu nie zabrali. Należy przypuszczać, iż za- 

bójstwo dokonanc zostało na tle porachun- 

ków osobistych. S 

— OJCOBÓJCA PRZED SĄDEM. Wyro- 

kiem Sądu Okręgowego w Równem zostal 

skazany na 15 łat więzienia i utratę praw 

obywatełskich na okres łat 10 mieszkaniec 

wsi Stolpin, gm. Międzyrzce, pow. Równe 

— Andrzej Bondar, który w zamiarze pozba- 

wienia życia ojea swego Wasyla Bondar, u- 

tterzył kilkakrotnie obuchers siekiery w gło- 

wę, powodając śmierć na miejscu. sę



  

Już rozpoczęliśmy tanią naszą 

sprzedaż przedświąteczną płócien 
i wyrobów b eliźnianych po cenach fabrycznych 

Kilkutysięczną ilość RESZTEK wyprzedajemy teraz 

po cenach niżej własnego kosztu 

„BŁAWAT POLSKI" 
Wilno, Wielka 28, tel. 15-92 

  

    e NAJWSPANIALSZY 
PODAREK GWIAZDKOWY 

TO RADIOAPARAT 

    

   

  

500.000 książek za bezcen 
sprzedaje Dom Książki Polskiej, Warszawa, Plac 3 Krzyży 8. 

Prosimy żądać we wszystkich księgarniach. 
Katalog 1400 tytułów książek obniżonych o 50 do 90% dajemy darmo. 

  

    że śliczny mat i świeżość w požą- 

danej karnacji nadaje cerze roś- 

tinny, mialki niewidocznie przy- 

1egajacy, nie zatykający porów 

BARID 

  

  

  

B. Mitropolitański 
Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 250 

Wyłączna sprzedaż 

znan. aparatów radiowych 
światowaj marki T ELEFUNKEN 

SUPERHETERODYNY prądowa i bateryjne o mi- 
nimalnym zużyciu prądu i niskiej cenie 
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rypa 
zagraża twemu 
zdrowiu. Do zwal- 
czania gorączki rzy 
grypie 1 przeziębie- 
niu nadają się dzię- 
ki swemu składowi 
chemicznemu,tab- 
letki Togal, które są 
dobrym środkiem 
przeciwgorączkowym 
1 przeciwbólowym. 

dy więc poczujesz 
pierwsze dreszcze, 
Die mai ani chwili, 

ychmiast zažyj nai       
NAJLEPSZE ZDJĘCA 

FOTOGRAFICZNE 
wykonuje — znany 

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY 

„FANTAZJA” 
Baranowicze, Szeptyckiego 439 

  

PROSZKŁBOŁU GŁOWY 
ponośiych ĖS Įznaš 
HISiS TN 

Sios PRIEZIEBIENIU 
pray GRYPIE iKATARZE 

    

        

  

   

  

Uwadze Kupców i Dokoratorów 
Do dekoracji wystaw skiepow. I lokali 

TEKTURA FALISTA 
w różnych kolorach 

i PAPIERY DEKORACYJNE 

Władysław BORKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372 

    

  

  

SKŁAD RADIOWY B-ci S. i M. LWOWICZ 
Baranowicze, Szeptyckiego 52, tel. 104 

ŚŚ | EET 34 ję у аа, A          

SP
EC
JA
LN
IE
 
U
R
Z
Ą
D
Z
O
N
Y
 

A
N
C
A
D
H
A
I
S
N
O
W
A
Q
 

N
O
T
H
S
 

—
 

    

Zarząd Restauracji „EMPIRE” 
w Baranowiczach 

zaprasza do świeżo odremontowanego Iokalu, znanego 
z dobrej kuchni i doborowych trunków, godziwej rozrywki 

i sympatycznej obsługi. Ceny konkurencyjne. 

A więc wszyscy na dancing do „Empire“! 
ID DDU   

  

  

  

Warszawska 
Spółka Myśliwska 
Wileńska 10, tel. 22-02 

Przyjmuje do wyprawy i na dywany 
skóry wilków, dzików, rys*, lisów, na 
damskie szale skórki lisów craz na 

' zamsz skóry jelenie i sarnie, 
S:6ry można wysyłać pocztą, 

  

  

Skład i Pracownia Mebli 

M. KELIS 
Wilno, Niemiecka 4—20, !-e pigtro 

b. kierownik f-my M, Wilenkin I S-ka 
poleca: MEBLE wszelkiego rodza- 
ju jak również meble miękkie po ce- 
nach dostępnych. Przyjmuje zamó- 
wienia na wszelkie roboty w zakres 
stolarstwa i tapicerstwa wchodzące, 
Rysunki meblowe wykonuję na miej- 
scu na żądania klienia. 

Przyjmuję meble do opakowania 
i reperacji. Frzerablam kolory meblo- 

" we. Ceny dostępne. 
———————— 

FUTRA 
w hurtowni 

są zawsze tańsze — wybór większy 

Hurtowy Skład FUTER 

SWIRSKI 
WILNO, NIEMIECKA 37, 1-e piętro 

  

  
  

  

     

  

Browning „PIORUN“! 
ściśle w/g rysunku z bezpiecznikiem |! 
Sensacyjna nowość 193711 Fason belgijski! Typ e 
6-cio m/m l Repeiuje się przed każdym strzałem |! auto- | 
matycznie wyrzuca łuski! Huk ogłuszający! Idealra 
obrona przed napadem! Wykonanie luksusowe: lufa (B 
pięknie oksydowane, ręko,ešci kry e Išniącym bakeli- 
tem! Waga 250 gr., dlugość 10 cm., szerokość 7 cm. 
Gwarancja fabryczna na 5 lat! Cena tylko zł. 6.95, 2 sztuki zł '13.50. 
Setka naboi systemu „Flobert* zł 3.65. Płaci się przy odbiorze Adres: 
Predstawicielstwo „PERFECTWATCH*. Wydział «04, Warszawa 1, 
ul. Mariańska 11-1. Uwaga: wystizegzjce się taniej tandety, po- 
lecanej przez pokąinycn spizedawców. Ządajcie wszędzie w skiepach 
tylko automatów „PIORUN* z bezpiecznikiem ! 

