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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski i Wołyński 

Refleksie = C0P=u ||rdndie noista W Arji da bialyt 
Jak mają wyglądać Nowe Ch'ny 

  

W dniach 16—19 listopada z ini- 
cjatywy wice-premiera Kwiatkowskie 
go odbyła się wycieczka przedstawi- 
cieli rządu, wojska, sfer gospodar- 
czych oraz prasy do Centralnego Ok- 
ręgu Przemysłowego. Uczestnicy 
zwiedzili szereg zakładów przemysłu 
wojskowego, fabrykę obrabiarek Ce- 
Bielskiego, fabrykę opon samochodo- 
wych „Stomil*, wytwórnię kauczuku 
syntetycznego założoną przez zrzesze 
Nie producentów spirytusu, wyt- 
Wórnie sp. akc. „Lignoza*, Stalową 
Wolę i t. d. Przed oczyma obecnych 
przesunęły się tysiące robotników za- 
trudnionych przy robotach budowla- 
Rych, wielkie hale fabryczne dudnią 
te pracą obrabiarek i szeleszczące 
pasami transmisyjnymi wytwórnie 
sprzętu artyleryjskiego, skompliko- 

Wane urządzenia przemysłu chemicz- 
nego, nowe piece hutnicze, wzorowe 
osiedla robotnicze. 

Szczególnie imponujące wrażenie 
sprawia Stalowa Wola. Mimo woli na 
suwają się pewne analogie do Gdyni. 

y się morzem podjeżdża do Gdy- 
mi i widzi się las dźwigów i dymy 

statków, coś chwyta człowieka za ser 
te na wspomnienie, że przed kilku- 
nastu laty były tu tylko piaski nad- 
Morskie. Coś podobnego przeżywa 

Się gdy po raz pierwszy widzi się Sta 

Zgon prof. Stefana 
Glixeli 

, KRAKÓW, (Pat). Zmarł w krako- 
Wi€ ną udar serca $. p. dr Stefan Gli- 
Xeli, profesor romanistyki na Uniwer 
Sytecie Jagielloskim. 
FED. p. prof. Glixeli urodził się we 
Lwowie w 1888 r., studia unwersytec 
kie odbył w Paryżu. W r. 1919 mia 
Rowany został profesorem Uniw. Ste 
faną Batorego w Wilnie. W okresie 
przeprowadzanych w szkolnictwie re 
form w r. 1933 po zwinięciu katedry 
na której wykładał, przeniesiony z0- 
stał w stan spoczynku. 

Dym'sja mir. spraw 
zagr. Węgier 

BUDAPESZT, (Pat). Regent Hor- 
thy przyjął wczoraj ministra spraw 
zagranicznych Kanyę, który powołu 
Jąc się na podeszły wiek i zły stan 
Zdrowia, prosił regenta Horthy'ego o 

Udzielenie mu dymisji. Regent dymi- 

Mię przyjął. 

Powrót kró'a Karola 
BUKARESZT, (Pat). Król Karol 

tumuński oraz wielki wojewoda Mi- 
Chał powrócili z podróży zagranicz- | 
lej do Bukaresztu. 

Stanowisko dyrektora biura filmo- 
wago PAT — vii 

WARSZAWA, (Pat). P. Tadeusz 
Katelbach, dyrektor biura filmowego 
AT, zgłosił rezygnację z zajmowane 

Bo stanowiska wobec wyboru do Se-   Ratu R. P. 

  

lową Wolę. Jest w naturze ludzkiej › 
tęsknota do utrwalenia się, do pozo- 
stawienia po sobie śladu w czasach, 
gdy już dawno będziemy poza grani- 
cami doczesnego bytu. Otóż gdy się 
patrzy na Gdynię lub na Stalową Wo 
lę myśl: się o tym, że to są właśnie 
te ślady namacalne, które pokole- 
niom następnym będą przypominały 

o pracy, wysiłkach i ofiarach poko- 
lenia obecnego. 

To są pierwsze odruchy uczucio- 
we gdy się styka z pracą odbywającą 
się w CGOP-ie. Lecz człowiek, przyz- 

wyczajony do upartej, krytycznej pra 
cy mózgu, z natury rzeczy musi te 
pierwsze odruchowe wrażenia poddać 
kontroli myśli, porównać z doświad- 
czeniem historycznym i doświadcze- 
niem innych współczesnych  naro- 

dów. Po odruchach uczuciowych przy 
chodzą refleksje. Kilka takich frag- 
mentarycznych refleksyj, wyjętych 
spośród wielu innych, stanowić mają 
treść niniejszego artykułu. 

* * * 

Pierwsza refleksja to myśl, że za 
czynamy na koniec poruszać się w 
kierunku chociażby częściowego do- 
pędzenia naszych sąsiadów pod wzglę 
dem rozbudowy tzw. przemysłu cięż 
kiego. WW społeczeństwie naszym 
  

Wybór władz 
  

zbyt słaba jest Świadomość jak da- 
leko pod tym względem pozostaliśmy 

w tyle. 5 
Wežmijmy do rąk ostatni tomik 

„Małego Rocznika Statystycznego“. 
Niemcy bez Austrii i Sudetów były 

w 1936 r. mniej więcej dwa razy sil- 
niejsze ludnościowo od Polski, Rosja 
Sowiecka jest mniej więcej pięć razy 
silniejsza ludnościowo od nas, tym- 
czasem w zakresie surówki żelaza 
Niemcy w 1936 r. wyprodukowały 
15,3 mil. ton, Sowiety — 14,4 mil. 
ton, Polska — 0,6 mil. ton. Analo- 

giczne cyfry dla stali bedą wynosiły: 
Niemcy — 18.8 mil. t., Rosja Sow. — 
16,2 mil. t., Polska — 1,1 mil. t.; dla 

waleówki: Niemcy — 13,5 mil. t., Ro- 
sja Sow. — 12.3 mil. t, Polska — 
0,8 mil. t. Dodajmy do tego, że Niem 
cy w 1936 roku wyprodukowały oko- 
ło 300 tysięcy samochodów. Rosia zaś 
również ponad 100 tys. (Mały Rocz- 
nik Stat., 1938, str. 133—136). Nie 
znaczy to, aby nasza sytuacja nie wy 
kazywała w porównaniu z sąsiadami 
pewnych plusów pod innymi wzglę- 

dami, lecz cyfry te mówią same za 
siebie. Konieczność przemysłowego 
dozbrojenia Polski staje się rzeczą 
oczywistą. 

(Dokończenie na str. 3) 
7 SŁ Św. 

NOWYCH IZB 
  

pod opiekuńczym 

  

s<rzydłem Japonii 
TOKIO, (Pat). Agencja Domei donosi o zakończeniu przez rząd ja- 

poński prac nad programem politycznym dotyczącym Chin. Program ten 
zawiera następujące punkty: 

1) WSZYSTKIE TRAKTATY I UKŁADY, mogące przez swój cha- 
rakter ograniczać suwerenność Chin, między nimi również pakt 9 zostaną 

uchyloone lub poddane rewizji. 

2) WSZYSTKIE SŁUŻBY PUBLICZNE w Chinach powinny być 
kierowane przez Chiny same, które przejmą również czynności uwiązane 

z handlem zewnętrznym. 

3) WSZYSTKIE MOCARSTWA ZAGRANICZNE BĘDĄ MUSIAŁY 
UZNAĆ PREPONDERENCJĘ JAPONII w Chinach w dziedzinach obrony 
narodowej oraz administracji politycznej i ekonomicznej. 

4) STOSUNKI EKONOMICZNE Chin z mocarstwami zagranicez- 
nymi nie będą mogły w niczym naruszać niepodległości Chin, nie też w 
tej dziedzinie nie będzie mogło przynosić szkody chińskiej obronie naro- 
dowej. 

5) Japonia ze względu na swe żywotne związki z Chinami współ- 
pracować hędzie z tym krajem jak najściślej zarówno w dziedzinie obrony 
narodowej jak i administracji politycznej. 

6) NOWE CHINY NIE POZWOLĄ SIĘ MIESZAĆ żadnym zagra- 
nicznym mocarstwom w rozwój swych dóbr naturalnych, niezbędnych dłą 
obrony Azji Wschodniej, ani też w eksploatację przemysłu, służącego 
obronie narodowej, jak eksploatacji kolei, portów morskich, przedsię- 

biorstw żeglugowych i łotniczych oraz fabryk broni. 

7) JAPONIA UDZIELI CHINOM SWEJ POMOCY w dziedzinie 
przemysłowej celem zapewnienia skutecznej obrony obu krajów na Dale- 
kim Wschodzie. 

  

ustawodawcych 
Miaeszałkierm Sejmu został profł. MakowSki 

Ss$ematu — pik. Miedzińsiki 
WARSZAWA (Pat). Wczoraj przed po |] czyński, poseł prof. Makowski, poseł So- 

łudniem odbyło się pierwsze posiedzenie | wiński, poseł płk. Wenda. Na ławach rzą 
nowego Sejmu. 

W kuluarach obu izb ruch od samego 
rana ożywiony. Około godz. 10 sala ob 
rad sejmowych zaczyna si; zapełniać. Po 
słowie ubrani na czarno — w pierwszych 
rzędach zasiadają: szef OZN gen. Skwar 

dowych członkowie gabinetu in corpore. 
Loża dziennikarska przepełniona. 

Punktualnie o godz. 10,10 wchodzi na 
trybunę, witany rzęsistymi oklaskami, pre- 
zes Rady Ministrów, gen. Sławoj-Skład- 
kowski, który odczytuje 

ORĘDZIE PANA PREZYDENTA. R. P. 

Wiekopomne dzieło Józefa Piłsudskigo — rozbudzenie w narodzie połęż- 

nej woli czynnej walki o Polskę — dało jeszcze jedno radosne zwycięstwo. 

, Dziś oto zbierają się Izby Ustawodawcze w historycznym momencie odzyska- 

nia przez Rzeczpospoliłą ziem odwiecznie polskich. Polacy tych ziem swym go- 

rącym i ofiarnym patriotyzmem dali dowód niezmożone; siły ducha polskiego 

I swej niezłomnej woli powrotu do Macierzy (huczne oklaski). 

W obliczu tego epokowego wydarzenia pragnę podkreślić rzecz o szcze- 

gólnie doniosłym dla państwa znaczeniu — iż postawa wszystkich Polaków, skupio 

nych w godzinie rozstrzygających decyzyj wokół Prezydenta Rzeczypospolitej i 

Naczelnego Wodza — dowiodła raz jeszcze, że od zjednoczenia i zorganizowania 

woli narodu polskiego zależy powaga, rozkwit i potęga Rzeczypospolitej (huczne 

oklaski). 

Wierzę iż prawda ta, przenikająca dzisiaj do świadomości szerokich mas 

narodu, będzie naczelnym wskazaniem w pracach Izb Ustawodawczych, dając wy- 

raz nurłującym w społeczeństwie prądom i zasadniczym zainteresowaniom — ze 

sprawą ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu na czele. 

Życzę Panom, byście jaknajlepiej wypełnili fę swoją zaszczytną służbę dla 

Rzeczypospolitej. 

Warszawa, dnia 28 listopajda 1938 r. 

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ 
(--) 1. MOŚCICKI. 

  

Co jutro przyniesie Francji? 
PARYŻ, (Pat). Na 24 godziny | premier Daladier, traktując strajk | wych oraz związek zawodowy kołeja 

brzed terminem rozpoczęcia strajku 
dowszechnego stanowisko rządu i 
twiązków zawodowych  usztywniło 
e tak, iż dojście do skutku jakiego 
olwiek kompromisu, któryby mógł 

Strajk zażegnać wydaje się już być 
Wykluczone. 

Apel b. kombatantów, którzy w 
niedzieję zaofiarowali się z pewnego 
jdzaja pośrednictwem, nie spotkał 

ię z żądnym poważniejszym echem. 
cazłomiast znaczna część prasy prawi 
e i umiarkowanej podejmuje w 

rej formie tezę, której dał wyraz 

jako akcję przeciw polityce zagrani 
cznej Francji, kierowaną zzewnątrz 
przez czynniki międzynarodowe. 

Zaniepokojone tym oskarżeniem 
czynniki kierownicze Generalnej Kon 
federacji Pracy bronią się przed nim 

w specjalnych oświadczeniach. 

Główne wysiłki rządu idą w dal- 

szym ciągu w kierunku uniemożliwie 
nia strajku na kolejach, poczcie i in 
nych instytucjach publicznych. 

Jak dotychczas jednak związek 
zawodowy pracowników  państwo- 

rzy stoją twardo na stanowisku straj 
ku i w deklaraejach odpierają zarów 
no apel jak i groźby, czy to ze strony 
premiera Daladiera, czy ministra ro- 
bót publicznych de Monzie, nawołu- 

jące swych członków do wstrzymania 
się od pracy zgodnie z wydanymi in 
strukejami. 

Komitet wykonawczy Generalnej 
Konfederacji Pracy na nadzwyczaj- 
nym zebraniu, jakie miało miejsee 
w poniedziałek po południu zdecydo- 
wał podtrzymać w całej rozciągłości 

hasło strajku ma 30 listopada.   

Prezes Rady Ministrów: p. Prezydent 
Rzeczypospoliłej do czasu wybrania mar- 
szałka Sejmu powołał na 

PRZEWODNICZĄCEGO POSŁA GEN. 
SKWARCZYŃSKIEGO 

który w obecności mojej złożył w dniu 
dzisiejszym na Zamku ślubowanie na ręce 
Prezydenta Rzeczypospolitej. 

Proszę pana*posła Skwarczyskiego o 
objęcie przewodnictwa. 

Przewodniczący: powołany przez Pa- 
na Prezydenta Rzeczypospolitej po złoże 
niu ślubowania na jego ręce, obejmuję 
przewodnictwo. Zapraszam na sekretarzy 
panów posłów, doktora Zdzisława Mafra 
sia i doktora Tadeusza Żenczykowskiego. 

Proszę panów posłów o złożenie ślu- 
bowania (izba wstaje). 

TREŚĆ ŚLUBOWANIA: 
„Świadom obowiązku wierności wobec 

Państwa Polskiego, ślubuję uroczyście i za 
ręczam honorem jako poseł na Sejm Rze 
czypospolitej w pracy na rzecz dobra 
Państwa nie ustawać a troskę o jego god- 
ność, zwartość i moc za pierwsze mieć 
przykazanie”. 

Przystąpiono do składania ślubowania 
Następnie odbył się 

WYBÓR MARSZAŁKA. 
Na wezwanie przewociniczącego, aże 

by składano kandydatury 

POS. WENDA ZGŁOSIŁ KANDYDATURĘ 
PROF. WACŁAWA MAKGWSKIEGO 

(oklaski). Ponieważ zgłoszona zosSfała tyl 
ko jedna kandydatura przewodniczący 
stwierdził, że głosowanie się nie odbę- 
dzie i że marszałkiem Sejmu wybrany zo 
stał poseł Wacław Makowski (huczne ok 
laski). 

Na zapyłanie, wystosowane przez prze 

wodniczącego do posła Makowskiego, 
czy przyjmuje wybór poseł Makowski po- 

prosił o przerwę godzinną. 
Przewodniczący zarządził przerwę. 

PLENUM 
WARSZAWA (Pat). Po południu od- | 

było się pierwsze posiedzenie nowoobra 
nego Senatu. 

Na posiedzeniu obecni byli m. in. 
członkowie rządu z p. premierem gen. 
Sławojem-Składkowskim na czele i mar- 
szałek Sejmu prof. W. Makowski. 

  

Po przerwie przewodniczący gen. 
Skwarczyński zapytuje posła Wacława 
Makowskiego czy wybór przyjmuje. _ 

Potwierdzając odpowiedź p. Makows 
kiego Izba przyjmuje oklaskami, po czym 
na zaproszenie przewodniczącego prze- 
wodnictwo obejmuje marszałek p. Wac- 
ław Makowski. 

Marszałex wygłasza przemówienie. 

