
  
    

  

  

NINŁE POZORY 
NIELNICH RECZ) 

W dniu 3 bm. miałem sposobność 
pisąć na tym miejscu, że losy Rusi Za 

karpackiej będą doskonałym spraw- 
dzeniem stopnia zainteresowań Nie- 
miec i Włęch w tym regionie Europy 
oraz siłomierzem, który ujawni nam 
stopień efektywnych możliwości każ- 

__ dego z tych państw w basenie Dunaju 
З 2 pie « 5 
3 tym bowiem punkcie „oś Berlin 

_ — Rzym nie istnieje jako układ soli- 

| 

_darny. Odwrotnie, tknięta jest niemo- 
tą wobec ostrych sprzeczności intere- 
sów Włoch i Niemiec. 

Przytem niemożliwy jest kompro- 
mis. Albo bowiem utworzy się granica 
Polsko-węgierska i dwa narody histo 
tryczne, zespolone terytorialnie, zagro- 
dzą Niemcom drogę ekspansii ku U- 
rainie, asekurując w ten sposób rów 

nież poważnie bezpieczeństwo i in- 
nych państw tej strefy, albo Polska i 

ęgry zostaną przedzielone koryta- 
Tzem, w którym rękami Karpatorusi- 
nów i Ukraińców gospodarzyć będą 
iemcy, przygotowując sobie szlak po 

„chodu do Odesy. Polska w tym wypad 
„ku byłaby ujęta w kleszcze, których 
ramiona stanowią: Prusy Wschodnie 
od północy a Słowacja i Ruś Zakarpa 

®Ка` — ой południa. 
Gra jeszcze rozegrana nie jest. Do- 

a pełczas jednak przewaga w zapasach 
tęzie się być wciąż po stronie niemiec 

a sk wszystkim Słowacy zdra- 
5 JA dużą surowość polityczną. Są 
si. „Źnie szezuci przeciw Polsce. Cze 

„ Migdy nie wykazywali silniejszej wo 
Walki. W swym skrajnym oportuniz 

Mie zmienili tylko protektora. Hołdo- 
Wać zdają się temu, który trzyma ich 

tygodni dosłownie w swej pasz- 
Czy. Słowacy zaś, jak gdyby zamierza 
Ją podążyć w ich ślady i pogodzić się 
2 rolą swego kraju jako traktu, służą 
tego do przemarszu germanizmu na 
Podbój Europy Wschodniej. 

Rzeczpospolita Polska chciała w 
tym, narodzie widzieć ambicje do gra- 
Nia roli podmiotu politycznego. To 
też przystępowała do regulacji grani- 
cy polsko-słowackiej z najdalej posu 
Riętym umiarem, by uszanować intere 
Sy i drażliwość domniemanego przyja 
znego partnera w bliskiej przyszłości. 

W tych warunkach z polskiej stro 
„My poprzestano na drobnych popraw- 

ach graniey, pozostawiając rozległe 
połacie rdzennie polskie na Spiszu i 
Orawach w ręku Słowaków. Niestety, 

tycerskość i wspaniałomyślność znaj- 
dują rezonans właściwy jedynie w śro 
dowisku o odpowiednim poziomie kul 

tury, Czyżbyśmy mieli się w tym miej 
cu zawieść w naszych rachubach psy 
Chologicznych? 
„Zle cienie rzuca na powyžsze zaga 

ienie konduita Slowacji w ostatnich 
tygodniach. Zdawałoby się, że sprawa 
niepodległości nie jest „w Bratysławie 
Tozumiana jako nakaz wieczystej, nie 
Ustępliwej walki, a raczej jako sztuka 
orąźnej gry i przetargów z mocniej- 

Szym. 

Czesi przeszachrowali już podsta- 
'У swej niezawisłości i zeszli niesław 

Rie z pola, bez porywów walki, do ro- 
| wasala niemieckiego. Obyż nie po- 
Ciągnęli za sobą narodu słowackiego, 
tóry probuje dotąd trzymać się Pra- 

81 i iść w ogonie jej polityki. 
Skąd inąd znów wyniszczone i zbie 

„Ūniale od 20 lat Węgry nie czują się 
Mocno w siodle i z trudnością odnajdu 
JĄ ducha heroizmu, nie mając na usłu- 
Bach swej woli czynu odpowiedniego 

rojnego ramienia. : 
^ „Nie da się tež wiele powiedzieč obe 
T 0 tym, czy i o ile angažują do 
walki o granicę polsko-węgierską swo 
le możliwości Włochy. 

Natomiast ostatnio wyjaśniła się v: 
zerze Postawa Moskwy. Już przed pa- 

(Dokończenie na str. 2) 

W. Wielhorski. 
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RJER w 
Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski 

Prof. Bartel na Zamku 
WARSZAWA, (Pat). Pan Prezydent 

Rzeczypospolitej przyjął wczoraj se- 

natora prof. Kazimierza Bartla. 

Pan Prezydent 
wśród podchorążych 
WARSZAWA (Pat). W rocznicę pow- 

stania listopadowego tradycyjnym zwycza 
jem podchorążowie obchodzili uroczyście 
swe święto. 

W ramach uroczysości kompanie pod- 

chorążych przymaszerowały na dziedzi- 

niec zamkowy, gdzie ustawiły się w czwo 

robok. 
Do podchorążych wyszedł Pan Prezy 

dent R. P. prof. Ignacy Mościcki w otocze 
niu swego domu wojskowego i generali 

cji. 
4 Pan Prezydent R. P. wygłosił do pod 
chorążych krótkie przemówienie, w któ- 
rym, nawiązując do tradycji listopada 1831 
r. i sierpnia 1924 r. wyraził przekonanie, 
iż podchorążowie zawsze okażą się god- 
nymi swoich poprzedników, po czym 
wzniósł okrzyk „Niech żyją podchorążo- 
wie, niech żyje patriotyczna młodzież pol 

ska”. й 

  

  

  

Pismo nie jest datowane 

WILNO, środa 30 listopada 1938 r. 

  

_ I Wołyński 

  

Letorzy parysty zastrajkowali jid Wczoraj Wioczorem 
Koleje miały stanać o 4 rano — Ostatnie wysiłki — Mobilizacja 

pracowników instytucyj publicznych 
PARYŻ, (Pat). Na kilkanaście go- 

dzin przed zapowiedzianym  straj- 
kiem, którego najważniejszy moment, 
a mianowicie strajk kolejowy, wyzna 
czony został przez związek zawodowy 
kolejarzy na godz. 4 rano z wtorku 
na środę, czynione są jeszeze rozpa- 
czliwe próby zapobieżenia konflikto- 
wi. Te wysiłki w kołach pariamentar 
nych i w kołach prasowych nie budzi 
ły jednak żadnych większych nadziei 
na zapobieżenie konfliktowi. Obie 
streny zaangażowały się jednak tak 

dalece, że wszelki kompromis mu- 
siałby w konsekwencji oznaczać dla 
jednej albo drugiej strony odwrót. 

Przed południem na wszystkich 
gmachach urzędowych Paryża rozle- 

piono plakaty urzędowe, noszące w | 
nagłówku dwie skrzyżowane chorąg- 
wie, takie, jak zwykle widnieją na 

 BTOZTE PORZ ZSEEWA 

Muzeum b. Litewskiero Twa Naukowego 

Powstanie również nowe towarzystwo 
naukowe 

WARSZAWA, (Pat). Polska Agen- 

jeja Telegraficzna komunikuje urzę- 

dowo: 

Ministerstwo Spraw  Wewnętrz- 

nych powzięło decyzję udzielenia zez 
wolenia na otwarcie muzeum etnogra | 

ficznego ze zbiorów b. Litewskiego J 

|kowym.  - * 

Towarzystwa Naukowego w Wilnie 

przy towarzystwie o. ekarakierze nau 

Statut tego towarzystwa po opra 

eowaniu zostanie zatwierdzony przez 

władze kompetentne. 

Toasty na cześć armij. 
polskiej i litewskiej 

Mir. obrony narodowej Litwy na przyjęciu 
polskim 

KOWNO, (Pat). Attache wojskowy 
R. P. w Kownie płk. Mitkiewiez-Żół- 
tek wydał obiad na cześć naczelnego 
wodza armii litewskiej i ministra 
obrony narodowej gen. Rasztikisa i 
jego małżonki. 

W przyjęciu wzięli udział szef 
sztabu głównego gen. Czernius z mał 
žonką, szereg wyższych oficerów li- 

tewskich, poseł polski w Kownie min. 
Charwat z małżonką oraz dziekan at- 
taches wojskowych w Kownie ppłk. 
Deglaws z małżonką. 

Wymieniono toasty na cześć ar: 
mii litewskiej i na cześć armii pol- 
skiej. 

Przyjęcie odbyło się w ożywionej 
i serdecznej atmosferze. 

Rokowania handlowe polsko-litewskie 
zostały już 

KOWNO, (Pat). Wczoraj poseł R. 
P. Charwat przedstawił litewskiemu 
ministrowi spr. zagr. Łozorajtisowi 
przewodniczącego delegacji do roko- 

wań handlowych  polsko-litewskich 
p. Wszelakiego. Wczoraj również od 
  

rozpoczęte 
było się pierwsze plenarne posiedze- 
nie obu delegacyj, po czym rozpoczę- 
ły się obrady w 3 komisjach. Dziś 
min. Łozorajtis wydaje obiad na 
cześć delegacji polskiej. 

  

afiszach mobilizacyjnych, a zawiera- 
jące dekret o powołaniu przymuso- 
wym wszystkich pracowników insty 
tucyj użyteczności publicznej. 

Wszyscy zatem pracownicy nie 
tylko kolejowi ale również koleji po 
dziemnych, autobusów itd. są od wezo 
rajszeso nołudnia zmobilizowani. | 

PARYŻ, (Pat). Paryż zaczął już 
wczoraj od godz. 18 żyć pod znakiem 
strażku. 

Pierwsi rozpoczynają strajk zece- 
ETATS PPS, 

związku zawodowego mieli odmówić 
pracy w drukarniach już od chwili 
wypuszczenia ostatniego wydania wie 
czornego, tak aby wydanis prowinejo 
nalne, datowane na Środę, nie mogły 
się już ukazać. 

Tak samo największa instytucja 
kolportażowa tzw. zakłady Hachete'a, 
o godz. 18 zaprzestały pracy, odma- 

wiająe ekspediowania na prowincję 
dzienników i tygodników. 

| rzy, którzy w myśl instrukcji swego 

  

Manifestacje w Bułgarii 
z: przyłączeniem utraconych ziem 
PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa do 

nosi z Sofii, że manifestacje domaga- 
jące się przyłączenia oderwanych od 
macierzy terytoriów bułgarskich od- 
bywały się w ciągu całego dnia. Po- 
dobnie jak i w ub. sobotę. 

Policja starała się rozproszyć ma- 
nifestantów, w czasie starć kilkanaś- 
cie osób odniosło rany. 

Władze policyjne wstrzymały ruch 

kołowy:i pieszy w dzielnicy poselstw 
oraz w okolicach parlamentu i rady 
ministrów. Uniwersytet został zamk- 

nię na czas dłuższy. 

Doroczny zjazd oficerów rezerwy, 
obradujący w Sofii uchwalił rezolu- 
cję domagającą się przyłączenia do 

, Bułgarii wszystkich ziem oderwanych 
od państwa traktatem w Neuilły. 

Rewolta na Rusi Podkarpackiej 
Obozy koncentracy'ne przenełnione 

RZYM, (Pat). Agencja Stefani do- 
nosi z Huszt: ludność karpatoruska 
doprowadzona do rozpaczy głodem i 
okrucieństwem żandarmów czeskich 
zorganizowała rewoltę. 

Przygotowania zostały wykryte 
przez żandarmerię, która aresztowała 

600 osób i osadziła je w obozie kon- 
centracyjnym Hommona. 

Władze czeskie urządziły już dwa 
obozy koncentracyjne na Rusi Pod 

į karpackiej w Hommona i Varanne. 
> obu obozach panuje już przepeł- - 
nienie. 

Atak Moskwy na partię Białorusi 
MOSKWA, (Pat). „Prawda* w spe 

cjalnej korespondeneji z Mińska do- 
nosi, że Centralny Komitet Partyjny 
Białorusi nie reaguje dostatecznie na 
sygnały © wrogach ludu. Podobnie za 
chowują się liczne obwodowe i rejo- 
nowe komitety partyjne Białorusi. 
Jak dziennik stwierdza, ludzie, z wi- 
ny których całymi miesiącami mary 

nują się ostre sygnały polityczne nie 
zostali pociągnięci dotychezas do od 
powiedzialności. 

Atak „Prawdy na Centralny Ko- 
mitet Partii Białorusi, oraz na jej ko 
mitety lokalne posiada wszelkie ce- 
chy zapowiedzi większej czystki w 
organizacjach partii republiki biało- 
ruskiej. 

Likwidaca lóż masońskich w Poznaniu 
POZNAŃ (Pat). W związku z wejściem 

w życie dekrefu antymasońskiego starost 
wo grodzkie poznańskie zarządziło 'ikwi- 
dację trzech istniejących w Poznaniu lóż 
a mianowicie: „Johannis Freimaurer Loge 

zum Tempel der Eintracht“, „Kosmos Lo- 
ge“ I „Amicitia“, 

Wszystkie lokale zlikwidowanych lóż 
zostały urzędowo opieczętowane.   

