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ROK XV. Nr.-322 (4640) 
Pismo nie jest dałowane naprzód 

WILNO, środa 23 listopada 1938 r. 

KURJER WILEŃ/I 
Cena 15 9г 

  

Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

  

Senatorowie powołani 
przez Pana Prezydenta 

WARSZAWA, (PAT). — Zarządze 
niem z dnia 22 bm. Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej na podstawie art. 
13 ust. (2) lit. f ustawy konstytucyj- 

nej i art. 40 ust. (1) ordynacji wy- 
borczej do Senatu powołał na sena- 
torów: 

Prof. dra Kazimierza Bartla, b. se 
natora we Lwowie, Zygmunta Becz- 

kowicza, b. senatora w Warszaw'e, 
Kazimierza Bispinga, b. senatora w 
województwie białostockim, księdza 

Wacława Blizińskiego, prob. w Lis- 
kowie, Włodzimierza  Decykiewieza, 

b. senatora we Lwowie, Jana Dęb- 
skiego, b. posła na Sejm w Warsza- 
wie, Kazimierza Fudakowskiego. b. 

senatora w województwie lubelskim, 
inż. Michała Gnoińskiego, płk. w st. 
sp. w Warszawie, Witolda Grabow- 

skiego, ministra w Warszawie, Erwi- 
na Hasbacha, b. senatora w wojewó- 
dztwie pomorskim, Antoniego Jaku- 
bowskiego, prezesa Zw. Ogólnego Po 
doficerów Rez. R. P. w Warszawie, 
inż. Emila Kalińskiego, ministra w 
Warszawie, inż. Tadeusza '/ Kobyliń- 

_Bkiego, przemysłowca w Warszawie, 
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inż. Czesława Klarnera, przemysłow- 
ca w Warszawie, Bohdana Łepskie- 
80, prof. uniw. w Krakowie, ks. dra 

Ferdynanda. Machaya, prob. w Kra- 
kowie, Mariana Malinowskiego, b. 
senatora w Warszawie, Władysława 
Malskiego, b. sen. w woj. nowogródz 

kim, Bogusława Miedzińskiego, pod- 

pułkownika w Warszawie, Stanisła- 
wa Miłaszewskiego, literata w War- 
szawie, Konrada Olehowieza, publi- 

cystę w Warszawie, Aleksandra Osiń 
skiego, gen. dyw. w st. sp. w War- 

szawie, Stanisława Patka, b. sen. w 

Warszawie, dra Alojzego Pawelca, b. 
senatora w woj. śląskim, Antoniego 

LONDYN, (PAT). — Szereg dzien 
ników angielskich, jak „Daily Mail“, 
„Daily Express*, podaje jako sensa- 
eję, że Hitler zamierza odwołać z Lon 
dynu ambasadora Dirksena. 

Ambasador miałby być wezwany 
do Berlina @а złożenia sprawozda- 
nia o onegdajszych debatach w Izbie 
Gmin na temat sytuacji Żydów w 
Niemczech. Ambasador nie powrócił 
by już do Londynu. 

Dzienniki podkreślają, że Hitler 

zamierza w ten sposób ściśle naślado 
wać prezydenta Roosevelta, który w 
ten sam sposób faktycznie odwołał 
do Waszyngtonu ambasadora Sta-   Romana, ministra w Warszawie, Iza 

aka Rubinsztejna, rabina w Wilnie, 
Halinę Sujkowską, naucz. w st. sp. 
Świętosławskiego, min. w Warszawie. 
w Warszawie, prof. dra Wojciecha 
dra Maksymiliana Wambecka, rolni- 

ka w woj. poznańskim, dra Leona 
Wolfa, starostę we Frysztacie, dra 
Alfreda Wysockiego, ambasadora w 
st. sp. w Warszawie, dra Zdzisława 
Zmigrydera-Konopkę, doc. uniw. w 
Warszawie. 

nów Zjednoczonych w Berlinie. 

Wedlug „Tautos Utis“, gospodar- 
czego pisma litewskiego, rokowania 
handlowe polsko-litewskie mają się 
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Dzienniki angielskie twierdzą, že 
definitywna decyzja powzięta zosta- 
nie przez Hitlera po przestudiowaniu 
całokształtu dyskusji w Izbie Gmin 

Według prasy angielskiej, kamie- 

niem obrazy rządu niemieckiego jest 

  

Mitler odwoła ambasadora z Londynu? 
Kamieniem obrazy — angielski projekt oddania byłej 

kolonii niemieckiej Żydom 
fakt, że premier Chamberlain wystą 

pił w izbie z konkretnymi propozy- 
cjami eo do osiedlenia uchodźców ży 
dowskich z Niemiee w Tanganice, da 
której Niemcy roszczą sobie preten- 
sje, jako do byłej swej kolonii. 

Nowy projekt 
uregulowania sprawy uchodźców 
LONDYN. (Pat.) „Star* donosi, że 

utworzone przez konferencję w F- 
vian londyńskie biuro do spraw u- 
chodźców, którego dyrektorem jest 

desygnowany przez prezydenta Roo- 
sevelta znany prawnik amerykański 

Rokowania handlowe rolsko- litewskie 
roznoczną się 28 b. m.? 

rozpocząć 28 bm., najprawdopodob- 
niej w Kownie. 

  

© PRASOWE 
zaczmie obowiązywać już usł 28 listopada 

WARSZĄWA. (Pat.) W Dzienniku 
Ustaw Nr 89 z dn. 22 listopada 1938 r. 
Ukazał się dekret Prezydenta Rzeczy 
Pospolitej z dn. 21 bm. o prawie pra 
30wym. 

Poniżej podajemy niektóre posta 
nowienia dekretu prasowego. 

Zamiast dotychczasowych 
redaktorów odzowiedzialnych 

«Rozdział 4. dotyczy czasopism. 
Art. 15: 

[1] Na každym egzemplarzu czasopis 

Ma należy wskazać numer kolejny czaso- 
pisma, datę i redaktora. 

(2) Jeżeli ustanowiono kilku redakto- 

tów, należy wskazać wszystkich oraz o- 
kreślić dział, którego każdy z nich jest 
tedaktorem. Gdy działu w ten sposób nie 
określono, albo gdy chodzi o obowiązki 

które nie są związane z określonym dzia 

łem, uważa się każdego z redaktorów za 

tedaktora całego czasopisma. 
Art. 16: 
[1] Jako redaktora można ustanowić 

tylko tego, kto ma prawo rozstrzygać o 
freści całego czasopisma lub działu, któ- 

ty ma redagować. 
(2) Redaktorem może być tylko oby- 

Wafel polski „zamieszkały w państwie i ko 
Izystający w pełni z praw cywilnych i o- 
bywatelskich. 

Kto nie może być redaktorem 
(3) Nie może być redaktorem: 
а) prawomocnie skazany za zbrodnię 

stanu albo za zbrodnię przeciw interesom 
Państwa lub stosunkom  międzynarodo- 
Wym, albo feż za zbrodnię przeciwko bez 
pleczeństwu państwa; 

ы b) UD es za zbrodnię, 
o występek z chąci zysku lub z innych 

niskich udek a 

pienia kosy. "o w ciągu 5 lat od od 
<) Skazany trzykrotnie Prawomocnymi 

wyrokami za zbrodnię lub występek, po- 
pełnione w freści druku w okresie ostat. 
nich trzech lat, a fo w ciągu 5 lat od od- 

<lerpienia ostatniej kary; 
dj redaktor czasopisma zawieszonego, 

R to w okresie zawieszenia czasopisma, 

nie dłużej jednak niż w ciągu dwuch lat. 

Formalności wymagane 
tilla założenia nowego pisma 

Ar. 17: 
(1) Kto zamierza wydawać czasopismo 

Powinien zgłosić o tym na pismie właści 
wej powiatowej władzy administracji ogól 

„hej I podać: 
а) tytuł wydawnictwa, jego "zakres,   

wspólne z redaktorami oświadczenie, że 
ustanowieni redaktorzy odpowiadają wa 
runkom określonym w art. 16. 

(3) Jeżeli wydawcą jest osoba prawna, 
należy podać również imiona, nazwiska I 
adresy osób, upoważnionych do działa- 
nia w jej imieniu. 

termin i miejsce wydawania; 
b) adres redakcji I administracji; 

<) imiona, nazwiska i adresy redakto- 
rów; . 

d) zakład, w którym czasopismo bę- 
dzie odbijane; 

e) imiona, nazwiska I adresy wydaw- > 
<ów, właścicieli, użytkowników i dzierżaw [4] Władza administracyjna wyda na- 
ców czasopisma, fychmiast bezpłatne potwierdzenie zgło- 

(2) Wydawcy powinni nadto złożyć | szenia. 

  

Interwencja ambasadora Rzplitej w Londynie 
w sprawie Żydów wydalonych z Niemiec 

do Palski 
LONDYN. (Pat.] Ambasador Ra- | imigracyjny dla Palestyny został sto- 

czyński odwiedził wczoraj stałego | sownie powiększony, celem objęcia 
podsekretarza stanu Foreign Office | również tych Żydów z Niemiec, któ- 
sir Alexandra Codagana i w rozmo- | rzy ostatnio wydaleni zostali do Pol- 
wie z nim wyraził życzenie rządu pol | ski, 
skiego, aby najbliższy kontyngent | 

Król Karol na terenie Rzeszy 
wizyta w domu Hohenzollernów 

PARYŻ. (Pat.) Król Karol rumuń- | FREIBURG. (Pat.) Król Karol ru- 
ski i wielki wojewoda Michał opuś- , muński przybył wczoraj przed połud. 
cili Paryż o godz. 22.25, udając się | niem do Freiburga. Król wraz z oto- 
do Sigmaringen, gdzie odwiedzą księ | czeniem udał się z dworca wprost do 
cia Fryderyka — głowę domu Hohen | Kirch, gdzie weźmie udział w polo- 
zollernów. waniu, urządzanym przez ks. Hohen- 

zolllern. 

Stany Zjednoczone niezadowolone 
z odpowiedzi japońskiej na notę 

WASZYNGTON. (Pat.) Sekretarz | sprawie interesów Stanów Zjednoczo 

stanu Hull oświadczył, że odpowiedź | nych w Chinach jest niezadow. alają- 

japońska na notę amerykańską w! ca, 

Katastrofalne osunięcie się wyspy 
NOWY JORK. (Pat.) Na wyspie : rym znajdowały się dwie wioski, u- Santa Lucją (wyspy Windward) z Po | traciło życie 150 osób. 

wodu obsunięcia się terenu, na któ- 

Katastrofa samolotu włoskiego 
Zginęły 4 osoby, 1 ciężko ranna 

KLAGENFURT (Paf). W pobliżu Kla- | w drodze z Monachium do Rzymu. 
genfurtu nastąpiła dziś w południe z nie 

  

  

  ustalonych dotychczas przyczyn katastro 4 członków załogi zginęło na miejs 
-fa samolotu włoskiego, znajdującego się | cu, piąty został ciężko ranny. 

Kiedy następuje wstrzymanie 
wydawania czasopisma 

Art. 18: 

[1] Wydawanie czasopisma wolno roz 
począć, jeżeli władza administracyjna nie 
udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni od 
zgłoszenia albo jeżeli przed upływem te- 
go terminu zawiadomi, że zgłoszenie nie 
wywołuje zastrzeżeń. 

(2) Władza administracyjna może 
przed upływem terminu czternastodniowe 
go wstrzymać rozpoczęcie wydawania 
czasopisma: 

a) jeżeli zgłoszenie nie zawiera da- 
nych, określonych w art. 17; 

b) jeżeli redaktor nie odpowiada wa 
runkom, określonym w art. 16; 

<) jeżeli tytuł czasopisma jest taki 
sam, jak już wydawanego lub zgłoszone- 
go na obszarze państwa; 

d) jeżeli ze zgłoszenia wynika, że no- 
we czasopismo ma się nieznacznie róż- 
nić od czasopisma zawieszonego . 

Sprostowania 

Rozdział 6 zawiera postanowienia, 
dotyczące sprostowań, komunikatów i og 
łoszeń urzędowych. 

Art. 27: 

(1) Redaktor obowiązany jest umieścić 
bezpłatnie w czasopiśmie nadesłane 
przez instytucję lub osobę zainteresowaną 
sprostowanie rzeczowe wiadomości, poda 
nej w czasopismie. 

Art. 28: 
[1) Sprostowanie umieścić należy w 

najbliższym lub następnym numerze cza- 
sopisma, w tym samym miejscu i takim sa 
mym drukiem oraz pod równie widocz- 
nym nagłówkiem, co sprostowana wiado- 
mość. 

[2] Nie wolno zmieniać nadesłanego 
tekstu sprostowania, ani osłabiać jego zna 
czenia za pomocą nagłówka, ani też do- 
dawać uwag w tym samym numerze. 

Kiedy pismo nie zamieści 
sprostowania 

Art. 29: 
(1) Redaktor ma prawo odmówść u- 

mieszczenia sprostowania nadesłanego 
przez osobę lub Instytucję prywatną: 

a) jeżeli przekracza dwukrotną obję- 
łość prostowanej wiadomości, a nadsyła- 
jący nie ulści należności za część, przekra 
czającą te rozmiary, przyjmując za podsta 
wę należności normalną opłatę za ogło- 
szenia w danym czasopismie; 

(Dokończenie na str. 2) 

    

dr Rublee, wystąpiła w ostatnich 
dniach ze śmiałym planem rozwiąza- 
nia zagadnienia uchodźców żydow- 
skich z Niemiec. 

Dr Rublee zwrócił się do szeregu 
państw z propozycją, aby każde z 

nich udzieliło wstępu 25 tys. Żydów 
w charakterze tymczasowych przyby 
szów. W późniejszym terminie doko- 

nano by rozdziału tych tymczasowych 
przybyszów do miejsc ich stałego 
przeznaczenia. 

Projekt ten jednak nie uzyskał ni- 
gdzie aprobaty. W. Brytania, Francja, 
Szwajcaria, Dania, Norwegia, Holan- 

dia i Belgia odrzuciły tę propozycję. 
Ponadto biuro do spraw uchodź- 

ców zwróciło się, wedlug „Star“, do 
Rosji Sowieckiej, proponując, by wy 
znaczyła ona wielkie tereny dla ma: 
sowej emigracji Żydów-uchodźców z 
Niemiec. Rosja Sowiecka jednak w 
ogóle nie chciała słyszeć o podobnym 
planie, ani też nie była gotową udzie 
lić chociażby tylko czasowego schro- 
nienia Żydom niemieckim. 

Jeżeli chodzi o starania biura, by 
dopuszczono uchodźców żydowskich 
z Niemiec do W. Brytanii, to widoki 
na to są obecnie korzystne. Brytyj- 
skie ministerstwo spr. wewn. gotowe 
jest pozwolić na przyjazd do Angli 
dzieci i starców. Ponadto może być 
dopuszczona pewna ograniczona licz 
ba młodzieży dla odbycia przeszkołe- 
nia rolniczego. Jeżeli zaś chodzi o do 
rosłych. to mogą oni przybyć do An- 
glii, o ile znajdują się w posiadaniu 
dostatecznych kapitałów, z których 
mogliby żyć bez pracy, czyli — jak 
zaznacza gazeła — o ile mogą zain- 
westować około 3.000 funtów w W. 
Brytanii. " 
ЭКЛООТОЛОЕЖОКЕТИКИЕРИЕПЕРЩЕОРЕВИЦИУЕЧИЕМ] 

Na Zamku 
WARSZAWA. (Pat.) Pan Prezy- 

dent Rzeczypospolitej przyjął prezesa 
Rady Ministrów gen. Sławoja-Skład 
kowskiego i wicepremiera inż. Euge- 
niuszą Kwiatkowskiego, którzy infor 
mowali Pana Prezydenta o bieżących 
pracach rządu. 

Z pobytu króla Leopolda 
" w Holandii 

AMSTERDAM. (Pat.) W czasie 
obiadu dworskiego, jaki wydała kró 
lowa Wilhelmina na cześć swego bel 
gijskiego gościa, królowa wygłosiła: 
przemówienie, w którym po powita- 
niu oświadczyła m. in., że Holandia 

i Belgia, przywiązane wielce do swo- 
bód obywatelskich, stanowiących 
podstawę ich życia politycznego, złą- 
czone są głęboką przyjaźnią i chęcią 
prawdziwego zbliżenia. 

