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KURJER WILEŃSKI 
- Wileńsko-Nowogródzki, Grodzieński, Poleski -I Wołyński 
    

Polesie leży w Polsce 
Rozmawiałem w czasie ostatnich 

świąt Bożego Narodzenia dość długo 

z Polakiem, który kiłka lat spędził w 

Anglii. Opowiadał on oczywiście wie- 

te o różnych nieznanych w Polsce 0- 

byczajach tego narodu, ale trzeba to 

przyznać, nie było v tych opowiada- 

niach nic z rewelacji. 

Połacy mają już to w krwi, że in- 

teresują się wszystkim tym, co robią 

'e narody, chętnie sobie przyswaja 
udze obyczaje. Nawet nasz prog- 

га nauczania w szkołach ogólno- 

kształcących, daleko szerzej uwzględ- 

nia naukę o innych krajach poza na- 

szą własną ojczyzną, niż programy 

nauczania tych innych krajów. 

Osobiście uważam, że to zaintere- 

sowanie i chęć poznania świata nie 

zacieśnione granicami własnego pań- 

stwa, jest naszą cechą dodatnią o ile, 

asturalnie, nie wyrodnieje až do 
torm, takich jak w znanym przysło- 
wiru „cudze chwalicie itd.“. 

Ale właśnie dlatego szczególnie in- 

teresujący jest tutaj stopień wzajem- 

ności innych narodów w tym czysto 

poznawczym obustronnym zaintereso 

waniu się. Okazuje się, że jeżeli cho- 

dzi o ten rodzaj wzajemności, to tąka 

Arglia naprzykład bije rekord igno- 

sencji. Oczywiście mam tu-na myśli 

|gnorancje 

genckich nie ludzi prowadzących 

politykę, pozostających w stosun- 

kach handłowych z Polską czy coś w 

tym rodzaju. 

" i mieli możność nabycia potrzeb- 

nych wiadomości drogą praktyki. | 

Jak tymczasem wygląda teoria. 

Przybyły z Anglii Polak twierdzi, że 

w jednej z podręcznych encyklopedyj 

znalazł nawet parę stronic wiadomo-. 

ści pod ogólnym tytułem „Połland*. 

Wśród tych . wiadomości 

część dotyczyła geografii i najogól- 

niej przedstawionej historii Polski. 
Warszawa była tam  p.zedstawiona 

wprawdzie jako miasto 100 tysięczne 

zaledwie, ale mniejsza o to. O sztuce, 

n literaturze, o innych rzeczach god- 

nych wiadomości i widzeria ani sło- 

wa, natomiast na zakończeniu wiado- 

mości historyczno - geograficznych 

cpły traktat fachowo .' lekarski. 

O czym? O specyficznie polskiej, 

zdaniem Anglików, i nigdzie więcej 

nic spotykanej chorobie włosów — 

kcłtunie. 

Ten wyraz, którym my operuje- 

my dziś w Połsce, już nie jako nazwą 
choroby a tylko, jako symbolem za- 
cefania, w Anglii jakiś uczony w uło- 
żonej przez siebie encyklopedii wy- 
różnił jako rzecz najbardziej godną 

wzmianki i prawdopodobnie studiów 

medycznych. 

Nie mie %* yśmy powodów do zdzi- 
wienia, gdyby raptem do Polski przy- 

jechała ekspedycja lekarzy angiels- 

kich, uposażona we wszystkie niez- 

bedne przedmioty dla przebywania w 

egzotycznym kraju i zaczęła ludziom 

zaglądać pod kapelusze w nadziel, że 

natrafi w końcu na upragniony przed 

miot badań, na wyśmiany przez nas 

szerokich warstw inteli- | 

znaczna | 

  

i wzgardzony dostatecznie kołtun. 

Kołtunu prawdopodobnie tak łat- 

wo by nie znaleziono, ale za to bar- 

dze łatwo znaleźć odpowiednie okreś- 

lenie dla stosunku opisanych wyżej 

Anglików do Polski i Polaków. Sto- 

sunku tego nie można nazwać inaczej 
jok kołtuńskim. 

Dopiero ten dosadny wyraz wy- 

mierza w tej sprawie jaką taką spra- 

wiedliwość lekceważącym sobie Pol- 

skę Anglikom. Ale co tu tyle mówić 

o Anglikach, skoro miałen pisać o Po 

lesiu tylko. Przecież Polesie jest tym 

krajem w Polsce, w którym można 

spotkać kurną chatę i właściciela tej 

kurnej chaty z kołtunem na głowie. 

Kajakowicze, którzy co roku prze 

mierzają w różnych kierunkach Pry- 

peć i jej dopływy oprócz poszukiwa- 

nia egzotyki, i pięknych widoków, czy   

nie polują też trochę na jakiegoś koł- 

tana. 

Czy wogóle zainteresowanie Po- 

luków z innych „kulturalniejszych* i 

„zamożniejszych dzielnic Polski — 

Polesiem i nie tylko: Polesiem, ale i 

Ziemią Wileńską nie jest trochę po- 

dobne do zainteresowania Anglików 

Polską? 

A jeżeli tak jest, jak należy naz- 

wać ten stosunek Połaków do ziemi, 

która ma wszystkie dane, aby stać się 

pciską Holandią? 

Anglicy wypadają w tym porów- 

naniu lepiej od Polaków. Anglia to 

bądź co bądź kraj odległy, zamorski. 

A Polesie? Polesie przecież leży w 

Polsce, trzebaż to sobie wreszcie uś- 

wiadomić. 

Piotr Lemiesz. 

WARSZAWA, (Pat). Dn. 10 stycz- 
nie 1938 r. odbędzie się 6 godz. 11,30 
w sali kolumnowej Sejmu posiedze- 
nie komisji spraw zagranicznych, na 
którym minister spraw zagranicznych 

TOKIO, (Pat). Oficjalnie komuni- 
kują, że wojska japońskie zajęły sto- 
licę prowincji Szantung m. Tsinanfu. 

TOKIO, (Pat). Agencja Domei do- 
nosi z Tientsinu, że wojska japońskie 
przekroczyły rzekę Żółtą w nocy 23 
na 24 bm. i w rezultacie dałszych 
działań zajęły w poniedziałek zrana 
stolicę prowineji Szantung. m. Tsi- 
nanfu, którego broniły wojska gen.   SZANGHAJ, (Pat). Po wzięciu Nan 

| kinu i zwolnieniu tempa działań w 

  

Kiangkkono z iQadua godaica 
    

Wojska atakujące Tendel zagrożone ploczoniem 
SALAMANKA, (Pat). Agencja Ha- 

vasa donosi: wojska powstańcze, prze 
prowadzające operacje w bezpośred- 
nm pobliżu Teruclu, połepszyły zna- 
cznie swą sytuację. 

Wielki manewr otaczający, przed 
sięwzięty przeciwko oddziałom rządo 
wym, atakującym Teruel, ma prze- 

hieg pomyślny. Położenie wojsk rzą- 

dowych staje się z każdą godziną co- 

raz bardziej krytyczne. 

PARYŻ, (Pat). Havas donosi z St. 
„Jean de Luz: bitwa pod Teruel przy- 

biera z godziny na godzinę coraz wię 
ksze rozmiary i coraz większe siły 
biorą w niej udział. Stara dzielniea 

Teruel nadał eneryicznie się broni. 
Obrońcy posiadają radiostację, 

która co trzy godziny informaje do- 
wództwo wojsk gen. Franca o rozwo 
je sytuacji. Ostatni komunikat głosi. 
że obrońcy są wystarczająco zaopa- 
Hzeni w żywność i amunicję. Wielki 
manewr woisk gen. Franco. majscy 
na celu oskrzydlenie wojsk rządo- 

  

Życie jest sensacyjniejsze 
od najbujmiejszej uycbraźni. 

Przekona się o tym Każdy, kto przeczyta powieść — 

° wspomnienia p.t. 

„Sławka © Życie" 
Autorem jest wilnianin CZESŁAW MENKE. Zbieg z Z. S. R. R. 

  

  

wych, oblegających Teruel, precyzuje 
się coraz bardziej w miarę nadchodze 
via posiłków ludzkich i materiało- 
wych. Manewr odhywa się na 25-ki- 
lometrowym froncie, lecz oddziały 

gen. Aranda znajdują się już od 3 dni 
w pobliżu miasta. 

Onegdaj i wczoraj najbardziej za- 

żarte wałki odbywały się pomiędzy 
Concud a Teruel. Bitm pod tym mia 
stem, która początkowo wyglądała na 

| wypad, przybiera charakter decydu- 
jącej batalii. 

Mówią, że jednocześnie z natar- 
ciem wojsk gen. Franeo na froncie 
qeruel, rozpocznie się w najbliższym 

| czasie silne natarcie na innym fron- 
tie. Wojska czerwone usiłują zdobyć 
Teruel nawet za eenę wielkich strat. 
Odbywa się istny wyścig pomiędzy 
oblegającymi wojskami czerwonymi 
a wojskami gen. Franco, dążącymi z 
odsieczą. 

Pomoc już się zbliża 
ST. JEAN DE LUZ, (Pat). Według 

nadeszłych tu wiadomości, spieszące 
z odsiecza oddziały gen. Aranda ma- 

ją lada ehwiła połączyć się z obroń- 
cami Ternelu. 'W dniu dzisiejszym 

gwałtowność ataków wzrosła, przy 

czym wojska rządowe wprowadziły 
do akcji wielką iłość materiału tech- 
nicznego. 

W ataku na stara dzielnieę Terue- 
lu bierze udział 160 czełgów i wiele 
samochodów pancernych. Pod koniee 
dnia oddziały rządowe podejmowały 

speejałnie gwałtowne szturmy na nie 
które punkty w południowej i nołud- 
niowo - wschodniej części miasta. 

Q godz. 17 radiostacja w Teruelu 
padała wiadomość, że garnizon ooie- 
ra się skutecznie zaciekłym atakom i 
że około godz. 14 dwa kołejne sztor- 
my zostały odrzucone z bardzo cięż 
kimi stratami dła atakuiących. Kolu- 
mny gen. Aranda zbliżają się do po- 
łudniowo zachodniego odciaka fron- 

tu pod Teruel, walcząc bcz przerwy 
£ eofającym się przeciwnikiem. Za- 
kończenie walki spodziewane jest już 
niebawem, dzięki wprowadzeniu do 
boju nowych oddziałów powsiań- 
czych, przybyłych z Całatatu. 

Wobec poprawy stanu pogody. 
wtorek i środa będą zapewne dniami 
decydującymi. Svodziewane jest wpro 
wadzenie do wałki znacznych sił Iet- 
niczych. które ostatnio na skutek «е- 
stej mgły miały akeję bardzo utrud- 
nioną. AE 

Doskonałe samopoczucie 

obrońców 

BILBAO, (Pat). Z frontu pod 
Teruel donoszą, że lotnicy wojsk na- 
rodowych bombardowali dziś pozycje 
nieprzyjacielskie na krańcach mia-   sta. Natarcie wojsk rządowych osłab- 
łe, co się tu tłumaczy jako skutek 

  
poūskie przygotowuje 

  

  

Min. Beck wygłosi expose 10 stycznia 
Józef Beck wygłosi expose. Dyskusja 
nad expose odbędzie się dnia 12 sty 
cznia tj. we środę o godz. 11 w tej sa- 
mej sali. 

Japończycy zajęli m. Tsinanfu 
Kan Fu Czu. Gofające się wojska chiń 
skie podpaliły miasto. Od wczoraj 
spłonęły gmachy rządu prowinejonał 
nego, japońskiego konsulatu, japońs- 
kiego szpitała, a także inne budynki. 
Przy forsowaniu rzeki Żółtej wojska 
japońskie straciły 120 zabitych. Woj 
ska chińskie cofnęły się do m. Taian 
(40 km na południe od Tsinanfu) ł 
ścigane są przez samoloty japońskie, 

Decydujący atak na Kanton 
przygotowują Japończycy 

dolinie Jangtse, uwaga jest zwróce- 
na z jednej strony na południowe Chi 
ny, gdzie jak się zdaje, dowództwo ja- 

natarcie na 
Kanton, z drugiej zaś strony na pro- 
wincję Szańtung, gdzie w ciąg 0s- 
tatnich dni powstał nowy dowiosły 
odcinek frontu. Japońska marynarka 
i lotnictwo rozwijają żywą działal- 

ność wzdłuż południowo chińszich 
wybrzeży, gdzie z dnia na dzień ocze- 

kiwany jest desant bądź to w rejonie 

Suatu, bądź też w okólicy Toiszanę. 
ktėre 40 miejscowości panują pod dro 
gami, prowadzącymi z zachodu i po- 
łudnia do Kantonu. 

Liczne japońskie transporty żoł- 
nierzy i amunicji opuściły niedawno 

Szanghaj w nieznanym kierunku, 

przypuszczalnie na południe Chin. 

Działania japońskie uległy zwłoce, 

gdyż dowództwo japońskie pragnie 

rozpocząć odrazu decydujący atak w 

celu skrócenia czasu oo '"acyj nod 

Kantonem. Poza tym nie f*2 wpływu 

na to pozostaje konieczaość zachowa 

nia daleko idacej ostrożnaści w rejo- 

me gdzie istnieja woważne interesy 

cudzoziemskie, zwłaszcza brytyjskie. 

Zdehvcza |sprńskie 

SZANGHAJ (Pat). Dowództwo wojsk 

japońskich komunikuje, że podczas walk 

o Nankin Chińczycy stracili 53.874 zabi- 

tych. Zdobycz japońska wynosi: 108 cięż 

kich dział, 19 dział polowych, 79 aranał 
ników, 37 dział przeciwlotniczych, 19 prze 

ciwłołniczych karabinów maszynowych, 

411 ciężkich karabinów maszynowych, 956 

lekkich karabinów maszynowych, 136 ręcz 

nych karabinów maszynowych, 115 rewol 

werów, 10 czołgów, 6 samolotów, 36 sa 

mochodów ciężarowych, 77.850 granatów 

ręcznych, 8216 ciężkich pocisków artyle- 
ryjskich, 1.026 lekkich pocisków artyleryj 

skich i 62.572 pocisków do granałników. 

Warszawska giełda 
p'enieżna 

z dnia 27 b. m. 

Waluty: Belgi belg. 8920, doł. ameryk. 
525, dol. kanad. 524 i pół, floreny hol. 

29255, franki franc. 1770, franki zzwajc. 
12150, funty ang. 2629, guldeny gdańskie 

9980, korony czeskie 1730, korony duń- 

skie 11720, korony norweskie 13185, kora 

ny szwedzkie 13540, liry włoskie 2100, 

marki fińskie 1125, marki niem. 112, szy= 

lingi austrj. 9820, marki niem. srebr. 120 
Tel. Aviv 2595. 

Papiery: wewn. 65 1/4, inwesi. pierwa/ 
sza 80, druga 79 i pół, 4 proc. premj. do 
larowa 42 i pół — 42 1/4, konsolidacyjna 
68—67.75 — 68 — 66.50 — 66.75 — 66 1 
pó., 4 proc. ziemskie seria 6 54, 4 i pół 
ziemskie seria 5 63 1/4 — 63—%63 i pół. 
LTA TAS ZWOSORUE DZY ZRT WASZE PARYS ITS 

wielkich strat, zwłaszcza w szeregach 
oddziałów cudzoziemskich. 

Wojska narodowe gen. Arandos 
zajęły dziś kilka ważnych pod wzglę- 
dem taktycznym wzgórz. Z obu stron 
przybywają stale nowe posiłki. O g. 
15 oblężona załoga Teruełu nadała 
przez radio komunikat, w którym 
twierdzi, że wśród obrońców i ludno- 
ści panuje wspaniały duch i że woj. 
skom rządowym nigdy się nie udz 
wkroczyć do miasta.  
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Polskę i talię łączą dziś 
wspólne zadania i losy 

Przemówienie Mussoliniego wobec polskiej delegacji 
wojskowc-leglonowej 

RZYM (Pat). W czasie wizyty, jaką | dzialność aby silną była I nadał. 
bawiąca niedawno w Rzymie delega- | 
cja wojskowo - legionowa złożyła Mus 
soliniemu, szef rządu włoskiego wy- 
głosił następujące przemówienie: 

* „Bardzo jestem rad, że widzę was u sie 
ble, moi panowie, was przedstawicieli le- 
gionistėw I armii, 

Jestem przekonan, že zroblono wszyst 
ke, by wam pokazać rzeczy godne widze 
ała i zby uczynić wam miłym pobyt w lia 
LU 

Miłeliście zapewne niejednokrolną spo 
sobność przekonać się jak *ywymi wśród 
Judu italskiego są przyjaźne uczucia dla 
Poiakčw, 

Oba nasze narody łączą węzły gorącej 
przyjaźni, która wyrosia nie tylko na podo 
bieńsiwie temperamentów i wspólnej kul 
jury, lecz zapewne z podobnej w przesz 
łości doli obu narodów. 

Moi panowie — Wielki wasz Wódz Pił 
sudski, którego całe życie było walką, zo 
stawił wam Polskę wolną i silną. Na was, 
na lego żołnierzach leży teraz odpowie- 

Zmarł ambasador Skrzyński 
RZYM, (Pat). Wczoraj wieczorem | - 

zmarł w Rzymie ambasadot Polski 
przy Watykanie Władysław Skrzyń- 
ski. 

$. p. Władysław Skrzyński — urodził się 
wę Lwowie w 1853 r. Szkoły średnie i wy- 
dziai prawny skończył w Krakowie. W 1900 
reku wstąpił do służby dyplomatycznej b. 
monarchii austriackicj, za mując kolejno ró- 
ńn+ stanowiska w Konstantynopolu, Mona- 
thium, Stokholmie, Brukseli, Paryżu i w Rzy 
mie przy Stolicy Apostolskiej. 

W marcu 1919 r. powołany został w nie- 
pcdległej Polsce na słanowisko podsekreta- 
rza stanu spraw zagranicznych. W 1920 r. 
mianowany zosłał posłem R. P. w Madrycie 
W rok później posłem przy Stolicy Apostol- 
sk'ej, a od listopada 1924 r. pierwszym am- 
basadorem R. P. przy Watykanie, 

CITA DEL VATICANO, (Pat). Wia 
domość o zgonie ambasadors R. P. 
przy Watykanie Władysława Skrzeń 
skiego wywołała w korpusie dyplo- 
matycznym akredytowanym przy Sto 
licy Apostolskiej, w sferach końciel: 
nych i kolonii polskiej echa gtehokie- 
go współczucia i żału. De ambasady 
nanływa mnóstwo depesz kondoien- 
cyjnych. Ojciec Św. przesłał za poś- 
rednictwem kardynała sekretaza sta 
nn wdowie ambasadorowej Skrzyńs- 
kiej wyrazy szczerego wsn5?*ezncia 
wraz ze specjalnym hbłogosławienst. 
wem. 

Niemieckie pismo z wielką 
sympatią pisze © min. Delbosie 

BERLIN (Pat). W numerze świątecznym 
„Voelkischer Beobachter“ ukazał się dłuż 
szy artykuł poświecony francuskiemu mi 
mistrowi spr. zagr. Delbosowi opatrzony je 
go fotografią. Autor potraktował osobę 
min. Delbosa z dużą sympalłą. Autor pod 
kreśla patriotyzm ministra, przypominając, 
że min. Delbos, kiėry walczył sam w” armii 
francuskiej potrafił ocenić wolę pokojową 
b. kombafanta Adolfa Hitlera. 

Opisując następnie karierę polityczną 
min, Delbosa uwydatnia przede wszystkim 
jego samodzielność, która ujawniła się 
również po objęciu kierowniciwa na Qual 
d'Orsay. Min. Delbos nie podzielał poglą 
dów swolch kolegów socjalistycznych w 
sprawie poparcia czerwonej Hiszpanii, to 
eż wystąpił z całą energią na rzecz nie 
interwencji, której jest właściwie ojcem. 

„V. B. kończy artykuł słowami: „Wie 
my ce dzieli nas merytorycznie od dzisiej 

Rząd rumuński poniósł klęskę w wyborach 
BUKARESZT (Pat). W kołach poli 

tycznych krąży uiepotwierdzona ofic 
jalnie pogloska, że premier Tatareseu 
złożył królowi prośbę o udzielenie dy 
misji gabinetowi. Krok ten podyktowa 
ny jest jednak faktem, że według da 
nych ogłoszonych wczoraj przez Cen 
tralną Komisję Wyborczą wynik wy- 
borów do izby deputowanych przesą 
dza ostatecznie niemożność uzyskania 
przez rząd wi,kszości w izbie. 

W dniu dzisiejszym król Karol po 
wrócił do Bukaresziu i rozpoczął kon 
sułtację. Na dłaższej audiencji przyję 
ły był prezes stronnictwa chrześcijań 
sko - narodowego p. Goga. Wieczorem 
został do Bukaresztu wezwany telegra 
ficznie z Jass pierwszy prezes stronni- 
ctwa narodowo - chrześcijańskiego p. 
Cuza 

BUKARESZT, (Pat). Prezydium 
rady ministrów komunikuje: eentral- 
na komisja wyborcza ogłosiła w dniu 
dzisiejszym normy, które służyć będą 
za podsławe do podziału mandatów 

  
|B0 dziś ną znak żałoby do połowy 

odbędzie się 29 bm. o godz. 10.30, po 

  

  

  

Wiem, że Polacy są narodem dobrych 
żołnierzy. Podkreślam, że Polska musi być 
silna I mocna, a mocy tej najistolniejszym 
wyrazem jest armia. 

Gdy myślałem o Polsce, gdy studio- 
wałem jej historię, mówiłem sobie zawsze, 
że Polska ma przed sobą wielką przysz 
łość. jestem pewny waszej wielkiej przy 
szłości. 