Testament Atatūrka 
ANKARA, (Pat. Wezoraj oficjal- 

nie otworzono testament pozostawio 
ny przez zmarłego prezydenta Turcji 

  

WW ERusezaunzoaśi Alokkomameo 

szereg aktów terroru 
BUKARESZT, (Pat). Stan zdro- 

wia rektora uniwersytetu w Cluj Ste- 
faneseu Goaga, który padł ofiarą za- 
machu b. studentów, jest w dalszym 
ciągu bardzo poważny, Zdaniem leka 
rzy, ezuwających nad jego łożem nie 
ma nadziei na utrzymanie go przy 
życiu. . : у 

Według informacyj, pochodzących 
od władz policyjnych, tożsamość na- 
pastników została stwierdzona. 

Wczoraj wieczorem na dworcu w 
Cluj aresztowano człowieka, w które 
go teczee znaleziono liczne naboje 
dynamitowe. Jak przypuszczają, mia 

ły one służyć do dalszych zamachów.   

W restauracji w Targu Jiu wybu- 
chła bomba, raniąc ciężko 5 osób, 

znajdujących się w tym lokalu. 
Z Timiscioara w Transylwanii do 

noszą, . iż w tamtejszym teatrze 
miejskim wybuchła bomba, zabijając 
3 osoby, a raniąc 11... 

Wezorajsza prasa poranna odpo- 
wiedzialność za te zamachy zrzuca na 
EET 

członków  rozwiązanej organizacji 
„Gwardia Želazna“, 

Władze administracyjne zarządzi- 
ły zamknięcie gmachów uniwersytec- 
kich w Cluj. Aresztowano kilkunastu 
studentów wydziału medycznego. W 

myśl wydanych przez policję zarzą- 
dzeń, wychodzenie na ulicę miasta 

po godz. 9 jest zabronione. 

  

Anglia emituje pożyczkę na z*rojenia 
LONDYN, (Pat). Sir John Simon 

oświadczył w Izbie Gmin, że rząd bry 
tyjski będzie musiał emitować nową 

  

pożyczkę by pokryć wydatki związa- 
ne z ebroną narodową. 

Kemala Ataturka. > 
Cały swój majątek w pieniądzach, 

papierach wartościowych i nierucho- 
mościach Kemal Ataturk zapisał re- 
publikańskiej partii ludowej, jedynej 
partii, istniejącej w Turcji. 

Chociaż dokładna wartość pozo- 
stawionego przez Ataturka majątku 
nie została ściśle określona, przypu- 
szezają, iż wynosi ena ok. MILIONA 
FUNTÓW SZTERLINGÓW. 
W testamencie są wymienione rów 

nież trzy zapisy: pierwszy dotyczy 
siostry Ataturka Makbul i jej córek, 
oraz lotniezki tureckiej porucznika 
Guekczen, znanej w Turcji pod naz- 
wą „latającej amazonki*, Jest ona 
jedyną kobietą oficerem lotnikiem w 
służbie czynnej. 

Drugi zapis zapewnia dzieciom 
obeenego prezydenta Inonu kończenie 
studiów w najlepszych zakładach nau 

kowych. Trzeci zapis dotyczy stowa- 
rzyszenia rozwoju języka tureckiego 
i historii. 

Już za swego życia Ataturk znacz 
ną część swego nieruchomego mająt= 
ku przekazał państwu,  



Ž 
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15 podpisėw pod wnioskiem poselskim 
10 — pod senatorskim 

WARSZAWA. (Pat.) Wczorajsze ple- 
narne posiedzenie 

Sejmu 
poświęcone było debacie nad sprawo- 
zdaniem komisji regulaminowej, powoła- 
nej dla rozważenia regulaminu Sejmu. 

Sprawozdawca pos. Szczepański omó- 
wił szczegółowo zmiany wprowadzone 
do regulaminu przez komisję 

Pierwsza zmiana wprowadza do art. 4 
nowy ustęp fej treści: „Poseł wybrany na 
marszałka Sejmu uda się bezzwłocznie do 
Prezydenta Rzeczypospolitej w celu uzy- 
skania zgody na przyjęcie wyboru, po 
czym złoży Sejmowi stosowne oświadcze- 
nie”, Inne zmiany w tym artykule są kon- 
sekwencią łej zmiany merytorycznej. 

Druga 

POPRAWKA ISTOTNA 
dołyczy liczby podpisów pod wnioskami 
poselskimi. Wprowadza się do art. 33 po 
słanowienie, że projekty ustaw i inne wnio 
ski poselskie mogą być przyjęte do laski 
marszałkowskiej, jeżeli są poparte podpi- 
sami co najmniej 15 posłów, 

W DYSKUSJI 
pierwszy zabrał głos pos. Jóźwiak (z Fo 

- znania). Twierdzi on, że proponowane 
zmiany byłyby dobre gdyby w skład Sej 
mu wchodziły partie. Garstkę posłów nie 
zależnych krępować będzie w działal- 
ności zmiana par. 33, Mówca wskazuje, 
że sam jest członkiem OZN, ale jest fa- 
nałykiem zjednoczenia ideowego a nie | 
mechanicznego. 

W imieniu zjednoczenia narodu prosi 
o odroczenie zmiany par. 33, gdyż wbija 
ona klin między społeczeństwo polskie. 
pos. Dudziński (Bydgoszcz) twierdzi, że 
poprawka do par. 33 stanowi nawrót do 
złych praxtyk parlamentarnych. 

‚ Мамтаса опа do „machlojek parlamen 
ternych“, gdzie zabiegi o uzyskanie pod- 
pisėw pod wniosek nabierają charaktėru 
starań o żyro weksla, za które przyjmuje 
się zobowiązanie popierania wniosków 
innych grupek, - 

Przeciwko poprawce wypowiedział się 
szereg innych posłów oraz przedstawicieli 
Żydów i Ukraińców. 

Po przemówieniu referenta przysłąpio 
no do głosowania. 

Wnioski mniejszości odrzucono, po- 
czym 
PRZYJĘTO POPRAWKI KOMISYJNE. 
Pos. Somme'stein wniósł 

i INTERPELACJĘ 
do prezesa Rady Ministrów i ministra spr. 
wewn. tudzież do ministra w, r. i o. p. 
w sprawie braku bezpieczeństwa na wyż- 
szych uczelniach I popełnionych na ich 
terenie ciężkich zbrodni. Na tym posie- 
dzenie zakończono. 

Ślubowanie złożył senator Komke. | 
Przystąpiono do porządku dziennego, 

tj. sprawozdania komisji regulaminowej 
o zmianach w tymczasowym regulaminie 
Senatu. 

Komisja proponuje aby arł. 4 zamienić 
w prawo pisane dotychczasową tradycją, 
polegającą na tym, że senator wybrany 
marszałkiem przed przyjęciem tej godnoś 
ci upewnia się, czy Głowa Państwa nie 
ma zastrzeżeń co do jego osoby. Druga 

WARSZAWA, (Pat), Dn. 2 grud- 
nia o godz. 11 na posiedzeniu Sejmu 
p. wicepremier i minister skarbu inż. 

E. Kwiatkowski wygłosi przemówie- 

Kto Będzie redaktorem 
„Gazety Polskiej" ? 
Wczorajsza „Gazeta Polska“ zamiesz- 

cza następującej treści wiadomość: 

nmSzet Obozu Zjednoczenia Narodowe- 
go, pos. gen. St. Skwarczyński, zwolnił 

w dniu 28 bm. senafora ppłk. Bogusława 
Miedzińskiego z obowiązku naczelnego 
tedaktora „Gazety Polskiej”. 

Linią Koiejowa 
Ż:ry — Pszczyna 
KATOWICE (Pat). Wczoraj odbyło się 

uroczyste otwarcie nowowybudowanej li 
nii kolejowej Żory — Pszczyna. Linia ta 
długości 22 km, jest dalszym ciągiem od 
cinka Rybnik — Żory, którego oddanie do 
użytku nastąpiło przed dwoma laty, 

Odcinek linii Żory — Pszczyna po- 
większa skrócenie odległości z Rybnika 
do dziedzic, Żywca, Suchej i Zakopanego 
© dalsze 10 km. 

Walka z p'vSzczycą 
na pograniczu polsko- 

łotewskim 
W powiecie iłłuksztańskim na Łotwie, 

graniczącym z powiatem brasławskim, w; 
buchła epidemia pryszczycy, wobec cze- 
go zaszła konieczność wydania szeregu 
zarządzeń, zmierzających do niedopusz- 
czenia rozszerzenia się epidemii w powie 
cie brasławskim. 

Ponieważ obecnie wracają z Łotwy do 
Polski masowo robotnicy sezonowi, prze- 
to koniecznym stało się zorganizowanie 
punktów dezynfekcyjnych na granicy pol- 
sko-łotewskiej. 

W celu omówienia tych spraw z wła 
Яхет! łotewskimi udał się dv Łotwy wo- 
jewódzki inspektor*weterynarii weterynarii 
dr Mieczysław Rymkiewicz. 

WARSZAWA. (Pat) O godz. 17 

SENAT 
odbył swe drugie posiedzenie plenarne.   
  

  

  

    
JUŻ ROZPOCZĘLIŚMY NASZĄ TANIĄ 

sprzedaż przedświąteczną nłócien 
i wyrobów bieliźnianych po cenach fabrycznych 

Kilkutysięczną ilość resztak wyprzedajemy teraz 
po cenach niżej włzsnego kosztu 

« 66 

„Bławat Polski 
Wilno. Wielka 28, tel. 15-92. r     

  

  

Nikłe pozory wielkich rzeczy 
(Dokończenie ze str. 1) 

gwarantowanych paktem o nieagresji, 
który pozostaje w mocy dó 31 grudnia 
1945 r., 2) wyraża wolę ożywienia 
stosunków handlowych, 3) postana- 
wią zlikwidowanie nagromadzonych 
incydentów granicznych oraz załat- 
wienie wszystkich bieżących spraw, 
wynikających ze wzajemnych stosun- 
ków umownych. 

Oceniając wszystkie wymienione 
wydarzenia łącznie, wypada przyjść 
do wniosku, że Sowiety ostatnio pod- 
dały rewizji swój stosunek do Polski, 
wiedzione lękiem ekspansji niemiec- 
kiej ku Ukrainie. Zdają się one doce- 
niać możliwość ścisłości współpracy 
polsko-węgierskiej na przyszłość jako 
pozytywny czynnik dla siebie, a — od 
wrotnie — w pozostawaniu Rusi Za- 
karpackiej w składzie Czechosłowacji 
dzisiejszej Moskwa widzi zapowiedź 
niecenia tam ruchu ° ukraińskiego 
przez Niemcy i wygrywania go prze- 
ciw Sowietom. Zresztą zapowiedź ta u- 
rzeczywistnia się jaż od pewnego cza 
su na terenie tej prowincji. 

Zdaje się pcza tym, że polityka nie 
miecka stara się pozyskać dla swoich 

ru tygodniami wiele osób było zasko- 
czonych zwrotem prasy sowieckiej, 
która zaczęła dowodzić konieczności 
wspólnej granicy polsko-węgierskiej. 

Jeszcze dużo wcześniej dał się 
stwierdzić fakt rozwiązania polskiej 
partii komunistycznej, dyrygowanej, 
jak wiemy, przez moskiewski Komin- 
tern. Wreszcie w dniu 26 listopada r. 
b. ogłoszono komunikat o podpisaniu 
przez ambasadora Rzeczpospolitej w 
Moskwie dra Grzybowskiego oraz ko- 
misarza spraw zagranicznych ZSRR 
Litwinowa dokumentu, stanowiącego 
wspólną deklarację rządów obu 
państw oraz oficjalny komentarz pol 
ski do tej deklaracji. Komentarz 
stwierdza „trwałą i niezłomną wolę о- 
bu rządów* lojalnego wykonywania i- 
stniejących umów między Polską a 
Sowietami oraz wyraża nadzieję, że ta 

„obustronna tendencja" będzie czynni 

kiem, ustalającym należyte stosunki 
na pograniczu polsko-sowieckim. 

Podpisana w Moskwie deklaracja 
polsko-sowiecka: 1) potwierdza niena 
ruszalność stosunków sąsiedzkich, za 

    
  

zmiana dofyczy art. 33, który traktuje o 
wnioskach i inierpelacjach. Co do inter- 
pełacji zmiany nie ma, natomiast jeżeli 

chodzi o wnioski, to w przyszłości bę- 
dzie wymagane co najmniej 10 podpisów, 

W DYSKUSJI NIKT GŁOSU NIE 
ZABIEGAŁ, 

wobec czego przystąpiono do głosowa- 
nia. Na życzenie sen. Prysłora głosowano 
oddzielnie nad tymi dwiema poprawka- 
mi. Obie zostały przyjęte. 

2. XII. mowa budżetowa wicepremiera 
nie budżetowe. 

Przemówienie to transmitowane 
będzie z sali sejmowej na wszystkie 
rozgłośnie Polskiego Radia. 

Dekoracja rannych 
CIESZYN (Pat): Dowódca samodzielnej 

gruy operacyjnej „Śląsk” gen. Bortnowski 
w ołoczeniu oficerów sztabu dokonał w 
szpitalu polowym w Cieszynie Zachod- 
nim dękoracji oficera swego sztabu kpt. 
Misińskiego oraz podoficerów i strzelców 
rannych "w  starciu z wojskiem — сте- 
skim, jakie miało miejsce w dn. 25 bm. 
podczas zajmowania przez oddziały pol- 
skie przyznanych Polsce ierenów w r"jo- 
nie Czadeckiego — krzyżami zasługi za 
dzielność, 

      

  

  

   

   
SUKNIE wełniane z bardzo 

prakłyczn. mater. Zł 35 1 3020 
402 
640 
549 
12 
6:0 

Tysiące różnych podarków 

i zabawek. 

