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Przewrót rumuński 
a zagadnienie Palestyny 
Przewrót rumuński jest niewąt- 

pliwie największym wydarzeniem hi- 

storycznym w Europie Środkowej od 

czasów przewrotu hitlerowskiego w 

Niemczech. Bodaj nawet przerasta go 

jako niespodzianka polityczna. Nie 

przypominam sobie od czasu, kiedy 

Rumunia istnieje, ażeby jakikolwiek 

rząd rumuński kiedykolwiek przegrał 

wybory. Widocznie musiały zajść w 

społeczeństwie rumuńskim zmiany 

kurdzo poważne, jeżeli stało się to, 

ca się stało. 

Dystans, który dzielił Niemcy od 

nacjonalizmu był zawsze mniejszy od 

dystansów rumuńskich. Długie lata 

piękna i hojna ziemia rumuńska u- 

chodziła za cytadelę liberalizmu. Fan 

tastyczne bogactwa naturaine, bezin- 

teresowna i pogodna psyche ludnoś- 

ci, wpływ Paryża na war:twy rządzą 

ce — wszystko to predystynowało 

Rumunię na kraj liberalizmu, nieo- 

mał klasycznego. 

Ale przyszły inne czasy, wyrosły 

nowe pokolenia, przeszedł przez 

świat orkan kryzysu i okazało się, że 

nuwet arcybogata Rumania nie może 

być w równej mierze karmicielką dla 

swoich i dla obcych. Zjawiła się war- 

stwa młodej inteligencji, pochodzą- 

cei ze wsi, którą już wspaniała gleba 

ramuńska wyvkarmić, ani liczna biu- 

rokracja zmieścić, nie mogła. Młody 

Rumun w tym samym stopniu co mło 

dv Polak, Litwin. czy Łotysz musiał 

zuczać myśleć o innej karierze, nie 

ro'niczej i nie biurokratycznej. 

Z chwilą kiedy ten proces doj- 

rzał, a jednocześnie. rozpoczął się w 

Europie Środkowej proces nacjonali- 

zacji klas średnich, Rumunia stanęła 

również w szeregu państw aatyliberal 

nych. Nie będziemy się na ten temat 

rozpisvwali. ponieważ jast to jeszcze 

przewrót zbyt świeży, ażeby moż- 

na bylo powiedzieć o zim coś więcej. 

niż to cośmy powiedzieli. Interesuje 

nas inna strona przewrotu rumuńs- 

kicgo, a mianowicie wpływ tego prze 

wrotu na problemat Palestyny. 

Nie ulega wątpliwości, że nie tyl- 

ka w związku z przewrotem część Ży- 

dów rumuńskich będzie musiała о- 

puścić terytorium rumuńskie, ale ten 
ruch może się nawet rozszerzyć na 
Wiedeń i Budapeszt, gdzie przebywa 
me '"v innymi spora iłość tzw. »ga- 
licjaner*. 

Jednocześnie dochodzą, niepoko- 

jace, aczkolwiek trudne do sprawdze 

38 gadała uchwalił sa-at 
fearqsgti bndżat na 1938 rot 

PARYŻ, (Pat). Jak podkreśla Ex- 
celsior“, uchwalenie budżetu w r. b 

zakończyło się w parlamencie z opóź 
nieniem 28 i pół godzin, bijąc nawet 
Tekord zeszłoroczny. który wynosił 
28 i pół godzin. W tym roku — ' 
tradycjom dawnym — zegary w obu 
izbach nie zostały zatrzymane i fik- 
cję ukończenia obrad przed począt- 
kiem roku kalendarzowego utrzyma- 
ne tylko w formie pozostawienia kart 
ki na kalendarzu z datą 31 grudnia 

„Excelsior* przytacza, że jeden 7 
żertobliwych senatorów  naklėjai 

, Przez dwa dni na kalendarzu wiszą. 
cym w sali konferencyjnej senatu. 
dcdatkowe cyfry na karce z datą 31 
grudnia, tak, że w poniedziałek nad 
tanem na kalendarzu tym widniała 
dzta 83 grudnia. 

pia wiadomości z Anglii. Budzi się 

lam jakoby, w związku z oporem Ara 

btw, opozycja przeciwko podziałowi 

Pa!estyny. W związku z tymi pogłos- 

Apel żydów Po!'skich do 

kami wczorajszy „Nasz Przegląd** dru 

kuje  następąjącą depeszę  sojo- 

nistów polskich do premiera Wiei 

kiej Brytanii. 

premiera Wielkie! Brytanii 
(ŻAT.). W wyniku niepokojących Wiadomości, jakie nadeszły w piątek i w sobotę 

do Warszawy, że w pewnych wpływowych kołach angielskich powsłał projekt ustalenia 

stanu prawnego Żydów jako mniejszości żydowskiej w Palestynie — odbyło stę w sobotę 

wieczorem w Warszawie nadzwyczajne posiedzenie przy udziałe członków A. C. w Polsce, 

przedstawicieli C. K. wszystkich ugrupowań syjonistyeznych i ezłonków prezydium ogól- 

nopolskiej Konferenej! Palestyńskiej w Polsce. Postanowiono jednogłośuie zwrócić się do 

rządu angielskiego. W tym celu wysłano wezoraj depeszę do premiera angielskiego Neu- 

ville Chamberlaina. Depeszę podpisały: reprezentacja Agencji Żydowskiej w Polsce, wszy- 

stkie organizacje syjonistyczne w Polsce, Kneseth Harabanim, prezydium ogólnokrajowej 

konferencji palestyńskiej w Polsce. Tresć dcpeszy brzmi jak następuje: 

„Do Jego Ekscelencji, premiera Newille Chamberlaina w Londynie. 

Żydostwo polskie jest gięhoko wstrząśnięte z powodu pogłosek, że w pewnych 

kołach wziętc pod uwagę możliwość ustalenia słanu prawnego Żydów jako mniejszości 

w Palestynie. Trzy i pół miliona Żydów polskich oświadcza uroczyście wraz z Żydami 

na całym świecie, że nigdy nie zgodzą się na jakikolwiek płan skazujący naród żydowski 

na pozostanie mniejszością w kraju jego przodków, który jest odbudowywany wysiłkami 

jego synów. Zohkowiązania. tradycje I polityka Wielkiej Brytanii nie mogą zmierzać do 

dodania dlasporze żydowskiej jeszcze jednego kraju, gdzie Żydzi nie mogą być gospoda- 

rzami i decydować o swym własnym losie. 

Głęboko wstrząśnięte apeluje żydostwo polskie do Waszej Fkseeleneji I do rządu 
J. K. M.. który w decydujących momentach historycznych wyknzał zrozumienie dla eler- 

pień i nadziei żydowskich. Pokładamy nadzieję w Waszym silnym wsnółudziale w reali- 

zacji tdel większości żydowskiej I państwa żydowskiego w Palestynie*. 

Nie chcemy być pesymistami, są- 

dzimy jednak, że ta depesza może się 

okazać mało skuteczna. Bywały w hi- 

srarii polityeznej świata 

prdki. že jakiś naród wyciągnął ka- 

sztanv z ognia dła Wielkiej Brytanii. 

Nigdy bodaj nie było wypadku, aże- 
by bvło odwrotnie. в 

rzpazia wr 

dka 

ką wobec niebezpieczeństwa. : 
Każdy kwartał wzmaga eišnienie 

atmesfer antysemickich w Europie. 

a jednocześnie werityte” palestyńskie 

i emieracyjne grożą strajkiem. 

Potrzebna jest tedy nowa wspól- 

na presja państw Środkowo - curopej. 

skich w kierunku jak naiszvbszeca 

  
Tymczasem polityka państw środ- 

kcewo - europejskich podobna jest do 

pelityki szlachetnie urcdzonej kuro- 

patwy, która kładzie w krzak słów: 

rozstrzygnięcia zadadnienia Palesty- 
ny w duchu aspiracyj syjonistycz- 
nych I załatwienia problematów emi- 
gracyjnych. lecz. 

  

  

  

Nie wolno w Litwie uczyć języka ojczystego 
Nowe kary na nauczycieli i rodziców Polaków 

Naczelnik powietu kiejdańskiego 
w Litwie administracyjnie ukarał p. 
Honoriusza Jeleniewskiego grzywną 

<w wysokości 200 litów za to, że nie 
posiadając wymaganego cenzusu i ze 
zwolenia nauczał pciskie dzieci ojczy 
stej mowy. Jednocześnie zostali uka- 
rani grzywną po 35 litów rodzice na- 
uczanych dzieci Edward Lakowicz, 
Apolonia Grajewska, Franciszek Mo- 

rcz, Władysław Krum, Maria Wery- 
kcwa, Ludwika Bukowska, Moniką 
Fjmontowa i Władysław Korolewicz. 

„ Za podobne wvkroczenia kary są 
na porządku dziennym. Najgorszym 
jest to, że zarzutu nieposiadania wv- 
mesganego cenzusu niesposóh jest oba 
lić, gdyż kary są nakładane w dro- 
dze administracyjnej, od której nie 
ma apelacji. (Pat). 

1.000.060 zł. na pomoc bezrobotnym 
cfaroweły uberpieczalnie społeczne 

WARSZAWA, (Pat). 
czący Ogólnopolskiego Obywatelskie 
go Komitetu Pomocv Zimowej Bezro 
botnvm min. Kościałkowski przyjał 
w dniu 3 bm. komisarza Z. U. 5. b. 
m'n. S. Huhiekiego i dyr. M. Poniko- 
wskiego, który w imieniu Zakładu U- 
bezpieczeń Społeecznz"h i 61 Ubezpie 
czalni Społecznych złożył na ręce pa- 

Rumunia dąży 

RZYM, (Pat). Koła włoskie przyjęły z 
wielkim zadowoleniem telegram wysłany 
przez premiera rumuńskiego Gogę do 
łHiussoliniego z okazji objęcia urzędowa» 

nia. 
Premier Goga w felegramie tvm zapew 

nia szefa rządu w!oskieqo, iż dażyć bę- 

dzie de urzaczywistnienia serdecznel I 

szczerej przyjaźni między obu kratami. Na 

ród wloski I naród rumuński, pamieła'ąc 

o swym pochodzeniu romańskim, śledzi z 

etboklim podziw»m rozwój nowych 

Włoch we wszysikich dziedzinach. 
Rówrleż rumuński minister spraw za- 

nranicznych wystosował do min, Ciano te 

legrsm zapawni='acy o cheel w-mocnieria 
I rozwa'u stosui.lr4w p-7vjacielskich mię- 

drv Wiorhasmi I Rumunia, 
Komeniu'ac powyższe felsgremy, redak 

  

Japonia zapowiaca 
wojne z /imcyiic 

Ogó!na pożoga Światowa. --- Zapowiedź walki żóstych z białym) 
©śwśudczemie zministea spraw wcecwmnętrzeaych Japom!'i 

TOKIO (Pat) Japońskie czasopismo „Kaize* zamieszcza wywiad z mi- 
nistrem spraw wewn. admirałem Suetsugu, uważanym za osobistość decydu- 
jącą w rządzie. - 

Suetsugu uważa, że Północne Chiny potrzebują rządu o charakterze 
specjalnym. „Będzie to typ rządu odmienny od ustanowionego w Mandżukuo, 
liczący Się z obyczajami chińskimi. Rząd bedzie óczywiście antykomuni- 
styczny. Rządy w Pekinie i Nankinie połączą się późnief, by utworzyć rząd 
ogólny*. 

" Admirał minister kładzie nacisk nato, że Chiny, Japonia i Mandžukuo 
muszą utworzyć blok polityczny, gospodarczy i ideologiczny. 

Rozpatrując konsekwencje ewentualnego usunięcia białych, Suetsugu 
oświadczył: „Przeżywamy obecnie chwile, które odbiją się głośnym echem 
w historii świata. Nikt nie może powiedzieć, jakie bedzie tempo wypadków. 
Jestem przekonany, że rasa Żółta hedzie korzyst»ła z błogosławieństwa 
niebios i że koniec hegemonii białych zaisauguruie prawdziwą erę Spra- 
WE ZE i humanitaryzmu, o których stale mówią Europejczycy i Ame- 
ry RA: 

, Oczywiście szybkie wyzwolenie doprowadzi do Ocólnej pożogi, ale 
powiedzniy sobie, że niezależnie od tego, iaką ostrożność zastosujemv, wy- 
nik bedzie ten sam: Ogólna nożoga. Tego chce przeznaczenie. Rzeczą 
podstawową jest, byśmy spełnili nasze posłannictwo, nie zatrzymując się 
wzgledami drugorzędnymi*, 

Zapytany w sprawie angielskiej i sowieckiej pomocy Chinom i w spra- 
wie przyczyn. które zmuszają Japonie do skierowania ekspansji na po'udn'e. 
minister oświadczył: „Ażeby złamać opór Chin, trzeba bezwzcględnie 
wstrzymać anielską pomoce chociażby kosztem wojny Nie chcę wie- 

rzyć, bv mervkanie. których interesów rasza akcia nie dotyczy, ślepo szli 

za Anelią. jeżeli bedziemy iei stawiali czoło z bronią w ręku*. 3 
Admirał zakończył tymi słowami: 
„Siły ekonom'czne Japonii nrzewyższaja wyobrażenie Chińczyków 

i Europeiczyków. Nigdy nie znajdziemy się w sytuacji Niemiec po woinie* 

Bombardowania lotnicze w Chinach 
NANKIN (Pat.). Agencja Do- 

mei donosi, iż samolcty chin- 
skie bombardowały Nankin. 

Eskadry powietrzne japońskie 
zrzuciły bomby na stolicę pro- 

wincji Kiangsi — Nanczang, ni- 

szszac | czne obiekty wojskowe. 

Podczas walki powietrznej, java 

wywiązała się nad  miastam, 

strącono 6 samolotów chińskich.   

Suetsugu kandydatem 

ną premie ra 
Według Havasa, w cudzoziem- 

skich kołach politycznych zapytują 
czy program, nakreślony przez mi- 
nistra spraw wewnętrznych jest 
munima'nv, czy maksymalny. Kola 
te stwierdzają, że admirał uchodził 
Zawsze za wroga „awantur” i że 
nie byłvby zaskoczone, gdyby ten 
prog am był minimalnvm na naj- 
hliższą przyszłość, Podkreślają, ze 
Suets”gu nie uczyni żadnej aluzji 
da Sowietów i przypominają. że 
admirał uchodzi ogólrie za przv- 
szłego premiera, pop'eranego przez 
samego księcia Konoye. 
ЧЕЗЕРНКТВСНЕ 

  

Przewodni- | na ministra sumę 1 miliona zł przez- 
ni:czoną na cel akcji pomocy zimo- 
waj. Kwoła powyższa zostanie prze- 
de wszystkim przeznaczona dla niesie 
nia pomocy tym bezrobotnym. którzy 
przed utratą pracy zabezpieczeni hvli 
w instytucjach ubezpieczeń społecz- 
nych. 

do przyjaznych stosunków 
z Włochami 

tor dyplomatyczny agencji Stefani podkre 
$la, że w Rumunii obecnie rozpoczyna się 
nowy okres poliłyki zagranicznej. Pod ko 

niec poprzedniego okresu zaobserwować 
sla dał upadek Titulescu, który odgrywał 

rolę agenta politycznego zanranicy. wpę 

dza'ącego Rumunię w unokarzałącv sto 

surki zelażności od czynników obcych. 

Ożywienie ruchu rarodoweqo w Ru- 

munił oznacza nową kieske bolszewizmu. 

Bumunia, padobnia jak Polska I Jugosta- 

tla. nie bedzie tolerować pradów bolsza 

wiekich 1 filobofszewickich. która nrowa- 

dzą do rozkładu wewnetrzneno kra'u. 

Nadesłane ż "zenia 

nowarnczne dla Pana 

Prervdenła R. P. 

WARSZAWA, (Pat). Pan Prezv= 

dent R. P. otrzymał w dnin Nowego 

Rcku życzenia od króla Afsanistonu 

Mohemmed Zahir. króla Bułgarii Ra- 

rysa III, gróla Grecji Jerzego I! kró- 
lą Rumunii Karola II. cesarza franu 

Reza Szash Pahlavi. regenta: Jurosła- 

wii ks. Pawła. prezydenta Zwiazka- 

wei Republiki Anstriackiei WiThełma 

Miklasa, prezedenta Rra7""i Getntia 

| Vargas. nrezedenta rennbliki czeska- 

słowachiei Fdwarda Ranesza, PTe7V= 

denta Finlandii Fiiosti Kallio. prezy- 

denta Łotwy p. Karlisa Ulmanisa. 

IV polski kangreS 
denoawv 

WARSZAWA, (Pat). Dziś w połu- 

dnie w auli Politechniki. Warszaws- 

kiej odbyło się otwarcie Czwartego 

dział p. minister komrnikacji pik. 

Polskiego Kon”res" Drogowego. | 

W obradach Kcngiresu w 

aypl. Juliusz Ulrych i podsekretarze 

slanu: ministerstwa komunikacji — 

inż. Julian Piasecki i ministerstwa 

spraw wewnętrznych — Władysław 

Korsak. Władze wojskowe reprezen- 

tował płk. dypl. Szydłowski. 

W Kongresie bierze udział około 

400 osób. 

Nowy ustrój na'wyższych władz 
wojskowych w F.nandi 

HELSINKI, (Pat). Na osłatnim posiedze 

niu rady ministrów, prezydent państwa za 

twierdził uchwaloną na wniosek rządu 

przez parlament ustawę o reorganizacji naj 

wyższych władz wojsnowych w myśl no- 

wej ustawy, najwyższe władze wojskowe 

zorganizowane będą w spec 6Ь następują- 

cy: najwyższym zwierzchnikiem  wszyst- 

kich sił zbrojnych (armia czynna, organiza 

cja suojeluskienła, straż graniczna i mor- 

ska) jast prezydent republiki. Podlegają 

mu: 1) przewodniczący rady obrony pań- 

stwa (marszałek Mannerhejm), którego or 

ganem pracy jesł „ada obrony. państwa 

oraz szłab główny z szetem szłabu (den. 

Qesh) na czele; 

2) minister obrony (p. Niukanen) z za« 

słępcą — naczelnym wodzem armii (gen. 

Isterman), przy czym ten ostalni w spra= 

wach dowodzenia armią będzie podlegał 

nadal bezpośrednio prezydentowi republl 

ki. Ich organem pracy jest ministerstwa 

obrony, przy czym minister posiada sze« 

fa gabinetu a wódz naczelny szefa sztabu. 
Usława ta reguluje również współpra« 

cę armii z organizacją suojeluskienta i stra 
żą graniczną, jak i morską przez udziele« 

nie upoważnień przewodniczącemu rady 

obrony państwa do wydawania dyrektyw 

dowódcom tych części sił zbroinvch,  
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_ Polska zabezpieczyła się przed przeniesieniem 

  

    

każdy P lak. 
każdy chrześcijanin 

składa swe eszczędności 

w (hrześcięańskm Banku Spółdzielczym na Antokolu 
w Wilnie, przy ul. Mickiewicza I, domy własne. 

Bank przyjmuje drobne oszczędności i wielkie wktady na oprocentowanie. 

Bank nasz specjalnie popiera chrześcijański handeł i rzemiosło. 

pryszczycy bydła z Niemiec 
W związku z pojawieniem się wypad 

ku pryszczyey na pograniczu niemieckim 

Rzeczypospolitej, Polska Ageneja Tele- 

graficzna zwróciła się da kompetentnych 

czynników z zapytaniem, czy należy się 

liczyć z możliwością rozszerzenia się tej 

_ groźnej choroby bydła w Polsce. 

Począwszy od paždziemika 1933 r., Pol 

ska wolna była od pryszczycy. Niebezpie 
czeństwo jednak zarażenia kraju istniało 

zachodniej, 

szczególnie zaś ze strony Niemiec, gdzie 
od szeregu lał istnieje pryszczyca o słab- 

szym lub silniejszym nasileniu. Przypadki 

jej zdarzały się przeważnie w północno- 
zachodnich Niemczech, daiac pojedyńcze 

przerzuły w kierunku wschodnim, mniej 
*ęcej do okofic Szczecina. Pryszczyca w 

Niemczech miała przebiea łagodny i była 
z powodzeniem zwalczana przez łamtej- 
sze władze. 

W lutym ub. r. zdarzył się pierw-zy wy 
padek pryszczycy po stronie niemieckiej 

w pobliżu naszej granicy, w sasiedztwie 

powizłów Kępno ' Wieluń. Natychmiast zo 

Hały przedsiewzięte wszystkie środki ce- 
lem niedopuszczer'a przeniknięcia prysz- 

czycy do nas: bardzo surowe rygory we- 

łerynaryjne, ograniczenie ruchu zwierzął i 

obrotu zwierzęłami, jak również badanie 
„ lekarsko-wełerynarvine zarzędzone zos!a: 

ły w-obrębie zagrożonych powiatów. Kie 

dv niebeznieczeństwo minęło, rygory zo- 

- słały złaaodzone. W lipeu ub. r. w tei s3- 

mej okolicy nastapił drugi przypadek pry- 
tzczycy w pobliżu naszej granicy i znowu 
zastosowano ostre środki zanobieqawcze. 
Od lipca do listonada nie bvło wyoadków 
pryszczycy w pobliżu naszej granicy, do- 
„piero w końcu listopada zanotowano w 
tej samej okolicy dalsze przypadki. Jedna 
cześnie w całych Niemczech zaznaczył się 

ogromny wzrost -pryszczycy, adyż kraj fen 

«w drugiej połowie ub. r. uleał bardzo 
silnemu zarażeniu ze strony Francji, w kłó 

rej ryszczyca — wskutek nieopatrznaco 
zezwolenia na przywóz owiec z kolonii 

północno-afrykańskich, gdzie panowała 
pryszczyca — przyjęła zastraszające roz- 
miary. : 

W ten sposób w Niemczech w obecnej 
chwili panują iak gdyby dwie prvszczvce!: 
jedna dawniejsza w formie łenodnei i ła 
właśnie istniała do grudnia w bliskości na 
szego pogranicza, oraz bardzo ostra i zło 
fliwa jej posłać, kłóra od zachodu Nie- 
miec posuwa się stopniowo ku wschodowi. 