W odpowiedzi król Leopold III 
podkreślił, że w interesie małych kra 
jów należy kultywować solidarność, 
panującą między nimi. 

Należy podkreślić, że zarówno 
król Leopold III, jak i królowa Wil- 
helmina, przemawiali w języku ho- 
lenderskim. 

Układ polsko - estoński 
6 robotnikach rolnych 
TALLIN (Pat). Poseł R. P. Przesmycki i 

minister Salto podpisali układ polsko-ts- 
toński w sprawie robotników rolnych i ko 
palnianych,



Pogrzeb odbędzie się dziś we środ 
z mieszkania przy ul. W. Pohułanka 5 

Po krótkich cierpieniach zmarł 

| TOBIASZ BUNIMOWICZ 
o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku 

    

Tobiasz Bunimowicz 

i 

Radca Izby Przemysłowo-Handiowej w Wilnie | 
zmmarž uu mów 23 listopada 1938 
Q zgonie swego długoletniego członka zawiadamia 

Zarząd Izby Przemystowo-Handlowej 
w Wilnie 

  

„KURIER“ (4640). 

ę 23 listopada o godz. 1 po poł. 

Bodzina 

Likaidacja p zedsiębior ta 
żydowstich w Nemosech 

BERLIN (Pat). Likwidacja przedsię- 
biorstw żydowskich i przejmowanie ich 
przez aryjczyków postępuje — według in- 
formacyj niemieckiego biura informacyj- 
nego — szybko naprzód, ё 

Z dnia na dzień na drzwiach przedsię 
blorsiw żydowskich coraz więcej widzi się 
wywieszek, oznajmiających o przejściu 
przedsiębiorstwa w ręce aryjskie. 

Ze strony władz udzielana jest pomoc 
kredytowa nabywcom przedsiębiorstw ży 

Najbliższe zadania nowych izb 
Rząd wniesie do Sejmu szereg projektów ustaw 

WARSZAWA. (Pat.) Dnia 22 bm. 
odbyło się pod przewodnictwem pre- 
miera gen. Sławoja-Składkowskiego 
posiedzenie Rady Ministrów. Na po- 
siedzeniu tym przyjęto projekty u- 
staw, które rząd wniesie do Sejmu. 

Rada Ministrów przyjęła między 
innymi projek tustawy o 

utworzeniu Polskiej Akademii Nauk 
Technicznych. 

Akademia ta, z siedzibą w Warsza 
wie, będzie miała na celu pielęgno- 
wanie, popieranie i szerzenie nauk 

technicznych oraz ich nauk podsta- 
wowych. Będzie ona zespołem osób 
pracujących twórczo na polu nauk 
technicznych. Nastrój i tryb działal- 
ności Polskiej Akademii Nauk Tech 
nicznych określi szczegółowo statut, 

który uchwali walne zebranie i za- 
twierdzi minister wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego. Wybór pre 

zesa, wiceprezesa i sekretarza gene- 
ralnego akademii wymagać będzie za 
twierdzenia Prezydenta: Rzeczypospo 
litej. 

Z kolei Rada Ministrów przyjęła 
kilka projektów ustaw w sprawie 
ratyfikacji umów międzynarodowych, 
a następnie projekty ustaw o budo- 
wie normalnotorowej kolei Skiernie- 
wice — Łuków oraz Zawiercie — 
Tarnowskie Góry. 

W dalszym ciągu posiedzenia Ra- 
da Ministrów ponownie rozpatrzyła i 
przyjęła 

kilkanaście projektów ustaw, 

które były wniesione przez rząd w 
czasie poprzedniej kadencji Sejmu, 
nie były definitywnie przez izby usta 
wodawcze załatwione i wobec rozwią 
zania Sejmu i Senatu wygasły. Wśród 
projektów tych znajduje się między 
innymi projekt ustawy o nadzorze 
nad działalnością ubezpieczeniową, 
projekt prawa o obligacjach, projekt 

  

Najradykalniejszy 
środek dla cierpiących na najbardziej za- 
starzałą i największą przepuki!nę, ady 
nawet operacja i opaski różnych zagra* 
nicznych specjalistów nie pomogły oraz 
wszelkie fałszywe wynalazki nie poskut- 
kowały usuwa jedynie specjalista z dłu- 
goletnią praktyką dla cierpiących na rup- 
turę za pomocą mo'ego opalentowanego 
bandaža nr 1200 który przynosi prawdzi- 
wą pomoc mężczyznom i kobietom S.KON, 
Warszawa, Sosnowa 13. PROSPEKTY 
na żądanie bezpłałnie. Przestrzegam przed 
naśladownictiwem moiego środka przez 
fałszywych specjalistów. Kto zupełnie już 
stracił nadzieję, znajdzie u mnie prawdzi- 

wą pomoc. 

  

  

  
  

ustawy o organizacji więziennictwa, | o zwalczaniu gruźlicy, o zwalczaniu 
projekt ustawy o zespoleniu samorzą 
du szkolnego z samorządem tyreto- 
rialnym, prejekty ustaw o parcelacji 
zadłużonych nieruchomości ziemskich 
oraz o nabywaniu na własność pań- 

chorób wenerycznych oraz projekt 
usiawy o izbach aptekarskich. 

W końcu posiedzenia Rada Mini- 
'strów zatwierdziła plan finansowo- 
gospodarczy państwowego przedsię- 

stwa nieruchomości ziemskich pozby | biorstwa „Polska Poczta, Telegraf i 
tych w drodze egzekucji, projekty 
ustaw o sądach ubezpieczeń społecz- 
nych, o publicznej służbie zdrowia, 

ы 

Telefon“ oraz plan finansowy przed- 
siębiorstwa „Polskie Koleje Państwo 
we“, 

PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim którzy wzięli udział w pogrzebie mego męża 

JANA JANCEWICZA 
szkoły, przyjacielom, krewnym 

  Dobre stosunk 

KOWNO. (Pat.) „20 Amżius* oma- 
wia w artykule wstępnym dra Pa- 
kalniszkisa zagadnienie dalszego roz- 
woju stosunków Litwy z jej wielkimi 
sąsiadami Polską i Niemcami. 

Pisząc o konieczności rozwoju sto 
sunków z Polską, pismo podkreśla, 
że dobre stosunki z Polską leżą nie 

tylko w interesie Litwy, lecz są nawet 
koniecznością polityczną. Jeśli fatal- 
ne okoliczności nie pozwoliły tego 
zrozumieć wcześniej społeczeństwu 
litewskiemu, to dziennik jest zdamia, 

że działo się to ze szkodą Litwinów. 
Należy więc sobie życzyć — pisze — 
żeby stały się one nareszcie dobrymi 
stosunkami  sąsiedzkimi. Dziennik 

stwierdza dalej, że w stosunkach tych 
winno być dużo lojalności, a nawet 
serdeczności, ponieważ sama gra po- 
lityczna nie da zwłaszcza z silniej- 

Szym partnerem dodatnich rezulta- 
tów. 

Gra dyplomatyczna, przypomina   dziennik, pozostawiła w stosunkach 

b) jeżeli zawiera treść karalną; 
<) jeżeli forma sprostowania obraża 

dobre obyczaje; 
d) jeżeli omawia sprawy, których pro- 

stowana wiadomość nie poruszała; 
e) jeżeli nie jest sporządzona w języ- 

ku polskim, lub w języku czasopisma; 
f) jeżeli prostuje wiadomość, stwier- 

dzoną zarządzeniem władzy lub orzecze- 
niem sądu; 

g) jeżeli pochodzi od osoby ściganej 
listami gończymi; 7 

h) jeżeli nadesłano je po upływie 3 
miesięcy od chwili ukazania się w druku 
prostowanej wiadomości; 

i) jeżeli nie jest podpisana przez oso 
bę lub instytucję, której prostowana wia 
domość dotyczy; 

j) jeżeli czasopismo raz już umieściło 
sprostowanie danej wiadomości, nadesła 
ne przez tę samą osobę lub instytucję. 

(2) Odmawiejąc umieszczenia sprosto 
wania, redaktor obowiązany jest zawiado 
mić nadsyłającego o odmowie i jej przy- 
czynach. Zawiadomienie powinno nastą 
pić w ciągu 48 godzin od chwili ofrzyma 
nia sprostowania, jeżeli chodzi o czaso- 
pismo ukazujące się codziennie, a w cią- 
gu trzech dni — jeśli chodzi o Inne cza- 
sopisma. Gdy odmowa opiera się na 
przyczynach określonych pod lif. b), e) 
lub d), nałeży nadto wskazać ustępy, któ- 
re nie nadają się do umieszczenia. 

13] Redaktor nie może odmówić umie 
szczenia sprostowania ani żądać nowych 

zmian, jeżeli sprostowanie zmieniono, zgo 
dnie ze wskazówkami, zawartymi w zawia 
domieniu. 

Przymus za nieszczania 
komunikatów 

Art. 30: 
[1] Redaktor obowiązany jest umieścić 

w czasopismie komunikat urzędowy, na- 
deslany na podstawie każdorazowego za 
rządzenia Rady Minisirów. 

WEŁZZĘTWEKZGESZWYC 

Młot i dynamit 
w epilogu narzeceeńskich po”achunków 

CZERNIOWCE (Paf). Robotnik Gheor- 
ghe Tanaro z Bacau, posprzeczawszy się | bójstwo, zapalając 
*. narzeczoną, zabił ją kilku uderzeniami 

młota, szm zaś następnie popełnił samo- 
pocisk  dynamiłowy, 

który go rozerwał na kawałki. 

Znowu zlynczowano Murzyna 
NOWY JORK, (PAT). 

o dokonanym wczoraj lynchu w m. Wig- 
gins w stanie Missisipi. 

Na pewnego Murzyna rzucono podej 

<zenie, iż dokonał on gwałfu na białej 

Donoszą tu ; kobiecie. 

  

Około 200 mężczyzn rozpo- 
częło antychmiest poszukiwania Murzyna, 
którego wreszcie znaleziono, ukrytego w 
ciężarówym samochodzie. 'Murzyna wy- 
ciągnięto z ukrycia i powieszone 

wegiel i kreda w Gnieźnie 
GNIEZNO (Pat). Podczas prac przy 

wierceniu studni arfezyjskiej w Gnieźnie 

natrafiono na głębokości 90 m na pokład 

  

węgla brunatnego, a dalej na głębokości 
150 m na pokład kredy, sięgający do glę 
bokošci 185 mir,   

(Dokończenie ze str. 1) 

(2) komunikat umieścić należy w naj- 
bliższym numerze czasopisma w miejscu i 

szelonkami, przeznaczonymi w danym pi- 
smie dła ważnych wiadomości. 

(3) Nie wolno< zmieniać nadesłanego 
feksfu ani uwagami, umieszćzonymi w 
fym samym numerze, umniejszać znacze- 

nia komunikatu, 
(4) Komunikat do jednego numeru 

czasopisma nie może przekraczać 250 

wierszy druku, licząc 6 słów za wiersz. 

Akty urzędowe za opłatą 
Art. 31: 

Redaktor obowiązany jest umieścić w cza 
sopismie za zwykłą opłatą, we wskaza- 
nym miejscu, w najbliższym lub następ- | 
nym numerze nadesłany mu do ogłosze- 
nia przez urząd lub władzę państwową 
akt. urzędowy. 

[b2) Nie należy się opłata za ogło- 
szenie wyroku w czasopismie, w którym 
odbity był przestępny utwór. 

Ożrona czci 

Art. 37: 
(1) W razie skazania za zniewagę w 

freści druku sąd może przyznać pokrzyw 
dzonemu na jego wniosek nawiązkę w 
wysokości do 10.000 zł. z powodu wyrzą- 

doznej szkody moralnej. 
(2] Przyznanie nawiązki nie stoi na 

przeszkodzie dochodzeniu dalszych szkód 
w drodze cywilnej. 

Zawieszenie pisma 
Ar. 39: 
(1) Jeżeli treść czasopisma zawiera 

znamiona zbrodni lub szczególnej wagi 

występku, ściganego z urzędu, sąd może 
na wniosek prokuratora orzec zawiesze- 
nie czasopisma na czas od 6 miesięcy do 
5 lat lub na zawsze, gdy z wielokrotnych 
konfiskat wynika, że dalsze jego wydawa 
nie zagrażałoby porządkowi publicznemu. 

Sądy 
Art. 49: 
[1] orzecznictwo w sprawach o prze. 

stępstwa prasowe należy do wyłącznej 
właściwości sądów. 

(2) Sprawy o przestępstwa prasowe po 
rządkowe (art. 41—46) rozpoznaje sąd 
grodzki. 

(3) Sprawy o przestępstwa prasowe, 
popełnione w treści druku, rozpoznaje 
sąd okręgowy, jeżeli z mocy przepisu 

szczególnego nie należą do sądu wyższe- 

go. 

Konfiskaty ; 
Art. 52: 
(1) Powiatowa władza administracji о- 

gólnej, prokurator oraz sąd zarządzić mo 
gą zajęcie druku jeżeli zachodzi przesięp 
stwo, ścigane z urzędu i mogące pociąg 

nąć za sobą konfiskatę. 

[2) Zajęcie druku na poczcie z listu 
zamkniętego może nasiąpić tylko na mo-   

cy postanowienia sądu. W przypadkach, 
niecierpiących zwłoki prokurator oraz wła 
dza daministracji ogólnej mogą żądać 
wstrzymania wysyłki druku aż do czasu 
uzyskania postanowienia sądu, nie dłużej 

jednak niż trzy dni. 

(3) W sprawach, w których ściganie od 
bywa się z oskarżenia prywatnego, zaję- 

cie druku zarządzić może fylko sąd na 
wniosek oskarżyciela, który wniesie zara 
zem akt oskarżenia. 

(4) Zajęcie druku zarządzić może tyl 
ko władza miejscowa właściwa (art. 51). 

Art. 54: 
Postanowienie sądu lub  prokuratora 

oraz zarządzenie władzy administracji о- 
gólnej, dotyczące zajęcia, powinny okre- 
ślać ustępy druku, zawierające treść prze 
stępną, fudzież powołać przepisy ustawy 
karnej, które zostały naruszone, a jeżeli 
zajęcia dokonano z powodu przestępst- 
wa porządkowego — wskazać obowiązek, 
którego nie dopełniono. 

Motywacia zajęcia druków 
Art. 55: 

(1] Postanowienie lub zarządzenie, do 
tyczące zajęcia, doręcza się bez zwłoki 
wydawcy i zarządzającemu zakładem gra 
ficznym, a gdy chodzi o czasopismo — 
nadto redaktorowi. 

Art. 57: 
Władza administracji ogólnej obowią- 

zana jest w ciągu 24 godzin od dokona- 
nia zajęcia, doręczyć prokuratorowi właś 
ciwego sądu okręgowego zarządzenie, 
dotyczące zajęcia, wraz z dwoma egzem 

plarzami zajętego druku. 
Art. 58: 

(1) Na zarządzenie władzy administra- 
cji ogólnej lub postanowienie prokuratora 
dotyczące zajęcia, służy Inferesowanemu 
zażalenie. 

[1] Sąd okręgowy rozpoznaje zażale 
nie w ciągu 14 dni od jego wpłynięcia 
na posiedzeniu niejawnym. 

Terminy rozpoznania spraw 
Art. 59: 
(1) W ciągu 14 dni od uprawo:t »cnie 

nia się postanowienia lub zarządzenia o 
zajęciu druku, prokurator obowiązany jest 
bądź wnieść do sądu akt oskarżenia, 
bądź złożyć wniosek o wszczęcie śledzt 
wa, bądź też wszcząć dochodzenie. 

Art. 65: 
[1] Wniosek o orzeczenie konfiskaty 

zajętego druku rozstrzyga sąd okręgowy 
na posiedzeniu niejawnym. 

[2] Osoby, uprawnione do żądania od 
szkodowania w razie uchylenia zajęcia, 
zawiadamia się o terminie posiedzenia, 
jeżeli znane są sądowi I wiadome jest ich 
miejsce zamieszkania. Osoby te mogą 
brać udział w posiedzeniu oraz mają pra 
wa strony. 

[3]Na postanowienie sądu służy zaża 
lenie.   