Ożdoby choinkowe. 

"JABEKOWSCY 
magazyn zadowolonych klienfow,- 

SUKNIE. jedwabne w modn. 
kolor. Сёпа rekl. Zł 45 1 

WEŁNY sukniowe we wszyst. 
koiorach szer. 145 cm Zł 

JEDWABIE w pięknym gat. 
na suknie wizytowe Zł 

SZALE czysto wełniane Sa 

KOSZULE zetirowe w modne 
paski z 2 kołnierzami Zł 

  

Eksportacja zwłok Ś. p. mjra Rago 
ZAKOPANE, (Pat). Wczoraj od- 

była się w Nowym Targu uroczysta 
eksportacja na dworzec kolejowy, a 
stąd do Warszawy, zwłok ś. p. majo- 
ra Stefana Rago, poległego w służbie 
dla ojczyzny w dn. 27 listopada na 
Przełęczy Zdziarskiej od kuli cze- 
skiej. 5 

Trumna ze zwłokami Ś. p. majora 
Rago została bezpośrednio po przy- 
wiezieniu z Podspadów przeniesiona 

do kościoła parafialnego w Nowym 
Targu, gdzie spoczęła na katafalku, ° 
przybranym kwieciem, Na trumnie 

złożeno hełm oraz obnażoną szablę. 

Cała świątynia tonęła w powodzi 
świateł i zapełniona była tłumami 

miejscowej i okolicznej ludności z ca- 
łego powiatu. 

Miejsce za katafalkiem zajęła żo- 
na i najbliższa rodzina Ś. p. majora 
Rago. 

Po nabożeństwie na swych bar- 
kach trumnę ze zwłokami zmarłego 
Ś. p. majora Rago wynieśli koledzy, 
składając ją na rydwanie żałobnym. 

Za trumną postępowała najbliższa 
rodzina zmarłego. Matkę zmarłego 
prowadził dowódca. 

Sprzed kościoła kondukt ruszył na 

dworzec kolejowy wśród bicia dzwo- 
nów i pień żałobnych. 

Następnie niesiono na poduszce 
krzyž „virtuti militari“. 

Przed rydwanem postępowalo du- 
chowieństwo, obok rydwanu z doczes 
nymi szczątkami bohaterskiego ofice- 

cera postępowała straż honorowa, zło 
żona z żołnierzy i pogotowia tatrzań- 
skiego. Za rydwanem postępowała ro 
dzina, korpus oficerski, przedstawicie 
le władz, urzędów, rada miasta No- 

"E 

celów i przychylność lub bodaj žycz- # 
liwą neutralność Rumunii. Wizyta o- 
statnia króla Karola rumuńskiego w? 

Niemczech i ujawniona podczas niej 
dążność do zacieśnienia stosunków 
niemiecko-rumuńskich na polu gospo- 
darczym posiada zapewne i 

stronę polityczną, dyskretnie tajoną Ė 
do czasu. 

Zatem mały i biedny kraik, 

górali (po dokonaniu okrojenia go na 
rzecz Węgier) bez kolei, szos, miast 
itp. produktów kultury, staje się ośrod 
kiem intryg całej środkowej i wschod ft 
niej Europy. 

Niemcy z jednej strony a wszyscy | 
przeciwnicy ich ekspansji ku Ukrai- 
nie z drugiej — stanęli do jawnej a 
równocześnie i podziemnej walki о 

przyszłość Rusi Zakarpackiej. 

Maleńki obiekt zatargu tworzy tu 
ciekawą dysproporcję z wielkimi zain 
teresowaniami, jakie wzięły udział w 
tych zapasach. Dla Polski wynik ich 8 
mieć musi bardzo doniosłe znaczenie. 

„W. Wielhorski. 

  
   

   
     

   
    

     

   
     

   
    
   
   

   

   

    

| „Letfonia” i „Ewerard” w drodze z An- 

. |istanęli małżonkowie Gruenspan — 
SWOJĄ © stryj i ciotka mordercy von Ratha, 

| którzy odpowiadali za udzielenie mu 
ы 2 schronienia chociaž wiedzieli, iž po- | 

mieszkały przez pół miliona ciemnych & 

Pani Doktór Marit Wołodkowicz, Panu Dok 

gd torowi Romualdowi Orłowskiemu oraz Panu 
|] Adiunktowi 

M rowi Eugeniuszowi Gallće jak również Pa- 

lińskiej 
serdeczne Bóg zapłać składają 

prowadzając zwłoki na dworzec kole 
jowy, skąd zostały przewiezione do 

Warszawy. ` 
WARSZAWA (Pat). Nabożeństwo ża | 

łobne za duszę ś. p. majora Stefana Rago 

odbędzie się w dn. 1 grudnia, tj. w czwet 
tek o godz. 10 rano w kościele garnizono 
wym w Warszawie, po czym nastąpi wy* | 

prowadzenie zwłok na cnientarz wojsko* 
wy na Powązkach, 

wego Targu, delegacje podoficerów i 
żołnierzy, pluton honorowy i niezli- 
czone rzesze publiczności. 

W momencie, gdy kondukt ruszył 

ulicami miasta, samorzutnie pozamy- 
kano sklepy i wzdłuż drogi utworzył 
się gęsty kordon publiczności, który 

w miarę posuwania się konduktu do- | 
łączał się do pochodu żałobnego. od- 

— Z, 2 5 г 

Rs - : se W 4 

PIOTR RYMSZEWICZ 
'Nadiešniczy Lasėw Wsielubskich 

urodzony 22.М1. 1880 r., zmarł w Rabce 23.XI. 1938 r., 
o czym zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym smutku 

żona, córki, syn, zieciowie I wnuki 

  

Wojsko polskie objęło wieś Leśnica 
nica. Ludność witała entuzjastycznie 
wkraczające oddziały. Emblematy 
czeskie zostały zastąpione emblemaf4 | 
mi polskimi. 

| SZCZAWNICA, (Pat). W niedzielę 
rano oddziały wojska polskiego przy- 
były na granicę i o godz. 10.15 łącz- 
nie z policją wkroczyły do wsi Leś- 

interwencja angielska w Burgos 
w Srrawie zatrzymania ładunku zboża 

LONDYN, (Pat). Podsekretarz sta | odprowadzone do portu Palma. - 
nu Butler oświadczył w Izbie Gmin, Okręty te wiozły ładunek zboża 
iż rząd brytyjski zwrócił się do władz | rumuńskiego, zakupiony przez rząd 
w Burgos domagając się niezwłoczne | brytyjski. Butler dodał, iż rząd bry* 
go zwolnienia 2 greckich statków, | tyjski wystąpi w tej sprawie z całą 
które zostały przez flotę powstańczą | energią. 

Okret gen. Franco 
internował 2 parowce łotewskie 

RYGA (Pat). Dwa(parowce łotewskie | zatrzymane przez okręt wojenny Hiszpa” 
nii narodowej i internowane wraz z 1a” 

glii do Algieru z ładunkiem węgla zostały łogą w porcie Ceuta. 

44 sniesiaące 
za udzielenie schronienia mordercy 

: von Rath'a 
PARYŻ, (Pat). Przed izbą karną | skazani na 4 miesiące więzienia i 100 

fr. grzywny. 

Katastrofa samolotu 
rumuńskiego 

CZERNIOWCE (Patj. Wojskowy samo | 
loł rumuński spadł z wysokości 200 me- | 
trów na lotnisko Pipera z taką siłą, że pra 
wie do połowy zarył się w ziemię, Dwóch 
lotników, kapitan Rarinka i piłat Goleanw 
poniosło śmierć na miejscu. 

Smierć 22 górników 
WROCŁAW (Pat. W _ miejscowość! 

Waldenburg wybuchł w kopalni węgla 
skutkiem krótkiego spięcia pożar, któreg9 
ofiarą padło, jak się zdaje, 22 górników: 
Akcja ratunkowa nie została dotychczas U” 
kończona. 

Wydobyto 9 zwęglonych zwłok. Ne 
dzieja na uratowanie pozostałych 13 gór 

ników jest b. mała, = 

    

dlegał wydaleniu z Francji. 
Małżonkowie Gruenspan  zostai 

Podziękowanie 
Za uratowanie naszej beznadziejnie cho- 

rej na dyfteryt i szkarlatynę córeczki Do- 
rotki Personelowi Szpitala Zakaźnego Miej 
skiego: Panu Dyr. Waleremu Giedgowdowi, 
Pani Doktór Zofii Wasilewskiej-Świdowej, 

Kliniki  Dziesięcej  Dokto- 

  

m Siostrom z Oddziału Obserwacy jnego 
Płonicznego P. Teresie Parkiewicz, P. 

Stanisławie Rymkiewicz, P. Julii Urbano- 
wicz, P. Annie Sawickiej i P. Stefanii Jeg-   JANINA I TADEUSZ CYWIŃSCY.



  

: 

  

Nožycami przez prase 

„PIERWSZA BRYGADA". 

„Czas* przynosi następujący ob- 
razek z życia stolicy: 

CHÓR JAPOŃSKI ŚPIEWA 
„PIERWSZĄ BRYGADĘ". 

Ambasador japoński Sakoh wraz z 
małż. wydali raut z okazji przyjazdu 
zespołu „Takarazukć”. Salony ambasady 
japońskiej zaroiły się gośćmi ze Яег 
dyplomatycznych, rządowych, artystycz 
nych i prasowych. 

U wejścia sałonu witali gości amba- 
sador Sakoh wraz z małżonką, ubraną 
w japoński strój narodowy — kimono. 
W tymże salonie ustawionych było w 
dwóch rzędach 30 pięknych Japone- 
czek, ubranych jednakowo w .ziełone 
spódniczki, pomarańczowo-żółte kimo- 
na i sandałki na białych skarpetkach. 

Po zapełnieniu się salonów, Japonki 
z teairu „Takarazuka“ zaprodukowaly 
kilka piosenek i taniec takarazuka. Naj 
większe brawa oirzymały Japonki po 
odśpiewaniu doskonałą dykcją dwóch 

strofek „Pierwszej Brygady”. 

WIĘCEJ KOBIET DO SAMORZĄDU. 

Pani Wanda Gurzyńska niepokoi 
się w „Nowym Kurierze* (Poznań) 
z powodu zbyt małego udziału kobiet 
w życiu samorządowym i słusznie na- 
wołuje do udziału płci pięknej w wy- 
borach samorządowych. 

W tej chwili społeczność kobieca 
stoi przed nowym egzaminem. 

Tą próbą — fo wybory do samo- 
rządów. Idziemy dó nich pod hasłem: 
w każdej radzie miejskiej, w każdej 
radzie gromadzkiej muszą być kobiety! 
Niechaj więc tych kilkadziesiąt odpo- 
wiednich nie wzdraga się kandydować, 
a fe tysiące, które będą głosowały 
niech je poprą solidarnie swym gło- 
sem. 

Tylko w ien sposób obronimy swą 
godność | prestiż, tak niefortunnie i 
lekkomyślnie na szwank narażone sta- 
nowiskiem zajętym w wyborach do 
Sejmu. 

Tylko w fen sposób damy przeko- 
nywujący dowód, że inferes swój wias 
ny rozumiemy, że wcale nie myślimy 

o zrezygnowaniu ze zdobytych praw 
ł że ich sobie odebrać nie pozwolimy. 

Artykulik ten, jeżeli chodzi o wy- 

| bory samorządowe, jest aktualny i na 
Ziemiach Wschodnich. 

A WIĘC JEDNAK JEST MIEJSCE. 

Jak donosi prasa francuska, republ. 
icaragua w Ameryce Środkowej 

meże przyjąć 20 tysięcy emigrantów 

żydowskich. 
Z Nikaragui donoszą, iż do stolicy 

Managua przybyła onegdaj komisja z 
Polski, która zajmie się badaniem kraju 
dla osiedienia Żydów polskich w Ni- 
karagui. W skład komisji wchodzą dwaj 
Polacy oraz dwaj Żydzi. 

Nikaragua składa się z 17 aa: 
tamentów i posiada milion I sto tysięcy 

. mieszkańców. 

Na razie udać się może do Nika- 
ragui 20 tys. Żydów z Polski, którzy 
emigrować zaczną natychmiast po za- 
kończeniu obecnych rokowań „dofyczą 
cych przede wszystkim ustalenia wyso- 
kości kwoty, którą każdy emigrant ma 
przywieźć do kraju. 

Jeżeli jeden niewielki kraj może 
przyjąć 20 tysięcy, to takie kolosy 
jak Wenuzela, Columbia itd. mogą 
przyjąć znacznie więcej. Nie jest więc 
jeszcze tak źle z terenami emigracyj- 
nymi w Ameryce Środkowej i Połud- 
niowej. 

  

  

WYKRĘTY ANGLII. 

„Kurier Poranny* w dalszym cią- 
gu atakuje wykrętną politykę Anglii 
w stosunku do Palestyny. 