Ta właśnie posłać pryszczycy zdołała sie 
przedostač do reaencji opolskiej, . dzieki 
czemu został zapowiełrzony szereq powia 

łów niemieckich wzdłuż granicy czeskiej, 

B w nasłępsiwie nasłapiło zapowietrzenie . 
Czechosłowecii w reionie Opawy. 

* Jakkolwiek więc dotychczas na naszym 
poaraniczu mamy do czynienia z łagodną 
posłacia pryszczycy, jednak możemy być 
narażeni na przerzuł pryszczycy zlośliwej 
pochodzenia francuskiego. 

        
  

Dzięki surowym rygorom wełerynaryj- 
nym udało się nie dopuścić pryszczycy w 
granice Polski aż do dnia 28 grudnia, kie 
dy stwierdzono przypadek pryszczycy w 
osadzie Krzyżowniki powiału Kępno na 
granicy niemieckiej. Pryszczyca w Krzy- 
żownikach ma przebieg legodny. Przedsię 
wzięte zosiały wszystkie środki celem nie 
Ąopuszczenia do rozszerzenia się jej dalej. 

Obecnie stosowane są następujące środ 
ki zapobiegawcze: okręg, zagrożony pry 
szczycą od lutego ub. r. w powiatach Ksp 

no i Wieluń, rozszerzono w poczałku gru 
dnia ub r. na całą granicę niemiecką wraz 
z Prusami Wschodnimi. Nadzór nad obre- 
łem zwierzęłami w postaci badania zw'e- 

rząt racieowych przy załadowaniu i wyła 
dawaniu na stacjach kolejowych i przysta 
niach wodnych, istniejący od luteao ub. r. 

na terenie województw: poznańskiego, 

łódzkiego, śląskiego, częściowo kielec- 
kiego i krakowskiego, został w połowie 

grudnia rozszerzony na województwa: po. 

morskie, warszawskie i białostockie. Na 

terenie całego kraju istnieje obowiazek 

badania zwierząt, pochodzących z łych ob 
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szarów przy wyładowaniu. Na południo- 
wym pograniczu województwa  stanisła- 
wowskiego i krakowskiego istnieje od sze 
regu lał kordon lekarsko-waterynaryjny i 
nadzór nad zwierzęłami na pastwiskach 
górskich. Poza tym zwiększony zosłał nad 
zór nad targami zwierzął, przetargami, po 
kazami i t. p. ze względu na pryszczycę., 
panującą na zachodzie Europy, zakazane 
zostało już w październiku wprowadzanie 
do Polski żywych zwierzął racicowych ze 
wszystkich krajów, gdzie istnieje pryszczy 
ca. : 

O ile ze strony samej ludności nie na- 

słąpi ścisła współpraca z czynnikami rzado 
wymi, pomimo przedsięwziętych środków 
zapobiegawczych może grozić rozszerze- 
nie się pryszczycy w Polsce, zwłaszcza na 
wiosnę, łym bardziej, że tej choroby nie 

było u nas już kilka lał i bvdło stalo sie 
wrażliwsze na zarazek. Współdziałanie lu 
dności rolniczej i ścisłe wykonywanie za- 

rzadzeń władz, szybkie zawiadamianie o 

pojawieniu się pryszczycy w zagrodzie itp. 

przyczyni się do zwałczenia w zarodku tej 

klęski. 

chiński w Nankinie 
"nawołuje do walki z komun zmem 

TOKIO, (Pat). Agencja Domei do- 

nosi z Nankinu: nowoutworzony au- 

tenomiczny komitet w Nankinie og- 

łosił oświadczenie odrzncaince dvk- 
iaturę Kuomingtanga. Oświadczenie 

stwierdza dalej, że administracja kra 

js winna być oparta na podstawach 
trwałego pokoju, który może być za- 

pewniony przez współpracę Chin z 
Japonią. 3 

Szerzone dotąd idee antyjapońskie 
muszą być odrzuccne, natomiast z 
człą energią winna być nodjęta wal- 
ka z komunizmem. Wpływy  mo- 
carstw eutogeiskich i amerykańskich 
muszą być ograniczone. 

Pierwsze kroki na drodze porozumienia 
francusko-niem.eckiego już są postawione 
BERLIN, (Pat). Niemieckie biuro 

informacvine donosi: ambasador fran 

cuski w Berlinie Francois Poneet w: 

przemówieniu wysłoszonvm w przy- 

jeciu noworocznym kolonii francus- 

kiei podkreślił m. in. fakt. że wśród 
gości obevch na wystawie paryskiej 

znaidowali się również liczni Niem- 

cv. których nrzvybvcie nowitano z ra- 

dościa we Francji. Ambasador wsno- 

mniał nastepnie n licznych wzaiem- 

nych niemiecko-francuskich wizy- 

fxeh. jak również a zawortym Ww Tak 

nbieatym niemiecko » francuskim tra. 

ktacie handlowvm. 
"W roku 1937 dała sie bardzo wv- 

raźnie odczuć ponrawa atmosforv sta 

sunków niemiecko - franeuskich. Min 

Neurath i Delhos stwierdzi!i to pad- 

czas snotkanie na waren ślaskim w 

dniu 3 grudnia i złożyli sobie z tego 

nawadn sratulacie. Ambas>7-- 
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szed! następnie do wvsiHkėw francus 
ko - brytvįskich, w kierunku umoe- 
nienia pokoju. Wvmienil on przy tvm 
zasadnicze prawdy, które utorowały 
sobie drogę we wszvstkick krajach. 
Jedną z takich prawd straścił przed 
kiku dniami Rudolf Hess w swym о- 
rędzin šwiatecznvm. 

We wszystkich krajach cywilizo- 
wanych. oświadezeł Hess. zarówno 
roza Niemcami. jak i w Nicmezech 
brzyzwoici łudzie odrzucają mvśl 6 

wojnie. Adolf Hitler oświadczył już 

dawniei, że Francia i Niemev maią 
więcej powodów do wzajemnego po- 
dyiwn 1 oceny niż nienawiści. 

Jeśli te zasady, kontynuował amha- 
sador, uznane będa przez wszystkich. 
można z nich wvcisgnać wnioski ro 

do szybkiego znalezienia sił do prak- 

tveznego rozwiazania zagadnie%, kió- 
re słola nam jeszcze na nrzeszkodzie. 

    

Podczas gdy ojcowie przedstawionych na zdjęciu chłopców znoszą trudy prawdziwej wojny w Chinach, ich kitkuletni sya 

nowie z zapałem staczają bilwy na... rozrywkowych placach. Znamienny obrazek dla nastrojów w dzisiejszej Japonii. 

   
   

      

   

„NA Wi 
CZY POWSTANIE FRONT 

DEMOKRATYCZNY W  POŁSCE? 

Kemisja organizacyjna ugrupowań de- 

meokratycznych, która od kilku tygodni pra- 

mmokratycznego, zakończyła swe prace. Biok 

Demokratyczny, jak zapewniają w. sierael. 

demokratycznych, obejmie PPS, Stronaietwu 

Ludowe, a przynajmniej jego część, Związek 

Lewicy Patriotycznej i Kiub Demokratyczny. 

Wszystkie wymienione ugrupowania mają 

zu kować zupelaą samodzielność, a nad dzie 

txlnością polityczną tego Bloku będzie czu- 

wać nadbudówka wyłoniona ze wszystkich 

ugrupowań, pod nazwą Klubu Demokratycz- 

ego. Klub będzie narazie koordynować. pra 

ea wszystkieh grup w klerunku wzmocnie- 

nia ideologii demokratycznej kraja. Ofiejal- 

sego utworzenia tego Rlaku należy oczekiwać 

+ początkiem lutego 1838 r. * 

LOKAL PO „DZIENNIKU PORAN- 

NYM* SIEDZIRA KLUBU DEMO- 
KRATYCZNEGO. 

Zarząd Klubu Demokratycznego wynajął 

w ostatnich dniach łokał, w którym przed 

lym mieścił się „Dziennik Poranay'. Ma te 

wadzi pracę nn scementowaniem Bioku De- | 

DOWNI 
życia nowego pisma Klubu Demożrałycz. 

nego, 

BŁOKADA W Z. N. DT. 

Urzędniey I pracownicy fizyczni zwelnte- 

mi przez kuratora Maciszcwskiega blokują 

nadal gmach Z. N. P. Nie otrzymali ouł żad- 

nej odpowiedzi w sprawie wysuniętych pos- 
tułatów i zdecydowali się nie ustąpić aż zwy” 

ciężą. 

„CZWÓRPOROZUMIENIE* 
ROZLUŹNIA SIĘ. 

W szeregach „czwórporozumienia* da 

sbedzi estatnio do nie, crozumień. 

Szezegńlułe duże różnice zdoń ujawni.y 
słę między „Siewem* e O. M. Pem. W 62 

mym „Siewie'* również po zjeździe tej erga= 

nizacji dają się obserwować przegrupowa- 

nia. Niektóre zarządy rejewódzhie stawiają 

audecydowane żądanie porezumienia z „WI- 

cizmi*, inne znów pra do porozumienia © 

Sekcją Młedych Mlodej Polski. Jest te wy- 

a'ktem tego, że szeresi „Sł wać po słynnej 

sławkowej „unifikaeji* składają się z ele- 

mentu tdcowo różnego. Znajdują się tam be- 

wienr dawni cztenkowie t-k „Wief*, jak Zw.   podobno. związek z zamlarem powołania da 

ZAKŁADY 
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morządowych, 

wych. Bilety 

druk 
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PARYŻ, (Pał). Dziś wydane zosłały 

wyroki w 15 procesach, wytoczonych 

przez plk. de la Rocque przeważnie prze- 

ciwko dziennikarzom, którzy atakowali go 

w prasie. Książę de Pozzo di Borgo, je- 

den z głównych oskaiżonych — był obec 

ny na sprawie, natomiast inni główni oskar 

żeni Daudet, Maurras i Pujo, jak również 

„de la Rocque nie sławili się. W sprawie 

artykułu, kióry p. t. „B. premier nie mó- 

wił'' ukazał się w czasopiśmie „Choc“ try 

bunał uznał, že nie bylo tų zniesławienia, 

gdyż Pozzo di Borgo | naczelny redaktor 

Guillaume mogli wierzyć, że słowa, wypo 

wiedziane przez b. premiera sa prawdzi- 

we i oskarżonych uniewinnił. Również w 

drugim procesie oskarżeni zostali uniewin 

nieni, nałomiast w trzecim pułkownik Guil 

laume i dyreklor wydawnictwa Sise zosta 

li skazani na grzywnę i 100 fr odszkodowa 

nia. Taki sam wyrok zapadł w sprawie, wy 

łoczonej przez płk. de la Rocque przeciw 

depułowanemu  Philiope Henriot i pułk. 

Guillaume. W procesie przeciwko bailbv 

i dyrektorowi wydawnichwa „Jour“ zapad! 

wyrok uniewinniający. д 

W procesie przeciwko Sampaux I wy 

dawniciwu „Humaniłe” trybunał skazał 

oskarżonych na grzywnę i 2000 fr odszko 

dowania. W dalszym procesie przec'wko 

Aleksandrowi Zevaes i „Oeuvre” oskarże- 

ni zosłali uniewinnieni. Uniewinnieni zo- 

słali również Herman .i wydawnictwo BO 

pulaire". 8 

W procesie, wytoczonym przez pułk. 

de la Rocque redaktorowi „Populaire“ Gi 

  

61 łodzi podwadnych 
uczy fin'ą niem ark» 

LONDYN, (PAT). — Referent morski 
„Skanday Times“ podkrešla ogromny 

wzrost liczby łodzi podwodnych w świe- 

państw mają 639 łodzi podwodnych czyn 

nych lub będących w budowie. Dziennik 

zauważa przy tej sposobności, że traktał 

morski angielsko-niemiecki, ograniczający 

do 45 proc. tonnażu angielskiego 1сппа? 

niemiecki, nia stawia żadnych ograniczeń 

co do liczby niemieckich łodzi pedwod- 

nych, łak iż budując łodzie podwodne, 

Niemcy zwiększają swą flotę, kióra liczy 

obecnie już 61 łodzi podwodnych, z cze 

go 36 pelni już służbę, Liczba ta słanewi 

wodnych są kontriorpacowce. Dlatego 

też budowa okręlów łego łypu , została 

przez admiralicję przyśpieszona. Rok 1938   będzie pod tym wzgledem rekordowym 

dla marynarki angielskiej. 

„i Ki iii i ii L 
žž i 

WILNO, UL. BISKUPA BANDURSKIEGO Nr. 4 

Dzieła książkowe, druki, książki 

dla urzędów państwowych, sa- 

szenia, prospekty, afisze i wszel- 

kiego rodzaje roboty w zakresie 

cie. Same tylko floty siedmiu głównych | 

dla Angiii — jak pisze dziennik — oczy 

wista niebazpieczeńsiwo. Zdaniem pisma 

— najlepszą odpowiedzią dla łodzi pod 

Młedz. Lud. i Katol. Staw. Niadz. 
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8 wygranych — 7 przeg any: 
rardowi i dyrektorowi łego wydawnictwa 

zapadł wyrok skazujący oskarżonych na 

grzywnę i 100.fr odszkodowania. 

W 5 procešach przeciwko „Action 

Francaise“ trybunai wyde! 3 wyroki skazu 

jące Daudeta, Dalesta i Pujo na grzywnę 

200 fr i 400 fri odszkodowanie. W dwóch 

ostalnich procesach Daudeł, Maurras I De 

lest zostali uniewinnieni. 

Odczytanie wyroków odbyło się w zu 

psłnym spokoju. 

71.822.912 bezrob' tnych 
w Ameryce 

" WASZYNGTON, (PAT). — W memo= 

riale, przesłanym prezydentowi Roosevel 

towi, narodowe biuro do spraw bezroba 

cia podaje, iż na dz. 20 listopada 1937 r. 

liczba bezrobo!nych w Słanach Zjedno- 

czonych wynosiła 7.882.912 osób. 

Giełda warszawska 
z dnia 3 słycznia 1938 r. 

Belg belg. — 89.68; dol. >meryk. — 

527; dol. kanad. — 526. i;pėt floreny hol. 

— 29447; franki franc. — 18.01; franki 

szwajc. — 122.20; funty, ang. — 26.44; guł 

deny gd. — 100.20; kor. czeskie — 17.70; 

kor. duńskie — 117.94; kor. norw. 132.78; 

kor. szwsdzkie — 136.23; liry wloskia — 

21.50; marki fińskie — 11.67; marki niem. 

— 112.00; sz. austriackie — 97.00; marki 

srebrne — 122.00; Tel Aivv — 26.20. 

Papiery warłościowe: 

4 i pół proc. wewnętrzna — 64.25. 

30/9 inwasł. 1 em. — 79.50. 

39/0 inwsst. 2 em, — 78. 

50/6 konwersyjna — 66.75, 

40/o konsolidacyjna — 65.63, drobne 

(jeden kurs). 

ZIE TTRDEDEOMEZA 

PPE ggumatyzmie 
Ą artretyzmie i nerwobólach 

stosuje się 2-3 tablete! 

Togal 3 lub 4 razy dzien 

| nie. Togal jest dobrym 

środkiem. przeciwbólowym. 

  

  

       

  

    
       

  

 



„KURIER“ (4324) 

mie CZY 
Ucisk i prześladowanie Polaków 

gdańszczan i Polaków obywateli pol- 
skich wzrastał z dnia na dzień na 
terenie Wolnego Miasta i szczególne 
nasilenie przypada na koniec r. 1936, 
jak również na drugą połowę 1937. 

Senat Wolnego Miasta wydaje sze 
reg zarządzeń nowych, które ograni- 
czają prawa obywateli polskich w 
Gdańsku, począwszy od odcinka pra- 
cy zawodowej aż do wychowania mło 
dego pokolenia. Zarządzenia te mają 
na celu uzależnienie Polaków — obv- 
teli gdańskich całkowicie od partii 
hitlerowskiej. Polak obywatel zdań 
ski, który nie był członkiem Arheits- 
Frontu został wyrugowany z przed 
siębiorstw będących pod wpływem 
Deutsche Nationa! Sozialistische Arbe 
it Partei. W dalszym ciągu Senat der 
Froi Staadt Danzig uchwalił specjalną 
ustawę oraz wydał zarządzenie, celeni 
przenoszenia dzieci polskich ze szkół 
polskich do niemieckich. 

Rok 1937 szczególnie podkreślił 
się w historii Wolnego Miasta, .jako 
tok wielkich wstrząsów i niespodzia- 
nek. W okresie tym przypada zmiana 
na stanowisku Komisarza Generalne- 
£o Rzeczypospolitej Polskiej w Gdań- 
sku, gdzia na miejsce ministra pełno- 
mocnego dra Kazimierza Papeć przy- 
szedł minister Chodacki, natomiast 
P. Lestera, wysokiego komisarza Ligi 
Narodów w Gdańsku zmienił prof 
Burkhardt 

Deutsche National Sozialistisehe 
Partei stara się uzyskać za wszelką 
cenę większość Volkstagu, gdyż w wv- 
borach z roku 1935 na gólną liczhę 
72 mandatów u-yskała 43-mandaty, 
lecz to nie bvło dostateczną większoś 
«ią, która potrzebna była partii Natio- 
nal-Socjalistycznej do zmiany karty 
konstytucyjnej. Na terenie Volkstasu 
były jeszcze dość silne ugrupowania 
politvczne. które mniej czy więcej. sku 
tecznie broniły praw ustroju Wolnegu 
Miasta Gdańska. Należy tu wymienić 
socjalistów oraz chrześcijańską demo 
krację. Opozycja Gdańska do ostat 
niej chwili jest dość silną, lecz defasta 
na skutek zarządzeń Senatu Wolnego 
Miasta została zupełnie rozbrojona 
„Czasopismo socjalistyczne ,„„Danziser 
Volkstimme“ oraz organ  centritm. 
„Danziger Landeszeitung“, o ile zamie 
Ściłv tylko mają krytykę Senatu albo 

„ partii hitlerowskiej. nie tylko że zosta | 
wały skonfiskowane z miejsca. lecz za 
wieszano je na przeciąg od 3 do 6 mie 

sięcy, pozhawiając odnośne partie po- 
litvczne własnego organu informacyj- 
nego. 

Hitlerowcy natomiast posiadali 
wspaniały aparat propagandowo-pra- 
Sowy — ohok „Danziger Nachrichten 
Riiro Press* wydawano  „Danziser 

eueste Nachrichten" oraz „Danziger 
TDosten*, które w, dodatkach ekono 

micznych j dotyczących zagadnień 
portowych omawiały sprawv w trzech 
aa | niemieckim, polskim i an- 
A im. Polący posiadali jedno cza- 
opismo codzienne „Gazetę Gdańską* 
r dwa tvaodniki: „Straž Gdanską“ 
„Gminę Polską z dodatkiem „Zwią 

zkowiec* Na miejsce dawnei „Balti- 
sche Press* powstała przy Zwiazku 
alaków w Wolnym Mieście — Gdań 

sku E. V. nowa ajencja prasowa. która   Nasi 

LIST Z PARYŻA 

  

wej Gryf*, której założycielem i nie- 
strudzonym  bojownikiem na terenie 
zagranicznym jest ». mgr  Wayzner. 

Deutsche National Socialistische 
Partei po załatwieniu się z opozycją 
zabrała się do reformowania życia 
wewnętrznego Wolnego Miasta wed- 
ług wskazówek i programu zawartego 
w „Mein Kampf*, Adolfa Hitlera, co 
było z całą sumiennością wykonvwa- 
ne przez pełnomocnika Fiihrera, Gau- 

leitera Der Frei-Stadt Danzig, p. Fór 
stera. 

Ostatnie tygodnie przyniosły sze- 
reg nowych zarządzeń w postaci lik- 
widacji opozycji. która była niewygod 
ną dla partii hitlerowskiej, jak rów 
nież zakaz tworzenia nowych stron- 
nietw politycznych. 

Polonia gdańska, a z nią cała Pol- 
ska bacznie Śledziła ostatnie wypadki, 
jakie rozegrały się na terenie Wo!ne- 
go Miasta w drugiej połowie 1937 r. 
Ostre zarządzenia Senatu Gdańskiego. 
do$vczące rozwiązania i powstawania 
nowych partyj politycznych w dużej 
mierze przyczyniły się do skonsolido- 
wania jedności polskiej przez połącze 
nie Związku Polaków z gminą polską 
Mniejszość polska w Gdańsku jest re- 
prezentowana w Volkstagu przez pos- 
łów Lendziona i Budzyńskiego. 

Narzucenie kierunku politycznego 
przez Deutsche National Sozialistische 

Partei oraz przeprowadzenie reformy 
życia wewnętrznego wg wskazań pertii 
spowodowało ucieczkę szeregu wiel- 
kich firm polskich i obcych, którvch 
interesy wiązały się z portem Wolne- 
go Miasat oraz przeniesienie je na te- 

da [ERY SUCHEJ ość: CREME NEUTRE-PEREECIUŃ 

  

  

Woine? 
ren portu gdyńskiego. Największy port 
wewnętrzny (naturalny) na Bałtyku. 
jakim jest port gdański, bo liczący 
przeszło 42 km nadbrzeży portowych. 
zaczął po woli pustoszeć. Porównując 
statystyki wywozu i przywozu na 
przestrzeni ostatnich trzech lat stosu- 
nek procentowy w wywozie i przy- 
wozie od roku 1934—1937 wykazuje 
zniżkę ponad 20 proc. 