5 a zwłaszcza Pani Dyrektorce, Radzie Pedagogicznej oraz uczenicom B 
| Gimn. Krawieckiego, Panu Kierownikowi, gronu nauczycielskiemu | 

i uczniom szkoły powsz, nr 16. Komitetowi Rodzicielskiemu tejże 
oraz wszystkim tym, którzy wzięli В 

udział w tym smutnym obrzędzie składa Bóg zapłać 

ŻONA 

i Litwy z Polską 
są koniecznością polityczną 

Litwy z sąsiadami jedynie smutne re 
zultaty. 

Omawiając stosunki z Rzeszą Nie 
miecką, dziennik wskazuje na znacze 
nie Niemiec pod względem gospodar 
czym. 

Muzeum 
Obrony Lwowa 
LWÓW. (Pat.) W ramach uroczy- 

stości 20-lecia obrony Lwowa, odbyła 
się uroczystość otwarcia Muzeum Ob 
rony Lwowa. Mieści się ono w histo 
rycznej tzw. „Czarnej Kamienicy* w 
Rynku i przedstawia historię bohater 
skich walk Orląt Lwowskich o odzy 
skanie Lwowa. 

Na jednej ze ścian powszechną 
uwagę zwraca tryptyk w wykonaniu 
art. malarza prof. Batowskiego, przed 
stawiający historyczny atak Ukraiń- 
ców na placówki polskie na Persen- 
kówce w dniu 28 grudnia 1918 roku, 
kiedy Ukraińcy wycięli po zażartej 
walce cały posterunek š. p. por. Ma- 
zanowskiego. Bohaterska ta placów- 
ka nazwana została „Redutą Śmier- 
gr, 

W dalszych salach w jednej z ga 
blotek znajduje się medalionik zdjęty 
ze zwłok nieznanego żołnierza, któ. 
rego zwłoki przewiezione zostały do 
stolicy w 1925 r. 

Dalsze zbiory poświęcono najmłod 
szym obrońcom  bohaterskim Orlę- 
tom. 

Rząd słowacki walczy 
ze zwyczajem szafowania 

obywatelstwami honorowymi 
i nazywania ulic imionami 

mężów stanu 
BRATYSŁAWA. (Pat.) Rząd sło- 

wacki zwrócił się do miast i gmin z 
odezwą, aby zaniechały zwyczaju u- 
dzielania obywatelstwa honorowego 
członkom rządu słowackiego oraz na 
zywania ich imionami ulic, placów 
i szkół. Szkoły nie powinny nosić żad 
nych nazw, a dotychczasowe ich na- 
zwy zostaną zniesione. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

| Pierwszorzędny Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

ЧБЕОЛИНЫТИСЦИ IV TYAN ATA SNS 

  

Odszkodowanie od skarbų 
państwa 

Rozdział 10 zawiera artykuły, omawia 
jące upadek zajęcia | odszkodowanie 7 
zajęcie druku, 

Art. 68: 
(1) Jeżeli zajęcie ustało, a nie toczy 

się postępowanie, w którym można orzec 
konfiskatę, albo jeżeli sąd prawomocnie 
orzekł niedopuszczałność konfiskafy dru- 
ku, natenczas poszkodowany może zażą- 
dać odszkodowania od skarbu państwa w 
wysokości rzeczywiście poniesionych kosz 
tów wydania zajętych egzemplarzy dru- 
ku, jednak nie powyżej ich hurtowej ce- 
ny sprzedažnej. 

(2) Pozew wnieść można w ciągu 
trzech miesięcy od ustania zajęcia lub 
prawomocnego ukończenia posiępowa- 
nia. 

(3) Jeżeli zajęcia dokonano na wnio- 
sek oskarżyciela prywainego, odszkodo= 
wanie należy się od niego. 

Przenisy końcowa 

Sprawy wszczęte przed wejściem w 

życie niniejszego dekretų, na mocy art. 

71. toczą się do kofica według przepisów 
dotychczasowych. 

Am. 72: 

wyjaśnia w ust. (1), które z przepisów 
dotychczasowych tracą moc obowiązują- 
cą z chwilą welścia w życie niniejszego 
dekrefu, a w ust. [2] zawarte są przepisy 
dotychczasowych ustaw nadal obowiązu 
ące. 
> Art. 75 stwiezdza, iż dekret wchodzi w 
życie z dniem 28. bm.  



  

©. „KURJER” (4640). 

- Dyskusja o koloniach 
Przypomnę Panu ten szczegół hi- 

storyczny. Jak panu wiadomo — w 
początku XIX w. Anglicy ciągnęli 
z Chin bajeczne zyski ze sprzedaży 
opium. Ponieważ jednak proceder ten 
prowadził naród chiński do degene- 
racji i ruiny fizycznej, cesarz chiński 
wydał dekret zabraniający importo- 

wania owej trucizny. Wie pan, co 
dalej było. W. Brytania rozpoczęła 
wojnę. Polała się krew. Zwyciężone 
i upokorzone Chiny musiały otwo- 
rzyć granice dla przywozu narkotyku 
zatruwającego ludność. Tak w roku 
1842 postąpiła pacyfistyczna i szczy- 
cąca się misją cywilizacyjną W. Bry- 
tania. 

Biedny cesarz chiński próbował 
jeszcze raz oporu. Witedy w 1858 ro- 
ku Anglia i Francja jeszcze raz wystą 
piły zbrojnie. Znów bombardowano 

” miasta chińskie, aby zmusić do kupo 
wania trucizny. I znów narzucono 
Chinom opium. Oto rola „cywiliza- 

cyjna*. Odebrana Niemcom kolonie, 
chociaż w naszej przeszłości takiej 

hańby nie było. 
FRANCUZ: — Hęl.. "To przesz- 

łość... 
NIEMIEC: (Ciągle się pan powo- 

łuje na Anglię. 
Otóż dzieje wojny transwalskiej 

są dobrze znane. W latach 1900— 
1901 po krwawej i okrutnej wojnie 
> pozbawiono niepodległości kultu- 
ralnych i szlachetnych Boerów. A 
wie pan dlaczego? Historia ustaliła 
to już niezbicie. Dlatego, że domaga 
ły się tego trzy firmy handlujące die 
mentami. Tak! Trzy londyńskie fir- 
my: Lewis - Blith - Lewinson. Dla 
tego — zgodzi się pan — lepiej z ar- 

gumentami „humanitarnymi“ i „cy- 
wilizacyjnymi* nie występować. My 
stawiamy sprawę jasno i szczerze. 
Domagamy się kolonii w imię słusz- 
inych praw narodu niemieckiego i w 
interesie naszego narodu. Nie przez 
altruizm ale z życiowej konieczności. 

W ramach zaś interesów Niemiec, 

będziemy się starali miejscową lud- 

ność traktować jak najlepiej. 
FRANCUZ: A jednak jest różnica. 

My mamy demokrację. 
NIEMIEC: Pozwoli pan jeszcze je 

- We Francji ciągle się narzeka 
па metody niemieckiej polityki zag- 
Tanicznej. Mówi się, że Niemcy ciąg 
€ posługują się presją i szantażem 
wojennym. 

, Prasa wzmiankowała, że Francja 
nie miałaby żalu, gdyby sprawa zbro 
jeń, Anschlussu i Sudetów były ina- 
czej załatwione, t. j. inną metodą. 
Otóż ja muszą stwierdzić, że tego ro 
dzaju głosy słyszy się zawsze po fak 
cie dokonanym. Tak było ze zbroje- 
niami, z remilitaryzacją Nadrenii, z 
Austrią, z Sudetami. Zawsze po fak- 

cie powiada się, że można się było 
pogodzić, gdyby była inna metoda. 

- Otóż teraz pokojow“ i przyjaciel- 

  

    
  

  

(Dokończenie). 

sko domagamy się kolonii. W odpo- 
wiedzi słyszymy stanowcze nie. A 
więc owa „inna metoda* nie wydaje 
się być skuteczna. 
FRANCUZ: To przynajmniej szcze 

rze. We Francji opinia jest przygoto 
wana, że Niemcy znów będą szan- 

tażować wojną. 
NIEMIEC: Czyżbyście byli gotowi 

ryzykować rozpętanie wojny euro- 
pejskiej, aby tylko nie zwrócić nam 
zabranych przemocą kawałów lądu 
afrykańskiego? Ja w to nie chcę uwie 
rzyć. Nie będziecie ryzykowali krwi 
francuskiej — której macie coraz 
mniej — aby utrzymać kawał obcej 

ziemi, której macie w nadmiarze. 
FRANCUZ: Znamy się już na 

szantażu. A co do wojny... Nie bą- 
dźcie zbyt pewni. Jeśliby Anglia sta- 
nęła u naszego boku *)... 

NIEMIEC: Ale ja słyszałem z ust 
innego Francuza zdanie zgoła od- 
mienne. Mówił, że nie pójdzie wal- 
czyć w obronie afrykańskich Murzy 
nów. I to nie jakiś defetysta ale czło- 
nek partii płk. De La Rocque... 

FRANCUZ: Być może. U nas pa- 
nuje wolność słowa... Są różne opi- 
nie. 

Ale wie pan co? Pogódźmy się. 
Po co szukać z nami zaczepki? Po 
co macie leźć na zachód. Naturalny 
kierunek niemieckiej ekspansji wi- 
nien iść na wschód. Przecież Rosen- 
berg pisał, że „Siedlungsland* musi 
się znajdować w bezpośrednim sąsie 

*). Autentyczne.   

dztwie Niemiec. Czyż nie macie dość 
terenów w bezpośrednim sąsiedztwie 
na wschodzie? My nie będziemy prze 
szkadzać, ale dajcie spokój koloniom. 

NIEMIEC: Niech pan zechce łas- 
kawie zrozumieć dwa założenia na- 
szej polityki zagranicznej: 1) Polity- 
ka nasza — jak to stwierdził Adolf 
Hitler. w Norymberdze — wypływa 
z naszej ideologii. Jest polityką opar 
tą o zasady ideologiczne. W stosunku 
do innych narodów szanujemy tu pra 
wa których uszanowania w stosun- 
kach z nami od innych wymagamy. 
Nie chcemy naruszać praw narodów 
z nami sąsiadujących. 2) Polityka nie 
miecka jest realna. Szukamy terenów 
tam, gdzie je realnie można osiągnąć. 
3) Polityka godna wielkiego narodu. 
Pan wie, że dewizą III Rzeszy są dwa 
słowa: „Ehre und Treue“. Dlatego 

gdy prasa francuska zaczyna pisać, 
że Niemcy nie są godne posiadania 
kolonii — i to pisze tak z okazji spra 
wy żydowskiej — postulat kolonial- 
ny staje się dla Niemców sprawą tym 
większej wagi. 

FRANCUZ: To źle... Ale zapew- 

niam, że niczego tak nie pragniemy 
jak pokojowego współżycia z Niem- 
cami. A eo do kolonii... Zdecydujemy 
tę sprawę razem z W. Brytanią. Za: 
leżeć to będzie od stanowiska Anglii. 

Ministrowie brytyśscy- przybywają 
niebawem do Paryża, gdzie sprawa 
kolonialna będzie omawiana. Spo- 
dziewamy się, że Anglia nie ustąpi. 

My wierzymy w Anglię. — Anglia 
jest silna. Tse. 

„Tydzień walki z rakiem“ 

Do społeczeństwa 
23 listopada rb. cały świat obcho- 

dzi uroczystość 40. rocznicę odkrycia 

radu przez Piotra i Marię ze Skło- 

dowskich Curie. 

Okrycie to pociągnęło za sobą sze- 
reg niezwykle doniosłych zdobyczy w 
dziedzinie fizyki i chemii i dało ludz- 
kości bardzo potężną broń w walce 

z,nowotworami złośliwymi a zwłasz- 

cza z rakiem. 

To też cały świat naukowy 
pragnąc, by chwila ta nie przeszła nie 
postrzeżenie i uświadomiła społeczeń- 
stwo o zadaniach nauki — postano- 
wił zorganizować Międzynarodowy 

Tydzień Walki z Rakiem w dniach od 
23 do 30 listopada. Mimo bowiem tak 
doniosłego dla medycyny odkrycia: w 
dziedzinie leczenia raka jeszcze dużo 
pozostaje do zrobienia i dużo trudów 
należy położyć by w każdym wypad- 

ku móc przynieść zdrowie chorym. 

To też w „Tygodniu* tym, obok 
odczytów, pogadanek i wykładów ma 
jących zapoznać szerokie warstwy lud 
ności z możliwościami i skutecznością 
leczenia, postanowiono zorganizować 

Mety oddala dym 
Utalentowany poeta i bystry kry- 

tyk Teodor Bujnicki zrobił niedawno 
ciekawy eksperyment: sałatkę z wier 
szy. Z wierszy oczywiście cudzych 
Połączył w jedno fragmenty utworów 
trzech współczesnych poetów, miano 
wicie Antoniego Madeja, Julinsza Zna 

Paz 2 3 ujnickiego, którym 
pokazywał tak powstały” wiersz 
nie poznali się na „fokusie* (nie ah 

zresztą w tym nie dziwnego i kom- 

promitującego) i owszem chwalili no 
wy „oryginalny* utwór. Że to i zale- 
ty formalne i kompozycja dobra. 

Ucieszony z takiego obrotu spra- 

wy eksperymentator zaraz powycią- 

gał dosyć ogólne wnioski. Warto je 

na tym miejscu podać choćby w stre 

szczeniu. Wniosek pierwszy: mamy 
dziś w Polsce wiełu poetów, którzy 
doskonale opanowali technikę, łatwo 

dochodzą do idealnej poprawności, 

osiągają poetycką POS — przep'so- 
we minimum rezultatów. Drugi wnio 
sek: brak oryginalności, brak własnej 
twarzy poetyckiej. I wniosek trzeci: 
nasi poeci tyle nagrzeszyli przeciw 

  

jasności wiersza, że czytelnik stracił 
już orientację i rozeznanie, wybacza 
twórcom wyłamywanie się z ram lo- 
giki. 

Przytoczyłem w skrócie wnioski 
Bujnickiego niemal całkowicie za po 
mocą jego własnych słów i myślę, 
że trudno z nimi zupełnie się zgo- 
dzić; z sentecją pierwszą i trzecią — 
tak, z tym, że już druga mogłaby na- 
sunąć pewne malutkie zastrzeżenie. 
Ale przede wszystkim co do samego 
eksperymentu. Wydaje mi się, że po 
dobną sałatkę, czy bigos można zro- 
Dić także i z wierszy poetów wiel- 
kich, uzyskując mniej więcej jednoli 
tą kompozycyjnie mixturę przez do- 
bór odpowiednich urywków. Ręczę, 
że dużo osób dałoby się nabrać na ta 
ką „składankę*. Gdybyśmy naprzyk- 

ład spreparowali wiersz samego Buj 
nickiego i jeszcze kogoś, dajmy na 

to.. nie będę wymieniał nazwiska. 
Jestem pewny, trochę dalsi znajomi 
zachwycaliby się zwartością, konsek 
wencją w konstrukcji i t. d, Natural 
nie gatunek preparatu byłby nieporó 
wnanie wyższy. Ale czyż musiałoby 
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we wszystkich krajach Europy zbiór- 
ki dla uzyskania środków na tworze- 

nie szpitali i pracowni naukowych 
dla wałki z nowotworami. 

Wileński Komitet dła wałki z no- 

wotworami, utrzymujący Pracownię 
Naukową i szpital dla chorych na no- 
wotwory przy ulicy Połockiej Nr 6 

bierze udział w Tygodniu Polskim 
urządzonym przez Komitet Warszaw- 
ski. Jednocześnie, prócz tego, na swo- 

im terenie zwraca się do wszystkich 
ludzi dobrej woli, którym dobro cier- 

piących leży na sercu, by zechcieli 
złożyć chociażby najmniejszy datek 
na rzecz Wileńskiego Komitetu dla 
walki z nowotworami, 

Hr Marian Broel Plater, Dr Ma- 
rian Rudziński, Dr Kazimierz Pel- 
czar, Dr Władysław Jakowicki, Dr 
Karol Michejda, Dr Wiktor Maleszew- 
ski, ks. biskup Michalkiewicz. 

  

Dałki można składać w Redakcjach 
wszystkich dzienników wileńskich, w któ. 
rych zostanie utworzona specjalna rubry- 
ka, lub przesyłać pod adresem Komitetu 
— Połocka 6, lub na PKO Nr 170.000. 