„REKORD” w. G. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie — 

  

    

  
  

ĮUWAGA 
cierpiący na reumatyzm 

i ischias 
Istniejąca w Wilnie od wielu lat znana 

firma wyrobów trykotażowych 

BŁOCH-SKOLSKI 
Wilno, ul. Rudnicka 17 

poleca snecjalna wyroby trykotażowe 
dla cierpiących na Ischlas, rauma- 

tyzm i t p.   
  

LAILIKA „„MA-BMA“: 
sprawia dziecku najwięcej radoś 

cil—Pięknie ubrana blondynka z 

niebieskimi oczami! Prawie pół 

metra duża! Mówi głośno i wy- 

raźnie „ma-ma”, „ma-ma”, Cena 

talki (w drewnianym pudłej tytko 

zł 4.85, W lepsz. galunku (mó 

wiąca i chodząca — Nowość) zł. 

690. Płaci się przy odbiorze. Ad- 
res: F-a „Montee* Dz. 204 War- 

szawa 1, PL Napoleona, skr, 827 

    

    
CZARUJĄCY TON APARATÓW 

„ESBROCK - FRALBI©B* 
podb.ja wszystkich radiosłuchaczy. bDemonntruje i sprzedaje 

S. Gierasimowicz, Baranowicze, Mickiewicza 5 
warunki aogodne. Warunki dogodne. 
  

  

zakład Rentgenologiczny 
Dr. WEYVYEA 1 Br. GOLBINA 

Prześwietlenie i zdjęcia rentgenowskie. Sztuczna odma piersiowa lecznicza, 

Baranowicze, Ułańska 16, tel. 200 

»'£KONWNORAEA? 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel, 97 

poleca BROŃ, AMUNICJĘ i przybory myśliwskie. 
Zapalniczki i kamyczki monopolowe oraz karty do gry 
brydżowe, pokerowe i inne. Duży wybór żarówek elektr. 

  

  

  

  

Zjedn. Zakł. Włókiennicze K. Scheiblera i L. Gronmana 
Spółka Akcyjna w Łodzi 

urządzają w dn. od 25 listopada do 24 qrudnia b.r sprzedaż przedświąteczną 
swoich wyrobów po cenach fabrycznych wyłącznie w trmie 

Skład Manufaktury 6. i I. Izykzonowie 
Baranowicze, Szeptyckiego 27 

Jednocześnie firma G, i I. Izykzonowie poleca: Wieiki wycór wyrobów jedwab- 
nych, wełnianych i bawełnianych I materiałów na płaszcze damskie. Ceny niskie 

  

  

RADIOODBIORNIKI modele 1938r. 
„ECHO“ P. Z. T. 

są do nabycia w firmie 

Baranowicze, 
Rožnowski i Karas nowogródza » 

APARATY 231Z sprzedajemy częšciowo za pożyczkę inwestycyjną 
względnie konsolidacyjną 
  

  

Pierwszorzędna Krajowa Mechan. Wytwėrnia wędlin 

Al. Wersockhkiego 
Lida, ul. Suwalska 9, telefon 7 

poleca Sz. Klienteli: najwyższe gatunki wyrobów masar- 
skich oraz szynki Świąteczne po cenach najniższych. 

Firma nagrodzona medalem w 1928 roku na wysławie w Poznaniu. 

Zamiejscowym klientom wysyłam zamówienia pocztą.       
golczu Cuda i tajemnice czarnej magii 
Pa OW Kto chce wzLudzić zainteresowanie w towarzysiwie może łatwo to 

kadais? V uzyskač po przeczytaniu i aszego kursu czarnej i bialej magil, która jest 
(4 dostępna dla wsz»stkich. wywoływanie duchów i demonów. Vrzepowladač 

wygraną na loterii, zdoryć czyjąś miłość, st.ć się niewlazialnym, z« dawać 
T rany na odle,łość, lustro magiczne, tańczą e jab.ko I setki innych tajem- 

nic. Pew'ość wyucze ia. Komplet w wielu tomach z piękuymi ilustracjami tyłko zł. ЗЛ° 
Płaci się przy odpiorze, Pldres. „Wiedza" D. :5, Warszawa, Sosnowa 10 т. 4. 

    
   
dż



KRONIKA 
WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują apteki: Nałęcza 

(Jagiellońska 1); Augustowskiego (Kijowska 

2); Romeckiego (Wileńska 8); Frumkinów 
(Niemiecka 23); Rostkowskiego (Falwaryj. 
tka 31); 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
7 OAptokolska 42); Szantyra (Legionowa 10j; 

7a jączkowskiego (Witoldowa 22). 

US R EET" 

KOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojsch 
i kinis 

Hotel EUROPEJSKI 
Pietwszatzędny = Ceny przysiępne, 
Telefony ® pokajach Winda pintis 

   

   
    
  

  

      

OSOBISTA 
+ — Stanisław Szpinalski Dyrektor Konser 
wałorium Muzycznego Im. M. Karłowicza w 

Wilnie wyjechał w podróż artystyczną do 
Niemiec i Anglii. Powrót spodziewany jest w 
połowie stycznia 1938 r. й 

MIEJSKA 

— Odkażanie mieszkań najubc źszej 
ludności. Polski Czerwony Krzyż prowadzi 
akcję odkażania mieszkań najuboższej lud 
ności, zwła'zcza na peryferiach miasta. 
Akcja ta rozwija się b. pomyślnie, tym 
niemnieį P, C. K. wobec rozmiarów nę- 
dzy nie jest w słanie sprostować swemu 
zadaniu. W związku z tym dowiadujemy 
się, że za przykładem Czerwonego Krzy- 
ża szereg organizacyj o charakterze cha- 
rytaływnym i społecznym również w naj- 
bliższym czasie podejmie podobną akcję. 

— Wzrost zachorowań na grypę. Na te- 
renie Wilna zanotowano ostatnio poważny 
wzrost zachorowań na grypę. Choroba ma 

- nacgół przehieg łagodny i nie pozostawia po 

ważniejszych komplikacyj, temniemniej le- 

kerze przy pierwszych objawach przeziębie- 

nia zalecają zachowanie najdalej idących os- 
trožnošci. 