Rząd angielski uważa, że „podob- 
nie jak nie można oddać Żydów pod 
panowanie arabskie, fak feż należy: us- 
pokolć obawy Arabów, że dostaną się 
pod panowanie żydowskie”. Min. Mac 
Donałd silnie podkreślił, że „zobowią- 
zania Anglii wobec obu odłamów lud- 
ności w Palestynie są również wiążą- 
ce”, a w rozwikłaniu skomplikowanego 
węzła palestyńskiego muszą dopomóc 
obie strony przez poczynienie wzajem 
nych ustępstw i zawarcie porozumie- 
nia. W fen sposób Anglia tykręciła 
się od obowiązku otwarcia bram Pa- 
lestyny dla emigracji żydowskiej. 

WIĘCEJ SZKÓŁ TECHNICZNYCH. 

„Express Poranny' powraca do bo- 
lesnego tematu braku sił wykwalifi- 
kowanych w przemyśle połskim. 

Rozwój COP-u wykazał, że dotych- 
czasowy nasz stosunek do nauk tech- 
nicznych był biędny. Trzeba go zmie- 
nić, zwiększając ilość młodzieży w tech 
nicznych szkołach średnich i wyższych, 
uposażając je lepiej, niż dotychczas, 
obniżając czesne, które nie może być 
ekwiwaletem kosztów i skracając w 
miarę możności okres studiów. 

Trudno bowiem przypuścić, żeby 
nasz rozwój gospodarczy, nasze uprze 

mysłowienie stanęły z powodu niedo- 
boru inżynierów i techników. 

Nie tylko zwiększyć ilość młodzieży, 
ale i szkół. Baranowicze np. powinny 
mieć wyższą uczelnię techniczną. Poza 
tem młodzież polska z Litwy i Łotwy 
kształcąca się w Rydze, lub na Zacho 
dzie, powinna być brana pod uwagę. 
Tak samo młodzież polska z Niemiec 
i Czechosłowacji. 1   

„KURIER“ [4647) 

168. rocznica pows 
Wczoraj na placu Jezuickim od- 

była się uroczystość zaprzysiężenia 

podchorążych Dywizyjnego Kursu 

Piechoty Legionowej. 

Zaprzysiężenie odbyło się dorocz 

nym zwyczajem w dniu obchodu ro- 

cznicy powstania listopadowego. 

Z racji tej rocznicy wygłoszono 

okolicznościowe pogadanki dla żoł- 

nierzy we wszystkich oddziałach woj 

skowych garnizonu wileńskiego. 

Podobne pogadanki i odczyty od 

były się również w szkołach średnich 

! powszechnych.   

ania listopadowego 

Wczoraj w siedzibie Związku Re- 

zerwistów (Tatarska 5) odbył się sta 

raniem Kół Rezerwistów II, IV i VI 

wieczór poświęcony roćznicy powsta 

nia listopadowego. 

Na program złożyły się: odegra- 

nie hymnu „Warszawianka 

orkiestrę, następnie przemówienia i 

referaty okolicznościowe oraz dekla 

macje i produkcje wokalne. 

Wieczór cieszył się dużym powo 

dzeniem. 

Po zajęciu rejonu czadeckiego 

  

Rzut oka na most graniczny na rzece Kisuczy w Świerczynowcu, 

  

na obecnej 
granicy polsko-słowackiej (po zajęciu rejonu Czadeckiego). Most leży na drodze 

prowadzącej do Czarnego i Skalistego. 

  

łowoótrzymma domaga sę dogodiejzej komunikacji 
z Wiimesm i W/ciiSZCEWW CJ 

Zjazd Turystyczno-Kraicznawczy w Słonimie 
27 bm. odbył się w Słonimie wielki 

zjazd delegatów Polskiego Tow. Krajoz- 

nawczego, poświęcony sprawom udogod 

nienia komunikacji Nowogródczyzny z 
Wilnem i Warszawą. 

Na zjazd przybyli delegaci z Wilna, 

Baranowicz, Wołkowyska, Brześcia n. B. 

oraz liczni członkowie PTK i reprezen- 
tanci władz i organizacyj z łerenu pow. 
słonimskiego. Zjazd obradował pod prze 

wodnictwem burmistrza m. Słonima. 

Zebrani jednogłośnie postanowili wy- 
stąpić do Dyrekcji Kolejowej Okręgu Wi- 
leńskiego z prośbą o poczynienie pew- 
nych zmian w rozkładzie jazdy pociągów 

kursujących pomiędzy Wilnem i Warsza- 
wą a niektórymi miastami Nowogród- 
czyzny. Dla udogodnienia wiejskiej lud- 
ności dojazdu do kolei, zebrani wystąpili 
z wnioskiem do Dyrekcji Okręgu Wileń- 

skiego o uruchomienie kilku nowych przy 
słanków w Nowogródczyźnie oraz poczy 

PEAEELPIISSS TE TSKP SEB SEB DRS SS 

Samolot rozbił się 

ma miedostępnej skale 
SAN FRANCISCO. (Pat.) Strażnicy na | strzeżono nikogo. 

wybrzeżu zaalarmowani rozkazem radio- ! 

wym poszukiwania zaginionego samolofu 
komunikacyjnego, należącego do United 

Air Lines, odnaleźli szczątki rozbiiego sa- 

molotu na wysokiej, b. trudno dostępnej 

skałe w pobliżu Point Reyes na brzegu 

oceanu. Czterech pasażerów i trzech ludzi 

załogi niewątpliwie poniosło śmierć, 

gdyż przy szczątkach samolotu nie do- 

Jetramoria, Syrena | Ni 
Zestawienia statystyczne na dob- 

rze rozplanowanej, współczesnej wy- 
Stawie są tak barwne j przejrzyste, że 
nawet dzieci chętnie patrzą na owe 
kolorowe plansze i odrazu rozumie- 
ją, co mają one znaczyć. 

Bieżąca Wystawa w Muzeum Na 
rodowym w Warszawie: „Warszawa 

wczoraj, dziś i jutro — to dwadzie- 
 Ścia cztedy sałe nie tylko świetnego 
przekroju stolicy we wszystkich fa- 
zach jej rozwoju, uzupełnionego ob- 
liczem przyszłości, wyglądem ideal- 
nym, ale również — radość dla oka, 
które wciąż napotyka estetycznie 
skoordynowane kształty i barwy. 

Jak słusznie powiedział Boy 
młodość przychodzi z wiekiem. Do- 
tośli stają, zahypnotyzowani koloro 
Wošcią i pomysłowością eksponatów, 
A dziewczęta w mundurkach gimnaz- 

Jalnych skrzętnie notują cyfry i rze- 
Czowe dane. 

Wszelki rozwój ma w sobie coś 
zdumiewającego, niewiarygodnego 
brawie. Trudno pojąć, że malutka 
dziewczynka, uśmiechająca sie z kart 

  
  

pluszowego albumu fotografij, to ta 

sama babcia, która razem z nami 
album wertuje, pochylając nad nim 
swoją siwą głowę i pomarszczoną 

twarz. 
Analogiczne uczucie ogarnia na 

widok średniowiecznego miasteczka, 
okolonego czerwienią murów ochron 
nych, jakie przedstawia w natural- 
nych kolorach wykonana makieta 
Warszawy sprzed sześciuset lat. 

W owych czasach godłem War- 
szawy była Tetramorfa, istota człeko- 
kształtna górą, podobna do kobiety, 
dołem — zaopatrzona w szpony i 0- 
gon pierzasty. Z biegiem lat przeob- 
raziła się w syrenę s więc wypięk- 

niala į wyszlachetniała. 

Związane ze zmianami granic 

Połski przenoszenie stolicy z Pozna- 
nia do Krakowa i z Krakowa do War 
szawy — odmalowuje mapa, umiesz- 
czona na środku sali pod szkłem. Po 
łożenie poziome, jasno-zielony kolo- 
ryt, z ukrytego źródła bijące na nią 
światło — zamieniły:ową zwykłą, ge- 
ograficzną kartę w rozległe tło krajo   

Jak przypuszczają samołot ułegł ka- 

tasirofie przy lądowaniu, gdyż nie starczy 

ło mu benzyny na dofarcie do San Fran 

cisco, względnie do lotniska Oakland. 
Dotychczas stražnicy nie zdołali do- 

trzeć do szczątków samolotu, gdyż wspi 

nanie się na skałę, na której nastąpiła ka- 

tastrofa, jest cgromnie niebezpieczne, 

brazowe, stanowiące piękną, kolory 
styczną całość z ceglastymi makieta- 
mi murów ochronych i czerwonych 
domków. Model średniowiecznego 
barkananu o trzech mostach zwo- 
dzonych stoi nad tą mapą, jak nad 
świetlistym jeziorem. 

Granice Polski sprzed wieków, 
w zestawieniu z obecnymi, wydają 
się po prostu niewiarygodne. W XI. 
stuleciu, za Bolesława Chrobrego, 
Polska nie tylko obejmowała całą 
Czechosłowację, ale — sięgała rów 
nież aż pod Wiedeń i Berlin. W XVI 
stuleciu, za Zygmunta III Wazy, kraj, 
rówmie imponujący w rozmiarach. 
cofa się tyleż samo na wschód, ile w 
wieku XI był na zachód wysunięty. 
Polska od morza do morza zdaje się 
już bardzo łatwa do zrealizowania. 
Granice jej rozciągają się daleko za 
Kijów, w południowej części stykają 
się niemał z ujściem Dniepru, a więc 
— dobiegają prawie do Morza Azow- 
skiego. 

Najazdy Szwedów w wieku XVII 
i na początku wieku XVIII — rozro- 

stu stolicy nie zaharaowały. Warsza 
wa rozbudowuje się a rządy Mar- 
szałka Wielkiego Koronnego, Franci 
szka Bielińskiego, sprawowane mię- 
dzy rokiem 1742—1766, są dla niej   

nienie szeregu dogodniejszych połączeń 
pomiędzy przychodzącymi i odchodzący- 
mi pociągami na niektórych węzłowych 
stacjach. 

Poza tym zjazd omówił szereg bolą- | 
czek turystycznych Nowogródczyzny, a 
między innymi niepotrzebny i nieżyciowy 
rygor stosowany przez kontrolerów kolejo 
wych wobec pociągów popularnych, 
gdzie przeprowadzana jest często pośród 
wycieczkowiczów kontrola dokumenłów i 
wymaga się od pasażerów posiadania do- 
wodów osobistych, co sprawia, że lud- 
ność wiejska w większości nie posiada- 
jąca dowodów osobistych nie może brać 
noge w K „ODA itp. 

przez ' 

2 

Posiedzenie wileńskiej 
Rady Wojewódskiej 
30. listopada r. b. o godzinie 10 w 

wielkiej sali konferencyjnej Urzędu Woje-. 
wódzkiego Wiłeńskiego odbędzie się po- 
siedzenie Rady Wojewódzkiej z nastę-- 
pującym porządkiem obrad: 

1) zagajenie oraz odebranie przyrze-- 
czenia od członka Rady Wojewódzkiej z 
pow. posławskiego — J. Dłużniewskiego. 

2) przyjęcie protokółu posiedzenia Ra 
dy wojewódzkiej z dnia 14.XIl 1937 r. 

3) sprawozdanie wojewody o ogól- 
nym słanie województwa, działałności ad 
ministracji państwowej na obszarze woje= 
wództwa za r. 1937-38 i ważniejszych za- 
mierzeniach na przyszłość oraz dyskusja 
nad tym sprawozdaniem, 

4) dyskusja nad wnióskami zgłoszo=- 

nymi przez członków Rady Wojewódze 
kiej ($ 19 rozp. Min. Spr. Wewn. z dn. 

28.11 1928 г.). 

Piany inwestycyjne 

Nowogródczyzny 

Rzeźcie, targowiska 
i urządzenia zdrowia 

pubiiczs ego 
Nowogródzka Rada Funduszu Pracy 

zaakcepłowała m. in. następujące postu- 
laty inwesłycyjne: 

Ukończenie w bieżącym roku budowy 
rzeźni w Nowcegródku i kontynuowanie bu 
dowy rzeźni w Lidzie jest gospodarczą 
koniecznością. 
Względy zdrowia publicznego i wzglę 

dy gospodarcze wymagają również aby 
| w miastach mniejszych zwrócić uwagę 
na palącą potrzebę tych umządzeń, a mia- 
nowicie: konieczne jest ukończenie rzeźni 
w Klecku, pobudowanie rzeźni w Nowo- 
jelni, Horodzieju, Nileśweżu, Wołożynie, 
Szczuczynie, Horodyszczu i Innych. 

Należy z zadowoleniem stwierdzić po- 
stęp w dziedzinie zaopatrzenia ludności 
w zdrową wodę do picia przez pobudo- 
wanie wodociągu w Słonimie. Budowa 
wodociągu w Nowogródku umożliwi usu 
nięcie jednej z największych bolączek 
łego rodzaju w Nowogródczyźnie. - 

Pobudowanie w najbliższej przyszłości 
szpitala w Nowogródku, ośrodka zdrowia 
w Lidzie i kąpieliska w Nieświeżu posunie 
również naprzód sprawę lecznictwa. 

Palącą jest także potrzeba rozbudowy 
szpitali w Szczuczynie, w Wołożynie | uru 
chomienie szpiłala w Kiecku. 

Potrzeby fe zosłały uwzględnione w 
planie inwestycyjnym przy poparciu Fun- 

duszu Pracy na rok budź. 1939-40. 

ił
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Książka kształci, bawi, rozwija 

Czytelnia Nowości: 
Wilno, ul. Šw. Jerzego 3 

OSTATNIE NOWOŠCI 

Lektura szkolna — Beletrystyka — 

Naukowe — Wysyłka na prowincję 

Czynna od 11 do 18. 

Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł 
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Doróżka 

Niedawno zlikwidowana została niebez 
pleczna banda, która, będąc w zmowie 
z dorożkarzem zwabiała pijanych pasa- 
żerów w ciemne zaułki i im Retyk i 
rabunków. 

Wczoraj policja aresztowała jeszcze jed 
nego właściciela dorożki który dokonał 
podobnego rabunku. Jest fo właściciel 

okresem: przełomowym w dodatnim 
znaczeniu. Bieliński; pomiędzy inny- 
mi, uporządkował ulice, uregulował 
stosunki bezpieczeństwa, kazał spo- 
rządzić wielki plan miasta. 

Okolony podobiznami pałaców 
swej epoki, plan ów zdobi główną 
Ścianę pierwszej sali Wystawy i do- 
bitnie świadczy o rozwoju urbanisty 
cznym Warszawy w tym okresie. 

Portret Stanisława Augusta, uka- 
zujący delikatny profil i mądre oczy 
tego miłośnika nauki i sztuki — przy 

pomina rolę jego w dziejach stolicy. 
Od Stanisława Augusta bowiem War 
szawa przekształca się w miasto no- 
woczesne, rozbudowane z troską o е- 
stetykę całości. 

Czasy Królestwa Kongresowego, 
to okres rozkwitu, po którym, z utra 
tą samodzielności, Warszawa zaczyna 
grzęznąć w chaosie bezplanowego roz 
rostu. 

Kamienica warszawska, na rów- 
ni z pałacem, czy świątynią, ma swo 
ia historię. W wieku XV gotvcka, w 
XVII — renesansowa, w XVIII — ba 
rokowa, na przełomie wieków — 
empirowa i neoklasyczna, w XIX — 
zatraca wszelki styl, a tym samym — 
wszelką więź z monumentalną budo 

wą. Przeobraża się w ruderę. obliezo 

HBE" 209... 
Wiašciciel darožki obrabowa! pijanego pasażera i wyrzucił 

go na bruk 
| dorożki Nr 309, Wincenły Łukaszewicz, 
zam. przy uł. Wiłkomierskiej 144. Ostał- 
nio do dorożki Łukaszewicza na Zwierzyń 
cu wsiadł jakiś pijany osobnik i kazał się 
wieźć na ul. Szkaplerną. Dorożkarz jed- 
nak dowiózł go na... Kazolinki, tam ode- 
brał 40 zł, wyrzucił z dorożki i spokojnie 
odjechał w kierunku miasta. 

   

ną na konieczny zysk, ziejącą zadu- 
chem podwórza, mrocznego i umga 
jącego najprostszym wymogom higie 
ny. Taki studzienny „rezerwuar po- 
wietrza”, to po prostu kurz i sadze 
puszezone w wir, uporczywie krążą- 
cy wśród mieszkań. 

W drugiej połowie XVIII stulecia, 
kiedy Warszawa chlubiła się wspa- 
niałymi pałacami i po raz trzeci zmie 
niałą styl swoich gmachów — Jego 
Mość Pan Hirneys, wielce sław- 
ny Cesarski Doktor, w Drukarni Xię- 
cia Prymasa Arcy-Biskupa Gnieźnień 
skiego, takie „Sekreta* drukował: 

Na płynięcie krwi z nosa: 

„Złapać raka, któremu koniec Szyżki 

zerwać y wszystkę krew będącą w Szyice 

puścić y Raka do wody puściwszy. I tem 

Sierść z Zająca palić y dać wąchać w 

czasie krwie płynienia*. 

Na ból zęba: 
„Chory trzymający Magnes na bole+ 

jącem Zębie w kilka minut bołu się poz- 

będzie. Okoliczności ktore się przy tym 
zachować maią są te, aby chorujący Twa 

rzy połowę na pulnoc obrocit, nie kto in- 

ny, ale on niech się dotyka Magnesem 

bolejącego Zęba*. 

Na wielką chorobę: 
„Gdy ta choroba napadnie, dać chore»  



Normy świadczeń 
na pomoc zimową bezrobotnym 

w I223-329 r. 
Normy świadczeń na pomoc zimową 

bezrobotnym na 1938/39 r. dla poszcze 
gólnych grup społecznych zostały usta 
lone przez Wojewódzki Obywatelski Ko- 
mitet ZPB następująco: 

A. ŚWIADCZENIA OD HANDLU. 

Przedsiębiorstwa handlowe, wykupu- 
jące świadectwa przemysłowe (patenty): 

| kategoria w granicach od 1000 do 
2000 zł. 

Il kategoria w granicach ой 50 do 
500 zł. 

Il-b kategoria w granicach od 35 zł 
wzwyż w zależności od obrotu w 1937 r. 

III kategoria w granicach od 25 zł 
wzwyż w zależności od obrołu w 1937 r. 

IV kategoria ryczałt 5 zł. 

B. ŚWIADCZENIA OD PRZEMYSŁU. 
Przedsiębiorstwa przemysłowe opła- | 

cają świadczenia w wysokości od 1/,, 
do 30/,, w zależności od obrotu osiągnię- 
tego w 1937 r. 

C. ŚWIADCZENIA OD RZEMIOSŁA. 
Rzemieślnicy posiadający własny lokal 

sklepowy opłacają świadczenia w wyso 
kości 171/09, nie posiadający 
15 od obrotu w 1937 r. Rzemieślnicy 
nie posiadający lokalu sklepowego i dla” 
których nie można ustalić obrotu opłacają 
ryczałł w kwocie zł 3. 

D. ŚWIADCZENIA OD DOCHODU 
NIEFUNDOWANEGO, 

a) osoby pozosłające w stosunku służ 
bowym lub najmu pracy (funkcjonariusze 
publiczni, pracownicy umysłowi oraz fi- 
zyczni) opłacają za pośrednictwem swych 
pracodawców następujące składki od mie 
sięcznego dochodu netto: 

do 160 zł. — 0.20, 
od 161 do 300 zł — */,0/9 
od 301 do 600 zł — */,0/4, 
od 601 do 800 zł — 10/9, 
od 801 do 1200 zł — 1*/,0/g, 

od 1201 do 2500 zł — 20/9 
od 2501 zł wzwyż — 40/9. 

b) emeryci świadczą wg identycznych skal 
i opłacają świadczenia za pośrednictwem 
właściwych izb skarbowych lub zakładów, 
banków, instytucyj pblicznych i przedsię- 
biorstw wypłacających emeryturę względ 
nie opłacają świadczenia z tytułu zajmo- 
wanego lokalu.   

E. ŚWIADCZENIA OD DOCHODU 

FUNDOWANEGO. 

a) wolne zawody (lekarze, adwokaci 
iip.), rentierzy ifp. opłacający podatek 
dochodowy z jaxiegokolwiek tytułu z wy- 
jątkiem od uposażeń oraz dochodu osiąg 
niętego z przedsiębiorstw, lub gospodar- 
ki rolnej — ponoszą świadczenia od mie- 
sięcznego dochodu wg następującej 
skali: 

od 160 do 300 zł — 1/,0/, 
od 301 do 400 zł — */,0/, 
ой 401 do 600 zł — 19%, 

"od 601 do 1000 zł — 2%, 
od 1001 do 2000 zł — 2:/,0/6, 
od 2001 do 3000 zł — 40/9, 
od 3001 do 5000 zł — 5%, 
od 5001 zł wzwyż — 69/0. 

b] Własność nieruchoma. Właściciele 
nieruchomości opłacający podatek docho 
dowy świadczą od dochodu uzyskanego 
z 19326 

do 120 zł — 20 gr, 
od 121 do 300 zł — */,0/g, 
od 301 do 600 zł — */,0/,, 
od 601 do 800 zł — 17/,9/0, 
od 801 di 1000 zł — 1*/,0/0, 
od 1001 do 2000 zł — 2:/,0/6, 
od 2001 do 2500 zł — 3%, 
od 2501 zł wzwyż — 40/9. 
Dla właścicieli nieruchomości nowo- 

wzniesionych nie opłacających podatku 
dochodowego, podstawę wymiaru świad- 
czeń słanowi */, rocznego dochodu briło 
wg tablicy b. 

©. ŚWIADCZENIA OD LOKALI. 

Świadczenia od lokali wynoszą: 
od lokalu 2 izbowego zł 0.30 mie- 

sięcznie w ciągu 5 m-cy, 

od lokalu 3-izbowego zł 0.75 mie- 
sięcznie w ciągu 5 m-cy, 

od lokalu 4-izbowego zł 2.00 mie- 
sięcznie w ciągu 5 m-cy, 

od lokalu 5-izbowego zł 5.00 mie- 
sięcznie w ciągu 5 m-cy, 

od lokału 6 więcej izbowego p» 1.25 
miesięcznie od izby. 

Lokale służbowe, zawodowe, handlo- 
we, przemysłowe i rzemieślnicze zwolnio- 
ne są od świadczeń lokalowych. -   

„KURJER” (4647) 

Wojsko polskie w Jaworzynie 

  

Wojska polskie wkraczają z miejscowości granicznej Jurgów do Podspadu na 
Spiszu. 

  

  

\ 
Moment zdejmowania szyldu z czeskim napisem z gospody w Jaworzynie. 

    

Tranzakcje dewizowe 
Wschodniej” 

„Czarnogiełdziarze* przed sądem w Wilnie 
W wileńskim Sądzie Okręgowym rozpo- | kański, Witalis Antuch, czarnogiełdziarze: 

czął się sensacyjny proces dewizowy. Na ła 

wie oskarżonych zasiadł obywatel amery- 
TS TSS TTT DIT 

(leprze Światło i budowę elektrowni miejskiej 
w Wołożymie 

Pan Polak wyłącza prąd, kiedy chce. Możliwość stralku abonentów 
Wiele się mówi na posiedzeniach zarzą- 

dów miast i miasteczek i pisze w prasie 
w sprawie dostarczenia dobrego i taniego 

oświetlenia mieszkań, ulic i placów. 

Przerwa w dostarczaniu prądu elektrycz 
nego powoduje zaburzenia w normalnej pra 
ey w fabrykach, szpitalach, biurach komu 
nikacji itp. powodując niejednokrotnie wy 
padki śmierci. Nie wszyscy i nie wszędzie 
zdają sobie dokładnie z tego sprawę. A że 
tak jest niech posłuży za przykład powiato 
we miasto Wołożyn, o 7 tys. mieszkańcach, 
mające szpital, urzędy itp. instytucje. Od 

chwili odzyskania niepodległości prawie nie 
się nie zrobiło na odcinku (ulepszenia) elek 
tryfikacji miasta. Do chwili obecnej wyłącz 
nym dostawcą prądu elektrycznego dla mia 

sta jest Żyd, pan... Polak, od którego za- 
rząd miasta kupuje prąd, odsprzedając abo- 
   

mu kopyto łosie trzymać y nosić go w 

iakiem naczyniu przy sobie*. 

Eksponaty związane z przeszłoś- 
cią są niezawodnie fascynujące. 
Przeszłość, to taka sama legenda, jak 
przyszłość, albo nawet bardziej od 
przyszłości zawrotna.  „Jutro*, . to 
przecież tylko przedłużone  „dziš“. 
„Wezoraj“, to coś, co odeszło bezpo- 

wrotnie. 
Ładny i nie mniej dziwny od te- 

go, po którym w filmach rysunko- 
wych przebiega Miki Maus — jest 
most jagielloński XVI stulecia. 

Odtworzony w drzewie według 
sztychu Brauna — zdumiewa swoją 
techniką. Dzieło Erazma z Zakroczy- 
mia — most ów miał już wówczas 
dźwigary kratowe, wprawdzie drew- 
niane lecz wzmocnione żelazem, za 
projektowane po raz pierwszy przez 
weneckiego architekta z czasów od 

rodzenia. Przęsła jego posiadały roz 
piętość aż 30-metrową i były rucho- 

me. Podnoszono je dla ułatwienia ko 
munikacji wodnej. Zniesiony przez 
wielką powódź w roku 1603 — most 
jagielloński został godnie zastaniony 
domiero po upływie lat przeszło 250. 
W ciągu tych dwóch i pół wieków. 
bo aż do czasów Stanisława Kierhe- 
dzia — Warszawa posiadała tylko   

nentom po 81 gr. kw. Przy tym zarząd miej 
ski grubo zarabia za pośrednictwo, bo oko 

ło 15 tys. zł. rocznie co, jak na Wołożyn, 

jest wcale pokaźną sumą w budżecie miej 

skim. 

Ale nie o to nawet chodzi, że miasto 

zarabia, że cena prądu jest wysoka. Przy- 

czyną zła jest fatalny stan w dostarczaniu 

prądu, nie mówiąc już o sile. Pan Polak 

uruchamia turbinę wtedy, gdyż już wszyscy 

palą lampy i świece. Wyłącza prąd, gdy mu 

się podoba. W tym tygodniu szczególnie 

mieszkańcy miasta to odczuli, gdyż po kil 

ka godzin z przerwami brak było światła 

w całym mieście. 

Taki stan trwać dłużej nie może. Cier- 

pliwość ludzka ma swoje granice. Należy 

wyraźnie i zdecydowanie postawić tę spra 

wę. Należy po prostu powziąć uchwałę bu 

mosty łyżwowe i palowe. 
Zabawnie i jakoś niemal rozrzew 

niająco wygląda kolej konna na po 
większonej rycinie z „Kłosów*, dato 
wanej 1867 rokiem. 