Polskę i Italię łączą | dziś wspólne z 
dania ! losy. Sytuacja obecna zbliża nas 
jeszcze bardziej I nadaję większą wagę na 
szej przyjaźni, 

Dla tego pragnę, żeby Polacy i Walczy 
<y poznawali się bliżej i lepiej. Trzeba by 
Polacy wyjeżdżali jak najczęściej do Italii 
I naodwrót, by italczycy odwiedzali wasz 
kraj. 

Chcę żekyście słowa moje powtórzyli 
po powrocie do '.aju. 

W końcu raz jeszcze powlarzam, že 
chcę, żeby dni spędzone w Italii pozosta 
ły w waszym wspomnieniu „jako najmitsze 
w waszym życiu”. 

Zwłoki ambasadora spoczywają w 
jednej z sal ambasady, przerobione: 
na kaplicę, w której dziś rano radca 
kanoniczny ambasady ks. prałat Mey 
sztowicz odprawił żałobną Mszę Św. 
W kaplicy tej odprawione będą jutro 
Msze Św. od wczesnego rana. Sztan- 
dar polski przy ambasadzie opuszczn 

masztu. 
Uroczyste nabożeństwo żałobne 

czvm nastąpi prowizoryczne złożenie 
zwłok Ś. p. ambasadora Skrzyńskiego 
na rzymskim cmentarzu Campo Ve- 

rano. < ' 2 
„Osservatore Romano* poświęca 

zmarłemu ambasadorowi obszernv 
życiorys. Również prasa rzymska za- 
mieszcza dłuższe wzmianki żałobne 
omawiaiące dvplomatyczną i obywa- 
teiską działalność zmarłego. 

KONDOLENCJA NUNCJUSZA. 
WARSZAWA, (Pat). Nuncjusz a- 

nostolski k$. biskun Cortesi złożył na 
ręce dyrektara protokułn dyplomaty 
c>ne40 n. Romera kondolencje rzą- 
dowi polskiemu z powodu zgonn am- 
basadora Władvsława Skrzvńskiega 
-— w imieniu Słolicy Apostolskiej oraz 
kardynała sekretarza stanu. 

szego francuskiego ministra spraw zagra- 
nicznych. Umiemy jednak również ocenić 
Jego zalety”. 

® 

PARYŻ (Pat). Prasa francuska zwraca 
uwagę na artykuł, jaki ukazał się w „Voel 
kischer Beobachler“ organie oficjalnym 
pariii narodowo - socjalistycznej na temai 
ministra Delbosa i jego polityki. Prasa fran 
cuska podkreśla, iż powyższy artykuł 
dziennika niemieckiego odznacza się wiel 
ką objektywnością i przychylną oceną za 
równo działalności politycznej ministra, 
jak również niezwykle dodatnią oceną mi 
nistra Delbosa, nie tyłko jako polityka, ale 
i jako człowieka. 

„Petit Paristen* przywiązuje do tego 
artykułu duże znaczenie poliłyczne, pod 
kreślając, iż świadczyć on może o przychyl 
nej atmosferze dla zbliżenia francusko - 
niemieckiego, jaka zarysowuje się po dru 
giej stronie Renu. 

do izby deputowanvch. Po rozpatrze 
niu tych norm, stało się jasnvm, że 
stronnictwo liberalne nie hędzie mo- 
gło utworzyć większości w izbie de-   putowanych. Stwierdzenie tego fak- 

która | tn stworzyło nową svtuację, 
jest rozpatrywana przez rząd. 

Milion franków w starym murze 
PARYŻ (Pat). W dzień Wigilijny mu- | 

rarze, dokonujący reparacji w jednym ze ! 

słarych domów dawnej dzielnicy miasta 

Calais, odkryli przypadkiem zamurowaną 

w šcianie słarożytną skrzynię zawierającą 

skarb z mone! złotych, pochodzący z roku 

  

mniejwięcej 1340, Złote monety francus- 

kie wybiłe były za panowania księcia nor 

mandzkiego Filipa Śmiałego, który pano 

wał w r. 1339 i widocznie zostały zemuro 

wanę przez właściciela w r. 1347, kiedy 

  

   

„„KURIER“ (4315) - 

W przededniu decyzji o losie 
11 stowarzyszeń polskich w Litwie 

Zawieszenie Oddziału T-wa „Pochednia* w Olicie 
cofnięte nazajutrz 

Kowieńskie polskie pismo tygodniowe | 2 świadkami. QOdczytali oni obecnemu tam 
„Chała Rodzińna” donosi: członkowi Zarządu, p. M. Zienkowiczów 

W dniu 34 grudnia b. r. upływa, jak | nie, rozporządzenie naczenika powiatu, za 
wiadomo, te:min ponownej rejestracji sta- wieszające na podstawie telefonogramu 
łutów stowarzyszeń w Ministerstwie Spraw | Ministerstwa Spraw Wewnętrznych . dzia- 
Wewnętrznych według nowej ustawy o | łalność Oddziału T-wa „Pochodnia” w O 
stowarzyszeniach. Spośród 15 złożonych | licie, po czym opieczętowali lokal I znaj 
do rejestracji stalutów siowarzyszeń pol- dujące się w nim szafy. Nazajutrz o godz. 
skich dotąd zarejestrowane zostały tylko | 10 rano przedstawiciele policji przybyli 
4, los 11 więc rozstrzygnie silę dopiero | ponownie do lokalu Oddziału i w obec 
przed Nowym. Rokiem. (Nwiasem mó- | ności jego Zarządu dokonali spisu inwen- 
wiąc, w podobnej syluacji znajduje się ok. | tarza I stanu kasy, co trwało do godz. 6 
10 stowarzyszeń litewskich I około 20 ży | min. 30 wieczorem. Po podpisaniu aktu 
dowskich. Większość tych ostatnich uleg | przez policję i członków Zarządu, przed 
nie prawdopodobnie Ilkwidacji). Społe- | stawiciele policji zezwolili na dalszą dzie 
czeństwo nasze ze z.ozumiałym zaintereso | łalność Oddziału, powierzając Zarządowi 
waniem oczekuje decyzji władz, przesą- | opiekę nad spisanym mieniem. 
dzającej dalsze Istnienie większości pol- W. tych samych dniach Polskiemu Zw. 
skich stow-rzyszeń. | Ludzi Pracy w Kownie i świeflicom kowień 

Tym czasem we czwartek, 16 grudnia. | skim T-wa „Pochodnia” cofnięto pozwole 
wieczorem do lokalu Oddziału T-wa „Po | nia na zbiórki, lecz i ta sprawa została rów 
chodnia” w Olicie przybyli 2 policjanci z | nież pomyślnie wyjaśniona. 

Nie było pasterki dla Polaków w Kownie 
KRÓLEWIEC, (Pzt). Prasa dono- 

si, że podezas świąt Bożego Narodze- 
nia w żadnym z kościołów w Kownie 

Poniewież cofnął głodowa zapomogę 
„Ochronce Polskiej" 

KRÓLEWIEC, (Pat). Z Kowna do- | ska*. Zapomoga wynosiła 300 litów 
noszą: samorżąd m. Poniewieża za- | miesięcznie i za listopad nie została 
komunikował, że cofa zapomogę wy- | już wypłacona, 
płacaną towarzystwu „„Ochronka Poł- 

Podwójny podatek 
nałożyli Litwini na „Dzień Polski” 

KRÓLEWIEC, (Pat). Jak donoszą | wnie złożenia dodatkowej opłaty po- 
z Kowna litewska inspekcja podatko- | datkowej za rok 1936. Mimo wniesio 
wa zażądała niesłusznie po raz wtóry | nej przez wydawcę p. Majewskiego 
od wydawcy „Dnia Polskiego" w Ko- | skargi, władze zajęły mu 1aeble, 

Odprężenie strajkowe 
w branży żywnościowej w Paryżu . 
PARYŻ (Pa!), W sytuacji strajkowej za ! den z wydelegowanych przez niego wyż 

znacza się w dalszym ciągu odprężenie w | szych urzędników, pracodawcy bowiem w 
nastrojach, ale strajki nie zostały jednak , dalszym ciącu odmawiają brania udziału 
zakończone. Hale targowe w Paryżu by | w bezpośrednich rozmowach i spoikaniach 
ły dziś, jak zwykle w poniedziałek, zam | z przywódcami związków zawodowych. 
knięte i dzięki temu strajk transportów sa : 
mochodowych nie uderzał bynajmniej 
przechodniów. 

Strajk w magazynach alimentacyjnych 
również nie odbijał się dziś na życiu Pa 
ryża, ponieważ | te magazyny w związku 
z 40-godzinnym tygodniem pracy są w 
poniedziałek zamknięte. 

Rokowania między związkami zawodo 
wymi pracowników i organizacjami praco 
dawców toczą się w dalszym ciągu. Ale 
tylko pośrednio, ło znaczy, że z obu stro 

nami prowadzą rozmowy premier, lub je 

  
nie została odprawiona polska pa- 
sterka. 

  

Obie strony przyjęły w zasadzie pro 
pozycję poddania konfliktu pod arbitraż 
premiura Chaułemps i garaże przedsię- 
biorstw iransporłowych oraz składy spo- 
żywcze zostały przeważnie ewakuowane 
przez okupujących robotników na tej zass 
dzie, że pracodawcy ze swej strony musie 
Ji się zgodzić na t. zw. neufralizację febry 
ki, ło znaczy, że poza nielicznymi specja 
listami, dozorującymi maszyn, ani robofni 
€y, ani pracodawcy nie mają wsiępu do 
wewnątrz fabryki. 

Drura kampania polskiej wyprawy 
archeciogicznej do bieguna 

WARSZAWA, (Pat). Wczoraj w godzi- 
nach rannych odjęchali do Egiptu prof. U. 

I Pilsudskiego dr. Kazimierz Michalowski, 

prof. Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie i 

Uniwersytetu Katolickiego papyrolog dr. Je- 

rzy Manntenffel oraz asystent Połitechniki 

Warszawskiej arch. dr. Arnold Czeczott, któ 

rzy wchodzą w skład ekipy 2 kampanii pol- 

skiej wyprawy archeolgicznej Edfu w Gór- 

nym Egipcie. 

Jak wiadomo, pierwsza kampania odbyła 

się w okresie grudzień 1936 — styczeń 1937 

i owocem jej były wspaniałe znaleziska, kłó- 

rych część wystawiona była na widok pu- 

blczny na specjalnej wystawie zorganizowa 

nej w Muzeum Narodowym na jesieni rh. 

Kampania obecna, organizowana jest po- 

dobnie jak pierwsza przez Uniwersytet J. 

P'łsudskiego, a prace wykopaliskówe prowa 

dzone są wspólnie z francuskim Instytutem 

Archeologicznym w Kairze. Środki finanso- 

we wyprawy są bardzo skromne [14.000 zł) 

niemniej kierownik wyprawy prof. Micha- 

łowski ma nadzieję, że plony naukowe dru- 

gej kampanii będą niemniej obfite niż płerw 
szej. (Pierwsza wyprawa kosztowała około 
18.000 zł wartość zaś czysto materialna przy- 
wiezionych zbiorów wynosi ok. 150.000 zł). 

W ciągu stycznia i lutego archeologowie 
polscy prowadzić będą prace wykopalisko- 
we w terenie, w ciągu marca zaś wspólnie 
z członkami wyprawy francuskiej przygoto- 
wywać będą sprawozdania, i publikacje na- 

ukowe, 

„Šakodnioj“ 2 Bistorusi Šomieokioj 
przed sądem 

MOSKWA, (Pat). Przed speejal- 
nym kolegium najwyższego sądu Bia- 
łorusi Sowieckiej w Czansach toczy 
sie proces 6 funkcjonariuszy rejono- 
wych jako członków kontrrewolueyj- 
pej organizacji szkodniczej, która 
działała w rejonie Czauskim. 

Na ławie podsądnych znajduje się 
m. in. sekretarz rejonowego komitetu 
partyjnego, przewodniczący rejono- 
wego komitetu wykonawczego, prze- 
wodniczący rady wiejskiej oraz inni 
funkcjonariusze rejonowi. Na sprawę 

„| wezwano 104 świadków i 4 eksper- 
Calais zostało owładnięłe przez Anglików. i 

Jak donosi prasa paryska, zneleziono || 

monety przedstawiają warłość ponad 1 mi 

lion franków. Właścicieł domu, w kłórym 

znaleziono ten skarb, odsprzedał już sze 

reg moneł zbieraczom numizmatów w o 

kolicy Calais, część skarbu ne mocy usła- 

wy przejdzie na własność państwa, tym 

Trzesienie ziemi 
w Srodkowej Ameryce 

BOSTON (Pat). Według nadeszłych tu 

taj wiadomości, irzęsienie ziemi zniszczy 

ła włoski Aguachepan I Antigulera na gra 

nicy Guatemali I Hondurasu. Doiychczas 

stwierdzono, że ofiarami trzęsienia ziemi 

padł jeden zabity | 18 rannych. 

niemniej sam właściciel i robolnicy, kłórzy 

odnaleźli skarb, mieli niezwykłą niespo- 

dziankę gwiazdkową,     

Areszty wś:ód 
Niemców w Kłajpedzie 

KRÓLEWIEC, (Pat). Z Kłajpedy 
donoszą, że litewska policja politycz- 
na przeprowadziła rewizje u ezłon- 
ków niemieckiego związku młodzieżo 
wego tzw. „Jugendring* konfisku jąc 
broszury i niemieckie podręczniki 
szkolne. 

W wyniku rewizji dokonano aresz 
towań. Między aresztowanymi znaj- 
duje się uczeń niemieckiego gimnaz- 
jum w Kłajpedzie. 

Ułaskawienie dalszych 
5-ciu „neumancwców” 

KRÓLEWIEC (Pat). Z Kowna donoszą: 
Z okazji świąt Bożego Narodzenia prezy 
dent Litwy ułaskawił dalszych 5 Niemców 
kłajpedzkich, skazanych w ł. zw. „proce 
sie neumanowców”. Obecnie pozostaje w 
więzieniu jeszcze 11 skazanych między in: 
dr. Neuman. ° 

Gubernaier północnej 
Syrii odnalazł się 
BEJRUT (Pai). Minisier spraw wewnętrz 

nych w Syrii zapowiedział dziś w para 
mencie wydanie ostrych zarządzeń w zwią 
zku z odnalezieniem uprowadzonego 
przed kilku dniami gubernatora północnej 
prowincji syryjskiej. Rząd Syryjski zacho- 

wuje nadal milczenie co do pobudek u 
prowadzenia gubernatora. Premier Mar 
dam. Bey potwierdził dziś, że rząd zamie 
rza rozwiązać wszystkie stronnictwa poli 
lyczne za wyjątkiem zbliżonego do rządu 
bloku narodowego oraz zawiesić wszyst 
kie dzienniki opozycyjne. 

Kronika telearaficzna 
— 4 miliard 200 milionów franków w 

złotych sztabach. Słałek „Normandis* о- 
puścił wczoraj Nowy York, majac na swym 
pokładzie 150 milionów franków w szta 
bach złota. Wartość złota wywiszionega 
od dnia 8 listopada b. r. ze St. Zjednoczo 

nych do Francji wynosi jeden miliard. 200 
miln. franków. 3 

— Mussolini ma wnuka. Żona Viłtorio 
Mussoliniego powiła dziś rano syna, któ 
ry ofrzyma imię Qvido. 

| — W czasie świąt Bożego Narodzenia 
wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych 
wiele nieszczęśliwych wypadków  ulicz+ 
nych i pożarów. : 

W wypadkach tych zginęło ponad 500 
osób. 

—— Tyfus w Angiil. Dotychczas zachoro 
wało w Anglii 289 osób, zmarło zaś ne 
tyfus 29. 

= W Taurogach 5-lefni syn tamtejsze 
go leśniczego bawiąc się dubeliówką za 
strzelił swą matkę | ranił ciężko półtora 
rocznego brała. 

— Ukradli kiikanaście ceninarów kieł 
bas. Tuż przed święłami w śródmieściu 
Berlina dokonano niezwykle 'zuchwałej 
kradzieży. Złodzieje zdołali niepostrzeże 

nie uprowadzić stojacy na ulicy semochód 

ciężarowy pewnej firmy, zawierający kilka 

naście centnarów kiełbasy, gęsiny I irnych 

artykułów żywnościowych. 

— Król belgijski Leopołd Ill-ci przyby 
wa jułro incognito na dłuższy wypoczynek 
do Kiłzbuekel w Angfii. 

— Lotnik Maurice Amoux na lotnisku 
w Orly pobił dziś światowy rekord wyso 
kości dla. jednopłatowców 5-cio cylindro 
wych, osiągając 7.907 mir. Rekord ustala 
no na samolocie Farmana, motor 140 hp. 

Renaudit Bengali. 

— Lotnik Guiilaument który posiada 
już rekord Światowy długości lotu w lini! 
prostej, pobił dziś na tym samym samola 
cie „Lieutenant de Vaisseau Paris" rekord 
szybkości dla tej kategorii wodnosamolo- 
łów z obciążeniem 10 ton, osiągając 221 

km. godz. na dystansie tysiąca kilometrów. 
W. Bemay lotnik Bors. na samolocie 

„Caudron Rafale” (145 hp) pobił świato 

wy rekord szybkości dla samolotów dwu 

osobowych, osiagaięc na dysłansie 1000 
km 318 km/godz. Poprzedni rekord, nale 
żacy do loinika Maurice Arnoux, wynosi 
302 km/godz. 

— \ miejscowości Castro na wyspie 
Chihoe w Ameryce wybuchł wczoraj kała 
słrofalny pożar, który zniszczył 70 domów. 
150 rodzin zostało pozbawionych dachu 
nad głową. Straty obliczane sę na 5 mi 
lionów pesełów. 

— Zawalił się filar w kopalni „Bieiszo 
wies”. Zasypanych zosłało dwóch górni 
ków Rudolf Szczotka i Paweł  Niewolik. 
Wszczęto niezwłocznie akcję ratunkową. 
Spod zwałów węgia wydobyio zwłoki gó! 
nika Szczołki, nałomiast Niewolik doznał 
ciężkich obrażeń pęknięcia podstawy cza 

szki. 

— W obecności. wicekróla Abisysiil 
księcia Aosta odbyła się w Addis Abebie 
wielka rewia sił lądowych I lotniczych o 
raz organzacyj faszystowskich. Po rewii 
książe Aosta udekorował złołym medalem 
zasługi rasa Ailu. ' -
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List z Parvža 

„KURJER* (4315) 

Słoneczna Francia 
Droga tam wiodła wzdłóż pasażu, 

w którym tłum był gęstszy, niż gdzie- 
kolwiek. 

Pasaż zalegały wystawy zabawek. 
Jedna zwłaszcza przyciągała wzrok. 
Całkowicie zmechanizowana — dawa- 
ła widowisko, syntetyzujące najpopu- 
larniejsze francuskie bajki, które ožy 
ły w przekomiczny sposób. 

Król, tańczący konno na moście 
zwodzonym, rozczochrana żona Sino- 
brodego, z wysokości wieży wzywają- 
ca pomocy wielkimi, gestami rąk. Ku- 
charz, bezowocnie, u.iłujący kota w 
kutach wrzucić do rondla. Król Dago- 
ber, podtrzymujący oburącz swoje na 
lewo włożone portki. Święty Aloyzy, 
zwracający mu uwagę na ów Szcze- 
gół toaletowy — .ruszający się wciąż 
jednakowo, pełen symetrycznej do- 
$lojności... 
„, Ludziom, tłuczącym się przed tą 
wystawą błyszczały oczy. Od czasu 
d» czasu komuś wyrywał się okrzyk 
Wyżywali swoje niedostatecznie rado 
sne dzieciństwo, swoją długo tłamio- 
ną tęsknotę do bestroski. 

Dzieci, za małe, żeby coś w tym 
tłoku dojrzeć, przesuwały się — zre- 
zygnowane, zmęczone, przeraźliwie 
dorosłe. 

Trochę dalej, za szybą, siedział 
„Arcadius“. Ubrany był w czarny 
kiet. Jego siwe włosy spływały w okół 
łysiny aureolą jedwabistych łoków. Z 
pod okularów wystawały rzęsy pocz- 
wórnej długości. Napis oznajmiał, że 
— jest profesorem i za cenę dwóch 
franków przepowiada los. Po wrzuce 
niu monety w otwór automatu należa 
ło przyłożyć dłoń do szyby i czekać. 
Arcadius odwracał głowę, wnikliwie 
spoglądał z pod rzęs i ecś pisnł-na kar 
tce. po czym — cofał rękę. Z automa 
tu -wvpadała odpowiedź: „Logika no- 
skramia i naprostowuje marzvcielskie 
skłonności”... Gołem przvbrał postać 
mefdrca i bezgłośnie chichotał. 
4. Wreszcie — dochodziło się do miej 
śca przeznaczenia. Było to francuskie 
„Centrum Resionalne* — najpiękniej 
szy zakątek Wystawy Międzynarodo- 
we 

   
    

  

Ciasno ze sobą stłoczone wieże i 
brszty. Dachy, lekko spadziste i bar 
dzo strome. Cała Francia w swoim sło 
necznvm, a równocześnie — łasod- 
nym kolorycie i blaskn, wolna od ja- 
skrawości i fałszywych tonów. 
5 Stłamiena czerwień Normandii, po 
dobnej wewnatrz stoiska do starej 
herży, wyłożonej ciemnvm drzewem, 
ekFn malnwanvm w kwiatv. 

Biała Loira, Na ścianach obrazki 
uczniów szkolv sztuk pięknvch, cza- 
rujaco stylizowane pod nremitvwy. 

Kościołek jasno-niebieski, koloru 
morza i nieba. Dom boży rybakó* , w 
którym odruchowo szukało się rozwie 
szonvch sieci. 

Bretania — kamienista, surowa i 
prosta. Zamiast fresków — grube kon 
tury czarnego rysunku. Szkice, pełne 
rozmachu i życia w swoim jakże celo 
wym niewykończeniu. Jeden zwłasz- 
cza niezmiernie charakterystyczny: 
Chrystus, uginający się pod ciężarem 
krzyża — podtrzymywany przez ry- 

, baka o twarzy pełnej ufności w siły 
własnego ducha i własnych bark. 