— Przedświąteczna 

cukrów | win. Z Lolecenia slarosiwa 
Grodzkiego z dniem 6 bm. rozpocznie 

się w Wilnie przedświęłeczna lustracja 

saniiarno-porządkowa fab-yk i wytwótni 
cukiśw, chałwy | win. aż 

Inspekcja ta potrwa do połowy bm. 
— Usuwanie żchraków z miasta. Wa|l- 

ka z płagą żebractiwa w Wilnie prowa- 

dzona jest bez przerwy. W cięgu ub. mie- 
siąca z Wilna usunięto 14 nairętnych że- 
braków. V/śród żebraków znajduje się 
9 osób z terenu pow. wi'eńsko-frockiego 
I oszmiańskiego. Zatrzymani będą skiero- 
wani do swego miejsca zamieszkania. 

lustracja fabryk 

UNIWERSYTECKA 
— Promocja ne doktora. 7 bm, 

0 godz. 13-ej w Auli Kolumnowej odbę- 
dzie się piomocja Mgr. Leona Kurowskie- 
go na słopień doktora praw. Wstęp 
wolny. 
в` AKADEMICKA 

— W niedzicię dnia 5 bm. S. N. A. Z, 5. 
organizuje wycieczkę narciarską dla zawod- 
ników, tarystów i sympatyków. Zbiórka o g. 

10-1ej na przystani A. Z. S. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Walne zebranie lekarzy. Doroczne 

Walne Zebranie Towarzystwa Lekarskiego 
odbędzie się 13 grudnia 1937 r., o godz. 

io E ekslu wianym przy Ul. Zam- 

KONRAD TRANI 
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W „„Lutni** bez zmian 
W sytuacji strajkowej personelu tech- 

nicznego „,Lutni” nie zaszły wczoraj żad- 
ne zmlany. Strajkujący w liczbie 13 osób 
nadal okupują podziemia „Łutni”. 

Choroby zakaźne 
Inspektor lekarski województwa wileń- 

skiego sporządził wykaz zachorowań 
| zgonów na choroby zakaźne i inne wy- 

stępujące nagminnie w województwie wi- 
leńskim za czas od 21 do 27 listopeda rb. 
Zanotowano w tym okresie 557 wypad- 
ków odry, 80 jaglicy, 31 pionicy, 23 gruž- 
licy (w tym 8 zgonów), 18 błonicy (w tym 

Dyrekcja teatru nie chce zmienić swe- 
go stanowiska | nie uwzględnia żądań 
strajkujących. 

na Wileńszczyźnie 
4 zgon), 14 krzłuśca, 10 róży (w iym 1 
zgon), 10 duru brzusznego (w tym 1 
zgon), 8 wypadków pokąsania przez zwie 
rzę podejrzane o wściekliznę, 7 duru pla- 
mistego, 5 ospówki, 4 grypy, 2 zakaże- 
nia połowego, 2 nagm. zapalenia opon 
mózgowych | 1 wypadek poralitis, 

  

— „Księgarnia Elizy Orzeszkowaj w 
Wilnie”, Siaraniem Związku Pracowników 
Księgarskich dn. 7 bm. we wtorek, o godz. 
20-ej, w lokalu Stowarzyszenia Kupców 
Chrześcijan przy ul. Bakszła Nr 11, p. M. 
Rosiak wygłosi odczyt p. t. „Księgarnia 
Elizy Orzeszkowej w Wilnie”. Wsięp wol- 
ny. Goście mile widziani. 

— Oddział im. Św. Krzysztofa K. S. M. 

powiadamia, że w niedzielę dnia 5 bm. po 

Mszy Św. w kościele Św. Ducha na intencję 

rzemiosła, odbędzie się 7: ranie z referatem 

dla członków i zaproszonych gości. M. in. 

bedzie omawiana sprawa F. O. N. i działal- 

ncść nowopowołanego Komitetu rzemieślni- 

czego. 
— Sodałicja Mariańska Akademików U. 

$ B. w Wilnie zawiadamia, że w niedzielę 

4 bm. w lokalu własnym (Wielka 64) o godz. 

18-ej odbędzie się Zebranie Ogólne. Na po- 

rządku zebrania: sprawy organizacyjne, O- 

becność członków konieczna. 

— Zebranie AZS. W dniu 7 grudnia b. r. 

o godzinie 17, w lokalu AZS-u przy uli, Św. 
Jańskiej 10, odbędzie się zebranie informa- 

ryjne Sekcji Lekkoatletycznej AZS-u, po 

czym nastąpi rozdanie nagród za ubiegły se 

ton. Obecność członków konieczna. Sympa 

lycy naszej Sekcjł miłe widziani. 

— Zebranie „Odrodzenia”. Zarząd 
S. K. M. A. „Odrodzenie“ powiadamia 
wszystkich swoich członków, że w nie- 
dzielę 5. XII br., po mszy św., która bę- 
dzie odprawiońa o godz. 9.30 w kościele 
tw. Jana ( Kaplica,Bożega Ciała), odbę- 
dzie się o godzinie 10 zebranie człon- 
ków w sprawie tygodnia społecznego 
„Odrodzenia“, kłóry się rozpocznie w 
przyszłą niedzielę. Obecność wszystkich 
członków obowiązkowa, Goście mile wi- 
dziani. 

„ „4, POCZTY. 

— Ulgowe telegramy świąteczne do kra- 

jów zamorskich. Władze pocztowe mają 

wprowadzić ulgowe zagraniczne depesze świą 

teczne. Do Stanów Zjednoczonych, Kanady 

i innych krajów zamorskich przyjmowane 

będą depesze z życzeniami okolicznościowy- 

mi, według ustałonych feksłów w kilku Jiny 

kach. у : 
Ulgowe depesze świąteczne przyjmowane 

będą od połowy grudnia do pierwszyth dni 

stycznia. 
RÓŻNE 

.— Pokaz przyrząd-ania ryb morskich. 

Związek Pań Domu organizuje w dn. 6 

i 7 grudnia (poniedziałek i wiorek) o 

godz. 17-ej w lokalu Szkoły Pracy Do- 

mowej (zauł. Franciszkański 7), dwudnio- 

wy pokaz przyrządzania potraw z dorsza. 