Po przemówieniu p. Makowskiego 
przystąpiono do wyboru wicemarszałków 
Sejmu. | : 

Głosowało 207 posłów, a zatem bez= 
względna większość wynosiła 104. Otrzy- 

mali głosów: p. Długosz 196, p. Jedynak 
— 194, p. Surzyński — 192, p. Wenda — 
188, p. Mudryj 148 i ks. Lubelski — 46. 
Ogłoszenie wyników głosowania lzba 
przyjęła oklaskami. ; 

WICEMARSZAŁKAMI 

Sejmu zostali zatem wybrani: pp. Długosz, 
Jedynak,  Surzyński, Wenda i Mudryj, 
Wszyscy wybrani wybór przyjęli, | ` 

Przystapiono do wyboru 

SEKRETARZY SEJMU. 

P. Sowiński zgłosił kandydatury: Frąc 
kiewicza, Mafrasia, Orlańskiego, Sosińskie 
go, Wadowskiego: Ženczykowskiego i Zy 
borskiego. P. Kosidło zgłosił kandydaturę 
p. Skrypnyka. Więcej kandydatur nie zgło 
szono. Ponieważ ilość zgłoszonych kan- 
dydatur odpowiada ilości miejsc do obsa 
dzenia (8) marszałek na podstawie regula 
minu oświadczył, że wybrani zostali 
wszyscy zgłoszeni kandydaci bez głoso- 
wania. : 

Następnie powołano komisję regulami 
nową. Posłów, wybranych do komisji re- 
gulaminowej marszałek. prosi ażeby zeb- 
rali się o god” 16,30 celem ukonstytuo- 
wania komisji i rozpóczęcia obrad. Na 
tym przerwano obrady. Dalszy ciąg obec 
nego posiedzenia wyznaczył marszałek 
na dziś godz. 11 rano. 

SENATU 
O godz. 17,10 wchodzi na salę prezes 

Rady Ministrów gen. Sławoj-Składkowski 
i zajmuje miejsce na podium prezydial- 
-nym obok fotela marszałkowskiego, od- 
czyłując orędzie Pana Prezydenta, 

Prezes Rady Ministrów: Jako przewod 
„A (Dokończenie na str. 2)



Posterunki polskie 
ma mowej linii granicznej 

: ZAKOPANE, (Pat). Zgodnie z porozumieniem, osiągniętym w cią- gu dnia wczorajszego podezas obrad komisji deliminaeyjnej polsko-sło- 
waekiej, wojska czeskie ustąpiły poza Przełęcz Zdziarską. 

O godz. 13 posterunki graniczne na nowej linii granicznej objęła straż polska, a po drugiej stronie straż czechosłowacka. 
„„__ Również odbyło się już przejęcie ebszarów, zajętych przez wojska polskie — przez władze cywilne. 

M. in. przybyli przedstawiciele dyrekcji lasów państwowych ze Lwowa, obejmując tereny łeśne oraz budynki straży leśnych, m. in. objęty zestał opieką władz dyrekcji lasów państwowych' zameczek, położony w pobliżu Jaworzyny, niegdyś posiadłość ks. Hohenlohe, a ostatnio własność skarbu czechosłowackiego. W zameczku tym znajduje się szereg cennych trofeów myśliwskich. 

Pogrzeb ofiar 
CIESZYN (Pat). Odbyły się w Cieszynie pogrzeby poległych w starciu pod- 

czas zajmowania przyznanych Polsze terenów: st. strzelca rez. Stanistawa Stefana 
Mlekodaja i strzelca rez. Ozjasza Storcha. W uroczystościach pogrzebowych wzięły 
udział liczne rzesze publiczności, delegacje organizacyj i przedstawiciele władz 
cywilnych. Wojsko reprezentowały delegacje oddziałów samodzielnej grupy ope- 
racyjnej „Śląsk” z dowódcą grupy gen. Borłnowskim na czele, 

$. p. st. strzelec Stanisław Stefan Mlekodaj został mianowany po śmierci plu- 
fonowym rez., a b. p. strzelec rez. Ozjasz Storch — kapralem rez. Obaj polegii 
odznaczeni zosfałi krzyżami zasługi za dzielność. Krzyżami tymi udekorował trum- 
ny poległych dowódca grupy gen. Borinowski, składając również na trumnach 
wieńce. Trumny poległych pokryły niezliczene wieńce od rodzin, organizacyj i 
społeczeństwa. 

Zwłoki b. p. kaprala rez. Storcha zostały złożone w grobie na cmenfarzu 
cieszyńskim. 

Zwłoki š. p. plut. rez. Mlekodaja ustawiono w wagonie-kaplicy, który odje- 
dzie do Rabki, gdzie odbędzie się w środę pogrzeb. 

_ ZAKOPANE [Pat]. Dziś w godzinach rannych z kościoła w Nowym Targu od- 
Będzie się eksportacja zwłok poległego w starciu podczas obsadzania przyzna- 
nych Polsce terenów, 4. p. mir. Rago, na dworzec kolejowy, skąd pociągiem prze 
wiezione będą do Warszawy, gdzie odbędzie się pogrzeb. 
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zjędrnia mięśnie, zmiękcza naskórek, 
odżywia tkanki. Po oczyszczeniu twa. 
rzy otrąbkami we ruchami ma- 
saży rozcierać, wklepywać, ugniatać 
krem Abarid, odżywczy wygladzają- 
cy zmarszczki, poczym zapudrować . 
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Niemiecki plan stabilizacji zbrojeń 
w zamian za kolonie 

LONDYN, (Pat). Dyplomatyczny ! by wiadomem się stało, że rząd nie- 
korespodent ,„Observera“ stwierdza- 
jąc, że rozmowy paryskie dotyczyły 
głównie spraw obrony, twierdzi, że 
ministrowie brytyjscy i franeuscy dy 
skutowali w świadomości, że ze stro 
ny Niemiec przygotowywane są pew- 
ne nowe sugestie co do polityki zbro- 
jeniowej Niemiec, dotąd nie opubliko 
wane, ale będące już przedmiotem ży 
wych spekulacyj za kulisami w ko- 
łach dyplomaytcznych. 

Korespondent występuje z sensa- 
cyjnym poniekąd doniesieniem, jako- 

ša & = 

Plenum Senatu 
(Dalszy ciąg ze str. Г) 

niczącego do czasu wyboru marszałka 
Pan Prezydenł Rzeczypospolitej powołał 

SEN. LEONA WOLFA, 
który w dniu dzisiejszym w mojej obecno- 
ści złożył na ręce Pana Prezydenta ślubo 

'| wanie senatorskie. 
Proszę pana senatora Wolfa » objęcie 

przewodnictwa. 
Przy hucznych oklaskach  lzby 

Wolf zajmuje miejsce przy stole prezydial 
nym i powołuje 

NA SEKRETARZY 

sen. sen. Fichnę i Kamińskiego, po uprzed 

nim złożedlju przez nich ślubowania. 
Z kolei składają ślubowanie wszyscy se 

nałorowie z wyjątkiem niecbecnych sen. 
Hempla i Kornkego. . 

Przystąpiono do wyboru marszałka 
Senatu. 

Sen Fudakowski zgłosił « kandydaturę 
sen. Aleksandra Prystora, zaś sen. Dęb- 
kowski wysunął kandydaturę Sen. Bogusła 
wa Miedzińskiego. 

Na sali obecnych było 94 senatorów, 
głosów oddano 87, w tym ważnych 83. 
Bezwzględna większość wynosi 42 głosy. 

SENATOR BOGUSŁAW MIEDZIŃSKI O- 

TRZYMAŁ 59 GŁOSÓW (oklaski), SENA- 
TOR ALEKSANDER PRYSTOR 24 GŁOSY. 

Sen Miedziński na zapytanie przewod 
niczącego czy wybór przyjmuje prosi o 

godzinę czasu dla udzielenia odpowiedzi. 
Przewodniczący zarządza godzianą 

przerwę. 

sen. 

miecki rozważa wystąpienie z pewną 
propozycją, którą pragnie uczynić na 
wiosnę, a która zmierzać będzie do 
stabilizacji sił wojskowych na płasz- 
czyźnie parytetu. 

Dokładniej precyzując swoje in- 
formacje, korespondent twierdzi, że 
rząd niemiecki ma na myśli propozy 
cję, w myśl której obeena siła niemiec 
kiej armii lądowej i lotniczej miałaby 
być przyjęta przez cztery zachodnie 
mocarstwa, jako granica maksymal- 

Tworydło zgłosił kandydaturę sen. Malic 
kiego. 

Wobec zgłoszenia 6 kandydałów na 6 
stanowisk marszałek stwierdził, że ci sena 
torowie są wybrani sekretarzami. 

Przystąpiono do wyboru członków ko 
misji regulaminowej. Senat wybrał na 
członków tej komisji kandydatów, zapro 
ponowanych przez pana Marszałka. Są to 
senatorowie: Dąbkowski, Dobaczewski, Fi- 
chna, Galica, Kafelbach, Koc, Lechnicki, 
Puławski, Róg, Tomaszkiewicz, Wielowiey 
ski, Zarzycki. 

Na tym porządek dzienny został wy- 

  

na, której żadne z tych mocarstw nie 
przekroczy. 

Niemcy zobowiązałyby się, aby 
W. Brytania i Francja o ileby tego 

pragnęły, dozbroiły się każde z tych 
mocarstw do poziomu siły Niemiec. 

Dalszą konsekwencją tej propo” 
zycji byłoby, aby w tym samym due 
chu dobrej woli, jakim ożywiona by* 
łaby niemiecka propozycja, poczynić 

dalsze kroki na drodze stabilizacji po 
kojowej przez poczynienie Niemeom 
pewnej propozycji w zakresie kolonii. 

złóż ofiarę 

mas svepla o z rakiem 

EEE TESTAI PENAISS | 

Szwalca'ia też 
ma dość komunizmu: 
BAZYLEA, (PAT). Podczas. plebiscytu 

w Kantonie bazyłejskim uchwalono prze* 
ciwko głosom socjalistów i komunistów 
zakaz należenia urzędników państwowych 
i komunalnych do partii komunistycznej 
oraz innych organizacji zwalczających 
obecny ustrój Szwajcarii. 

Burza nad Ameryką | 
NOWY JORK, (PAT). Nad Stanami   czerpany i marszałek zamknął posiedze- 

nie. 

Następne posiedzenie dziś o godz. 17. ! 
SZEŻEEEZET | 

Zjednoczonymi nadał szaleje burza śnież- 
na, która rozpoczęła się 24 listopada i po- 
chłonęła dotychczas 92 ofiary ludzkie. 

Rokowania handlowe 
polsko-litewskie 

KOWNO, (Pat). Wczoraj o godz. 
9.25 przybyła delegacja polska do ro 
kowań handlowych z Litwą z dr. 
Wszelakim ma czele. 

Na dworcu gości polskich powitał 

Gdwełani 

przedstawiciel litewskiego MSZ dr 
Wilejszis oraz-pierwszy sekretarz po 
selstwa polskiego w Kownie p. Załę- 
Ski. 

e wizyty 
min. spr. zagran. Rzeszy w Paryżu 

  

Nowy dekret gdański 
BARID    że 

w sprawie bozbawienia obywatelstwa 
‚ GDAŃSK, (Pat). We wczorajszym 
wydaniu gdańskiego dziennika ustaw 
ogłoszony jest dekret Senatu w spra- 
wie zmiany ustawy, dotyczącej naby- 

cia i pozbawienia obywatelstwa gdań 
skiego, z dnia 31 maja 1922 r. 

Dekret usuwa możliwość automa 
tycznego nabycia przez dzieci osćb 
bezpaństwowych obywatelstwa gdań- 
skiego. Następnie dekret przewiduje 
możliwość pozbawienia obywatelstwa 
obywateli gdańskich przebywających 

Masakra 
LIZBONA, (Pat). Dziennik „Espa 

na* wychodzący w Tangerze donosi, 
że w czasie przewożenia więźniów po 
litycznych z więzienia w Aimerii do 
więzienia w Albastra z grupy około 
800 osób milicjanci rządu barceloń-   

Jeżeli ich działalność szkodzi in- 
teresom Wolnego Miasta Gdańska, 

jeżeli dany obywatel gdański prze 
bywa bez przerwy co najmniej przez 
5 lat za granicą, nie utrzymując kon- 
taktu z W. M. Gdańskiem, oraz 

jeżeli na wezwanie Senatu w cią- 
gu postanowionego przez Senat termi 
nu nie wróci na obszar W. M. Gdań- 
ska. 

Dekret wchodzi w życie w dniu 1 
grudnia br. 

więźniów 
skiego zastrzelili pod pozorem usiło 
wania ucieczki 160, pozostałe zaś 140 
osób przybyły do Albatra w takim sta 
nie, że trzeba je było umieścić w szpi 
talu. 

SR 

Tajemniczy zamach 
na rektora uniwersytetu w Cluj 

BUKARESZT, (Pat). Rektor uni- 
wersytetu w Cluj prof. Stefanescu 
Goanga został zamordowany. Napadli 
nań na ulicy dwaj nieznani osobnicy, 
taniąc go śmiertelnie strzałami rewol 
werowymi. 

Policjant który usiłował zatrzy- 
mać zabójców, padł również zabity 

kulami rewolwerowymi. Uciekają- 
cych udało się jednak w końcu schwy 
tać. 

Prof. Goanga na chwilę przed zgo 
nem odzyskał przytemność i oświad- 
czył, że wydaje mu się, że poznaje w 
napastnikach dwuch byłych studen- 
tów. 

Metywy zbrodni są zupełnie nie- 
znane. 

BUKARESZT, (Pat). Rektor uni- 
wersytetu w Cluj, pref. Stefanescu 
Goanga, który — jak przypuszczano 
— zmarł w drodze de szpitala, w rze 
czywistości jeszeze żyje, ehociaż stan 

iego jest prawie beznadziejny. 

  

  

Goanga, protesor filozofii, był pod 
sekretarzem stanu w min. oświaty za 
czasów rządu Tatareseu, wydał on 
szereg zarządzeń, dotyczących stowa 
rzyszeń studenckich i działalności po 
litycznej profeserów. Zabronił on w 
obrębie murów uniwersytetu wszel- 
kich dyskusyj politycznych i nosze- 
nia różnych odznak. Przed pięciu 
dniami Stefaneseu Goanga został po 
nownie wybrany rektorem uniwersy 
tetu w Cluj. 

Młedecisni mordercy 
BIAŁYSTOK, (Pat). Weżoraj are 

sztowano dwuch spośród sprawców 
straszliwej zbrodni w Starosielcach w 
nocy z 23 na 24 bm., gdzie zamordo- 
wano trzy kobiety z rodziny restaura 
tera Piekutowskiego, a czwartą cięż- 
ko raniono. 

Są to 23-letni Władysław Poskrob 
ko i Stefan Bałonis lat 18. 

O godz. 19 otwarto ponownie posie- 
dzenie, 

Przewodniczący sen. Wolf zapyłuje pa 
nownie sen. Miedzińskiego czy przyjmuje 
wybór. 

Oirzymawszy odpowiedź sen. Miedziń 
skiego że wybór przyjmuje, przewodniczą 
cy zaprasza go do objęcia prezydium. 

Marszałek powiłany oklaskami, wygła 
sza przemówienie, 

Z kolei przystąpiono do wyboru 

WICEMARSZAŁKÓW I 6 SEKRETARZY. 

Sen, Tomaszkiewicz zgłosił kandydatu 
ry ss, Dąbkowskiego, Pawelca i Stolarskie 
go na wicemarszałków. Ponieważ zgłoszo 
no tyle kandydałur ile słanowisk wicemar 
szałków było do obsadzenia, przeto bez 

głosowania marszałek stwierdził, że wice 
marszałkami wybrani zostali wymienieni 
trzej senatorowie, 

Również Sen. Tomaszkiewicz zgłosił 
kandydatury na sekretarzy, a mianowicie 
kandydatury ss. Katelbacha, Radziwiłła, Ro 
sady, Bruskiego i Wielowieyskiego, a sen. 