'Tego rodzaju dyliżans zniknął de 
finitywnie z okolic Warszawy dopie 
ro jesienią bieżącego roku. Jeszcze 
przed paroma miesiącami ja sama 
nim jeździłam na odcinku Międzyle 
sie Miłosna. Stawał, gdzie kto 
chciał, i ruszał, gdy wołało się: „„wiol“ 
Był o tyle bardziej staroświecki, niż 
w latach 1860, że ciągnięty przez jed 
nego a nie przez dwa konie. Odno- 
wienie wygasłej koncesji wymagało 
30.000 zł. Został więc zniesiony i za 
stąpiony komunikacją — pieszą. 

Wyroby rzemieślnicze sprzed lat 
stu również robią wrażenie fascynują 
ce. Rzemieślnik ówczesny był niewąt 
pliwie artystą. Jego pomysły indywi- 
dualne, w najgorszym nawet wypad- 
ku, zachowywały wdzięk średniowie 
cznych prymitywów. Znak zakładu 
perukarskiego w Warszawie, w la- 
tach 1820—1840, sam starczyłby za 
temat do uroczej noweli. Przedsta- 
wia kutą w miedzi syrenę, ubraną w 
peruczkę z czarnych włosów, odpo- 
wiednio tapirowanych i nastroszo- 
nych.   

dowy elektrowni miejskiej, która da miastu 

poważny dochód, pomimo niezadowolenia 

pewnych osób, którym ta uchwała byłaby 

nie na rękę. Niewątpliwie, miasto będzie 

musiało zaciągnąć na ten cel długotermirto 

wą pożyczkę, to jednak się opłaci. 

Koncepcja budowy elektrowni wodnej 

na rzece Berezynie jest rzeczą w tej chwi 

li mało prawdopodobną z powodu braku 

większych kapitałów na powyższą inwesty 

cję. Gdyby w przyszłości elektrownię na Be 
tezynie wybudowano, — elektrownia miej 

ska mogłaby być pomocniczą. 

O ile w najbliższym czasie sprawa z p. 

Polakiem nie zostanie uregulowana, ani po 

wzięta decyzja budowy elektrowni — miasto 

musi liczyć się z możliwością generalnego 

strajku abonentów, o którym już niejed- 

nokrotnie mówiono. Liminowiez. 

*Co się podoba w tym dziwadełku? 
Może to; że niczym nie obowiązuje, 
w żaden sposób nie obciąża. „Dziś* i 
„jutro“, to zawsze jakaś odmiana nie 
woli. Tylko „wezoraj“ nie kaleczy, 
bo przeminęło. 

Właściwie już głównie pod kątem 
widzenia wartości artystycznej patrzy 
się obecnie na rysunki Kamińskiego, 
ilustrujące udział Warszawy w rewo 
lucji Anno Domini 1905. A przecież 
ludzie padają na tych cycinach, ra- 
żeni zza węgła na ulicach mia- 
sta. Tylko, że tylu ludzi pada w na 
szym stuleciu nieustannych walk... 

Pozatem jest jakaś żenująca dy- 
sproporcja między Warszawą Kiliń- 
skiego i Sierakowskiego, Warszawą 
11 listopada, styczniowego powsta- 
nia i 1901—1907 lat a tą obecną. 

Lekko nosowy, skrzeczący głosik, 
uporczywie powtarzający: „Klara“ 
— budzi mnie z zadumy i do tego 
stopnia intryguje, že obchodzę calą 
Wystawę, aby sp2netrowač, kto tak 
hałaśliwie się przedstawia. 

Sala, poświęcona warszawskim 
ogrodom, rożwiązuje zagadkę. Pomię 
dzy reprodukcjami wspaniałych szty 
chów i obrazów Norblina i Vogla, od 
twarzających dawne, magnackie par 
ki — wśród przemiłych fotosów zwie   

Sz. Biały, Izrael Windlin, Mojżesz Sarapej, 

oraz właściciel „Kawiarni Wschodniej”, 

mieszczącej się obok kina „Pan* przy ul. 

„Wielkiej. Wszyscy — pod zarzutem przek- 

roczenia przepisów dewizowych i przepro- 

wadzenia zakazanej tranzakcji walutowej. 

Akt oskarżenia opowiada, iż przed ban 

kiem Bunirzowicza stale uwijali się jacyś 

podejrzani osobnicy — „czarnogiełdziarze* 

— którzy zatrzymywali klientów banku, 

proponując im tranzakcje na znacznie do- 

godniejszych warunkach. Potajemny bank 

dla dokonywania tranzakcyj walutowych 

mieścił się w kawiarni „Wschodniej”, nale 

żącej do oskarżonego Szera. 

W ten sposób poznali oni przybyłego z 

Ameryki Witalisa Antucha. Na razie sprze- 

dał im 15 dolarów, lecz zapowiedział, że 

lepiej zarobią z chwilą, kiedy wróci z Łot 
wy. 

Istotnie, 26 sierpnia br. wstąpił do cu 

kierni Szera. Ten natychmiast go poznał, 
posłał swego gońca na giełdę i wkrótce w 
lckału zjawili się „czarnogiełdziarze”. W 

chwili wymiany banknotów, do kawiarni 
wpadli wywiadowcy KOP-u i Brygady Kon 
troli Skarbowej, którzy mieli już „Kawiarnię 

Wschodnią* pod obserwacją. 

Antuch Witalis, Windlin i Sarapiej przy 
znali się do winy. Pozostali twerdzili, że są 

niewinni. 

Wyrok we czwartek, 
   

  

(c). 

rząt obecnego Zoo — siedzą na drąż- 
kach dwie żywe papugi. 

Jedna z nich, olśniewająco szkar 
łatna, mieniąca się szafirem o pob- 
łyskach skrzydeł podzwrotnikowych 
motyli — zakrzywionymi pazurami 
drapie się akurat w nasadę sztywno 
rozpostartego ogona i — pobrzęku je 
kajdanami. Zakuto ją, bo fruwa. Jej 
„indywidualność”, narosła przez stu 
letnie życie, przeciwko tej niewoli 
się buntuje. Milczy więc zawzięcie, 
choć umie mówić i pogardliwie zer- 
ka no swoją towarzyszkę, która, choć 
nie skrępowana niczym, ze swej swo 
body nie korzysta zupełnie. Koloryt 
tej drugiej, tak samo jak jej potul- 
ność, musi się starej papudze wyda- 
wać mdły. Druga papużka zała bia- 
ła, tylko pióropusz * nasadę ogona 
ma żółte. Młodziutka, bo zaledwie 30- 
letnia, jest nieruchawa i ospała. Jed 
nak, gdy ocknie się po drzemce — 
gierundywą powtarza własne imię. 

To barwne, skrzekliwe a może 
nawet i niepozbawione purzypadko- 
wej symboliki intermezzo — całko- 
wicie przerzuca mnie w teraźniej- 
szość. Oględziny jej muszę jednak od 
łożyć na inny dzień, bo jest późno i 
Muzeum zamykają. 

Maria Milkiewiczowa. 
  

Pół żartem pół serio 

Coś z psychiatrii 
„DRememtia senilis” 

- Wczoraj p. Wyszomirski, posługując 

się słownikiem prof. Briicknera, był taskaw 

zająć się w „Słowie” etymołogią mego 

nazwiska. 

Rewanżuję się za wyświadczoną mi 

przysługę i sięgam po „Psychiatrię” prof. 

Rosego, by również w sposób maukowy 

zdefiniować ostatnie egocentryczne wynu 

zenia p. Wyszomirskiego na temat jego 

własnej osoby. 

P. Wyszominski w swoich artykułach 

wyznaje: 

„Jestem „gzłowiekiom starszym | mocno 

awym ”... 
z 2 do mnie, widzę wyfažnie, że się 

STARZEJĘ, czytanie bowiem NOWYCH 

autorów męczy i nudzi mię coraz mo<- 

niej”... 
„Nie jestem żółtodziobem. Pięćdziesiąt 

siedm lat dźwigam na karku”... 

Psychiatria zna doskonale te słany. 

Prof. Rose w rozdziale p. t. „Otępienie 

słarcze” („dementia senilis") tak je charak- 

teryzuje: 
„Zmiany wsteczne w mózgu rozwijać 

się zaczynają już w piątym dziesięciole- 

ciu... Jednym z wcześniejszych objawów 

jest niezdolność do przyswajania nowych 

idei (neophobia)... Starzec staje się ego- 
centryczny. Przestaje się interesować ofo- 

czeniem, zwraca nafomiast coraz większą 

uwagą na różne drobiazgi, dotyczące je- 

go osoby. Więcej niż najdonioślejsze wy 
darzenia polityczne, obchodzi go czyn- 
ność przewodu pokarmowego: odchodze- 

nie stołca, wiatry itd. 
Rozwija się upór przy jednocześnie 

zwiększonej  sugestywności,  podejrzii- 

wość, niedowierzanie. Znika zdolność do 
krytycznego myślenia I ocenianła syfuacji 
(niepotrzebne zakupy, głupie testamenty 

przeważnie na rzecz kobiet)... Niedosta- 
teczne engramowanie prowadzi do zabu- 

rzeń pamięci, przede wszystkim co do wy 
darzeń świeżych... Początkowy okres cho 

toby często cechuje wzmożenie popędu 
płclowego, zwłaszcza względem młodych. 
dziewcząt | dzieci. Wzmożenie popędu 
nie zawsze Idzie w parze z dostateczną 

potencją... Pismo starca wykazuje charak« 
terystyczne drżenie”. 

Zestawił 

ANATOL MIKUŁKO. 

Występy J. Ku! T Taka LT 

Dziś o godz. 815 wiecz 

„ADRIENNE” 
Miejski Kom. Obywatelski 

Zim. Pomocy Bezrobotaym 

uprzejmie prosi pp. pracodawców o po- 
trącenie swym pracownikom świadczeń 

na pomoc zimową na dzień 1 grudnia br. 

i przesłanie uzyskanych kwot na konto 

PKO Nr 701.400. 

w Wilnie ma powstać 
ośrodek propagandy 

rumuńskiej 
Bawi w Wilnie od pewnego czesu 

przedstawiciel ambasady rumuńskiej p: 

Giusescu, członek korporacji „Romania“. 

Jak słychać pobyt p. Giusescu w na- 
szym mieście związany jest z projextem 
utworzenia w Wilnie przy konsulacie kró- 
lestwa Rumunii ośrodka propagandy ru- 
muńskiej, 

Na szefa tej placówki w kołach zbli- 
żonych do dyplomacji wymieniają osobę 

p. Giusescu, 

Trasa autobusowa 

° а 1, 
Od 1 grudnia autobusy linii 1 będą 

kursowały normalną trasją, tj. wzdłuż ul. 
Mickiewicza, bez dotychczasowego ob- 

jazdu. 

WŚRÓD PISM 
— Ostatni numer tygodnika „ŚWŁAT* 

ukazał się w potrójnej niemal ebjętości. — 

Jest on w całości poświęcony Warszawie. 

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość stoli 

cy uwypuklona jest w szeregu interesują 

cych artykułów i ilustracyj. Wśród tych 

ostatnich znajdujemy artystów tej miary 

co Cieślewski (Syn) i Stankiewiczówna. 

Wielu dawnych malarzy Warszawy, jej 
pieśniarze, literaci i urbaniści mają wyra? 

swej sztuki i umiłowania stolicy w szeregu 
artykułów i ilustracyj. Na pierwsze miejsce 

wysuwą się drukowany z rękopisu artykuł 

Stefana Żeromskiego, przedstawiający wizję 

przyszłej Warszawy w sposób niemal pro” 

roczy, oraz wiersz Gomulickiego, nigdzie d0 

tychczas nie drukowany, 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 

Teatr Teatr muzyczny „LUTNIA” LUTNIA* Ę 
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Listopad Dziś: An rzeja Ap. 

i Jutro: Natalii M. 

  

  

Wschód słońca — g. 7 m. 19 

Zachód słońca — g. 2 m. 57 

  

Sposirze.enia Zakładu. Meteorologii USE 

W Wilnie z dn. 29.X1. 1938 r. 

Ciśnienie 767 
Temperatura šrednia -- 2 
Temperatura najwyższa -- 4 

w _ Temperatura najniższa -- 1 
Opad 1,2 

Wiatr poł.-wchodni 
Tend.: bar, ciśnienie bez zmian 
Uwagi: Pochmurno, mgła. 

; \ 

WILEŃSKA 

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). 3 

„ Ponadto stale dyžurują apieki: Paka 
(Antokolska: 42); Szantyra (Legionów 10) 
| Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

MIEJSKA. 
— Rocznik 1918 i rocznik 1921. — 

Z dniem dzisiejszym mija termin rejestra- 
cji rocznika 1918. Wszyscy poborowi tego 
rocznika, który dotychczas nie zarejestro- 
wali się w referacie wojskowym Zarządu 

Miejskiego, winni to bezwzględnie uczy- 
nić w dniu dzisiejszym. 

Po tym terminie wszyscy opieszali po- 
borowi pociągani będą do surowej od- 
powiedzialności karnej. Wymierzane będą 
kary grzywny i aresztu. 

Jednocześnie należy przypomnieć, że z 
dniem 1 grudnia referat wojskowy rozpo 
czyna rejestrację mężczyzn, urodzonych 

"w roku 1921. Rejestracja potrwa do dnia 
"31 grudnia rb. włącznie. 