Zwrot kosztu za produkty do .obu poka- 

zów wynosić będzie od członkiń 80 gr 

od nieczłonkiń t.20 gr. 

— Zarząd Cechu Krawców Chrześcijan 

w Wilnie prosi mistrzów, czeladników I 

uczni krawieckich — z rodzinami o wzię- 

cie udziału w tradycyjnych Rorałach, któ- 

re zwyczajem lał ubiegłych odbędą się 

w. dniu 8 grudnia br., o godz. 6-ej rano 

w kościele Św. Ducha (po-Dominikań- 
skim). 

86 

WYSTAWY 

— Ostatnie dni wystawy ku czci Sy- 
rokomil w Bibliotece Pałistwowej Im. 
Wróblewskich (ul. Zygmuntowska 2) — 
5, 6 i 7 grudnia; w niedzielę od 10-tej do 
2-giej, w poniedziałek i włorek od 10-iej 
do 3-ciej. Wstęp bezpłatny, 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Popołudnłówka! Dziś, o godz. 16.15 
przedstawienie popołudniowe wypełni kame 
dia współczesna Bekeffiego p. t. „Nieuspra- 
wiedłiwiona Godzina* w premierowej obsa 
dzie zespołu. Ceny propagandowe. 

— 0 godz. 20.15 — ujrzymy po raz drug) 
komedię Stefana Żeromskiego „Uciekła mi 
przepióreczka* w premierowej obsadzie ze- 
społu, z p. p.: Michałską, Grabov'ską, Woł- 
lejką, Staszewskim i dyr. Szpakiewiczem na 
czele. Reżyseria M. Szpakiewicza, oprawa de 
koracyjna projektu — K. i J. Golusów, 

TEATR MUZYCZNY „ŁUYNIA*, 
— „Wróg Kobiet*. Dziś Teatr Lutnia. czyn 

ny będzie dwukrotnie. © godz. 4 po południu 
grana będzie operetka Eyslera „Wróg Ko- 
biet“, 

O godz. S m. 15 również po cenach pro 
pzgandowych grana będzie operetka Eysle- 
ra.„Wróg Kobiet* z Władysławem Szezawiń 
skim w rołi tytułowej. 

Nowy spssób 

"okradania mieszkań 
Ostatnio złodzieje wileńscy używać 

zaczęli nowego sposobu okradania mie- 
szkań. 

Złodzieje udają posłańtów. Przycho- 
dzi faki jegomość do pani domu, w czasie 
nieobecności męża z jakimś listem i ko- 
orzystając z chwili kiedy pani domu jest 
zajętą, kradnie co się da I... saiwuje się 
ucieczką. а 

Wczoraj w faki sposób okradziono 
pewne mieszkanie przy ul. Piwnej 2. 

Policja poszukuje obecnie złodziel- 
'posłańców. 

Złodzieje jednak nie noszą czapek z 
"czerwonym ołoklem, jakie mają urzędowi 

posłańcy. ; (€). 
ESI 

Na ławie oskarżonych Sądu Okręgo- 

wego w Wlinie zasiedli dwaj bracia Fe- 
liks I Stanislaw Kozlowscy, mieszkańcy 

gminy trockiej, oskarżeni o zabójstwo nie- 
jakiego Aleksandra, Jarmotowskiego. 

Przyczyną zbrodni była kobieta. Fe- 
liks Kozłowski i Jarmotowskł kochali się 
w jednej wiejskiej piękności. Na tym tle 
wynikały między nimi kłótnie | pewnego 
razu Jarmotowski zdruzgołał szczękę 
iwemu rywalowi Feliksowi. 

Kozłowski skierował sprawę do Sądu 
1 w pierwszej Instancji przegrał. Nie po- 
przestał jednak na tym I apelował.   

XVIII. 
Policja dzielnicy portowej wykazywała zawsze 

niezwykłe zainteresowanie osobą Szezurka, Niestety, 

Notowania cen ryb 
za czas od 29.XI do 3.XII. 1937 r. 

Karp żywy | gal. (hurt) 1,60, (detali) 
1,80; karp żywy H gat. 1,40, 1,60; karp 
żywy III gat. 1,20 1,40; karp śnięty 1,00, 
1,20; szczupak żywy wybor. 2,20, 2,40; 
szczupak żywy średni 1,60, 1,80; szczupak 
„śnięty wybor. 1,80, 2,00; szczupak śnięty. 
półwybor. 1,40, 1,60; szczupak śnięty 
średni 1,20, 1,40; okoń średni 0,80, 1,90; 

0,80, 100; płoć drobna 0,20, 0,30; slynka 

0,70, 0,80; karaś półwybor. żywy 1.20, 
1,50; lin żywy drobny półwyb. 1,40, 1,40. 

UAROBYEKIE PAC ROWIDEEOWEER STI 

оз 

  

   
    

       

GUTEK 
ZASTOSOWANIE: 

GRYPA,PRZEZIĘBIENIE 
BOLE GŁOWY;ZĘBOWiŁ.p.   

  

10 lat za zabójstwo 
Jarmotowski wolał uniknąć ponowne- 

go rozpatrzenia sprawy | zaproponował 
Kozłowskiemu, aby się z nim pogodził. 

Kozłowski wraz z bratem i Jarmotow- 
ski wstąpili pewnego dnia do knajpy 

| wypili na zgodę. W drodze powrotnej 
do domu zgoda prysnęła nagle jak bańka 
mydlana. 

Powstała kłótnia, która rychło zamie- 

niła się w bzjkę, podczas której Jarmo- 
towski został zamordowany. 

Sąd skazał obu braci Kozłowskich na 

10 lat więzienia każdego. IC]. 

  
  

okoń drobny 0,30, 0,40; płoć średnia 

„szy Hłakowiczówny; 19.30 Co 

* MIGRENO-NERVOSIN" 

  

Do nabycia w całym kraju. 