  

to koniecznie znaczyć, że Bujnicki 
choruje na brak oryginalności, że nie 
ma własnego oblicza poetyckiego? — 
Wiemy aż nazbyt dobrze, że jest ory 
ginalny, a przed jego obliczem poe- 
tyckim klękaj Warszawo. 

Eksperyment Bujnickiego chciał- 
bym acenić raczej, jako znakomity 
„kawał*, świadczący o pomysłowo- 
ści, dowcipie, o dobrym artystycznym 
smaku i wrażliwości autora. 

Po Wilnie chodzi młody, w wieku 
poborowym, poeta Jan Huszcza, au- 
tor tomiku wierszy p. t. „Ballada o 
podróżnych”. Wyliczmy: — Gzecho- 
wiez, Miłosz, Zagórski, Bujnieki, Czu 
chnowski i jeszcze paru w razie pot- 
rzeby, ale nie potrzeba. Brzemię wpły 
wów tych ludzi ma dźwigać „wileń- 
ski Rimbaud'*, poeta, mający lat 21. 
Nawet jakiś pętak (przepraszam za 
wyrażenie i za łatwą assocjację) do- 
szukiwał się u Huszczy wpływów Pię 
taka. Zapewne na rzemiośle poetyc- 

kim wymienionych asów awangardy 
szkolił się Huszcza, niektóre fragmen 
ty. jego wierszy najwgražniej o tym 
mėwią. Nigdy jednak nie byt i nie 

jest ich niewolnikiem. Właśnie mimo 
podobieństw — posiada swą odręb- 
ną, inną twarz poetycką. 

  
  

Nožycami przez prase 
  

„Kurier Poranny" w artykule 
wstępnym zdaje sprawozdanie z wy- 
cieczki dziennikarskiej do GOP-u. GO 
P, który miał być w przeciągu 4 lat 
zostanie ukończony o rok wcześniej. 
„K. Poranny“ słusznie stwierdza, że 
Polska może być dumna ze swego 
dzieła. 

Centralny Okręg Przemysłowy — 
którego fragment zwiedziliśmy w cza- 
sie wycieczki zorganizowanej z pole- 

cenia wicepremiera Kwiatkowskiego — 
jest — podobnie jak poprzednio Gdy- 
nia — twórczym, pozytywnym buniem 
przeciw ponurym legendom wytworzo- 
nym w świecie I w Polsce o naszej go- 

spodarce i o naszych zdolnościach go- 
spodarczych. Koncepcja COP to wy- 
powiedzenie wojny bierności gospo- 
darczej, niedorozwojowi ekonomiczne 
mu kraju, brakowi wiary we własne si- 
ły I we własne zdolności. Gdyby nie 
nadużywanie tego słowa przez różnych 
papierowych frazesowiczów powiedzie 
libyśmy, że COP fo jedna z najwięk- 
szych rewolucyj społeczno-gospodar- 
czych, jaka się w Połsce od wielu wie- 
ków dokonywuje. COP uzbraja Polskę 
materialnie, gospodarczo, moralnie, wy 
rzeźbia nowe oblicze Polski pracują- 
cej, staje się zwornikiem nowej, samo- 
dzielnej struktury ekonomicznej kraju, 
wykańczając jego proces scalenlowy 
I tworząc z państwa racjonalnie ujęty, 
zwarty oraz jednolity system ekono- 
miczny, dający narodowi moc, zmate- 
rializowaną w stali I żelazie. 

Entuzjazm słuszny. Należy jednak 
zaznaczyć, że po uruchomieniu COP-u 
trudności się nie zmniejszą. Nieraz 
mniejszą sztuką jest wyprodukować 
towar, niż sprzedać. 

MOCARSTWO ŻYDOWSKIE 
W AFRYCE 

„Goniec Warszawski” drukuje na- 

stępujący sensacyjny projekt Hearsta, 
króla prasowego Ameryki Północnej. 
pe — ea) 
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Otwarce biblioteki pobcrnój 
miasta Lwowa 

LWÓW, (PAT). W ramach obchodu 
20-lecia obrony Lwowa prezydent miasta 
dr St. Ostrowski w otoczeniu przedstawi- 
cieli władz dokonał - wczoraj uroczystego 

otwarcia w gmachu miejskiego muzeum 

przemysłu arłystycznego bibliołeki publi 

cznej miasta Lwowa. 

Równocześnie odbyło się otwarcie 

wysławy obrazów prof. Słan. Bałowskie- 

go, poświęconych tematycznie pamięt- 

nym dniom listopadowym 1918 r. we Lwo 

wie. 

A io patrona należy się posprze- 
czać. W jednym z czołowych poetów 
młodego pokolenia — Józefie Czecho 
wiczu nastąpił zdaje się przełom. Cze 
chowicz silnie przeżył ostatnie wy- 
padki. Dał temu wyraz w wierszu, 
drukowanym z początku w „„Apelu*, 
a później w „Pionie*. Znajdujący się 
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LONDYN. Prasa futejsza podaje 
freść radiowego przemówienia amery- 
kańskiego magnata prasowego Hear- 
sta. W przemówieniu tym Hearst wy- 
sunął projekt oddania Żydom byłych: 
niemieckich kolonii w Afryce, jako ich: 
stałego terenu osiedłeńczego. 

'W koncepcji swej raówca wysunął 
zagadnienie utworzenia na tych wiel- 
kich afrykańskich terenach jednolitej 
republiki żydowskiej, któraby skupiła 
całe żydostwo światowe, a więc zarów 
no z Europy jak i z Ameryki. Republika 
ta zdaniem prelegenta, mogłaby, po 
pewnym czasie, stanąć w rzędzie wiel- 
kich państw świaia. Prelegent żąda 
również zwrócenia słę do Belgii | Por- 
ługali z wnioskiem o odstąpienie fej 
przyszłej republice żydowskiej pew- 
nych feryforiów kolonialnych za od- 
szkodowaniem pieniężnym. 

Ten projekt Hearsta wywołał w -tu- 
tejszych kołach żydowskich gwałtow- 
ną dyskusję, przy czym Żydzi wskazują, 
że utworzenie państwa żydowskiego 
wymagałoby olbrzymich sum plenięi- 
nych, którymi żydostwo nie rozporzą- 
dza. W odpowiedzi na fo niektóre kon 
serwatywne koła angielskie stwierdza- 
Ją, že żydostwo świafowe dysponuje 
ogromnymi kapitałami | mogłoby pod- 
|8ё się sfinansowania koncepcji włas- 
nego państwa, @а kiórego odpowied- 
nie tereny znalazłyby się w małozalud- 
nionych częściach świafa. 

Projekt jest fantastyczny, chociaż 
istotnie nie można go nazwać niewy- 
konałnym. Zdaje się, że byłoby jed- 
nak lepiej dla Żydów, gdyhy mno- 
gość wielkich projektów ustąpiła 

mniejszym planom, ale realizowanym 
natychmiast. 

NOWA MACEDONIA 

„W. Dz. Narodowy* porusza w аг- 

tykule wstępnym sprawę Rusi Pod- 

karpackiej. 
Ruś Podkarpacka, nieznany przez 

Boga I ludzi krałk, staje się w ten spo- 

sób ważnym ogniwem w systemie po- 

lifyki niemieckiej | niebylejakim efa- 

pem w jej dążeniu do utrwalenia he- 

gemonii na obszarach Europy środko- 

wej. Z czasem może on odegrać rolę 

środkowo - europejskiej Macedonii i 

stać slę zarzewiem groźnych nieporo- 

zumień | powikłań. 

W interesie pokoju i stabilizacji sto 

sunków w iej części Europy leży ге- 

wizja postanowień sądu arbfirażowego 

I umożliwienie ludności tej części Rusi 

Podkarpackiej, która pozostała w gra- 
nicach Czechosłowacji połączenie się 
z południową częścią kraju, zwróconą 
państwu węgierskiemu. Ludność Rusi 
Podkarpackiej pragnie tego połączenia 

i daje wyraz swoim pragnieniom oraz: 
rozpaczłłwemu swemu położeniu wal- 
ką, prowadzoną z władzami czeskimi 

I importowanymi z zagranicy emigran- 

fami ukraińskimi. 

Należy przypuszczać, że ten przej- 
ściowy stan rzeczy nie długo już po- 
trwa. Intrygi nie powinny się okazać 
silniejsze, od naturalnego biegu rze- 
czy tj. przyłączenia do Węgier. 

L. 
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dotąd „na uboczu” i „ponad* twórca 
zaangażował się społeczno-politycz- - 

mie. Czechowicz stał się doboszem, 
poetyckim „barabanszczykiem* Zaol- 
zia. To dowód, że wielkie chwile hi- 
storyczne werbują nie tylko zwyk- 
łych śmiertelników. Przed Czechowi- 
czem otwierają się nowe korzystne 
możliwości, od których się uchylał. 
Poszerzenie zakresu tematyki o mu- 

zykę spraw społecznych. Wywinduje 
ono niechybnie jeszcze bardziej 
wzwyż ten czujny umysł i nie przez 
wszystkich należycie doceniany, ko- 
losalny talent. 

W tomiku Huszczy nie znajduje- 
my prawie wcale t. zw. akcentów spo 
łecznych. W kilku miejscach czytel- 
nik natrafi („Ziemio ugorów nieżyz- 
nych puste kołyszesz kłosy”). Cóż kie 
dy miejsca te akurat są artystycznie 
najsłabsze. Ale o nich później. 

Być może Czechowicz w ogóle Hu 
szczy nie przewodził? Moim zdaniem 
napewno adresu bardzo bliskiego 
krewniaka trzeba szukać gdzie in- 
dziej. Sergiusz Jesienin. Pod jesieni- 
nowskimi auspicjami znajduje się i 
tworzy autor „Ballady o podróż 
nych*. Sprawa nie techniki poetyc- 
kiej, ale klimatu. Podobne, co u Je- 
sienina, patologiczne niemal rozmi«



4 „KURJER“ (4640). 

Dziś ma być ogłoszona upadłość 
banku Bunimowicza? 

Bankier zmarł na skutek ataku ser towego 
Prokuratura zrezygnowała z sekcji zwiokć. Kolejki 
przed zamkniętymi podwojami hamku. Będzie wyzna- 
czoeme postępowanie spadkowe. Pogłoski © aferze. 

Fatum prześladuje rodzinę Bunimowiczów 

Przypuszczenia, że bankier Tobiasz | 

Bunimowicz zmarł śmiercią samobójczą, 

nie potwierdziły się. Przeprowadzone do- 

chodzenie stwierdziło z całą stanowczo- 

$cią, że bankier zmarł ` 

NA SKUTEK ATAKU SERCOWEGO. 

Od kilku lat był on chory na anewryzm 

serca, oraz cukrzycę i leczył się u piofe- 

sora Orłowskiego. Zgodnie z zaleceniem 

lekarza w chwilach zbliżania się kolejnego 

ataku serca chory przyjmował odpowied- 

nie zastrzyki, które mu robiła stale dyżu- 

rująca przy nim i zamieszkała wraz z nim 

w Wołokumpii siostra. 

Onegdaj Bi nimowicz, udając stę autem 

do jednego z banków wileńskich celem 

zdyskontowania portfelu weksli, poczuł 

nagle zbliżenie się ataku sercowego, co 

było następstwem ostatnich przeżyć i cho 

roby. 

Wobec tego bankier kazał szoferowi 

wieźć się do domu, gdzie spodziewał się 

zastać siostrę, która zaaplikowałaby mu 
zastrzyk. Po przybyciu na miejscu, okaza- 

ło się, że siostry nie ma w domu. Nie 

spodziewała się nagłego powrotu ban- 

kiera I wyjechała do miasta. 

Miało to miejsce koło godziny 11. Co 
było dalej, nie wiadomo. Jak przypusz- 

czają, i jak na to wskazuje szereg oko- 

liczności, Bunimowicz, szukając rafunku, 
wyszedł z domu na powietrze. Brnąc 
przez lasek, upadł i leżał dłuższy 
czas na mokrej frawie, zanim nie znale- 

ziono go konającego i nie przewieziono 
do szpitala żydowskiego, gdzie nastąpił 
zgon. 

Władze sądowo-śledcze zrezygnowa- 
ły z przeprowadzenia sekcji zwłok | za- 
rządziły wczoraj po poł. wydanie zwłok 
rodzinie. 

KOLEJKI PRZED ZAMKNIĘTYMI 
PODWOJAMI BANKU. 

Jak donieśliśmy wczoraj, bank został 
na okres dwuch dni zamknięfy, 

Wszystkie weksle w tych dniach płat- 
ne w banku Bunimowicza można uregulo- 
wać u nołarluszów, którzy nie pobierają 
specjalnych dopłat. 

Mimo to, w ciągu całego dnia wczo- 
rajszego przed zamkniętymi podwojami 
banku gromadzili się interesanci, mający 
w banku wkłady. Niektórzy dobijali stę 
do zamkniętych drzwi, żądając zwrotu pie 
niędzy. Nafuralnie bezskutecznie. 

W związku ze śmiercią właściciela 
banku 

ZOSTAŁO WSZCZĘTE POSTĘPOWANIE 
SPADKOWE. 

Wkłady zostaną wypłacone. Dalszy 

nafomiast los banku będzie zależał od 

spadkobierców. 

łowanie i ukochanie wsi. Bez wiej- 
skiego krajobrazu, bez małego mia- 
steczka Huszcza, przynajmniej do- 
tychczas, nie może się obejść, jak ry- 
ba bez wody. Zawsze go „coś* ciąg- 
nie do rodzinnej Dzisny (nazwa mia 
steczka nie ma w tym wypadku więk- 
szego znaczenia, z powodzeniem mó- 
głby być i jakiś inny grajdołek). „Na 
stawienie się na wieś* sprowadza 
zwężenie, ograniczenie wyobraźni, 
lecz posiada też swój duży uwodzi- 
cielski urok. Motywy, filiacje jesieni- 
nowskie dadzą się wykryć w takich 
wierszach, jak „Wieczór z ojcem”, 
„Elegia* i innych. Oto zakończenie 
„Elegii“: 

Nie ucz mnie — matko — ze starych 

śpiewać kantyczek, 

stare z domu szpargały wyniesiem. 

Jak nad gniazdem skrzypiee zbudzony 
smyczek — 

w drzewach gra jesień. 

„Jesieninowość* występuje w tym 
urywku w całej pełni. Do wielkiego 
poety rosyjskiego upodobnia Husz- 
czę nie tylko twórczość, lecz także 
sam sposób wchłaniania życia, specy 

ficzne konflikty z rzeczywistością. 

Nie dający się wprost ująć w słowa 

stosunek do ojc/;stego gniazda, do 

rodziców. Huszcza bez podszywania   

Niepokój, który ogarnął klientów ban 

ku łączy się poniekąd z wiadomościami 

o ujawnieniu w Wilnie afery dewizowej. 

Wobec toku śledztwa, szczegółowych da- 

nych w tej sprawie zamieścić nie możemy. 

TRZEJ BRACIA BANKIERA ZMARLI 

ŚMIERCIĄ NIENATURALNĄ. 

Już wczoraj zaznaczyliśmy, że Buni- 

mowiczów, zwanych wileńskimi „Rotszyl- 

dami”, prześladowało jakieś fatum. Jeden 

z braci bankiera, Owsiej, właściciel duże. 

go wydawnictwa „Lektor”, zastrzelił się 

na rusztowaniach budowanego przez sie- 

bie domu. Drugi braf, ilia, przed wojną 

dyrektor wileńskiego oddziału banku pe- 

tersburskiego, zastrzelił się za granicą. 

Trzeci z kolei brat Bunimowicza został 

zastrzelony na jednej z ulic Warszawy 

przez rosyjskiego oficera żandarmów na 

fle zazdrości o żonę. 

  

  

Tradycje bankowe rodziny Bunimowi- 

czów liczą pół wieku. 

* * * 

W sferach gospodarczych miasta 
rozeszła się wczoraj wieczorem wia- 
domość, że dziś ma podobno zostać 

oficjalnie ogłoszona upadłość banku 
Bunimowicza i, że adwokat Sejfer, 
oraz pracownicy banku Kasztański i 
Krajewski zostają syndykami masy 
upadłościowej. 