Stary Poitiers. Fresk, na cześć uni 
wersytetu. Profesorowie w  togach, 
studenci podobni do Żaków, roztań- 

czeni, żywi, kapitalni. Napisy: „Do- 
brzy uczniowie stali się sławnymi pra 
wnikami, źli — sławnymi filozofami 
jak Bacon i Descartes, co zaś do śred 

„..5 — dalszy ciąg napisu nie zmie 
ię. Zastąpił go wielokropek. 

"Na przeciwległej ścianie — nagie 
kobiety o ciałach przesyconych słoń- 
cem, zrywające owoce i kwiaty wśród 
rybaków, suszących sieci. 

Różowa Gascogne z pejzażem Ber 
gerac'u, pagórkowatym, okwieconym 
pełnym dosytu. Gdzież są rycerze de 

Castel Jaloux... 
Lazurowy Brzeg. Palmy, przeglą 

dające się w wodach rzeki. Na ka- 
miennej balustradzie rozwieszone sie 
ci. Zapach ostryg, ślimaków. Handel- 
ki owocėw i kwiatowych olejków. 
Charakterystyczne wołanie sprzedaw- 
ców. — Prawdziwa, stara Nicea. 

Languedoc. Jakiś obraz malowa- 
ny na chropowatym płótnie, udający 
gobelin. Witraż, pijany słońcem w naj 
bardziej ponury dzień. Głowa chłop- 
ca, wykutą w kamieniu, o włosach 
porwanych wichrem, wijących się jak 

płomienie — synteza ognia, a może i 

życia. Pod inną rzeźbą dziwnie znajo 

me nazwisko: Henryk Prószyński. 
Kamienna Joanna d'Arc, w białej 

szacie, w granatowym płaszczu, domi 
nująca stoisko Lotaryngii. 

Genealogiczne drzewo na murach 
Ałzacji, w której podziemiu oglądało 
się dokładną kopię kopalni potasu, 
gdzie wszystko zostało zrekonstruo- 
wane, oprócz upału. 

Jura — kraina Pasteura. Na górze 
— pamiątki po wielkim uczonym. Na 
dołe — beczki wina. Jedno z drugim 
może ściślej zespolona, niżby się zda 
wało. : Е 

Kaskada, zagłuszająca wszystko w 
pawiloniku Wysokich Alp, lepiej od- 
dająca atmosferę gór i potoków, niż 
rajbarwniejsze dioramy. 

Godzinę biły kuranty. Stary ryne- 
czek z miejscem dla wodopoju, zda- 

wał się na coś czekać. Ludzie przysta 
wali i nie chcieli odchodzić. Wreszcie, 
zdala rozległa się muzyka kobz, a po 
tem, z za węgła szaro-niebieskiej ulicz 
ki wyłonił się dziwny korowód. 

Chłopcy, w kożuchach baranich, 
futrem wywróconych do góry, godnie 
posuwający się na wysokich szczu- 

dłach. Dziewczęta w krótkich, szero- 

Lich, czarnych spódniczkach. w czar- 
rych pończochach i sabotach, w blu 
zach niebieskich, różowych, bufia- 
stych jak staroświeckie, roene koszu- 
le, w czepcach z wysoko sniętrzonej, 
b'ałej koronki, sztywnych i przezro- 
czystych jak lukrowane piramidy na 
imieninowvch tortach. 

Dalej szły dziewczyav w sukniach 
ałngich do ziemi, w chustkach zwią- 
zanych na krzvż. trudno powiedzieć: 
a la Marie Antoinette Ło właśnie Ma 
rie Antoinette wzorowała się na tych 
chłopskich córkach, w czepeczkach 
obcisłych, ładnie obramowniącvch 

przez nią 

    

  

włosy. godnvsh królaw 4 
również kopiowanych.   
  

0d Apeninów do Andów 
(Wspomnienia z podróży) 

Rozkosz podróżowania nie jest 
tylko rozkoszą widzenia odrębności 
świata i nie tylko domieszką próżno- 
ści. Tkwi w tym mistycyzm przestrze 
ni, zaszczepiony jeszcze w czasach 

dzieciństwa przez geografię. Szero- 
kość i długość geograficzna, przetłu- 
maczona na język okrętów, wiełbłą- 
dów, pociągów, aut, lam, samolotów 

„I lektyk przestaje być nudną matema 
tyczną abstrakcją. 

Słońce zmienia swoje oby- 
czaje. Czas. przedłuża, albo skraca 
Ryby poczynają 
rcje dziwnym blaskiem. Stara ksią 
Żeczta z czwartej klasy poczyna żyć, 

W końcu tylko jeden łącznik przy 
pomina daleki krai. Kiedv zapadnie 
gorący kir nocy południa wyłazi spo. 
za wielkiej wody dobry, stary znajo. 
my księżyc. Wprawdzie staruszek 

przybrał nowy wspaniały, zielony ko- 
slium, ale z całego, otaczającego nas 

świata, on jeden jest naibardziej po 
dobny do księżyca, od którego uciekli 
śmy samolotem lub okrętem. „Zaglą 
da do naszej kajuty tak samo, jak do 

pokoiku. pokoju i mieszkania. 2 Istnieje takie „opowiadanie Ala 

dzieci pt. „Od Apeninów do Andów*, 

   

latać. «Morze go-. 

| Mały chłopak z Genui jedzie do mat- 
| ki w Argentynie. Miałem 8 lat czy 9, 
| kiedy przeczytałem je. Szczytem mo- 
ich marzeń ówczesnych były Włochy. 
Apeniny były kresem wędrówki. An- 
dy były już poza kresem marzeń. 

— Apeniny pozostały bardzo da- 

-leko — myślałem trzy łata temu, sto- 

jąc na dworcu Constitution w Buenos 
Aires. Za trzy dni urlop świąteczny! 

Za trzy dni, tylko za trzy dni. Opo- 

wieść lat dziecinnych, od Apeninów 

do Andów, stanie się rzeczywistością. 

Marszruta wycieczki wakacyjnej 
ze stolicy Argentyny do Andów Pata- 
gońskich jest prosta. Dojedziemy do 

Patagonii, jakieś 800 kilometrów, za- 
wrócimy „okłobie* na prawo, przeje- 
dziemy jeszcze z 500 kilometrów, a po 
tem Andy i koniec. Będzie to 19-ty 
dzień drogi od Apeninów. 

Ze wzruszeniem zajmuję miejsce 

w pociągu — bajce mego życia. — Na 
vis a vis pakuje swe tobołki jakiś 
młody Argentyńczyk. Paknie je z ta- 
ke samą obojętnością, z jaką warsza- 
wiak wybiera się do Zaleszczyk. Jest 
słuchaczem agronomii. Dowiedziaw- 

szy się, że jestem Polakiem, podkre- 
Śla zalety pszenicy-sand omierki. 

     

Alzatki z daleka można było poz- 
nać po wielkich, czaraysh  kokar- 
dech. Wreszcie korowód zamykały 
dziewczyny o nakryciu głowy zdob- 
nym w długi woal, spłvwający do 
ziemi razem z ciasno obejmującą ta- 
Lię spódnicą — strój wyraźnie podpa- 
trzony u czarodziejskich wróżek. 

Na scenie restauracyjnej sau zmie 
Ścili się wszyscy. Śpiewali swoje pieś 
ni, tańczyli swoje tańce. Krótkie. sze- 
rokie spódniczki otwierały się jak kie 
lichy kwiatów i ukazywały sute, ko- 
ronkowe falbanki, w tym samym deli 
katnym kolorze, co błuzki Owt sto- 
nowanie jeszcze bardziej potęgowało 
wrażenie rozwijających się, kwiat. 
rych płatków. ** 

Chłopcy pozeskakiwałi ze szcezu- 
deł, pozrucali kożuchy. W obcisłych 
marynarkach, albo poprostu w koszu 
lach na wypust — przytupywali tań- 
cząc z taką siłą, jakby każdym stuk- 
nięciem buta o posadzkę, chcieli przy 
pieczętować swoje prawo do trzyma- 

nej w obięciach dziewczyny. Zręcz- 
nym ruchem — partnerka wyślizgi- 
wała się z tych objęć, dvsała, unosząc 
długą suknię. W owym dvgu — mzje- 

statyczna, jak w dworskim ukłenie, 

równocześnie zalotna, jak perliczka, 
która lekko unosi swoje szare, nukra 

Liane skrzydła, by ukazać z pod nich 
rąbek piór olśniewaiaco białych. 

Łącznikiem miedzy francuskim 
centrum regionalnym i francuskimi 
koloniami, zśrunowanvmi ną Wvsnie 

Łahedziej, a wiec, iak przvstało na 
kraie zamorskie, addalonvmi od ladu 
— jest Korsyka, która na czas trwa- 
nią Wystawy zamieniła się w półwy- 
sep. 

  
  

  

Ciemna skała. jasna domki z okra 

towanymi okienkami. malutkie balko 
niki, zawieszone nad przenaścia. scho 

dy. zstępujące stromą forsada aż da 
Sekwany — wszystko to wvłania sie 
z krańca Wyspy, stanowi niejako jej 
klamrę. 2 

Za Korsvka neizaź zmienia sie na 
gle. Zamiast domków bielonvch wan- 
nem, widzimy pawilion Svr i Libanu 
—. pałacyk poprzecznie prażkowany 
w pasv różowe. zielone. żółte. Te 7e- 
browate mury kryją wnętrza pełne 

mebli z różanego, drzewa. inkrusto- 
wanych perłową masą — dvwanv, ma 
katy, aż po mroczną, całkowicie rzeź 
bioną w ciemnym drzewie, damasceń 
ską palarnię. 

Maroko dało ciekawą syntezę swa 
ich miast w stoisku od zewnatrz ogniś 
cie czerwonym ink Marrakesz, od 
wewnątrz — pełnvm orientalnego 
przepychu białego Rabatu. 

Dalszv ciag wysnw mieści coś w ro- 

dzaiu światła w miniatarze: Alsiar. 

Tunis. Afryka ekwatorialna, Afrvka 

zachodnia. Kamerun. . Guadelima. 

Guyanna. Martyn'"a. Tndochinv. Tn- 

Aie, Reuniony, Madagaskar. Drnei 

kraniec wyspy zamyka indochińska 

(Dokończenie na str. 4-eį).   Maria Milkiewiczowa. 

  

Sandomierka zupełnie pasuje do 

tego, co widać za oknem. Wspaniały 

świat, tropikałny, zostaje gdzieś w 

Brazylii na połowie drogi pomiędzy 
Polską i Patagonią. Tutaj mijamy jed 

Le za drugimi argentyńskie Milanów- 

ki... małe domki i małe ogródki! Mo- 

że nawet tworzone rękami „Polaków, 

czy Ukraińców. | - ы 

Dopėki jest widno, jestešmy w Eu 

ropie. Ale oto zapada zmrok i ciem- 
naść nocy przypomina nam gdzie je- 

steśmv. W Europie zachodniej mijały 

by nas co chwilę światła z okien. sznu 

rv lamp ulicznych. szosv wysadzane 

pasmem świateł. Tutaj połykamy dzie 

tunelu ciemności. | 
Ani jednego światełka. ani jedne- 

go cienia Śpiacej osady. Ksieżyc oś- 

wieca wspaniały, pusty step. Nasz po 

ciąg iest įedynym ruchomym widmem 

cywilizacji. O kilkanaście metrów od 

toru zaczyna się opiewana przez po- 

otów i piosenki „camna arsentina* 

Ziemia fak bezludna. jak gdybv wczo 

raj dopiero wysadziła łeb z odmetów 

rotopu. Tylko może trochę bardziej 
sucha niż wówczas. 

Mój towarzysz podróży ‚ odrywa 

mię od okna, mówiąc słusznie. żenie 

nie widać i zasypnie nvtaniami o Fr- 

ropę. W 1е70 słowach brzmi niekła- 

many zachwyt dla stworzenia fak da- 

| iekiego. lak egzotvcznewo, jak stara 

| babcia Europa, specjalistka od wyva- 

    

  
siątki kilometrów w jednym wielkim 

  
6-ciu podoficerów niosą trumnę ze szczątkami Ludendorfa przez szpaler war!y ho- 

norowej obok t. zw. hollu szłandarowego dowództwa korpusu 7-mej armii w Mo- 

nachium. 

NA WI 
STRAJK W „DZIENNIKU 

„PORANNYM“ ZAKOŃCZONY. 

Dnia 25 bm. został zakończony, trwający 

od przeszło 7 tygodni strajk pracowników 
„Dziennika Porannego*. 

Akcja mediacyjna, podjęta przez Główne 

go Inspektora Pracy, została uwieńczona na- 

gromadzeniem funduszów, które žaspo! ойу 

w większej części pretensje pracownicze. 

SZEROKI PLAN ORGANIZACYJNY 

ZW. MŁODEJ WSL 
W styczniu 1938 r. przevidywaua jest re 

alizacja szerokiego planu organizacyjnego w 

Związku Młodej Polski na odcinku wiejskim. 

Tak więc w pierwszych dniach stycznia odbę 

dzie się w Suchodole pow. Krosno (sledziba 

Uniw. Lud. ZMP) kurs dła przedowników 
Sekeji Wiejskiej ZMP, Również w styezniu 

rozpocznie się kurs zimowy dla chłopców 

w Uniwersytecie Ludowym :w  Suehodołe. 

Kurs ten trwać będzie 3 miesiące przy adzia 

1» 40 słuchaczów. Kierownikiem Uniwersyte- 

tu będzie dawny działacz „zielonych: koszsl* 

p. A. Baczewski. Na wiosnę (uruchomione bę 

dzie drugi Uniwersytet Ludowy ZMP w go- 
znańskim, prawdopodobnie w pow. leszczyń- 

skim. W styczniu zwołana zostanie poza 

tym do Warszawy konferencja — kurs wiej- 

skich działaczy ZMP. Kurs ten trwać będzie 

10 dal i zgromadzi ok. 50 osób z eałej Pol 

ski. Dotąd zorganizowano zarządy wojowódz 

kie ZMP w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Bia 

tymstoku, Nowogródku, Wilnie i Lwow'e. 

w styczniu zaś zmontowane mają być woje- 

wódzkie ogniwa organizacyjne w Lublinie, 

Stanisławowie, Tarnopolu 1 Krakowie, po 

lazków i wojen. Jaki pan szczęśliwy. | 
Widział pan Paryż, Rzym, a przede | 
wszystkim Wenecję. O, gdybym był 
człowiekiem bogatym, zamiast do ja 
kichś tam Andów, kupiłbym natvch- 
miast bilet do egzotycznej Europy. 
Niestety, ojciec posiada tylko aptekę 
i to zadecydowało o jego audyjskiej 
podróży. 

Nieszczęśliwy młodzieniec zasypia 
na moje szczęście, ja rzecz prosta, nie 
wiem, czy mój towarzysz podró- 
ży zobaczy kiedykolwiek wymarzo- 
ną. daleką, egzotyczną Europęt Dla 
mnie rytm kół pociągu nuci baśń cza- 

„rodziejską, baśń miłośników włóczę- 
„gi: od Apeninów .do Andów! : 

Nie przebyłem coprawda przestrze 
ni oceanicznej w kajaku, jak Korabie 
wicz, raczej w barze okrętowym, w 

każdym razie dobre i to. Gdzieś tam 
na krańcach prowincji Buenos Aires, 

której obszar równa się prawie tery- 
torium całej Polski, uderza nagłe w 
okna pociągu eksplozja słońca. p 
duża pomarańcza na ziemi, równej 
niemal od bieguna do równika i od 
Andów do oceanu. Cały step staje się 
nagle pomarańczowy, cały świat ko- 
lorowy. Czarodziejskie ziawisko trwa 
zaledwie kilkanaście minut. Wielki, 
josny, niewypowiedzianie cichy step, 
wynurza się z potobu złoto-czerwone- 
go światła! Teraz już można obser- 
wować na nrawdę! : 

   

  

    Jakiś dateki, dawno zapomniany 

  

DOWNI 
czym ZMP ma w lutym odbyć wielkie zjazdy 

maniłestacyjne we wszystkich powia!sch ob- 

jetych działalnością organizacyjną. 

CAŁA ORGANIZACJA „SFEWU* 
PRZESZŁA DO MŁODEJ POLSKI. 

W ostatnich dniach cały Zarzad P swiulo 

wy pow. płońskiego, woj. warszawskie, z pre 

sxsem Wasilewskim na ezeie przeszeń* «do 

Związku Młodej Polski. 

W związki > tym rczgozała na terenie 
tego*powiatn silna оаКа ш(тр „Яе кеа 

a ZMP. Siewewcy wydali nawet  speljaioe 

ułotki i odezwy atakujące ZM 

  

ADWOKAT TAEJS 

NA 2 LATA WIEZIENTA. 

Adwokat Iwowski dr Stanisław Tabisz, 

działacz Stronnictwa ludowego, skazany 70 

stał przez Sąd Okręgowy w Częstochawie, na 

dwa łata więzienia bez zawieszenia wyko- 

nania kary, jako moralny sprawca zajść sier 

pniowych na terenie pow. buczackiego, w 

czasie t. zw. strajku chłopskiego. 

PAŃSTWO PRZEJMYIE WYDATKI 

NA MIESZKANIA NAUCZYCIELI. 

Postanowiona już została sprawa zmianę 

okólnika o dodatkach mieszkaniowych dia 

nauczycieli. Na skutek przychylnego ustosua 

kowania się wiecpremiera Kwiatkowskiego 

do żądań samorządu wiejskiego, sprawa za- 

łatwiona będzie w myśl projektu Związku 

Gmin Wiejskich, który to projekt przewidu 

je przejęcie tego ciężaru przez skarb Państ- 

wa. Gminy odciążone będą w ten sposób na 

sumę 5 milionów złotych. 

SKAZANY 

  

   

obraz spokrewnia się z prerią. Stepy 
ukraińskie w okolicach morza Czar- 
nego. Ocean ziemi czarnej, tłustej, 
później ocean pszenicznego złoia. 

Ten nasz dzisiejszy step ukraiń- 
ski jest nieco inny żółtawy, pokryty 
trawą, spałoną od upałów. Go kiłka 
kilometrów porywa się: i biegnie 
wgłąb prerii pas siatki drucianej. fo 
granica estancji. Miedza Argentyny. 

Na pierwszy rzut oka, trudno od- 
gadnąć, że nie jeden z właścicieli tvch 
estancji posiada kilkadziesiąt milio- 
nów złotych w banku na bieżącym ra 
chunku. Na pozór taka estancja jest 
kawałkiem przysmażonej * na ogniu 
słońca pustyni. 
Na części tej pustyni przyległej do to- 
ru powtarza się jeden ten sam skrom 
wy widoczek. Wiatrak studni artezyj- 
skiej, największy dobrodziej prerii, 
dalej, nędzna chatka peona (ij. parob 

ka dozorującego bydło) basen płasza- 
stado piękm krówek i 

Czasami przem 
aj „pszeniczny, polisty, uto- 

czyć zabieleje biały dwór i zazieleni 

      

    

  

     ory czworobok drzew. Młoda 
jerka, albo panicz ze dworu wy, 

jeżdża na wierzchowcu w step... 

  

wkracza nagle 
icze Patagonii. 
przypominają 

świat innej półkuli, 
już prawie na poer: 

Rzadkie stacyjki 

   

nam gdzie jesteśmy. Na peronie wi- 

  

czyzn w chusiach kobiccych, przerzu



„KURJER* (4315) 

Bestialska zbrodnia 
17-letniego chiopca 

Plerwszego dnia świąt wieczorem w 
Warszawie w pobliżu cmentarza żydow- 
skiego przy ul. if Listopada na Pradze 
obchodowy strażnik ochrony mienia ko- 
lejowego ze stacji Warszawa—Praga to- 
warowa Stefan Zlellński znałazł zwłoki 
młodego mężczyzny z obcięią głową. 

Na miejsce zbrodni przybyli niebawem 
kierownik XVU! komisari.tu, prokurator 
Sądu Okięgowego w Warszawie, rejono- 

owy sędzia śledczy oraz przedstawiciele 
urzędu śledczego. Jak wynikało z ogię- 
dzin miejsca zbredni dokonano w odieg- 
łości ekoło 400 m od miejsca, gdzie zna- 
lezione zwłoki. Na przestrzeni tej cała 
ziemie była popiamiona krwią. W pebliżu 
muru cmentarnego znaleziono porzucony 
kożuszek barani, notes, zakrwawioną 
chustkę, czapk ołówek oraz nóż snręży- 
nowy. W. kieszeni kożuszka znaleziono 
kartkę x numerem wagonu kolejoweco 
i nazwą stacji: Szczęśliwice, Na podstawie 
tych śladów udało się stwierdzić, że za- 
mordewany został robotnik kolejowy, za- 
frudniony przy czy-zczeniu wagonów w 
Szcześliwicach, 24-letni Aleksander Modra 
kowski. zamieszkały u Marii Jaczewskiej 
przy uł. Taraowej 6, W toku dalszych ba- 
dnń okazało się, że Modrakowski w wi- 
gilę wvszedł z mieszkania w towarzyst- 
wła kałeni, 17-lefnieno Henryka Ryszarda 
Minogl (Strzelecka 42], s'na posterunko- 
wcas z XX komisariatu. 