NIEDZIEŁA, dnia 5 gruunia 1937 r. 
8.00 Sygnał czasu; 8.04 Dzienn:k poran- 

ny: 8.15 Gazetka rolnicza; 8.30 Pieśni ziemi 
wileńskiej; 9.00 Marszałe: Piłsudski i Jego 
rodzinne strony — pogadanka Tadeusza Ło 
palewskiego; 9.15 Tra. smisja nabożeństwa 
z Ostrej. Bramy; 10.30 Muzyka  religi".a; 
11.30 Reportaż; 11.57 Sygnał czasu; 1203 Po 
renek syrafoniczny; 13.04 Co się dzieje w 

"Wilnie? — felieton Mieczysława Limanow 
skięgo; 13.106 „Dialog o poięuze* — scena z 
-„Popiołów** Stefana Żeromskiego; t 30 Mu 
zyka; 14.45 Audycja dla wsi; 14.45 Marsza- 
łek Piłsudski wychowawcą poiskiej młodzie 
ży—odezyt; 16.00 Koncert; 16.45 Aniełcia i 
życie” — powieść Heleny  Rogrszewskiej; 
14.00 Mieczysław Karłowicz: R psodia: litew 
ska; 17.20 „Józef Piłsudski « swoim życiu” 
— fragmenty z pism Marszałka; 18.00 „Od 
Warszdwianki do I-ej Brygaiy“ — mełodie 
i pieśni bojowników o wolność 19.07 „W cie 
miu wielkości* — rapsod | tycki: 2 więr- 

słychać na 
świecie: 19.45 „Radio w izhie; 21.15 „Święty 
"Mikolaj w królestwie eteru"; 21.45 Najpiętc- 
niejsze pieśni Stanisława lzoniuszki; 22.75 
Pelskie tańce z 2-ej połowy XIX wieku w 
wyk Małej Orkiestry; 22.50 Ostatnie wiado 
mości i komunikaty; 23.00 Koncert życzeń; 
mości i komunikaty; 23:00 Koncert życzeń. 

PONIEDZIAŁEK, dnia 6 grudnia 1937 r. 
6.15 Pieśń poranna: 6.20 Gimnastyka; 

6.40 Muzyka z płyt; 700 Dziennik por; 7.15 
Muzyka z płyt; 8.00 Audycja dla szkół; 11.1 
Audycja dła szkół; 11.40 Od warsztatu do 
warsztatu: W. wytwórni farb; 11.57 Sygnał 
czasu; 12.093 Koncert; 12.20 Dziennik; 1230 
„Pomoc zimowa; 13.00 Wiadomości z mia 
sta i prowincji; 13.05 Lasy wiłeńskie: „Brze 
та - czeczotka" — pogadanka inż. Janiny 
Torskiej; 13.15 Popularny koncert symfonicz 
ny; 14.25 „Zając“ — nowela Adolia Dygasii 
skiego; 11.35 Walce Emila Waldteufla; 15.80 
Wiad. gosp.; 15.45 „Z pieśnią po kraju”; 
16.15 Śląska Kapela Ludowa; 16.50 Pogadar 
ka. 17.00 „Roland Mėtros“ — odezyt; 17.15 
Koncert muzyki fińskiej; 17.50 Pogadanka 
sportowa; 18.10 Skrzynka ogólna — prowa 

dzi Tadeusz Łopalewski: 18.20 Lekkie piosen 
ki: 18.35 „Na święto Mikołaja* — gawęda 
regionalna Leona Wołłejki; 18.50 Program; 
12.55 Wiad. sportowe; 19.00 Audycja żołnier 
ska; 19.30 „Dyskułujmy”: „W poszukiwaniu 
autorytetu"; 19.50 Pogadanka: 20.00 Mnzvke 
20.45 Dziennik. wieczorny; 21.40 Nawości li 
terackie omówi Jan Lorentowicz: 22.00 Ar 
cydzieła muzyki symfonicznej; 22.50 Ostat- 
cie władomości; 23.00 Muzyka. 

  

l W poniedziałek o godzinie ósmej trzydzieści wie- 

czorem John Hunne, 

areszt policyjny, w. którym przebywał trzy dni za za- 

kłaniając się uniżenie, opuścił 

ZEMSTA 
— Jak widzę, nieszczególnie — uśmiechnęła się 

złośliwie Jenny. — . Wnoszę o przesłuchanie na tę 
okoliczność skrzypka z baru Excelsior, niejakiego 

Gastona. 

Heliway zanotował sobie to imię. 

— Gaston... a. jak dalej? : 

— Nazwisko jeszcze nieustałone. 

— Powtóre wnoszę o ponowne przesłuchanie 

portjera Greyhill. — Jenny mówiła suchym tonem 

— eelem ustalenia, jak wyglądał człowiek, który na 
krótko przed godziną ósmą dopytywał się o hrabie- 
go. Portjerowi należy przedłożyć jednocześnie album 
przestępców. Jestem przekonana, że znajdzie tam te- 

go osobnika i rozpozna g0... 
— Jakie jeszcze nowiny chowa pani w zanadrzu? 

— Bo ja wiem... Co najwyżej mogę zakomuniko- 
wać jeszcze, że wczorajszej nocy dwie skromne repor- 

terki prasowe, cudzoziemki, udały się na Fishermar 
Street... 

Jenny urwała z rozmysłem. 

‚ — Czy wie pan, kto zamordował skrzypka Hen- 
ri'ego? — powiedziała stanowczo po krótkiej, dobrze 
wytrzymanej panzie. — Szczurek!   

teraz właśnie okazało się, że adjutant Rudego Bułla 
wpadł jak kamień w wodę. Po raz ostatni widziano g0 
w piątek. Od tego czasu wszelki słuch o nim zaginął. 

Wywiadowey zaglądali do wszystkich knajp i 

szynków, w których John mógł przebywać, obstawili 

wszystkie podejrzane lokale. prywatne. Szczurka nie 
było nigdzie. Nachmurzony sterczał samotnie przy sto- 
liku Rudy Bill. : 

— No Bill, gdzie twój pupił? — dopytywał się 
dobroduszny dzielnicowy: — Coś mina nietęga. Mam 

nadzieję, że nie przytrafiło mu się nie złego? 
Bill odpowiedział dosadnem przekleństwem. 