Czynniki niemieckie w stosunku 
do Polaków prowadzą politykę ekster 
minacyjną, która jest sprzeczną z zo- 
zowiązaniami Gdańska, zawartymi w 
szeregu traktatów międzynarodowych 
z Polską. 

Pokojowe ustosunkowanie się Se- 
natu gdańskiego do poczynań pol- 
skich miało na celu uśpić całą opinię 
polską i odwrócić uwagę od właściwe- 
go obrazu i ukrycie planu hitlerow- 
ców gdańskich, którzy konsekwentnie 
dążyli do zamachu na całość konstv- 
tucii gdańskiej, a tym samym do skreś 
lenia wszelkich praw polskich „do 
Gdańska, 

Rok 1937 bvł rokiem wielkiego 
wzrostu wpływów i nielada triumfu 
na odcinku politycznym „Deutsche 
National Sozialistische Partei“ & 
Gdańsku. 

Polska powinna żądać generalnej 
rewizji statutu gdańskiego oraz za- 
gwarantowania sobie poszanowania 
praw polskich w Wolnvm Mieście. 
Niech Dentsche National Sosialistische 
Partei pamięta. że w chwili obecnej 
Polsce nie zależy na tym, kto rządzi 
Gdańskiem tylko na tym, by jej 
prawa były tam uszanowane. 

Tadeusz . Wład-Mindowicz. 
оСЕНЕ 

    

Mała Reforma Podatkowa 
Rząd wniósł do Sejmu szereg pro 

jektów ustaw, które łącznie są probą 
przeprowadzenia t. zw. małej re'or- 
nuty podatkowej. 

Przede wszystkim został wniesio- 
'ny projekt ustawy o podatku ukroto- 
wym. Nowością tu jest zniesienie od 
roku 1940 świadectw  precimysło- 
wych — ażeby zaś wyrówaać zmniej 
szenie dochodów skarbu pań:twa, 
projekt przewiduje podwyżkę -ору 
procentowej podatku obrotowego, róż 
rej dla różnego rodzaju ubrotu Mię 
dzy innymi przewiduje zniesienie ulg 
dla obrotów dokonywanych w handlu 
ziomiopłodami na giełdach towarowo 
zbożowych, które to ulgi, jak wiado 
mo, niezmiernie się przyczyniły do 
wzmożenia tranzakcyj dokonywa- 
nych na giełdach towarowo - zbożo- 
wych. Projekt przewiduje wejście u- 

stawy w życie w dniu I stvcznia 1939 
roku. W roku tym jedn*k šwiadect 
wa przemvsłowe trzeba bedzie wyku 
pywać, wpłaty dokonane za nie stano 
«ić będą zaliczkę na poszet podatku 
obrotowego. Świadectwa przemwsło- 
we ulegną zniesieniu dop*: ro z dniem 
1 stveznia 1940 r. : 

Drugim bardzo ważnym * projek- 
tem jest projekt ustawy o ulgach na 

miano „Gdańskiej Agencji Praso- | datkowych dla inwestycvj. Projekt 

Technika cudów 
me Ras „Centrum Rzemiosł” > je ustępuj „Centrum Re skiemu wierdza w przekonaniu że S Wystawie skasowano cały L 
granicy — Wystawa utracilab 
niepomiernie mniej, niż gdyb była się dzieł, wykonanych pr, ę dzieł, wykona па , wy nych przez 

‚ Niezrównana francuska lekkość, Finezja i eleqancja wycisnęły tu piet- o na byle drobiazgu. 
: “’?;Ыз'(о „Malowanych Papierėw“, = Cana Prostu—tapet, raczej łączą: 
stawy niż au Rzemiosł" z restą wy- stawy, niż Ściśle doń przynależne — już iest istną feeria, 

: W hallu tego dużego, bo kilko piętrowego gmachu, uśmiecia sie, reklame, miła, sugesty» na, robiona Jakże prostymi sposobami, 
o. środku hallu suft z podłoga 
rd śruba, owinięta wstęgami deli- € stonowanych, gładkich papie- = ś kręcąca się między dwoma 

agłymi lustrami. Napis oznajmia: 

V na tym 

  „Od ziemi do księżyca, od księżyca 

do ziemi*. Reklama nabiera niemal 
propo'cyi kosmicznych, wzłatuje ku 
niebu, aby zderzyć się tam ze sło- 
necznym zwierciadłem, 

Po sufitem widnieje zdanie: „Mo- 
dernistyczny papier, to:*,... Dwukro- 
pek jest punk'em wyjścia barwnych, 
wesołych wysepek, pokrywających 
białe ściany. 

Mrdernistyczny papier, to: „Całe 
niebo* — gwiazdy na błekitnej wste- 
dze. „Wiosna zimą *—kwitneca gałąź. 
wsparta o dach, pełen śniegu. „Kwit- 
nące trawniki waszych ścian*— polne 
kwiaty na tle zieleni. „S'ońce w ru- 
lonach* — promienie z asymetrycz- 
nych, metalowych prętów na paru 
tonach złotawych papierów. „Otwar- 
te okno na ogród poezi*— biała ra- 
ma, przez którą widać łąkę i niebo. 
„Kilcmetry wesela*—słupy gran'czne, 
b egnace w nieskończoność. „Ciepło” 
— wielki, szkarłatnym płynem wypeł- 
niony termometr, parę zwoi kartonu. 
markujących kaloryfery. „Przekształca 
więzienie w altanę* — do połowy 
czarna cela, z drugiej strony szalet   

ten przewiduje znaczne ulgi dla tzw. 
Okręgu. Centralnego, "Ziem Wschód- 
nich oraz Gdyni przy powstawaniu 
uowych przedsiębiorstw przemysło- 
wych oraz inwestycyj, dokonywanych 
са wsi w gospodarstwach rolnych 
Projekt przewiduje również ulgi po- 
dGatkowe dla ruchu budow!łanego i dla 
nabywców samochodów 

Do projektów ustaw objętych naz 
wą „małej reformy podatkowej” zali 
czyć również można szereg wniesio- 
uych projektów, dotyczących napra- 
wy i uzdrowienia finansów komunau 
nych. A więc projekt ustawy o epła- 
tuch rejestracyjnych przedsiębiorstw 
: zajęć, pobieranych na rzecz związ- 
kėw komunalnych. Ma on wyrównać 
śiraty które poniosą samorządy przez 
zniesienie świadectw przemysłowych, 
część bowiem wpływów z tych ostat 
nich zasila finanse komunalne. 

Wreszcie bardzo ważnym dla sa- 
morządu terytorialnego, jest wniesio 
nv do Sejmu projekt ustawy © popra 
wie finansów związków samorządo- 
wych. Przewidziane w nim jest zwoł 
nienie gminy od bezpłatnego dostar- 
czunia nauczycielom szkół powszech 
nvch mieszkania w naturze, względ- 
nic wypłacania im dodatków miesz- 
kalnych. Dałej przewidziane są znacz 

spow'ty zielenią. 
Na przeciwległej ścianie — wska- 

zówki: 
Modernistyczny papier: „Powinien 

śpiewać'*—ptaszek z otwartym dziob- 
kiem. „Unikaicie tych, które wyją“— 
kundel" z zadartym łbem. „Ważny 
jest niekolor'*—tłusty bokser, gotowy 
do ataku, „ale — ton“ — róża o deli- 
katnych płatkach. „Błękit wyzwala*— 
białe gołębie, wylatujące z niebieskiei 
klatki. Ulnikajcie kolorów, które się 
biją — zamordowałyby w końcu was 
samych'* — dwa rzędy jaskrawych re- 
wolverów ku sobie zwróconych, 

I wreszcie wniosek: 
„Modernistyczny papier urodził 

się Francuzem — powinien zachować 
ušmiech“, 

Poprzez cale stulecie, pelne na- 
prawdę  zabijających esów.floresów, 
doszło się wreszcie do s 'achetnej 
prostoty gładkich, delikatnie zabar- 
wionych, lub zupełnie b'a'ych ścian. 
Wzorzyste tapety pokrywają jeszcze 
dziecinne pokoje, lecz robi się je na 
wzór wzorzystych kretonów, które są 
przecież ściśla spokrewnione z ludo- 
wym samodziałem, 

W dekoracji wnętrza wyraźnie u 
jawnia się dążenie do przekształcenia 
mieszkania w ogród, do wydobycia 
s'ę z ciasnoty czterech ścian, bodaj za 
pomocą złudzenia.   

BEDE Z У/а 
do ludności chrześcijańsko-muzułmańskiej 

miasta Nowogródka 
Zbliża się dzień 9 stycznia 1938 r. w którym odbędą się wybory do 

Rady Mieiskiej w neszym mieście. 
Miasto Jagiellonów, k'1:bka Mickiewicza, wywalczone czvnem oręża 

polskieqo i nieśmiertelnym duchem wielkiego Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
ma zadecydować o swym losie. 

Pierwsze to wyborv w których soołeczeństwo chrześcijańsko-muzułmań= 
skie idzie wspólnym zwartym i jednolitym frontem do wyborów. 

Daie ono w ten sposób dowód, że hasła konsolidacji rzucone przez 
Naczelnego Wodza Marszał”*a Śnigłego-Rydza dojrzały wśród nas. 

W dniu 9 stycznia 1938 r. mamy zdać egzamin, mamy czynem udo- 
wodnić, że ustały wśród nas spory i nieporozumienia, a ich miejsce zajeła 
wspólna sprawa — wielka sorawa, prowadząca nasze miasto, od wieków 
strażnice kultury polskiej, kultury zachodniej — ku lepszemu jutru. 

Ludzie, którzy zostaną wybrani do Rady Miejsk ej muszą być świadomi 
tej wielkiej przeszłości historycznej naszego miasta, świadomi haseł Unii' 
Lubelskiej a zarazem zdający sobe sprawę z zadań naszego grodu w dobie 
dzisiejszej, zwłaszcza wobec zgniłych rozkładowych haseł dochodzących do 
nas z bolszewickieg» płonącego wschodu. 

W dniu więc 9 stycznia 19:8 r. idąc do urnv, musimy wybrać tych 
ludzi, którzy sprostają tak wielkim zadaniom, a zarazem nie wykorzystają 
udzielonego im zaufania dla swych spraw osobistycn sprzecznych z intere= 
sami m asta. 

Jadnocześnie zadokumentujemy i zamanifestujemy, że budzimy się 
z bierności. że zdaliśmv sobie sprawę, że jesteśmy gospodarzami, że sprawy 
Wielkiego Narodu i Państwa muszą stać zawsze na pierwszym miejscu i ża 
na terenie miasta nia kto inny a tylko my interesy Państwa i nasze repre- 
zentować musimv. 

Tylko kandydatury wysunięte przez Oqólny Chrześcijańisko-Muzułmań* 
ski Komitet Wyborczy dają gwarancję właściwej reprezentacji głoszonych 
haseł, oraz obrore interesów wszystkich warstw społecznych. 

OBYWATELE! 
Zbudźmy się. Zerwijmy z dotychczasową obojętnościa. Niech każdy 

spełni w dniu 9 stycznia 1933 roku swój obowiązek obywatelski jako 
nakaz chwili. 

Niech żyje solidarność. 
Niech żyje siła, jedność i zgoda. 
IN ech żyie jednolity front chrześcijańsko-murułmański. 
Niech żyje Wielka i Poteżna Rzeczpospolita Polska. 

PREZYDIUM 
Ogólnego Chrześcijańsko- Muzułmańskiego 

Komitetu Wyborczez;0 
Jnż Łejtneker Edward — przewodniczacy, Mgr. Ho- 

iak Hen-yk — przedstawiciel sfer katolickich, Mec. Ktą- 
jewski Mikołaj — przedstawiciel sfer prawosławnych, Płk. 
Bazarewicz Samuel — przedstawiciel sfer muzułmańskich, 
Dr. Szymanowski Mieczysław — przedstawiciel właścicieli 
nieruchomości, Mec. Szarejko Cyprian — przedstawiciel 
wolnych zawodów, 
sfer kobiecvch, Inż 
kunców, 
ruskich, Nacz. Fok 

Sobirajska Stefania — przedstawicielka 
Smol ki Wincenty — przedstawiciel 

Mec Swiryd Paweł — przedstawiciel sfer biało- 
Stefan — przedstawiciel urzędników 

państwowych, Kozłowski Stanisław — przedstawićiel pra- 
cowników umysłowvch niezwiązanych z administracją pań- 
stvowa, Wieluński Stanisław — przedstawiciel nauczycielstwa, 
Mich-iski Władysław — nrzedstawiciel właścicieli nierucho= 
mości, Kleniewski Stanisław — przedstawiciel rzemieślników, 
Zdanowicz Jan — przedstawiciel robotników. 

Nowogródek dnia 3 stvcznia 1938 r. 
  

Zarząd Wileńsziego Banku Ziemskiego 
podaje do wiadomości dłużników swoich, że Nadzwyczajne 

    

Walne Zgromadzenie Akcjoner' uszów z dn. 21 grudnia 1937 r. 

uchwaliło utworzenie 
funduszu oddłużeniowego; 

przeznaczonego na bonifikaty . dłużnikom Banku. Wyciągi 
z tej uchwały zostaną wysłane do gmin i do przedstawi- 
cieli Banku przy hipotekach i będą wydawane przez Bank 

osobom zainteresowanym, na ich żądanie. 
  

ne ulgi w świadczeniach gmin przy za 
kwaterowaniu wojsk, zapewniony u 
dział skarbu państwa w kosztach lecze 
nia chorych. zarówno umysłowvch 
jak i zakaźnych. Ponadto projekt 
przyznaje związkom samorządowym 
udział w podatku dochodowym. w 
wysokości 15—20 procent oraz daje 
samorządom uprawnienie do wprowa 

Jeśli gimnastyczny pokój ma tyl 
ko niewielkie okno — obije się go w 
laki sposób białym i błękiinym papie 
rem, aby zamienił się w idealny plain 
Bi. 

. Nad tapczanem, w nieco mrocznej 
sypialni, powiesi się ulubione fotosy 
jednakowej wiełkości, oprawione w 
jcdną ramę o tylu poprzeczkach, ile 
jest w niej zdjęć, które, tak ujęte, za 
mienią się w długi szereg okien. 

Intymny i zarazem demokratycz- 
ny, bo tani zwyczaj wieszania fotogra 
tij na ścianach, wyrugował z nich ob 
razy, w bogatszych wnętrzach zastą 
pione przez fresk. 

Nie znaczy to, aby piękne płótno 
wyszło z mody. Po prostu — zamiast 
wisieć — stoi na stalugach, czym naj 
bardziej oficjalnym salonom nadaje 
ciepłą nutkę malarskiej pracowni. 

Tegoroczna moda łączenia w jed 
nym pokoju mebli w dwóch, przeważ 
nie bardzo kontrastowych kolorach, 
ratuje wnętrze od wszelkiej monoto 
nii. 

W jednym ze stoisk „Centrum Rze 
msosł'* widziałam śliczny stołowy po 

kój, cały seledynowy, z nieco ciem- 

niejszymi firankami w dużych — оК- 

nach. W półokrągłej wnęce wzorzy- 
sią tapelę zastąpił fresk. Sięgał od sa 
liiu do podłogi i przedstawiał po!ne 
kwiaty, które owym kolosalnym po- 

  

dzenia podatku inwestycyjnego. 
Projekty te wejdą na porządek ob 

rad Komisji Sejmowej zapewne 
już po świętach i niewątpliwie obu- 
dzą żvwe zainteresowanie całego Sro 
teczeństwa ze względu na wielką ich 
dla dalszego rozwoju gospodarczego 
państwa doniosłość. 

Rusticus. 

wiekszeniem uchronily się od banal 
ności i sprawiały wrażenie, że lan 

barwny i wonny wybujał ludziom po 
rad głowy. 

W tym uroczym kąciku stół był 
po prostu okrągłą płytą szklaną, u- 
mieszezoną na trójnogu z grubych prę 
tów, miękkim łukiem wygiętych tak, 

by między nimi swobodnie stanął 

wielki bukiet kwiatów. : 
Pomysł umieszczania kwiatów pod 

stołem. zamiast na stole, jest nie tylko 

czartjący i zabawny, lecz również >> 

bardzo celowy, gdyż stół pozostaje 

wolny, a kwiaty — świetnie widoczne 

przez taflę szklaną. > 

W dążeniu do zamienienia poko 

ju w ogród, jedna z trancuskich deko 

ratorek wpadła na pomysł, graniczą 

cy z czarami: ° 

Mamy przed sobą zwyczajne lust 

ro. Odbijają się w nim przedmioty, 

można się w nim świetnie przeglądać. 

Wystarczy jednak zgasić światło, aby 

lustro przeobraziło się w olbrzymi łaa 

kwiatów, najwyraźniej żywych i giną 

zych dopiero w nieskończoności hory 

zontu. 
Technika tego cudu jest zupęłnie 

prosta. Lustro jest podwójne. Jedno 
zwykłe, drugie, bardziej wysunięte na 
pokój — tak słabo posrebrzane, że po 
zgaszeniu Światła zamienia się w szy   Lę. Pomiędzy lustrami stoi rząd kwia
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Jednym z najwymowniejszych sympto 
mów naszej epoki jest fakt, że nawet 
kraj, który, jak dołąd, słał zawsze z dala 
od wszystkich poliłycznych konfliktów 
I był gięboko przekonany, że armia po- 
Irzzebna jest jedynie do defilad w dni 
świąt narodowych i do sprawowania war 
ty honorowej przed pałacem królewskim 
wsiąpił osiainio na drogę zbrojeń, 

Holandia znana jest nam jako ojczyz 
na sera i rasowych krów, kraj cichej, spo 
kojnej pracy. Zrównoważonej . psychice 
Holendra obce są najzupełniej „ataki bia 
łej gorączki”, wywoływane przez te lub 
inne hasła polityczne, a zmysł praktyczny 
góruje zawsze nad podszepiami ideolo- 
gicznej narkozy. Holandia od dawna wy- 
zbyła się jakichkolwiek ambicyj militar- 
nych i utrzymywała armię nieliczną, nie- 
tbyt siarannie wyekwipowaną, której rola 
ograniczała się zasadniczo do strzeżenia 
bezpieczeństwa wewnętrznego. Antymili- 

łarystyczne tendencje Halendrów znalazły 
swój wyraz w projekcie całkowiiego roz- 

  

  

brojenia, który był, wkrólce po wielkiej 
wojnie, najzupełniej poważnie  dyskuto 
wany. 

Od tego czasu zaszło wiele zmian. 
W chwili obecnej doszedł już wiaściwie 
do skuiku od dłuższego czasu dyskuio- 
wany projekt reorganizacji i powiększenia 
armii holenderskiej. Przede wszysikim 
kontyngent rekrutów, który dotąd wyno- 
sił tylko 19.500 jednostek, zosłanie pod- 
niesiony do 32.000. Ten powiększony 
skład armii wymaga  naluralnie nowych 
sił oficerskich i podołficerskich. Problem 
łen zosłanie rozwiązany w sposób nastę 
pujący: w Holandii znajduje się słosunko- 
wo znaczna liczba tak zwanych kapitulan 
tów, to jest byłych podoficerów, którzy 
po odbyciu 6-letniej służby woskowej 
przeszli na posady państwowe. Większość 
łych kapitulantów ma obecnie wstąpić 
z powrotem w szeregi armii, jednocześnie 

zaś prawie wszyscy oficerowie rezerwy 

otrzymali propozycje wstąpienia do woj- 
ska w charakterze oficerów zawodowych. 

„KURIER“ (4324] 

amdia zbroi się 
W związku z tek wydalnie zwiększoną 

liczebnością armii pojawiło się zapotrze 
bowanie na wszełkiego rodzaju sprzęt 
wojenny. Holandia nie posiada właściwie 
własnych fabryk uzbrojenia, wobec czego 
dokonała znacznych zamówień za grani- 
cą, zwłaszcza w Austrii i w Niemczech. 
Jednocześnie  przysłąpiono do budowy 
nowych koszar oraz do mocnego uforty- 
fikownaia granicy. 

Zjawisko ło zasługuje, aby się nad nim 
poważnie zastanowić. Jak wiemy, naród 
helenderski, liczący 8 milionów głów po- 
siada kolonie, mające 60 milionów lud- 

ności. Obecny konflikt na Dalekim Wscho 
dzie, podczas którego ujawniło się ubocz 
nie wyraźne przeciwieństwo interesów 
białych i żóltych — mógł wywołać w 
Holandi poważne zaniepokojenie o przy 
szły los Indyj Holenderskich. 

Zbrojenia jednak Holandii ograniczy- 
ły się jedynie do europejskiej ojczyzny. 

: 5.   

  

Singapore i Hongkong 
Filary potegi brytyjskiej na Dalekim Wschodzie 

Gdy w r. 1819 wylądował Thomas 
Słanford Rafles na wybrzeżu Singapore, 
nie było tu nic prócz gęstych zarośli, 
mangrowe schodzących aż ku morzu, 
zrzadka rozrzuconych chał glinianych tu- 
bylców malajskich i prymitywnych kanoe, 
którymi posługiwali się tuziemcy. 