W sferach finansowych twierdzą, 
że podobno pasywa banku przewyż 
szają aktywa. Taki stan rzeczy miał 
trwać rzekomo od roku. 

Na razie wypłaty zostały zawie- 
szone. Po ustaleniu jednak dokład- 
nych danych co do stanu finansowe 
go masy upadłościowej, rozpocznie 
się całkowita lub częściowa wypłata 
wkładów. 

Wiadomość ta wywołała w mieś- 
cie silne wrażenie. (e).   

Pół żartem nół serio 

Ciż ja winowaty? 
(Autentyczne) 

Przed sądem staje zacny, notorycznie 

tutejszy autochton, kudłaty w miarę, łagod 

nie zdziwiony, za co go zataszczyli do are- 

sztu i cokolwiek skonfudowany własnym, 
wielce zuchwałym wyczynem. Prawda, że 

w obronie damy. Ale zawsze... dać w moz 

dę... i to komu!? Sędzia srogim głosem py 

ta, azali prawdą jest, że tu obecny Paweł 

Kłunduk czynnie znieważył przedstawiciela 

władzy, posterunkowego Nikodema Śpiewa- 

czka? 

— Znacz-sie panok, ci ja, znacz-sie w 

morda dał panu posterunkowemu? Owszem. 

Kłamać nia będa. Dał. Nie strzymał ręki. 

Prawda. 

— Dlaczego pan obraził pełniącego swą 

powinność urzędnika państwa? 

— Panoczku, a coż on narąga sie tak z 

nas, z mojej żonki i ze mnie? Za coż nam 

laka kryuda? Nie dzikaž my žywiola żeb 

bez pory do wody leźć i to jesienno poro. 

Do łaźni, czemuż, kużdy człowiek w subeta 

pójdzi, wyparzy sie okuratnie i czysty do 

kościoła idzie Boga chwalić. Ale żeb ty dziś 

do zimnej rzeki laz bez potrzeby! To ja my 

$lał, przepraszając pama sędziego, że on, 

pan Śpiewaczek, napiwszy sie tak gada... 

— Proszę się streszczać i nie odbiegać 

od przedmiotu. 

— Dziesz mnie biegać jak ja w areszcie 

— jaż mówia. Szli my z żonko do kościoła, 

fest, ludzi dużo, a kole mostu stoi pan po 

sterunkowy i sunie sie do mnie: — „Marsz 

do wody osobiście" — mówi mnie. Ja i 

  

Zabytkowy klasztor pod Nieświeżem 
służy obecnie jako skład siana i słomy 

Pod Nieświeżem znajdują się rulny 
dawnego klasztoru tzw. „Świękrzyskiego”, 
ufundowanego w XV w. przez Radziwił- 
łów. Po powstaniu styczniowym najeźdźcy 
klasztor ten, należący do oo. jezuitów, 
zamknęli i od tej chwili pozostaje bez 
opieki, aż do czasu kiedy komisarz po- 
licji rosyjskiej Pieczonko otrzymuje go 
wraz z okalającym terenem na własność. 
Wnuczka Pieczonki wyszła za mąż za Stan 

kiewicza — gospodarza, w posiadaniu ro- 
dziny którego klasztor ten pozostaje do 
chwili obecnej. Kilkanaście lat temu zwie- 
trzałe mury klasztorne zwaliły się czę- 
ściowo od strony północnej, grzebiąc żo- 
nę Stankiewicza, obecnego / właściciela 
klasztornych murów. Ponieważ zabytek po 
zostaje bez opieki, I służy obecnie, jako 
skład siana I słomy, a właściciele burzą 
go, rozbierając stopniowo na cegły, na- 

leżałoby zainteresować tym wojewódzkie 
władze konserwatorskie. Bądź co bądź 
klasztoru, w którym w roku 1863 odlewa- 
no kule dla powstańców nie nałeży nisz- 
czyć. W lecie br. runął dach i jeśli nie 
zostaną przedsięwzięte energiczne krokl 
w celu zapobieżenia dałszemu burzeniu 
klasztoru, to przestanie on w niedługim 
czasie istnieć. 

Sport w kilku wierszach 
Pływacy Niemiec rozegrają w roku 

przyszłym dwa międzypaństwowe spot- 
kania: 

15 i 16 lipca w Berlinie Niemcy — 
Węgry. 

29 i 30 lipca w Erfurcie Niemcy — 
Anglia. ' 

ж ое 

Znani jugosłowiańscy tenisiści Puncec 
i Pallada brali udział w tumieju o indy- 
widualne mistrzostwa Brazylii. 

Obaj wymienieni tenisiści dostali się 
do finału, w którym Puncec pokonał Pal- 
ladę 7:5, 6:3, 6:8, 6:3. 

4x 

Niemiecki związek tenisowy zdecydo- 
wał, że jego reprezentcaja kobieca weź- 
mie udział w roku przyszłym w między- 
narodowym turnieju 0 puchar jugosło- 
wiańskiej królowej Marii. 

+ 4.8 

Zaniedbywana nieco dotychczas lek- 
koatletyka kobieca w Finlandii, otrzyma 
w roku przyszłym większe możliwości roz 
woju. 

się i bez pozy miałby pokrycie na 
powtórzenie za Jesieninem, w swym 
imieniu następującej zwrotki: 

„„Tak choroszo togda mnie wspominać 

zarosszyj prad i chripłyj zwon olchi, 

czto gdzie — to u mienia żiwut otiee 

i mać, 
kotorym naplewać na wsie mai stichi, 

kotorym dorog ja, kak pole i kak płot, 

kak doždžik, czto wiesnoj wzrychlajet 

zielenia. 

“ Oni by wiłami priszli was zakoloč 
za każdyj krik wasz, broszennyj 

w mienia. 

I jeszcze innych słów już pod wła 

snym wyłącznie adresem: „Gdyby nie 
był ze mnie poeta, to napewno byłby 
oszust i drań'. Te słowa Jesienina cy 
tuję z pamięci, nie wykluczone więc 
są drobne nieścisłości. Huszcza repre 
zentuje typ nie tyle spóźnionego cy- 
gana, ile szlachetnego, w najlepszym 
znaczeniu „brodiagi*. Jest za zdolny, 
za żywiołowy, wreszcie za smutny, 
by knajpa zdołała go całkowicie 
wchłonąć. Rysy delikatnej karczem- 
ności charakteru zatrą się szybko. W 
takim wieku nie stanowią one czegoś 
niebezpiecznego. A najważniejsze: 

Huszcza w poezji już potrafił odna- 
leźć siebie i to go uchroni przed 
wszystkim, przed złem   

tuje Finlandia dwa międzypaństwowe 
spotkania pań — ze Szwecją i Estonią. 

Nadło czołowe zawodniczki fińskie 
przejdą specjalny trening kondycyjny w 
okresie dwuch tygodni w znanym insty- 
tucie sportowym Vierumaeki. 

* kok 

W Mediolanie kolarz włoski Omobo- 
ni Tonni ustanowił 18 nowych rekordów 
międzynarodowych na motocyklu Кайе- 
gorii 250 com. W liczbie tej znajduje się 
9 nowych rekordów %ategorii 250 ccm 
i 9 — kategorii 350 ccm. 

Nowe rekordy ustanowione zostały na 
dystansach: 

Na 5 km i na 5 mil ze startu lotnego. 

Na 10 km i 10 mil, 50 km i 50 mil, 
100 km i 100 mil. 

Wreszcie nowy rekord świała padł w 

biegu godzinnym Tonni pokrył dystans 
180,502 km. 

* * * 
Francuski mistrz bokserski w wadze 

le<kiej, Frank Hersen stoczył w obronie 
: fytułu mecz z Wimille Yvet, zwyciężając 

W sezonie leinim 1939 roku projek- | na punkty w 12 rundach. 

Smutek dominuje prawie w każ- 
dym wierszu autora „Ballady o pod- 
różnych”. 

Dwudziestoletni, śmierć twoja była cicha. 
Mówiłeś — pamiętam: 
sady ukochać, a potem nie móe niemi 

oddychać — 

Huszcza nie dlatego tak pisze, że 

po kątach cicho  płuje krwią. 

„Każdyj szag moj stieregut stradan- 

ja, mnie tak trudno żyć Średi ludiej“ 
— jak śpiewa Wertyński w piosence 
p t. „List Jesienina". Nie gorszmy się 

Wertyńskim, przecież teksty układa 
li mu noeci. Otóż smutek Huszczy 
wynika z postawy jego wobec „ota. 
czającego Świata”. Pozwólmy uryw- 
kami kilku utworów przemówić sa 
memu poecie. 

Z wiersza p. t. „Po Śmierci przy- 

jaciela“ : 
Ręce zanurzam we wrzosach: 

płyną w najcichszy strumień. 

Zapachu słów twoich i włosów 

już przypomnieć nie umiem. 

Z „Wiosny witać promykami uś- 
miechów: 

Odchodzić żałem, wracać krzykami, 

padając — ziemi dotykać czołem 

i znowu siłę wyznawać ramion 

poto, żeby garść popiołu — —   

Zjazd „Lelewelaków" 
W dniach 6 i 7 stycznia 1939 roku od- 

będzie się w Wilnie zjazd koleżeński b. 
wychowanków gimnazjum imienia Joachi- 
ma Lelewela w Wilnie. 

Komitet onganizacyjny zjazdu zwraca 
się do Szanownych Kolegów z prośbą o 
wzięcie udziału w tym zjeździe i w zwią- 
zku z tym o uprzejme nadsyłanie swoich 
adresów (możliwie w terminie najkróf- 
szym) w celu umożliwienia wysłania za- 
proszeń i  usłalenia listy uczestników 
zjazdu. 

Adresy należy nadsyłać na ręce ko- 
legi Eugeniusza .Zdrojewskiego — Wilno, 
Kalwaryjska 56, m. 15. Wpłaty udziału w 
wysokości złotych 5 i zł 3 dla akademi- 
ków należy wpłacać na konło PKO 
Nr 702.156. Komitetu Zjazdu. 

    

   
    

  

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 
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Książka kształci, bawi, rozwija 

tzytelnia Nowości   
Me 

Wilno, ul. Šw. Jerzego 3 
OSTATNIE NOWOŠCI 

Lektura szkolna — Beletrystyka — 

Naukowe — Wysyłka na prowincję 

Czynna od 11 do 18. 

Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł 
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zdumiai. Dziesz mnie, panoczku, mówien ja, 

osobiście do wody leźć? I czego? Piersz. na 

piersz, że woda w ta pora zimna, a drugie, 

że ja najlepsza odzienia był włożywszy, wia 

domo — fest żesz. A pan posterunkowy na 

mnie kiedy skrzyknie! „Dureń ty, mówi, ja 

tobie powiadam: dawaj, do wody osobiście! 

Pamoczku mówien ja, zmiłuj sie! Dużo cze 

go narodu rozkazujo, wiadomo. To ty, brat 

mój, podatki po 2 razy płać, to ty jaka tam 

pożyczka bierz, to ty składaj sie na święta 

matki, lasu, konia, morza, LOPP-u, na gazy 

f maszyny wojenne, na suchotników, na ra 

ka i na różna żywioła... Coż? Kiedy możesz 

płacisz. Alie żeb ty spokojnie do kościoła 

idąc do wody musiał leźć, bo rzeczka po 

drodze... tego jeszcze nie było. Aniż odzie 

nia moczyć, aniż do gołego na gościńcu nie 

rozbierzesz sie? Jaż panoczku nie letnik z 

miasta — mnie stydno. Dek, on, pan poste- 

tunkowy, machnoł na mnie ręko i do mojej 

żoniki: „Do wody osobiście, dawaj" i za rę- 

kaw jo, znaczy sukienka będzi zdzierać ci 

co? Nu, to ja wtedy, prawda, zezłował sie 

I dał w mordę panu posterunkowemu. A on 

mnie za kark i do aresztu. Aż przetłumaczy 

li, że on o paszport pytał... 
Kils. 

Powyborcze 
W! „Dzienniku Bydgoskim* czytamy na 

stępujące doniesienie z Wejherowa: 

„Przewodniczący obwodowej komisji 

wyborczej, miejscowy sołtys, naruszył 

tajemnicę wyborów przez to, że otworzył 

kopertę wręczoną mu przez jednego 2 

wyborców, w której zamiast karty wy- 

borczej, znajdował się obrazek krowy. 

wyciętej z papieru. Na domiar złego, 

p. sołtys pogonił za wyborcą, który gle- 

sował w tak oryginalny sposób i usiłował 

nakłonić go do powtórzenia czynności 

głosowania. Wyborca jednak odmówił i 

udał się do domu, mimo, że straszono g0 

konsekwencjami. 

Sprawę przekazano prokuratorowi*. 

Ciekawe byłoby dowiedzieć się, o Stórym 

z kamdydatów wejherowskich myślał weso- 

ty wyborca, oddając kartkę z wizerunkiem 

krowy... 

Aparat trzeźwiący 
wynaleziono, oczywiście, w Ameryce Prasa 

donosi: 

Niejaki doktór Hobuet zbudował ma: 

szynę, która w krótkim czasie i bez żad 

nych szkodliwych następstw doprowadza 

do trzeźwości. Wyjątkowo tytko bardzo 

silnie „zalanego* trzeba  trzeźwić až 

przez dwie godziny. 

Maszyna ma byč rodzajem inhalatora, 

wydzielającego pewną mieszanirę gazów. 

Całe urządzenie kosztuje zaledwie 50 do- 

larów. 

Odtąd żony nasze, miast ze szczolkami 

i pogrzebaczami, będą czekały na nas z apa 

ratem doktora Hobnuet'a. Z wielkim nakła- 

dem kosztów i wysiłków osiągnięty stan za 

wiania będzie „rozwiewany* w ciągu paru 

zaledwie kwadransów. 

  

Ze „Spojrzenia wstecz”: 
Kępy czarno pogasłych olszniaków 

nie zerwą się przez pola do biegu, 

woda nie będzie śpiewnie przez mosty 

skakać 
— tym oto wierszem 

sypię białą mogiłę ze śniegu. 

‚ ,Z wiersza „Rzęsami cieni zaszły 
jeziora”: 

Rzęsami cieni zaszły jeziora, 

w twardych zamknięte skałach posnęły 

źródła. 

Wołający zbłądzili w gęstych, miedzia- 

nych borach: 

skrzypiec szukali — rozbite znaleźli 

pudła. 

Z „Twoim sadom'': 
Spokojnie mijamy wzgórza, 

oczy wstydzą się wspomnienia młodych, 

zniszczonych sadów. 

Niema czem wyjść naprzeciw lipcowej 

burzy, 
elektryczne 

wstążki 

Żal przed mogiłą nawznak pada: 
z sadów zostały sucho więdnące gałązki. 

Z wiersza „Świt wiatrem syczy 
na ustach“: 

Teraz mi witač wrzešniowy ranek, 

drżeć o chwilę tę groźną — 

w której oczy matki nade mną przystaną, 

a ja nie potrafię ieh poznać. 

drżą w pustce błyskawie   
I w końcu z 

nych“; 
W listopadową grudę wtulają twarze 

nieme, 

między korzenie brzóz skarlałych odpłyną 

gorzką ziemią. 

Zostanie nad torami ich prawdy hymn: 

mety oddala dym — dym — dym — 

„Ballady o podróż- 

Pesymizm autora „Ballady o pod 

różnych* nie jest z gatunku kata: 
strofizmu innych młodych poetów 
wileńskich. Nie zapominajmy, że Hu 
szcza — to b. zdolny humorysta i sa- 
tyryk. W każdym zjawisku odrazu 
widzi jego odwrotność. Upoważnia 

to mnie do włożenia w usta Huszczy 
takich wyrazów Zahradnika: „Jestem 

smutny, choć mógłbym być do dna 
świetlisty*. Do tej pory wyznaniem 
wiary poety są: noc, mgła, dym. Od 
zagadnień społecznych ucieka Husz: 
cza w świat refleksji abstrakcyjnej. 
Parę wierszy o akcentach  społecz- 
nych należy do najmniej udanych w 
tomiku. Na przykład cytata z utworu 
„O ojczyźnie”: 

A przecież nad bruklem twoich nieczu- 

łych miast 
w zbożu smutnem pochodów brzęczą jak 

bąki mauzery; 
nad ogniem czarnych kaszt S 
gasuą oczy tęskniącym zecerom —



  

ONIKA 
  

Listopad Dziś; Klemensa 

23 Jutro: Jana 

Wschód słońca — g. 7 m. 07 

Sroda j] Zachód słońca — g. 3 m. 04 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące 

„žpleki: Sapožnikowa (Zawalna 41); Rodo- 
Widza - (Ostrobramska 4); Augustowskiego 
(Mickiewicza 10); Narbuta (Św. Jańska 2); 
Zesładskiego (Nowogródzka 89). 

“ Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10) 

š Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

MIEJSKA. 

‚ — Magistrat zamierza podwyższyć 
© 100 proc. podatek od psów. Wczoraj 
Zarząd Miasta na swym kolegialnym po- 
siedzeniu rozpatrywał szereg spraw po- 
dałkowych. Chodziło m. in. o pobór sa- 
Moistnych podatków miejskich i dodat- 
ków komunalnych w nadchodzącym roku 
budżetowym. 

M. in. zapadła decyzja podniesienia 
Słopy podatku od psów o całe 100 pro- 

„Cent, a mianowicie z 5 złotych do 10 
_ Za psa. 

, Wysokość wymiaru od posiadania 
Większej ilości psów pozostaje nie- 

zmienną. 
— Od ncwowybudowanych domów 

pobierany będzie podafek. Na wczoraj- 
Szym posiedzeniu Magistrał _ postanowił 
Wprowadzić w życie nowy podatek, mia- 
nowicie podatek drogowy. 

dnia 1 października rb. 

Ciekawe jest, że podatkiem tym zo- 
słaną obciążone nowowybudowane do- 
my, które w zasadzie są zwolnione od 
świadczeń podatkowych. Wysokość ob- 
Ciążenia dła nowowybudowanych domów 
"wynosić będzie 3 i pół procent. 

— Zmiany: 'w podatkach mieiskich. 
Władze miejskie postanowiły pozostawić 
W przyszłym roku budżełowym wymiar 
podałków widowiskowego i inwestycyjne- 
go. Natomiast zajdą zmiany w podatku 

hotelowym, kiórego. wymiar ma być pod- 

iwyższęny z.6. procent. do 8, 

' 

& 

T Miejski „postanowit skaso- 

zw. plastyce gołychczas ulgi dla reklam 
dałek Kaz Znych (nakładane litery). Po- 

wysokości, 

— Magistrat zakupił płać na budowę 

=. szkół handlowych. Magistrai 
k raj na posiedzeniu powziął uchwałę 
ka kosztem  przeszto -70.000 z1 placu 

Bac Tartaki 34, który zostanie bez- 

<lnie przekazany na budowę w Wilnie 
Smachu szkół zawodowych. 
—^ 

Pobėr tego | 
Podaiku uchwalony został poczynając od 

zie przywrócony do normalnej '   

Roboty przy budowie tego gmachu 
mają się rozpocząć z wiosną roku przy- 

szłego. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— Ku uwadze Pań! Koło Pań przy 
6 Oddziale Obozu Zjednoczenia Naro- 
dowego w Wilnie od 1 grudnia 1938 r. 
uruchamia Kurś Trykofarski i Hafciarski. 

Zapisy na kursy już rozpoczęte i trwa 

ją codziennie od 18 do 20 (od 6 do 8 
wiecz.) w Sekretariacie 6 Oddziału OZN, 

ul. Połocka 4 m. 9 (dzielnica Zarzecze). 
Informacje tamże. 

— T-wo Kuratorium nad Ociemniałymi 
w Wilnie podaje do wiadomości, że na- 
bożeństwo żałobne w pierwszą boleśną 
rocznicę śmierci ś. p. Dr Marii Strzemiń- 
skiej, założycielki Szkoły i Zakładu dla 
niewidomych w. Wilnie odbędzie się 24 
listopada, o godz. 7 min. 30 w kościele 
św. Michała. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— 350 Środa literacka. Dnia 23 bm. 
prof. USB dr Konrad Górski wygłosił od- 
czył pł. „Z problematyki erofycznej w 
poezji Kasprowicza”. Początek o g. 20.15. 

RÓŻNE 
— „Instytut Germanistyki" — Zamko- 

wa 10. Nauka języka niemieckiego. No- 
we grupy od 1 grudnia 1938 roku. 

— ZŁ 68. — ku uczczeniu XX-lecia Nie- 
podległości Państwa Polskiego firma Braci 
Jabłkowskich oraz prac. firmy przekazali 
na konto 303.100 na budowę szkół za Olzą, 
zebrane w drodze doraźnej zbiórki. 

UOWOGROCZKA 

-—— Budowa dróg w Nowogródczyźnie, 
Za.ończono budowę 77 km dróg o twar- 
dej nawierzchni, a mianowicie: na odcin- 
ku Szczuczyn—Bielica dług. 45 km, na 
odcinku Zaniuny—Trokiele dług. 10 km 
i odc. Baranowicze—Lachowicze — dług. 
22 km. Drogi te łączą szereg ważniej- 
szych miejscowości na terenie woj. no- 
wogródzkiego. 

— Budowa śchroniska. Rozpoczęła je- 
sienią bież. roku budowa schroniska tu- 
rystycznego w Nowogródku 

czeniu budowa sułeren. O iłe pogoda 
dopisze rozpoczęta zostanie budowa 
ścian. Związek Propagandy Turystycznej 
pragnie oddać schronisko do użyfku w 
roku przyszłym. 

£IDZKA 
— Lida buduje drugi gmach gimnazjalny. 

Warunki szkołne w Lidzie na skutek znacz 
nego przyrosiu mieszkańców miasta Lidy ule 
gły znacznemu pogorszeniu. Olbrzymi 
gmach gimnazjum państwowego, wybudo- 

  

„Ratuj swe zdrówie póki czasi 
Grużlicę, bronchit, uporczywy kaszel | wszelkie in. 

Е choroby płucne wyleczysz, stosując opatentowany przez Ministerstwo 
* Opieki Społecznej BALSAM JERCZOLIMSKI wyrobu Labora- 
torium O. O. Bonifratrów w Wilnie. 

ŹZądajcie tylko prawdziwego Balsamu Jerozolimskiego 
0. 0. Bonifratrów. Sprzedaż w każdej aptece i składach aptecznych. 

Wilcze oczy wśród Śnieżnych zasp — 
Więzieniom twoim nigdy nie braknie 

Ь žeru. 

К Co tu dużo mówić. Fragment płyt 
arį banalny i zły, przynosi wytarte 

p  pomie „rekwizyty. Nie cheę 
sia to powiedzieć, że Huszczy nie 

a problematyka społeczna, któ- 
fhzó, całą pewnością się pojawi. Niez 
RE czuły poeta nie pozostanie 
Ik 7 na krzywdy, nie przejdzie 
dzieżt. koło ludzkiego dna. Tym bar 
5 b że nie bez wyników usiłuje 
a: dno własnych przeżyć. — 

> TSZ „Ślepnąc w Śniegu* świadczy 
ы psychicznej podróży na granicę ży 
1а 1 śmierci, świaczy o zbliżeniu się, 

autora „Ballady podróżnych* 

tystą“, to nie czeraško fest aut 
tentystą w tym znaczeniu, że nie po 
sługuje się werbalizmem, ale przeży- 

ją, męczy się, powiedzmy: choruje 
' izy tworzeniu. 

*Huszcza poszedł w swych chwy- 
Ch technicznych po wypadkowej 
ASseizmu i awangardy, kanonów 

Poetyki tradycyjnej i nowej. Zagór- 
! określiłby go jako „syntetystę*. 

_ Jaki ciężki zarzut można i trzeba 
SZCZE? To, że Huszcza jest stra- 
= ie nierówny. Obok rzeczy dosko- 
ah daje marne, błahe, nie nie 
dj obok pereł, zwykłe Smiec'e, 
„A tym jego piętę achilesową stano 

p, ytmika. Rytmiczne potknięcia są 
ZO częste. 

    

   

tą 

  

  

W każdym bądź razie bezsporny 
talent i to „z Bożej łaski*, Ogromnie 
ciekawa i bujna osobowość poetycka, 
która całą siłą młodości wkracza w 
życie. 

W końcu — bolesne zestawie- 
nie. W „Słowie* Jerzy Wyszomirski, 
pisząc o wzroście produkcji literac- 
kiej w Polsce, dochodzi do tego ro- 
dzaju wniosków: 

Niezadługo znajdziemy na ten wzrost 

sposób, jak znaleziono go na kawę bra- 

zylijską: będziemy topili książki. 

Przykro, gdy człowiek, który smeż 
żadnej książki mie napisał, chce topić 

cudze. 
Jakże szybko onegdajszy „demo- 

krata“ z „Kuriera Powszechnego* na 
ciągnął brunatną koszulę i zapowia- 
da niszczenie książek. Miejmy na- 
dzieję, że nie potrafi tego „dokonać, 
dalszym bowiem wynurzeniom towa- 
Tzyszy bezsilna rezygnacja ze wszyst- 
kiego: 

Co do mnie, widzę wyraźnie, że się 

starzeję, czytanie bowiem nowych powie 
ści i nowych autorów nuży i nudzi mię 
coraz mocniej. 

I oło zestawienie. Młody Huszcza 
wchodzi z rozmachem w życie, by 
wiele zrobić. Wyszomirski już się ze- 
starzał, niczego w życiu nie zrobiw- 

SZY.> 
Anatol Mikuiko. 

——000— 

postępuje 
‚ „| szybka naprzód, Obecnie jest już na ukoń: 

‚ "r Skasowanie ulg w podatku od re-- i { 

  

‘ .‚*Ш!ЕП" (4640). 

Wręczenie proporca baonowi J.H.P. w Wilnie 
27 bm. wileński batalion junacki: ob- 

chodzi uroczystość wręczenia proporca, 
nagrody przechodniej, ufundowanej przez 
komendę główną Junackich Hufców Pra- 
cy za pierwszeństwo spośród wszystkich 
oddziałów w pracy fizycznej, wychowania 
i wyszkolenia. ° 

Mimo dotychczasowego pozytywne re 
zulłały pracy, Junackie Hufce Pracy stale 
dążą do podniesienia jej poziomu drogą 
wyścigu w pracy oraz szlachetnej rywali- 
zacji poszczególnych jednostek. * 

W wyścigu tym batalion wileński wy- 

szedł zwycięsko na czołowe miejsce, skut 

kiem czego wyróżniony został i odznaczo 
ny najwyższą nagrodą, jaką jest propo- 

rzec symbol pracy i nagroda pieniężna 
w wysokości tysiąc złotych. 

Uroczystość wręczenia proporca wy- 

różnionemu baonowi odbędzie się w dn. 
27 bm. Rozpocznie się nabożeństwem o 
godz. 10 w kościele garn., po nabożeń- 
stwie nastąpi defilada oddziałów baonu 

szkolnego na ul. A. Mickiewicza naprze- 
ciw pl. Orzeszkowej. Nasiępnie całość 
wraz z zaproszonymi gośćmi i społeczeń- 

stwem uda się na plac sportowy baonu 

ciwa uroczystošė wręczenia proporca 
przez komendanła głównego Jun. Hufców 
Pracy płk Kunca Bogusława. Jednocze- 
śnie zostaną rozdane nagrody za pracę, 
odznaki PW i WF, świadectwa szkolne 

rozdanie nagród przez dowódców puł- 

ków legionowych za pracę na ich terenie, 
wręczenie przez prezydenia miasta albu- 
mu | nagrody miasła za dekoracje kwia- 

tami: budynku oraz udekorowanie odzna- 
kami „za służbę pracy” osób, które po- 
łożyły dużo zasług w tej dziedzinie. 

Uroczystość  zosłanie zakończona 

wspólnym obiadem junackim w świetlicy 

baonu, połączonym z atrakcjami wykona- 

nymi przez junaków. 
Batalion JHP w Wilnie od miesiąca 

został przekształcony na batalion szkolny. 

Szkolenie zawodowe młodzieży ju- 

nackiej odbywa się w zorganizowanych 

w łym celu staraniem Junackich Hufców 

Pracy przez Ministerstwo Oświecenia Pu- 

blicznego szkołach i kursach zawodowych 

oraz zakładach przemysłowych w Wilnie. 

W ten sposób rozpoczęła akcja szko- 

lenia zawodowego umożliwia niezamoż- 

nej, lecz warłościowej młodzieży, zdoby-   na ul. Subocz, gdzie odbędzie się właś- 

„Gimnaz'um kraw erk 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileń- 

skiego zewoliło Związkowi Pracy Obywa 

łelskiej Kobiet na otwarcie w Baranowi- 

czach 3-lefniego Gimnazjum Krawieckie- 

wany przed 10 laty kosztem przeszło milio Į 

na złotych, okazał się za szczupły wobec 

corocznego przyrostu liczby uczącej się mło 

dzieży. W bieżącym roku szkolnym kilkaset 

uczniów i uczenic, mimo złożonych egzami 

nów wstępnych, nie znalazło miejsca w gim 

nazjum. W celu zapewnienia rzeszom mło 
dzieży możliwości pobierania nauki w szko 

le średniej w Lidzie. Związek Osadników 

Wojskowych powziął śmiałą myśl urucho- 

mienia prywatnego gimnazjum. W chwili 

obecnej gimnazjum to mieści się w lokalu 

b. szkoły powszechnej nr. 4 i ma przed so 

bą pierwszorzędne widoki rozwoju. Ponie 

waż dotychczasowe pomieszczenie jest nie 

odpowiednie, dyrekcja gimnazjum prywatne, 

go wystąpiła do Rady Miejskiej miasta Lidy 

z prośbą o ofiarowanie płacu pod budowę 

gmachu przeznaczonego na gimnazjum ogól 

no-kształcące. Rada Miejska przychylając się 

do prośby, przeznaczyła...ogromny. plac „w 

pobliżu gimnazjum państwowego: Jeśli więc 

dobrze pójdzie, w niedługim czasie Lida bę 

dzie miała drugie gimnazjum ogėlnoksztalcą | 

<e, wyposażone niegorzej od państwowego. 

— „Blawai Poznański” A. Miśkiewicz 

Lida, ul. Suwalska (w lokalu dawnych ja- 

fex miejskich na rynku). Wielki wybór to-' 

warów. Ceny niskie i stałe. Obsługe 

szybka i fachowa. i 

BARANOWICKA 
— Konferencja Gospodarcza Spółdziel 

ni Kredytowych w Baranowiczach. 1 grud- 

nia br. o godz. 9,15 rano w Baranowiczach 

w sali Ogniska Urzędniczego odbędzie 

się doroczna konferencja Spółdzielni Osz- 

czędnościowo-Pożyczkowych pod hasłem 

„Wzmocnijmy i rozwińmy działalność na- 

szych  spółdz. oszczędnościowa-pożycz- 

kowych”. 

Konferencję organizuje okręgowy Zw. 

Spółdz. Roln. i  Zarobkowo-Gospodar- 

czych RP oddział w Wiłnie. 

— TYFUS BRZUSZNY NA _ TERENIE 

GM. WOLNA. W ostatnich dniach w kol. 

Jatwieź w gm. Wolna zmarł na tyfus brzu- 

szny Swistunowicz Mikołaj. Władze sa- 

nifarne wszystkich mieszkańców kolonii 

poddały ochronnemu szczepieniu. 

— POMÓR ŚWIŃ W GM. DAREWO. 
We wsi Pronczaki i kol. Zankiewicze gm. 
darewskiej stwierdzono masowy pomór 
świń od nieustalonej narazie choroby. 

Wszystkie świnie w okolicy zostały pod- 
dane szczepieniu ochonnemu. 

— OSKARŻYŁ O KRADZIEŻ POBOR- 

СЕ SKARBOWEGO. Mieszkaniec wsi 
Ostrzewia Poczekajło Konsłanty zameldo- 
wał, że w czasie dokonywania zajęcia 

płótna przez poborcę skarbowego Kra- 

sowskiego Józefa, zginęło z kufra na stry- 
chu 60 zł. Oskarżył on o kradzież tych 
pieniędzy wspomnianego poborcę. Do- 

chodzenie ustaliło jednak, że Poczekajło 

kradzież zmyślił. 

— KREW NA WESELU. W czasie od- 
bywającego się wesela we wsi Tumasze, 

gminy darewskiej pomiędzy uczestnikami 

powstała sprzeczka, w czasie której m-c 

tejże wsi Pawłowski Mikołaj uderzył no- 

żem stołowym w bok Mochnacza Alek- 
sandra, Rannego w stanie ciężkim odwie- 
ziono do szpiłala w Baranowiczach. 