Tak, tak... Myers został zamordowany, a Szezu- 
rek zniknął. Okoliczność ta nie mogła nie wpaść po- 
licji w oko. Nawet gdyby Wiley postokroć przysięgał, 
Szezurek?| A poczynając 0d wieczoru poniedziałkowe- 

W nocy z niedzieli na poniedziałek ciekawość po- 

lieji nabrała cech gorączkowych. Gdzie się podział 

Szczurek?! A poczynając od wieczoru poniedziałkowe- 

go mogło się wydawać, że cała policja londyńska inte- 
resuje się jednym jedynym człowiekiem: Johnem Hun- 

ne, zwanym Szezurkiem! 

Na miasto wypuszczono ołbrzyfią sforę gończych, 

które nie znały znużenia i litości: zamordowano jedne- 

go z nich! 
* * *   

kłócenie spokoju publicznego i udział w zbiegowisku. 

W równe dwanaście minut potem podszedł do niego 

dobrze ubrany jegomość, poklepał go protekejonalnie 

po ramieniu i bez ceregieli nałożył mu na ręce kaj- 

danki. | у R 30 
*— Gdzieś się krył tak dłago? — zapylał ciekawie. 
— Kryłem się? -— John spojrzał z pogardą na 

stróża porządku publicznego i splunął demonstracy j- 

nie na jezdnię. — W areszcie siedziałem, oto eo! Za 

udział w zbiegowisku, o którem wiem tyle, eo i sza: 

nowriy pan! Ale taka jnż jest ta londyńska policja... 

patałachy przeklęte! Kilku pijaków wzięło się za bary 

i odrażu trach! Każdy, kto miał nieszczęście być w po- 

bliżu i nie był członkiem parlamentu, oberwał gumą 

po łbie i poszedł na trzy dni do mamra! 

— Nie blaguj! Zapewniam cię, że tym razem nie 

wymigasz się trzema dniami. Stałeś blisko — djabelnie 

blisko... naszego towarzysza Mycrsa... Nie wyjdzie ci 

10 па zdrowie, mój chłopcze! : 
— (o pan bujdurzysz? Jakiego znów Myersa? 

To temn waszemu tak było, co go majehrem poglas- 

kali? Patrzcie, jaki mądry! To nikt inny tego nie mógł 

zrobić, tylko właśnie ja? Ładnieście się wybrali! 

— Pewnie, że mógł to zrobić kto inny — powie- | 

dział z przekonaniem wywiadowca — ale zrobiłeś te 

3 (D. e. n.). ty! Si TK 

Ž 

į
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   U 
TELEFUNKEN-FENOMEN Mz. 
SUPERHETERODYNA 
o rewelacyjnym układzie oszczęd- 
nościowym „ekonomizałor prądu”. 
Telefunken-Fenomen Mz. przy pełnej 
wydajności i światowym zasięgu daje 
50'/, OSZCZĘDNOŚCI PRĄDU; zużywa 
tylko 25 wałów, t.j. tyleco mała żarówka. 
Oszczędność na prądzie wynosi około 
zł. 3.60 miesięcznie, co stanowi 18% raty 
miesięcznej. Telefunken-Svper-Fenomen 
Mz. dzięki wysokim wartościom tech- 
nicznym, wspaniałemu tonowi, niskiej 
cenie, wygodnym spłatom, stanowi naj- 
odpowiedniejszy podarek gwiazdkowy. 
Cena za gotówkę zł. 289.- na raty - zalicz. 
ka zł. 20.-i 16 rat miesięcznych po zł. 20, 

ŹŃ 
TELE 
FUN[) 
KSS 

SAS 

Odkurzacz, froterka lub chłodnie f. 
elektryczna, gazowa lub naftowa ” E L E K T R 0 LU X Ё 

jest najpiękniejszym i najpraktyczniejszym prezentem gwiazdkowym 
Przedstawicielstwo: 

G. KŁOK, Wino, Wileńska 15, m. 1, tel. 3-35 

EMR s TYLKO U NAS 
piękna polska komedia dla wszystkich. 

© DYMSZA, Gru: . 5 ORWID 
#2 66 

- RATE = OE taa 

SASINO! ojej AYO eżn HARLOW 
ym im Pamowie z towarzystwa 

Reżyseria: Van Dyke. Nad program: DODA Kl 

HELIOS] *** 

Ostatni pociąg z oblężonego miasta 
W rol. gł. Dorothy Lamour („Krolowa dżunąlii) Glbert Roland, Karen Morley i Helena 

Mack. — Nad program Atrakcje i Bktualia 

        

    
    

        

     

  

  

      

  

  

  

  

Najaktualniejszy film doby obecnej! 
Film wielkich wrażeń | 

„KURJER WILEŃSKI" 5 XII. 1937 

KALENDARZE na ROK 1938 
OZDOBY CHOUINKOWE 

POCZTÓWKI ŚWIĄTECZNE 
POLECĄ W DUŻYM WYBORZE 

HURTOWY SKŁAD PĄPIERU I MATERIAŁÓW PIŚMIENNYCH 

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA" 
WILNO, ZAWALNA 13 

  

  

  

zużytkowany! Na tem polega nowy zadziwiający 
Wyłączna sprzedaż RADIO. PRĄD IKA- RADIO sposób Sy kacji pewnego paryskiego chemika— 

Dogod1e warunki spłaty Wilno, Wileńs a 8 

KINA i FILMY 
„PANOWIE Z TOWARZYSTWA* 

(„Casino“): 
Tytułowi można przypisać raczej ironi- 

zujące tendencje: panami z towarzystwa są 

specjaliści od bielizny damskiej (proszę ni- 

czego złego nie pomyśleć! przedsiębiorcy, nic 

więcej!) i właśnie śmiejemy się z ich „nagan 

nych“ manier, śmiejemy się z figlów, jakie 

scbic bracia płatają i В. @ 

Nie jest tó zanadto wysoki gatunek humo 

ru lecz wszyscy się „bawią”, Nie ma sytuacyj 

w których ciągnie się humor „za włosy”, tu 

przeciwnie: wydaje się bardzo naturalnym. 

Robert Taylor — przede wszystkim pięk 

ny. o grze mało można powiedzieć — cie 

kawszych momentów nie miał. 