Raffles zorientował się szybko w sy- 
luacji i ocenił warłość zaioki Singapore'u 
Bla fłoty brytyjskiej. Podjął też zaraz kro- 
ki dal zdobycia tej ziemi i włączenia jej 
do posiadłości korony angielskiej, co się 
wpolkało ze sptzeciwem i oporem ze stro- 
ny urzędu dla spraw kolonialnych, Po 
rzełamaniu wszysikich przeszkód dopiął 

ek Raffles swego celu: nad Singapore 
powiała flaga Union Jack'u, w przystani 
stanęły okręty angielskie, A irzeba dodać, 
łż wówczas nie mało przeszkód stawiała 
usadowieniu się Anglii w Singapore Ho- 
lendia, kióra pa” w owych czasach 
pierwsze miejsce jako pot i : > j potęga kolonialna 

Dzisiaj Singapore jest najsilniejszym 
portem wojennym na Dalekim Wschodzie, 
Gibraltarem azjatyckim, bez którego wpły 
wy i potęga Anglii w Azji nie dałyby się“ 
utrzymać. Od 17 lat pracują Anglicy nad 
umocnieniem i rozbudowaniem fortecy i 
poriu wojennego Singapore, zwłaszcza w 
ostatnich dwóch lałach tempo prac forty- | 
fikacyjnych zostało niezwykle przyśpieszo 
e. Singapore broni nie tylko Indyj od 
wschodu, pół nafiowych na Borneo, ko- 
“munikacji z Chinami — jest to leż baza 
wypadowa dla floty angielskiej, gdyby 
kiedykolwiek musiała się ona zmierzyć na 
wodach chińskich z przeciwnikiem równie 
ambiinym i daleko mierzącym. Garnizon 
Singapore, ciągle wzmacniany w ostatnich 
czasach, wynosi dzisiaj około 20.000 ludzi, 
B połężne działa forteczne, dobrze zama- 
skowane, niosą podobno na 35 km. Wzgó 
rza Changi, ciągnące się na północ od 
właściwego miasła Singapore, naszpiko- 
wane są pono bałeriami dział, forłami. 
W porcie wojennym znajdują się ołbrzy- 
mie doki suche i pływające, lotniska, han-_ 
gary, podziemre, warszłaty, składy, zbior 
niki, benyzny benzyny eic. 

Przed siu laty w 1839 r. gdy zawinął 
lutaj po raz pierwszy okręt angielski, był 
Hongkong nędzną osadą piraiów, którzy 
Spe —— 

tów, oświetlonych z góry i po bokach. 
Przestrzeń między lustrzanymi tafla 
mi jest zamknięta posrebrzanym 
szkłem ze wszystkich stron. Chcąc 
mieć lustro — zapala się światło w 
pokoju i gasi się oświetlenie kwiatów 
Chcae mieć ogród — postępuje się od 
wrotnie. 

W walce z architektonicznym „nu 
dyzmem'* powojennego styln. zwane 
go „klinicznym”, hrb „szpitalnym — 
niektórzy dekoratorzvy uciekają się 
poprąstu do przywracania żveja zesz 
łowiecznym sztukateriom, z”abiae ni 
mi sufity. a nawet i ścianv. Ów gipso 
wv: zhiornik knrzn i sadzy, którego 
śmierć powitało się z taka sama ul 
ga, jak załamania na drzwiach, rów 

"nież wiekniście | niepomiernie brzv 
dsze od sładkiej powierzchni — na 
pewno długo nie pocieszy sie swoim 
odrodzeniem dziwnym i absolutnie 
hezcelowvm. skoro powszechnie nz- 
nano. že tevo rodzain „niękno* jest 
ponad wszelką wątpliwość absurdem 
i šznetotą. : 

Natomiast fresk. neten wielkiero 
siyli monnmenta!n=ch budowh. stary 

, pozanin z murów Pomnci, unowocze 
-śnionv hinłem iłem. któremu nazosto 
wia sie tyleż miejsca. ca i rysunkow* 
—. iest naprawdę bardzo piękną o” 
doba. 

W oświetleniach nie zaszły żadne 

  

  

stąd czynili wypady na swych dżonkach. 
Dzisiaj Hongkong zalicza się do najwięk- 
szych porłów handlowych świata, prześci 
ga Marsylię, Kalkułię, Southampton ogro- 
mem swych obrotów handlowych i tona- 
tem ładunków. Pod wpływem rosnących 
wciąż obaw napaści od strony Japonii, 
Anglicy fortyfikują gorączkowo Hongkong 
łak samo jak Singapore. Tutaj znajduje się 
łeraz główna kwatera sztabu dalekowscho 
dniej eskadry brytyjskiej, wieniec fortów 

SEE 

  

|i bateryj pancernych otacza pori Hong- 
kongu. 

Od wschodu zbliża się burza. Pierw- 
szym basłionem, na który się natkną w 
swym pochodzie armie ląctowe i morskie 
przeciwnika Angli, będą Singapore i 
Hongkong. Wie o tym szlab.i admiralicja 
angielska, ło też nie szczędzą wysiłków 
i koszłów, by oba Gibraliary Dalekiego 
Wschodu uczynić niezdobytymi Iorleca- 
mi, Cr. 

RRS S ORO RZAW YET WOORZETZTY TZW ZK TYRT WEEK 

Śmierć amerykańskiego „łałającego człowieka”, Elema Sohna, nie odstraszyła nie- 

jekiego Morgana, który wytrwale przeprowadza swoje niebezpieczne eksperymen- 

ły. Na zdjęciu widzimy go, jak na wysokości 4000 m nad ziemią próbuje rozpiąć 

swe skrzydła. Czy nie runie w przepaść?.. „Na wszelki wypadek” zaopałrzył się 

w spadochron (na plecach). 

> STREET TEST ZEZAOESECORRA 

zmiany, w stosunku do zdobyczy 0- 
stetnich lat. Źródło światła pozostaje 
siarannie ukryte. Oświetla się bądź 
przedmiot, dla podkreślenia jego kra 
sy, bądź cały sufit, co napełnia pokój 
dziennym światłem. Lampa będzie 
więc tym ładniejsza, im mniej wido 
czna. O ile zatuszować jej niesposób 
-- zachowa szlachetność linij pro- 
stych i przynajmniej częściowo odgro 
dzi oczy od światła abażurem z białe 

go metalu. Bogactwem misternie rzeź 
t:onej powierzchni i przezroczystoś 
cią cieszyć się będą tylko abażury 
„naturalne, zrobione z jeżów mor- 
skich. Oświetlona od wewnątrz — 
skorupka taka rzuca ciepły, słonecz 

Gy blask. Fosforyzuje na tle mroku, 

jak ryba wielkich głębin oceanu. 

lampka nocna śliczna i niemożliwa 

do podrobienia, bo chociaż świeci ja 
sno, zupełnie nie razi oczu. 

Dążenie do zamienienia domu w 

ogród irosiągnięcia dziennego światła 

nawet w nocy, deprecionuje rzecz pro 

„sła witraże. Nie odświeżane codzien- 

nym obcowaniem z prywalnym Žv 

ciem człowieka — pozcstają one sko 

siniałe w archaiczności rysunku i bar 

wy. 
W porównaniu z witrażami. któ- 

rvm „Centrum Rzemiosł'* poświęciła 

«ałv pawilon — szyby u krakowskich 

Franciszkanów są pełne modernizmu. 

W tej dziedzinie — do Wyspiańskie- 
ge współcześni arlyści jeszcze nie do 
rośli. Jak widać — prześcignął on swo 
ją epokę o wiele dziesiątków lat. 

Państwowa manufaktura _gobeli- 
nów zajęła całe skrzydło „Gmachu 
Tkanin*,, ° 

Nowoczesne gobeliny, dvysponują- 
ce już wełną w trzech tysiącach to- 
nów, nie prześcigneły swoich pierwo 
wzorów, które miałv przecież zaled- 
wie dwadzieścia pięć odcieni. Rzekł 
byś nawet, że nie ustępują im jedyne 

diatego, że slarają się je naśladować. 

Nowa jest tu bodaj tvlko technika, u 

podobniająca gobelin do obrazu olej 

nego, jak niektóre obrazy olejne. 

przez odpowiednią chropowatość płó 
ina. upodobnia się do gohelinów. 

Mimo zbiorowego wysiłku paru na 

rodów — makiety teatralne, zajmują 

ce jeden z działów „Centrum  Rze- 
miosł* — wypadły co najmniej blado. 

Teatr całym ciężarem opiera się na 

żywym słowie. a nie na dekorum. Naj 

wspanialsze dekoracje. żywego słowa 

vozbawione. odrazu niawniaia całą 

swoja tandetność i płaskość. Wydają 

sie nietyla bezcełowe, lecz nawet — 

strunieszałe. 
_ Największą ozdoba „Centram Rze 

miosł* iest pawilon francuskich arty 

słów dekoratorów. oraz — pawilon 
architektury prywatnej. 

х 

    

Rozrywki 
9. Życzenia noworoczne 

17 punktówi 

Szarada litewska, 

(S$ylaby oznaczone są literami 

porządkowymi), 

Dziś caiość każdy ma 

życzenia złożyć swe 

więc ja się także pcham 

w tym czasie mówić chcęj 

Lecz brak mi oto słów, 

E—A mnie zdradza dziś. 

w tym Ge-Ha widać znów 

brak będzie swady mi.» 

A Be—Ce będąc już 

miłego coś trza rzec — ®® 
lecz każdy wyraz z ust = 

jak ЕГ ®) — De *) trzeba wlee 
Bo oto Nowy Rok 

De — E — Ef nic nie dał, 

czepiając się krok w krok 

za nim się kryzys wdarł... 

Więc bezrobocie — wiesz — 

jak wśród nas groźnie wre 

a hydrze Wojny też 

nie starto Ge — Ce. nie; 

C6ž tedy życzyć, cóż 

mającym wojny chrzest — 

gdy gorzej ma hyć już, 

niech będzie tak, jak jestl... 

W wytrwałość uzbrój się 

Be—GE—Ha. mędrcze tv, 

gdyż co się krvie w mgle, 

nie zdradzą one cil... 
„Rex“ (czł RI. Sz.) 

*) wspak. 

10. Śnieg 1 dygresja. 

Szarada z cyklu „Rozkosze zimowe”, 

(7 punktów). 

Jesteśmy szczęścia swego kowalami. 

lednak choć raz—sześć, myśmy go dy siebie 

nie pięć—raz I dwa. Czyśmy winni sami?,.. 

Czyšmy go nie tam szukali w potrzebie? .. 

Nim nas wspak trzeci — wspak słódmy 
komety 

jak garść dwa—ósmych z naszej ziemi 

5 3 zm'ezie, 

szukajmy choćby chwilowej podn ty 

ns zakłamanym i fałszywym św. 

Stwórzmy choć krótkie siódme—czw. 
życie 

wszak odpowiednia jest po temu pora: 

zima powłoką śnieżną należycie 

pokryła ziemię, a więc: z domów foral 

Jedni na narty, na lód w parku inni, 

a ci co mają własnych parę koni 

niechaj nie będa w tvm czarze bezczynn!: 

niechaj w kuligu wezmą udział oni. 

A że cztery mnie tkwi gościnność polska, 

niech mi trój — ósmych jeszcze dziś nawieje 

moc kuligowych, — Jego Mość Eolska: 

Wspak sz%stej willi otwarte wierzeje. 

Dziadek z Rakszty 

Czł. kl. Szar. 

      

11. A czy znasz ty bracie młody... | 

(10 punktów). 

„ Ułoż. p. Kitowski, 

A czy znasz ty, bracie młody, 

Bliskie ziemie, bliskie wody? 
Tam na północ, wśród jeziory, 

Leży ————— — , gródek spory. = 
keciąg bieży z ———— — do ——— —, 

(» z kałuży płyn pompuje. 

Zaś nad —————— —————— 
: i leży, 

Na Republiki rubieży. a 

kraj lo grzybów, lnu i miodu. r 

Leży tam miasteczko ———— 

samiai EG ост у—р 

; r 

Mało znane, każdy przyzna. 
ба to znacznie lepiej znany, 

Gród awantur, to — — ——————— 
slisko — —— —, miejsce cenne 
Dia narodu, bo tam dzienne 

Światło ujrzał Wódz Narodu. 

U artystów — fasadę zdobią szare 
freski, wspaniale kontrastujące z ko 
lorowymi, jakimi zostały przeplecio- 

ne. Zdobienie muru bezbarwnym fre 

skiem już jest zapowiedzią dekorowa 

nia ścian, przy pomocy wielkich foto 

6ÓW. 
Na pierwszy rzut oka — pawilon 

ten wygląda stale zamknięty. Po chwi 

fi jednak ujawnia się, że „„weiście* |» 

ło w ruchu i dlatego drzwi nie otwo 

rzona. Wchadzi sie tu bowiem nrosto 

do windv i jedzie od razu za górne nie 

tro. Jest to niewatnliwie orvgiratne 

ale też — jakże celowe i wygodne. 

Wewnatrz pawiłonu uderza nrzede 

wszystkim snosóh nrozentowonia e*" 

ponotów. tak połen franenskiej fine 

zii, że gdybv stoisro brło anon'mo- 

wa. nikt bv się chyba sekundv nie n» 

myślał przed ustaleniem jego tożsame 

Ści. 
Atmosfera jasnewo. przestrzenne 

o ośrodn ogarnia tu wszyst"ie sale 

Po rogach i wzałoż śrinn stoża Tanro 

we frzewka, strzeżone w słożki i prze 

niesione w wia'rich strzeniach nro- 

sto z oranżarwi Miedzy drzewkami ia 

  

w parkach. wznoszą sie posoqi. neta 

wione. nie na nakaz. ale — dla 0749 
hv. Zbst wielka sale nale przerin 
tafla szklanna, in" ruetowona cztlan= 

mi Rwiotami. połvstliwa I świeża. ni 

czym ściana ogrodowej altany, łub 

umysłowe 

-A!bo može, jok kto wali. 

L Ruble CHOWA w ciemię bity, 

Francji. 

  

Tędy piękne drogi wiodą 

Ą4z do Wilna i Warszawy, 
Jeszcze na wschód są —————— 5 

Kiėl — jezioro w tym powiecie, 

Seano = ‚ © tym wieełe. . 

Zas na Kresach w głowie okiem 

Będzie wkrótce gród 

Kup > EFG — ннн 

Miasto to zaś z iego płvnie, 

Że niedźwiedzi tam uczono: 
(Akademię założono). 

Latem wszyscy podziwiali 

————————— radio - fale, 

7 dawna miastem już się liczy 

Мыу gród >——— —— —m—>» au m) 

  

(Wtedy miały miasta miano, 

Gdy osiedłem Wilno zwano.) 

Ale stop — tam już granica, 

4 tuż za nią bolszewicv. 

W tył więc wracaj młody bracie: 

4 gdy ujrzysz z okna stację; 

Co Oszmiana nosi miano. 

Sląd pojedziesz do ————— —— 

Bałagołą, autobusem. 

Bo z koleją jakoś kusa: 

Są projekty, projekciki układane 

Aż w stolicy. Zachowano, 

Je na razie, aby mocy 

Urzędowej tam nabrały. 

Za: ze środków lokomocji 

Kcń i auto Ci zostałv. 

Wielka szkoda, bo dorodne 

Lny tam, grzyby — eksport godny. 

Wsnomnij sobie, byś czy nie 

Blisko ——— — —— м mmm — 

Ne letniskn w 

A gdy ujrzeć chcesz resatv, 

— — — — jeziora zwiedzisz latem. 

Kilka jezior — wszystkie cndne. 

Rezwiazanie nie jest trudne, 1 

UWAGA: kierując się rymem, rytmem i 

iieścią kresek należy wstawić odpowiedni< 

nazwy rzek, jezior, miast i miasteczek woje 

wództwa wileńskiego. 

12. Figielki geosrafieczne 

(po 2 punkty). 

Bezrobotny CHOWA dziatki, 

Kto rozumny CHOWA kwity — 

Raz zapłaci ten podatki. 

2. Bóg egipski — duża chata, 

Tworzy meble i armaty. 

Ł Ptaszek — drzewo bez ogona — 

To wołyńska będzie strona. 
  
     

   
   
   
     

   
    
   

   

   

    

       
    

     

  

    
    

   
   

     

   
    

    

  

     

   
    

    

  

    

   

    

  

    

    

  

     

1 Pewna liczba — ryba smaczna — 

Poleszuków miasto znaczne. 

3 Kochaj — ryba, albo ryba — 

Jest to miasto, a nie rvba, 

Uiożył p. Kitowski. 

Podwyżta taryf 
kowrn tacyinsch w Paryża 
Z Paryża donoszą: z dniem 1 stycznia 

weszła w życie w Paryżu zapowiadana od 

dłuższego czasu podwyżka taryf środków 

komunikacyjnych. Taryfa kolei podziem- 

nej z jednego franka została podniesiona 

do 1 frs 10 w klasie 21 z 1 frs 50 na 1 rs 

60 w klasie 1. Podrożały również bilety. 

aulobusowe. T. zw. karneł z 10 biletów 

podrożał z 8 na 9 frs. W tym samym dnis 

zastosowana została również podwyżka 

łaryfy kolei francuskich, np. cena bilet 

na irasie Paryż — Marsylia, kióry według 

dawnej taryfy kosztował w kl. 3 346 frs 

obecnia kosztować będzie 431 frs. 

Od Nowego Roku rozpoczęło swą ed: 

rystencją nowozałożone towarzystwo ka 

lei francuskich, obejmujące wszystkie dó 

łychczasows prywatne linie kolejowe 

murek, po którym pną się róże i 

woje. 
kzeźby pomniejsze i zbyt cenne 

aby narażać je na dotykanie, stoj 

pod szkłem, ale zachowują nadal ch: 

rakter dekoracy'j. Е 

Najwspanialsza jest stojąca Leda, 

czła z kości słoniowej, poddana w ty 

przez naturalne wvgięcie kła, w któ 

rym została wyrzeźbioną. Do iej sprę 

żenych ud tuli się łabędź i obejmuje 

stopy w taki sposób. że zda się ona. 

wyrastać z puszys'y'h piór ptaka 

jak kwiat wyrasta z liściastego krze 

vu. Zmysłowość i strzelistość linii pd 

tęgniń ręce Ledy, wyciąenięte pionaj 

wo. lekko pochylone ku tyłowi i skrę 

cajace gruby zwój włosów. wysoko M 

nies'anvch nad głową. 

Zupełnie nawe podejście do tem 

lu Ledy zdawało sie już nieosiąsałn2 

jednak Franenzi i tu przezwycigžyli 

banał, nie odchodzac  równocześni 

od kłasycyzmn. z którym sztuka from 

cn$ka chvba niędv zerwać nie. zdoła 

Po niezliczonej ilości wnętrz, 

prezentowanych u artystów dekora 

lorów ftam właśnie był ów 'zielomi 

stołowy notój) — pawilon architekiu 

ry prywatnej interosnie hordziei <wś 

im ogólnym wyglądem. niż swożn 

rządzeni=m. Zbudowany na wzór 

I — wyłania się z drzew nółokraeh 
bogato oszkloną fasadą i pnie się



„KURIER“ [4324] 

Zagadnienie żydowskie 
w miastach poleskich 

Kwestia żydowska wskutek ciągłej 
aktualności, a od pewnego czasu 
również wskutek silnych prądów an- 
"tysemickich, odczuwanych w Polsce 

1 w baru innych państwach, wysunę- 
ła się u nas szczególnie na czoło 
zagadnień _ polityczno - społeczno-go- 
spodarczych. 

W Polsce nabiera ona szczegójnej 
ostrości przede wszystkim z tego po- 
wodu, że jesteśmy drugim na świe 
cie państwem —= po Stanach Zjedno- 
czonych pod względem ilości żydów, 
a perwszym pod wzgledem procen- 
towego stosunku ludności żydowskiej 
do ogėlu mieszkańców, 

Ogłoszone ostatnio przez Główny 
Urząd Statystyczny wyniki powszech= 
nego spisu ludności z 1931 r. oraz 
świetne studium dra Alfonsa Krysiń- 
skiego: „Struktura narodowościowa 
miast polskich"**) pozwalają na do- 
kładne zorientowanie się zarówno w 
liczbie, jak i w rozmieszczeniu lud- 
ności żydowskiej w Połsce, a szcze 

gólnie w miastach, w których lud- 
ność żydowska wskutek swojej spe- 
cvficznej stuktury społsczno - qospo- 
darczej zamieszkuje w przeważającej 
większości, stanowiac na wsi zaled- 
wie znikomy odsetek, 

ps ogółną ilość 3.109.187 ży- 
dów**) (za podstawę przyjmuję ilość 
ludności wyznania mo żeszowego, ja- 

"ko dokładnieisza, aniżeli ludność z 
żydowskim i hebrajskim językiem oj- 
czystym) w miastach zamieszkuje 

2. *80 075, to znaczv 76, 60/,, gdy we 
wsiach tylko 729.1 2 a więc 23, 4/. 

Niezmiernie  charakterystycznym 
jest rozmieszczenie żydowskiej łud- 
neści miejskiej. Mianowicie w trzech- 
wo ewództwach zachodnich: pomor- 
skim, poznańskim, ślaskim zamiesz- 
kuie w miastach zaledwie 25000 ży- 
dów, czyli nieco ponad 1,5%, ogółu 
ludności, podczas gdy na wschód od 
granicy tych trzech województw | czba 
Żydó w w miastach wynosi az 2 354.075 
I tworzy tam przeciętnie 330/, ogółu 
mieszkańców, a nierzadko i więcej. 

Zjawiska tego nie można tłuma* 
tzyć wyłacznie t. zw. granicą osiedle- 
nia, utrzymywaną swego czasu przez 
rządy carskie, a poza którą żydom 
nie było wolno zamieszkiwać, bo wszak 

"w Niemczech takich ograniczeń nie 
było i żydzi mieli ograniczoną swo- 
odę w osiedlaniu się na ziemiach 
polskich pod zaborem pruskim. 

Jest ono jednak wynikiem nie ad- 

3 ministracyjnych restrykcyi względem 

m, 

żydów, Jecz wyższymi formami życia 
ka naszych województw zachod- 
i ch, które uniemożliwiały przenikanie 
EP tej dzielnicy naszego państwa mas 

* wschodu, ы 
45 Me rozwin i 

„mieszczaństwo polek PR 
przeciwstawiało się możliwościom za. tarcia polskiego charakteru miast w dawnym zabcrze pruskim i ten pol- 
ski charakter u!rzymało przez cały 
Póltorewiekowy okres niewoli. 