FUTRA 
w największym wyborze 

poleca znana firma 

S. FAIR 
Wilno, Niemiecka 20, tel. 338 

Obsługa fachowa i solidna. 

  

     
  

Katastrofa parow:a 
estońsk'ega 

TALLIN, (Pat). Nadeszła tu wia- 
domość o katastrofie parowca estoń 
skiego „Lenne“ (1400 ton), który za- 
tonął w czasie burzy na Morzu Półnoe 
nym. Załogę uratował statek niemiec 
ki. 

Zawalenie się podłogi 
podezes wyśsietlasia (lima 
LIZBONA, (Pat). Podczas wyświe 

tlania filmu w hali niewykończonej 
fabryki w m. Friamunde w pobliżu 
Oporto zawaliła się podłoga. Spośród 
zgórą tysiąca widzów jeden został za 
bity, 130 zaś odniosło rany. Stan sied   miu rannych jest bardzo groźny.   

BERLIN, (Pat). Jak. wiadomo, 
wezoraj wieczorem udać się miał do 
Paryża niemiecki minister spr. zagr. 

Ribbentrop. Wizyta ta została wobee 
wewnętrznego napięcia we Francji — 
jak słychać na prośbę strony niemiec | 
kiej — odroczona. 

Koła polityczne nie udzielają żad 
nych informacyj w tej sprawie. 

Również co do ewentualnego no 
wego terminu podróży  Ribbentropa 
do Paryża w Berlinie zachowywane 
jest milczenie. г 

Anaielscy mężowie stanu 

udaja sie w styczniu do Rzymu 
LONDYN, (Pat). Wiadomość o za 

mierzonej przez premiera Chamber- 
laina wizycie w Rzymie w styczniu 
została wczoraj potwierdzona w ko- 
munikacie Foreign Office. 

Ze strony brytyjskiej zapytano, 
czy pierwsza połowa stycznia była- 
by dla Mussoliniego odpowiednia. 
Szef rządu włoskiego odpowiedział, 

że w zasadzie chętnie powitałby w 
tym czasie wizytę zarówno premiera 
Chamberlaina, jak i ministra spraw 

zagranicznych Halifaxa. 

Premier Chamberlain i minister 
spr. zagr. Halifax wyrazili swą zgodę 
na przybycie do Rzymu w wymienio 
nym terminie. 

Katastrofalna powódź na wyspie Celebes | 
AMSTERDAM, (Pat). Wyspa Cele | 

bes nawiedzona została przez kata- 
strofę powodzi, w której utraciło ży- 
cie 65 osób. Los dalszych 45 osób 
jest nieznany. 

Wszystkie mosty na obszarze dot 

     

  

kniętym powodzią są zerwane. W. 
miejscowości Hałinda runęło pod na 

porem wezbranych fal 136 domów; 
wśród nich budynek władz admini- 
stracyjnych i szkoła. Wyrządzone 
przez powódź szkody są olbrzymie. 

Ćwiczenia w obronie przeciwgazowej w Katowicach 

  
Fragment z ćwiczeń w ratownictwie zagazowanych.



  

  

   
   
   

   

    

(Dokończenie ze str. 1) 

Wojny współczesne, jak wykazuje 
doświadczenie, noszą przeważnie cha 
rakter wojen długich. Nie krótkie, 
gwałtowne uderzenia decydują o ich 

' wynikach, lecz długie, uparte zmaga 
nia się narodów. D' atego też dzisiaj 

dla powodzenia wojsy nie wystar- 
czają nagromadzone w okresie poko 
ju zasoby mobilizacyjne; koniecznym 
jest posiadanie rozbudowanego apa 
ratu wytwórczego, który by był w 

stanie ciągle zapełniać tworzące się 
luki. 

Lecz stworzenie takiego aparatu 
w kraju kapitałowo biednym nie jest 
rzeczą łatwą. Wymaga ono ofiar za 
równo ze strony jednostek, jak i ca- 
łych warstw społecznych oraz całych 
dzielnic. Dlatego też kierownicy poli- 
dyki gospodarczej w szeregu państw 
współczesnych muszą posiadać obok 

- innych zalet zdolność oddziaływania 
na wyobraźnię szerokich mas. Mu- 
szą umieć rozbudzić przekonanie. że 
dokonywują się wielkie rzeczy, dla 
których warto żyć i umierać. Trzeba 
przyznać, że wice-premier Kwiatkow 
Ski taką zdolność wytwarzania tzw. 
„imponderabiliów* dookoła wielkich 
przedsięwzięć naszej polityki inwesty 
cyjnej w wysokim stopniu posiada. 
Umiał swego czasu zmobilizować e- 
nergię psychiczną społeczeństwa pol 
skiego dookoła sprawy Gdyni, dziś 

. mobilizuje ją dookoła budowy Cen- 
tralnego Okręgu Przemysłowego. 

* * * 

Lecz COP — to nie tylko problem 
obronny ale pierwszorzędnej wagi 

problem ekonomiczny: problem u- 
przemysłowienia Polski. Chodzi tu 
nie tylko o to, aby stworzyć przy po 
mocy kapitałów publicznych pewną 
ilość przedsiębiorstw - podnoszących 
nasz potencjał wojenny. lecz również, 
aby pobudzić inicjatywę prywatną 
Przy tym chodzić tu musi nie tytko 
o pobudzenie inicjatywy prywatnej 

do inwestowania się na terenie 
COP-u, jak to się obecnie usiłuje osią 
gnąć przy pomocy całego szeregu 

ulg, lecz COP musi stać się czynni- 
kiem pobudzającym inicjatywę pry- 
watmą w caleį Polsce. 

Osobiście jestem przekonany, że 
ożywienie naszego życia gospodarcze 
80 oraz wykorzystanie szeregu leżą- 
cych odłogiem możliwości produk- 
cyjnych może być osiągnięte tylko 
przez dużą aktywność inwestycyjną 
czynników publicznych. Inwestycje 
publiczne rodzą zapotrzebowanie na 
cały szereg urządzeń, materiałów i 
usług. Stąd powstaje wzrost zamó- 

wień dla przedsiębiorstw prywat 
nych, co pobudza je. do rozszerzania 
swojej zdolności wytwórczej, czyli in 
nymi słowy inwestycje publiczne mo 
5а w konsekwencji swojej zrodzić 
również prywatną aktywność inwe- 
stycyjną. Wzrest zatrudnienia w dal 

NA PROSZKU 
DO PIECZENIA 

a 
Ur.AWANDER:S.A. K 

  

  

  

szym ciągu rodzi wzrost zapotrzebo- 
wania na dobra bezpośredniego spo- 
życia, co w konsekwencji swojej też 
może pobudzić gospodarstwa, te dob 
ra wytwarzające, do dokonania pew- 
nych inwestycyj oraz do zwiększenia 
zątrudnienia. 

Polska weszła na drogę wielkiej 
polityki inwestycyjnej i — jak mnie 
się wydaje — nie łatwo będzie mogła 
już z tej drogi zejść. Przyłączenie 
Zaolzia, problem zbytu dla zakładów 
w Trzyńcu, łącznie z problemem zby 

tu dla szeregu zakładów powstają- 
cych w COP-ie, będzie raczej nas 
pchał w kierunku rozszerzenia, niż 
kurczenia aktywności inwestycyjnej. 

Lecz inwestycje publiczne jedynie 
mogą, ale niekoniecznie muszą, stać 
się czynnikiem pobudzającym inicja- 
tywę prywatną. Dlatego, aby to się 
stało — potrzebne są pewne warun- 
ki. Wśród nich najważniejszym jest 
trafne rozwiązanie kwestii rentow- 
mości dla prywatnych przedsię- 
biorstw. 

Czym jest kwestia rentowności? 
Jest to przede wszystkim kwestia 
stosunku, zachodzącego pomiędzy 
szeregiem wielkości ekonomicznych, 
wśród których ceny, płace, stopa pro 

centowa i obciążenia publiczne od- 
grywają rolę najważniejszą. Trafne 
uchwycenie tego stosunku oraz ciągłe 
oddziaływanie na życie gospodarcze 
w celu jego utrzymania jest niezmier 
nie trudnym i skomplikowanym za- 
daniem, które ciągle muszą rozwią- 
zywać kierownicy polityki pobudza- 
mia inicjatywy prywatnej. Realizacja 
tej polityki wymaga ogromnych zdol 
mości koordynacyjnych przy decydo 
waniu poszczególnych zagadnień go- 
spodarczych. Jest to ten wielkiej wa 
gi egzamin, przez który w związku z 

problemem uprzemysłowienia Polski 

w najbliższych latach będą przecho- 
PDP 3 

  

„KURIER“ [4646}. 

Refleksie z COP-u 
dzili. zarówno wice-premier Kwiat- 
kowski jak i cały rząd oraz cały apa 
rat naszej polityki gospodarczej. 

* * * 

Trzecia refleksja — to refleksja 
wilnianina, refleksja nieco melancho 
Tijna. Gdy wśród sosen w trójkącie 
Wisły i Sanu wyrastają wysokie ko 
miny i słychać turkot maszyn fabry- 

cznych, wśród sosen Wileńszczyzny 
hulają tylko wichry i lasy szumią 
tak samo w wieku elektryczności i 
motoryzacji, jak szumiały za czasów 
Giedymina. Tymczasem Rzeczpospo- 
lita ma liczne zadania na Wschodzie, 
w imię realizacji których jest rzeczą 
konieczną gospodarcze podniesienie 
tych ziem. Lecz dotychczas zrobio- 

no dla gospodarczego podniesienia 
Ziem Wschodnich tylko rzeczy sto- 
sunkowo drobne. 

Bądźmy jednak obiektywni. Min. 
Kwiatkowski pracuje etapami. Okre- 
śla jeden wielki problem jako naczel 
ne zadanie polityki inwestycyjnej i 
dookoła tego problemu mobilizuje e- 
nergię społeczną. Był okres, kiedy 
ta energia mobilizowała się dookoła 
Gdyni. Dziś jest okres COP-u. Nie 
ulega chyba wątpliwości, że w etapie 

następnym energia całej Polski musi 
się zmobilizować dookoła sprawy 
podniesienia Ziem Wschodnich. 

$ St. Sw. 

  

Z Centralnego Okręgu Przemvsłowero 

  

Budowa żełazo-betonowej hali fabrycznej w wysokopiennym lesie sosnowym. 

Regatciacia włoskich 
emigrantów 

RZYM, (PAT). W związku z ostatnio 
podjętą akcją rządu włoskiego, mającą 
na celu repatriację emigrantów włoskich, 

10 tys. emigrantów włoskich osiadłych w 
Brazylii zgłosiło gołowość powrotu do 
Włoch, lub kolonii włoskich. 

Ksiązki nadesłane 
— Maria Ficińska. 20 lat w Pa- 

ranie. Bezpretensjonałne wspomnie- 
nia nauczyciełki polskiej, która za- 

mieszkuje różne okolice Kurytyby, 
obserwuje zwyczaje miejscowe, fa- 
rendy Kabokłów - tubyłców i kolonie 
naszych emigrantów. Organizuje 
Szkoły, uczy, urządza przedstawienia 
i obchody, a wszystko o czym pisze 
tchnie pogodnym optymizmem i za 
chwytem nad przyrodą i ludźmi w 

Brazylii. Książka nie przynosi no- 
wych spostrzeżeń, ani wiadomości. 

Wyd. Bibl. Polskiej. 
— Jerzy Hulewiez. Czarna fala. 

Bardzo żałosne i brutalnie opisane 
dzieje pięknej Gieni, wydanej z biedy 
za brutala i bandytę Doliniaka. Po- 

wieść jest jakby rozwinięciem notat 

i kryminalnej, sensacyjna i jaskra- 
Wa, nie porusza głębszych zagad- 
nień, prócz tęsknoty dziewczyny z ni 

ziń do lepszych światów, myśli, wyk- 
Szlałcenia i wspólnoty duchowej z 
lkochanym. 

  

— Ryszard Bolesławski. Szlakiem 
ułanów. Inst. Wyd. „Plan“, Warsza- 
wa. Dlaczego znany i świetny reżyser 
Hollywoodu nie siworzył ze swych 
przygód ułańskich  filmu?. Wielka 
szkoda. Kinematograficzne epizody 
które opisuje, nadają się do tego zna 
komicie. Zdarzenia są straszne lub 
pełne poezji, malownicze, bohater- 
skie lub wstrząsające grozą bitwy 
beznadziejnej czy ucieczką tropio- 
nych zwierząt przez zdziczałe obsza- 
ry Rosji. Czytając o bohaterstwie, po 
czuciu honoru i koleżeństwie ułanów, 

o niezdemoralizowanej subordynacji 
i wojennej sławie zdobywanej wśród 
zrewoltowanej, dziknej Rosji, jesz- 
cze raz żal ogarnia czytelnika, że te 
siły, odwaga i bohaterstwo bojowe 
nie były zużyte w Polsce dła Polski, 
a że fikcja honoru i przysięgi Rosji 
trzymała tych łudzi o wiele za długo 
oddalonych od kraju, który tak sił 
zbrojnych potrzebował. Zajmująca, 
bardzo zajmująca książka, ale brak   

Bomba w teatrze 
LONDYN, (PAT). Reuier donosi-z Bu- 

iż w m. Timiscara wybuchła 

bomba podczas przedstawienia w teatrze, 

ойета wybuchu padło 3 zabitych 1 40 

rannych. 

karesztu, 

  

w niej dążenia do Polski. Epizody 
fantastyczne w swej jaskrawości. — 
Psychika ludzi wojennych, typów 
kolegów doskonale oddana, ścisłość 
historyczna dość wątpliwa. Jeszcze 
jedna karta tej olbrzymiej sprawy. 

— Kalendarz wiejski. Wyd. Ge- 
bethnera i Wolfia. Umiejętnie ułożo- 
ny kalendarz na rok 1939 jest raczej 
encyklopedią wiadomości o Polsce, 
niż instrukcją dla rolnika, bo o ho- 
dowli inwentarza, pszezół, uprawie, 

mało lub wcale. Dużo literatury, dob 
ry obraz życia kulturalnego i polity 
cznego wsi, zajmujące ilustracje, ale 
wskazań rolniczych, prócz nołatek 
na każdy miesiąc, nie ma, woleliby 
śmy w kalendarzu tego typu mniej 
literatury i wierszyków, a więcej rad 
praktycznych. 

— Dr med. Tadeusz Megilnicki. 
Pieleenowanie i karmienie niemow- 
ląt. Wyd. Areta. 

— Maria Ankiewiezowa. Racjo- 
nalne wychowanie dziecka do lat 7. 
Wyd. Arcta. Obie książki opatrzone 
licznymi fotografiami, omawiają wy 
czerpująco wychowanie dzieci od naj 
młodszych lat, pouczając drobiazgo-   
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Nożycami przez prasę 
PRASA HITLEROWSKA 

W SZWAJCARH 

„Il. K. Codzienny“ drukuje sen- 
sacyjną korespondencję że Szwajca- 
rii. Okazuje się, że propaganda hitle- 
rowska zdołała tam poczynić wiełkie 

postępy. 
Narodowy socjalizm posiada w 

Szwajcarii własną prasę, która prowa- 
dzi sytematyczną propagandę swoich 
haseł. Takimi dziennikami jest „Ang- 
riff" „Schweizer Degen", „Schweizer- 
volk“ i „Neue Basler Zeitung”. Jak 
sprawy daleko zaszły ilustruje fakt, iż 
2 obywateli szwajcarskich, starszych lu- 
dzi, będących członkami Rady nadzor 
czej „Neue Basler Zeitung“ zostało 
przejściowo zaarezztowanych pod. za- 
rzutem komunikowania się z obcym 
mocarstwem w duchu sprzecznym z 
bezpieczeństwem państwa. „Schweizer 
volk“, „Angriff“ I „Schweizer Degen“ 
zostały ostatnio zakazane w niektórych 
kantonach, a w Bazylei nadto frakcje 
lewicowe wysunęły projekt ustawy o 
zakazaniu organizacyj narodowo-socja 
listycznych. 