Ma tej podstawie Minogę zatrzymano. 
W czasie rewizji w jego mieszkaniu zna- 
lezicno zakryawiony mundur strzelecki, 
iwieło upranv szalik ze śladami krwi oraz 
ksłążeczkę PKO na 2 tys. zł na nazwisko 
Modrakowskiego. Minoga początkowo nie 
przyznawał się do popełniania zbrodni, 
twierdząc, że w pobliżu cmentarza żydow- 
škieso na niego I Modrakowskiego na- 
padli jacyś bandyci I że następnie opatry- 
wał on rannego towarzysza, wskutek cze- 
qo popłamił sobie krwią ubranie, 

Policia aresztowała nasiepnie przyja- 
tiela Minoqi, 19-letniero Józefa Skóre. 
Przesłuchiwany przez sędziego tledczego 
Skóra zeznał, że znaleziony na mielscu 
zbrodni nóż należy do nleqo I że Minoga 
kilkakrotnie namawlał ao da zamordowa- 
Ма Modrakowskiego. W dniu, w którym   

dokonano zbrodni, Skóra wraz z Minogą 
i Modrakowskim udali się na przechadzkę. 
W pobliżu cmeniarza żydowskiego mię- 
dzy Minogą a Modrakowskim wynikła” 
sprzeczka. W pewnej chwili Minoga wy- 
jął z kieszeni Skóry nóż sprężynowy I nie- 
spodziewanie zadał nim cios Modrakow- 
skiemu w plecy. Modrakowski zaczął ucie 
kać, Minoga zaś zadawał mu coraz nowe 
ciosy. Modra! owski, dobiegłszy do cmen 
tarza, usiłował wdrzpać się na mur. Mi- 
noga przewrócił jednak swą ofiarę i za- 
dał jeszcze kilka ciosów. Po dokonaniu 
zbrodni Minoga obrabował swą ofiarę 
I zbiegł, 

Minoga, skonfrontowany ze Skórą, przy 
znał się do popełnienia zbrodni 5 oświad- 
czył, że z myślą o zamordowaniu Modra- 
kowskiego nosił się od dłuższego czasu. 

Zabójca mimo młodego wieku był 
kilkakrofnie karany za kradzieże i wymu- 
szenia. Pod klapą marynarki nosił znaczek 
wywiadowcy urzędu śledczego, kióry 
skradł wraz z rewolwerem jednemu z przy 
jaciół swego ojca. Od dłuższego czasu 
grasował w pobliżu dworców koejowych 
1 na mało uczęszczanych ulicach, gdzie 
wymuszał przeważnie od kobiet najroz- 
malisze opłaty za rzekome wypuszczenie 

{ па wolność. 
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Gdyby się znalezli ludzie 
ofiarni 

Takiem zdaniem kończy się komunikat 
Polskiej Macierzy Szkołnej, umieszczony 
przed tygodniem w dziznnikach wileńskich, 
kamunikat, który mówi, że Macierz zminiej- 
szyła z braku środków liczbę szkół w r. bie- 
żącym i że kilkanaście podań z miejscowości 
bezszkolnych Wileńszczyzny napróżno ocze- 
kuje na szkołę dla swych dzieci. 

Czyż społeczeństwo wilei'skie, świadome 
potrzeb w dziedzinie oświatowej naszego wo 
jewództwa i sąsiednich, może przejść do po- 
rzadku dziennego nad stwierdzeniem tego 
opłakanego stanu rzeczy? 

Czyż zainteresowanie potrzebami ziem 
wschodnich ma być większe i żyvwsze w wo 
jewództwach centralnych  Rzeczynospeliłej, 
ariżeli na Wileńszczyźnie, najdotkliwiej te 
pctrzeby odczuwającej? 

Czy nie wystąpi rumienie' na oblicze oby 
wateli m. Wilna, których gorące uczucia pa- 
triotyczne często są vzór stawiane? 

A przecie nie jest tajemnicą że w central 

nej Polsce powstały i powsteją Komitety łub 
Kcła Opieki, które biorą na siebie całkowity 

keszt utrzymania jednej ze szkół na zie- 
miach wschodnich, organizowanych przez 
Pelską Macierz Szkolną. 

Na dowód tego t'vierdzenia przytoczymy 
szereg wypadków tego rodzaju akcji, obeimu 
jacej wojew. wileńskie i nowogródzkie z 
pominięciem woj. połeskiego i wołyńskiego. 

Otóż na jedną szkoły Macierzy w pow. 
brasławskim uchwalił zasiłek © nat Uniwer- 
syletu Józefa Piłsudskiego, 1 szkołę w pow. 
dziśnieńskim subsvduje Koło Wiłnian przy 
T-wie Rozwoju Ziem Wschodnich w War- 

Nie narzekać lecz działać ! 
To powinno stać się hasłem dla kończące 

go się roku 1937 i rozpoczęcia 1938. Biadanie 

1 załamywanie rąk nie na wiele nam się przy 
fa i napewno nie nie zmieni. Trzeba nato- 

miast znaleźć jakieś wyjście, któreby rok na 

siępny uczyniło iżejszym i łatwiejszym. 

Wyjście takie samo idzie nam w ręce. 

Jes* nim książeczka oszczędnościowa PKO 

V-ej serii, która może stać się ostoją spoko- 

ju i podwaliną lepszej przyszłości, 

PKO, wprowadzając nowy typ książeczki 

wzczędnościowej V-ej serii, umożliwiła korzy 

wanie z niej najbardziej szerokim rzeszom. 

Jeżeli bowiem zważymy, że wkład miesięcz- 

by na tę książeczkę wynosi tylko zł 5, a co 

trzy miesiące uczestniczymy w losowaniu pre 

mi; kilkudziesięcio i kilkusetzłotowych, jeśli 

dodamy do tego, że po 114 miesiącach kapi- 

tal nam wzrośnie do 600 złotych — wartość 

4 zalety takiej książeczki staną się dła nas 

Aż nazbyt oczywiste. 

Ażeby stać się posiadaczem takiej książecz 

ki V-ej serii należy wpłacić 5 zł. jako pierw- 

szą wkładkę. Wkładki następne wpłaca się 

€o miesiąc. Można jednak —- zwłaszcza jeśli 

książeczka ta jest prezentem noworocznym 

— wnieść odrazu kilka, a nawet kilkanaście 

wkładek z góry. W takim wypadku nałeży to 

załatwić w Centrali lub w jednym z Oddzia- 

łów PKO. 
Książeczka V-ej serii jest chyba najwłaś- 

ciwszym prezentem dla każdego, zwłaszcza 

jednak dła młodzieży. Uczy ona zarówno wy 

trwałości, jak i systematyczności, uczy pole 

gunia tylko na sobie i nie oglądania się na 

innych. Premia jest przy tym zdrową poduie 

tą do wytrwania. 

Powinniśmy więc zapamiętać te wszyst- 

kie korzyści, jakie daje nam książeczka v-ej 

serii. 
Dzień Nowego Roku powinien stać się 

równocześnie pierwszym dniem zdecydowa- 

nego i owocnego działania. b złotych mie- 

siccznie nie wielką zrobi róż.icę, a co 3 mie- 

siące mamy duże szanse zdobycia którejś z 

premij, poza tym zaś po 114 miesiącach mo 

żemy podjąć nie tylko zaoszczędzone zł 600 

ale w wypadku pomyśłnym nawet zł 1000, 

t. zn. nasze cale oszczędności plus 400 zło- 

tych premii — nagrody za wytrwałość. 

Zacznijmy więc dobrze rok 1938] 

conych niedbale przez ramię. Niektó 
rzy zachowali jeszcze strój gauczosa, 
czarne szarawary, „czarny pas za pa- 
sem broń'* wspaniałą minę i niemniej 
wspaniały kapelusz... kilka miast zu- 
pełnie nowoczesnych, podobna do 
Loary majestatyczna Rio Negro, i po 
kiąg staje na progu Patagonii. 

Karawana na szynach zaczyna 
ostrożnie i zwolna wkradać się do 
wnętrza Pustyni Patagońskiej. Tor 
wygląda jakby był zasypany  Śnie- 
giem. Dookoła jedno wielkie „nic“, 
Znikły siatki, bydło i studnie artezyj- 
skie. Na niewvpowiedzianie nedznvch 
stacyjkach widać tanki z wodą. Tan- 
k: te wędruja nieraz po kilkadziesiąt 
kilometrów. Poczem w beczkach wo- 
Ba jedzie dalej. Taka beczka wędrów- 
na iest największym skarhem Pata- 
gonii. 

Koło większych stacyjek widać 
drugi skarb: owce. Trudno o więk- 
szych bohaterów cywilizacji, jak służ” 
bi kolejowa na tej linii, łączącej An- 
dy z Atlantykiem. Widok pustyni Li- 
bijskiej, czy Sacharyjskiej musi bvć 
zapewne bardzo urozmaicony, wiel- 
błądy, oazy, autostrady. Tutaj dosłow 
nie nie ma nic, na czym mógłby się 
zatrzymać wzrok. 

Po południu wszczyna się nagle 
popłoch w naszym pociągu. Słvszę nie 
zrozumiałe słowa: „tierra, tierral“. 
Służba zamyka w pośpiechu okna. 
Mój towarzysz podróży objaśnia mię,   

że jest to patagoński samum. Jeżeli 
maszynista nie zdąży uciec, tor może 
być zasypany, zapas wody wysuszo- 
ny. Nim pomoc nadejdzie może być z 
nami źle. Nie wiem czy to prawda, 
czy żarty z endzoziemca? Ale istotnie 
„tierra* jest okropna. Mikroskopij- 
nych rozmiarów ziarenka piasku 
drwią sobie ze wszelkich uszczelnień. 
Wkrótce czułemy „łierrę* w gardle. 
w nosie, we włosach. Woda w karaf- 
ce znika z niepokojącą szybkością... a 
tymczasem trzeha pić tę wodę. zmie- 
szaną pół na pół z .niaskiem. Pociąg 
cichnie. Zdaje się. że wszyscy cierpi- 
my na straszliwy ból głowy. 

Maszynista nie tyłko nie ucieka 
od piaszczystego huraganu. ale wprost 
przeciwnie. posuwa się z wielką ostro 
żnością. Tor niknie najwidoczniej 
pod tierrą. Znužony, po pierwszej 
bezsennej nocy zasypiam. Poduszka 
skrzypi, jakby była posypana kroch- 
malem. 

Nagłe targnięcie budzi mię. Nie, 
nie, pociąg się nie wykolei!! Samum 
minoł. Cudownv poranek. godzina mo 
że 5-ta czy 6-ta... wychyłam głowę 
na prawo nad pustynią ziemia wznio 
sła się kn górze, potworzyła już gar- 
by i owinęła je sołołami pierwszych 
rzek. Daleka biała chmurka šniež- 
nych gór uderza wzrok! 

Podróż od Apen'nów do Andów 
(Włochy, Buenos Aires, Andy) 
skończona. Kazimierz Leczycki. 
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szawie, 1 szkołę zasila Kor itet Opieki przy 
Polskiej Agencji Telegraficznej w Warsza- 
wie, na utrzymanie kilku szkół łożą garni- 
zony wojskowe w Baranowiczach i Słonimie 
i wreszcie Koła opiekuńcze Macierzy z woje 
wództw centralnych mają na: celu utrzyma 
ni: przynajmniej jednej szkoły na ziemiach 
wschodnich 

Z tego widać, że wśród ofiarodawców na 
prowadzenie szkół Macierzy na naszym te- 
renie nie ma zupełnie przedstawicieli Wileń- 
szczyzny. Przypuszczać należy, że jest t» 
chwilowe -przeoczenie, wvwolane mniejszą 
wrażliwością na potrzeby zbyt blisko nas ist 

niejące. į 
A że te potrzeby są duże może świadczyć 

statystyka, która wykazuje, że trzecią część 
ludności naszych ziem stanowią analfabecj. 
A stan ten w miejscowościach, w k' rych od 
pcezątku odrodzenia Rzeczypospolitej. szko 
ły nie bvło, z rokn na rcx się posarsza. 

Środki na szkołnictwo w naszym hudże 
cie państwowym nie sa dostateczne, aby mo 
gły zaspokoić głód szkolny na ziemiach 
wschodnich. stad też nd szeresu lat w su- 
kurs Państwa przechodzi snołeczeństwo, w 

kiórego imieniu Polska Macierz Szkolna or- 
ganirnie sz%nłv nnwszechne prywatne. 

Ale działalność Macierzy Szkolnej nie 
ogranicza się tylko do odcinka szkolnego. 
obejmnie też i dziedzine oświaty pozasrkol- 
nej: kursv dia przedpoborowych. świełlice- 
czytelnie, biblioteki. wvkładv, przedstawie- 
nia amatorskie, chóry i t. p. 

O ile szkoły chronią od klęski analfabe- 
tysmu dziatwę w wiek" szkolnym, o tyle zno 
wu praca pozaszkolna odrabia zaniedbania z 
lat ubiegłych w stosunku do młodzieży dora- 
stającej i dorosłych. ‚ = 

Poszczególne! zespoły pracownicze, związ- | 
k' i stowarzyszenia postawily sobie za kon 
kretny cel przyczynienia się do owstania 
jecnej Bez na ziemiach wschodnich, a że 
na to potrzeba tylko 100 zł miesięcznie, więc 
nie dziwnego, że coraz częściej dowiaduje- 
my się z prasy © organizowaniu nowych 
szkół Macierzy. 

Czyż dobry przykład Senatu Uniwersyte 
ckiego w Warszawie, garnizonów wojsko- 
wych w Baranowiczach, Słonimie i Lublinie, 
Keła Wilnian przy T-wie R.Z.W., Komitetu 
Opieki przy PAT w Warszawie i wielu in- 
nych nie znajdzie naśladowców w Wilnie? 

„Szlachetny przykład bywa zawsze zara- 
źliwy. 

Przystępujemy więc do  sprecyzowania 
konkretnych projektów: garnizon wojskowy 
przyzna zasiłek na jedną lub dwie szkoły, 
zespoły pracowników banków (iednego luh 
kiłkn) nchwałą utrzymać jedną szkołę, 
związki pracowników samorządowych jed 
na szkołę, związki urzędnicze, skarbowe, ko- 
leicwe, pocztowe — po jednej szkole, nauczy 
cielstwo — jedną szkołę, sadownicv, adwoka 
ci lekarze, aptekarze po jednej szkołe, prze- 
myslowcy, handlowscy, rzemieślnicy. — po 

jednej szkołe, cechy rzemieślnicze — jedną 

szkołę, inżynierowie technicy — po jednej 

szkole, duchowieństwo — jedną szkołę, dzien 

nikarze — jedną szkołę itd. itd. | 
Każdy więc z zespołów pracowniczych mo 

że sobie wybrać jedną z miejscowości bez- 

szkolnych, których wykaz znajdzie " Zarzą- 

dzie Centralnym Polskiei Macierzy Szkolnej 

w Wilnie uł. Wileńska 23, t |. 21-85. 
Ze względu na rozpoczęcie Się roku szkoł 

nego sprawa nie cierpi zwłoki. | 

Niech dziatwa nie czeka PETE szko 

łę, którą możemy jej dać tak niewiełkim wy- 
silkiem. (P. M. S).   

Samobójstwo dyrektora banku w Poznaniu 
W Poznaniu w palmiarni w parku Wil- 

sona targnął się na życie, strzelając do 
siebie z rewciweru Zenon Zaborowski z 
Łodzi, b. dyrektor spółdzielczego banku 
rzemiosła w Poznaniu. Zaborowski został 
w dniu 15 bm. skazany przez Sąd Apela- 
cylny w Poznaniu na łączną katę 2 lat i 6 
mies. więzienia za nadużycia, popełnione 
w czasie swojego urzędowania w tymże 
banku. Ponadło sąd zarządził natychmia- 

stowe jego aresztowanie. Zarządzenie są< 
du przekazane zostało władzom policyje 
nym w Łodzi, gdzie ostatnio zamieszki< 
wał Zaborowski. Wobec tego że policją 
nie znalazła go w jego mieszkaniu w Ło« 
dzi, Sąd Apelacyjny w Poznaniu rozesłał 
za nim listy gończe. 

Stan Zaborowskiego jest ciężki, jed< 
nak Istnieje nadzieja utrzymania go przy 
życiu, 

Zamarzł pod choinką 
Przechodnie na pl. Szembeka w Gro- 

chowie znaleźli w sobotę rano, pod usta- 

wioną przez Spółdzielnię Dozorców przy 
Związku Rezerwisłtów choinką, nieprzy- 
tomnego mężczyznę, dającego słabe ozna 
ki życia. Był to Sł. Krzysztofiak (Wileńska 
43) dozorca, który z ramienia Spółdzielni 
dyżurował przy choince. 

Lekarz pogotowia stwierdził ciężki wy 
padek zmarznięcia i w słanie b. ciężkim, 
prawie beznadziejnym, przewiózł Krzy- 
sztofisaka do szpiłala Przemienienia Pań- 

skiego, Do chwiłi obecnej Krzyszłofiak nie 
odzyskał przytomności. 

Dochodzenie policyjne ustaliło, że 
Krzysztofiak objął dyżur w piątek, o godz, 
8. Miał być zmieniony po 8 godzinach. 
Z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn 
następca nie przyszedł. Nieszczęśliwy 
Krzysztofiak ric opuścił jednak swego po 
sterunku. Wreszcie wyczerpany 26-д0- 
dzinnym dyżurem na mrozie, zdrzemnął 
się i prawdopodobnie zmarzł. Wypadek 
łen wywołał w okolicy przygnębiające 

wrażenie, i 

MODY 
  

Moda sygnalizuje już wiosne! 
Pierwszym nazwiskiem na giełdzie mody 

jest w tym roku Worth. Za nim idzie Main 

bocher, dalej Schiaparelli, Lelong, a potem 

dcpiero inni. Lelong, chcąc nadrobić tę „kię 

skę”, wypuścił już nawet kolekcję „demi se 

zenową”, przeznaczoną na ostatnie tygod- 

nie zimy i pierwsze dni wiosenne, Śmieszne 

jest mówić o kolekcji wiosennej, kiedy się 

jeszcze nie zaznało uciech zimowych, «mówić 

o wiośnie przed „gwiazdką”, ale taka jest lo 

gika mody. 

Wczesne ciepła na południu Francji wy- 

czarowały już nawet pierwsze jaskółki mody 

wiosennej. A więc obok zimowych płaszczy, 

przybranych lisami, rysiami i nurkami wi- 

dzimy już.pierwsze łailleury wiosenne, nara 

złe również przybrane futrem. Obok tkanin 

wełnianych widzimy dużo aksamitu. 

Co się tyczy sukien popołudniowvch, prze 

ważają czarne, krótkie i dość wąskie u do 

lu. Rękaw atho długi i obcisły, albo trzyćwier 

ciowy. Zapięcie z tyłu, na ozdobny zamek 

błyskawiczny lub na rząd drobnych guziez 

ków, zaś przód najczęściej drapowany. Ma 

teriały wełnianę zdobią inkrustacić z aksami 

In koronki lnb błyszezącego satin'u. Oto je 

den z modeli firmy Lelong: czarna satin owa 

spódnica, blnzka vy kraty białe, czerwone i 

zielone, do tego czarny płaszcz z poprzecz 

nych pasów satin'n i wełny oraz mały kape 

lusik ozdobiony ćzarnym takierowanym pió 

rem. Drugi model, to szknia bajecznie kole 

rowa, w kwiaty z przewagą kołorn zielone- 

go, de którego krótki płaszczyk przybrany 

czerwonym okręgłym kołnierzem i rzerwo- 

nymi guzikami oraz wypustkami. Z kolorów 

popołudniowych sukien najczęściej spotyka 

my na ostatnich rewiach: cyklamen, granato 

wy i czarny. 

Pasią wiosny na Riwierze hędą krócint- 

kie luźne żakieciki futrzane, przeważnie 2 

farbowanych kretów, pod kolor sukni, a więc 

EE" ZEE ROTOR RO 

Sar w” 
Daboszyńskieg0 

Do Sądu Okręgowego we Lwowie 

wpłynęły akta sprawy Doboszyńskiego. W 

najbliższym czasie sąd zbierze się na po- 

siedzenie gospodarcze, na którym zapad- 

nie decyzja co do terminu rozprawy. Ma- 

ło jest prawdopodobne, by sprawa Do- 

boszyńskiego przeszła na mocy nowej 

usławy o zniesieniu sądów przysięgłych, 

nad którą w tej chwili obraduje Sejm, 

przed frybunał zwyczajny. 

    

najczęściej: popielate, „gołębie”, zielone i sza 

firowye, kapelusze do tych żakiecików przy 

biera się futrzanymi pomponami. Koloro= 

woeść kompletów wiosennych w kolekcjazh 

paryskich polega na tym, że kapelusz i bluz 

ka utrzymane są w tym saniym łonie. A więe 

jeżeli kostinm jest fioletowy, błuzka i kape 

lusz mogą być cieninobrązowe, Można jesz 

cze inaczej: brązowa spódnica, czarna bluz 

ku i kapełusz, a żakiet żółty przybrany brą 

zowymi guzikami. Naogół do kolorowych ko 

stiumów modne będą czarne blnzki, do czar 

nych zaś kostiumów bluzki jaśniejsze. 

Ohok kostiumów na słoneczne spacery 

spotykamy okrycia na przeznaczone nad wie 

czór. Są te luźne sukienne płaszcze, podbite 

białym agneau rase, które brzeży delikatnie 

cały materiał płaszcza. Płaszcze na dzień ma 

ju hnaskinki i przypominają kostinmy. 

Klosze nie wychodzą z modv. Krótka B 

nia stanu przy spódnicy i wydłużona linia 

sianika dają nowy wyraz sylwetce. Do dese 

niosyych sukien najbardziej nadoła sie dra 
perie. €/line. 

EST PSAS TIENTOS TSS 

Propaganda [avońska 
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Do zdobytego Szanghaju przybyli przed- 

sławiciele łeatru japońskiego. Na zdjęciu 

arłysika japońska propaguje swój teałe na 

ulicach Szanghaju.   
Ss$śieomeczmeai Franc go 

świątyńka, maleńka, ale bardzo ład- 

na. SKIE 

Mnóstwo osób twierdziło, że skora 

sie widziało Wystawę Kolonialną, na 

Wyspę Łabędzią nawet spojrzeć nie 

warto. 

To zapewnienie, równie gołósłow- 

ne jak imperatywne jest krzywdzące 

i niesłuszne. 