Niežyjaca Jean Harlow... de mortuis sut 

bene aut nihil. Nawet pamiętając o tym po 

wiedzeniu, można pisać o. grze zmarłej arty 

      

      
  

   

  

  

  

Nodų 
„Oteryczny” 
Puder do Taurų 

Zadziwiający wynalazek 
paryskiego chemika-kosmetyka 

Puder do twarzy dziesięcickrotnie sieńszy 
i Tides niż to kiedykolwiek zostało osiągnięteł 
Tylko puder utrzymujący się w powietrzu jest 

   
zaadoptowany obecnie przez firmę  Tokalon. 

Susóiniidee oai" м 

WĘGIEL y= pierwszorzęd. 
jakości 

konceinu „PROGRES*, Katowice 
wagonowo | tonowo w szczelnie za- 
mkniętych i zaolombowanych wozach 

poleca firma 

M. DEULL 5” 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811 

Boczn'ca własna I składy: Kijowska 8 

tel. 999,  — Waga gwarantowana 
Ceny konkurencyjne 

WYVYTYYYYYYYYVYYTYY 

  

* 

  

Sprawia to, że Pader Akalos spreparowany 
wedłag oroginalnego  francus| przepisu 
znakomitego paryskiego Padru To n, przylega 
równo i gładko, pokrywając skórę jakby nio- 
widzialną powłoką piękności, Wynikiem tego 

zupełnie naturalnie wyglądające piękno. 
óżni się tak bardzo od staromodnych pudrów, 

które nadawały wygląd „maguiliage'u“. Puder 
Tokalon zawiera poratem Piankę Kramową, 
dzięki której trzyma się w ciągu Ś-iu godrin, 

    

      

stki 
Nadprogram: krótkometrażówka 6 Haj- 

nówce i PAT (dosyć cieka 

Oświadczenie 
W związku z ukazaniem się dnia 8 grud 

nia w „Kurjerze Wilóńskim* notatki, podpi 
sanej przez A. Michałowskiego mam zasz- 
czyt oświadcz Р 

1) Niepr.wdą jest, jakobym dnia 30 li- 
stopada zorganizował na Michałowskiego 
Aloizego napad w towarzystwie dwóch nie- 
znanych osobników. Natomiast prawdą jest, 
że w wyniku przeszło godzinnej rozmowy 

  

Cuk.ern'a Dormana 
Mickiewicza 9, tel. 19-42 

Od 1-go grudnia podczas koncertu 
ceny za konsumcję nie podwyższone 

Śniadania wiedeńskie 1 zł. 

  

  

    

dnia 30 listopada 1937 r. w. cukierni Dorma- PEOWRZEZ EZR TORZE WECNOROWCA 
ha, byłem zmuszony do znieważenia wyżej 
wymienionego Michałowskiego. AAIASKAAAAAŁAŁAAAAA 

2) W stosunku do Aloizego Michałows- K p i a :ż 
kiego wyciągnę konsekwe: c: sądowe za wy SE mo sbrze a 
bitnie nieprawdziwą, mogącą mnie obrazić "*""Y*YYYYYYYVYYYYYTY* 
treść jego oświadczenia. Fortepiany i piani 

T. Brodowski. р yi pianina 
światowej sławy „Arnold Fi 
biger“ — Kalisz, w Polsce 
przodują i są bez tonkórencji 
(Dostawca Polskiego . Radia, 

Wiłno, Suwalska 7—2. 

  

  

Konserwator'ów, Statko x 
M rskich I Wytwórni Filmo- 

wychł, Przedstawiciel: N. Kremer, Wilno, 
ul. Niemiecka 19 

KUPIĘ DUŻY ZBIÓR ZNACZKÓW 
POCZTOWYC H Polski, lub ogólnej Europ 
Płacę natychmiast gotówką przy į 
rych cenach. 

Oferty wraz z opisem proszę 
| Bed 

NAJWIĘCEJ DOKUCZAJA 
DOC ZA 

ZIMNĄ: NIEPOGODY 

al 

    

, SAMOCHOD podwozie 1 tonowe na małą 
$wkę natychmiast sprzedam. Wiad. 
ka 28 — 4.     

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAAAAAAA AAS 

PRACA: 
reeetrestzrytteweretet TPPYTYWYTYTYYYVY 

  

   
NSKA firma poszukuje agen 

gospodarskich narzędzi 
hb. Zgłoszenia: Lwow 23, 

tów do Ža 
relniczych po w. 
Skrytka poczlowa * 

  

  

  

Pani nie będzi 
jeżeli 
schyłku przetańczonej nocy cera Pani będzie 
wieża i pozbawiona połysku. 

  

   

najbardziej dusznej sali restaucacyjsej twarz 
nigdy wymagała Ea 

ani  Pudru alon. 
    

używa 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAASASAAAAAAAA AAA 

LEKARZE 
YYYYYYYTYYYYYYTYYYYSTYTY 

DOKTOR HED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz Choroby skórne. 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska We. 34, 
tel 18-66 Przyjn uje ad 5—7 wiecz. 

r 

    

DOKTOR MEL. 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne, kobiece 
Przyjmuje w gou-. 8—9. 12—-1 i 4—7. 

Zamkowa 3 m. 9 

  

DOKTOR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby weneryczne, skórne  moczopłciowe 
ul. Zamkowa 15, tel. 19 66 Przyjmuje w godz. 

od 8—1 i od 3- * 
  

DOKTÓR 

zeldowicz 
Choroby. skórne, wenervczne, 

dów moczowych, od godz. O - 

DOKTOR 

Zełdowiczowa 
Choroby kobiece, skórne, weneryć "e. narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 1 -7, ul 
Wileńska 28 m. 3, telefon >77. 