Szwajcafia nęci rzecz prosta nie 
tylko malowniczymi krajobrazami, 

Jak smacznym kąskiem jest Szwaj- 
caria dła państw ubogich w dewizy, 
widać ze zwykłego sprawozdania 
Szwajcarskiego Banku Narodowego. 
Ostatni bilans wykazuje stan złofa na 
2.700 milionów franków, dewiz na 280 
milionów franków. Kapitałowe nasile- 
nie Szwajcarii jest tak wielkie, że banki 
nie przyjmują wkładów z zagranicy, a 
te, które przyjmują, nie oprocentowują, 
lecz nawet żądają zapłaty za admini- 
strowanłe depozytów. | 

Kto wie czy autor korespondencji 
nie jest również właścicielem jakiegoś 
depozytu? Ale ziarno prawdy może 
tkwić w tym strachu. 

ATAK NA „PERFIDNY ALBION" 

Problemat emigracji żydowskiej 
nie schodzi ze szpalt prasy polskiej. 

Wczorajsze artykuły redakcyjne no- 
siły już wyraźne cechy ataku na po- 
litykę angielską w sprawach žydow- 
skich i kolonialnych. aosiczej ata- 
kuje „Kurier Poranny". 

Premier Chamberłain, przemawiając 
niedawno w Izbie Gmin, wskazywał na 
poświęcenie, z jakim potężne Zjedno- 
czone Królestwo zezwoliło od roku 
1931 wylądować w Wielkiej Brytanii 
„až“ 11 tys. uchodźców żydowskich. 
Ale jak w takim razie ocenić poświę- 
cenie Polski, przeludnionej I przesy- 
conej masą żydowską, do której w es- 
tatnich czasach zaczęło wpływać mie- 
sięcznie przeciętnie około 1.000 
uchodźców żydowskich! Nie wydaje 
się również, by gotowość ulokowania 
przez Wielką Brytanię około 200 osad 
ników żydowskich w Kenii, doskona- 
łym ferenie kolonizacyjnym znajdowa- 
ła się w Jekimkoiwiek stosunku do roz 
miarów dramatycznego napięcia kwes- 
fil żydowskiej w Europie środkowo- 
wschedniej. 

Nasuwa się fu nam uwaga ogólnej 
nafury. Od dłuższego już czasu poll- 
tycy zachodnio-europejscy _ „wielkich 
demokracyj“ tracą inicjatywę w stawia- 
niu | roz'iązywaniu podstawowych, 
współczesnych zagadnień m:ędzynara- 
dowych. Dzieje się fak dlatego, że nie 
chcą oni widzieć przeobrażeń, jakie w 
świecie zachodzą, i spraw żywoinych, 
biołogicznych nawet, które wymagają 
rozwiązania. Nieprawdopodobny kon- |. 
serwatyzm | umiłowanie wygody naka 
zują Im trwać możliwie najdłużej w 
bezczynności I w niedostrzeganiu rze- 
<zy nieprzyjemnych. Dopiero w osiat- 
niej chwili, gdy sprawa znajduje się 
na ostrzu noża, rozpoczyna się gwał- 

wo i praktycznie sposoby dawania 
sobie z mimi rady w różnych okolicz- 
nościach. 

— Zułów wezoraj i dziś. Nakł. 

Związku Rezerwistów. 1938, Warsza- 
wa. Wszyscy uczęstnicy wzruszającej 
uroczystości 10 października 1937 r. 
gdy Zułów, doprowadzony do stanu 
godnego pamięci Marszałka, oddano 
do użytku wycieczek, chcących oglą- 
dać miejsce urodzenia Wodza, 
Wskrzesiciela i Bohatera Polski, 
wszyscy obecni, z Panem Prezyden- 
tem i Marszałkową Piłsudską na cze 
le, powitają tę książkę ze wzrusze- 
niem. Była potrzebna. Jest dobrze 
napisana. Reasumuje w możliwie naj- 
drobniejszych szezegółach wielekroč 
opisane dzieje tego wielkiego kawałka 
lesistej ziemi, Billewiczów i Piłsud- 
skich dziedzictwo. Część dziedzictwa, 
bo całość fortuny wynosiła znacznie 
więcej niż te 7.489 dziesięcin w świę- 
ciańskim powiecie. Były jeszcze ma- 

jatki na Żmudzi. I wszystko poszło, | 
jakąś fatalnością losu odebrane tej 
rodzinie, nie konfiskatą, nie rozrzut- 
nością, tylko najbanalniejszą klęską 

pożaru wskutek nieostrożności, 

towny I nerwowy furziej samolotowy 
premierów po Europie celem ratowa- 
nia tego, co się da jeszcze uratowač.. 
Nie sądzimy, by tego rodzaju meioda. 
wzmacniała autorytet tych, którzy jv 
słosują, i by we właściwy sposób za- 
bezpieczała spokój Euiopy. 

Sekunduje „K. Por.“ 
Poznański. 

Biłans gadania jest narazie mniej 
niż nikły. Anglia oferuje np. na cele 
osiedlenia żydowskiego w jednym z 
punłedów swojego Imperium aż... 60,000 
akrów angielskich terenu. Jest fo ob- 
szar, którym dysponuje niejeden wiel- 
ki majątek w Polsce. Ilu Żydów zmieści 
się na takim terenie. Może — 50... 
Anglia nie chce wpuścić Żydów maso- 
wo do żadnej ze swoich posiadłości 
kolonialnych. Broni się fym, że są tam 
nieużytki ,że ziemi ornej, terenu zasie- 
dlenia jest niewiele. Ale milczy się na 
ten femaf ile terenu zasiedlenia można 
by uzyskać, ile wykarczować, ile rzucić 
pod uprawęł Niechęć angielska do roz 
wiązania  proklamu żydowskiego na 
skalę światową zdradza się także i w 
tym, że komitet z Evian nr 2, który za- 
cznie znowu swoje narady, nie zamie- 

rza np. dyskutować zagadnienia wygna | 
nych z Niemiec Żydów polskich. Uwa- 
ga komitefu poświęcona będzie prze- 
de wszystkim I głównie Żydom nie- 
mieckim, ponieważ tych Żydów się tę- 
pi i niszczy. Inni mogą poczekać... Do 
sądnego dnia... 

„Dz. Poznański* słusznie nazywa 
podobne postępowanie premiowaniem. 
antysemityzmu pogromowego. Mocar- 
stwa zachodnie lekceważą problemat 
żydowski poza Rzeszą. Odbija się to 
jak pisze „Dziennik“, na pokoju. 

Najłagodniej krytykuje postępowa 
mie mocarstw zachodnich. „„Gazeta 
Polska“. 

Stanowisko państw, które posiadają 
minimalny odsetek Żydów I władając 
olbrzymimi niezałudnionym! lub też 
niedoludnionymi obszaremi na wszysi- 
kich kontynentach świata nie dopusz- 
czają tam imigracji żydowskiej — musi 
wywołać na świecie bardzo głębokie 
refleksje. Refleksje fe będą tym głeb- 
sze im więcej państwa fe będą dekla- 
mowały o swym rzekomym humanita- 

" ryzmie, Im więcej będą potępiały anty 
semityzm w państwach przesyconych 
elementem żydowskim. 

Refleksje nie wiele pomogą, nawet 
najgłębsze. Pomoże czyn. 

KREDYT SPÓŁDZIELCZY 

„Goniec Warszawski* porusza bo- 

lączki. spółdzielni kredytowych. 
Kredytowym spółdzielniom znowu 

ciężką konkurencję wyrządzają Insty- 
iucje oszczędnościowe, wyciągające 
grosz ze wsi do obrotów mie!skich. Na 

weł Fundusz Pracy występuje fu w ro- 
li kredytodawcy, dając pożyczki od 
100 zł do 12 tysięcy, a nadło Bank Rol 
ny, działający przez kasy gminne co 
wszystko razem bynajmniej nie sprzyja 
rozwojowi spółdzielczego  pienłęż- 
nictwa. 

W tych warunkach nie prędko bę- 
dą mogły ziścić się nadzieje, jakie wy 
powiedział na zjeździe p. wiceminister 
Morawski, że spółdzielczość odrodzi: 
i unarodowi życie gospodarcze w Pol-- 
sce. W fej odrodzonej akcji trzeba. 
spółdzielczości pomagać, nie przeszka- 
dzać. Aby to było możliwe, winny 
spółdzielniom pomagać izby przemy- 
słowo-handlowe, ale te muszą być sa- 
me przediem spolszczone, jak tego 
domagali się delegaci Iwowscy. 

Nie tylko kredyt spółdzielczy, ale 
i sama spółdzielczość domaga się wie 
lu reform zasadniczych. Za wiele po 
prostu organizacyj działa na wsi. 

„Dziennik 

1. 

Dzieje Zułowa, praca w nim ojca 
Marszałka, wpływ matki na liczną 
gromadkę dzieci, stosunek do służ- 
by, ten cały obraz wielkiego z roz- 
mąchem żyjącego dworu rodziny spo 
krewnionej z połową Litwy, uwydat 
niony jest wyczerpująco w opisie. 

Czytamy szczegółowy opis klęsk: 
w: 1875 r. i dalsze dzieje rodziny wy 
rzuconej niebawem na bruk j nieha 
wem osieroconej. Potem przelotne 
odwiedziny Zułowa przez Wodza Na 
czelnego, który w nim chyba tylko 
zapach powietrza i nurty rzeki Mery 
odnalazł takie same, jak były w Jego 
dzieciństwie. Poza tym były to rude- 
ry, chwasty i spaleniska. Nie wiedzia 
no co z tym robić. Dopiero w 1934 r. 
Związek Rezerwistów z p. min. Zynd 
ram-Kościałkowskim na czełe posta- 
nowił Zułów (resztówkę 65 ha) kupić 
i urządzić tak, by pamięci przeszłości 
uczynić zadość, pamięć tę uczcić i z 
Zułowa zrobić miejsce pamięci, Wie 

| my z książki, starannie ułożonej, jak 
i się w ostatnich miesiącach życia cie 
| szył Marszałek z tego pomysłu, jak 
oglądał z zajęciem dawną mapę Zuło 

| wa, oddaną przez geom. Krenickiego. 

 



  

Ла ОЭ ВВ м’ 

Ptaszcze i kostiumy 
Ciepły płaszcz jesienno zimowy. musi 

być wykonany z materiału w kolorze ciem 

nym i możlrwie neutralnym, aby się nada- 

wał do każdej sukni. Większości kobiet bar 

dziej zależy na tym, aby wyglądać skrom- 

nie, ale możhwie „reprezentacyjnie", Ten 
łyp płaszcza powinien być możliwie prosty 
w kroju. Nie znaczy to, aby w czasie gdy 
fason kloszowy jest wyraźnym nakazem mo 
dy, szyć sobie praktyczne i „zawsze modne" 
tualety o prostej linii. Nowa linia przylega 
górą, a dołem się kloszuje. Wygląda to bar 
dzo gustownie. Skromniejszy płaszczyk ma 
dół obszyty futrem, a zamiast futrzanego 
kołnierza — obszyty futrem szal. Osoby 
nieco otyłe, a takich nie brak przecież, po 
winny wybierać sobie fasony, zwane „robe- 
manteau". To nieprawda, że poprzeczne zię 
cia są niekorzystne dla osób tęższych, dob- 
ra krawcowa da sobie i z tym radę. 

Panie interesujące się sportem mało na 
ogół uwagi przypisują wystawnym huale 
tom, najbardziej interesują je skromne ty- 
py sukien. Suknie typu sportowego nigdy nie 
powinny być jaskrawe, ale krój decyduje w 
tym wypadku o wszystkim. Taka suknia 
wymaga dużo staranniejszej i droższej ro 
boty od najwystawniejszej nawet. Nie ma w 
łej chwili pani, która nie pasjonowałaby się 
brydżem. A ponieważ brydż” jest grą towa 
rzyską. wymaga również odpowiedniej tua- 
letv. W tym wypadku należy sobie spra- 
wić suknię wizytową wprawdzie, ale takie 
50 typu, aby się nadawała na codzienny uży 
lek. dobra jest tu spódn'ca, którą można no 
sić z różnymi „górami*. Do czarnej tedy 
wełnianej spódniczki można nosić bluzkę 
koronkową (na paru spodach), aksamitną. 

łaflową, a czasem po prostu jakiś miły swe 

terek z angory. Zaczynają być bardzo mod 

ne palerymki * szale z futra, a nawet mate 

riału pozszywanego paskami futra. Jest to 

szczegół mało kosztowny, ale za to ciepły 

I elegancki, który z najskromniejszej sukien 

ki może uczynić wizytowy strój. Nowe suk 

nie mają tę wygodę, że są szerokie, a więc 

wygodne w ruchu. Moda łączenia kolorów 

jest również praktycznym ułatwieniem, daje 

bąwiem możność wykorzystania starych zno 

:zonych sukienek. Łączy się w ten sposób: 

przód i tył stanika mogą być jednego ko- 

Joru, a kołnierzyk, rękawy i boki — drugie 

go. Całość sprawia wrażenie sukienki, ha 

którą zarzucona jest krótka kurteczka, lub 

rodzaj kamizelki. Najmodniejsze połączenie 

kołorów to: bordo z granatowo-fioletowym, 
czarny z oliwkowym, różowy z zielonym, ko 

lor czerwonego wina z żółtym lub szarym, 

bronzowy z bananowym. 

Kołnierze modnych sukienek są wysoko 

podniesione z tyłu, półkolisty kołnierzyk roz 

chyła stę bez zapięcia, niekiedy przytrzymu 

je go broszka łub korale. Na wieczór ma- 

rzeniem największych domów mody Pary 

ża jest odtworzenie sylwetki z końca XIX 

wieku, „une ligne tres XIX". Jest to coś w 

rodzaju tiurniury, opięty stanik, bufiaste 

rękawy i powłóczysta spódnica. Z modnych 
wieczorem kolorów występują takie, jak ró 

żowy odcień zabielanej śmietaną boćwiny, 

turkusowy błękit przechodzący w zieleń, si 

ny odcień ponsowego, kolor pervenche, ko 

lor mlecznej kawy, mniej więcej zabielonej 

do odcienia creme brulće. I wreszcie nowy 

odcień fioletu, graniczącego z kolorem bron 

zowym. Nowa linia pleców jest wyrzucana, 

wszystko jedno czy w sukni wizytowej, w 

płaszczu czy w sukni balowej. Na wielką 

okazję, jeśli kogo stać na suknię lamową, 

niech ją sobie kupi, nie ładniejszego nie 

wymyśli. Cćline. 
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Teatr m. NA POHULANCE 

Dz'š o godz. 20-tej 
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Porządkowano Zułów, snuły się i ry 
walizowały ze sobą projekty „rozwią 
zamia zagadnienia*, robiono wyciecz 
ki architektów, odtwarzano na podsta 
wie relacji rodziny rozkład domu 
mieszkalnego, otoczenia i ogrodu. — 
Zwyciężył projekt inż. arch. R. Gutta. 
Odkopane fundamenty oczyszczono, 
porobiono klomby i zasadzono po- 
sprowadzane drzewa. Nie ma w Zuło- 
wie ani śladu dawnego dworu litew- 

skiego, ani nawet krajobrazu, prócz 
rzeczki Mery. Ale jest kulturalny i z 
widomym pietyzmem urządzony о- 
biekt, odpowiedni do zwiedzania i 
kładzenia wieńców. 

Książkę wytwornie wydaną zdo- 
bią liczne fotografie z natury, plany, 
fotografie rodziny Marszałka, herby. 
Całość wytworna. 