Udział Kolonij Francuskich w Mię 

dzynarodowej Wystawie bvnaimniej 

nie jest tandetna reprodukcią Wysta- 

wy Kolonialnej, lecz — czymś zupeł- 

nie odmiennym, pomyślanym cėlowo 

i estetycznie, o 

Zamiast jakiegoś ogólnego prze- 

glądu — dano poprostu kolonialną 

sztukę stosowaną w ramach jej włas 

nego dekorum i w czasie jej powsta- 

wania. 

Widok tubylców przy warsztatach, 
możność wzięcia bodaj biernego udzia 
łu w narodzinach różnych eudów z 
metalu, kości, lub skóry, atmosfera 

wschodniego targowiska z wesołym,   

(Dokończenie ze str. 3-ej) 

natarczywym nawoływaniem, zapach 

kawy, olejków, różnych rakat-luku- 
mów i orzechów w cukrze — wszyst- 
ko to składało się na bardzo istotną 

syntezę krajów, zdobytych przez Fran 

cję, lecz nie wypaczonych w swoim 

kolorycie lokalnym. 

Wśród majolokowych fontann do 

ablucyj, wśród krętych, wąskich uli 

czek i Ślenveh zaułków, znaidował 

się fakir. Miał na sobie wytarty bur- 

nus, z pod którego wvłaniała się evro 

pejska marynarka. niezbędna w chło 

dzie paryskiej jesieni. 

Ażeby uchronić się od gapiów — 
wróżył za wielką skrzynią, postawio- 
ną sztorcem. Znużony, zmarznięty, 
łecz pełen orientałnego stoicyzmu, 7 
pod brudnego zawoju spoglądał wni- 
khlwie, łagodnie, przekonywująco. 

Poprosiłem go, aby mi powiedział 
moją przeszłość. Wziął moją dłoń i 
zaczął mówić. W zarysach ogólnych. 
lecz weałe nie ogólnikowych, powie- 

dział wszystko, choć wiele rzeczy od- 
gadnąć było zupełnie niesposób. 

  

  

į — Jak pan to widzi? — spytałem 
niemal przerażona. 

Uśmiechnął się i odparł: 

— Jak pani widzi, że ktoś czyta pe 

chińsku, wydaje się to pani również 

niepojęte, a przecież to tytko alfabet. 

Napewno łatwiejszy ad chińskiego. 

Bvł to bardzo zwykły i równocześ 

nie bardzo dziwny człowiek. Opusz- 

czając go miałam wrażenie, że jest om 

nietyle jasnowidzący, co poprostu = 

widzacy jasno, a reszta hudzi błąka się 

naoślep. 

Maria Milkiewiczowa. 

REAR ZE ERTES RZECE DISKINIS 

Do egzaminėw 
przygotowuje dożwiadczony b naucz 
gina w sakrugie programe nowego 

t dawnego trpu gimn Specjalność. poł 

ski, matomatyka. fizyka, przyroda: 

Nauka solidna. Opłata przystępna. 

Zgłoszenia. do redakcji „Korjera wi. 

teńskiogo” po godz 7.30 wiecz hub 

telefonicznie nr $-84. pokój 45, od 

godz 11 rano do 7 wiecz. 
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„КОВЗЕВ“ (4815) 

DANCING A. K. W. 

„W domu dla bezdomnych 
Sen młodości „prokuratora". Denaturat ! politura — napoje 

  

rozbiików. 
— Gdzie tu miejski dom nocle- 

gowy? 
Kilku przechodniów, zatrzyma- 

nych na ul. Połockiej, nie dało żadnej 
odpowiedzi. Nie wiedzieli. Osławiony 
dom, opisywany w kronice kryminal- 
nej jako przytułek mętów  społecz- 
nych, jako siedlisko „czarnych cha- 
rakterów'* najgorszego autoramentu 
i „znanych* nożowników, uszedł ja- 
koś uwagi mieszkańców sąsiednich 
ulic. 

> — Gdzie tu jest dom...? _ 
Wreszcie jakiś niemowa w łachma 

nach, drżący z zimna, tknął palcem 
we fronton szarej, brudnej kamienicy. 

Znowu trzeba było pytać. Dwoje 
dzieciaków w popłamionych jasnych 
paltocikach bawiło się na podwórzu. 
Zjeżdżały saneczkami z kupy zamar- 
Żniętego śniegu poprzez śliskie cuchną 
ce rozlewisko pomyi, które Ściekały z 
rury, wystającej z oblepionego lodem 
muru. Saneczki wywróciły się na wy- 
boinie i blade chude dziecko jakiegoś 
miejscowego proletariusza uwieńczy- 
ło swoją świąteczną zabawę na „Świe 
žym powietrzu” kąpielą nosa i policz- 
ka w niezamokniętej jeszcze kałuże 

— Powiedźcie dzieci... i 
— My nie wiemy... 
— Zresztą nie miały czasu. Nie 

miały, bo jedno z nich zajęte było roz- 
cieraniem brudu po policzku a drugie 
€iągnęło sanki na „wzgórze”, aby zno 
wu zjechać z rozbawioną miną do cu- 
chnącej kałuży. 

BYŁY PROKURATOR. 

Jakoś trafiłem. Wąskimi schodami 
na trzecie piętro do okienka, gdzie 
musi każdy zameldować się przed za- 
jęciem miejsca na sali. 

Na trzecie piętro po stromych scho 
(dach to kawał drogi. Niejeden z „noc- 

„Jegowiczėw“, wycieńczony głodem al- 
bo chorobą, która niegasi ledwo tlącej 
się iskierki życia a gnębi, przystaje na 
każdej kondygnacji i dłago wypoczy- 
wa. Minąłem właśnie dwóch takich. 

Zwiedzanie domu rozpoczynam od 
gali dla inteligentów. Prowadzi sekre- 
tarz administracji domu p. Makuszew 
ski, który, w imieniu kierownictwa, za 
biegał o tą wizytę dziennikarza. 

W dwóch stosunkowo małych po- 
koikach stoją pojedyńcze drewniane 
prycze. Niektóre pokryte siennikami. 
Na jednej z nich widnieje koc. Obec- 
nie zamieszkuje tu dziesięć rozbitków 
życiowych. Dwóch od 9 lat, trzech od 
kilku — reszta to element „„wędrow- 
ny“ — co dzień inny. 

— To pan prokurator — przedsta- 
* wia sekretarz. : 

Od stolika wstaje starszy mężczy- 
zna o pełnej inteligenckiej twarzy, W 
łachmanach. 

Tak, tak stadiował prawo w Kijo- 
wie. Skończył w 1908 roku. Polem 
aplikował w prokuraturze, w sądzie... 
Miał majątek, krewnych, pozycję to- 
warzyską. Odwróciła się karta historii 
# wszystko to dziś wygłąda jak fanta- 
styczna prześniona w dzieciństwie 
baśń. Dziś przy tym stołe, na drew- 
nianej pryczy, podezas obiadu, na 
który się składa cebula, słonina i 
chleb. 

"Trzeba cebulę pokrajać cienkimi 
plasterkami, słoninę wydzielić sobie 
bardzo oszczędnie następnie, jeżeli 
jeszeze jest choć kawałek chleba, po- 
łożyć na małą kromeczkę i jaknajdłu- 
żej przeżuwać to wszystko, tworząc 
siłą woli wrażenie sytości nie w żo- 
łądku, lecz w ustach. я 

GDYBY MURY PRZEMÓWIŁY. 
Jeden z najstarszych mieszkańców 

domu noclegowego przypomina dzieje 
sań inteligenckiej. Od chwili urucho- 
mienia domu, od 1925 roku mieszka- 
ło ta wielu rozbitków bezdomnych. 

Pewien aptekarz wilnianin, pewien 

„były ksiądz”. Mówił, że był w Suder- 

wie. Potem przed laty wyrwało go coś 

nagle ..z korzeniami” Z tej Suderwy. 

zaniosło ma szereg łat do Mińska, 

gdzie już jako Świecki dorobił się pa- 

ru nieruchomości i wreszcie po przez 

rewolucję rzuciło znowu do Wilna 

bez grosza przy duszy, bez znajomych 
hez krewnych. Mieszkał w domu po- 

nury i łajemniczy przeszło rok, aż 

zmarł nagle na ulicy w drodze do 

Opicki Społecznej. Serce nie wytrzy- 

mało męki życia. A = 

Mieszkał tu b. pułkowńik armii 

carskiej .. JA с 

Gdyby mury sali inteligenckiej 

mogły przemówić! Tież westchnień, 

     

narzekań, przekleństw, skarg i myśli 
szaleńczych wsiąkło w te bezbarwne 
i przepojone potem mędzy ludzkiej 
mury. 

Moim rozmówcom nie chodzi jed- 
nak o wywołanie w słuchaczu litości, 
słów współczucia. Tutaj w tej atmo- 
sferze dna nędzy i poniewierki ludz- 
"kiej zabrzmiało by one fałszywie. Nie 
dlatego, że na stole leży książka o ko- 
muniźmie, zresztą książka, o mocne 
krytycznym nastawieniu. Nie dlatego, 
że akurat byłem z nich po obiedzie, 
syty. 

Ghodzi im o co innego. 

PANOWAŁY POLITURA : 
I DENATURAT. 

I oto samo prosili przedewszyst- 
kim mieszkańcy stali i niestali sali 
ogólnej, w której na długich wspól- 

nych drewnianych pryczach, ustawio- 

nych przy ścianach, nocuje codzień 
nieraz do 100 osób bezdomnych. 

W sali ogólnej grupuje się element, 
stojący kulturalnie niżej od sali inte 
ligenckiej. Tu już nie czyta się w-po- 
życzanych z czytełni książek, a do nie 
dawna panowała tu politura i dena- 
turat. 

Przebrzmiałe już są jednak te 
dzieje. 

Jeszcze w ub. roku pijaństwo, 
awantury, nożownictwo i kradzieże by 
ły na „porządku dziennym*. Szczegół 
nym powodzeniem cieszył się denatu- 
rat i politura. „Noclegowirze“ zapija- 
I: tymi truciznami swoją biedę, ponie- 

wierkę i głód. W oparach ałkoholu nie 

raz pracował krwawo nóż. Zatracała 

się wszelkie poczucie koleżeńskości w 

niedoli. Słahsi musieli ustępować pod 

terorem noża; silniejsi zabierali uże- 
brane lub zarobione przygodnie pie- 
niądze. 
Qd roku jednak stopniowo atmos- 

fera na sali ogólnej zmienia się. Tak 
przynajmniej zapewniano mnie. 

NOWE PORZĄDKI. 

Miejski dom noclegowy dla męż- 
czyzn, mieszczący się w prywatnej nie 
skanalizowanej kamienicy na ul. Po- 
łockiej, od roku znajduje się pod opie 

ką Związku Inwalidów Wojennych 

R. P. w Wilnie. Magistrat opłaca i re- 

"montuje lokal oraz daje po 300 zł mie 

sięcznie na administrację. Związek da- 

je ludzi do pracy i przeprowadza reor 

ganizację. : 
Co było przed tym wiemy już. 

Dom na Połockiej, odwiedzany prze- 

ważnie przez element przestępczy, Zy- 

skał złą sławę. Nazywają go wymow- 
nie „cyrkiem. 

Kierownictwo domu, wyznaczone 

przez Związek, przystąpiło do sanacji 

stosunków. Iniejatorzy wyszli ze słusz 

nego założenia, że nie człowiek jest 

winien, lecz najczęściej warunki, w 

których się znajduje. Przemówiono do 

rozsądku mieszkańców „cyrku*. Po- 

wiedziano, że musi być porządek, że 
musi usłać na sali pijaństwo, że mu- 
szą skończyć się kradzieże w „domu“. 

Na komendanta sali wybrano pewne- 
go obywatela skądinąd znanego, ze 

złej strony, ale który zapowiada się 
doskonale jako stróż porządku wśród 
swoich. 

Coprawda do wzorowego porządku 
jeszcze niedoszło, jak mnie się wydaje, 

lecz rezultaty osiągnięte są duże. 
Dom noclegowy jest jedynym w 

Wilnie przytułkiem dla bezdomnych. 
Policja skierowuje tu wszystkich, któ 
rzy nie mają dachu nad głową. Za- 
pewniano mnie, że w Wilnie na ułiey 
nikt nie nocuje. 

Nędzarze, pozbawieni dachu nad 

głową wskutek braku pracv, powitali 

inowacie Zwiazku Inwalidów w „do- 
mu noclegowym* z zadowoleniem. 
Męty, kryminaliści protestem, który 
się skończył. jak wszysłko wskaznie. 

przeprowadzką do prywotnego domu 

noclegowego na ul. Wrrkowskiej, 
gdzie za nocleg pobiera sie 20 groszy, 

podczas gdy w mieiskim domu 5 gro- 
szy, a przeważnie nie. 

GWIAZDYA DLA REZDOMNYCH. 

Związek Inwalidów zorganizował 
gwiazdke dła przeszło 80 noclesowi- 
czów. Związek Inwalidów. zasiłony 
finansowo przez magistrat dał: 25 ke 
chleba, 100 sztuk kajzerek. 100 sztuk 

Śledzi, 200 sztuk papierosów „na- 
szvch“, 50 kg kieibasv i 20 sztuk hu- 
łek 30-groszowvch. Starostwo grodz- 
kie przysłało 60 kg chleha, 3 kg salce   

Protest przeciwko „Cyrkow.” 
sonu i ł i pół kg cukru. Kuria Bisku- 
pia — 10 złotych. Każdy dał tyle Не 
mógł. : 

Na wigilię przybył prezes Związku 
Inw. płk. Słowiński, skarbnik, inż. 
Ostrowski, kierownik domu kpt. ws s. 
Zniszezyński. Przełamali się z nimi 
opłatkiem. Wysłuchali mowy powital 
nej  przedstawieiela  nocłegowców, 
który w braku pracy słusznie widzi 
przyczynę niedoli mieszkańców „суг- 
ku* i który nawoływał do energiczne 
go przeciwsławienia się losowi, do two 
rzenia spółdzielni pracy. Nie można 
nazywać ludzi, pozbawionych pracy 
i dachu nad głową, wyrzutkami spo- 
łeczeństwa. Wprawdzie głód jest naj 
gorszym doradcą i to niejednego zmu 
si, ale kto ponosi winę za to, że nikt 
nie chce dać im tej pracy? Bo jej 
nie ma. 

I tu właśnie dochodzimy do za- 
sadniczej prośby nocłegowiczów, któ 
rzy prosiłi abvm ją powtórzył na ła- 
mach prasy. Chodzi im o to, abv nie 
poniewierano ich godności osobistej. 
Nie mają pracy, nie mają dachu nad 
głową, są zawsze głodni, niedostępne 
są dla nich te wszystkie zdobycze du- 
cha we wszystkich dziedzinach, który 
mi uszczęśliwia ludzkość cywilizacja 4 
współczesna, ałe mimo wszystko są 
łudźmi. I chcą aby o tym w stosunku 
do nich nie zapominano. 

PRECZ Z „CYRKIEM*. 
Noclegowicze narzekają na nienza- 

sadniony negatywny stosunek nawet 
organizacji społecznych dó „człowieka 
z cyrku". 

Gdzie mieszka? Na Połockiej w 
domu.., Ach w „cyrku“! Z tego stwier- 
dzenia wystarcza na usprawiedliwie- 
nie odmowy w sprawie... ohiadów. 
Tak przynajmniej mówiono mi. 

„Zarówno sała  „iniełigencka* jak 
i ogólna proszą, aby nazwa „eyrk* 
przestała istnieć. 

— W „cyrku” — mówią — znaj- 
dują się zwierzęta. Takie powstaje u 
nich skojarzenie. A nie chcą, aby do 
nich odnoszono się jak do zwierząt, 
chociaż niektórzy ludzie lepiej się od- 
odnoszą do zwierząt niż do ludzi. 

Gdy opuszczałem podwórze domu 
noclegowego, dzieci niezmordowanie 
w dałszym ciągu zjeżdżały saneczka- 
mi do cuchnącej kałuży. : 

(w). 
—— | 
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Tragiczne nieporozumienie 
na drodze Gierwiaty—Gudogai 

23 bm. zamieściliśmy wiadomość o ira- 
gicznym wypadku na szosie Gierwiaty — 
Gudogaj, gdzie w odległości pėliora km 
od siacji ko!ejowej, został zastrzelony 
Władysław Aszkilojńć oraz ciężko ranny 
przedsiębiorca budowlany Szarko, wraca- 
Jący w towarzystwie Aszkilojńcia I dwóch 
swoich synów z Glerwiat. 

Na razie przypuszczano, że był to na- 
pad rabunkowy. Dalsze dochodzenie, jak 
ło zaznaczyliśmy już wczoraj, wykazało 
jednak, że tłem napadu była uraża oso- 
bista. Obecnie dowiadu'emy się dalszych 
szczegółów w iej sprawie. 

Sanie, na kiórych się znzfdowali Szar- 
ko I Aszkilojńć, zderzyły się z sankami, 
którymi jechał о Фут samym kferunku 
właściciel majątku Czarniszki, gminy wor 
alańskiej, Romuald Szmidt, syn b. dyrek- 
tora banku spółdzieln! urzędniczej i kle- 
rownik budowy domów  spółdziełczych, 
skazany przed roklem przez Sąd Okręgo 
wy w Wilnie na 5 lat wiezienia za zde- 
Iraudowanie pół miliona zł. 

Nie zosfał jeszcze na razie stwierdzony 
powód oburzenia Aszkilojńca, w każdym   

tazie zaczepił on Szmidta i można bylc 
sądzić, że chce się na niego rzucić. Wów- 
tzas Szmidt wystrzelił dwukrotnie w kie- 
runku Aszkiłojńcia, raniąc go śmiertelnie. 
Szarko chciał obezwładnić Szmidła. W od 
powiedzi Szmidt oddał dwa dałsze strza- 
ly, raniąc ciężko Szarkę. 

Aszkiłojńcia przewieziono w stanie bez 
nadziejnym do lekarza w Szumsku, gdzie 
wkrótce zmarł. Stan zdrowia Szarki jest w 
dalszym ciągu b. ciężki. Przebywa on w 
szpitalu św. Jakuba w Wilnie. 

Szmidt po wypadku sam zgłosił się do 
policji i oświadczył, że działał we własnej 
obronie. 

Okoliczności sprawy wykazują, że 
Szmidt mógł sądzić, ił grozi mu niebez- 
pleczeństwo, użył broni jednak zbyt po- 
chopnie. Wynikło tragiczne w skuikach 
porozumienie. 

Wczoraj sędzia śledczy zwolnił Ro- 
muałda Szmidia: 

Wypadek jest szeroko komentowany 
wśród mieszkańców gminy  worniańskiej 

IC). 
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Rocznik XIII. 

SKLAD GLOWNY: 

Wilno, Wielka 56   Wysylka za zaliczeniem pocztowym. 

KALENDARZ LEŚNY. 
NRA ROK 

Pod redakcją WACŁAWĄ DANKIEWICZA. 

Cena zł. 3.— (łącznie z przesyłką) 

BOGATA TREŚĆ INFORMACYJNA I NAUKOWA. 

wyszedł już z druku 

1938 | 

Qddział Wiłeński Związku Leśników Pois*ich 

Pożądane zamówienia zbiorowe. 

  

Aresztowanie sprawcy 
krwawej wieczorynki świątecznej 

na ul, Targowel 
We wczorajszym numerze „Kuriera” 

donieśliśmy © krwawej wieczorynce świą- 
tecznej przy ul. Targowej 13, w czasie 
której zostali ciężko poranieni nożami Ka- 
zimierz Hryniewicz (Dunajek 36) oraz Ste- 
fan lurszo (Targowa 13). 

  

CEA TH TA sektai SETA TEEN 

Kurjer Sportowy 

Pik. Dawrosz prezesem lekkoailetyki 
Po bardzo długich perłraktacjach uda 

ło się nareszcie uzgodnić listę nowego za 
rządu Wil. Okr. Zw. Lekkoałletycznego. 

W obecnym zarządzie nie widzimy sła 
rych członków, zarząd został całkowicie 
odnowiony. Na czela lekkoałłełów wileń- 
skich stanął płk. Dawrosz jako prezes, na 
wiceprezesów wybrano: kpł. Remiszew- 
skiego i Nowickiego. Nowobrany zarząd 
przede wszystkim będzie musiał - zwrócić 

uwagę na przygołowania techniczne, do- 
łyczące trzeciego już spotkania z lekko 
atletami Prus Wschodnich, które odbędzie 
sią w Wilnie, 

Mamy nadzieję, że nowobrany zarząd 

dołoży wszelkich starań, żeby pchnąć lek 

koaleiykę wileńską na szersze tory i jak 

najczęściej organizować poważne imprezy 

sporiowe. m 

Pragniemy jeszcze zaznaczyć, że niez 

był właściwe jesi wciąganie do pracy or 

ganizacyjnej zawodników. Mamy na myśli 

Czarnocką i Bobrowicza. Chodzi nam 

przede wszystkich o Czarnocką, która nie 

powinna sobie głowy zaprzątać jakimiś 

sprawami organizacyjnymi, powinna ona 

tylko irenować | osiągać jak najlepsze wy 

niki, - 

Trzeba uzdrow'ć stosunki w boksie 
Dziś odbędzie się zebranie zarządu 

Wil. Okr. Zw. Bokserskiego. Rozpatrywa 
ne będą sprawy dotyczące ostatnich 
zajść w czasie zawodów pięściarskich z 
Bydgoszczą. Jakob prezes bokserów wi. 
leńskich płk. Iwo Giżycki zamierza podać 
się do dymisji. Zajdzie wówczas poirzeba 
rozpisania nowych wyborów. Będac cał- 
kiem obiekiywnym trzeba stwierdzić, że 
obecny skład zarządu Wił. Okr. Zw. Bok 
serskiego nie jest zachwycający, Trzeba 
koniecznie dążyć do zwołania walnego 
nadzwyczajnego zebrania, a wówczas da 

się wyprowadzić na czyste wody szereg 
przykrych może d!a niektórych dygnita- 
rzy bokserskich w-Wilnie spraw. 