BIEŚWIESKA 

— Radio dła Szkoły. W pogranicznej 
wsi Łań pow. niešwieskiego zorganizo- 
wana zosłała przez nauczycieistwo Za- 
bawa ludowa z niespodziankami. Dochód 
przeznaczono w całości na zakup radio- 
odbiornika dla szkoły. 

cie zarobkowania oraz zapewni jej był. 

ie w Baranowiczach 
go. 

W ten sposób przybyło na terenie 
Nowogródczyzny jeszcze jedna szkoła za- 

dowa. 

innymi placówka Związku Rezerwistów w 
Hłaskowszczyźnie, gm. Hrycewicze ofia- 
rowała jeden dzień pracy na Fundusz 
Obrony Narodowej. 

Jednocześnie wynagrodzenie za pra- 
cę na szosie w wysokości 40 zł kierow- 
nictwo placówki złożyło na ręce dowódcy 
1 Korpusu KOP w Lubieńcu, dn. 11 listo- 

pada br. 
— „Czwórka nieświeska” przed mi- 

krofonem radiostacji baranowickiej. Wwy- 

stąpił przed mikrofonem radiostacji bara- 

nowickiej kwartet śpiewaczy, zw. „Czwór 
ka Nieświeska'””, z recitalem. Zespół ten 
wykonał szereg pieśńi regionalnych. Wy- 
słępy kwartełu cieszą się dużym powo- 
dzeniem na terenie Nowogródczyzny. 

— Babtyści rozwijają coraz aktywniej- 
szą działalność. W powiecie nieświeskim 

sekła bapfystów rozwija energiczną dzia- 
łalność. W miejscowościach, należących 
do gminy: snowskiej, prowadzi propagan- 

pułarność sexty wzrasta z każdym dniem. 
Obecnie zwolenników i „wyznawców” li. 
czy kilkaset osób. Głównymi ośrodkami 
ruchu są Chwojewo, Nieśwież oraz tereny 

należące do tych miejscowości. 

— Dom spółdzielczy w Tulonce. W 

kiego osadnicy wojskowi wspólnie z miej 
scową ludnością wybudowali wspaniały 

dom spółdzielczy. W budynku tym, od- 
danym już do użytku, mieści się: sklep 

spożywczy, filia mleczarska, oraz świetli. 

ca międzyorganizacyjna, w której w ok- 

resie letnim znajduje pomieszczenie dzie- 

ciniec dla dzieci ubogich okolicznych rol- 

ników. 

POSTAWSKA 
— Plan pracy kulturalno-ošwiatowej. — 

W związku z rozpoczętą pracą nad opraco 

waniem nowego preliminarza budżetowego 

Powiatowego Związku Samorządowego odby 

ło się w Postawach posiedzenie Powiatowej 

Komisji Kulturaino-Ošwiatowej. 

Przed rozpatrzeniem  zaprojektowanege 

preliminarza dotyczącego oświaty i kuitury 

omówiono i ustalono plan pracy na rok na 

stępny. Obejmuje on kilka działów: 1) Sy 

stematyczne dokształcenie, które się wyrazi 

w zorgamizowaniu 80 kursów dla przedpobo 

rowych. 2) Bibliotekarstwo i czytelnietwc. 

W dziale tym będzie kontynuowana dalsza 

wysyłka bibliotek ruchomycn, w dniu zaś 

1 grudnia rb. nastąpi otwarcie bezpłatnej 

biblioteki publicznej w Postawath. 3: Pun- 

kty głośnego czytania gazet i książek. Pun 

któw takich na terenie powiatu jest 145. 4) 

Dokształcanie pracowników i przodcwn:ków 

oświatowych, które obejmie szereg kursów, 

jak: 7-dniowy kurs  teatralno-chóralny, 

3-dniowe kursy świetlicowe oraz konferen 

cję w -sprawie wiosennych „świąt młodzie 

ży". 5) Prace świetlicowe, domy ludowe, 

teatry i chóry ludowe oraz organizacja 3 

wycieczek masowych do Gdyni, Warszawy i 

Wilna. 
Dłuższą dyskusję wywołała sprawa po- 

pierania radiofonizacji terenu. W wyniku 

obrad powołano Powiatowy Komitet Radio 

fonizacji Kraju, jak również ustalono wyty 

czne, którymi będzie się kierował samorząd 

przy udzielaniu zasiłków na zakup sdbior 

ników radiowych. . 

Złożony projekt preliminarza budżetowe 

go w dziale oświaty i kultury zamyka się 

sumą zł. 7,500. Preliminarz wykazuje w sto 

sunku do tegorocznego zwyżkę o zł. 1,800. 

"Przewiduje się zwiększenie wydatków na 

kursy dla przodowników, zakup nowych 

książek do bibliotek oraz preliminuje się   —  Ofiamość społeczeństwa na rzecz 

Obrony Narodowej nie usłaje. Między zł. 1.000 na popieranie radiofonizacji. 

dę niejaki Winniczek Mikołaj, spełniając : 

jednocześnie funkcje „duchownego”. Po- | 

pogranicznej wsi Tulonka, pow. stołpec- 
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RADIG 
Środa, dnia 23 listopada 1938 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik poran- 

ny. 7.05 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dia 

szkół. 8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Muzyka 

popułarna. 8.50 Odcinek prozy: „Pamiętnik 

wiejskiego proboszcza”, fragmem z powie 

ści Jerzego Bernanosa. 9,00—11,00 Przerwa. 

12.03 Audycja. południowa. 13.00 Wiadomo 

ści z miasta i prowincji. 13,05 Ghwilka Wil. 

T-wa Opieki nad Zwierzętami. 13,10 Muzy- 

ka lekka. 14,00—15,00 Przerwa. 15,00 Nasz 

koncert — aud. dla młodz. w wyk. Ork. R. 

16,00 Dzienn К Wil. 15.30 Muz. obiadowa 

popołudniowy. 16,05. Wiadomości gospodar 

cze. 16,15 Dom i szkoła: „Zęby naszych 

dzieci* — pog. 16,30 Duety instrumentalne. 

16,45 Pogadanka aktualna. 16,56 Audycja 

KKO. 17,00 Polska a wojsko okupantów w 

pierwszych dniach Niepodległości — odczyt. 

17,15 Kantata Jana Sebastiana Bacha w 

wyk. chóru, orkiestry i kwartetu solistów. 

18,00 „Tragedia florencka“ — słuch. w-g 

Oskara Wilde'a, w opr. Adama Stodora. — 

18,30 Nasz język. 18,40 Dyskutujmy: „CZĘ 

naprawdę w zdrowym ciele zdrowy duch“. 

19,00 Odgtosy Italii — koncert rozrywkowy. 

20,35 Audycje informacyjne. 21,00 Opowieść 

6 Chopinie — „Polonezy* audycja. 21,45 

„Temperamenty“ — powieść mówiona. — 

22,00 Teka wileńska: „Złote Mykeny“ — fe 

lieton Stanisławy. Szeligowskiej. 22,15 Nastro 

je nocy w muzyce. 

CZWARTEK, dnia 24 listopada 1938 r. 

6,57 Pieśń poranna. 7,00 Dziennik po- 

ranny. 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla 

szkół. 8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Muzyka 

popularna. 8.50 Odcinek prozy: „Pamigtu.k 

wiejskiego proboszcza* — dokończ. fragm. 

z pow. Jerzego Bernanosa. 9,00—11,00 Przer 

wa. 11,00 „Giuchy piewca — Beethoven“ — 

poranek muzyczny dla szkół, 11,25 Z oper 

Verdi'ego. 11.57: Sygnał czasu i hejnał — 

12,03 Audycja południowa. 13,00 Wiadomo 

ści z miasta i prowincji. 13,05 Muzyka ope 

retkowa. 14,00—15,00 Przerwa. 15.00 Rozmo 

wa technika z młodzieżą. 15,15 Kłopoty i 

rady: Pechowy dzień — audycja. 15,30 Muz. 

obiadowa. 16,00 Dziennik popołudniowy. 

16,05 Wiadomości gospodarcze. 16,15 Prze- 

mysł a obronność kraju — odczyt. 16,35 Co 

to jest rak i jakie są możliwości leczenia 

— odczyt. 16,50 Koncert muzyki operowej. 

Wyk. Orkiestra Rozgł. Wil. 17,40 Wspom: 
nienie z POW — odczyt. 17,55 Informacje 

turystyczne. 18,00 Przegląd prasy sportowej 

18,05 Utwory fortepianowe w wyk Teresy 

Dąbrowskiej. 18,20 „Daremne wysiłki* — 

pogad. W. Bolesławskiego. 18,30 O tytułach 

utworów muzycznych — gawęda. 19,00 Kon 

cert rozrywkowy. 20,35 Audycje informacyj 

ne. 2Ł,00 Teatr Wyobraźni: „Kórdian* — 

zradiof. fragmenty z drarnatu Juliusza Sło 

wackiego. 22,00 Pogadamka radiotechniczna 

Mieczysława Galskiego. 22,10 Notatki Wiłnia 

nina — prowadzi Mik. 22,00 „Hektor Ber- 

lioz* — pogadanka w opr. Jadwigi Jasiewi 

czówny z ilustracjami z płyt. 23,00 Ostat- 

nie wiadomości i komunikaty. 23,05 Koncert 

muzyki polskiej. 23,55 Zakończenie progras 

mu. 

KAZDY 
PRZEMYSŁOWIEC 
KUP IEC HURTOWNIK | 

i DETALISTA 

zyska sobie najlepszą klijentelę 

ogłaszając się w najpopularniej- 

szem pismie codziennem 

na Ziemiach Póła,-Wschodnich 

KURJER WILEŃSKI 
WILNO ul. Bisk. Bandurskiego tel. 99 

POLESKA 
— Zatarg między związkami robotni- 

czymi. Robotnicy transportowi, należący 
do ZPZZ, ze wsi Zajezierze porzucili pra- 
cę przy załadowywaniu drzewa dla na- 
dleśnictwa w  Wyszewiczach, żądając 
po-20 zł od wagonu. Natomiast ZZZ z 

Horodyszcza podjął się tej samej pracy 

po 16 zł od wagonu. Na tym tle między 

związkami powstał załarg. 

— Zjazd spółdzieków. Na zjeździe 

delegatów spółdzielni uchwalono prze- 

znaczyć 0.10/o od obrołu na projektowa- 
ny przez Związek „Społem” zakup 10 
samochodów sanifarnych dla armii. 

   
    

  

— Dom Społeczny w Pińsku. Z inicjaty 

wy OZN w Nowogródku rozpoczęto budo: 

wę Domu Społecznego przy ul. Słonimskiej 

na placu po-klasztornym. W domu tym znaj 

dą pomieszczenia wszystkie organizacje spo 

łeczne i kulturalne. 

— STRZAŁY PRZEZ OKNO. We wsi 
Serniki, pow. pińskiego, strzałem przez 
okno zosiał raniony mieszkaniec tejże wsł 
Dawid Siefanowicz. Stefanowicz zmarł w 
drodze do szpifała. Drugi strzał był od- 

dany także przez okno, do mieszkania 

sołtysa wsi, Antoniego Poluchowicza. 

Powodem zamachów była prawdopo- 

dobnie zemsia osobista.



Wilki grasują 
w powiatach nieświeskim i stołpeckim 

Plaga wilków, które wyjątkowo w tym 
roku grasują w wielkich ilościach I spec- 
Jałnie nawiedzają pow. nieświeski I steł- 
pecki — daje się mocno odczuwać. Os- 

tainio we wsi Swierynowo napadły wilki 
na zagrodę włościańską, porywając kilka 
owiec. Myśliwi organizują obławę. 

  

Ustalenie tożsamości desperata 
Donieśliśmy wczoraj, IŁ pod koła po- 

clągu popularnego, idącego z Wilna do 
Mołodeczna, rzucił się mężczyzna, pono- 
sząc śmierć na miejscu. 

Wczoraj stwierdzono jego tożsamość. 

Był to 33-letni Szymon Zielmiański, zam. 
w Wilnie przy ul. Wielkiej 45, nerwowo 
chory. 

"NA. POLSKĄ JESIEŃ 
POLSKI SAMODZIAŁ=" 

W związku z tym samobójstwem lan- 
sowano wersje, że rzucił się pod koła 
pociągu, ponieważ sądził, że nie będzie 
mógł otrzymać z banku Bunimowicza 
swego wkładu. 

Wersja ta jednak nie znalazła potwier- 
dzenia. te). 

  

Skład w Wilnie — 

ZAMKOWA 20. Tel. 28-08. 
  

Że świata niedoli i cierpienia 
Gruźlicy, ludzie -rupiecie 

Gruźlica, to dla ogromnej większości: — 
zmęczone, chude twarze ludzkie, to obszer- 

ne sale sanatortów i snujące się po kory- 
tarzach cienie osłabionych, nie z tego świa 
ta ludzi. A nie wie się, albo zapomina się 
o tych gruźlikach, którzy przykuci do łó- 
żek szpitalnych, rzuceni na nie jak poła 
mane rupiecie, spędzają w szpitalach mie 
siące i lata całe. Zżarte chorobą stawy brod 

rowe, kolanowe, pokurczone ręce i stopy, 
wyniszczone, cienkie piszczele nóg, pokrzy 
wione kręgosłupy i palce — tak cierpią bi 
dzie na gruźlicę kostną, tak rosną zastępy 
ludzi kalek, ludzi — odpadków życiowych. 

Walka z gruźlicą kostną jest jeszcze trud 
niejsza niż z gruźlicą płuc, wymaga bowiem 
dużej ilości szpitali i pieniędzy na długotr- 
wałe ileczenie chorego. Leczenie gruźlicy ko 
stnej wymaga ciągłego przebywania pod o- 
kiem lekarza i różnych zabiegów, możli. 
wych tylko w lecznicy lub szpitalu, a znów 
na takie koszta może sobie pozwolić tylko 
bardzo znikoma garstka ludzi. Chorzy nie 
posiadający praw do leczenia się z fundu 
szów państwowych, samorządowych czy też 
ubezpieczenia społecznego nie mają w ogóle 
możności opłacania kosztownej kuracji, ci 
zaś, którzy mają prawo do świadczeń lecz- 
niczych z funduszów społecznych po pew- 
nym, ustawowo oznaczonym okresie lecze- 
nia muszą szukać nowych źródeł pomocy, 
gdy skończą im się %prawnienia. 

Sprawy związane z leczeniem gruźlicy 
kostnej i koordynacja wysiłków czynionych 
w tym kierunku przez różne instytucje spo 
łeczne były tematem obrad Rady Naukowo- 
Lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecz 
nych w gmachu Szpitala Wolskiego, na cd 
dziale gruźlicy kostnej, dr. Piaseckiego. — 
Jeden z zespołów rady pod przewodnictwem 
dr. Adamskiego zajął się zagadnieniem lecz 
nictwa gruźlicy kostnej w Ubezpieczeniach 
Społecznych, przy czym ordynator oddziału 

szpitała dr Piasecki uzupełnił swój referat 
© gruźlicy kostnej pokazem przypadków 
chorobowych i demonstracją urządzeń szpi 
tala. 

Leczenie gruźlicy kostnej, pominąwszy 
już sprawę zbyt małej liczby łóżek szpital- 
nych do tego celu przeznaczonych, natrafia 
na poważną przeszkodę: brak pieniędzy u 

chorego z chwlą, gdy skyńczy mu się należ- 
ne od Ubezpieczalni 26 tygodni leczenia w 
ciągu roku. Opieka społeczna wprawdzie zaj 
muje się częściowo tymi chorobami, asygnu 
jąc fundusze na dalsze ich leczenie, jest to 
jednak zbyt niewiele w stosunku do pot- 
rzeb. Po wyczerpaniu uprawnień do lecze 
nia się na koszt Ubezpieczalni chory ma do 
L 

PAN| 

De 
Dziś. 

wyboru: albo wrócić do domu, albo starać 
się o pieniądze z Opieki Społecznej. Trzeciej 
alternatywy, to zm. leczenia się na własny 

koszt nie bierze się w ogóle pod uwagę, są 
to bowiem niesłychanie rzadkie wypadki: 
ta np. obecnie na całym oddziale dr. Pia 
seckiego jest tylko jedna osoba, która się 

ieczy za własne pieniądze. Na gruźlicę prze 
cież najczęściej zapadają biedacy, kiedy 
więc im kończy stę opieka Ubezpieczalni 
czy jakiejś instytucji społecznej mie mają 
żadnych środków na kontynuowanie lecze- 
nia. To jest właśnie najważniejsza przesz- 
koda w zwalczaniu gruźlicy, którą należa- 
łoby co rychlej usunąć. Świadczenia Ubez- 
pieczalni są unormowane ustawami, pomoc 
ze strony Opieki Społecznej ograniczona jest 
jej niewielkimi funduszami, jakie jest w sta 
nie przeznaczyć na walkę z gruźlicą kostną, 
ale poza tymi dwoma instytucjami muszą 
się przecież znaleźć jeszcze jakieś źródła, 
skądby można czerpać resztę brakujących 
pieniędzy na leczenie. 