— Gen. Jan Romer. Pamiętniki. 
Lwów. Rodzina zmarłego nie dawno 
generała słusznie zrobiła przekazując 
potomności notatki, robione przez 
niego w 1919 r., jako wspomni' nia 

młodości, później jako dziennik zda- 
rzeń. Właściwe opowiadania o woj- 

Przedstawiciele 
Wczoraj donieśliśmy o burzliwych ze- 

braniach drobnych i wielkich wierzycieli 
banku Bunimowicza. Delegacja wierzycieli 
konferowała z syndykami banku. Syndy- 
cy wyjaśniłi, że obecnie w banku urzę- 
duje komornik, który dokonywuje zajęć. 
W pierwszym rzędzie został zajęty port- 
tel wekslowy oraz portfel dyskontowy. Po 

Z dniem 1 grudnia rb. rozpoczyna się 
zorganizowana akcja pomocy zimowej w 

dziedzinie świadczeń w gofowiźnie. W 
związku z tym miejski komitet pomocy zi 
mowej zwraca się z apelem do praco- 
dawców o potrącenie pracownikom za- 

deklarowanych świadczeń od uposażeń 
grudniowych i wpłacanie ich na konfo 

Niezależnie od 
wszystkie miesiące zimowe akcji zimowej 
pomocy, organy obywatefskie ZP przystą 
piły ostatnio do zmonłowania wielkiej 
ogólnopolskiej akcji zbiórkowej .pod ha 
słem „Na gwiazdkę dla dzieci bezrobot- 
nych”. 

Jest chyba rzeczą zbyteczną udowad- 
nianie potrzeby tego rodzaju akcji, nie- 
zależnej od słałej pomocy zimowej. Spo 
łeczeństwo w trosce o najmłodszych 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

  

Wiadomości radiowi 
RECITAL SKRZYPCOWY. 

We wtorek, dn. 29 listopada o godz. 

16.05 program utworów skrzypcowych w 

wykonaniu Włodzimiery Kunz - Rozlerowej 

Corelii Leonard: La Folia (wariacje na te 

mat pieśni hiszpańskiej) i Martini Kreisler: 

Andantino, świadczą o wysokich i szlachet- 

nych dążeniach artystycznych wykonawczy 

ni. 

PRZEMYSŁ DRZEWNY NA ZIEMIACH 

PÓŁNOCNO-WSCHODNICH. 

Inż. Franciszek Więcek przygotował dła 

radia wileńskiego pogadankę gospodarczą. 

Usłyszymy ją we środę, dn. 30 bm. o godz. 

13.05. 

Przyszłość przemysłu drzewnego Wileń 

szczyzny jest wyraźna i kierunki rozwoju 

wytyczone. 

Rozwój ten jednakże podlega pewnym 

prawom i warunkom: 

RECYTACJE PROZY. 

Niedawno ukazał się drugi i ostatni tom 

powieści Poli Gojawiczyńskiej „Słupy ogni 

ste”. Fragmenty z tej książki odczytane bę 

dą we środę, 30 bm. i 1 grudnia o g. 8.50. 

Materiału do czytanek wiejskich dostar 

czy bardzo ciekawa książka Franciszka Mol 

nara „Chłopcy z placu bromi* (2 i 3 grud 

nia, godz. 8,50). 

nie zaczyna autor dopiero od 1319 r., 

przedtem zaznacza tylko, że nie Н- 
czył na to, by w tej wojnie naród 
polski, odegrał jakąś wybitmiejszą ro- 
tę. 

Najciekawszą częścią  Pamięlni- 
ków jest bezsprzecznie ta od powro 
tu Piłsudskiego z Magdeburgu, więc 
misja gen. Romera w Paryżu, kon- 
takt z polityką opozycji, z Wodzem 
Naczelnym, spostrzeżenia polityczne 
i osobiste o walkach partyjnych w 
Polsce itp. Autora cechuje wielka od 
waga poglądów i szczerość w przyzna 
waniu się do własnych błędów. Książ 
ka wartościowa z punktu widzenia 
historycznego i politycznego, dodaje 
jeszcze jedną ciekawą kartę do na- 
szych dziejów zarania niepodległości 

Badać te dzieje i czołowe postacie 
różnych zaborów i orientacj', jest 
niezmiernie ciekawe. Np. porównać 
sobie: hr. Hutten-Czapskiego, Litwi- 
nowicza, Romera, Berbeckiego. Ilu 
ludzi, tyle sposobów służenia : kocha 
nia Polski.   Hel. Romer. 

| 

  

  

„KURJER“ (4646). 

Dokoła bankructwa banku Bunimowicza 
wierzycieli konferują z syndykami 
czynnościach komornika syndycy przystą- 
pią do zestawienia surowego bilansu. 
Pierwszej wypłaty należy się spodziewać 
nie wcześniej, niż za 6 miesięcy. 

Syndycy wskazałl również, że teraz 
jest jeszcze za wcześnie zgłaszać wierzy- 

felności do sądu. Stanie się to aktualne 

PKO Miejskiego Komiłetu Pomocy Zimo- 
wej w Wilnie nr 701.400. 

Miejski komitet zimowej pomocy zwra 
ca się również do emerytów, prosząc o 

zgłaszanie się w biurze komitetu w Wil- 
nie, ul. Ostrobramska 25, w terminie do 
dnia 10 grudnia rb., celem zadeklarowa- 
nia swych świadczeń na pomoc zimową. 

Na owiazókę dla dzieci berrobotnvch 
zorganizowanej przez | swych obywateli, pozbawionych najpo- 

trzebniejszych rzeczy ze względu na klę- 
skę bezrobocia, która dotknęła ich rodzi 
ców, niewątpliwie stanie na wysokości za 
dania i nie poskąp' datków na gwiazdkę, 
na dar, będący niemal prawem każdego 
dziecka. 

Akcja zbiórki 'gwazdkowej będzie 
przeprowadzona w dniach od 3 do 8 grud 
nia rb., ze specjałnym nasileniem w nie- 
dzielę, 4 grudnia. / 

  

Plany elektryfikacj 

| 

dopiero po ogłoszeniu upadłości banku 
Bunimowicza w Monitorze Polskim. Po 
tym ogłoszeniu wierzytelności można 
zgłaszać w ciągu trzech miesięcy. 

Dziś bank zaczyna wypłatę za weksle 
zdyskontowane już po ogłoszeniu upad- 
łości. 

1.X1'. rozpoczyna s'ę akcja pomocy z mowe KURJER SPORTOWY 
0 system rozgrywek hokejo- 

wych o mistrzostwo Polski 

Zarząd krakowskiego Okr. Zw. Hokeja 

Lodowego przeciwny jesł, ze względów 

sporłowym utrzymaniu Ligi hokejowej, a 

popiera dawny system rozgrywek o mi- 

strzostwo Polski, który dawał podstawy 

materialne dla bytu i rozwoju <lubów ho- 

kejowych w okręgach. Przy nowym syste- 

mie rozgrywek słabsze kluby hokejowe 

okręgów skazane są na wiasne wyłącznie 

siły, co umniejsza szanse ich rozwoju. 

    

Nadto, zdaniem okręgu krakowskiego, 
liga hokejowa mieć będzie rację bytu 

dopiero w chwili, gdy istnieć będą w Pol. 
sce co najmniej trzy sztuczne tory lodo- 
we. Nowy system rozgrywek popiera in- 

teresy tylko 8 klubów — członków ligi 

hokejowej, co nie sprzyja propagando- 

wym dążeniom rozwoju hokeja wszerz. 

Kraków powziął inicjatywę zwołania 

nadzwyczajnego walnego zgromadzenia 

PZHL celem wypowiedzenia się zaintere- 

sowanych o systemie rozgrywek w mi- 

strzostwach Polski. Narazie na inicjatywę 

tę odpowiedziały dopiero dwa okręgi 

Śląsk i Pomorze. 

  

i Nowogródczyzny 
Przebudowa istniejących elektrowni. — Wyzyskanie 

sił wodnych 
Na posiedzeniu Rady Wojewódz- 

kiej Funduszu Pracy w Nowogródku 
komisja zatrudnienia wysunęła nastę 
pujące postulaty w dziedzinie potrzeb 
elektryfikacyjnych Nowogródczyzny: 

Stan elektrowni, szczególniej w 
większych miastach w Nowogródczy 
Źźnie, jest katastrofalny: maszyny sta 
re, przeciążone, przeważnie zużyte 
Diesle, narastanie źródeł taniej cner 
gii elektrycznej nie nadąża za rozwo 
jem gospodarczym Nowogródczyzny. 
Powstaje więc paląca konieczność 
przebudowy obecnie istniejących ele 
ktrowni w kierunku zamiany silni- 
ków Diesla na silniki na gaz ssany, 
aby się umiezależność od daleko poło 
żonych i drogich środków pędnych i 
powiększenia mocy tych silników. — 
Szczególniej tu zagadnienie jest ak- 
tualne w Nowogródku i Słonimie. —   

Za bardzo pilne uznane zostało 
ponadto przepracowania szerszego 
planu elektryfikacyjnego. Na pierw- 
sze miejsce w tej dziedzinie wysuwa 
się problem odpowiedniego rozwiąza 
nia elektryfikacji powiatu słonimskie 
go i baranowiekiego przy pomocy 
połączenia rozbudowanej elektrowni 
cieplnej w Słonimie z ewentualną 
elektrownią wodną, jaka ma powstać 
na już istniejącej tamie w Haci. 

Wskazanym jest również przepro 
wadzenie studiów nad ewentualnym 
wykorzystaniem wód Niemna, co mo 
głoby w przyszłości pozwolić na elek 
tryfikację poważnej części ziem: no 
wogródzkiej. 

Tezy te zostały całkowicie przez 
Radę zaaprobowane i uwzględnione 
we wnioskach o kredyty z Funduszu 
Pracy. * : 

Budowa elektrowni w Głębokiem 
już na ukończeniu 

Rozpoczęta przez Zarząd Miejski bu- 
dowa elektrowni miejskiej jest na ukoń- 
czeniu. Wybudowany został budynek mu 
rowany pod elektrownię oraz bocznica 
kolejowa do elektrowni i rzeźni. Sprowa- 
dzono nową lokomobiłę o sile 125 koni 
mech. oraz prądnicę, deskę rozdzielczą 
i inne urządzenia dodatkowe. Ogólne ko. 
szły nowej elektrowni, łącznie z budową 
nowej sieci wynoszą zł 102.000. Nowa 
elektrownia ma być oddana do użytku 

w słyczniu 1939 r. Po wyremontowaniu 
słarej elektrowni Głębokie będzie posia- 
dało dwie elektrownie o łącznej sile 250 
koni mech. Jako paliwo Zarząd Miejski 
projektuje wykorzysłać torf, którego po- 
kłady znajdują się na gruntach miejskich. 
W wypadku zastosowania torfu jako pa- 
liwa, cena prądu prawdopodobnie zosła- 
nie zniżona. Dotychczas jeszcze cena prą 

du w Głębokiem wynosi 87 gr za 1 kwg. 

Wytwórnia mieka Kkondensowanego 
powstanie w Baranowiczach 

W Baranowiczach pod przewodnici- 

wem słarosty powiatowego odbyła się 
konferencja mleczarska, w której udział 

wzięli przedstawiciele Wileńskiej Izby 

Rolniczej, Zw. Sp. Rolnicz. i Zarobkowo- 

Gospodarczych oodział w Wilnie, Zw. 
Sp. Mleczarsko - Jajczarskich oddziału w 
Wilnie, Urzędu Wojewódzkiego Nowo- 

gródzkiego, miejscowego okręgowego 

T-wa Org. i Kółek Rolniczych i innych. 

Tematem zebrania było ustalenie wytycz- 

nych pracy w dziedzinie mleczarstwa w 
pow. baranowickim, w szczególności zaś 
dużo uwagi zwrócono na sprawę zbytu 
serów, kredytów na rzecz mleczarstwa 

(zaliczkowego, obrotowego i inwestycyj- 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

| Pierwszorzędny Ceny przystępne 

Telefony w pokojach. Winda osobowa 
WAGDAIEKICZAREATĄ SOBIE     

nego), rozbudowę sieci mleczarskich. 
Szczegółowo omówiono sprawę urucho- 
mienia dojrzewalni i przechowalni erów 
w Baranowiczach, do której budowy po- 
słanowiono przysłąpić wiosną 1939 r. Na. 
stępnie omawiano sprawę uruchomienia 
w Baranowiczach wytwómi mleka konden 
sowanego.   
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Pół żartem nół serio 

О’@ Э3 та51а 
Rozpoczęły się płuchy jesienne, nieunik* 

nione. I tak nieba darzyły nas niebywałą 

dozą pogody. W smutnej szarudze listopado 

wej pewne porządeczki wileńskie występują 

tym jaskrawiej. Pół roku temu wyjeżdżając 

z Wiłna pozostawiłem smutny widok rozko 

panych, zrytych placów z powycinanymi či“ 

chaczem drzewami, nb. wyciętymi tu i tam, 

bez planu i sensu. 

Po pół roku... widok ten sam. Gorzej 

bo jakieś rowy, doły, bruzdy na LukisZ- 

kach, robią wraženie, že rozpoczną się tu 

zasiewy zbóż, jakaś trzypolówka na pia* 

cyku b. Mickiewicza (byłego pomnika) śla | 

dy pogromu, leżą jakieś bloki na Katedral- 

nym, reprezentacyjnym, droga sercom pa“ 

miątka stylu rosyjskiego u wylotu na wiel 

ką i Zamkową trójramienna latarnia — 

„zdobi* resztki pokaleczonych drzew i nie 

równości gruntu, które gdyby „zaistnialy“ 

w miasteczku powiatowym lub gminie... mie 

liby się z pyszna pan starosta i p. wójt za 

nieporządki. Doprawdy plac przed katedrą 

w środku miasta bardziej jest podobny do 

pastwiska dla nierogacizny niż do czegoś W 

większym mieście. Z pewnością nie ma w 

całej Polsce miasta tej objętości co Wilno, 

które by scierpiało takie place, jakie my 

mamy od kilku lat! Czy u licha jest w Ma- 

gistracie jakiś nieprzyjaciel placów, jak jest 

nieprzyjaciel drzew, które są wycinane beź 

myślnie i bez potrzeby jak np. aleja lip nad | 

Wilią, od szpitala św. Jakuba i stare drzewa 

na płacu, gdzie nie stanie pomnik Mickie- 

wicza. Przecie nawet przed pałacem Repre- 

zentacyjnym nie uporządkowano tego małe ! 

go placyku! Lipy, które rosły ładnym wtan 

kiem częściowo wycięto, nie nie odsadzono; 

reszta została bezładnie. Przecie nie wolno 

z miasta do którego zwołuje się wycieczki 

robić takiego śmietniska. Jeśli nie ma pie- 

niędzy na wiełkie ozdoby i kilomby, to upo- 

rządkować i trawą zasiać, ale nie robić 

skamdalu, rzucającego się w oczy przyjezd- 

ym. 

A kwiatki na balkonach się nagradza. — 

Słusznie. Tylko, że to jakoś przypiął bukiet 
Hro. 

  
do... śmietnika. 

Piszą do nas 

Pomnik Ś.p. 

Biskupa Bandurskiego 

Piękny, potężny nagrobek  Legiono- 

wego Biskupa „jak Go nazywają wszyscy 

starzy  niepodległościowcy, znalazł się 

wreszcie w jednej z najbardziej uczęcz679 

nych kaplic Katedry. 

Bolesny Krucyfiks drewniany schyla 

głowę na tle ciemnej purpury sukna, po- 

niżej lśni w migotliwym świetle lampki 

kuty w srebrze wizerunek cudownego ° 

Pana Jezusa, drobne wota, jak iskry srebr 

ne rozpięte w koło. Wielka, ciemna po 

słać Biskupa, Jego lwia głowia, dumna 

| nałchniona praca młodego rzeźbiarza 

Horno-Popławskiego, który ostatnio do* 

słał nagrodę min. Becka, rysuje się nad 

blokiem marmurowego grobowca. 