Głos decydujacy w boksie wileńskim 
mieć powinien WKS Śmiąły, kłóry posia 
da najliczniejszą i najbardziej spoistą 
sekcję. a = 

Mówiąc © _ przesunięciach persona!- 
nych w zarządzie okręgowym związku 
Irzeba wspomnieć o kilkuletniej ofiarnej   

pracy płk. Giżyckiego, który niewaipli- 

wie, ježeli dojdzie do walnego zebrania, 

zostanie ponownie przez aklamację wy= 

brany na prezesa z fym, że dobierze so- 

bie odpowiednich łudzi do współpracy. 

Łyżwiarze używa 4 

Łyżwiarze, korzystajcie z dobrych warun 

ków i uczcie się jeździć na łyżwach. Miejski 

Koinitet WF i PW idąc po linii propagandy 

sportów zimowych dokłada wszelkich sła- 

rań, żeby Słizgawka na placu Lukiskim wy 

giądała jak najlepiej i żeby łyżwiarze mieli 

wygodę. Dla początkujących łyżwiarzy zaan 

gożowany został specjalny trener, który cały 

ień dyżuruje na lodzie, udzielając chętnym 

cennych wskazówek. Zorganizowany został 

również kurs łyżwiarski. Opłata jednorazo- 

wa wynosi 3 złote. 

Cieszy się ogromnym powodzeniem rów- 

n'eż i druga, powiedzielibyśmy reprezentacyj 

n., šlizgawka w parku sporiowym młodzie- 

ży szkolnej. : 
  

Sprawcą napaści okazał się niejaki Jó- 
zei Aleksiuk 1am. przy ul. Zarzecznej, 
który zbiegł przed przybyciem policji 
I ukrywał się. Polleja przez całą dobę bez 
skutecznie poszukiwała ukrywającego się 
nożownika i dopiero wczoraj późno wic- 
czorem zdołano go aresztować. 

Aleksiuka niezwłocznie przewiezlono 
do więzienia Łukiskiego. 

Stan zdrowia Hryniewicza ) lurszy jest 
nadal bardzo groźny. įč! 

Telefon d'a narciarzy 
Okręgowy Ośrodek WF w Wilnie ko- 

munikuje, ża w schronisku narciarskim w 
Rowach Sapieżyńskich zainstalowany 20- 
stał telefon (połączenia przez centralę 
wojskową). Opłafa za jednorazową roz- 
mowę wynosi 10 gr. Ośrodek WF jedno- 
cześnie komunikuje, że w schronisku jest 

warsział naprawy narł. Schronisko jest 
dobrze zagospodarowane. W sezonie zi- 
mowym będzie ono niewątpliwie cieszyć 
się wielkim powodzeniem. 

BEWBETP ZZOZ ZOZ CZWORO RAZOWA 

Kurs poświęcony 
sprawom wychawaria 
Staraniem Referatu Wychowawczego przę 

Katolickim Stowarzyszenia Kobiet w Wilnie, 
oraz Stowarzyszeniu Chrześc, Narod. Nauczy 
ciełstwa Szkół Powszechnych w Wiłnie odbę 
dzie się w dniach 29 i 30 grudnia br. dwudnio 
wy kurs, poświęcony sprawom wychowania, 
a będący dalszym ciągiem analogicznege kur 
su w ub. roku. 

Program kursu jest n=stępuia:,: 
29 grudnia br. o godz. :0 otwarcie Kursu. 
Pierwszy referat wygłosi ks - |. M. So 

próko na temat: „Podsławy psychołegiczne 
wychowania”, po czym p. A. Stefanowicz, 

K erowniczka Referatu Wych. przy KSK zło 
žy sprawozdanie z próbn;ch badań psycho 
Ićgicznych nad rozwojem religijny i morał 
nych wyobrażeń u dzieci 

O godz. 16 ks. dr. 4. *Vojtnkiewiecz wygło 
si referat na temat: „Wychowanie społecz- 
nego życia religijnego". 

O godz. 17,30 p. A. Stefanowicz wygłosi 
referat na temat; „() metodzie stosowania po 
mcev poglądowych w nauczania religii". 

30 grudnia br. o godz. 10: referat p. prof. 
Narwoysza na temal: „Podświadomy wpływ 
w wychowaniu”. 

Godz. 11,30 ks. dr. J. Wcjtukiewicz na te 

mat: „Krneiata Eucharystyczna jako środek 
wychowawczy”, 

Godz. 16-ta referat p. prezesa Gustawa M2 
ławko na temat: „Znaczenie wychowawcze 
czytelnictwa dla dzieci”. » 

Po referatach przewidziana jest dyskusia. 

Kurs odbędzie sie w lokala Paradni Wy 
chewawczej przy ul. Uniwersyteckiej 9 m. 10. 

Opłata za udział w kursie 50 groszy. 
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Z przeszłości Pińska i powiatu 
(Według księgi mierczej Starostwa Pińskiego, spisanej z rozkazu Króla Jegomości 
Zygmunta Augusta w iatach 1561 — 66 przez Starostę 

Bibfiograficzny „biały kruk", jakim bez 
wątpienia jest wymieniona wyżej książka, 
daje szereg nieznanych, lub mało znanych 
szczegółów z historii Pińska i powiatu, 

Przede wszystkim księga: ta jest owo- 
cem po raz pierwszy przeprowadzonych 
wówczas na tym terenie pomiarów geome 
trycznych. Prace pomiarowe, przeprowa- 
dzone z rozkazu królewskiego, nie miały 
na celu rozwiązania zagadnień nauko- 
wych. Ich znaczenie nie wychodzi po za 
ramy utilitarnych potrzeb przy wymiarze 
podatków gruntowych. Dla tego też prace 
Wawrzyńca Woyny obejmują tylko ziemie 
użytkowane, pozostawiając bez uwagi la- 
sy i obszary bagienne. 

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY. 
Dowiadujemy się, że w połowie XVI 

wieku starostwo pińskie obejmowało 
1 miasto (Pińsk), 2 miasteczka (Motoł i No 
bel) i 105 wsi. 

Administracyjnie obszar starostwa był 
podzielony na 8 wójłostw: Kupiecickie, 
Parszewickie, Czernczyckie, Kurzelickis, 

Družytowskie, Chrystebołockie, Kihorow- 
skie i Chojeńskie. 

Był i inny podział — na włości (wo- 
tośczy). Takich włości bylo trzy: Pińska, 
Wiadska i Zarzeczna. 

Centrum administracji był piński za- 
rek, 

W wyniku prac pomiarowych Woyny 
ustalono ilość ziemi užytkowej w starosi- 

_ wie na 1437 włók (około 28.000 ha). Trze 
ba zaznaczyć, że używano wówczas miar 
liłewskich; .mł in. określono powierzchnię 
przez łokcie, pręty, morgi i włóki, po- 
datki zaś wymierzano w groszach litew- 
skich i pieniążkach, licząc je na kopy. 

MIASTO PIŃSK. 
* Trudno jest odtworzyć, w-g wskazó- 

wek w !ej księdze zawartych, plan ówcze- 
snego Pińska. Jedno tylko można z pew- 
nością stwierdzić, że żadna z 21 ulic nie 

zachowała dotychczas swego kierunku, 
ani łeż swej nazwy. 

Miasto zajmowało około 100 ha pod 

zabudowaniami, lecz w ogóle do miasla 
należało około 1000 ha obszarów podmiej 
skich (ogrodów i pól). 

Ludność miasta hyła prawie całkowicie | 

chrześcijańska. 

TYLKO 36 ŻYDÓW. 

Ze spisu mieszkańców wynika, że w 
w Pińsku wówczas było tylko 36 rodzin 
żydowskich, z których frzy trudniły się 
doktorstwem. Rzemiosła i handel były wy 
łącznie w ręku miejscowego mieszczańst- 
wa. Naweł aptekarza (a jakże, byli i tacy) 
byli chrześcijanami. Dia Żydów pozostalo 
ogrodnictwo i... lichwiarstwo. 

W księdze są wzmianki, że nadano 
działki ogrodowe 8 żydom. Również 
wspomina się o zastawie i oddaniu w wie- 
czyste władanie 2 włók ziemi we wsi Po- 
sienicze przez „Bojar”* Wołoczkowiczów 
Lejzerowi Markowiczowi z braćmi, / Stąd 
prawdopodobnie powstała -rodzina Pose- 
niekich. 

Wreszcie miał znaczne posiadłości 
ziemskie w mieście i w powiecie Nuchim 
Pejsachowicz, plenipotent królowej Bony. 

ŚWIĄTYNIE. 

W owych czasach Pińsk posiadał tylko 
jeden kościół (pod wezwaniem św. Anny) 
i jeden klasztor ka!olicki. Był to prawdo- 
podobnie obecny kościół katedralny 
i wyższe seminarium duchowne, gdyż da- 
fa jego powstania sięga końca XIV wieku. 
Natomiast cerkwi prawosławnych wymie- 
nia księga aż 11, do tego dochodzą jesz- 
cze klasztor w Leszczaćh i podmiejski 
klasztor żeński św. Barbary. 

Za wyjątkiem wspomnianego kościoła 
1, zdaje się, żydowskiej synagodza, wszyst 
kie inne budynki miasta, a nawet i zamek 

słarościński, budowane były z drzewa. 
Tym właśnie tłumaczy się brak jakichkol- 
wiek pamiątek architektonicznych  z „tej 
epoki. 

Wnioskując jednak z opisu położenia 
ulic i placów, można usłalić, że centrum 

miasta leżało w pobliżu teraźniejszego 
placu J. Poniatowskiego. Zamek zaś czyli 
psiróg w-g owczesnej terminologii, mieś- 
cił się gdzieś przy zbiegu ulic Rowieckiej, 
Zawalnej, Północnej i Ogińskiego. Tutaj 
też znajdowała się i główna brama miasta. 
END B TME IST S 

: ‚ 
Zamiest życzń Ś* ą eemych 

J. E. Ks. Kazimierz Bukraba, Bis- 
kup Ordynariusz Piński zamiast ży- 
czeń świątecznych złożył Komitetowi 
Zimowej Pomocy Bezrobotnym kwo- 
tę 50 zł na gwiazdkę dla bezrobotnych 
dzieci, oraz kwotę 50 zł T-wu oniekuń 
czemu „Caritas na tenże cel dla uhbo 
gich, nie objętych akcją pomocy Ko- 
mitetu Zimowej Pomocy Bezrobot- 
nym. 

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz do- 
ceniając należycie piękny cel zorgani 
zowanej akcji. zaleca Przewielebne- 
mu Duchowieństwa Diecezii wsnółora 
cę z miejscowymi Komitetami Zimo- 
wej Pomoev Bezrobotnym i zachęca 

nie wiernych do składania ofiar. na 
pomoc zimową bezrobelnym. 

  

     

Wawrzyńca Woynę) 

į MIASTECZKA. 

Jak już wyżej powiedziano, w skład 
starostwa pińskiego wchodziły dwa mia: 
sieczka: Mołol i Nobel. Osady te swe po 
wsłania zawdzięczają położeniu na dro- 
gach wodnych nad zasobnymi w rybę je- 
ziorami. 

Kiedy miasteczka -te powstały — nie 
ma żadnych historycznych śladów. Prawdo 
podobnie dawno, — może nawet przed 
Fińskiem, 

W czasach; o których mowa, Motol 
był bardzo znacznym osiedlem, posiada- 
jącym obszar prawie o 250 ha większy od 
Pińska. W miasteczku było 7 ulic, z któ- 
rych jedna nosiła nazwę Pińskiej, druga 

Mińskiej, co: wskazuje na stosunki łączą- 
ce Moftol z obu tymi miastami. W Mofolu 
były 4 cerkwie. | 

Mniejszy znacznie pod względem ob- 
szaru i liczby ludności Nobel, na dwóch 
swych ulicach mieścił aż 5 cerkwi. Daje to 
powód do przypuszczeń, że w czasach od 
leglejszych był on więcej zaludniony i po- 
siadał większe znaczenie. W ogóle jest 
TSR 

Dziś Młodzianków 

Jutro Tomasza i Kantuar 

  

GRUDZIEŃ , 

KE 
| Wtorek | 

  

Wschód słońca — g. 7 m. 45 

Z-chėd słońca — g. 2 m. 56 

sposirzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wi'nia dnia 27XII, 1937 r. 

Ciśnienie 779 

Temperatura średnia — 10 
Temperatura najniższa 11 
Temperatura najwyższa — 5 

Opad — 
Wiatr półn. wsch. 
Tendencja: wzrosł, następnie stan stały 
Uwagi: pochmurno 

  

  

NOWOGRODZKA 
— Žyczenia noworoczne dla Pana Pre- 

zydenta. Urząd Wojewódzki Nowogródz- 

ki podaje do wiadomości, że w dniu 1 
stycznia 1938 r. w sali recepcyjnej Urzędu 
Wojewódzkiego o godz. 12.30 pan wo- 
jewoda będzie przyjmował życzenia No- 
worączne dla Pana Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej, Pana Marszałka Polski oraz dla 

Rządu Rzeczypospolitej. 

— Zamiast życzeń świątecznych i no- 
worocznych. Komendant Wojewódzki P.P. 
p. inspektor Wiłalis Olszański złożył za 
pośrednictwem naszej Redakcji 10 zł na 

bezrobotnych. 

— Gminy na Fundusz Obrony Mor- 
skiej. Fundusz Obrony Morskiej zrównany 
z Funduszem Obrony Narodowej znajdu- 
je na ziemi nowogródzkiej należyte zro- 
zumienie. Świadczy o łym fakt, że w po- 
wszechnej zbiórce na РОМ biorą udział 
wszystkie warstwy słarszego społeczeńst- 
wa oraz młodzież szkolna. 

Stan zbiórki na FOM w okręgu na 
dzień 20:XIl br. (za 1937 rok) — wynosi 
8.900 zł. 99 gr. Ogółem zebrano dotych- 
czas około 50.000 złotych. 

Szczególnie czynny udział w tej zbiór 
ce biorą samorządy gminne. Ostatnio za- 
notowano wpłaty na FOM: Gmina Mir — 
100 zł; Gmina Naliboki — 50 zł; Gmina 

Skrzybewce — 25 zł; Gmina Nowogró- 
dek — 15 zł; Gmina Darewo — 10 zł. 

— Gwiazdka dła marynarzy ORP 

„SMOK“. Okręg Ziemi Nowogródzkiej 
LMK opiekuje się okrętem marynarki wo- 
jennej ORP „SMOK”. Z okazji świąt zo- 
słały przesłane ży:zeni” świąteczne dla 
dowództwa i załogi okrętu oraz każdy 

obwód LMK prześle od siebie skromny 
upominek świąteczny dla załogi w posta- 
ci, fajek, żylełek, chusteczek od nosa itd. 

Zapewne podarunki te sprawią naszym 
dzielnym marynarzom wielką radość, że 
ziemia nowogródzka, choć tak bardzo od 
morza odległa, pamięta o swych strażni- 

kach morza. 

£IDZKA 
— Zamiast życzeń świątecznych Zarząd 

Miejski m. Lidy złożył na rzecz Komitetu Po 

mocy Dzieciom i Młodzieży zł 150 (sto pięć- 

dziesiąt). ` 

— Pan starosta i urzędniey starostwa i 
wydziału powiatowego złożyli zł 60 (sześć 

dziesiątj do dyspozycji Komitetu Zimowej 

Pomocy. 

— Choinka dla dzieci Spółdzielców. Liga 

Kooperatystek urządza choinkę dla 600 dzie 

c: spółdzielców ze spółdzielni „Jedność”. 

Dla młodszych dzieci odbędzic się choinka 

w dniu 29 zaś dla starszych w dniu 30 bm. 

w szkołe nr. 1 na „Wygonie”. 

— Odżyło T-wo Przyjaciół Młodzieży Aka 

demiekiej, Przed świętami odbyło się zebra- 

ne organizacyjne T-wa Przyjaciół Młodzie- 

ży Akademickiej, które wyłoniło władze. Pre 

  

  

Pińskiego i Kobryńskiego 

to prawdopodobnie jedno z najstarszych 
osiedli iudzkich na Polesiu. Trzeba nad. 
mienić, że w okolicach Nobla można i do 
naszych czasów spotkać budowle na 
palach. 

HUTNICY. 

Ciekawa jest wzmianka w księdze, 
świadcząca o tem, że wówczas wydoby- 
wano już żelazo rud bagiennych. Przyta- 
czamy ją dosłownie z uwagi na temat, styl 
i pisownię. Е 

„They wssythkiey ziemie rozrobioney 
y dubrowy ku rudzie Kurzeliczkiey, liczo- 
ne we włokę po morgów 33, czyni włok- 
3, morgow 7. S kthorych polia iuž wyro- 
bionego włoka 1 morgow 2 prętow 22, 
tho iesth zosthawiono na Rudnika Kurze- 
liczkiego Jana wolno oth płathu; a dubro- 
wy na polie godny włok 2 morg 4 prętów 
8. Thenže rudnik ma rozrabiacz przez 
liałh 4; Wssakosz rozrabiając thę dubro- 
wą, then rudnik Kurzeliczky poddanira w 
susseniu i rąbaniu drzewa  barłhnego 
żadny szkody czynić nie ma”. 

Set. * 

  

RIKA 
zesem został p. K. Mętlewicz, dyr. Gimn. Pań 

stwowego, zaś do Zarządu weszli p. Skinde- 

rowa, dr. Kozubowski, dr. Sawicki, Kalaciń- 

ski i mgr. Orłowski. 

T-wo dla zebrania funduszów, jako pierw 

szą imprezę dochodową zamierza w dniu 5 

stycznia urządzić bał. 

Jak wiadomo, T-wo PMA istniało już w 

Lidzie, lecz z różnych przyczyn rozpadło się. 

— Komitet rodzicieiski szkoły powszech- 

nej ne. 1 w Lidzie łącznie z zarządem sžko- 

ty. przy pomocy miejscowej Rodziny Wojska 

wej zorganizował dła najbiedniejszej dziat 

wy imprezę choinkową. Na zakończenie im 

prezy wszystkie dzieci szkoły nr. 1 w liczbie 

786 otrzymały podarki gwiazdkowe. Ponadto 

komitet rodzicielski obdarował 53 dzieci naj 

biedniejszych, ciepłym ubrankiem i obu- 

wiem, Rodzina Wojskowa zaopatrzyła 40 

dzieci w ciepłą hieliznę i wojłoczki z kalosza 

mi. ' 

— Oświadczenie. Na terenie Lidy roz 
powszechniane są przez pewne osoby fał 
szywe wersje podrywajace moją opinią 

(dotyczace koncesyj wódczanej i samocho 

dowej Zw. Rezerwistów) oświadczam, ża 

winnych będę pociągał do odpowiedział 

ności karnej. 
Józef Romanowski. 

  

Naikorzystniel i najtaniej kupujemy 
w firmie chrześcijańskiej 

„Bławat Poznański” 
Lida — Rynek 

Ceny stałe Staranna obsługa 

  

BARANOWICKA 

— Komisja Zdrowia i Opieki Spoiecznej 

uchwaliłabudżety: na adrowotniść 54 tys. zł 

i na Opiekę Społeczną 50 tys zł, Na wykoń 

czenie Ośrodka Zdrowia wyaesygnowano 60 

| tysięcy złotych. ® 

— Fryzjerzy chrześcijańscy. m. Barano- 

wicz postanowili utworzyć cech chrześcijań 

skich fryzjerów. Do zarządu weszli: starszy. 

cechu Miezin Jan, podstarszy Makiełło Ju- 

lian, sekretarz Wasilewski Jan, skarbnik Po- 

siedało Józef i Łobodowski jako członek za- 

rządu. Zastępcami zostali: Pujsza Stefan, Ko 

rzeniewski Jan, Michałowski Kazimierz. 

SZCZUCZYŃSKA 

— Radio dla szkoły na gwłazdkę, Dy- 

rekcja Lasów Państwowych w Warszawie, 

na wniosek Nadleśnictwa w Turii, ofiaro- 

wała szkole nowszechnej Nr 1 w Szczuczy 
nie, na gwiazdkę, doskonały, 3 lampowy 
radioodbiornik, f-my „Echo” 132 b. Uro- 

czystość przekazania szkole radia, wy- 
padła b. serdecznie. Wzięli w. niej udział 

przedst. spol., prasy, komitetu rodziciel- 
skiego oraz nadleśniczy inż. Świda. 

Po uroczystości, kierownik szkoły p. 
Gustaw Rapacki, pokazał gościom wynikł 

swojej pracy na terenie szkoły. 

Tut. nadleśnictwo otacza serdeczną 
opieką młodzież. Dowodem jest ufiaro- 
wanie 58. komplełów podręczników szkol 
nych dla dzieci robofników w listopadzie 

br 30 par obuwia — i obecnie znowu, 

radia. 

BRA“LAWSKA 
— ZAMACH SAMOBÓJCZY. 24 bm. około 

godz. 5, 40-letni Muller, b. koncesjonariusz 

hurtowni spirytusowej w Brasławiu, usiło- 

waj pojełnić samobójstwo przez poderźnięcie 

żyletką żył u rąk i nóg. Przyczyną usiłowa- 

nin samobójstwa było utracenie koncesji I 

nieporozumienia rodzinne. Przewieziono 40 

do szpitala brasławskiego. Stan jego zdrowia 

obaw nie budzi, 

Z Państwowych Zakładów Wodociągowych w Maczkach 

  

Rzut oka na nowoczesną komorę filtrów w uruchomionych w ub. niedzielę Państwa 
wych Zakładech Wodociągowych w Maczkach. 

BYZEZZR ORZEC A WYODO TOS TAEENOS ETNSAETA 

NIEŚWIESKA 

— Zawiązał się w Nieświeżu Obywa- 
telski Komitet Budowy 12 szkół powszech- 
nych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Na zebranie organizacyjne przybyli licz 
nie przedstawiciele miast i gmin z pow. 
nieświeskiego, Komitet posławił sobie za 
cel dążyć do oddania budynków szkol- 
nych do użytku już w przyszłym roku 
szkolnym. 