— Dziś posiedzenie Komisji Teatralnej. 
Dziś, 30 listopada o godz. 18 w lokalu 
wydziału uklłury i oświaty Zarządu Mizj- 
skiego odbędzie się drugie z kolei w bie 
żącym sezonie posiedzenie Miejskiej Ko 
misji Teatralnej. 3 

: Na posiedzeniu  omėwione zostaną: 
is терейцаг teatru miejskie- 
99 fa "Pohulance -|- $ргаугу` терениагомуе 
teatry muzycznego „Lutnia”. 

SPRAWY SZKOLNE 

— Wyjazd kuratora do Warszawy. — 
Kurator Okręgu Szkolnego M. B. Godecki 
Wyjechał do Warszawy na posiedzenie 
Państwowej rady oświecenia i zjazd ku- 
rałorów. Zastępować go przez ten czas 
będzie naczelnik wydz. szkół średnich Lu 
bojacki. 

GOSPODARCZA. 
— Podatek drogowy płatny będzie w 

Srudniu. W ciągu grudnia płatny będzie 
nowowprowadzony przez samorząd wileń 
ski t. zw. podatek drogowy. Wymiar tego 
podatku jest już na ukończeniu i w naj- 
bliższym czasie płatnicom doręczone zo- 
słaną wezwania. 

Przypomnieć należy, że podatek płat 
Ny jest w następującej wysokości: 75 proc. 
Podatku gruntowego; 15 proc.—od świa 
dectw przemysłowych i kart rejestracyj- 
nych oraz 3 i pół proc. od podatku od 

__ Nieruz/cmości miejskich. 
Wymiar narazie dokonywany jest za 

į półrocze, poczynając od 1 października 

  

tb. do dnia 1 kwietnia 1939 r. 

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 

— 351 Środa Literacka w dniu 30 listo- 
pada poświęcona będzie pamięci znakomi 
lego poety Tadeusza Micińskiego w 20 
tocznicę 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. 

— „Chemia jądra atomowego, — We 

czwartek 1 grudnia br. o godz. 20 w sali 
Zakładu Biologii USB (Zakretowa 23) odbę 
dzie się zebranie naukowe Polskiego T-wa 

yrodńików im. Kopernika, na którym 

В. prof. dr. Ludwik Wertenstein wygłosi od 

Czyt pt. „Chemia jądra atomowego". Wstęp 

Wolny. Goście mile widziani. 

— Ze Związku Pracow. Skarbowych. 
Dziś, we środę 30 listopada odbędzie się 

NIKA 
w klubie związku (W. Pohulanka 14) kolej 
ny „wieczór dyskusyjny”. Dyskusję na te- 
mał roli i znaczenia inwestycyj zagai mgr. 
Anłoni Lacki. Początek punktualnie o g. 
19. Wsłęp dla członków Związku i wtvro- 
wadzonych gości. 

RÓŻNE 
— „Instytut Germanistyki* — Zamkowa 

10. Nauka języka niemieckiego. Nowe grupy 

od 1 grudnia 1938 roku. 

NOWOGRODZKA 
— Zmiany personalne w starostwie, Do- 

tychczasowy referent społ. polit. p. Stani 

sław Rudnicki-Sipajłło przeniesiony został 

na stanowisko kierownika referatu karnego, 

ny został p. Arczyński z urzędu woj. 

LIDZKA 
— Alarm  przeciwlotnieży,. Odbył się w 

Lidzie próbny alarm przeciwlotńiczy. Już w 

godzinach rannych zabrane zostały od prze 

widzianych abonentów telefonicznych apa- 

raty do dyspozycji komendy miasta. Na uli 

cach ukazali się milicjanci z opaskami na 
rękawach. Wyznaczono przy każdej ulicy 

punkty schronów, prowadzone przez człon 

ków straży pożarnej, drużyny PCK i służbę 

samarytańską. O godz. 18 na sygnał syreny 

pogasły wszystkie światła. Całe miasto tonę 

ło przez pół godziny w zupełnych ciemno 

ściach. Ruch zamarł, gdyż zabłąkanych prze 

chodniów milicja odstawiała do „schronów”. 

Próbny alarm prze: 'włotni 
  

  

iczy wykazał 

doskonałą sprawność organizacyjną. 

— Nowoczesne sklepy przed skwerem w 

śródmieściu. Jatki mie'skie na tymczasowym 

rynku w śródmieściu w Lidzie od strony 

ulicy Pułku Suwalskiego zostały przerobione 

na sklepy. Do istniejącego już sklepu „Bła 

wału Poznańskiego" doszły jeszcze cztery 

nowe, które w najbliższym czasie zostaną 

otwarte. Placyk, na. którym do niedawna sta 

ły dorożki konne, przeobrażono na skwer. 

W ten sposób rozwiązano w najbardziej 

estetycznej formie największą bolączkę Li- 

dy, gdyż płacyk ten uchodził za główny re 

zerwuar Ścieków. Nowocześnie urządzone 

sklepy przyniosą miastu znaczne dochody 

w postaci komornego, gdyż handel chrześci 

jański w śródmieściu intensywnie rozwija 

swoją akcję. 
— USIŁOWALI OKRAŚĆ. SAMOCHÓD... 

W. BIEGU. Gdy wieczorem autokar osobowy 

szczuczyńskiej spółki samochodowej. kur- 

sujący na linii Lida — Wilno zdążał do Li 

dy przez przedmieście Lipówka, zanotowa- 

no niecodzienny wypadek. Podczas biegu 

dwóch młodych ludzi skoczyło na drabin 

kę, wiodącą na dach i odwiązując brezent. 

usiłowało zrzucić znajdujący się na dachu 

bagaż. Gdyby nie uwaga jednego z pasaże- 

rów, złodzieje, z których jeden siedział już 

na dachu, skradliby bagaż wszystkich pasa 

żerów. Gdy autobus zatrzymano, złodzieje 

zdążyli zbiec. Widziano jedynie, że jeden z 
nich miał na głowie czapkę uczniowską. 

| — „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. = 

BARANOWICKA 
— Literackie piątki dyskusyjne P. M. S. 

Od szeregu lat z inicjatywy P. M. S. м Ba- 

ranowiczach urządzane są wieczory dysku- 

syjne tzw. piątki literackie, które odbywa- 

ja się co tydzień w piątek w sali czytelni 

przy bibłiotece P. M. S. w Baranowiczach 

(ul. Ułańska róg Szeptyckiego). Niestety 

miejscowa inteligencja, prócz garstki ama 

torów albo nie wie wcale nic o tych dysku 

syjnych wieczorach '!ub może, co gorsza, 

nie interesuje się. 

Dotychczas na piątki literackie uczęszcza 

zaledwie kiłkadziesiąt osób a referaty i dy- 

skusje są czasami bardzo ożywione i cie- 

kawe. W ostatni naprz. piątek, dn. 25 bm. 

wygłosił odczyt Roman Horoszkiewicz o za- 

gadnieniu szłachty zaściankowej na zie- 

miach wschodnich. Temat może nieco „mu 

zealny“ ale interesujący. 

W następny piątek, dn. 9 grudnia o g. 6 

wiecz. wygłosi z kolei referat p. prof. Rud 

nicki, pt. „Korporacja“. 

— Zebranie organizacyjne nowej spėl- 

we wsi Małachowce odbyło się zebranie 

organizacyjne, zwołane przez Koło Młodei 
  

natomiast referentem społ. polit. mianowa 

dzielni w Małachoweach. W lokalu O. S. P. ; 

"| „KURIER” (4647) 

W ciągu ostatniej kadencji Ra 
dy Miejskiej m. Lidy stan gospodar 
czy miasta podniósł się bardzo zna- 
cznie. W chwili objęcia urzędowania 
przez burmistrza Józefa Zadurskiego 
Lida. pogrążona była po uszy w dłu 
gach. Długi krótkoterminowe sięga- 
ły miliona złotych. Umiejętna polity 
ka burmistrza sprawiła, że w ciągu 
kiłku łat stan zadłużenia zmalał o 
połowę, a w osłatnim czasie zlikwi 
dowany został całkowicie. 

_ W latach od 1934—1937  magi- 
strat wybudował szereg  nowoczes- 
nych jezdni, uporządkował lub wy- 
budował na wszystkich ważniejszych 
ulicach szerokie chodniki, rozszerzył 
elektrownię miejską. Na terenach, 
które nie nadawały się nawet pod 
uprawę ani pod budowę, urządzono 
wielkim nakładem kapitału najlep- 
szy w całej Nowogródczyźnie stadion 
sportowy. W dziedzinie zdrowotności 
posunięcia Zarzadu Miejskiego są rów 
nież celowe. Na pierwszym planie 
ы 

Wsi w celu uruchomienia Spółdzielni Spo- 

żywców. Przybyło przeszło 50 osób, którzy 

wyrazili zgodę na przystąpienie do nowej 

spółdzielni i wybrali zarząd w składzie na 

stępującym: Marzec Józef, zam. w Jastrzem 

blu, Kobuszko Józef i Łajba Józef, obaj z 

Msłachowców. 

Do Rady Nadzorczej weszli: Majdra Jan 

z os. Kliny, Żuk Jan, Zielińska Władysława 

$ inni. 

— Teraz posiedzi dłużej... Do - aresztu 
gminnego w Wolnej przyprowadzono miesz 

kańca wsi Boracin Abromowicza Jana, któ 

ry miał odbyć 1 dzień aresztu. Niestety 

wolna i bujna natura Abromowicza widocz 

nie nieznosiła zamknięcia, gdyż  natych- 

miast rozwalił sufit i wydostał się na wol 

ność. Teraz chyba posiedzi w areszcie dłu- 

| żej... 

MOŁONFCZAŃSKA 

— SALA ŚWIECIŁA PUSTKAMI... Sta- 

raniem TOM odbył się w Mołodecznie 20 

bm. o godz. 12 koncert skrzypaczki E. Umiń 

skiej, oraz pianisty Z. Dygata. Afisze na kil 

ka dńi przed występem doniosły, że zna- 

komita para wirtuozów łaskawie ofiarowała 

dochód z koncertu na cełe organizacji TOM. 

Sława p. E. Umińskiej oraz Z. Dygata, 

jak i niskie ceny biłetów, przemawiały za 

szy na tę „ucztę duchową”, Tymczasem sa 

fla świeciła pustkami, za wyjątkiem pierw- 

szych miejsce. Niejako za usprawiedliwienie 

niestawienia się szerszej publiczności można 

by przyjąć fakt, że z soboty na niedzielę 

odbyły się w mieście w paru punktach za 

bawy taneczne, mimo to zaproszeni goście 

wywieźh niezbyt miłe wrażenie z Mołodecz 

na. 
Tu mała uwaga pod adresem kierownict 

wa imprezy. Czyż nie można było na ten 
dzień ogrzać sali albo ubrać sceny kilima 

mi czy wazonami? Zakryć te nagie ściany, 
odrażający piec? Czyż na tak małe upięk- 

szenie dokoracyjne sceny nie można się by 

ło zdobyć? 

Jaka ocena ze strony znakomitych gości 

nas spotkała można się domyśleć?... Czy to 

wpływa zachęcająco na to, aby tak pierwszo 

rzędne siły na drugi raz nas odwiedziły? — 

Mimo wszystko przemiła para odegrała jesz 

cze na bis kilka utworów znakomitych kom 

| ozytorow, przenosząc słuchaczy w cudow- 

my świat sztuki. 

Obserwator. 

P. S$. Stanowczo miastu brak odpowied 

niej sali teatralnej, nie mówiąc o sali kina, 

które jest ponure. Przecież prawie w każ- 
dym małym miasteczku jest dom ludowy, 

jakaś sala, ogniskująca życie kulturalne mie 

szkańców. 

POLESKA 
| — Teatr Wołyński im. J. Słowackiego w 

Łunińcu odegra 30 bm. (we środę) o g. 20,15 
w Domu Ludowym sztukę „Święty płomień” 

w 3 aktach Sommerset Maugham. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach   
  

  

Dokoła bankructwa banku Bunimowicza 
Ciekawy szczegół rewizji w banku przed 7 miesiącami. 

Na marginesie bankructwa banku Bu- 
kiego wicza opowiadają w sferach kupiec- 
o „ IŁ przed 7 miesiącami w banku Bu- 
"mowiczą odbywała się rewizja komisji 
ontrolnej. Rewizja siwierdziła deficyt. 
Śwczas komisja wezwała T. Bunimowi- 

  

Straty prowincli 
cza 1 poradziła mu ogłosić upadłość, by 
nie dopuścić do większej katastrofy. Bu- 
nimowicz odpowiedział wówczas, że za- 

j nim żyje, bank jego nie zbankrutuje. Stary 
| bankier dotrzymał słowa. Upadłość banku 
! ogłoszono istotnie dopiero na drugi dzień 

po jego fragicznej śmierci. 
Opowadają również, że wielkie straty 

z powodu bankructwa banku Bunimowicza 
poniosła prowincja. Jeden fylko z kupców 
pobliskiego miasteczka miał na koncie 
fego banku... 350 tys. zł. 

tym, że całe kulturalne Mołodeczno pośpie 

Bilans gospodarczego dorobku Lidy | 
| wspomnieć należy budowę targowicy 
| za miastem, przeniesienie głównego 
rynku z śródmieścia do Nowej Lidy, 
przystąpienie do budowy okręgowej 
przetwórni mięsnej i rzeźni z nowo 
czesną chłodnią, oraz rozpoczęcie bu 
dowy Ośrodka Zdrowia, który swym: 
wpływami obejmie nie tylko miasto( 
lecz i okoliczne gminy wiejskie. 