Pobożni, którzy chcą się modlić stoją 

za zawsze zamkniętymi drewnianymi 

drzwiami i wypatrują oczy przez nieduże 

szybki. Dlaczego kaplica nie jest otwarta? 

Pytamy: Dlaczego każdy przechodzący 

nie ma bliższego dostępu do ołtarza i do 

pomnika? Odpowiedź sługi kościelnego 

jest nad wyraz przykra: „Bo kradną”. 

Skradli szklane kielichy z ołtarza,, skradli 

srebrne lichtarze z innego ołłarza. Po* 

bożni Wilnianie! Cóż można na to od- 

powiedzieć? Cóż tu kło może zaradzićł 

Trzeba zamykać. Ale dlaczegoż nie prze- 

zroczysłą kratą tak jak inne odnowione 

<aplice? Wszak zza tych drewnianych 

drzwi źle widać ołłarz, a prawie wcale 
nie widać pięknego pomnika. Bo kapli- 

ca jest przeznaczona dla spowiadających 

się chorych jako jedyna opalana. Musi 

być taka jedna w Katedrze. Słusznie. Ależ 

w takim razie mic łatwiejszego jak roz- 

wiązać trudność zwiększając w dwójna- 

sób szybę szklaną tak by całość wnętrza 

kaplicy ołtarz i pomnik były oczom mo- 

dlących się dobrze dostępne. Tak jak jesł 

robi przykre wrażenie chowania, ukrywa= 

nia przed wiernymi przedmiotów, do któ- 

rych mają kul. To udogodnienie jest łat- 

we do przeprowadzenia i nie przedstawia 

ani trudności, ani wielkich kosztów dla 

komitetu uczczenia pamięci Biskupa Ban- 

durskiego, ani dła Kapiłuły, jeśli ona ma 
się tym zająć. Przejezdny. 

  

Lokator zabił nożem dozorcę 
Echa krwawej zbrodni przy ul. Subocz 

10 września 1938 r. na podwórzu 5 pięt 

rowej kamienicy nr. 6 przy ulicy Subocz 

został śmiertelnie poraniony nożem w klat 

kę piersiową dozorca tegoż domu Aleksan 

der Wysocki. Zranił Wysockiego — 10- 

kator tegoż domu Jan Szpakowski. Szpa 

kowski zalegał z komornym, zaś dozorca 

Wysocki z upoważnienia właściciela domu 

stale zgłaszał się do niego po pieniądze. 

Na tym tle doszło między lokatorem i do* 

zorcą do szeregu scysyj, a nawet bójek. — 

Krytycznego dnia Wysocki wszczął kłótnić 

z przyjaciółką Szpakowskiego, Kilukową. To 

tak dalece podnieciło Szpakowskiego, że wy 

padł z mieszkania z nożem w ręku i zadał 

Wysockiemu śmiertelny cios. 

Wczoraj Sąd Okr. skazał Szpakowskieg” 

na 7 lat więzienia. * (<) 
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Listopad dziś: Saturnina M. 

х 2 g Jutro: An irzeja Ap. 

° | Wschód słońca — g. 7 m. 17 

Wtorek | zachód słońca — g. 2 m. 58 
A 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 28.X1. 1938 r. 

Ciśnienie 766 
Temperatura średnia — 1 
Temperatura najwyższa 0 

Temperatura najniższa — 2 
Opad 0,7 
Wiatr: południowy 
Tendencja barom.: bez zmian 
Uwagi: pogoda, rano śnieg. 

DYŻUR APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następująca 
apłeki: Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 
Augustowskiego (Kijowska 2); Romeckie- 
go i Żelańca (Wileńska 8); Frumkinów 
(Niemiecka 23); Rostkowskiego (Kalwa- 
ryjska 31). 

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

MIEJSKA. 
— We środę nastąpi otwarcie ruchu ko- 

łowego ua ul. Mickiewicza. 30 bm na całej 

przestrzeni ul. Mickiewicza otwarty zostanie 

ruch kołowy. Obecnie, jak wiadomo, na od 

tinku od ul. Dąbrowskiego do 3 Maja ruch 

_ jest wstrzymany. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— 350 Środa literacka, w dniu 30 listo- 
pada poświęcona będzie pamięci znako- 
miłego poety Tadeusza Micińskiego w 20 
rocznicę jego zgonu. W programie recy- 
łacje poezyj Micińskiego, referat Ireny 
Sławińskiej o twórczości poety oraz pieśni 
Różyckiego do słów Micińskiego w wy- 
konaniu Zofii Wyleżyńskiej. 

— Zmiany w Zarządzie T-wa Naukowego 

im. Wróbłewskich. W związku ze zgonem 

ś p. pror. Mariana Zdziechowskiego, który 

m. in. piastował stanowisko prezesa zarzą 
du Tow. Naukowego im. %róblewskich do 
konane zostały ostatnio wybory uzupełnia- 

jące. 

Prezesem żóśtał met, Bronisław Krzyża 
„Rowski, nowym członkiem zarządu — p. 

Ludwik Chomiński. 

|, —Ufoczystości zaprzysiężenia VII Kur 
Au Poddchor, Pez. | Dyw. Piech. Leg. im. 
w sžalka Edwarda Śmigłego Rydza — 

dniu 29 listopada 1938 r. Godz. 8,30 — 
Zybycie dowódcy I Dywizji do kościała 

Samiizonowego (św. Ignacego). — Ra- 
Port i nabożeństwo. Godz. 9,30 — Uro- 
Szystość złożenia przysięgi na placu Je- 
zuickim (przed DO War. Wilno). Godz. 
10,40 — Złożenie kwiałów _na grobie 

ałki i Serca Pierwszego Marszałka Pol- 
ski Józefa Piłsudskiego. Godź. 11.00 — 
Defilada przed dowódcą | Dywizji Pie- 

choty Legionów na ulicy Wielkiej (koto 
kina Pan). Godz. 11,15 — Złożenie kwia- 
tów przy sarkofagu Ks. Biskupa Włady- 

  

    

sława Bandurskiego. Godz. 13.00 — 
Obiad  žolnierski (koszary | Brygady 
bud, 24). 

— „Czwartek dyskusyjny” Związku 
Pracy Obywatelskiej Kobief. Na najbliż- 
Szym  „Czwarłku dyskusyjnym” ZPOK 
1 grudnia rb. rozpatrywane będzie za- 
gadnienie „blasków i cieni świała kobie- 
cego”, 

Wszystkie członkinie ZPOK i sympa- 
- i są proszone o przybycie. Zebranie 
odbędzie się w lokalu Związku przy ul. 
Jagiellońskiej Nr 3/5, początek o godz. 6 
Wieczorem. 

— Przy Wileńskim Automobiklubie zo- 

Stałą zorganizowana Komisja Prób yr. 18/A 
na Państwową Odznakę Motorową. 

Kandydaci do pierwszej oznaki POM — 

(bronzowej) winni wykazać .następujące 

sprawności: 1) wyszkolenie strzeleckie, 2) 

sprawność OPLGaz., 3) znajomość kartogra 
fi į terenu, 4) sprawność jazdy na samo- 
chodzie, 5) wiadomości teoretyczne samo: 

chodowe, 6) sprawność robót praktycznych 

Przy samochodzie, 7) praca społeczna. 

Próby rozpoczną się w grudniu r. b. — 

Podania przyjmuje i informacyj udziela sek 

Tetariat Wileńskiego Automobilklubu, Wil 

Ro, ul. Kościuszki 14-a — 1, w godz. od 10 
do 13 i od 17 do 18. 

1 

Mekką dia wszelkiego rodzeju defraudan 
W. „Serię” rozpoczął „milioner na jed- 

= noc” Józef Lisko, który, jak czytelni- 
7 pamiętają, zdefraudował па szkodę 

Rewnej firmy warszawskiej 13 tys złotych. 

LE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

  
  

iino stało się Mekką... dla 
Ё gedmocześmie ich gieobesm 

Znowu aresztowano dwóch malwersantów 

A 
RÓŻNE 

— „Instytut Germanistyki* — Zamkowa 

10. Nauka języka niemieckiego. Nowe grupy 

od 1 grudnia 1938 roku. 

— Pokaz gospodarczy. Liceum Gospo- 
darcze ZPOK zawiadamia, że we wtorek 

dn. 29 bm. o godz. 17 w lokalu szkoły 
przy ul. Bazyliańskiej 2/17 odbędzie się 
pokaz: „Potrawy z ryb” (ryba w majone- 
zie, faszerowana, po grecku, po nelsoń- 
sku, flaczki z ryby). Wstęp (na pokrycie 
kosztów produktów) — 1 zł, dla członkiń 

ZPOK — 75 gr. 

— Kursy przysposobienia w gospo- 
darstwie rodzinnym. Związek Pań Domu 
rozpoczyna z dn. 1 grudnia 3-miesięczne 
kursy przysposobienia w gospodarstwie 
rodzinnym, które odbywać się będą w 
lokalu Liceum Gospodarczego (Bazyliań- 
ska 2) 3 razy tygodniowo w godzinach 
popołudniowych. Opłała za cały kurs dla 
członkiń ZPD — 30 złotych, dla nie 
członkiń — 35 zł. 

Bliższych informacyj udziela i zapisy 
przyjmuje codziennie do dn. 1 grudnia 
włącznie w godzinach 11—13 i od 17—18 
Sekretariat Związku. Adres: Mickiewicza 1 
(wejście od pl. Kałedralnego) u p. A. 
Skarżyńskiej. 

NOWOGRODZKA 
— Akademia LMK. Staraniem LMK, 

w niedzielę odbyła się w Nowogródku 
w sali Kina Miejskiego akademia z udzia 
łem orkiestry strzeleckiej. Na program 
złożyło się odegranie hymnu państwowe- 
go, referat mgr Siemka i wyświetlenie fil- 
mu LMK. Sala kina wypełniona była pu- 
blicznością po brzegi. 

W przeddzień, wieczorem, odbyła się 
w sali Straży Pożarnej zabawa taneczna. 

LIDZKA 
— Usprawnienie doręczania korespon- 

dencji. Urząd pocztowy w Lidzie z chwilą 
przenieseinia swych biur do nowego gma 
chu, opracował nowy plan doręczania ko- 
respondencji. Miasto podzielone zostało 
na 10 rejonów. Dotychczas było 8 listo- 
noszów, obecnie jest już 10. Przy czym 
korespondencję doręczą się dwa razy 
dziennie. W ostatinch dniach. listonosze 
dostosowali swój pierwszy obchód do 
godzin pociągów warszawskich, dzięki 

czemu każdy otrzymujący gazeły warszaw 
skie pocztą, o godz. 9 rano ma już na 
miejscu. Jest to ogromny postęp w spraw 

ności doręczania korespondencji i gazet 
w Lidzie, Za inowację doręczania gazet 
w gódzinach rannych, naczelnikowi urzę- 
du p. Bałorowiczowi należy się pełne 
uznanie. 

— Odczyt na temat choroby raka. 
Z okazji tygodnia przeciwrakowego 27 
bm. staraniem Komitetu odczyt na temat 
choroby raka wygłosił lekarz powiatowy 
dr Wiłold Stasiewicz w sali Zarządu Miej 
skiego w Lidzie. 

— Wieczornica krajoznawcza w gim- 
nazjum państwowym. W sobotę, 26 bm. 

odbyła się w gimnazjum państwowym im. 
hetmana Karola Chodkiewicza w Lidzie 
pierwsza wieczornica krajoznawcza, zor- 

ganizowana staraniem młodzieży drugiej 
klasy. Koło krajoznawcze młodzieży gim- 
nazjalnej znajduje się pod opieką p. prof. 
Józefy Kleindienstowej, która wyzyskując 
zeszłoroczne wakacje zachęciła młodzież 
do zebrania wiadomości z dziedziny zwy 
czajów i obyczajów miejscowej ludności 
wiejskiej. Zebrany przez młodzież mate- 
riał bezpośrednio z wsi posłużył za treść 
do wieczornicy. Resztę temału do wie- 
czornicy młodzież uzpełniła wyjmując dru 
kowane z „ziemi Lidzkiej“, ciekawe ar- 
tykuły obyczajowe najwybiłniejszego lu- 
doznawcy lidzkiego p. Michała Szymie- 
lewicza. Tak przygotowany program wie- 
czornicy przyniósł zebranym w sali gim- 
nastycznej gimnazjum państwowego wie- 
le wesołych scen. Przyznać trzeba, iż ca- 
łość, mimo, że wybrana i opracowana, 
jak stwierdziła p. prof. Kleindienstowa, 
przez samą młodzież, wypadła bardzo 
dobrze. Tratnie dobrany strój, podpatrzo 
ne ruchy, mimikę i gesty łudu naszego, 
świadczą o dokładnej znajomości przed- 
miotu, Akcent białoruski, odtwarzanych 

piosenek, pląsy, a nawet skrzypek, wydo- 
bywający przeciągłą melodyjkę udały się 
1aszej młodzieży znakomicie. 

Można śmiało powiedzieć, iż wieczor- 

Wilno stało się ostatnio prawdziwą | ka Piaseckiego, który po przywłaszczeniu 
4 tysięcy zł na szkodę Dyrekcji Poczt 
I Telegrafów w Krakowie przybył na „wy 
wczasy” do Wilna i trafił za kraty. 

Obecnie w Wilnie zatrzymano jeszcze 
jedną parę defraudanłów. Są fo bracia Ry- 

Pie kliku dni aresztowano innego ; szard | Tadeusz Idziakowie z Piotrkowa, 
taudanta, listonosza z Krakowa Henry- | którzy prowadzili w Wilnie „wesoły” tryb 

  
  

„KURIER“ (4646). — й .. m 

"Koczerga burzy się.. | 

Podziemne lochy szybko wypełnia woda... 
Pod narożną kamienicą przy. zbiegu 

ulicy Benedyktyńskiej, Wileńskiej i Lud- 
wisarskiej, biegnie podziemna rzeka Ko- 
czerga. Podczas zabudowywania placów 
położonych wzdłuż koryta Koczergi rze- 
kę tę uiarzmiono, nad jej zaś korytem wy | 
budowano podziemne kanały, zamienio- i 

ne ostatnio na piwnice. 

Wspomniana kamienica posiada dwie 
kondygnacje fakich piwnic. Wczoraj z nie- 
ustalonych narazie powodów, podskórna 
woda zaczęła szybko wypełniać piwnice. 
Wody przybywało z wielką szybkością, 
tak że po upływie kilku godzin wypeł- 

  

Zammordował żonę i dziecko 
by... nie płacić alimentów 

Dostał 12 lat więzienia 
29 lipca b. r. w lesie niedaleko wsi Skier 

soboły, gm. trockiej wykryto zwłoki za- 

mordowanej kobiety i 6-letniej dziewczynki. 

Obok zwłok znałeziono męską czapkę. 

W wyniku dochodzenia stwierdzono, że 

zamordowaną jest mieszkanka wsi Skierso- 

boły, Maria Kurminowa, a dziewczynka — 

jej córeczką. Mordercą okazał się mąż za 

mordowanej Piotr Kurmin, którego niezwło 

cznie aresztowano. 

Piotr Kurmin dokonał zabójstwa nie... 

chcąc płacić żonie przyznanych jej przez 

sąd. alimentów w wysokości 30 zł. miesięcz 

nie. 

Na rozprawie sądowej wyjaśniło się, iż 

na długo przed zabójstwem Kurmin mówił 

sąsiadom, że zabije żonę, gdyż niczego się 

nie boi, bowiem w jego książeczce wojsko- 

wej napisane jest, że jest umysłowo cho- 

rym. 

Wczoraj zabójca żony i dziecka stanął 

przed Sądem Okręgowym w Wilnie, który 

skazał go na 12 lat ciężkiego więzienia. 