Jednakże im dalej na wschód, 
tym ilość żydów w miastach polsk'ch 
kx większa, tym więcej przekracza 

calej Bojar ocentowy przeciętny dla moża, SKI | wreszcie osiąga swoje ы um właśnie w województwie a 
а 19317 E „Sprawy Narodowošciowe* Nr.3 

w 1 ) Wedtug stalystyki žydowskiej Ioš Avon Polsce w 195 r. Sania 
okrągłych 3.150.000 głów. 

$órze półok „mi # niniejszych, >> siĘ tarasami coraz to 

w hallu  ześ Ze ,. žešrodkowuje uwag „Czarna Wenus* r s. 36 
ŁO jakaś jest 
aa Wenus murzyńska, fecz — 

4. czarna jak smoła, o nis. im łępym e ' G RZE rodenowskiego ms5li: 
AS išeis 7 „SPlaszezonej E>zararicz 

szyi, ramiozcio . dosytem, 0 
i 2 ch na wylot 

bitvch gwoździami. R RZE 
Ta czarna Wenus, torturowara i 

bezmyślnie zadowolona, tym straszii 
wsza, że mimo wszystko pięinę -— 
bardziej, niż dziełem sztuki zda się 
yć wyzwoleniem jakichś kowplek.- 

sów i urazów, dręczą: vch jej autora 
ua gmachu konfrateryj  frei.cus- 
E Sztuk i rzemiosł. koncertową sa 
® dekorują chorągwie posz*zegó!- 

nych cechów. Na estradzie, prósz or 
Bunów, znajduje się kilkanaś*e pia- 
rinek, niemal całkowicie zreduke 
nych do klawiatury. Ów dziwy in- 
sirument. od nazwiska swego tworcy 
zwany „Fale Martenot*, jest sam w 
sabie całkowitą, niemal wspaniale 
skompletowaną orkiestrą. 

Śłyszałem koncert fal Martenof. 
BE nie Iudzie grali. to s'ma neźe 

Bis OBA. modelując głos od ci 
szumu źródła, aż pa grozę burzy » Ponrzez o CEZ 

skowranków trele słowików i pienia 

      

   

    

  Ms o ROA RISE, 

  

poleskim, gdzie dochodzi do 49,29/, 
ogółu łudności miejskiej, przekracza- 
jąc w poszczeaó!lnych osiedlach miej- 
skich nawet 909/4. 

W tym raz jeszcze ujawnia się 
dobitnie różnica poziomu życia i kul- 
tury między miastami naszych wo- 
jewództw zachodnich a najuboższym 
i najbardziej do niedawna zaniedba- 
nym kulturałnie Polesiem. 

Tam wyższe formy życia I uświa- 
domienie narodowe stanowiły tamę 
przeciwko naoływowi elementu ży- 
dowsk ego, tu natomiast odwrotnie 
element żydowski szczególnie w cza- 
sach zaborczych stanowił czynnik ku!- 
turalniejszy i łatwo zdobywał teren, 
tworząc osiedla o charakterze. miej- 
skim. 

Wynikiem tego -procesu popula- 
cyjno:migracyjnego jest obecne nasi- 
lenie elementu żydowskiego w na- 
szych miastach i miasteczkach. 

Ogólna ilość żydów na Polesiu 
wynosząca 113.988 czyli zaledwie 10'/, 
ogółu mieszkańców, odpowiada sto- 
sunkowi w całej Polsce. 

Natomiast ilość ludności żydow- 
skiej w miastach poleskich, wyno- 
sząca 73.132 stosunek ten znacznie 
przewyższa, stanowi bowiem 4.,2%/9 
ogółu ludności mieiskiej 'Poles'a. 

Jeżeli pizejrzymy dane liczbowe 
z pcszczególnych miast oraz osiedli 
o charakterze miasteczkowym, to oka- 
że sie, że stosunek ten w niektórych 
ośrodkach wziośnie jeszcze bard:iej, 
daj c elementowi żydowskiemu bez- 
względną przewagę liczbową, jak to 
wynika z poniższej tabeli: 

  

  

    

— 
5 

. Š 5 

SE B 
Miasta lub osiedle 3 = % 

% % 
e = 

Brześć n/B . . . . | 18385 | 21.440] 44,3 
Pińsk=. «=. „ |31.912120.220 | 634 
Dawigródek + + „ .|11.483 | 3.016] 26.3 
Kobryń  . . . . „|10.006 | 5617] 56,1 
Łuniuiec » „ „ „ . | 8.698] 2.232] 25,7 
Prużana . „ » „ „% 8.019) 4.231] 52.8 
Stolin « « « + a „j 6425 |-8.805| 515 
Bereza Kartuska . .| 4.412 | 2.285] 51,8 
Różana. . . « „ «| 4.011 | 2.354) 58,7 
Kosów Poleski. . .| 3.257 | 1.648] 50,4 
Kamieniec-Litewski „| 3.042 | 2.649] 87,1 
Wysokie-Litewskie .| 2.731 | 2.506] 91.8 
SzereszóWw „ г «..| 8.549 | 1.343] 37,9   

7 innych osiedli o charakterze 
malomiastec'kowym dotychczes do- 
kładnych danych cyfrowych brak w 
cg!oszeniach oficjalnyrh. są one je- 
szcze wymowniejsze. { tak w Doma- 
czewie odsetek ludności żydowskiej 
wynosi 9£9/,, w Małorucie — 80/,. w 
Drohiczynie—620/,, w Janowie—480/5, 
w Motolu—520/,, w Antopolu — 820/ę, 
w Kamieniu-Koszyrskim koło 707, w 
Łachwie — 850/,, w Leninie — 78'/,. 
w Wiecówce — 65'/,, w Wysocku — 
TO 

„Jak wynika z powyższych danych, 
najmniejszy stosunkowo odsetek żv- 
wów mają Łuninec i Dawidgródex. 
które zawdzięczaą to specyf cznej 
strukturze społeczno - gospodarczej 
swojej rodzimej ludności, 

Mianowicie, większcść ludności w 
tych miastach stanowią t, zw. popu- 
larnie „hordszuki*, trudniący się rze- 
miosłem i handlem (głównie okręż- 
nym), posiadający swoje własne tra- 
dycje i skutecznie broniacy się przed 

        

      
    

  

Ładnym dopełnieniem tego b>gnc! 
wa dźwięków było czarodziejs wa 
barw i blasków, jakimi przepełniono 
pawilon ceramiki i szkła. 

Cały cegiasty, podobny do kolosal 
nej donicy, przewrócone; do góry dziu 
rewym dnem, a równocześnie — do 
huty szklanej — nie tylko gromadził 
n.ezliczone ilości tworów  ceramicz- 
nych i szklanych, lecz nawet — odle 
wano je tam na miejscu, jakby dla 
przekonania widza, że jednak czło- 
wiek przyłożył rękę do tych tajem- 
nych spraw. Robotnik w białym kit 
lu, dmuchający w szklaną „bańkę 
mydłaną*, oświetlony — 5—>` 
Lttniczego pieca — wyglądał jak no 

woczesny alchemik. 
W. pawilonie monet także działy 

się dziwy, Mennica zainstalowała tam 

parę maszyn. Jak z rogu obfitości. 
prosto do kubła sypały się centymy. 
Famiątkowe medale z Wvstawv wv 
bijano na żądanie i na poczekaniu. 
W pawilonie tkanin, gdzie materiały 

tak prezentowano, że byle perkal za 
mieniał się w kaskadę kwiatów, a prze 
dzę reklamowano przy pomocy a|l- 
hrzymiej. lśniącej formy o strumie- 
niach nici jedwabnych — również 
znajduje się maszyna. 
2 Na Nierowej klawiaturze wystuku 
je się nvłanie i w odnaśnym okienku 
ukazuje się odpowiedź. Zasieg ogrom   

konkurencją i napływem elementu 
żydowskiego. ! 

We wszys'kich natomiast innych 
miastach i miasteczkach ludność ży- 
dowska stanowi większość bądź ber- 
wzgledną, bądź też wzałędną, prze= 
wyższając liczebnie każdą z poszcze- 
aólnych narodowośći w danym osie- 
dlu (mc. w Brześciu zydzi stanowią 
44,397, Polacy—42,6%,, inni razem— 
15,1%: 

Poszukiwanie w obecnym czasle 
przez różne czynnniki sposobu roz- 
wiązania kwest'i żydowskiej w Połsce 
w drodze usunięcia nadmiaru ludno- 
ści żydowskiej przez emigrację, a 
z drugiej strony — konieczność prze- 
siedlenia nadmiaru ludności wiej- 
skiej do miast czyni ten problem 
szczególnie aktualnym i palącym na 
Palesiu. 

Pierwszym krokiem do jego roz- 
wiązania powinno być tworzenie od- 
powiednich warunków w naszych 
miasteczkach, umożliwia'ących zakła- 
danie warsztatów pracy przez rze- 
miosło i handel polski. 

F. H-skt 
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Rocznik XIII. 

SKŁAD GŁÓWNY: 

Wilno, Wisika 66 
    

KALENDARZ LEŚNY 
RA ROK 

Pod redakcją WACŁAWĄ DANKIEWICZA. 

Cena zł. 3.— (łącznie z przesyłką) 

BOGATA TREŚĆ INFORMACYJNA I NAUKOWA. 

wyszedł już z druku 

Oddział Wileński Związku Leśników Pots"ieh 

Wysyłka za zaliczeniem pocztowym. 

  

   

  

   

        

   
    

  

1938 

Pożądane zamówienia zbiorowe. 

Życiem zanłacł za skradzioną wiązkę siana 
Q godz. 4,30 mieszkaniec wsi Szmaro- 

wicze, gm. krzemienickiej, pow. woikowy 
skiega — Wincenty Dareczenik, lat 41, 
udał się za rzekę Zelwiankę na teren gm. 
Dereczyn, pow. słonimskiego w celu do 
konania kradzieży siana ze siogėw znaj- 
dujących się na łąkach. 

Idąc z powrotem przez rzekę Zelwian 
kę z wiązką siana około 50 kg., Derecze- 
nik natrafił na niłezamarźnięte miejsce I   wpadł do wody. Dostał się następnie pod 

  

Zima ma knorzu 

  

  

lód i uionął. Zwłok doiąd nie odnalezio 
no. W miejscu wypadku na lodzie znale- 
złono wiązkę sians związaną leicem, czap 
kę barankową I dwie marynarki. Przema 
wiało fo za tym, że Dareczenik zna'dują€ 
się w wodzie zrzucił ze siebie przy rate 

wanłu się marynarkę. - 
Wincenty Deresznik odbywal karę 1 

roku więzienia w więzieniu w Wołkowy 
sku | w dniu 28. X. 1937 r. został zwolnie 
ny na 3 miesiące do 28. L. 1938 r. 

  

Zima dla maryrierzy to okres ciężkich prób i zmagań się z żywiołem wodnym. Jest fo bowiem pora nie tylko dolkli“ 
wego zimna ale przede wszystkim częsty ch sztormów. 

Х po Ailanlyku, 
Zdjęcie przėdstawia „atak“ rozszalalych balwanėw na statek plynący 

Dilija lilika zlikwidowała szajtę ЙОУ 
zmowie ze złodziejami przeciwko wujowi 17-letni chicpec w 

W związku z dokonaną kradzicżą w nocy 
z 9 na 10 grudnia 1937 roku pieniędzy | rze 

czy na ogólną sumę 4.803 zł. na szkodę Ba- 

niel Doroty m-ki folw. Brzeźniaki, gm. bie- 

niakońskiej, pow. lidzkiego, wydział śledezy 

w Lldzie, prowadząc dóchodzenie w tej spra 
wie, uzyskał informacje, że na terenie gmi- 

ny dziewieniskiej i innych pow. oszmiańskie 

gn, oraz na terenie powiatu wileńsko-troc- 

kiego, a ostatnio na terenie gminy bienia- 

2 

py. Po wypisaniu nazwiska byle mie 
szkańca Paryża otrzymuje się jego ad 
res, numer telefonu i dane, dotyczące 
jcgo zawodu. Jeżeli wymienić jaką- 
selwiek stację — maszynista poda 
zodziniy odjazdów i przyjazdów, oraz 
senę biletów we wszystkich klasach. 
Ponadto maszyna układa telegramy, 
Homaczy na szereg języków, zna zasa 
dy obliczeń statystycznych i tak da 
lej i temu podobne. 

Twórcą tego „mózgu mechanicz- 

nego”. wielkości niespełna pół metra 

iv szešcianie — jest pan Artzonni, Or 

mianin osiadły na stałe w Paryżu. 

Jeszcze jedno obce istnienie, swo 
Im geniuszem wzbogacające ten cu- 
downy kraj, który jest ucieczką 

wszystkich ludzi, wyjętych spod pra 
wa matoła. : 

Maria Milkicewiczowa. 

  

tw 
  

Bs egzaminów 

    

    

przygotownje doświad: zone b naucz 

gimn w gakresie proztamau nawego 

4 dawnego typu timi Specjalność pol 

sk: matnnańnka Uzsvka  pizyroda. 

Nauka selnina Opłala przystępna 
Zgłoszenia do redakcji Kurjera Wi- 
lensk " po godz 730 wiocz lub 

šeleton nie ar 1 88 pokój 15, od 
Hi rano do 7 wiecz. godz 

POCZ RIN FIT   

końskiej, pow. lidzkiego grasuje zorganizo- 

wsna banda włamywaczy, uzbrojonych w 

broń palną — fuzje myśliwskie, rewoiwery i 

granaty; banda ta terroryzowała ludność 

greźbami pozbawienia życia lub spalenia 

dobytku na wypadek, gdyby ktokolwiek о4- 

ważył się donieść policji o miejscu ich prze- 

bywania. Na czele bandy stał Zawadzki Ed 

ward, m-e wsi Gieniowce, gm. kucewickiej, 

pow. oszmiańskiego, który w stycznia 1936 

roku omyikowo został zwolniony z więzie- 

nia w Koronowie przed ukeńczeniem kary za 

rózne przestępstwa kryminalne i w związku 

z tym był poszukiwany przez władze sąda- 

ee i policyjne. W skład bandy Zawadzkiego 

wrhodzili: Zubieł Józet i Sklepowiez Stanis- 

tw, zamieszkali w kol. Rakliszki, gm. dzie- 

wieniskiej, pow. oszmiańskiego, Niewiarkie- 

wicz Edward, zamieszkały we wsi Czyżewsk, 

gm. bieniakońskiej, pow. lidzkiego i inni, któ 

rych nazwiska na razie trzymane Są w tajem 

nicy. 

Ustałono, że ta sama banda dokonała 

kradzieży na szkodę Baniel Doroty. Ustalono. 

że za miejsce kryjówki Zawadzkiemu służył 

dom Barsuła Adama, zamieszkałego w kol. 

Masiuny, gm. dziewieniskiej. W tych miejsco 

wościuch Zawadzki widywany był uzbrojo- 

ny w 2 fuzje myśliwskie ł dwa rewolwery. 

W dniu 13 grudnia 1937 roku wywiadowca 

wydziału śledczego w Lidzie oraz peliejanei 

2 posterunkėw w-Bieniakoniach i Dziewieni- 

szkach otoczyli dom Barsula Adama, w kió- 

rym ukrywał się Zawadzki. Wezwany do pad 

dania się i złożenia broni, Zawadzki nie u- 

Siuchał wezwań policji i z rewolwerem, go” 

kwym do strzału wyskoczył na podwórko 

4 zamiarem ucieczki do pobliskiego lasu. 

Przeciwko ucieksjącemu użyło broni, wsku 

tek czego został on postrzelony. Przy Za- 

wadzkim znaleziono pieniądze I rzeczy po- 

ciindzące z kradzieży. Odwieziony do szjsita 

ja w Wilnie Zawadzki zmarł w dniu 16 gru 

dnia, odmawiając wszelkich zeznań. 

Dokonane reyizje u członków bandy i 0- 

sób utrzymujących z nimi kontakt doprowa 
/ 

  

dziły do odnalezienia większej ilości mann- 

faktury, odzieży i innych rzeczy, pochodzą- 

cych z różnych kradzieży na terenie powiatu 

eszmieńskiego, wil.-irockiego i  lidzkiego. 

Miedzy innymi w kominie pieca domu miesz 

kainego Niewiarkiewiczów we wsi Czyžewsk, 

grr. bieniakońskiej odnałeziono rzeczy, po 

chudzące z kradzieży na szkodę Baniel Do- 

rety, oraz właściciela sklepu w Konwalisz- 

kach. Znaleziono u nich również granat rę- 

е2пу, 
W związku z aresztowaniem członków ban 

dy Zawadzkiego wykryto szereg kradzieży, 

a ponadto zakwestionowano różne rzeczy, 

ее do których zachodzi podejrzenie, że rów 

nież pochodzą z kradzieży. : ‚ 

Dochodzenie wykazało, že jeden zezion- 

ków bandy Niewiarkiewicz Edward wszedł 

w porozumienie z bratankiem Baniel Daroty, 

Janem Gajdzisem, 17-letnim chlopcem, za- 

mieszkałym w folw. Zalesie gm. bieniakciń- 

skiej, synem zamożnej wdowy, który znęco- 

ny obietnicą otrzymania połowy pieniędzy, 

które zostaną skradzione u Baniel Doroty, u 

dzielił złodziejom informacyj o sposobie 

naejłaiwiejszego dostania się do domu Ba- 

'niełów, rozkładzie mieszkania I miejsen u- 

krycia eennych rzeczy, OrAZ © tym, że wuj je 

30 Baniel nie posiała broni. Po dokonaniu 

kradzieży pieniędzy I rzeczy na sumę 4802 

zł. herszt bandy Zawadzki wyznaczył dla 

Gajdzisa 103 zł. jako nagrodę za informacje. 

Dotychczas ujawniono 9 członków ban- 

dy. z których 4 oszndzono w więzienia w Li- 
dzie, zaś względem 5 osób zastosowany jest 

dozór polieji., 

PROSZKERCHU GŁOWY 
ponóódci Tas АВЕ 

Slow  PRZEZIĘBIENIU 
"przy GBNPIE KATARZE 

  

  

  

  

      

           



„KURIER“ [4324] 

Przechadzka poświąteczna 
Mając nieco wolnego czasu w okresie 

świąt Bożego Narodzenia ruszyłem do 
wiosek i zaścianków, by zobaczyć jak też 
świętuje nasz ludek kochany? Zacznę od 
dnia wigilijnego. 

Z domów wydostawał się na ulicę za- 

pach bułek, kucji (kutii), grzybów i in- 
nych połraw. Od czasu do czasu słychać 
śsż było głuche wybuchy. To piwo włas- 
rego wyrobu wyrzucało tak korki z litró- 
wek, widocznie dla przyśpieszenia wie- 
czerzy wigilijnej. Nawiasem można dodać, 
Fe transporty wódsk do wiejskich skle- 
pów monopolowych miały datę 15.XII. 
1937, co świadczy o częstym zapotrzebo- 
waniu tego artykułu, 

W dniu tym baczono uważnie, kio 
pierwszy wejdzia do chaty: mążczyzna 
czy kobieta. Jażeli mężczyzna, to krowa 
będzie miała byczka, jeżeli zaś kobieta, 
*o „cielicę“, 

7 sadowoleniem podkreślam fakt, że 
® każdym niemal domu widać było barw 
ne choinki ku uciesza dzieci. Słowem 

*fradycja „kolad”* umacnia się z każdym 
rokiem, co jest zasługą szkół wiejskich, 
które od poczatku odzvskania Niepodleg 
łości urzadzają co roku różne imprszy 
świateczne, jak: opłatek, choinka, szop- 
ks, jasełka itd.; przy udziale całej młodzie 
ży i ich rodziców. 

Nie obeszło się naturalnie podczas świąt 
bez awanłur i krwawych bójek, o czym 
dość obszernie głoszą kroniki nnszych ga 
zeł. (Zwieksza to liczbę prenumeratorów 
4a wsi). Oczywiście, rie wszystko się tam 
notuje, gdyż wiele bójek i awantur nie 
dochodzi do uszu „władz bezpieczeńst- 
wa. 

Przytoczę tu dwa nienotowane wypad 
ki, nader charakterystyczne. 

1. Pijany młodzian, nie dopędziwszy 
swego rywala — wbił nóż... we własną 
nogę. (Nic więc dziwnego, że tego nia 
meldował). 

Il. W innym wypadku, uciekający (też 
pijany) zmuszony był zrzucić z siebie na 
drodze świąteczne palto, które zostało 
przez napastnika pocięte na kawałeczki 
| wrzucone do bagiennej rzeczułki. (Po- 
szkodowany nie miał znów w czym pójść 
ea posterunek, odległy o 30 km). 

Rannego mtodziana opafrzył gajowy 
łasów państwowych, gdyż gajowi noszą 
obecnie aoteczki podręczne. 

Przy okazji dodaję, że gajowi lasów 
państwowych mają przesłuchać  wkró!ce 
Kursy Saniłarne, z uwzględnieniem ratow 
nictwa w nagłych wypadkach. Akcji tej 
należy mocno przyklasnąć, adyż rany cie- 
*e narzedziem ostrym zatvkano u nas dla 
zatrzymania krwotoku mchem, a' nawet... 
piaskiem. 

Do dodatnich stron życia wiejskieqo 
należy m. in. dość szybki postęp radioż 
fonizacii. Zauważyć można również przy 
wielu domach karmiki dla ptaków, co za- 
wdzięczać należy szkole, oraz wileńskie- 
mu radiu. (Cioci Hali), 

Sporo też młodzieży hoduje teraz go- 
łębie, opiekuje się zwierzętami, niszczy 
sidła zasławiane przez kłusowników itp. 