  

— Przewodniczący wydzi. 
go p. Antoni Winczewski, starosta, złożył na 

gwiazdkę dla biednych dzieci zamiast życzeń 

świątecznych kwotę 25 zł. 

— Spółdzielnia w Nagórnej. We wsi Na- 

górna, gm. hrycewickiej, zwołana została z 

inicjatywy miejscowego kierownika szkoły 

powszechnej i sołtysa gromadzkie zebranie 

tołników, na którym postawiono zorganizo- 

wać spółdzielnie spożywców, 

— Powiatowe zrzeszenia Zw. Pracy Qby 

watelskiej Kobiet w Nieświeżu rozpoczęło w 

okresie świątecznym. dożywianie licznej gro- 

mady ubogiej dziatwy, mianowicie w Nie- 

świeżu 200 dzieci, w Klecku 150 i wreszcie w 

Siniawce 25 dzieci. 

— Hojna otlara na bezrobotaych. Ordy- 

nat Leon ks. Radziwiłł w Nieświeżu zadekla 

rował na pomoc zimową bezrobotnym kilka 

naście tys. złotych i na gwiazdkę dla bied- 

nych dzieci kilka tysięcy złotych. Na poczet 

zadekłarowanej sumy wpłacił do powiatowe 

go komitetu pomocy zimowej tytułem pierw 

$%zej raty kwotę zł. 300. Ponadto „ordynat za- 

ofiarował kilkaset metrów drzewa opałowe- 

go dla bezrobotnych. S 

— Sirzelec na Pomoc Zimową. Odbyła 

się w Nieświeżu nadzwyczajna odprawa 

komendantów i instruktorów Zw. Strzel. 

z całego powiatu. Odprawa miała na celu 

skoordynowania wysiłków oddziałów i 

pododdziałów Zw. Strzel. W akcji pomo- 

cy zimowej bezrobotnym. Postanowiono 

w wyniku obrad urządzić we wszystkich 

jednostkach Zw. Strzeleckiego imprezy do 

chodowe i dochód z nich w całości prze- 

znaczyć na zimową pomoc bezrobotnym. 

Ponadto uchwalono urządzić we wszyst- 

kich świetlicach strzeleckich miejskich 

i wiejskich tradycyjną choinkę dla biednej 

dziatwy. 

MOŁODECZAŃSKA 

— Koło Gospodyń Wiejskich w Nasl- 

łowie istnieje od wiosny rb. Założycielką 

jego i przzeską jest p. Popławska Maria. 

Organizacja ta od początku swego istnie 

nia wykazuje dużo sprężystości i inicja- 

tywy. е L 

W czasie od 15 listopada rb. do 19 

grudnia rb. odbył sią fu kurs trykotarski 

pod kierownictwem p. Jasienowiczówny 

Janiny, wydelegowanej przez Związek 

Kursów Wędrownych w Wilnie. 

Dnia 19 bm. urządzono wystawę prac 

uczennic, na której można było podzi- 

wiać gustownie wykonane eksponaly. Po 

wysławie odbyła się wieczornica, na 

program kiórej złożyły się  deklamacje, 

pieśni ludowe i szereg efektownych insce 

nizacyj. Sala była przepełniona. Następnie 

gospodynie podejmowały. gości herbatka, 

podczas której wspólnie ze strzelcami od- 

śpiewały szereg pieśni ludowych i patrio- 

tycznych. Na tę imprezę przybyła p. Żu- 
kielowa Regina, prezeska powiatowa 

KGW. 
Zz. P. 

PIŃSKA 

— Rodzina Wojennej Marynarki w PIĄ 

sku w akcji niesienia pomocy bezroboi- 

nym otworzyła własnym sumptem kuchnię, 

w której dożywia najbiedniejsze dzieci 

wszystkich szkół powszechnych. Kuchnia 

ta wydaje dziennie 200 obiadów. Z kuchni 
fej korzystają także bezrobołni. 

— Stanęly już rzeki na Polesiu. Z po- 
wodu nanujących mrozów na Polesiu za- 
marzły wszystkie rzeki. Ułatwiło to w du- 
żej mierze komunikację i przewóz siana 
z bagien. 

-— Społeczeństwo pińskie zamiast ży- 
czeń świątecznych ofiarowało na pomoc 
zimową bezrobotnym lączną sumą około   zł 2000. . * 

alu powiatowe-* 

  

GRODZIEŃSKA 
—=„ROZRACHUNKI KUPIECKIE* Stan: 

kiewicz Jan, ul. Listowskiego nr. 3 złożył 

skargę w policji, że dnia 23 bm. Chutoriań- 

ski Jakub z Białegostoku zmusił go groźbą 

to wypłacenia rzekomo należnej kwoty 400 

złotych. 

Do czasu wyjaśnienia tej dość tajemni- 

czej sprawy Chutoriańskiego zatrzymano, 

— SKUTKI PRZYGODNEJ ZNAJOMOŚ- 
Cf. Panna Wilkiej Adela spacerowała w tych 

dniach na ul. Dominikańskiej. 

Piękny wygląd p. Adeli zwrócił na nią 

iwagę pewnego młodego człowieka. Po krėt 

kiej rozmowie panna Adela zaprowadziła 

„zuajomego* do swego mieszkania przy ul. 

Prochowej nr. 5 gdzie zorganizowano liba 

cję. Gdy p. Adela wytrzeźwiała, przekonała 

Się. że przygodną znajomość dość drogo ją 

kosztowała. Znikło mianowicie futro źreba- 

kowe 1 95 zł. gotówki, które były zaszyte w 

rękawie futra. 

Ogółem cała ta przygoda kosztowała p. 

Adelę 220 zł. (8). 
— WSKUTEK UDERZENIA STRACIŁAĆ 

MOWĘ. Do szpitala miejskiego dostarczona - 

Rudź Stefanię, mieszkankę wsi Nieciecze, gm 

Łuska, która będąc z mężem w dniu 18 bm. 

na zabawie wiejskiej została uderzona ja- 

k'mś tępym narzędziem w głowę, wskutek 

czego straciła mowę. 

Mąż poszkodowanej Aleksander podaje, 

iż sprawcami poranienia byli mieszkańcy tej 

| że wsi głowacz Jan, Buturcki Aleksander i 

| Dzien Piotr. 

Stan Rudziowej jest ciężki. (5). 

— NOŻOWNICTWO. W pierwszym dnia 

Świąt w mieszkaniu Dzitki Wiktorii przy ul. 

Śniadeckich, na tłe porachunków osobistych 

między Kolendo Antonim — ul. Puszkina 

nr 11 i Normatowiczem Stanisławem 

Przedmiejska nr. 48 wynikła bójka, podczas 

której Normantowicz zadał Kolendzie kilka 

naście ran nożem w plecy. 

Stan Kofendy jest ciężki. 

Normantowicza zatrzymano. 

CO GRAJĄ W KINACH. 

Apollo: „Ułani Księcia Józefa” 

Pan: „Władczyni puszczy”. 

Maleńkie: „Córka Samuraja", 

Helios: „Barbara Radziwiłłówna” 

Uciecha: „Wierna Rzeka”, 

OSZMIAŃSKA 
— Nowa szkoła i remiza strażacka w 

Kueewiczach. W Kucewiczach odbyła się 

uroczystość poświęcenia gmachu szkoły 

powszechnej i remizy strażackiej oraz za 

łożenia kamienia węgielnego pod funda 

ment Pomnika Poległych 9 bohaterów z 

gminy kucewickiej w walkach o Niepodleg 

łość Ojczyzny. Obydwa gmachy zostały 

wzniesione z funduszów gminy oraz Z o- 

fiarności społeczeństwa. 
Uroczystość odbyła się w obecności 

słarosty powiatowego przy udziale władz 

szkolnych, samorządowych oraz  licznia 

zgromadzonego społeczeństwa. 

— Kurs P. R. W dn. od 16 do 21 bm. 

w Oszmianie odbył się 6-dniowy kurs dla 

przodowników zespołów przysposobienia 

rolniczego, w którym wzięło udział 28 u- 

czestników z 17 zespołów przysposobie 

nia rolniczego. 

— Poradnia prawna dla członków Kė 

tek Rolniczych. Z inicjatywy Okr, T-wa 

Organizacyj i Kółek Rolniczych w Oszmia 

nie uruchomiona zosłała poradnia prawna 

dla członków kółek rolniczych i kół gos 
podyń wiejskich. . ; 

Z poradni tej członkowie będą mogli 

korzystać za obniżoną opłałą. 

' WOŁKOWYSKA 

— Koncesjonariusze PMS dla armll, 

Koncesjonariusze sklepów detalicznych 

wyrobów Państwowego Monopolu Spiry= 

łusowego w Wołkowysku i powiecie do- 

browolnie opodatkowali się wraz z pry« 

watną hurtownią spirytusową w Wołko- 

wysku w wysokości 10/0 od półrocznej 

prowizji otrzymywanej od PMS, przezna= 

czając zebraną w ten sposób kwotę oko- 

to 1500 zł na zakup karabinów maszyno- 

wych dla miejscowego pułku sirzelców. 

Zaznaczyć należy, że koncesjonariusza 

PMS jedni z pierwszych opodatkowali się 

ponadło w swoim czasie na Fundusz Obro 

ny Narodowej. 
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 „Witold Bronicki, 

Zmlany 

w duchowieństwie 
„Dziennik Wilefski“ podaje: Na mo- 

cy zarządzenia J. E. ks. Arcybiskupa Metro 
poliły Wileńskiego, w składzie duchowień 
stwa archidiecezji zaszły natsępujące zmia 
ny: ks. Bolesław Gramz, osiainio wika- 
riusz w parafii św. św. Jakuba i Filipa w 
Wilnie, mianowany zosiał wikariuszem w 
parafii po-Bernardyńskiej w Wilnie; ks. 

prefekt w Gierwiatach, 
misnowany zosłał na wikariusza w Łyntu- 
pach; ks. Hieronim Koszykowski z zakonu 
vo, Bernardynów, mianowany na wikariu- 
sza w $uchowoli, ks. Stanisław Tarasewicz, 
wikariusz w Ejszyszkach, przeniesiony na 
wikariusza do Hoduciszek; ks. Władysław 
Filipek, wikariusz w Porozowie, na wika- 
riusza w Ejszyszkach; ks. Antoni Świl, wi- 

kariusz w Trzcianem, na wikariusza w Su 

chowoli; ks. Łukasz Popiół, rektor kościoła 

w Waszkiewiczach, na proboszcza do Bie- 

nicy; ks. Słanisław Wysiadłowski, wika- 
riusz w Oszmianie, mianowany został pro- 

boszczem w Lebiedziewie; ks. Leon Kacz- 
kowski, wikariusz w Żołudku, na wikariu- 
sza przy kościele po-Bernardyńskim w 

<*Grodnie, wreszcie ks, Anłoni Kujawa, wi- 

kariusz w Repli, na wikariusza w Żełudku. |. 

Nominacie 
Kierowniczka oddziału wyznań w Urzę 

dzie Wojewódzkim w Wilnie p. Hanna 
Żebrowska mianowana została radcą Urzę 
du Wojewódzkiego. P, Żebrowska jes! 
pierwszą kobieią — radcą w Wilnie. 

$:alene gruntów wiejskich na 

terenie m. Wilna 
Do granic m, Wilna wchodzi szereg 

miejscowości o charskierze zupełnie wiej 
skim. Obecni Zarząd miasła opracował 
projekt scalenia gruntów wszystkich wsi 
wchodzących w skład w. m. Wilna. 

W pierwszej kolejce ma się odbyć sca 
lanie gruntów wsi Góry i Szeszkinia Góra. 
Sprawa ła będzie rozpatrywana na dzisiej 
szym posiedzen's kolegialn m Magistratu. 
W” ślad za nią nastąpi scalenie również in 
nych gruntów o charakterze wiejskim. 

Giełda zbożowo-towarowa 
i Imiarska w Wilnie 

z dnia 27 grudnia 1937 r. 

Ceny za towar średniei handlowej [a- 
„ kości, za 100 kg. parytet (Wilna, przy nor- 

- mslnej taryfie „przewozowej (le1 za 1090 ką 

  

co wag. St. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 

kach waqonowych, mąka | otręby—w mniej- 
szych ilościach. W złotych : 
Żyto I stand. 696 g/l 2250 23— 

. M „ 60 , 27— 2250 
Pszenica I „ 730 „ 27.25 27.75 

s NM „ 710 „ 26.50 27.- 
dęczmień 1 + 678/673, (kesz.) — — 

+ "H & 602° 51825 18.75 
„ Ш в 6205, (раз!) 17.25 1775 

Owies | . 468 , 21.25 2175 
- W. „ 445, 19.50 20.50 

Gryka « 610 , 17.25 17.75 
Mąka pszen. gat. I 0—50% 42.75 43.25 

. e. » |-A0—65%  42— 450 
w +  „ [130—65% 34.50 35,— 
„ «  „ IL-A50—65% 2850 28.75 
* В » И 65—70% 24.— 25,— 

” » pasiewna 21.25 21.75 

„ żytnia gat. I 0—50% 3450 35— 
. * » 10—654 31.75 32.25 

z „ В 50—65% 2450 25.— 
< „ razowa do 9545 2450 25— 

» ziemniaczana „Sunerior* 31.50 32.— 
Otręby pszenne średnie przent. 

stand. — 15.50 

„ żytnie przem słand. 13.50 14.— 
Wyka 19.— 20— 
Łubin niebieski 13:75 1425 
Siemie Iniane b. 90% f-co w. s.7. 44,— 44.50 

Łen trzepany Wołożyn 1480.— 1520— 
„ „  Morodziej 1820— 1860 — 
< „  Traby 1420.— 1520.— 
. [а Miory 1350.— 13-0— 

Len czesany Horodziej 1980 — 2020 — 
Kądzie! horodziejska 1487— 1520— 

Targaniec moczony 360.— 820— 
в „ Wołożyn  930—  970— 

  

ZAKŁADY GRAFICZNE 

„ZNICZ* 
WILNO, UL. BISKUPA BANDURSKIEGO Nr. 4 

» 

   

  
Dzieła książkowe, druki. książki 
dla urzędów państwowych. są- 
morządowych. zakładów nanko* 
wych. Bilety wizytowe, zapro- 
szenia prospekty. afisze i wszel< 
kiego rodzaje rohoty w zakgesie 

drukarstwa 

WYKONYWUJĄ 

PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 
НАМ = ŽŽ telnię Przeciwgrużliczą w powiecie 
immimmmmmmi 6” | 7 odeńsko-trackim 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

Przewidziany przebieg pogody wed- 
ług PIM-a do wieczora dnia 28 bm.: 

W daszym ciągu trwać będzie pogoda 
pochmurna i miejscami drobny opad śnież 
ny (zwłaszcza na poludniu). 

W Wileńskiem i w górach dość silny 
mróz, poza łym umiarkowany, a na wy 
brzeżu lekki: 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

teki: Nałęcza (Jagiellońska 1); Augustow- 

skiego (Kijowską 2); Romeckiego (Wileń- 
ska 8); Frumkinów (Niemiecka 23); Rost- 
kowskiego -(Kalwaryjska 31). 

Ponadło słale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10); 
Zajączkowskigo (Witoldowa 22), 

  

   

  

BOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
————   

ADMINISTRACYJNA 

—— Prolongata zezwoleń na broń. Wszy 

scy ubiegający się o prolongaię zezwoleń 

na posiadanie broni na rok 1938 winni 
wnieść podania do Starostwa Grodzkiego 
do dnia 1 stycznia r. b. 

MIEJSKA 
— Wstrzymanie ruchu na ulicach: Dziś 

n'enskiej I II Jaikowej. Z powodu napra- 
wy gazociągu i rozkopania ulicy wstrzy 
many zosiał na przeciąg kilku dni ruch 
na ulicach: Dziśnieńskiej 1 1! Jatkowej. 

5 AKADEMICKA 
— Dnia 1 stycznia 1938 r. odbędzie się 

tradycyjny Dancing Ak. Kół Wiłnian w sali 

Domu Akademickiego przy ul. G. Bouffało- 

wa. Początek o godz. 21, Zaproszenia w cu- 

kierniach Sztralla Czerwonego, Zielonego i 
Rudnickiego, dnia 30 grudnia od ogdz. 18— 

20-ej. 

— Taneczne swawole Sylwestrowe. Stu- 

denci Szkoły Nauk Politycznych w Wilnie 

dnia (a właściwie nocy) 31 grudnia 1937 r. 

urządzają w sałonach pałacu po-Tyszkiewi- 

czewskim „Taneczne swawoie Sylwestrowe”. 

Bliższe informacje w zaprószeniach które 

mcżna otrzymać codziennie w godz. 17—18 
w lokalu Br. Pom. Sżkoły Nauk Politycznych 
w Wilnie (Arsenalska 8). Uwaga: wstęp tylko 

za zaproszeniami. Е 

SPRAWY SZKOLNE 
-— 6-cio klasowa Prywatna Koedukacyjna 

Szkoła Powszechna Stow. „Rodzina Wojsko- 
wa” w Wilnie (Miekiewicza 13), oraz Przed 

szkole „Rodziny Wojskowej'* przy uł. Koś 

ciuszki 12 i w Koszarach I Brygady przyjmu 

je zapisy dzieci osńb wojskowych i eywil- 

nych. Miejsca wolne są w szkole w klasach 

od 1 do 5 włącznie. 

Zapisy przyjmuje kancelaria Stowarzysze 

nia (Mickiewieza 13) we środy od 11—13. 

Z KOLFI. 

— Zamiast życzeń świątecznych i nowo- 

rocznych na bezrobotnych Wileńszczyzny zło 

żyli po 10 zł wicedyrektor KP inż. Szłachtow 

ski i naczelnik binra personałnego Stefan Cy 

gański. 
RÓŻNE 

*— Kurs dla pomocnie domówych. Zwią 
zek Pań Domu organizuje koncesjonowa- 

ny przez kuratorium 3-miesięczny kurs dla 

pomocnic domowych obejmujący golowa 

nie, sprzątanie i pranie. Wykłady pod 

kierunkiem sił fachowych rozpoczną się w 

styczniu I będą się odbywały 2 razy ty- 
godniowo od godz. 17—20. 

Zapisy przyjmuje i informacji udziela 
sekrefariat ZPD. Zamkowa 8—1 (II piętro) 
we środę 29.XI! od 11—13 oraz we czwar- 

tek 30.XII od 17—19. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszotząjny = (Leny przystępna. 

Telefony © pokoiach Winda osobowa | 
  

        

| „KURJER“ (4315) 

  

  
Zamach samotójczy 

w hateju 
Wczoraj koło godziny 4 po poł. w ho- 

felu Sokołowskiego znaleziono młodego 

mężczyznę w stanie nieprzytomnym Z O2- 

nakami zafrucia narkotykami. 
Pogotowie przewiozło go w stanie 

ciężkim do szpitala św. Jakuba. Siwier- 
dzono, że był te niejaki Salomon Sławin. 
administrator domu nr 4 przy ul. Ludwi- 
sarskiej, znany w kołach t. zw. żydow- 
skiej złotej młodzieży. 

Zachodzi przypuszczenie, że targnął 
słę on na życie na ile niepcrozumień ro- 
dzinnych. 

Sławin niedawno rozwiódł się z żoną, 
która ma w najbliższym czasie wyjść 
zamąż. tc). 

Wielką oblawą 
w złodziejskich spelunkach 

W związku z wielką kradzieżą w skie. 
ple futrzarskim Fajna przy ul. Niemieckie” 
26, o czym donosiliśmy wczoraj, policjr 
śledcza przeprowadziła wczoraj w noc 
wielką obławę w podejrzanych spelur 
kach złodziejskich. Žž 

W wyniku obławy zatrzymano szere 
podejrzanych osobników, w tej liczba zn* 

nych w Wilnie zawodowych włamywac: 

1 złodzieł Trabunowicza, Jambro, Zienkie- 
wicza ł Innych. 

Wszystkich aresztowanych osadzono 
w areszcie centralnym.  Ponadio policia 

wczore] po raz drug! dokonała oałędzia 

miejsca kradzieży. Tzczegóły śledztwa 
trzymane s3 w tajemnicy. (€j. 

Zshłi sąciada 
„W dniu 26 bm. o godz. 47.30 na tle 

porachunków osobistych został zabity A. 
Gryglun, mieszkaniec wsi Czarne Kowale, 
gm. olkienickiej. O zabójstwo podejrza- 
nych jest 6 chłopów z tej samej wsl. 

Smierć pod poriza'em 
W dniu 26 bm. o godz. 23.40 na 390 

km toru, około wst Stare Troki, gm. troc 
klej, zosiał zabiły przez pociąg A. Micha 
łowicz z Olkienik. Merry 

wypadki 
Jadwiga Żukowska (Trocka 1) podczas 

rozpałania maszynki „Primus“ ż powodu 

własnej nieostrożności spowodowała wy- 

buch, skutkiem czego doznała poparzenia 

obu rąk. 

Do szpiłała Św. Jakuba zosłał wczora; 

dosłarczony mieszkaniec wsi Ogrodniki, 

gminy rudomińskiej, Kazimierz Haidamo- 

wicz z przestrzelonym udem. Hajdamowi 

cza postrzelił rywal w czasie zabawy. 

t4.letni Jan Kormiński (Nowogródzka 
121) po spożyciu kiełbasy. nabytei w po 

bliskim sklepie uleał ciężkiemu zatruciu i 
zosłał skierowany do szpitala. 

W Halach Miejskich powstała wczoraj 

awaniura, wywołana przez niejaką Olgę 

Jurewiczową, handlarką słarzyzną, która 

zapytana o pozwolenie ńa hendel przez 
posłerunkowego uderzyła go koszem po 

lowie. 9 Policjant krewką handlarkę odstawił do 

komisariatu. i (5) 

opierajcie pierwsza 0 Kraju Špd'-   

TEATR I MUZYKA 
'FEATR MIEJSKI NA PORULANCE. 