(e). 

nica krajoznawcza młodzieży, zarówno 

barwą, jak i całym programem w niczym 

nie ustępuje tego rodzaju słuchowiskom 

radiowym, a nawet pod względem bo- 

gactwa treści być może jeszcze przewyż- 
sza. Należałoby zachęcić młodzież aby 

nawiązała bliższy . konłakt z radiem 

w Wilnie lub Baranowiczach i opracowa- 

ny program wieczornicy postarała się zra 

diofonizować. Należy życzyć, aby tego 

rodzaju wieczornice krajoznawcze zachę- 

ciły młodzież do częsiszych imprez. 
— Zaprzysiężenie dywizyjnego kursu 

podchorążych w Lidzie. W dniu 27 bm. 
odbyło się w Lidzie uroczyste zaprzysię- 
żenie dywizyjnego kursu podchorążych. 

Tegoroczna uroczystość nosiła jednak o 
wiele piękniejszy charakter od tego ro- 
dzaju oroczystości poprzednich. Do przy- 

„sięgi, maszerujący dziarskim krokiem pod 

chorążowie uszykowali się w murach zam- 

ku Giedymina. Akt przysięgi. złożyli 

przed kapelanem wojskowym w obecno- 
ści komendanta garnizonu, miejscowych 

władz, korpusu oficerskiego i zaproszo- 
nych gości. Bezpośrednio po przysiędze, 

której echo wypełniło zamek, podchorą- 

żowie odśpiewali prastarą pieśń średnio- 
wieczną rycerstwa polskiego „Bogu Ro- 
dzica”. Połężny głos, wydobywający się 
z kilkuset młodych piersi odbił się o mu- 
ry prasłarego zamczyska, któremu melo- 

dia pieśni dzisiejszej nie była obca. Tę 

samą pieśń, te same słowa, śpiewali tu, 
w łych samych murach, waleczni bojarzy, 

idący w zwycięski bój pod Grunwaldem. 

Snują się przeróżne refleksje i przychodzi 

na myśl, że jednak pięknie jest, że woj- 
sko, przyszli młodzi oficerowie nie zry- 
wają z naszą chlubną tradycją, że ow- 
szem, — są jej gorącymi wyznawcami. 

Dali tego dowód fundując dla najbied- 
niejszej dziatwy szkolnej ze wsi Zapole 
sbod Lidy bibliołeczkę ruchomą, na do- 
wód, że potrafią być nie tylko żołnierza- 

mi, ałe i szermierzami myśli polskiej i jej 
kultury. | 

W godzinach popołudniowych w świe 
tlicy pułkowej odbył się tradycyjny obiad 
żołnierski, a następnie akademia i rewia 
ku uczczeniu podchorążego, 

— „Bławat Poznański” A. Miśkiewicz 

Lida, ul, Suwalska (w lokalu dawnych ja- 
tek miejskich na rynku). Wielki wybór 
towarów. Ceny niskie i stałe. Obsługa 

szybka i fachowa. 

MIEŚWIESKA 

— KTO PODPALIŁ SPÓDZIELNIĘ WE 

WS! ŁAŃ? W pogranicznej wsi Łań, pow. 
nieświeskiego wybuchł pożar w piwnicy 
domu Mitrofana Dutko. Mieszcząca się 
fam doskonale rozbudowana spółdzielnia 
spożywców „Zgoda” spłonęła doszczęt- 
nie. W piwnicy, składach I sklepie spa“ 
Но się ogółem towarów na kilkanaście 
tysięcy złotych. Ogień przerzucił się na 
sąsiecinią zagrodę Józefa Dufki, która też 
padła ofiarą pożaru. Zawezwana sfraż nie 
świeska do pożaru nie przybyła ponieważ 

"kilka dni temu aufopogotowie uległo wy- 
padkowi przy okolicznaściach nie mają- 
cych nie wspólnego z pożarem ani nawet 

defraudantów 

życia. 

Młodzi ludzie (Ryszard liczy 19, a Ta- 
deusz 15 lat) bawili się cudzym kosztem, 
gdyż przed opuszczeniem Pioirkowa przy 

właszczyli w gotówce i dolarówkach... 20 
tysięcy złotych. : 

Bracia zostaną odstawieni pod eskor-   tą do Piotrkowa. (<). 

alarmem. Wobec tego zaałarmowano woj 
skową straż KOP w Klecku I kilka okolicz- 
nych. Na miejsce przybył wicestarosta 
nieświeski Gorski I kom. pow. PP. Akcją 
ratunkową kierował wójt gminy Gilewski. 
Pożar powstał wskutek zbrodniczego pod 
palenia. Władze śledcze są na tropie wy- 
krycia sprawców. 

— Naczelny inspektor Centrali Okrę- 
gowego Towarzystwa Organizacyj I Kółek 
Rolniczych w Warszawie inż. Kowalski do 
konał inspekcji organizacyj rolniczych w 
powiecie nieświeskim. 

DZIŚNIEŃSKA 

— OJCOBÓJCA SKAZANY NA DO- 
ŻYWOTNIE WIĘZIENIE. Wiosną rb. mie- 
szkamiec wsi Sołowie, gm. mikołajewskiej, 
Konstanty Szwed, lat 29, dokonał potwor 
nej zbrodni, zabijając siekierą swego oj- 
ca i brata Teodora w kłótni o podział 
ziemi. Po dokonanej zbrodni morderca 
zgłosił się na posterunku policji w Mi- 
kołajewie. Obecnie Sąd Okręgowy w Wil 
nie na sesji wyjazdowej w Głębokiem, 
po rozpoznaniu tej sprawy, skazał Kon- 
słantego Szweda na karę dożywotniego 
więzienia. 

— karani administracyjnie. Starosta 
powiatowy w Głębokiem ukarał w trybie 
administracyjnym: za dokonanie połajem 
nego uboju bydła w celu wprowadzenia 
w obrót mięsa nieznakowanego: Heno- 
cha Wejekina na 42 dni, Josiela Sorkina 
na 30 dni, Dawida Wejckina na 21 dni, 
Mejera Flejszera na 15 dni aresztu oraz 
Zalmana Rapoporta na zł 50 grzywny 
i konfiskatę zajętego mięsa; za zakłóce- 
nie spokoju publicznego na zabawach 
wiejskich ukaranych zostało 15 osób are- 
szłem bezwzględnym w granicach od 14 
do 30 dni. Poza tym za wypuszczanie 
świń samopas na ulice miasta Głębokie- 
go, które poryły kanał odwadniający mia 
sto, ukarani zostali: Jan Szarabajka na zł. 
100, Michał Majajko i Apolinary Jasiu- 
kiewicz po zł 50 grzywny. 
UPES TT AO OOGARUZZZTCWESZZEB 

Nowe stypend um 
dla niezamožnego siudenta 

Dla uczczenia po wieczne czasy pa- 
mięci | Marszałka Polski — Józefa Pił- 
sudskiego, Izba Notarialna w Wilnie ufun | 
dowała stypendium w kwocie zł 300 dla 
niezamożnego. studenta Wydziału Prawa 
i Nauk Społecznych USB w Wilnie, Pola- 
ka, wyzn. rzym.-katolickiego. 

Kandydaci odpowiadający powyższym 
warunkom, winni wnosić podania do kan- 
celarii Rady Notarialnej w Wilnie, ul. Ja- 
kuba Jasińskiego 1a do 1 stycznia 1939 r. 

Ho 

Wieczór świetlicowy w rocznicę 
possiania listopadowego 

Staraniem Zarządów Kół nr. 2, nr. 4 i 

nr. 6 Związku Rezerwistów w Wilnie oraz 

Rodziny Rezerwistów tych Kół w dniu 29 

Mstopada rb. o godz. 18 min. 30 w lokalu 

Związku Rezerwistów (Tatarska 5) odbędzie 
się Wieczór Świetlicowy, poświęcony 108 

rocznicy Powstanie Listopadowego. 

Wstęp wolny i bezpłatny dla wszystkich 
człońków Z. R. i R. R. oraz ich rodzin. 

—0—. 

Pedstępny napad 
Wczoraj wieczorem na klatce schodo- 

wej domu nr 5 przy ul. Tatarskiej niezna- 
ny sprawca dokonał podstępnego napa- 
du na Wacława Strokowskiego (Witoldo- 
wa 8]. W chwili gdy Strokowski wchodził 
na schody, został z tyłu uderzony twar- 

dym narzędziem w głowę. 
Sprawca korzystając z 

zbiegł. 
ciemności 

(<).   
„prowincji. 

niła dolną kondygnację piwnic aż do 

sklepienia. Na tym jednak przypływ wo- 

dy nie ustał. 

Według przypuszczeń, — io podziem- 
na Koczerga wydobyła się z jarzma i za- 
częła zatapiać piwnice. te]. 

RADIO 
WTOREK, dnia 29 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 Mu- 

zyka popularna. 8.50 Pogawędka dla kobiet. 

9.00 Przerwa. 11.00 Audycja dla szkół. 11.15 

Z oper francuskich. 11.57 Sygnał czasu i hej 

nał. 12.03 Audycja południowa. .13.00 Wia: 

domości z miasta i prowincji. 13.05 „Życie 

teatralne Grodna" — pogadanka dra T. Ak+ 

rzyńskiego. 13.15 Motywy cygańskie w muzy, 

ce lekkiej. 13.53 „Wieś Słobódka zradiofoni- 

zowama“ — pogadanka. 14.00 Przerwa. 15.00 

„Mam 13 lat“ — powieść mėwiona. 15.15 

Lekkie utwory na wiolonczelę. 15.30 Muzy- 

ka obiadowa. 16.00 Dziennik popołudniowy. 

16.08 Wiadomości gospodarcze. 16.20 Prze- 

gląd aktualności finansowo-gospodarczych. 

16.30 Z zapomnianych naszych pieśni. 16.55 

„Polska piękna była naówczas* — szkic li: 

teracki. 17.10 Polskie utwory fortepianowe 

w wyk. E. Róslera. 17.30 „Z pieśnią po kra: 

ju”. 18.00 Sylwetki sportowców. 18.05 Utwo- 
ry skrzypcowe w wyk. Włodzimiry Kunz-RÓ 

zlerowej. 18.00 „Żebracy wileńscy*—fellieton 

W. Monkiewicza. 18.30 Audycje dla robotni- 

ków. 19.00 Muzyka polska. 20.35 Audycje in- 

formacyjne. 21.00 Komcert Polskiego Tow. 

Muzyki Współczesnej. Transmisja z Konser 

watorium Muzycznego. 22.00 „Temperamen- 

ty“ — powieść mówiona. 22.15 „Andrzeju, j 

Andrzeju, wosk na wodę leją* — audycja 

muzyczna. 22.55 Rezerwa programowa. 23.00 

Ostatnie wiadomości i komunikaty. 23.05 

Zakończenie programu. 

ŚRÓDA, dnia 30 listopada 1938 r. 
6,57 Pieśń poranna. 7,00 Dziennik poran 

my. 7,15 Muzyka z płyt. 8,00 Audycja dla 

szkół. 8,10 Program na dzisiaj. 8,15 Muzy- 

ka popularna. 8.50 Odcinek prozy: „Słupy 

ogniste* — fragment z powieści Poli Goja 

wiczyńskiej. 9,00—11,00 Przerwa. 11,00 Au- 
dycja dła szkół. 11,25 Muzyka hiszpańska. 

11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,08 Audycja 

południowa. 13,00 Wiadomości z miasta i 

13,05 Chwilka Przysposobienia 

Wojskowego Kobiet. 13,10 Z przemysłu drze 

wnego — pog. wygł. inż. F. Więcek. 13:20 

Muzyka operetkowa. 14,00 Przerwa. 15,00 

Nasz koncert — audycja dła dzieci. 15,30 

Muzyka obiadowa w wyk. Orkiestry Rozgło 

Sni Wileńskiej. 16,00 Dziennik popołudnio 

wy. 16,05 Wiadomości gospodarcze. 16,20 

Dom i szkoła: „Z wydawnietw pedagogicz 

nych“ — gawęda. 16,35 Muzyka kameralna. 

17.00 Somorierra — odczyt. 17.15 Nowości 

z płyt. 17,47 Tani kredyt — dźwignią handlu 

polskiego — pog. 17,57 Audycja KKO. — 
18,00 Audycja dla wsi: „Andrzejki* w opr. 

Mariana Pieciukiewicza i Jerzego Putramen 

ta. 18,30 Nasz język — audycja 'w opr. dr. 

T. Pizły. 18,40 Plusy i mimusy rekordów 
sportowych — dyskusja. 19,00 Koncert roz 

rywkowy. 20,35 Audycje informacyjne. 21,00 
Recital chopinowski w wyk. Z. Dygasa. — 
21,30 „Literatura zw'astunką niepodległoś- 

ci* — wieczór fiteracki. 22,00 Koncert wie- 
czorny. 22,55 Rezerwa programowa. 23,00 

Ostatnie wiadomości i komunikaty. 23,05 

Zakończenie programu. 
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Teatr muzyczny „LUTNIA* E 
pea as e jo a 

Występy J. Kulczyckiej || E 
Dziś o godz. 815 wiecz PREMIERA E 

R E i ADRIENNE”: 
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List do Redakcji 
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! 

W związku z wiadomościami, pojawia- 

jącymi się w prasie, że w wyborach do Ko 

ła Prawników USB. wystawia się „lewico- 

wą” listę, uprzejmie proszę Szanownego Pa 

na Redaktora o łaskawe umieszczenie w 

swym poczytnym piśmie poniższego oświad 

czenia: 5 

1) nie jestem „lewicowcem“, 

2) nie należą do żadnej partii, 

3) lista kandydacka, wystawiona w wyż 

borach do Koła Prawników, na czele której 

wymienione jest moje nazw'sko, nie ma żad 

nych celów politycznych w swym progra= 

mie. Reprezentujemy, o ile to możliwe, nie 

poglądy polityczne a żywotne interesy pol: 

skiej młodzieży akademickiej. Stawiamy so 

bie za zadanie pracować dla Wielkiej Pol- 

ski poprzez wytężoną akcję samopomocową 

w dziedzinie nauki. 

Łączę wyrazy szacunku i poważania. 

Wilno, 28 listopada 1938 r. 

Hitlerski Jan 

stud. Prawa U. S. B. |



TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— „Gałązka rozmarynu” — Zygmunta 
Nowakowskiego w  Teafrze Miejskim! 
Dziś, we wtorek 29 listopada — w rocz- 
nicę Powstania Listopadowego — o g. 18 
(6 wiecz.) — świetne widowisko Zygmun- 
ta Nowakowskiego „Gałązka rozmarynu”. 
Reżyseria Ziemowiła Karpiskiego. Opra- 
wa dekoracyjna — Jan i Kamila Goluso- 
wie. W widowisku bierze udział cały ze- 
spół artystyczny. Jest to pierwsze przed- 
stawienie po cenach popularnych. 

— Jutro, w środę dn. 30.XI, o g. 20 
„Mariella”. 

— „Sędzia z Zalamei“ — najbliższą 
premierą Teatru Miejskiego! Już w krót- 
kim czasie wejdzie na deski Teałru Miej- 
skiego świetna komedia Calderona „Sę- 
dzia z Zalamei“. Barwne to widowisko 
oparłe na wzorach komedii dell'arte bę- 
dzie pierwszym przedstawieniem  stylo- 
wym w tym sezonie. Tytułową rolę kreu- 
je ulubieniec publiczności wileńskiej p. 
Leon Wołłejko. Przygotowuje sztukę re- 
żysersko dyr Kielanówski. ; 

— Występ świetnej pianistki Agi Jam- 
bor w Teatrze na Pohulance! Dnia 5 grud- 
nia wystąpi w Teatrze Miejskim z koncer- 
łem światowej sławy pianistka Agl 
Jambor, której pierwszorzędne walory ar- 
tysłyczne podnosi z uznaniem cała prasa 
europejska. W bogatym programie kon- 
cerłowym utwory forłepianowe: Bacha, 
Liszta, Mozarta, Strawińskiego. Chopina 
I innych. 