Parę słów o nowych tabliczkach na 
domach z numerami i nazwiskami ich 
właścicieli, Zauważyłem, że tabliczki te 
podlegają dość częstym zmianom, co Do- 
ciaga za sobą wydatek częso dotkliwy 
dla biednych właścicieli domów. Ponad- 
fo, czv nie należałoby wprowadzić w tym 
wypadku jakiejś jednolitości kształtów i 
barw owych tabliczek? Np. amina trocka 
ma nowiusieńkie tabliczki blaszane białe 
(z literami czarnymi), sąstednia zaś amina 
rudziska czerwone (z liferemi białymi) 
itd. Słowem, po kolorze tabliczek można 
się tam orientować na terenie jakiej gmi- 
ny człowiek się znajduje. 

Coś podobnego było do niedawna z 
numerami rowerowymi, kiedy to każdy 
powiat miał swój kolor, klóry co roku 
zmieniał. 

Moim zdaniem — ujednostajnienie 
kształłu oraz koloru owych tabliczek na 
domach- wiejskich nikomu w niczym nie 
zaszkodzi, przy tym należałoby ustalić 
odpowiedni materiał na nie, by jak naj- 
dłużej wytrzymały i by napisy były czy- 
telne. 

naszych dróg publicznych. Obl:czenia 
mogą posłużyć niekiedy za zagadkę ra- 
chunkową. Tak np., idąc z Wilna traktem 
raduńskim załrzymujemy się przy skrecie 
drogi do Skorbucian, gdzie napisano jak 
wół na drogowskazie (z rażącymi błęda- 
mi): Do Wilna 22 km, do Rudnik 8 km 
Idziemy dalej, mijamy Popiszki, Mikaszu- 

ny i zatrzymujemy się tuż koło gajówki 
na Wojrze. Na drogowskazie czytamy: 
Do Wilna 29 km, do Rudnik 5 km, czy'— 

różnica między pierwszym a drugim ob- 
liczeniem odległości wynosi 4 km. Co to 
znaczy, nie wiem. 

Na „deser* opowiem o przygodzie, 
jaką miałem w czasie powrotu do domu 
przez Puszczę Rudnicką. 

Było już po północy. Nagle słyszę w 
głuchym lesie kwiczenie prosiaka. Co u 
licha, o tej porzeł A może to myśliwi wa- 
bią wilków? — pomyślałem. ldę jednak 
na przód. Świecę latarkę i znajduję przy- 
wiązane do sosny prosię. Ale co to ma 

Dziś Tytusa I Rygoberta 

  

| SIYCZEŃ 
4 | Jutro Teles ors, Symeona 

||] Wschód słońca — g. 7 m 44 

__Wiorek | Z.chód słońca — g. 3 m.03 

Sposirzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wilnie dnia 21. 1938 r. 

Ciśnienie 768 

Temperatura średnia — 14 

Temperatura najwyzsza — 10 

Temperatura najniższa — 16 

Opad ślad 

Wiatr półn.-wchodni 

Tend.: lekki spadek 

Uwagi: rano pochmurno, wieczorem 

pogodnie. 

NOWOGRÓDZKA 

— Akcja wyborcza do Rady Miejskiej. 
Dzisiaj ogłoszone zostaną przez Główną 
Komisję Wyborczą listy kandydatów na 
radnych w poszczególnych okręgach. 
Zgłoszone zosłały, jak już intormowališ- 

my, dwie listy: chrześcijańsko-muzułmań- 
ska i żydowska. Głosowanie odbędzie się 
w najbliższą niedzielę, tj. 9 bm. 

Obywatelski Komitet Wyborszy rozpo 
czął już akcję mającą na celu pobudzenie 
społeczeństwa  chrześcijańskiego do jak 
najliczniejszego udziału w głosowaniu. 
Także i poszczególni, bardziej ruchliwi 
kandydaci na radnych werbują sobie wy- 
borców. Jak wiadomo, każdy wyborca 
może głosować na tyle osób ile manda- 
tów jest w jego okręgu. Może też wszyst- 
kie swoje głosy oddać na jednego. I tak, 
jeżeli w danym okręgu są 3 mandaty, wy 
borca może wypisać na karłce trzy razy 
jedno i fo samo nazwisko, figurujące oczy 
wiście na liście wyborczej. O takie właś 
nie kartki zabiegają bardziej aktywni kan 
dydaci na radnych. 

— Kurs przysposobienia rolniczego. 
Z dniem 15 bm. rozpocznie się w Sejmiko 
wej Szkole Rolniczej w Kuszelewie k. No 
wogródka roczny kurs przysposobienia 
rolniczego. Do szkoły przyjmowani są 
chłopcy, którzy umieją czyłać i pisać i 
mają 17 lat ukończonych. Bliższych infor- 
macyj udzielają: Zarządy gmin wiejskich 
kiuro Wydziału Powiatowego, no i szkoła 
w Kuszelewie, 

— Jak się jedzie do Lubezy! Z Nowo- 
gródka do Lubczy jechać można furman- 
ką i koleją. Furmanką jedzie się 31 km. 
w ciągu 3—4 godzin, s kolejką 48 km 
w ciągu niespełna 3 godzin. Podróż kolej 
ką jest tańsza, a zimową porą dogodniej- 
sza. Jest jednak pewne „ale“. W wago- 
nach kursujących do Lubczy brak 00. Wia 
domą natomiast jest rzeczą, że nie każdy   

BET AREZZO ZZ TRZZ PETORCZSWP BRE ZA AOWAŹSZYZO NZOZ ZZAZZCCOA ARG SAGA. 

Propaganda narciarstwa 

  w 

  
Grupa strzęlców — amatorów narciarstwa, na kursie narciarskim, zorganizowanym 

przez Związek Slrzelecki w Wilejce, : - 

  
  

  

Teraz parę też słów o „kilometrowaniu” | znaczyć? — biję się w głowę, Postanowi- 
łem czałować tu do świłu, choćbym miał 

zamarznąć. Zresztą rozłożę ogień i dopnę 
swego. Tak też uczyniłem, grzejąc siebie 
oraz prosiaka. 

O świcie spostrzegłem jadące sanie, 
z których wysiadł znajomy organista. Opo 
wiedział mi taką historię: 

—- Proszę pana, ot mój prezent. Jeź- 
dziłem wczoraj po kolędzie i pewien gos 
podarz ofiarował mi tego prosiaka. Po- 
wrót wypadł jednak w nocy przez duży 
las. Prosiak się niecierpliwił i kwiczał na 
całą puszczę, aż uszy bolały. Mógłby zwa 
bić słado wilków, więc zostawiłem go 

uwiązanego przy przydrożnej sośnie na 

chybił trafił, Bo co miałem robić? Dzię- 
kuję panu za opiekę nad biednym zwie- 
rząłkiem i Jedziemy do nas, by rozegrzać 
się nieco. 

Pojechaliśmy I czuliśmy się dobrze. 
To znaczy — ja i... prosiak też. 

Jan Hopko. 

może obejść się w ciągu paru godzin bez 
takiej ubikacji. 

— Więc jak się praktykuje? — zapy- 
tuję interlokutora, kłóry mi o tym zako- 
munikował. 

— Zwyczajnie... 
— To znaczy, że gdy kłoś odczuje 

nagłą potrzebę... mslduje o tym konduk- 
torowi i ów zatrzymuje pociąg. 

— Nie. Konduktor niechętnie zatrzy- 
muje pociąg, chyba, że wszyscy na raz te- 
go zażądają: i kobiety i mężczyźni. Kaz. 

  

LIOZKA 
— Cheinka spóldzielcza. Wzorem lat ub. 

Spółdzielnia Spożywców „Jedność* w Lidzie 
trządziła choinkę dla dzieci swoich « 

ków, asygnując na ten cel 300 zł. Organiza 

cje. tej uroczystości zajęło się miejscowe ko 

In kooperatystek. Wobec ogromnej liczby 

zgłoszonych dzieci (620), podzielono je na 

dwie grupy, urządzając dla młodszych choin 

kę w dn. 29 grudnia ub. r. dła starszych zaś 

36 grudnia. Oprócz tradycyjnej torebki ze sło 

dyczami i makownikiem ze spółdzielczej pie 
karni, wszystkie dzieci otrzymały po dwie 

książeczki z wesołymi historyjkami spółdziel 

czymi. Chwilę rozdania upominków poprze 

dził urozmaicony program widowiskowy, 
przy czym uwzględniono wiek zebranych goś 

ci dając za każdym razem inne przedstawie 

nie Obrazki sceniczne dla młodszej dziatwy 

odtworzyły najmłodsze dzieci z przedszkola 

ZPOK. 
Dla starszych zaś wykonany został przez 

dzieci członków spółdzielni „Jedność” ohra 

zek z „Młodego spółdzielcy” oraz tańce: so- 

lowy i zespołowy. 
Dzięki sprężystej organizacji impreza u 

dała się w zupełności, wywołując wiele ra- 

dości i zawodowolenia i stwarzając pogodny 

I serdeczny nastrój. 
M. M. 

— futro bal akademicki. Jutro 5-go bm. 

wszyscy lidzianie, którzy pragną się dobrze 

zabawić, spotkają się na balu akademickim. 

XIV doroczny bał akademicki urządzamy sta 

raniem T-wa Przyjaciół Młodzieży Akad. od 

będzie się w salach Gimn. Państwowego. Po 

czątek o godz. 21-ej. 

Wstęp za zaproszeniami. Strój wieczoro 

wy. 

NIEŚWIESKA ' 
— Spółdzielnia mieczarska w Sokola- 

fyczach. W nadgranicznej wsi Sokolaty- 

cze, gm. hrycewickiej zwołane zostało 

międzygromadzkie zebranie sąsiedzkie 

gospddarzy, na którym uchwalono zorga- 

nizować spółdzielnię mleczarską. 

— Zebranie OZN w Łani.. W Łani od- 

było się przy udziale 44 osób zebranie 

członków Rady | przewodniczących zes- 

połów gromadzkich Obozu Zjednoczenia 

Narodowego. Obrady prowadził orzewod 

niczący oraanizacji wiejskiej OZN inż. 

Boguszewski, który wygłosił do zebranych 

dłuższe przemówienie. Z kolei utworzono 

4 sekcje, a mianowicie: samorzadowa, 

rolnicza, kulłura'no-oświatowa i handlo- 
wą. Ustalono również termin 20 stycznia 

br. na odprawę wymienionych  sekcyj, 
adzie zostaną przedyskutowane i przyjęte 
plany pracy. 

— Fundusz Pracy” przyznał ostatnio 
15 tys. zł na dokończenie nowowzniesio- 

nego gmachu, mieszczącego dwie 7-mio- 
tlasowe szkołv powszechne w Nieświeżu. 

Przede wszystkim wykończone zostanie 

centralne ogrzewanie, a następnie sale 

gminastyczne. 

DZIŚNIEŃSKA 

-— Śmierć pijaka. 27 ub. m. we wsi 
Stukany, gm. prozorockiej, w mieszkaniu 

Aleksandra Stukena zmarł naale Józef Stu 
kan, lat 65, m-c tejże wsi. Ustalono, że 
zmarły w krytycznym dniu nedużył a'ko 
holu i spadł z krzesła na podłoge, uda- 
rzajac sią w lewa skroń. Był on naloco- 

wym alkoholikiem i upijał sią do utraty 
przytomności. ы 

  

    

Pierwsza w kraju ruchoma poradnia przeciwgružlicza 

Kultura wsi wileńskiej 

ze składanym  renfgenem 
i własnym napędem elektrycznym, własność Powiatowego Towarzystwa Przeciwgruź 
liczego Wileńsko-Trockiego. Należy zaznaczyć, że w ciągu osiałniego okresu 
w 20 szkołach wiejskich na terenie wymienionego powiatu, przeprowadzono bada- 
nia za pomocą rentgena i prób luberkulinowych chorych dzieci w wieku szkolnym, 

Baa. 

PARANJIWICKA 
— Baranowicki Świat pracy or- 

ganizuje się. Oibvło się ostatnio 
zebranie zarzadów organizzcyj: S-0- 
warzvszenia Urzędników Państwowych, 
Zw. Nauczycielstwa Polsk, Zw, Pra- 
cowników Skarbowych, Zw. Pracow- 
ników (be pieczeń $>0 ecznvch, Zw. 
Dracown. Miejskich, Zw, Pracown. 
Pocztowych, Zw, Pracown Teletech- 
niecznvch, Zw, Urzędników Koleiowych, 
Zw. Niższych Pracowników Poczt i Te- 
legrafów i Zw. Pracowników Adm ni- 
stracii Wojskowej, 

Zebrani jednomyślnie postanowili 
powołać do życia na terenie miasta 
i powiatu Centralna Komisię Porozu- 
miewawczą z tyn, że do Komisii wej- 
dzie po dwóch przedstawicieli każde- 
qo z wvżej wymienionych związków. 
Komisja została powołana do życia. 
jako odpowiednik Czntralnej Komisii 
Porozumiewawczej w Warszawie, za- 
daniem której jest koordynacja pra: 
tak zawodowych, jak i społeczno-qos- 
podarczych oraz kulturslno-oswiat'o- 
wych w oparciu o dekla-a:i» Zwią7- 
ków Pracowniczych z dnia 10 wrzeš- 
nia 1936 r. ` 

Komisja Porozum'ewawcza w Ba- 
ranowiczach postanowiła zwołać wa - 
ne zebranie wszystkich członków, 
zrzeszonych w powyższych zwiazkach, 
na 4 styczna w lokalu Ogniska na 
godzinę 18-tą. Opracowano szereg 
wniosków. 

Wnioski te, po przedysk"towan'u 
i uchwaleniu przez Walne Zebranie 
odpowiednich rezolucyj, zostaną prze- 
słane do Centralnej Komisji Porozu- 
miewawczej w Warszawie jako ma- 
<eriał na Kongres Związków Pracow- 
niczych, majacy sie odbvć w War- 
szawie w dniach 16 i 17 stycznia 
1928 r. W. B. 

BRASŁAWSKĄ 
— Męki podróżnych. Czas by już 

bylo, aby podróżnym z Brasławia i okolic 

umożliwić kupno biletów na dalsze trasy na 

msejscu wyjazdu, by ich nie narażać na nie 

pizyjemności w czasie podróży. Można w 

Brasławiu kupić bilet tylko do Dukszt. Nie 

wiem, co może być tego powodem. Wysiada- 

my w Duksztach. Jest nas pasażerów «koło 

4) Urzędnik sprzedający bilety zdążył przed 

odejściem pociągu załatwić z 7 pasażerów, 

reszta zdenerwowana do ostatnich granie 

wsiada bez biletów do pociągu po to, by ze 

trony p. p. urzędników 

przyjeniności i dodatkowe koszta. Trudno 

tym p. p. urzędnikom zrozumieć, że to nie 

nasza wina. 3 

Chcąc nie chcąc trzeba znowu w Wilnie 

wysiadać i kupować biłet jak to jest przy- 

jemne — o tym tylko podróżni wiedzą. Moż 

naby temu zaradzić — zwiększając w Duksz 

tuch personel w okresie świątecznym. 

Może by również kompetentne władze za 

jęły się sprawą sprzedaży biletów na dalsze 

trasy z .Brasławia- 

Schaibe Tadeusz 

Adres: Maciuliszki, p. Plusy, pow. Brasław. 

MOŁODECZAŃSKA 

— Piękny czyn policji lebiedziewskiej. W 

dniu 24 grudnia b. r. na posterunku P. P. w 

Lcbiedziewie panował ruch.  Posterunkawi 

biegali, znosili jakieś pakunki. Każdy z nich 

b,! uśmiechnięty, zadowolony. Widać, że 

przygotowywali, jakieś przedsięwzięcie tw 

dodatku miłe. Podchodzę zaciekawiony i mó 

wię: 

*— Panie komendancie Budziak, coś u Was 

za wesoło. 

— Tak — słyszę odpowiedź — jedziemy 

zawieźć biednemu podarunek na wigilię. 

— Gdzie? — O czternaście kilometrów 

stąd. 
— Czy nie mógłbym pojechać z wami? 

— Ależ proszę bardzo! 

Czas nagli, trzeba się śpieszyć bo i w nas 

wigilia w domu. Jedziemy szybko. coraz wie 

cej w pustkowie, coraz więcej w las. Zanie 

pekojony pytam. czy nie zbłądzimy, bo tvle 

tćżnvch dróg i do tego ciemna. 

Wytrawne oko posterunkowego dobrze   

widzi drogę. Po dwóch godzinach jazdy sta- 
jemy u celu. * 

Ziemianka przykryta cała śniegiem, jed 

ne okienko małe, przez które słabe świateł- 
k» widać, a dokoło pustka i krzaki. Zsiada 

my, stawiamy konia, wchodzimy do chaty 

Alroszczyka Antoniego. 
Posterunkowy stawia jeden, drugi, trzeci, 

czwarty i piąty pakunek. Rozwija,-daje ua 

vbranie, daje wojłoczki dla dzieci. które są 

w jednej koszulinie. Ojciec nie wytrzymał, 

zsczął płakać, dziękować. 

Cześć wam panowie posterunkowi. Speł 

u'liście czyn naprawdę szlachetny. 
Lebiedzianin, 

— Opór sekwestratorowi. 30 ub. m. 
o godz. 10.45 Josial Rajchelson, zam. w 
Motłodzcznie (3 Maja) i żona jego Chana 
siawili czynny opór sekwestratorowi Urz. 
Skarbowego w Mołodecznie Marianowi 
Pardajowi przy zajmowzniu maszyny szio 
psrskiej za zaległe podatki. Po przybyciu 
asysty z posterunku w Mołodecznie Raj- 
chelsonowie uiścili należność na ręce te- 
goż sskwestrałora, który odstępił od zają 
cia maszyny, a przeciwko Rajchelsonom 
wniósł skargę za czynny opór przy wyko- 
nywaniu czynności służbowych. 

WILEJSKA 
— K. O. P. urządza „Choinkę*, 

W czasie od 1 do 23 stycznia we wszyst- 

kich oddziałach pow. na terenie powiatu wi- 

lejskiego odbędą się uroczystości choinkowe, 

pcłączone ze wspólnym opłatkiem. 

Na program złoży się zapalenie choinki, 

przemówienia okolicznościowe, łamanie się 

opłatkiem, śpiewaniem kolend, pokazy i po 

pisy poszczególnych zespołów, gawęda „Cho 

inka dawniej i dziś” rozdanie upon.inków, 

śriewy piosenek żołnierskich i hymn strzele 

cki 

Upomninki będą rozdawane w formie ksią 

że, broszur i kalendarzy KOP. 

W powyższych uroczystościach wezmą u 

lział oddziały strzelczyków, hufce P. W., 

Związek Strzelecki, Krakusi, Organizacja 

Młodzieży Pracującej, rodzice strzelczyków, 

łelegacje Zw. Rezerwistów, Straży Pożar- 

nvch, oraz przedstawiciele KOP, Rodziny 

Wojsk., samorządów, nauczycielstw i t. p. 

Choinki w poszczególnych  miejscowoś- i 

ciach odbędą się w następujących  termi- 

nach: 
Sieledczyki — 1 stycznia, Wojstom — 2 

stycznia, Kurzeniee — 2 stycznia, Radoszko 

wicze — 2 stycznia, Parofianów 4 stycznia, * 

Dckszyce 5 stycznia, Wilejka 6 stycznia, 

(mieździłów — 6 stycznia, Dubrowa 6 stvez 

nia, Pelikszty 6 stveznia, BvAžki 6 stycznia, 

Dołhinów 7 stycznia, Krasne 7 stycznia Frzy- 

wicze 9 stycznia, Olkowicze 9 stycznia. Wia- 

ryń 9 stycznia, Kniahinin 9 stycznia, Bryckł 

9 stycznia, Bakszty 15 stveznia, Olechnowi+ 

cze 16 stycznia, Raków 23 stycznia. 
W. R. 

— Tran dla biednej dziatwv. Powia- 

'owy Komitet Pomacv Zimowsi Dziec'om 

nrzy ponarcii  Pniskiaqo Czerwonero 

Krzyża zakunił 400 li'rów fronu i rozdał 

по po!rzebwiacej dziatwie na terenie po+ 

wiatu wilejskiego. 

  

GRODZIEŃSKA 

— Na FON. W dniu 31 grudnia ub. r. 

starosta powiałowy grodzieński przvial 

delegację prawosławnego brac'wa sofij- 

skiego w osobach ks. Szhajdowskieno 

i inż. Gier=*'mowa, która wręczyła kwołą 

zł 100 na FON. 

хэераремяьсвьсветьетитит лРчр Ą 

Za 5 groszy dziennie ž 

możesz mieć to. co daje teatr. kino, 
okręt itd, bo książkę z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. SagieHońska 10. Tel. 13.70 

Ostatnie nowości — klasyczn* — lite- 
rutura szkolna — naukowa. 

Czynna od 11 do 19 godz. 
Kaucja 3 zł. — Abonament iniesięczny   t zł 50 gr. 
Okazy jnie do nabycia: || Rymosicz 
i Święcicki: Prawo cywilne Ziem 
Wschodnich — T. X. Część I (3 ta 

my) — 2) Encvklopedia Gulenberga 
(20 tomów). 
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„KURJER” (4324) 

Г MóLAKÓÓWYI 
do EBerezy Kariuusi<iej 

„Kurjer“ byl tym pismem, któ- 
re pierwsze na swych łamach za- 
mieściło rewelacyjne reportaże o 
„zakulisowym žyciu“ niektórych 
dobrze zna ych w Wilnie klubów, 
w których po nocach organizowa- 
ne były hazardowe gry w kaity, 
gdzie kwitły „Makao*, „Chemin de 
fair“ i inne zakazane gry. 

Lecz jeszcze przed ukazaniem 
się tych rewelacyj na łamach na- 
szego pisma do władz bezpieczeń- 
stwą publicznego nieustannie na- 
pływały ANONIMOWE I IMIENNE 
SKARGI RODZIN, A SZCZEGÓLNIE 
ŻON OSÓB, WLIĄGNIĘTYCH W 
SZPONY HAZARDU. 