Oby jak najwięcej. gruźlików, tych bied 
nych ludzi — rupieci zniszczonych przez 
chorobę, przebywających po suterenach i 
poddaszach i grożących nieustannie swemu 
otoczeniu, znalazło wreszcie potrzebną im 

  

pomoc w murach szpitali! L. M. 

górnośląski WĘGIEL т " jakości 

koncernu „PROGRES“, Katowice 

wagonowo i tonowo w szczelnie za- 
mkniętych i zaplombowanych wozach 

poleca firma 

: Spadkobiercy M. DEULL': 7. 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811. 

Bocznica własna 1 składy: Kijowska 8, 
telefon 999. — Waga gwarantowana 

Ceny konkurencyjne. 

GRUZLICA 
PŁUC 

jest nieubłagana i corocznie, nie robiąc róż- 
wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc- 
nych, bronchitu, grypy, uporczywego mę- 
czącego kaszlu i t. p. stosują p. p. Lekarze 

„Balsam Trikolan — Age“ 
ktėry ulatwiając wydzielanie się plwociny, 

  

  

    
  

usuwa kaszel, wzmacnia organizm i samo- 
poczucie chorego. Sprzedają apteki. 

Najnows.y sukces 

anna DURBIN 
„POD OY EK“ 

Dziš 

  

CASINO | р Najaktualniejszy film doby obecnej 

rzygoda w Szanghaju 
W rol. głównych: DOLORES del RIO i GEORGE SANDERS 

Oryginalne sceny nalotu bombowców na bezbronne miasto, Kto dostarcza broń stronom 
wojującym ? 

HELIOS | 

Nadprogram DODATKI. Początek o godz. 4. 

Film jakiego jeszcze nie było. Złota seria polska. 
Tytan sceny И ОЭ ЛМ ЗОЛ ЗК Й w arcyfilmie 

„GENIUSZ SCENY 
W rol. gł. asy sceny i ekranu: Barszczewska, Engelówna, Kajzerówną, Wę- 
grzyn, Stępowski i inni. Film, który każdego wzruszy, każdego rozśmieszy 
da niezatarte wspomnienia artystyczne. Nadprogram: Atrakcje I aktualności. 

OGNISKO | "Dziś Fenomenalna tancerka 
VIRGINIA . BRUCE, 

swym ślicznym melodyjnym filmem p.t. 

ELEANOR POWELL, piękna 
męski JAMES STUART oczarują Was 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

‚ Росг. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

„KURIER“ (4640). 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 
— „Marlelia'“ w Teatrze na Pohulance! 

Dziś, w środę dn. 23.XI, v godz. 20 po- 
włórzenie cieszącej się niesłabnącym po- 
wodzeniem sztuki Keith Winter „Mariella“ 
w reżyserii dyr Kielanowskiego. Rzadko 
na scenach polskich spotyka się tak głę- 
boką sztukę przedstawiającą dzieje dwoj- 
ga serc ludzkich skazanych na walkę i mę 
kę miłości, obowiązku i poświęcenia. 
Koncertowo grana sztuka pozosławia na 
widzu niezatarte wrażenie, a niejednemu 

wyciska łzy z oczu. Obsadę aktorską two- 
rzą: Alexandrowicz  (Mariella), Łęcka, 
Szczepańska, Blichewicz, Łodziński, Su- 
rzyński. Dekoracja — Jana i Kamili Go- 
lusów. Ceny popularne. 

— Jutro, w czwariek dn. 24.XI, o 

godz. 20 „Marielle”. 
— Calderon najbliższą premierę Teatru 

Miejskiego. Najbliższą premierę Teatru 

Miejskiego na Pohulance będzie komedia 

Całderona pt. „Sędzia z Zalamei”, w prze 

kładzie poetyckim Edwarda Porębowicza. 
Przygotowuje reżysersko dyr Kielanowski. 
Będzie to barwne przedstawienie, w któ- 

rym zjednoczy się taniec, śpiew i poezja 

w całość interesującego a wesołego wi- 
dowiska. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 

— Występy Janiny Kulczyckiej. Dziś 
„Zakochana Królowa* — ostatnia nowość 

scen zagranicznych „Zakochana Królowa” 

w której obok Kulczyckiej, biorą udział 

X. Grey, M. Iiartówna oraz pierwszo- 

rzędny zespół męski. Ceny propagan- 

dowe. 
— „Krysia Leśniczanka”. Jutro jedna 

z najpiękniejszych operetek Jarno „Kry- 
sia Lešniczanka“ z Janiną Kulczycką w ro- 
li tytułowej oraz W. Szczawińskim w roli 
cesarza. Ceny propagandowe. 

Sobotnia premiera. Pracownie 
teatralne oraz cały personel teatralny za- 
jęty jest przygotowaniami do sobotniej 
premieny „Adrienne“, ktėra odniosła wiel 
ki sukces na scenach zagranicznych. 

— „Ogniem i mieczem”. Zaintiereso- | 

wanie jakie wzbudziło widowisko w 8 ob 
razach, według powieści Sienkiewicza 
pod powyższym tytułem dowodzi umiło- 
wania młodocianych widzów widowisk te- 
go rodzaju. „Ogniem i mieczem” grane 
będzie w niedzielę, o godz. 12 m. 15 p. p. 

— Imre Ungar, genialny ociemniały 
pianista wystąpi w dn. 29 bm. w sali b. 
Konserwatorium. Bilety sprzedaje „Filhar- 
monia”, Wielka Ne 8. 

* 

Obwieszczenie 
O. LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Barano- 
wiczach II rewiru Stanisław Hładki mający 
kancelarię w Baranowiczach przy ul. Ko 
pernika Nr. 36 na podstawie art. 602 KPC 
podaje do publicznej wiadomości, że daia 
6 grudnia 1938 r. o godz. 11 we wsi Wolna 
tejże gminy odbędzie się 1 licytacja rucho 
mości, należących do Ignacego Gogolińskie 
go, składających się z samochodu firmy 
„Polski Fiat“, model 508 (Junak), oszaco 
wanego na łączną sumę zł. 2,000. 

Ruchomości można oglą 'ać w dniu licy 

tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 
Dnia 17 listopada 1938 r. 

Komornik: St. Hładki. 

KET SNET SEK S TIT KTS ET NTSKTTĄ   Popieraicie Przemys! Krajowy! 

DŽIŠ 

Zamach sam-bėlczy 
Do szpitala šw. Jakuba w Wilnie do-. 

stawiono wczoraj z objawami  zafrucia 
27-letnią Józeię Trzeciakową, zam. przy 
ul. Dyneburskiej 18. Trzeciakowa na tle 
nieporozumień rodzinnych napiła się esen 
cji octowej. | 

Stan jej nie jest groźny. (<). 

Wypadek na Porubanku 
Wczoraj wieczorem na Porubanku 

podczas robót ziemnych został zasypany 
ziemią 20-letni robotnik, Michał Nicypie- 
rowicz. 

Odkopano jeszcze z oznakami życia. 
Lekarz stwierdził złamanie nogi. (<). 

Рап:его$э! 
Wincenty Grzybowski, właściciel skle- 

pu spożywczego przy ul. Filareckiej 32, 
zameldował policji, że do jego sklepu 
przyszedł znany mu z widzenia Bronisław 
Tylingo (Ciesielska 22) w towarzystwie 
Innego osobnika I pod groźbą pobicia 
I zdemolowanla sklepu zażądał papie- 
rosėw. 

Grzybowski dał przybyszom dwa pa- 
pierosy, następnie zameldował o tym po- 

lieji. Tylingę zatrzymano. (<). 

SEKDD SANT TR NTT 

= x 

Oświadczenie 
Oświadczam, że z osobami  noszącymi 

nazwisko Reszetow a zamieszkałymi w Wil- 
nie nic wspólnego poza nazwiskiem mnie 
nie łączy 1 że żadnych stosunków z nimi 

nie utrzymuję. Anastazja Stanisława Resze 
tówna, Wilno, Beliny 4—5. 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

Nauka I Wychowanie 
FYYYYYYYVYVYYYYYYYYTYTYVYYYYYVYVYYWT"TY" TR 

KURSY KREŚLEŃ TECHNICZNYCH inż 
H. Gajewskiego, prywatne, roczne, korespon- 
dencyjne. Warszawa 22, Przemyska 11-a. — 
Wydziały: maszynowy, budowlany, mierni- 
czo-drogowy. Opłata 15 zł. miesięcznie. — 
Programy wysyłamy bezpłatnie, 

KURSY korespondencyjne: 1. Ogólno- 
kształcący (zakres gimnazjum i liceum). 2. 
Handlowy (buchalteria, skarbowość i t. d.). 

  

I 3. Języki obce (angielski, francuski, niem'e- 
cki, włoski). Opłata 5—10 zł. miesięcznie. 

Zapisy listowne (ze znaczkiem na odpo- 
wiedź): Administr. „Kur. Wil.“ sub „Kursv“ 

AA 

RACA 
tWYvvvvvv7yvwy"" - TTT =""""vvvvvvyvv" 

MISTRZ STOLARSKI wszechstronnie о- 
beznany w swym zawodzie, lat 35, przyjmie 
posadę kierownika lub instruktora. Oferty 
„Mistrz“, Bydgoszcz, „Par“ Mostowa 12. 

LOKALE 
POKÓJ lub 2 z wygodami do wynajęcia 

dla pań lub małżeństwa, Beliny 16 m. 12 

    

  

POSZUKUJĘ DWÓCH ŁĄCZNIE POKOI 

w centrum miasta od 1 grudnia do 1 kwiet- 
nia. Adres: Wilmo, Świętojańska 1. Leczycka. 

RÓŻNE 
WYVYYWYYYYYYYYYYYYYYYYVYY 

SZCZUCZYN NOWOGRÓDZKI. Poszuku 

je się dzierżawcy bufetu Klub „Ognisku w 
Szczuczynie. Warunki są do omówienia. Bu- 
fet do wydzierżawienia zaraz. 

    

DO POSŁUG przychodząca potrzebna. — 
Dziesięć zł. miesięcznie. Św. Filipa 1—28. 

  

UNIEWAŻNIA się zgubioną książeczkę 

oszczędnościową nr. 231, wydaną przez Ko 

munalną Kasę Oszczędności pow. baranowi- 

ckiego na imię Szkolnej Kasy Oszczędności 

Szkoły Handlowej w Baranowiczach. 

  

Dwaj mali geniusze ekranu 
Kino MARS | | Freddie Bartholomew oraz Mickey Rooney 

w świetnym, w»ruszającym filmie n.*. 

„LORD JEFF" 
  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID EPDE A WIE GEE 
w swom najnowszym i najweselszym filmie 

„TANGO NOTTURNO“ 
Początki seansów o godz. 4-ej, iw niedziele i święta od godz. 1-ej 

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

Dziś Najpiękniejsza para Jeaznotte Macdonald i Nelsoa Eddy 
w najpiękniejszym filmie > 

„GDY KWITNĄ BZY" 
Nadprogram: DODATKI. Pocz. seans. codz. o g. 4, w święta o 2 p.p 

Ekspedienci i 

  

potrzebni na stałe i na okres przedświąteczny. Zgłaszać się osobiś- 
cie codzienie rano od 9 do 11.ej z ofertami i odpisami swiadectw   

CENA PRENUMERATY 

BRACIA JABŁKOWSCY, "ckiewicza 18.1 pietro 

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

Centrala. Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

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

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

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

Przedstawicielstwa ; 

       

Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 
Wileńska 42, tel. 96; Brześć n/B., ul. Pierac- 
kiego 19, tel. 224; Pińsk, Dominikańska 40, 

Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- 
no — 3 Maja 6, Suwałki — Emili Plater 44, 
Równe—3 Maja 13, Wołkowysk—Brzeska 9/1 

miesięcznie: z odnoszeniem do 
domu w kraju —3 zł., za grani- 
cą.6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie nie ma urzędu 
pocztowego ani agencji zł, 2.50 

Druk, „Znicz*, Wilno, ul, Bisk, Bandurskiego 4, tel. 3-40 tłocz, u E. Kotlarewskiego, Wileńska 14 

  

  

ekspedientki     
    

CENY OGŁOSZEŃ; Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najimniesze ogłoszenie drobne liczynyy za 10 stów. Wyrazy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc, i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze= 
nia cyfrowe tabelaryczne 500/, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszee 
nia są przyjmowane w godz. 

  
Redaktor odp. Zbigniew Cieślik   

— Przecież powiedziałeś mi już raz 
przed miesiącem, że długu oddać nie mo 

żesz. 

— No, widzisz, że dofrzymuję słowa: z ы 

Teatr muzyczny „LUTNIA* E 
Występy J. Kulczyckiej 

Dziś po cenach propagandowych 

Zakochana Królowa 

  

».. a Jednak najlepiej kupisz 

DOBRE FUTRA 
w znanej hurtowni 

SWIRSKI 
Wiino, Niemiecka 37 

(I-e piętro) róg Rudnickiej 
Sprzedaż detaliczna po cenach hurt. 
  

„AAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AS 

Kupno i sprzedaż 
9 YYVYVYYYYYT"WWTYV"VV" STWYWYYYYVYYYVYYVY: 

FABRYKA w Wilnie istn. około 35 lat; 
zatrudn. do 30 robotn. w pełnym ruchu, z du 

żą klijentelą oraz maszynami i całk. urzą* 

dzeniem do sprzedania lub do wydzierža- 

wienia. Informacje: Wiłno, ul. Niemiecka 4 

m. 19 od 3—5 pp. Telef. 19—20. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAS 

LEKARZE 

Dr Słucki 
Baranowicze 

choroby wewnętrzne i dzieci 
ELEKTROKARDIOGRAF, 

Przeprowadził sję na I zauł. Szeptyckiego 
Nr. 3, tel. 219. 

        

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne. skórne i moczopłeiow6 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz 

9—13 i 3—8. 

  

DOKTÓR MED. - 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery-zne, skórne * moczopłciowe 
ul. Zamkowa 15, teł. 19-60. Przyjmuje w godz 

od 8—1 i ód 3= © 

DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
< ordynator szpitała Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

DOKTÓT 

Zeldowicz 
Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narzą“ 
dów moczowych od godz 0—1 I 5—8 w. 

powrócił 

DOKTOR 

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

Wiłońciro N= 03 m ®ер 77 

AKUSZERKI 
vvvvvvvvvyvvvvY!! 

AKUSZERKA 

Smialowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie" 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłusz 
z bioder i brzucha, kremy odmł.dzając 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy” 

stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1, 

AKUSZERKA 
M. Brzezina 

masaż leczniczy į elektryza-ja. Ul. Grodź* 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

  

* AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecž+ 
— ul. Jakuba Jasiūskiego 1a—2, rog ul. 

3-go Maja obok Sądu. 

NOWOGRÓDZKIE 
Dr RYWKIND 

Spec. chorób uszu, nosa i gardła 
przyjmuje chorych w Nowogródku 

w niedzielę 27, poniedz. 28 i wtorek 29 bm. 
Adres: róg Zamkowej i Wielkiego Rynki 

dom Pereseckiego. 

BARANOWICKIE 
Okazyjnie do sprzedania palma duża 

latania oraz fikus duży. Sprzedaje się rów* 
nież psa „wilka“. Baranowicze, ul. Staszi” 
ca Nr 15. 

| 

  

9.30 — 16.30 i 17 — 20.   
 