UWAGA; — Dyrekcja Teatru zawia- 
damia, że jest do odebrania: puderniczka 
metalowa i portmonetka. — Kancelaria 
teatru, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“ 

— Występy J. Kulczyckiej. Dziś ove- 
retka „Adrienne”, której pierwowzór dra 
matyczny pod tytulem Adrienne Leco- 
uvreufe“ jest dzielem Scribe'a. W „Ad- 
rienne" popisowe role mają Kulczycka 
i Halmirska. 

— „Krysia Leśniczanka”. Urocza op. 
„Krysia Lešniczanka“ z J. Kulczycką gra- 
na będzie po cenach propagandowych w 
czwartek najbliższy, 

— „Ogniem i mieczem” dla szkół po- 
wszechnych i przedszkoli. W niedzielę, 
o g. 12 m. 15 widowsiko w 8 obrazach ze . 
śpiewami i tańcami, według powieści H. 
Sienkiewicza grane - będzie dla szkół 
przedszkoli. 

—-Balet Tafiany Wysockiej. Słynny 
balet Tatiany Wysockiej wystąpi w Teatrze 
„Lutnia“ dwukrotnie 6 i 7 grudnia. Zespół 
ten, występujący po raz pierwszy w Wil- 
nie wykona „Juria” obrzędy i łańce Wileń 
szczyzny. Myzyka Anny Marii Kluchnow- 
skiej. Treść Ewy Szelburg-Zarembiny. Bi- 
lety juž są do nabycia w kasie - Teatru 
„Lutnia”, 

DZIŚ IMRE UNGAR W SALI 
B. KONSERWATORIUM 

Dziś, o g. 8.30 wiecz. jedyny recital 
fortepianony światowej sławy ociemniałe- 
go pianisty Imre Ungara, leureata II Mię- 
dzynarodowego Konkursu Szopenowskie- 
go w Warszawie, Całkowicie nowy pro- 
gram dla Wilna. Pil. do g. 3 w „Filhar- 
monii“, Wielka 8 zaś od 3 w kasie sali. 
BEDE" 

CASINO Ostatni dzień. 

  

  

„KURIER“ [4646]. 

Surowa kara za oszukiwanie na wadze 
Wczoraj na dokandzie Sądu Okręgowego 

znalazła się charakterystyczna sprawa. Na 

ławie oskarżonych zasiadł Lejba Jutan, zna 

ny na terenie powiatu oszmiańskiego 'ku- 
piec, który uprawiał oszukiwanie klientów 
przy skupie towaru. Oszustwo polegało na 

zainstalowaniu fałszywych wag. 

„Do czasu jednak dzban wodę nosi“, — 
Pewnego razu pomysłowemu Jutanowi po- 
winęła się noga. Stało się to w dniu 9 wrze | 
Śnia 1937 roku. W dniu tym do Jutana zgło 
sił się Franciszek Bartoszewicz z propozyc 
ią nabycia Inianego siemienia. Waga wyka 
zywała 36 klg. Bartoszewiez oświadczył, że 

  

przywiózł towar ważony — 41 klg. Bartosze 

wiez w obecności dwóch świadków odniósł 

towar na wagi miejskie, gdzie otrzymał pok 

witowanie, że waży on 41 kig. O oszustwie 

Bartoszewicz złożył meldunek w policji. 

W konsekwencji sprawa oparła się o 

sąd i była rozpatrywana w pierwszej instan 

cji w Holszanach przez sąd grodzki, który 

Spłonął młyn motorowo-wodny 
w Budsławiu 

25 bm. spalił się w Budsławiu młyn ; 
motorowo-wodny. Poszkodowani są: wla- 
ściciel Zygmunt Oskierka, dzierżawca 

| 
Obsada: 

Eugeniusz BODO, 

Hanka Karwowska; 

Jadwiga Andrzejewska, 

węgrzyn, 
Cwiklińska, 
Woeszczerowicz i inni. 

Bziś premiera? 

Piękny dramat miłosny 

  

Sensacyjny film o miłości aktora do  girlsy 
wg najpoczytniejszej powieści dnia 

Marii Ukniewskiej 

  

  

     
     

qiełda zbożowo-towarowa 
i lniarska w Wilnie 

z dnia 28 listopada 1938 r. 

Ceny za towar średniej handlowej ja- 
<ości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
-co wag, sł, zał.) Ziemiopłody — w ładun' 
kach wagonowych, mąka | otręby—w mniej- 
szych ilościach. W złotych 

skazał niesumiennego kupea na 2 lata wię | Żyto I stand, 696 g/l 14— 14.50 
zienia. Jutana aresztowano na sali sądowej. „» H „ 670 „ 1350 14— 

Na skutek apelacji sprawa ta znalazła się *szenica I „ 748 „ ` 18.75 19,25 
wezoraj na wokandzie Sądu Okr. w Wilnie, . M „ 726 , 18.25 18.75 
który wyrok pierwszej instancji złagodził | <czmieńl „678/673, (kasz. — — — 
do 1 roku. : (5). » II „ 649 „ „ 14.25 14.75 

„II  „ 6205, (past) 1375 1475 
Owies 1  „ 468 „ 1525 15.75 

- П „7445, Šis 
Gryka 630 ь 16.— 1650 

: „60 10 16 
Mąka żytnia gat, I 0—50% 29— 29.50 

. . „ I 0—55% 27.— 27.50 
szon Melcer. Pożar zagrażał mostowi na kę Il 50—65% ARA 
rzece Serwecz, lecz wojsko i trzy ochof- Ę R os 95% — 20.— 21.— 
nicze straże pożarne most uratowały. Mąka P=ać gat. I 0—50% ZER NE 

» „2 IR0-6% 3550-3650 
a BIL SQ NE 
m ПА ROGZ ZZ 
® » » П £5—70% 1875 19.25 
»  „  pastewna 15— 15.50 
„ ziemniaczana „Superior* 3350 34— 

” % „Prima“ 3270 33.— 
Otręby żytnie przem stand. 9.25 9.75 
MVręby pszen. śred. przem.stand. 9.75 1075 

Wyka + 17.— 17.50 
Lubin niebieski 9.— 950 
Siemię Iniane b. 90% f-co w. 5.7. 45.— 45.50 

Len trzepany Wołożyn 1560.— 1600.— 
& > Horodziej 1860.— 1900.— 

Ž TAB, 1540.— 1580. — 
с > Miory 13 0.— 1350.— 

Len czesany Horodziej 2130,— 2170— 

Kądziel horodziejska 1560,— 1600.— 
Targaniec moczony 650.—  690.— 

- Woložy- 820.— 860. 

   
Piękmy nacdprograr |. 

Prosimy na początki seansów punktualnie: 
4.00 — 6.10 — 8.15 — 10.20 

"Nauka i Wychowanie 

  

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. 

  

Film dla wszystkich 
Najmilsza dziewczynka na świecie 

SHIRLEY TEMPLE 
w najlepszym i najnowszym 
swoim przebojowym filmie 99 ЗЕОН ИО ЕЙ <5 Nadoroaram 

DODATKI 
  

Kino-Teatr 

MUZA 
Nowogrodzka 8 

OGNISKO | 
Dziś, Dramat ludzi teatru 

Film dla wszystkich. Dziś na naszych najnowszych aparatach dżwięk. 

Jeannette MACDONALO 
i Nelson Eddy jako „„VŁQFOWŁOSA* 

2) „XX-LECIE NIEPODLEGŁOSCI POLSKI* 
Prosimy na początki seansów punktualnie: 4-6—8— 10.15 

„GRA ŻYCIA” 
W rolach głównych: €aroie Lombard, Fred Mac Murray, Dorothy Lamour 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Poez. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o Ż-ej. 
  

Chrześcijańskie kino Reprezentac. 
film polskiej 

i SWIATOWID Į produkcji 99 ЕР @) # / << 
wg Stefana Żeromskiego. — Rekordowa ob:ada: Eichlerówna, Żelichowska, Zacharewlez 

Jaracz, Samborski, Stempowski, Cybulski, Znicz. 

  

Początki seansów o godz. 4-ej, iw niedziele i święta od godz.1.ej 

Dziś. Chluba kinematografii francuskiej. Arcydzieło 
na miarę „Bengali*. Film zrealizowany pod protektoratem Kino МАВБ 
i przy pomocy francuskich wojsk kolonialych 

P l E K E 0 s A H A R Y Rewelacyjna obsada: Albert Prejean, Pierre 
Renoir, J. L. Barault oraz Ketti Gallian 

Imponujące sceny walk na pustyni. Chorobliwa miłość Europejczyka do jednej białej ko- 
biety, rzuconej na pastwę namiętności garstki mężczyzn 

  

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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, Redakcjarękopisów nie zwraca. 

Przedstawicielstwa; Kleck, 

   

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z o. 0,      Druk. 

"DZIS o godz. 8.34 wiecz. 

          

Ceny w Wilnie 
Centralne Biuro Statystyczne m. Wilna 

sporządziło wykaz cen niektórych artykułów 

notowanych na rynkach wileńskich w dn 

28. XI. rb. w złotych za 1 kg. 

Chleb żytni przem. 55% 0.36 
p ides di 0.27 0.28 
» „ Tazowy 95% 0.23 

” przenny przem. 65% 060 0.70 

Mąka przenna przem. 50% 0.52 0.53 

| ” “ przem. 65% 048 — 

„ żytnia razowa 0.22 

» „ pytlowana 0.31 0.33 
Mięso wołowe gat. 0.90 1.10 

„ cielęce -» “090 100 
a „  baranie 0.90 1.00 

„ wieprzowe 1.40 1,50 

Karpie żywe 1.40 1.60 

„  śnięte 1.20 1.40 

Szczupaki żywe 150 2.50 

% śnięte 1.20 1.60 

Sielawy 2.5) 
HAN NA FROST Okonie 0.40 1.20 

> = Plotki 040 100 
PE t GE EB С © w Ziemniaki 0.05 0.06 

nowoczesnych i narodowych | | Kopusta kiszona 015 0.0 
Trocka nr. 5 m. 2 pas PB 

Zapisy codziennie od g. 4 do 9 wiecz. Marchew 0.10 0.15 
Buraki 0.10 

3 Brukiew 010 
AAAAAMAAAAMAAAAAAAMAMAAAAAS Cebula 0.15 0.20 

L E K A R z E * Masło świeże 2.80 3.40 
„  solone — 

DR MED. JANINA Mleko za 1 litr 0.20 0.25 

Piotrowicz Jurczenkowa | Śmietana za 1 iitr 0.90 1.20 
ordynator szpitala Sawicz. Jaja za 1 sztukę 0.09 0.12 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-68. 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

  

DOKTÓR MED. = 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery-zne, skėrne ' moczoplciowe 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz.   ой 8—1 1 ой 3- ° 

REWESTATESTEZ 

i 
i 

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

NOWOGRODZKIE 
TYVYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYTYVYTYYYYYYYVYYYVYT 

SZCZUCZYN NOWOGRÓDZKI. Poszuku 
je się dzierżawcy bufetu Klub „Ognisk-* w 
Szczuczynie. Warunki są do omówienia. Bu- 
fet do wydzierżawienia zaraz. 

  

Salia b. Komserzvedor šansas (Końska 1) 

światowej sławy 
ocłiemniał. pianisty 

JEDYNY RECITAL FORTEPIANOWY 

ПНЕ ОМ С л 
Laureata II Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie 

Całkowicie nowy program dla Wilna. Bilety w sklepie muzyczn. „Filharmonia“, Wielka 8 
zaś od godz. 3-ej w kasie sali Konserwatorium 
  

doby obecnej cia H ELIO S$ | Žį brak Największa atrakcja 

  
Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

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

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

„Znicz*, Wilno, ul, Bi 

Wersja dramatyczna fllmu o Franciszku Villonie, królu żebraków. Gigantyczay fllm reż. 
Franka Lloyda. — Ronald Colman, Frances Dze, Hen-y Wilcovon. — Niezliczone tłumy 

statystów. — Nadprogram: Atrakcje I aktualia 

KINO 

Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

Dziś. Czerujące p'osenki, szampański humor, fantastyczna wystawa 

== GUBOSTWIANA 
z Martą Eggerth w roli głownej. 

Nadprogram: DODATKI. Pocz. seans. codz. o g. 4, w święta o 2 PP 

CENA PRENUMERATY 

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 

к ŚRÓW 
udurskiego 4, tel, 3-40 tlocz, u E. Kotlarewskiego, Wileńska 1 

TEK к rę 

Słonim, 

         ŽaaLio 
          

  
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 .gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyrazy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji, Kronika 
redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze” 
nia cyfrowe tabelaryczne 50% Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosze” 

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

  

Redaktor odp. Zbigniew Cieślik 

pan | 

Ceny nabiału I jaj 
Oddział wileński Zw, Spółdzielni 

Mleczarskich i Jajczarskich notowa 
28. Xl. następujące ceny nabiału 
i jaj w złotych: 

    
Masło za 1 kg: hurt: detal 

"wyborowe 3.70 4.00 
stołowe 3.60 3.90 
solone 3.00 3.20 

Sery za 1 kg: hurt detal 
edamski czerwony 2.30 2.60 
edamski żółty 190 2.20 
litewski 175 2.00 

200 2.20 Jaja 1 kg 

    Й NERWOBÓLACHI 
je Sie, а    

  

GRUZLICA 
PLUC 

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

„Balsam Trikolan — Age“ 
który ułatwiając wydzielanie się plwociny+ 
usuwa kaszel, wzmacnia organizm i samo“ 

poczucie chorego. Sprzedają apteki. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Nowogród 

ku 2 rewiru Piotr Szycher, mający kancela* 
rię w Nowogródku przy ul. Sienieżycka NF 
58 g na podstawie art. 602 KPC podaje d9 
publicznej wiadomości, że dnia 2 grudnia 
1938 r. o godz. 10 w maj. Boracin, gm. no* 
wogródzkiej odbędzie się 1 licytacja rucho* | 
mości, należących do dłużnika Mieczysława | 
Tukałło, składających się z 2 klaczy, świni» 
wieprza, kożucha, 2 par uprzęży, 25 kaczek, 

10 kur, 2 uli pszczół i inn. oszacowanych 

na łączną sumę zł. 805. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy 

tacji w. miejscu i czasie wyżej oznaczonym 

Dnia 5 listopada 1938. r. 

Komornik: Szycher. 

a 

Przetarg 
Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza niniej 

szym przetarg na druk Rocznika Statystycź 
nego Wilna 1937 r. według wzoru Rocznika 
poprzedniego. Bliższych informacyj udzieli, 

Biuro Statystyczne Zarządu Miejskiego, ul. 
Dominikańska 2. Termin składania ofert 
wraz z sumą gwarancyjną w wysokości 500 
zł, upływa z dn. 3 grudnia rb. 

Zarząd Miejski w Wilnie. 

| YNY NYNYYYYYYVYYYVYYVYVYVYYY 

AKUSZERKI 
T7VYVVYVVVYVVVYT! VYVYVYYT 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz: 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—3%, róg uk 

3-gx Maja obok Sądu. 

    

  

    

AKUSZERKA 

$miałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie” 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł.dzające 
wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy* 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 41, 

  

AKUSZERKA 
M. Brzezima 

masaż leczniczy i elektryzacja. UI. Grodz* 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5 

Kupno i sprzeda 
TYYYYYVYYYP"0"vyvrvr" УУ 

KUPIĘ kilka uli z pszezołami. Oferty 
do Administracji „Kurjera Wileńskiego" pod 
„Kupno”. 

    

DO SPRZEDANIA: otomana i dwa fotele 
klubowe, kryte zielonym pluszem, plaszcž 
czarny ze skunksowym kołnierzem i mufk4 
żardnjerka. Oglądać można od godz. 12— 
Tartaki 34-a m. 18. 

RÓŻNE _ 
POSZUKUJĘ wspólnika do b. dobrego” 

interesu. Oferty do Administracji „Kurjera 

Wileńskiego* pod „Kapitał”. 

  

 