Skargi te opowiedziaty nie jed- 
ną tacedię życiową. mówiły o nie 
jednym rozbitym ognisku domo- 

=wym, O nie j*dnym nieszczęściu. 
Nie pozostały one bez echa. Wła- 
dze bezpieczeństwa publicznego 
dokładały wszelkich starań, by zni- 
szczyć zło i wypienić, zakazany 
prawem a potajemny hazard kar- 
<ianv, który kwitł w najlepsze w 
klubach i prywatnych mieszkaniach, 
zw. „TAJNYM! DOMAVWI GRY*. 

Prowadzac dochodzenie w tej 
Snrawie, władze stwierdzity, że ist- 
nieje w Wilnie grupa osób, 7AWO- 
DOWYCH ORGANIZATORÓW GIER 
H *ZARDOWYCH. Grupa ta w ciągu 

szeregu lat, zakładała coraz to no- 
we lokale gier hazardowych. Walka 
dyła trudna i narazie mało sku- 
'eczna, 

Paotajemne „hazardownie* po- 
sladaty swych „naganiaczy”, którzy 
pod rozmaitymi pretekstemi zwa- 
biali do potajemnych klubów ii „taj- 
hych domów gry* naiwne Osoby. 
Tam ofiarv ZGRYWAŁY SIĘ DO 
NITKI, RUJNUJĄC DOSZCZĘTNIE 
SWE FODZINY. 

> Po ziikwidowaniu przez władze 
bezpieczeństwa w niektórych klu- 
bach gier hazardowych, jak np. 
w „Klubie Myśliwskim", „Klubie 
Emerytów Kolejowych* i t. d. zto 
nie zostało doszczętnie zniszczone. 
Po krótkich przerwach hazard kar- 
Ciany znajdował sobie locum na 
terenie nowych Klubów, a įedno- 
cześnie powstawała coraz większa 
iłość „tajnych domów gry”, miesz- 
czących się w prywatnych miesz- 
kaniach, z którymi walka była jesz- 

cze bardziej utrudniona. 
+ Policja niejednokrotnie likwi- 

dowała poszczególne „tajne domy 
s: ‚ №е przynosiło to jednak po- 
acanego skutku, a skargł żon i 

policja zatrzymała czterech naj- 
bardziej znanych w Wiin'e organi- 
zatorów tych gier, a mianowicie: 
KONSTANTEGO  JUCHNIEWICZA, 
JÓZEFA RYMKIEWICZA, ALE<«- 
SANDRA  DULKIEWICZA ORAZ 
FRANCISZKA PAWIELA. : 

Dowiadujemy się rowniež, Ž 
jest to tylko 1-sza partia. Władze 
bezpieczeństwa, które postanowiły 
tym razem radykalnie wyplenić 
kwitnący w Wiinieh-zard w karty, 
Zdecydowzne są nie POPRZESTAĆ 
NA TYM. W NAJBLIŻSZYM C7A- 
SIE NASTĄPI WYSŁANIE DAL- 
SZYCH PARTYJ NIE TYLKO OR- 
GANI7ZATORÓW GIER HA7ARDO- 
WYCH, LECZ STAŁYCH BYWAL- 
CÓW POTAJEMNYCH KLUBÓW 
I TAJNYCH DOMÓW GIFR. + 

Z zesłanych szczególnie znanym 
       

    

RETRO ZE = TTE 

KRONIKA 
WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
teki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
S-ów Chomiczewskiego (W. Pohulanka 
25); Miejska (Wileńska 23); Turgiela i 
«Przedmiejskich (Niemiecka 15); Wysockie 
go (Wielka 8). 

Ponadło stale dyżurują apieki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22), 

  

  

KOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępna 

Telefony w pokojach 
TDL GE ON 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszursędny — Keny przysiępne. 
Teleinny e „nkajach Winda osnbowa 

  

  

      

AKADEMICKA 

— Zarząd Akademickiego Oddziału 
Zw. Strzeleckiego w Wilnie niniejszym 
podaje do wiadomości członk. Oddziału 

Walne Zebrnaie Oddziału o godz. 15,36 
w pierwszym terminie i o godz. 16 w dru 

-gim terminie, w lokalu własnym przy ul. 

  

iż w dniu 16 stycznia br. odbędzie się | 

był ze swej szkodliwej działalności 
Franciszek Pawtel, u którego w. 
mieszkaniu, jak donosimy na in- 
nym miejscu, znowu wykryto po- 
tajemny „don gry*. Pawiel był już 
niezliczoną ilość razy notowany 
i trzykrotnie karany za potajemny 
hazard. 

Należy zaznaczyć, że jest to 
pierwszy wypadek w Polsce zesła- 
nia do miejsca odosobnienia zawo- 
dowych karciarzy. 

Wiadomość ta rozeszła się wczo- 
raj wieczorem w zainteresowanych 
kołach naszego miasta lotem bły- 
skawicy, osiągając ogromny efekt. 

Sadzić naeży, ze RADYKALNA 
AKCJA WŁADZ BEZPIECZENSTWA 
tym razem niswątpl wię Odn'esie 
pożądany skutek, (c) 

nikatach rozsylanych do poszczególnych 

Sekcyj. я 

— Zarząd Towarzystwa PrzyjacėH Dzie 
ci w Wilnie składa najserdeczniejsze 
podziękowanie ks. Piotrowi Śledziewskie 
mu oraz wszystkim ofiarodawceom za of'a 

rę w sumie zł 110 na cele T-wa Przyjaciół 

Dzieci w Wilnie, złożoną w dn. 19.XII 

1937 r. w kościele Św. Ignacego. 

NADESŁANE 

— Zarząd Związku Zawodowego Ro- 
botników Przemysłu Drzewnego Z. Z. Z. 
(sekcja Dykty) składa serdeczne podzięko 
wanie Dyrekcji Zakładów Przemysłu Dyk- 
towego A. Rochlin i S-ka Oddział w Wil- 
nie w osobach p. szefa A. Rochlina i dy- 
rektora D. Szenuklera za umożliwienie ro 
bołnikom zakupów świątecznych w posta- 
ci artykułów spożywczych po cenach hur 
towych przez udzielenie długotermino- 
wych awansów. 

Jednocześnie Zarząd Związku dzięku 
je za pomoc techniczną w postaci lokalu 
fabrycznego oraz siły pomocnicze, 

Gfiary 
P. Wanda Pełczyńska zamiast życzeń no- 

worocznych składa na rzecz Tow. Opieki nad 
Dziećmi na ręce pani A. Wysłouchowej — 

10 złotych. : : 

Робг'ексшате 
JWPanu hr. Benedyktowi Tyszkiewiczo- 

wi z Wiały s«łąda Zarząd T-wa Przyjaciół 

Ogrodu Zoologicznego w Wilnie. najgoręt- 

sze. podziękowanie .za hojny dar w postaci 

łani „Basi*”, pary czarnych danieli — ofia- 
rowanych Ogrodowi Zoologi znemu w Wil- 

nie. NZ 

7 

Opieczetowan'e [okali Litewskiego Т-а 
‘ šw. Kazim'erza. 

Kuratorem zawleszonego T-wa — adw. S. Wilanowski 

Jak donosiliśmy decyzją władz 
bezpieczeństwa publicznego rozwią- 
zane zostało litewskie T-wo św. Kazi- 
mierza. 

W związku z tym policja opie- 
czętowała w Wilnie wszystkie lokale 

wincji. W Wilnie opieczętowano trzy 
oddziały oraz centralę przy ulicy 
Wielkiej 12. 

Kuratorem do zarządzania mająt- 
kiem zawieszonego towarzystwa, wyz- 
naczony został przez Starostwo Grodz- 

oraz m:jątek ruchomy i nieruchomy | kie, jak się dowiadujemy, adwokat 
tego towarzystwa w Wilnie i na pro- | Stefan Wilanowski. 
  

Nowe opłaty za ogłoszenia 
o rojest acjl stow: rzyszeń 

W nr 87 Dziennika Ust'w z dn. 
20.XIL.37 r. ukazało się rozporządze- 
nie Ministra Spraw Wewnętrznych, 
ustalające nowe opłaty za ogłoszenie 
o re'estracji stowarzyszeń. 

Na uwagę zasługuje fakt obniże- 
nia op'aty za rejestrację stowarzyszeń 
kas pożyczek bezprocentowych, które 
zamiast dawnych opłat 30 zł za ogło- 
szenie o rejestracji, a 20 zł za oglo- 
szenie o zmianie statutu, obecnie wy- 
noszą za ogłoszenie o rejestrecji tyl- 
ko zł 10, a za ogłoszenie o zmianie 
statutu—5 zł. 

Rozporządzenie to daje możność 
zbiorowego ogłaszania rejestracji zmian 
statutów kółek rolniczych i kół gos- 
podyń wiejskich oraz ich związków, 
ochotniczych straży pożarnych i kas 
pożyczek bezprocentowych, które do- 
stosuą swoje statuty do statutu wzo- 
rowego lub jednolitego w ciagu jed- 
nego roku od ustan wienia fla nich 
takiego statutu, W tym wypadku o ile 
ogłoszenia te dotyczyć będą co naj- 
mniej 10 stowarzyszeń — opłata zo- 
stąła ustanowiona w wysokości I zł 
30 gr od każdego stowarzvszeria. 

Pozporzadzenie to weszło w życie 
z dniem 28.X1I,37 r. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

— Dziś, we wtorek dn. 4-stycznia o godz. 
8.15 wiecz. „Jan* — doskonała, zabawna ko 
media współczesna w 3 aktach Wł. Ras Fe- 
kete'go, w premierowej obsadzie. 

— Baja w Teatrze na Pohulanee. W 
czwartek, dn. 6 stycznia o godz. 12.15 w poł 
odegrana zostanie przepiękna, nrożma'cona 
tańcami i muzyką, baika p. t. „Dzieci ;ana 
majstra”, Ceny propagandowe. 

— Popnłudniówka. W czwartek, da. 6 
sivcznia, przedstawienie popołudniowe o g. 
115 — wypełni współezesna sztuka w 3 ak- 
tach M. Morazowicz Szczepkowskiei p. t 
„Waląey się sdom*. Ceny propagard2w2 

„TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Dziś po raz czwarty wesoła „Rewia 

RADIO 
WTOREK, dnia 4 stycznia 1938 r. 

6,15 Kolęda; 6,20 Gimn. 6,40 Muzyka; 7,00 

Dziennik por. 7,15 Muzyka z płyt; 8.00 Przer 

wa. 11,57 Sygnał czasu i hejnał; 12,03 Audy- 

ej» połudn. 13,00 Wiadomości z miasta i pra 

wincji; 13,05 „Jak pracował ruchomy Uni- 

wersytet Ludowy Polskiej Macierzy Szkoł- 

nej” — reportaż  lózefa Nowogródzkiego; 

14.15 Operetki zeszłego wieku; 11.00 Newoś- 

c: muzyki lekkiej; 14,25 Nasi pisarze: W, 

Reymont „Z ziemi chelmskiej“; 14,35 Muzy- 

ka popularna; 14,13 Komunikat Zw. KKRO; 

1145 Przerwa; 15,30 Wiad. gospod. 15,15 Za- 

gndki muzyczne — audvcja dla dzieci; 15.05 

Przegląd aktualności finansowo-gospodsrcz. 

tv.15 Mikołaj  Rimski-Korsakow: Kwintet 

R-dur; 16,50 Pogadanka: 17.00 Kraj pustyni 

i bogactw — odczyt; 17.15 Koncert rozrywk. 

17.50 Mikroskonijne żyjątka pod lodem — 

pcgad. 18,00 Wiad. sport, 18.10 Chwilka N- 

tewska w jęz. polskim: 18,20 „Twórczość 

wedlug recept sowieckich" — felieton Fite- 

racki Czesława Zgorzelskiego; 18,20 Koncert 

sclistów; 18,50 Program na śradę; 18.55 Wil 

wiad, sport. 19,00 „W modrzewiawem dwor 
ku” — wieczór lietracki; 19.30 Polska twór< 

cześć chóralna: 19.50 Posadanka; 2000 „Tań 

ce nolskie Zofii Strvienskiej“ — audveis; 

20 15 Dziennik wiecz 20.55 Pogadanka: 21.90 

Kancert symf. w wvk. orkiestry pod dvr. Cz. 

Tewickiego z udziałem Stanisława Szninal- 

<kiego-— fortepian: 2200 Mnzvka tanerzna; 

22 50 Ostatnie wiad. 23,00 Muzyka taneczna; 

23 30 Zakończenie. 

ŚRODA, dnia 5 stycznia 1938 r. 

6,05 Kolęda: 6,20 Gimn.; 6,40 Muzyka; 

700 Dziennik por. 7,15 Muzyka; 8.00 Urzer- 

wa: 11,57 Sygnał czasu i hejnał; 12.03 Audv- 

cja połudn. 13,00 Wiadomości z miasta i pre 

w-neji; 13,05 Chwilka lilewska; 13,15 z mu- 

zyki skandynawskiej; 14,090 Nowości muzvki 

lekkiej: 14,25 „Z ziemi chełmskiej" — WŁ 

Reymonta; 14,35 Muzyka popularna; 1445 

Przerwa; 15,30 Wiad. gospod. 14 15 Brazvlij + 

skie bichos — pogadanka dla dzieci; 16.00 

„Cczmy się mówić”; 16,15 Koncert rozrywke 

sy; 16,50 Pogadanka; 17,00 Ustrój państwa 

a przyszła wojna — odczyt; 17.15 Recital 

skrzypcowy Zdzisława Ressnara; 17,50 Po- 

życzka na słowo — pogadanka: 18.00 Wiad. 

sport.: 18,70 „Hutnictwo na Wileńszczyźnie” 

—. pogadanka; 18,20 „Niesamowity dom* — 

słuchowisko w opr. i wyk. akademickiego ze 

o ielkiej Sylwestrowa” przyjęta przez rozbawioną pa- įtnych“; 18,5 ь 

:‚1 Szkodowanych naplywaly w dal- Wielkiej 68 m. 4-a, 3 bliczność rzęsistymi oklaskami. z S NE as 

ym ciagu. 
Nad całością czuwa utalentowany reżys:" SZARM Ц. wiad. sport.; „Zi 

końcu, władze bezpieczeń- 
w chcac wyplenić z korzeniem 
ow odnictwo s,, eczne ZDECY- 
TOM ALY SIE ZES AL ORGANIZA- 
> RÓW POTAJEMNYCH GI RHA- 
SCR nų XCH W KARTY DO MIEJ- 
Ž NIENI 
KARTUSKIEJ, + kė 

Weczoraj —jak się dowiadu jemy— 

LEON MOENKE 

Stawka o życie 
DECYZJA. 

a „zirytowany. Z przytoczonej powyżej roz- nym, z dzieckiem półtorarocznym? Jechać na za- Najważniejszym było zdobyć dla/ siebie swobo« a 
2 s wynikało, że po przybyciu do Ałma Aly będę przepaszczenie, nieodzowne w warunkach wygna- dę ruchu, tzn. ulokować gdzieś dziecko. „, _. 8 

Jewiadoj za wszelkiego rodzaju ` W naszej obecnej sytuacji, oddanie go na pewien : 
Uświad, 

portow. 

m. Ž "e porachunki: 

ze mnie 

kich praw, a przede Rzy 

a więc i do życia, 

zdychania z głodu, 

torium Kazakstanu. 

Ze ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ 

— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR., poda 
je do wiadomości swych członków, że w 
dniv 4 stycznia 1938 r., o godz. 18-ej w loka 

lu związkowym ul. Orzeszkowej 1l-a m. L., 
rozpoczynają się wykłady i zajęcia na sta- 

łyn. kursie wojskowym Koła, które: odby- 

wać się będą w terminach każdorazowo po   
omiłem sobie, iż chcą mię cichaczem wyeks- 

ca. ac z Moskwy, by w Ałma Acie, owym cichym 

4lku Świata, daleko od tych, którzy mię znają, 

wydalić z partii i, że 

Ba Eebodzenie burżuazyjne, uczynić 

м — człowieka pozbawionego wszel- 

stkim prawa 

pozostawiając mi jedynie prawo 
lecz i to ograniczone do... tery- 

dswanych do wiadomości w prasie i komu 

  

niespodzianki, 

do pracy, 

  
zmu“, 

obowiązuje 

  

3) do Polski chociażby dziecko — rozwiały się jak dym. 
O tym, by babcia przyjechała jako inturystka i 

zabrała dziecko nie można było nawet marzyć, Alma- 
Alta — ten worek, grzebał wszelką nadzieję. 

Co robić?1 > 

Jechać na wygnanie — z żoną w stanie odmien- 

nia sowieckiego? 

A może pozostawić rodzinę w Moskwie, gdzie 

żona miała pracę i uciekać samemu? 

O, to byłoby wszędzie, t. zn. w Świecie kapitali- 

<  stycznym jedynym wyjściem, lecz nie tutaj, nieste- 

ty, nie w Związku Sąwieckich Republik Socjalistycz- 

nych. 

Tutaj jednak, w XX stuleciu, w „krajn soejali- 

obywateli-rohotników i włościan 

zbiorowej 
„wolnych 

prawo  odpowiedzialności 

  K Wyrwicz - Wichrowski. 

— Jutro grana będzie wspaniała operet- 
ka Kalmana „Diabelski jeździec". Ceny zn:- 
żene. 

— Czwartkowe widowisk» w „Lntniś, W 
czwartek Teatr „Lutnia" czynnv będzie trzy 
krotnie, a mianowicie: o godz. 12 w poł. gra- 
n» będzie widowisko dla dzieci, według An- 
dersena „Królowa Śniegu*, o godz. 4 popoł. 
„Piabelski jeździec", o godz. 8,15 przeza- 
bzuwna „liewia Sylwestrowa. 

nością. 

w państwie 

  fragment z powieści Andrzeja Struga „Miliar 

Av“; 1920 Melodie Indii — reportaż: 19.35 

Pemówmy o polskich filmach; 2000 .Re_- 

brrt Schumann* — pog. muz. Stanisława 

| Węsławskiego: 20.10 Recital fortepianowy Ce 

cylii Krewer: 20.45 Dziennik wiecz.: 20.55 Po 

aadanka; 21,00 Koncert Chopinowski; 21.45 

Kwadrans poezii: 22.00 Koncert razrywko- 

wy; 2250 Ostatnie wiadomości; 23,00 Tańcz 

mv: 23.30 Zakończenie. 

  

SKRĘPOWANI. 
Na załatwienie spraw, związanych z wyjazdem, 

dano nam dziesięć dni. Termin niezbył długi. Lecz już 

zawczasu, przewidując wszelkie niespodziane okoli- 

czności, zacząłem się do nich przygotowywać i stop- 

niowo likwidować nasz pobyt w Moskwie. 

czas do rąk, budzących zaufanie, było palącą koniecz- 

O powierzeniu dziecka znajomym lub przyja- 

ciołom — o takim prostym wyjściu z sytuacji gdzieś 

„kapitalistyeznym“, 

tu mowy być nawet nie mogło. To by pociągnęło ad- 

danie swych przyjaciół w ręce GPU, jako swych 

sprzymierzeńców. 3 
W takich warunkach jedynym wyjściem było 

„ulokować je w jakimś wzorowym zakładzie dziecię- 

„faszystowskim, 

R
 

ZE
S 

ZE
W 

ona 

    

k 

(„krugowaja poruka“), jak w czasach Średniowie- 

cza i w starożytności obowiązywało niewolników 

i poddanych. Tutaj za czyny jednostki odpowiada 

cała rodzina, którą pozbawiają praw, zsyłają na wy- 

gnanie, pakują do więzienia. ' 

W takich warunkach uciekać samemu, byłoby 

równoznaczne: ze skazaniem żony na szereg niesz- 

część — więzienie, długie lata wygnania w najdal- 

sze zakątki Azji Sowieckiej. Co się wówczas stanie z 

nią i z dzieckiem?! 

Rozpacz mię ogarniała na samą myśl o tym. 

Nie! Fo nie jest wyjście z sytuacji. 

Ulokować dziecko, chociażby na pewien czas, 
gdzieś w Moskwie i natychmiast, niezwłocznie ucie- 

kać z żoną — olo koncepcja, która się wyłoniła prze- 

de mną, jako całkiem wyraźna, jedyne i nieodzowne 

wyjście z obcenego położenia. 

Ucieczka z Ałma Aty jest niemożliwością. Na za- 
chód, a raczej na północny-zachód, do Moskwy 5 i pół 
dnia podróży pociągiem pośpiesznym po jednej jedy- 
nej linii kolejowej Nic łatwiejszego, jak złapać tutaj 
zbiega. Na północ — Sybir. Na wschód — Tiań-Szań 
I pozbawione wody pustynie Zachodnich Chin, dokąd 
nawet Chińczycy z Chin Wschodnich jadą magistrałą 
Syberyjską i turksibem. Na południu — Wschodni 
Tarkiestan, Pamir. 

Zaciszny jest to kąłek — to miasto, Ałma Ata] | 
Nadzieja na złożone w tej sprawie zażalenie?... 

Śmiać się można na samą myśl, że kloś móglby mieć 
tak złudne nadzieje. : 

Lecz ja nie byłem usposobiony do śmiechu. 
Moje marzenia — po wyjeździe do Leningradu 

tab Samary zyskać na czasie, a stamtąd w jakikol- 

wiek sposób, legalnie lub nielegalnie wyekspórtować 

cym, by potem, będąc już za granicą, przez Czerwo- 

ny Krzyż sprowadzić do siebie: 

Przed skazaniem mnie na deportację, gdy tylko 

zdałem sobie sprawę z niewyraźnej sytuacji, w ja- 

kiej się znalazłem, już rozpoczęłem odpowiednie 

kroki. 5 

Przyj żłobku amiwersyteckim, oprócz dziennej, 

istniała jeszcze grupa tzw. nocna, do której przyjmo- 

k wano dzieci na całkowitą opiekę. Chciałem więc za 

wczasu wykorzystać możność przeniesienia dziecką 

do tej grupy i wymówić posadę niańce. 