-— Dziś, we wtorek 28 grudnia o godz. 
8.15 przedstawienie wieczorowe wypełni 
mspółczesna sztuka w 3 aktach M, Morozo- 
wicz Szczepkowskiej „Walący się dom*. 

— Noworoczna niespodzianka dla dziat- 
wy! W Nowy Rok Teatr Miejski sprawi 
ilziatwie niespodziankę. wystawiając bajkę 
Zefii Rogoszówny pt. „Dzieci pana majstra*. 

| Początek o godz. 12 w poł. Ceny propagan- 
dowe. 

— Premiera w Teatrze na Pohulance. 
WW piątek 31 grudnia o godz. 8,15 wiecz. od 
będzie się premiera doskcnałej komedii 
współczesnej Rus Fekete pt. „Jan*. 

— Syiwester na Pohulanee. Wieczór Syl 
westrowy 31 bm. w Teatrze na Pohulanee 
wypełni świetna komedia współczesna saty 
ryczno - polityczna Bus Feketego pt. „an“. 
Peczątek o godz. 11,45. wiecz. 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA*, 

— Ostatnie przedstaw:zui" op. „Wróg ko- 2 
met“, Cenv zniżone. 

— Dziś operetka pełna hnmoru i przeza 
hnwnvch sytuncji „Wróg kobiet* z Wł. Szcza 
wińskim w roli tytułowej. S 

— Rewia Sylwestrowa w „Lutni“. Popu- 
'arną w Wilnie Rewią, którą Teantr „Lutnia“ 
*1 lat wieln tradvcvinie teg. wieczoru daje 

* godz. 8,15 i © godz. M, J wieczorem zapo 
viada się w bieżacym sezonie imnanuiąco. 
— Uwaga dziec W niedzielę 2-0 stycz 

na 1938 r. grana będzie baśń Andersena 
Wrólowa Śniegn*. 

ofiary 
Celina i Władysław Wielhorscy, zamiast 

życzeń świątecznych i noworocznych — zł. 
15 na hezrohotnych z Kowieńszczyzny. 

Zarząd Okrern Reznartyjnecn Zwiazkn 
Zawodowego Moszynistów Kalejowych w 
Wilnie. zamiast Życzeń światecznych złożył 
złotych 20 (dwadzieścia! na Wojewódzki Ka- 
mitet Pomocy Zimnwej. 

Słuchacze Wiejskiego Untwersytetn Snn- 
łecznezo w Prudziszczu na TOM zamiast żv- 

czeń świątecznych i noworocznych złożyli 

złctych 3. 

     Za 5 groszy dziennie 

możesz mieć to. co daje teatr. kino, 

okręt itd. bo książkę z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 16. Tel. 13.70 

Ostatnie nowości — klasyczn=— lite- 

rztura szkolna — naukowa. 

Czynna od 11 do 19 godz. 

Kaucja 3 zł. — Abonament miesięczny 
1 zł. 50 gr. 

Okazyjnie do. nabycia: 1) Rymowicz 

i Święcicki: Prawo cywilne Ziem 

Wschodnich — T X. Część I. (3 to- 

my) — 2; Enevkiopedia Gutenberga 

(20 tomėw). 

EL: RKDHDBPBA 

Rzekomo zamordowany 
wiłniamin zatrzymany 

w Berlinie 
Syn kclełarza wileńskiego W. lodko 

pracował od pewnego czesu w charakte 
tze kasjera w domu noclegowym, ui-zyma 
nym przez braci Albertynów w Warsza- 
wie przy ul. Dziklej. lodejko pewnego 
dnia zaginął przy tajemniczych okoliczno 
ciach. Wyszedł mianowicie z biura po pa 
plerosy, pozostawiając na stole korespon 
dencję, dokumenty I inne rzeczy ! nie po 
wróci. Zaalarmowana policja warszawska 
1 wileńska daremnie szukały zginienego. 
Powsiało przypuszczenie, že Jodejko pad! 
ofiarą skrytobójstwa, 

„Wezoreį niespodziewanie nadeszła do 
Wilna wiadomość z Berlina, że na dwor 
cu berlińskim został aresztowany mieszka 
niee Wiina Jodejko w towarzystwie jakiejś 
podejrzanej niewiasty. Jaklm sposobem 
znalazł się on w Earlinie! Na to pytanie 
odpowie dalsze dochodzenie. te) 

„Bandurska-Olszamowska.   

RADIO 
WTOREK, dnia 28 grudnia 1937 r. 

6,15 Kolęda; 6,20 Gimnastyka; 6,40 

Muzyka; 7,00 Dziennik por. 7,15 Muzyka; 

8,00 Przerwa; 11,57 Zygnał czasu; 12,00 
Hejnał; 12,03 Audycja południowa; 13,00 

Wiadomości z miasła i prowincji; 13,05 

„Jak zaczęto drukować książki” pog. wygł. 

Adam Berwaldt; 13,15.Piosenki angielskie; 

14,00 Nowości muzyki lekkiej; 14,25 Nasi 

pisarze: H. Sienkiewicz: „Pójdziemy za 

nim”; 14,35 Muzyka popularna; 14,38 Au- 
dycja — „Przed Nowym Rokiem”; 14,43 
Komunikat Związku KKO; 14,45 Przerwa; 
15.30 Wiadomości gospodarcze; 15,45 
„Rzecz ciekawe z pięciu części świata” — 
audycja dla dziec: starszych; 16,05 Prze- 
glad sktualności. finansowo-gospodarcz. 
16,15 Utwory na dwa fortepiany; 16,50 Po 

gandanka aktualna; 17,00 „Kowalscy się 

odnaleźli” —- powieść mówiona; 17.15 Mu 

zyka salonowe: 17.50 „Po białej stopie" — 

pog. myśliwska; 18,00 Wiadomości sport. 
18,10 Chwilka litewska w jęz. polskim; 
18,20 Reciłal śpiewaczy Alicji Bandurskiej- 
Olszamowskiej; 18.40 Stare i nowe W Ino: 
„Mury obronne miasta” pog. dr Ksawere- 
ac Piwockiego; 18,50 Program na środę; 
18,55 Wil. wiad. sporł. 19,00 „Nieśmierteł 
ne książki” — wieczór Vli; 19,30 Recital 
skrzypc. Tadeusza Ochlewskiego; 19,50 
Pogadanka ektuelna; 20.00 Muzyka tanecz 

į na w wyk. Małej Ork. P. R. W przerwie o 
20,45 Dziennik wiecz. i Pogadanka aktual 
na; 21.40 Sviwstki kompozyłorów polsk. 
22,30 Poqadenka muzyczna; 22,35 Przer- 

wa; 22,40 „Dziecko i czary” — fantazja 

liryczna; 23.30 Osłafnie wiadomości ! ko- 
munikały; 23,40 Zakończenie programu. 

ŚRODA, dnia 29 grudnia 1927. 

6,15 Kolęda. 6,20 Gimnastyka. 6.40 Muzy. 
ka 7,00 Dziennik poranny. 7,15 Muzyka. 8,60 
Przerwa. 11,57 Sygnał czasu. 12,00 Ilejnał. 
12,03 Audycja południowa. 13,00 Wiadomoś- 
cr z miasta i prowincji. 13,05 Chwilk  filew. 
sk: w języku litewskim. 13,15 Pieśni róż- 
nych narodów. 14,00 Nowości muzyki Iek- 
kiej. 14.25 Nasi pisarze Iienrvk Sienkie- 
wicz „Pójdźmy za Nim". 14,35 Muzyka po- 
pularna. 14,40 Przed Nowym: Rokiem — au- 
dycja. 14,45 Przerwa. 15,30 Wiadomości gos- 
nedarcze. 15,45 „Chwiłka pvtań* — pogadan 
ka dla dzieci starszych. 16,06 Skrzynki jezy- 
kowa. 16,15 Radnicie się narody — kolen- 
dy egzotyczne. 17.00 Kowalscy się odneleźli 
— powieść mówiona. 17,15 Rerita! wiołon- 
czelowy Tadensza Lifana. 1 .50 Podanie — 
pogadanka prawnicza. 18,00 Wiadomości 
sportowe. 18,10 -Mikaszewicze dynamizią 

Połesie — pogadanka Antoniego Jarkow- 
skiego. 18,20 „Bože Naradzenie i Nawv Rok“ 
B-ta audycja z cvklu „Fortepian * książka” 
w opracowania Napoleona "a 'ieco. 18.50 

Program na czwartek. 18.55 Wileńskie ia- 
domości sportowe. 1900 „Au'orki“ — humo- 
retka Henryka Sienkiewicza. 19.20 Recital 
špiewaczy Maryli de Wolley. 1935 „Ciesz- 
kowski* — odezyt. 19,5 Pogadanka. 0,00 
Cn interesuje słuchacza? — pogadanka mu- 
zyczna Wyleżyńskiego. 70,19 Koncert kame- 
ralny w wykonaniu Tria Rózlerów. 2045 
Dziennik wieczorny. 20.55 Poradanka aktu- 
alna. 21.06 Koncert chov'nowski w wykona- 
niu Zvemunta Dvgata. 21.45 Kw Irans poe- 
zji 22,00 Koncert rozrywkowy 1 wvkaraniu 
Orkiestry Wiłeńskiei pou dvr, Władvsława 
Szczepańskiego. 22.50 Ostatnie wiadomości 
I komunikaty. 23,00 Tańczymy. 73,30 Zakoń- 
czenie programu. 
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ŹRÓDŁEM 
MŁODOŚCI CERY 

Wiadomości radiowe 
Q PIERWSZYM WYNALAZCY DRUKU. 

O pierwszy. człowieku, który wpadł 
na pomysł robienia pierwowzorów: klisz 
drukarskich; Kosterze z Haarlemu .cpowie 
radiosłuchaczom we. włorek, 28.XH, o 

gedz. 13.05 Adam Berwaldi, : 

RECITAL ALICJI BANDURSKIEJ - OLSZA. 
MOWSKIEJ. 

Przed wileńskim mikrofonem śpiewać 

będzie we włorek, 28 grudnia, o godz. 

18.20 młoda pieśniarka wileńska, Alicja 
W repertuarze 

utwory Całaloniego, Szuberta, R. Straussa, 

zymanowskiego i Miklakiewicza. 

© MURACH STAREGO WILNA. 

W ciągu ubiegłego roku prasa wielo- 

kroinie alarmowala opinię o odkrywaniu 
coraz łe nowych fragmentów z murów 
dawnego Wilna. Inieresujący en temat po 
ruszy konserwator wojewódzki, dr Ksawe- 
ry Piwocki, w pogadance p. ł. „Mury ob- 
ronne miasta”, kłóra będzie nadana z wi- 

leńskiego słudia we wiorek, 28.XH, o 

godz. 18.40,



Węgiel! dla bezrobotnych 

  

fragment z przedświąłecznego rozdawnictwa węgla dla bezrobotnych w Warszawie 

CEINE | ŻYCI 
Jutro premiera 
najwybitniejszeqo filmu wszystkich 

Wkrótce film 
któreqo oczekiwaliście 

czasów! Pote'na symfonia wiełko- 

JADWI G A 

miejskiegn życia I 

FRANCISZEK 

BRODNIEWICZ 
Conti, Sielański. Fertner, Orwid w przepięknym filmie 
historycznym na tle prawdziwych wydarzeń z dziejów Polski 

„Ułami Księcia fóześa 
Świeży temat. 

  

  

    

PAN| 

Oryginalny scenariusz.  Emocjonuj:ca akcja- 

Kapitalne pomysły komediowe, Napięcie dramatyczne, 

  

  

Pierwszy paisa kia reprezentacyjny produkcii 1937-38 r, 

Władystaw Ladis, Lili Zielińska, Witołd Zacharewicz oraz 

UO Bandeowska - I ue Ska 

Według nieśmiertelnego 

  

  

SKŁAD RADIOWY Beci S. i M. LWDWICZ 
Baranowicze, Ža Sz, tel. 104 
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„KURJERŚ (4315)- 

s EKONORMEA? 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 

poleca BROŃ, AMUNICJĘ i przybory myśliwskie. 

Zzpalniczki i kamyczki monopolowe oraz karty do gry 
brydżowe, pokerowe i inne. Duży wybór żarówek elektr. 

  

  

  

przedłużyć może jedynie racjonalna pielęgnacja cery, polegająca na syste- 
matycznym stosowaniu wypróbowanej dobroci wyroków 

Laboratorium. Chemiczno-Farmaceutycznego 

ВЕ. ВЙ ая Й па @ му ® Вк й е> 6) ©р 
Mydeł przetłuszczonych, 

niedopuszczających do przesuszenia naskórka. 

KREMÓW: Sportowego. Lanolinowego i Ogórkowego 
i pudrów higienicznych niezatykających porów. 

Warszawa, ul. Chmielna 4.   
CIE ULICY 

  

Baranowicze, 
Nowogródzka 2 firm Rożnowski i Karaś 

Poleca: 

RADIO ODBIORNIKI modele 1938r. 

„ECHO! P. Z. T. 
APARATY 52 231Z sprzedajemy częściowo za pożyczką inwestycyjną     względnia konsolidacyjną 

„REKORD“ « 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie — 

    

    

   
     
         

     

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312, Konto rozcachun. 1, Wilno 1 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 

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

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

Drukarnia: tel, 8-40, B a nie zwraca. 

Lida, ul. Ułańska 11 

Przedstawiciele: 

i a 6 

   S airiai Kunies Wilenski“ Sp. % 0. 0. 

  
Oddzlaty: Nowogrėdek, ul. Bazyljaūska 35 

Baranowicze, uł. Ułańska 11 
Kleck, Nieśwież, Słonim; 

Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 

Druk. „Znicz*, 

Do nabycia we wszystkich pierwszorzędnych firmach 

  

W cieniu drapaczy chmur I na peryferiach jest ich 
tysiące... takich dziewcząt i meżczyzn... 

W rol. ał. Luiza Rainer 
(bohaterka „Ziemi Błoaosł=wionej*) 

oraz Speneer Tracy. 
Wzruszenie! emocja! Najpięknieisze i najmocniej- 

sze wrażenieł  Pięknv nadoro1r=m 

  

Ty ko 2 dni. Dziś 28 i jutro 29-gol 
Kino MARS| Nowa edycja 1437 r. oda śnię. 

Najlepszy film RE SOWIECKIEJ 

ŚWIAT SIE ŚMIEJE 
(WIESOLYJE REBIATA) 
  

Gigantyczny 
HELIOS film w-g nieśmiertelnej powieści Marka Twaina 

iśsiaże i zebrali 
W rolach głównych: Król aktorów Errol Flynn oraz fenomenalni bliźniacy 

: Biliy I Bobby Mauch | 
Dodatki: Atrakcje i aktualia W dnie Świąteczne początek o 4-ej 
  

Chrześciiańskie Lino Mon"mentałny film polski osn. na tle gen. utw. Mniszkówny 

ŚWIATOWID! Ordynat Michorowski 
W rolach giównych: Barszczewska, Wiszniewska, Wysocka, Cwiklińska, Brodniewicz, 

Junosza-Stepowski i in Nad program: ATR=K JE 
Początki seansów w powszednie dni 5, 7, 9, W niedzielę I święta 1, 3, 5, 7 19. 

Świąteczny oroaram. Monumenta!nv film polski 

ZEMISKO| PŁÓMIENNE SERCA 
W rolach gł.: Elżbieta Barszczewska. M eczysław Cybulski, Junosza: Stępowski, Węqrzy 

Nad program UROZMAICONE. DODATKI. Pocz. seans. e 4-ej, w niedz. i Św. © 2-€j. 

  

  

  

Zakład Rentgenoloniczny 
iBr. WEYAA ś er. ĆGOLEBIWA 

Prześwietlenie i zdjęcia rentgenowskie. -Sztuczna odma piersiowa lecznicza. 

Baranowicze, Ulłańska 16, tel. 200 
  

  

Warszawska 

Spólka Myśliwska 
Wileńska 10, tel. 22-02 

Przyjmuje do wyprawy i na dywany 
skóry wilków, dzików, rysi, lisów. na 
damskie szale skórki lisów oraz na 

zamsz skóry jelenie I sarnie, 

S<óry można wysyłać pocztą. 

Księgi nieruchomości 
oprecowane brzez Stowarzyszenie 

Właścicieli Nieruchomości i zaak- 
ceptowane przez Władza Skarbowe 

oraz kwitariusze komornego — poleca 

WŁ. BORKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 3-72 
  

  

NAJLEPSZE ZDJĘCA 
FOTOGRAFICZNE 

wykonuje — znany 

ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY 

„FANTAZJA” 

Gruźlica płuc 
jest nieubłagalna i corocznie, nie robiąc 
różnicy dla pici, wieku I stanu, pociąga 
bardżo wiele ofiar. Przy zwalczaniu cho. | 
rób płucnych: bronchitu, SPYPY, uporczy- 
wego męcząceqo kaszlu i t. p. stosują 

„ep. letarz 

„Balsam Tricolan-Age“ 

Biiodzieńczy wygiaąci 

  

Wega 

INTELIGENTNA mioda osoba pot 
jako gospodyni (do jednej osoby). 
w Administracji. 

AAA, 

RÓŻNE 

  

rać: ul. Szkaplerna 97—16. 

Handel I Przemy 
TYYYYYYYYYYY 'WYWYYYYYY* - 

benžurki, pijan:y, szlafroki 

lizna. 

LEKARZE 

  

DUKTOR AED. 

tel 18-66 Przyjn uje od 5—7 wiecz. 

DOKTOR MED. 

choroby wenery zne, skórne 

od 8-1 i ad 5-7 

: DOK TOR 
Blumowicz 

ul. Wielka 21. tei. 921 
9—1 I od 2—8 

  

ATFUSZERGCA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz 9-ej rano do godz. 7- ej 

wieczórem UL Jakuba 
róg Ofiarnej abok ać 

alsiūskiego   
    który ułatwia wydziełaaie się plwociny, Baranowicze, Szeptyckiego43 

usuwa kaszeł. 

  

    

  

>AAAAAAAAAAAAAAAAAALASAAAAAAAADASAAAAAAAS 

Spółdz einia 

Pracy Ariystów Wiieńskich 

„SPAW“ 
a 5 miesieczne komplety ry- 

sunkowe od dnia 15 stycznia 1938 r. 

W programie 
rysunek, malarstwo. 

zd bn'ctwo; Nternictwo, 
krešiania parspektywa. 

| Zanisy i informacie w lokalu spółdz. 

  

hAAAADAAAŁAAAADAA ŁAŁ AAADAAŁDADKADADAADĄĆ 

WĘGIEL ::--- pierwszorzęd, 
jakości. 

koncernu „PROGRES“, Katowice 

wagonówo | tonowo w szczelnie za- 
mkniętych I zaolombowanych wozach 

poleca frma 

Spadkobiercy 
M. DEULĖ Sp. Kom. 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811 

Bocznica własna i składy: Kijowska 8 

tel. 999. Waga qwaraniowana 
Ceny-konkurencyjne Portowa 4 m. 8, od godz. 16 - 18 
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    CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju—3 Zł., za gra- 

nicą 6zł. z odbiorem w administracji zł. 2.50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani, agencji zł. 2.50 

       

   
     

     

  

żeń. miejsca. 

    Wiln 

  „czytając gazetę czy zwraca 

uwagę na reklamę? 

nie zawiera szkodliwych 

domieszek. Przygotowany 

jest na sproszkowanych 

cebulkach lilii błałef» 

    

    

AAAAAAMAAAAAAAAABAAAAAAAMAAAALAAAAAMAA AAS 

PRACA 
779790 S PYVVYYVY" 

rzebna 
Adres 

  

PYTYYYYYYYYYYYTYTYWYYYYYVYTYYEYYYVYVYWYVY 
PRZYBŁĄKAŁ się pies wilk, Można odeb- 

„AKAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAI 

sį 
zwvvyw УУ 

Modne, gustowne KOSZULE, KRAWATY, 
W. NOWICKI 

Wilno, ul. Wielka 30. Gałant "la, swetry, bie- 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASASAAAAAAAAAA AS 

WYYYYYYYYYYYYVPYVYVYVYYYVYYT 

J. Fiotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitata Sawicz Choroby skórne. 

wencryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 

Zygmunt Kudrewicz 
moczopłciowe 

ui. Zamkowa 15. tel. 19 60 Przy jmuje w godz. 

  

choroby weneryczne. skórne i moczopłcio- e 
Przyjmuje o dgodz. 

AAAAAAAAAŠALALAAAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

AKUSZERKI 
WYYYYPYYYTYYYVYTYVYYTVYYV 

5—18 

  

Pan 

— A wie Pan, przecież to jest nie. 

zawodny informator handlowy, cie. 

kawy i praktyczny, 

czerpane z reklam, ułatwiają 

a wiadomości, 

Panu 

wybór towaru | prowadzą do adpo- 

wiedniego źródła zakupu. 

Dlatego też, rozsądny przemysło- 

wiec, troszczący się © popula 

swych wyrobów, lub kupiec, 

rność 
który 

chce zdobyć liczną klientelę — re. 

klamuje się stale w 

WILEŃSKIM". 

— To jest wierny 

sposób zdobycia klienteli. 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75-gr., w tekście 60 gr, 

za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika red 

za wierszjeduoszp. Do tych ceu dolicza się zag 
ue 500/, Układ ogłoszeń w tekście 5-cio tam 

treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* 
zastrzega soble prawo zm any terminu druku ogłoszeń i ni 

Ogłoszenia są przyjniowane w godz. 

  

szenia cyfrowe tabela 

redakcja nie odpowiada. 

            

16.30 i 17 

n. Jan Pusiałtła 

„KURIERZE 

i niezawodny: 

  

ke, | komunikaty 60 gr. 
rycze 

BA tekstem 10-łamowy. Za 
Administracja 

e przyjmuje zastrze= 
0— -19 

       
  

«