  

  

UAKAAAAA ŁAŁ AA DAAD AAA DD ŁAW AAA AKA AAAAAAAAAŁ 

AKUSZERKI 
TYYYYYYTYYTYYYTYYYVYYYVYYYYYYYYYYVYYYTYYTY 

AFUSZERLA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz. 9:ej iauo do godz. 7-ej 
wieczorem. UL Jakuba aJsińskiego 5—18 

  

„QSMOGGEN* 

BOLE 
BIURO POŚREDNICTWA 

Wileńsko - No lzbie Lekarskiej 
ogłasza: konkurs na stanowisko lekarza rejo 
nowego i kierownika Ośrodka Zdrowia w 

PRACY przy       

  

  

Łódź podwodna nr. 9 
DOLORES DEL RIO, RICHARD DIX 

Wasz mastępiny progra „METPOŁ 

Czarująca MARTA EGGERTH ;x; zi 

PAŁAC WE FLANDRII 
Nad proaram: KTRAKCJE 

Uprasza się o przybywanie na początki seansów: 4—6—8- 10, w niedzielę od 2-ej 

Oostatnie dni Dziś рос’а!еК seansów o godz. 2:ej 

Fm MARS| Przygody cficera rosyjskiego na Dal. Wschodzie 

Yoshi IW a r a w-g pow Maurycego Dekobry. 

W rol. gł: Sessue Heyakawa 

OGNISKO | .0 FRANCISZKI GAAL 
w kapitalnej 66 a jei partnerzy to: 

arcykomedii „P A M N A L l L i 
Hans Jaray 

Nad program „MAICONE DODATKI 

  

POL SRIE VING 

SWIATOWID | 

  

  

i Szbke Szakall 
Pocz. seans. © 4-0j, w niedz, I Św. o 2-ej. 

  

  Nowym Polioście pow. Brasławskiego. Bliż 
sze informacje oraz składanie podań w kan 
cełarii Izby Lekarskiej (Dąbrowskiego 10 — 
2) do dnia 18 bm. 
— iii 

PRZEDSTAWICIELA poważnego, dyspo- 
nującego sumą 2 00 zł. poszukuje fabry 
ka wyrobów ar znych. Wyczerpuj ce 
oferty pod „Fantazja” Biuro Ogioszcń Stat- 
tera, Kraków, : 

Świeży transport 

OLIWY nicejskiej 
w najprzedniejszym gatunku „Extra 
Vićrge Garantie pure" bezpośrednio 

z NICCY — poleca 

A. Jamuszewicz 
Zamkowa 20 a, tel. 8- 2 

    

    

  

     

   

  

POWAŻNA FIRMA poszukuje do pow 
i gala 

    

   

  

cenie, SOREGS stałe. SZZESSÓGE ofe 
wórnia biżuterii Gajewski, Lwów, S$ 
ka 31. 

AAAAAŁA AAA AA AAŁA FAA AĄ AAADAAAAAAAAADŁAA AKA 

RÓŻNE 
PYYYTYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYTYY 
ZGUBIONE WEKSLE: 1) Gryba, mieszk. 

wsi Germantowce, gm. horodyskiej, na 80 zł. 
(już wypłacony); 2) Mejera Czarnego, mieszk 

Baranowicz, jeden na sum; 50 zł. płatny 
1. I. 1958 r. i drugi na złotych 190 płatny 
1. II. 1938 r. — wydane firm. ajmowicz 

Prawdziwy upominek w Baranowiczach, ul. Szepiygk g0:18—— = 

gwiazdkowy Pio ė ! 
jest doskonała gwarantowana maszyna do W ŚRODĘ WIECZOREM. p : juzdy 
szycia, haftu, endlowania, mereżkowania za | sankami ulicami: Sapieżyńską, Antokolską i 
1€0.— złotych gotówką — ratam'. Kościuszki zgubiono tekę czarną z reflekto- 
Dom Handlowy KRYSZER, Kraków, Zwierzy rem szklanym i notatnikiem. łaskawy zi 
niecka 6, Wy: m lazca zechce odnieść za nagrodą pieniężn: 

Żądajcie cenniki do Kliniki Usznogardłowej na Antokolu, 

    

   

   

  

            
róg Ofiarnej, obok Sydu 

ARUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elektry a js UI 
ka Nr. 27 (Zwierzynieci. 

Grodz 

    

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów. pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy- odmł. dza jące. 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy: 
stępne. Porady bezpłalne. Zamkowa 26 - 6. 

KAD AAAA AKA AAAA A AD AAAA ŁA AAA RAA A AAŁAŁAA ŁAM 

Nauka i Wychowanie 
TYYYYYYYYYYYYYVYYVYYYVYYVYYYYYYYYYVYYYY т 

STUDIO RYTMO-PLASTYKI TANECZNEJ 
Kołakowskiej-Śmietańskiej, przyjmuje zapi- 
sy. godz. 16—18. Indywidaulne lekcje - 
cėw towarzyskich. W Pohulauka 19 m. 12 

    
    -a. 

AAAAAAAAAAADAAAAAAAMA AAA AAAA AA ŁA ŁADNA AAA 

Handel I Przemysł 
TYYYYTYTYYYYYYYYYYTYTYYYYYYYYTYYVYTYYVYTY 

Modne gwarantowane OBUWIE -poleca 
polska wytwórnia W. NOWICKI Wilno, ul. 
Wielka 30. KALOSZE, SNIEGOWCE oraz 
pantofle ranne. 

   

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA 

LOKALE 
WYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYYSYVYYYY 

M KANIE do wynajęcia z 2:ch po! 
i kuchnią z wygodami, słoneczne de wynaj 
cia Tartaki 19. 

       

  

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachun 1, Wilno 1 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 
Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południu | 
Administracja: tel. 99—czynna od godż. 9.30—15.20 
Drukarnia: tel, 3-40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 
    

Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 
Lida, ul. Ulańska 11 

Baranowicze, ul, Ułańska 11 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 

3-go Maja 6 
         

   Druk. „ 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju—3 zł., za gra» 

nicą 62zł. z odbiorem w administracji zł.2,50, | 

na wsi, 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2,60 

treść oglosz 

  

w miejscowościach, gdzie nie ma 

  

    Wilno, ul. Bis | Banduiski ego 4, tel, 3-40, 

  

Znicz”, 

  

      

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gi, 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr. 
za wiersz jeduoszp. Do tych ceu dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz* 
ne 50*/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-cio łamowy, za tekstem 10-łamuwy. Za 

i rubrykę „nadesłane* 
zastrzega sobie prawo zm.any terminu druku agłoszeń i nie pr 

| żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 

redakcja nie odpowiad Administracja     
  
  

     

Redaktor odp. Jan Pupialio