Uczyniłem to w wigilię zawiadomienia mnie o 

„zesłaniu. ; 3 ` 

Lecz i druga strona była „nie w ciemię bita". | 
W.parę dni po pierwszej rozmowie, znów weż 

wał mnie do siebie rektor i oświadczył: 
: (D. c. n.).        



„KURJER“ (4324) 

Lewinson i Rit skazani 
za zamordowanie gangstera 

Wczoraj wznowiono przewód sądowy 
w sensacyjnej, ze względu na spacylicz- 
ne podłoże, sprawie o zabójsiwo „gang- 
stera" „liapoleona”, o której już pisaliś- 
my. Dzień wczorajszy poświęcony był ba 
daniu świadków odwodowych, usiłujących 
wykazać „alibi”* oskarżonych I przemówie 
niu stron. 

Jako jeden z pierwszych zeznaje brał 
oskarżonego, Izaak Lewinson, którego na 
razie również zatrzymano pod zarzutem 
udziału w zabójsiwie, lecz następnie z bra 
ku dowodów zwolniono. Izaak Lewinson 
opowiedział o wieloletniej waśni między 
rodzinami Lewinsonów i Wójcików. Twier 
dził, że Wójcikowie znajdujący się w sta 
łym kontakcie z policją (!] przyczynili się 
do dzisiejszej sprawy, rzucając oskarżenie 
na jego brała i Riia. Miodszy brat oskazż. 
Lewlnsona, jako świadek opowiada, że 
w przeddzień aresztowania jego brata 
upadł z roweru i dotkliwie pokaleczył so 
bie rękę. Zmywając ranę poplamił krwią 
koszulę brała. Stąd te plamy na Jego ko- 
Szul, Adw, Fridman składa wniosek o prze 
prowadzenie ekspertyzy sądowo  lekars- 
kiei. która by mogła stwierdzić, czy plamy 
znalezione na Foszuli ostarżonego I krew 
jego młodszego brata należą do |ednej 
grupy. Sad jednak ten wniosek odrzucił. 

Dozorca domu nr. 43 przy ul. Wielkiej 
Rabinowicz twierdził przed sądem. że kry 

 fyczneji nocy o wvół do dwuvastei otwia 
rał Lewinsonowi bramę. W toku dalszeco 
badania świadka wychodzi iednak na law, 
že dom ten iest prze'šciowy I Lewinson 
móał wyjść ponownie przez inną bramę. 
Świadak opowiada również. że pewnego 
razu przypsdkowo podsłuchał rozmowe 
Wóicika z dwoma osobnikami. Mowa była 
© tvm „jak zakopać lLewinsona”. Sad za- 
rządza konfrontacię świadka z Wó!cikiem. 
Podczas konfrortac| Wóicik twierdzi iż 
Rabinowicz należy da fe] kałoqorii świad- 
ków. którzy za butelke wódki nowiedzą 
Wszwstko. czeno się od nich zażąda. | 

Z kniaj stale przed sadt«m w charakte 
rze świadka wice-prokurator Wolski. który 
onowlada, że w swoim czasia prowadził 
dochadzania w tal sprawie I bvł obecny 
w areszcie centralnym, klady skarłfronto-- 
wana Lewinsaną z dorożkarzem. Prokura 
fo: Walski odriócł wrażenie. Iż darożkorz 

      

CASINO | 
  

większym 

sukcesie 

  

poznał wówczas w Lewinscnie jednego z 

trzech pasażerów, których wiózł krytycz- 
nej nocy na Antokol. Prokurator prostuje 
następnie ustęp aktu oskarżenia, w którym 
mowa, że pies pollcyjny „Mignon”" dopro 
wadzil wywiadowców do letniska, gdzie 
zna'dowali się Lewinson i Ri! w obecności 
prokuratora. Prokurator Wolski przy tym 
nie był obecny. 

Dwie Lelnerki restauracyjki „profesora” 
złodziel wileńskich Liprana  Sołecznika 
utrzymu'ą, że osk. Abram Rit bawił tej no 
cy w ich resłauracyjce I wyszedł dopiero 
nad ranem. 

Identycznie brzmią zeznania 
świadków odwodowych. 

Nasiępnie oskarżyciel w dłuższym prze 

mówieniu, kreśląc spscyficzne dzieje ban 
dy Lewinsonów, utrzymywał, że przewód 
sądowy potwierdził winę oskarżonych I 
domagał się surowego wymiaru kary. 

O godz. 5 wieczorem rozpoczeły się 
przemówienia obrońców. 5 adwokatów 

innych 

  

  ne (c) 

  

„Napolecna” 
pizemiawlalo do godziny 10 wleczorem. 
Obrona w dalszym ciągu obstawała przy 
tezie, že „Napoleon“ zosiai zamordowa 
ny przez członków własnej bandy. 

Dalej replikow"ł prokurator, a oskarże 

ni w ostatnim słowie prosili o uniewinnie- 
nie. 

Późno w nocy sąd ogłosił wyrok, ska- 
zujący Cha'ma Lewinsona na dożywotnie 
w!azienie, a Abrama Rita na 15 lat więzie- 

nia. lc]. 

Us'!o vaja nr Žem 
p'zebć sob'e głowe 
Wczoraj rano, w mieszkaniu swych 

rodziców przy ul. M łosiernej 4. 25 

letnia Liza Poka'urska kilkakrotnie 

uderzyła się nożem w g!owe. 
Rany nie okazały się niebezpecz- 

  

PPSMOSARSKA 
Piękny kolorowy nadprogram. 

B- ODNIEWICZ m. w imie UŁAN KS.ĘCIA JÓTEFA 
Sala dobrze ogrzana 

  

MELIOS | Dziś premiera. 

  

Cud techniki filmowej. 
Najwiekszy film romantvczno-bohaterski 

WIĘZIEŃ m 
(Tajemnica Zamku Zenda). 

Cołman, Madeleine Carrol, Mary Astor, Dauełas Fairbanks įr. 

  

Atrakcja kolorowa i aktualności. Początek o godz. 4-ej. 

RELIOSŚ]| PORANEK 
Dziś o g. 1,30 PSR 

Cenv mieisc. Palknn 75 »r, 

  

„REKORD” w. 6. Cyryński 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
OBDBIORNIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie — 

  

Niecdwcłalnie ostatni dzień Najwyb'tnieiszy film. 
Genialna Luisa RAJNER oraz Spencer TRĄCY w naj- 

ŻYCIE ULICY Piękny 

nadprogram 

  

Kino HAES | Kołosalna powodzenie, Wielka epopea bohaterstwa z czasów 

  

zdobywenia Zachodu Aneryki przez Białych ko onistów 

DANIEL BOON W rol, oł, GEORGE 
OBRIEN i czaru'aca 
H ATHER AYGEL. 

Tysiące Indian. Tysiące plenerów. Napad na osadę. Pale męczarni. wyrafinowane tortury. 
P.ękny kolorowy nadprogram. 
  

Chrześcijańskie kino 

ŚWIATOWID | 
Nejweseisi komicy świzta 
w swej najnowszej 

Pat i Patąchon 
D „Pigk- 

i najlėpszei kreacji >>ED WA UR wis ys mda 6 
treść. Na1 program. AuIUALIA. +Łocz. seansów 3, 5, 7,9, w niedziele i św gta od 1-ej 
  

OGNISKO | Dziś. Film o treści romantycznej pełen humoru i miłości 

WALC NAD NEWĄ 
W rolzch qłównych: Pau! Horbiger, Eliza lillardelle i inni 

Nad program UROZMAICONE DODA (KI. 

  

vocz. sean. © d-ej, w niedz. i Św. o 2-ej. 

Najradykalniejszy środek dla cierpiących na najbardziej zastarzałą 1 największą 

przepukline 
gdy nawet operacje i opaski różnych zagranicznych specjalistów nie pomogły craz 
ws>clkie fałszywe wynalazki n'a pnskutkowały usuwa jedynie specjalista z długelatniq 
prukiyką dla cierpiących ra ru ture za pomoca mojego opatentowan:71 band 
1709. który przynosi prawdzi va pomoc mężczyznom i kobietom. S. KON 

a Nr. 
Warszawa, 

  

Sosnowa 13. PROSPEKTY na ządanie bezplainie. Przestrzegam przed naś aduwn:"tw=m 
mojego środka przez fałszywyca snecjmi'stów Kto zupełnie już stracił nadz'a,ę, znajdzie 

u mnie prawdziwą po'ua*. 

   

  

     

  

    

      

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312. Konto rozrachun 25, Wilno I 
Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 
Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć | —3 po południu 
Administracja: tel 99—czynna od godz. 9.80— 15.30 
Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

    
Wydawnictwo „Kutjer Wileński 50. 2 0, 0, 

    

3-go Maia 6 

  
Oddziały: Nowogródek: ul. Bazyliańska 35 

* Lida, ul. Górniańska 8, tel. 166 
‚ Baranowicze, ul. Ułańska 11 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Slonim, 
Szczuczyn. Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 

# Diuk. RZMICZA, 

bai I Žebrai 
Parter £Q rr. na wszys k'e mielcca 

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie 

‚ z dnla 3 stycznia 19'8 r. 

Ceny za towar średniei handlowej la- 
kości, za 100 kq. paryte! Wn, przy nor 
malne| taryfie przewozowej (le1 za 1070 ką 
'«co wag, St. zał.) Ziemiopłody — w ładun- 

«ach wadonowych, maka 1 otręby—w mniel- 

szych ilościach. W 7łotvch= 
Żyto I stand, 6% g/l 2259 .23.— 

SAME w 6765 2150 22 — 
Pszenica I “TM 27. - 2750 

* Ц a AMI, 2650 27 — 
Jęczmień I „678/673, (kasz) — /— 

® П ‚„ 649 , „ 1875 1975 

> = е 6205, (past) 1775 13,50 
Owies I » 463 „ 2175 2275 

w П „ 445 19.50 20,5“ 
Gryka «602 17.05 17.75 
Mąka pszen. gat. I 0--50 % 47,50 43 - 

э o e LA0=FFG 4105 412 
BĘ „ JI 30—65% 33.25 24— 
э я » ПА 50- 65% 26.—= 27— 
э в „Н б5=70% ° 2250 23,— 
% w  pastewna 1925 2055 

е Żytnia gat, I 0—50% 31— 357 

R "e w I 0—65% 3—= 375 
© » „ П 50—65% 24— 2450 
" „  Tazową do 95% 24— 245 
„ zlemniaczana „Suoerior* 31.50 32,50 

Jtręby pszenne średnie przem. 
stand. 15— 15,50 

» żytnie przem stand. 1350 14— 
Wyka 19 — 20.— 
Lubin niebieski 1375 14.25 
Siemia Iniane b, 90% f-c0 w, S.7. 44,— 44,50 
Len trzepany Wołożyn 1530,— — 1570.— 

= 5 Horodziej 1830,— 1870 — 
с * Traby # 150— 1570— 
Ž «  Miorv 1370.— 1410- 

Len czesanv Horodziej 2040 — — 20°0.— 
Kądzie! horodziejska 152 .— 1540— 
Targaniec moczony 760—  82.— 

» „ Wo!ożyn  930.—  97.— 

ABALAAAAAABAABAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAS 

Kupno isprzedaż 
TYTYVVYYYUS"YRNYYYCYT-F"FYTYPYPYWYVYYYYVTY* 

SPRZEDAM [ub ZAMIENIĘ majątek w 
Litwie Kowieńskiej o pszenna - buraczanej 
£lchie, koło Kiejdan, na nieruchomość w 
Pelsce. Bliższe. szczegóły: Wilno, uł. Arse- 
nalska Nr 6 m. 4 Pawlikowscy. 

     

    

  
CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

„nicą 6 zł. z odbiorem w administracji zł. 2,50, 

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ati agencji zł. 2,50 

     

  
ego 4, tel 

Potajemna Iask'nia 
hazardu 

Ubieqiej nocy policja nacle zła. 
vila się w mieszkenriu Fr. Pawtela 
orzy ul. Tatarskiej 12. 

W mieszkaniu za stołem siedziało 
12 osób, zajętych grą w „Makao*. 

Przeciwko Pawtelowi oraz jego 
gościom spisano: protokół. 

W „szkatu'ce” (kasie) znaleziono 
200 zł. Ponadto pclieja zakwestiono- 
маа 214 kart. (c). 

P.es „Miena” wykrył 
w ększą kradz:eż 

Ubieałego wieczoru wydział śled- 
czy w Wilnie otrzymał wiadomość, 
że w pobliskiej wsi Wierszuliszki do- 
konano wiekszej kradzieży mieca. 

W zwiazku z tum na miejsce wy- 
padku udali się wywiadowcy z psem 
policyjnym „M'gnon*- 

Pies woadł szvbko na trop z!o 
dziei i zaprowadził wywiadowców do 
posesji na Zwierzyńcu, w której zna- 
leziono skradzione mięso. 

Pod zarzutem dokonania tei kra- 
dziežv aresztcwano Mikołaja Gałec- 
kiego i Wł. Sawickiego. (c) 

Wiadomości radiowe 
Dziesiąciolecie Rozgłośni 

Wileńskiej 
W połowie stycznia Rozgłośnia 

Wileńska Polskiego Radia obcho- 
drić będzie dziesięciolecie swego ist 
nienia, W ciąqu tego okresu czasu 
Roząłośnia Wileńska z malej stacyjki 
nadawczej o sile 15 kilowata rozros- 
ła się do rozmiarów dużej 50-kiłowa- 
towej stacii regionalnej, spe'niającei 

poważna misję państwową i kultural- 
ną na północno. wschodnich Kresach 
Rzeczypospol tej. > 

W zwiazku z tym Rozgłośnia Wi. 
leńska przygotowu'e spec'alny pro- 
gram. który transmitowany będzie na 
całą Polske. 

Tańce polskie Zofii Stry'eń. 
skiej zradiofonizowane 

. Wszyscy bez mała znaią kompo- 
zycie Zofii Stryjeńskiei, w których w 
doskonale zamkniętym ruchu uchwy- 
cone zo:tały barwne pary tańczącvch 
kujawiaka, oberka, poloneza р 
Stanisław Broniewski postanewił owe 
malarskie kompozycje przetranspo- 
nować na język muzvczny. Ciekawa 
tę audycję nadaie Rozgłośnia Kra- 

| kowska dnia 4 stycznia o go 1z. 200), 
w ramach cyklu „Historia tańca”, Na 
audycję złozy się strona muzyczna i 
narracyjna. Mutor z, nairóżniejszych 
form i e>ok zaczeronał tekstv opisów. 
dialoaów, czy też fraqmentów ра- 
mietnikarskich, traktujących o tań- 
cach: od Ko'owicza, Czerniawskieqo. 
Brodzińskiego, poprzez Revmota i 
Wyvspiańskieqo, aż do najmłodszej 
„Marcyny“, Kędziory. : 

Biesiada artvstvczsa Rybał- 
tów. Radiowy wieczór literaci 

Dnia 4 stycznia o godz, 19 00 na-. 
dany zostanie ze Lwowa w zasięgu 
oaólnonolskim weczór literacki p. t, 
„Biesiada artystyczna Rvbałtów* w 
opracowaniu Macieja Freudmana i 
Stanisława Rogowskiego. Radinsłu- 
chacze spędzą wieczór „w modrze- 
wiowvm dworze" na in'erasujacej 
dvskusji w gronie młodvch poetów 
Aleksandra. Mirosława, Macieja i Sta- 
nisława. 

    

Otrzymane 
piękne australiiskie 

OPOSY «-- FOKI 
w najwyższym gatunku 

„ Hertrwnia Futer 

Wilno, Niemiecka 37, 
tel. 8-28 *1 piętro)   
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MROZOL- Gąsecki“ 
Oryginalna mašė MROZJL „Gąsec- 
kieao* skutecznie usuwa zaczerwe- 

n'enia, obrzęk oraz znakomicie leczy 
ranki | owrzodzenie powstałe na skutek 

ODMROŻENIA. 
*TTPTTYWYTYTYYYYVYYYYYYTYVYYYVYYTYTVYTYYYYY: 
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A T IN SDI VIT TIT ITT TTT IATA S 
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr 
za tekstem 30 gi, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc: i komunikaty 60 gr. 
Za wiersz jeduoszp. Du tych cen dolicza stę za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
ne 30%/,. Unład agłoszeń w tekście 5-cio tamowy, za tekstem 10-łam: wy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Admiustracja 
»astrzega sobie prawa zm.any terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze” 

| żeń miejsca Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 1 17 — 19 — 

с IEA K S SI ISI STOTIS SIT 

И 
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$ aórroślaski 5 
1 WĘGIEL pierwsz rzęd. Ė 

jakości ž 
į roncernu „PROG <£S*, Katowice r 

waconown i tonowo w szczelnie za- E 
2 mknietych | zaolombowanych wozach E 
į po'eca f rma ž 

` + М. DELL“ E 
2 Biuro: Wiino, Jagiellońska 3, tel. 811 Ė 
į Boczn'ca wlasna i sklady: Kijowska 8 2 

3 tel. 999, — — \ада днагап'омапа & 
į Cenv konkurencvine r 
TYYTYYYTYYTYYYYTTYTYTYTYTYEYYTYYTYYPYPYYYY 

Przetarg 
Apteka Centrali Zaopatrywania Instytu- 

cj' Ubezpieczeń Społecz "c.. niniejszym Og“ 
łnsza przetarg ofertowy na dostawą w Wil-/ 
ni: w ciągu roku 1938 skrzyń ! 'ejowych 
z drzewa sosnowego i skrzynek poczto ych) 
z dyktv. Warunki techniczne orsz przybliżo- 
na ilość skrzyń zninieresawani mocą otrzy 
mać w Aptece Centrali" Zaopatrzenia, Wilno, 
ul. Węglowa Nr. 12. 

Termin składania pisem ych ofert upły- 
wa w dniu 10 stycznia 1938 r. o godz. $ rano. 

AAAAA4SAAASAAAAAAAAASASABAAS SAAAAAAAA AAA 

LEKARZE 
TYYYVYYYTYTYYVTYVYTYYYYYYPYTFYWYYYYYYYYWYĘ | 

DOK TOR "TEL. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Osdynator Szpitala Sawiez Chorohv sk4rne, 
wenervezne 1 kobiece. ul Wileńska Wr. 34, 
tel 18686 Przvin nie ad 5—7 wierz 

  

DOKTOR 

Biumowicz 
shorahy weneryczne. skórne i moczepicio. 6 
ui Wielka 21 te: 021 Przyimuj ©_deodz. 

9 -б ой P 

  

DOKTOR MED. 

„ Zyamunt Kucdrewicz 
chorabv wenerv -zne. skórne marczapłciawe 

ul Zamkowa 15 tel 19860 Przyjmuje w godz, 
ой ® 1 оя 3 

  

NOK TO! 

zeldowicz 
Chorohv skórne, wenervczne, svfilis, narzą: 

dów moczowych od godz $ 1 i 5—8 w. 

DOKTOF 

Zeldowiezowa 
Chorobv kol iere. sk5rne. wenervezne. narzą< 
dów moczowych od godz 12—2 i £4—7, al. 
Wileńska 28 m _ 3, telefon *17 

ABAAAAAAMAAAAAAAAAAAMDAAAAAAAAAAAAAA A AAMAR 

AKUSZERKE 
FWYYYY WYYYTYYYTYYYYYYVYVYYTYVYY 

AKUSZERKA: 

Maria La«nerowa 

  

przyjmuie od godz. 9 ran> do godz. 7 wiecz. | 

1   

  

| 

  
i 

1 
: 

— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul. - 
3-go Maja obok Sądu. 

ABA AAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AS 

Handel i Przemysł 
FYTYTYYYYYYYYYYYYTYYTYYYYTYTYYYVY" + 7Y9YTY 

WYROBY RĘCZNE z „Huculszczy:nv* 
poleca tanio i na ratyr kilimy, włocracze, 
per iery. firanki, kapy, serwetv itp. reczuj 
k:acv, wyroby czeźbione i 'nirusiewate 0 
rar iaki łowieckie. Wilno, il Niemiecka 2. 
Zaduych agentów firma ae wysvła 

   

OAAAGAAŻSŁADŁADAABAADAŁARZAALOBAŁÓR AAAA AŚ 

TFYTYYYYVTVYYYTYY VYW"""YVYYYYTYT TYYTYYYW 

SŁUŻĄCA umiejąca d.brze gotować i 
prać potrzebna. Sosnowa 10 m. £ w godz. 
od 14 do 16. 

SAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAJ AAAASAAAAAAA AAA AAA 

RGZNE 
PYYVYYYTYYYYYYYTYTYYYTYYVY TYYSYYYYTTYYYWYW 

ZGUB. dubeltówkę (Nr. 2793) w dniu 
1 siycznia 1938 r. jady: d.rożką z Iworca 
na Zwierzyniec. Łaskawego znałazce proszę 
Oo zwrot za wynagrodzeniem — ul. Stara 
Nr. 37 m. 1. 

  

Czytelsia „Nowaści” 
Beletrystyka poiska — obca -—- naukowa 

= ektura szkolna 

Kaucja 3 zł. abonament I zł, 50 gr. 

Czynna od g. 11—19.   

  

BEBABEĘGAEEEQD 
  

PRZEMYSŁOWIEC 
KUPIEC pETALSTA 

zyska sobie najlepszą klijentelę 

ogłaszając się w najpopulsrniej- 

szem pismie codziennem 

na Z'emiach Póła.- Wschodnich 

KURJER WILEŃSK 
WILNO ul. Bisk. Bandurskiego tel. 99 
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