W dziedzinie oświaty postęp jest 
również nie mniejszy. Na Słobódce 
wybudowano olbrzymi gmach szkol- 
ny, rozwiązując tym najbardziej palą 

ce zagadnienie szkolnictwa powszech 
nego na przedmieściu, zreorganizo- 
wano i rozszerzono stojącą na 4 miej 
seu na ziemiach półn.-wschodnich bi 
bliotekę miejską wraz z czytelnią. 

Tych kilka faktów świadczy wy- 
mownie o dorobku, jakim się szczy- 
cić może burmistrz miasta. Żadne in 
ne bowiem miasto w Nowogródczyź- 
nie za kadencji jednego burmistrza 
nie osiągnęło nawet połowy tych wy 
ników. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— „Mariella* w Teatrze na Pohkulance. 

Dziś, w środę dn. 30 listopada o godz. 20 

powtórzenie cieszącej się niesłabnącym pe- 

wodzeniem sztuki Keith Winter „Mariella* 

w reżyserii dyr. Kielanowskiego. 

— Jutro, w czwartek dn. 1 grudnia o g. 

20 „Mariella“, 

— „Sędzia z Zalamei* — najbliższą pre 

sie wejdzie na repertuar Teatru Miejskiego 

świetna komedia Calderona „Sędzia z Za- 

lamei". Barwne to widowisko oparte na wzo 

rach komedii dell'arte będzie pierwszym 

przedstawieniem stylowym w tym sezonie. 

Tytułową rolę kreuje ulubieniec publiczno 

$ci wileńskiej p. Leon Wołłejko. Przygoto. 

wuje sztukę seżysersko dyr. Kielanowsk*. 

— Występ świetnej pianistki Agi Jam- 

bor w Teatrze na Pohułanee. Dnia 5 grud- 

nia o godz. 20 wystąpi z koncertem — świa 

towej sławy pianistka Agi Jamhor — odby 

wająca obecnie triumfalne tournee po Eu- 

ropie. Na bogaty program koncertu złożą 

się utwory: Bacha, Liszta, Strawińskiego, 

Debussy'ego, Chopina i innych. 

TEATR MUFYCZNY „LUTNIA*. 

„ — Występy J. Kulczyckiej. „Adrienne“, 

Dziś najnowsza operetka „Adrienne* z Kul 

czycką i Halmirską w rolach głównych. 

Na specjalną uwagę zasługuje w tej prze- 

pięknej operetce muzyka oraz 

— Jutro raz tylko grana będzie po ce- 

nach propagandowych „Krysia Leśniczan- 

ka“. 

— „Ogniem i mieczem* dla młodzieży 

szkolnej, — Bohaterska legenda naszej hi- 

storii XVII stułecia, zobrazowana w widowi 

sku „Ogniem i mieczem* — ukaże się w 

niedzielę najbliższą na przedstawieniu dła 

młodzieży o godz. 12 m. 15. 

— Zespół baletowy T. Wysockiej w Lut- 

ni, — Miłośnicy choreografii mają możność 

zapoznać się z kreacjami zespołu bałetowe 

go Tatiany Wysockiej, który wystąpi w Te- 

atrze „Lutnia* dwukrotnie 6-i 7 grudnia — 
W programie regionalny balet „Iuria“ — ob 

rzędy i tańce Wileńszczyzny, oraz divertis 

sement baletowe, składające się z 16 nume- 

rów. 
Bilety już są do nabycia w kasie Teatru 

„Lutnia“. 

Teatr m. NA POHULANCE 
1 5 Dziś o codz. 20-tej 

[i „MARIELLA” 

Podawał się 
za wywiadowcę 

W knajpie przy ulicy Skopówka został 

wczoraj w nocy zatrzymany pewien osob. 

mik, który podając się za Karola Adamskie 

go wszczął awanturę z właścicielem knajpy, 

za to, że ten zażądał od niego uregulowa 

nia rachunku w wysokości 13 zł. 50 gr. — 

Adamski zagroził właścicielowi restauracji... 

aresztowaniem, twierdząc, że jest wywiado 

wcą Wydziału Śledczego. 
Właściciel restauracji zaałarmował jed- 

nak policję i rzekomego wywiadowcę aresz 
towano. 

Zawinił tylko 15-'etni 
W związku z zatrzymaniem 15-letniego 

Tadeusza Idziaka, który przybył do Wilna, 
mając ze sobą 33 dolarówki i 2 tys. zł 
w gołówce — dowiadujemy się, że wczo- 
raj przyjechał do Wilna ojciec nieletniego 
defraudanta, na prośbę którego Tadeusza 
Idziaka zwolniono. Brat Tadeusza, Ryszard 
jak się okazało, nic wspólnego z tym przy 
właszczeniem nie miał. 

15-letni Tadeusz Idziak zdążył już wy 
dać 1800 zł. 

  

  

  

  

mierą Teatru Miejskiego. Już w krótkim cza: 

wystawa 
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RADIO 
ŠRODA, dnia 30 lisiopada 1938 r. 

6,57 Pieśń poranna. 7,00 Dziennik pora4 

my. 7,15 Muzyka z płyt. 6.00 Audycja dla 

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

ka popularna. 8.50 Odcinek prozy: „Słupy, 

ogniste" — fragment z powieśći Poli Goja 

wiczyńskiej. 9,00—11,00 Przerwa. 11,00 Au: 

dycja dla szkół, 11,25 Muzyka hiszpańska: 

11,57 Sygnał czasu i hejnał 12,03 Audycja 

południowa. 13,00 Wiadomości z miasta i 

prowincji. 13,05 Chwiłka 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 dla dzieci. 15,30 

Muzyka obiadowa w wyk. Orkiestry Rozgło 

šni Wileńskiej. 16,00 Dziennyk popołudnio 

wy. 16,05 Wiadomości gospodarcze. 16.20 

Dom i szkoła: „Z wydawnictw 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 minusy 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 literacki. 22.00 Koncert wie- 
tzorny. 22,55 Rezerwa programowa. 23,00 

Ostatnie wiadomości i komunikaty. 23.06 

Zakończenie programu. 

CZWARTEK, dnia 1 grudnia 1938 r. 

6,57 Pieśń poranna. 7,00 Dziennik poran 

ny. 7,15 Muzyka z płyt. 8,00 Audycja @а, 

szkół. 8,10 Program na dzisiaj. 8,15 Muzyka 

popularna. 8,50 Odcinek prozy: „Słupy og 

niste*" — dok. fragmentu z pow. Poli Goja 

wiczyńskiej. 9.00—11.00 Przerwa. 11.00 Au- 

dycja dla szkół. 11,25 Z oper niemieckich. 

11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 Audycja 

południowa. 13,00 Wiadomości z miasta i 

prowincji 13,05 Orkiestra Bernharda Fite z 

udz. Lucienne Boyer — piosenki. 14,00% 

15,00 Przerwa. 15,00 „Świat w lokorach* — 

pog. dła młodzieży wygłosi Wanda Boyć. 

15,15 Kłopoty i rady: „Andzia dziękuje za 

służbę" — audycja. 15,30 Muzyka obiadowa. 

16,00 Dziennik popołudniowy. 16,05 'Wiado 

mości gospodarcze. 16,20 Z życia robolnika 

— odczyt dła młodzieży licealnej. 16,40 Reci 

tal fortepianowy Józefa Śmidowicza. 17,10 

Zwiedzamy atom — pogadanka. 17,25 Muzy 

ka norweska. 17,45 Kupiec a turystyka — 

: pog. 17,55 Informacje turystyczne. 18,00 Prze 

gląd prasy sportowej. 18,05 Utwory skrzyp- 

cowe w wyk. Wandy Halka-Ledóchowskiej. 

18,20 Skrzynkę ogólmą prowadzi Tadensz 

Łopalewski. 18,30 Życiorysy instrumentów 

muzycznych: „O dziadku klawesynie i jego 

wnuku fortepianie" — gawęda Zofii Ławę 

skiej. 19.00 Koncert rozrywkowy. 20,356 Au- 

dycje informacyjne. 21,00 Rozwój przedsię 

biorczości prywatnej — odczyt. 21.10 Reci; 

tal $piewaczy Ignacego Dygasa (tenor). = 

21,30 Pochodnie wiekėw: „Grzegorz УН“ — 

audycja. 22,00 Co interesuje stuch-czy — 

pogadanka muzyczna Adama Wyleżyńskie 

go. 22,10 Koncert Orkiestry Rozgłomi Wil. 

pod dyr. Wł. Szczepańskiego. 23.00 Ostatnie 

wiadomości i komunikaty. 23,05 Koncert 

muzyki polskiej. 23,55 Zakończenie progr. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

| Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

  

   
Telefony w pokojach. Winda osobowa    

Uięcie włamywacza 
"wczoraj przeprowadzono rewizję w 

melinie złodziejskiej Małachowskiego w 

rejonie Nowego Światu. Podczas tej re- 

wizji areszfowany został włamywacz 
Szczygryn, przy którym znaleziono rze 

czy, pochodzące z kradzieży. 

Z teki policyjnej 
Zatrzymano dwóch 134etnich chłopców, 

którzy dokonali drobnej kradzieży -w podwó 

rzu domu nr. 8 przy ul. Zawalnej. 

Maria Gryszkiewicz (3 Maja 15) zameł- 

dowała, że dozorca domu, w którym zamie 

szkuje, skradł na jej szkodę psa „wilka”, 

wartości 50 zł. | 

W lokalu Opieki Społecznej Zarządu Miej 

skiego podrzucono wczoraj troje dzieci: — 

10-letnią Janinę, 7-letnią Franciszkę oraz 

3 letniego Czesława Taraszkiewiczów. 

W Burbiszkach jeden z robotników, 
znajdujący się na wzniesieniu, wypuścił z 

rąk łom, który trafił w nogę innego robot 

nika, Jerzego Zelwisa. Zełwis dozmał zła 

mania nogi. 

Afanazy Lepieszeń ze wsi Żyłszki, gmł 
ny podbrzeskiej zameldował, że w chwili, 

gdy przejeżdżał wozem ulicą Kalwaryjską, 

skradziono z jego furmanki 2 kury, koguta, 

worek owsa, wartości 20 zł. itd. 
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KURJER SPORTOWY 

Sport w kilku wierszach 
W Torquay odbył się mecz tenisowy 

między przedstawicielami międzynarodo 
wych klubów tenisowycm Francji i Anglii. 

Zwyciężyli Francuzi w słosunku 10:5. 
* * * 

W drugim dniu ogólnoniemieckich za- 
wodów pływackich w Dreznie, zorganizo 
wanych celem sprawdzenia formy czoło- 
wych zawodników, padły wyniki: 

200 m dow. — () Plath 2:15,9 min, 

2) Arendt 2:19 min. 
100 m grzb. — 1) Schlauch 1:09, 8 

mi 1. 
200 m klas. — 1) Heina 2:40, 9 min., 

2) Bolke 2:40,9 min. 

100 m dow. pań — 1) Polalc« 1:09,5 
min. 

200 klas. — 1) Wollschlaeger 3:04,6 
min. 
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Szwedzki Związek Hokeya Lorodego 
posłanowił nie obsyłać mistrzostw świata 
1939 r. Decyzją swą Szwedzi motywują 
lym, že nie posiadając sztucznego toru 
lodowego, nie mogą uzyskać niezbędnej 
kondycji technicznej. 

Olimpijski turniej hokeja lodowego w 
r. 1940 zostanie jednak przez Szwecję 
obesłany. 

3%. 
Finlandzki Związek Piłki Nożnej zaan- 

gażował na trenera p. Obiłza, który grał 
na lewym skrzydle w reprezentacji Wę- 
gier. 

38.4 

Australijski Związek Tenisowy opubli- 
kował klasyfikację listy czołowych swoich 
tenisistów i tenisistek. 

Listę otwiera Bromwich, 2) Ouist, 3) 
Mc Grath, 4) Jeck Crawford, 

Lsta pań — 1) Coyne, 2) Steenson, 
3) Hopman, 4) artgan. 
Kas A й о* 

W dniu 7 grudnia br. w Glasgow od- 
będzie się międzypaństwowy mecz piłki 
nożnej Szkocja — Węgry. 

* * 

Dziewięć międzypaństwowych  spot- 
kań zakontraktowano juž dla piłkarskiej 
reprezentacji Niemiec, a mianowicie: 

29 stycznia w Brukseli — Niemcy — 
Belgia, | 

26 marca we Włoszech — Niemcy — 
Włochy i Niemcy — Luksemburg w Luk- 
semburgu, 

23 kwietnia w Paryżu — Niemcy — 
Francja, 

22 czerwca w Oslo — Niemcy — Nor- 
wegia, 

25 czerwca w Konehadze — Noemcy 
—Dania, 

27 sierpnia w Stokholmie — Niemcy— 
Szwecja, a 

"15 października w Jugosławii — Niem 
cy — Jugosławia oraz Niemcy — Szwaj- 
caria w Szwajcarii, 

R” 

Bokserska reprezentacja Szwajcarii na 
mecz z Polską w Warszawie wysłąpi w 
nast. składzie: Wiget, Meyer, Zartlūch, 
Griek II, Jūni, Schrorer, Suter i Schlneg- 

ger. 

Odpowiedzi Redakch 
—-P. A. H. Są sprawy o wiele pil- 

niejsze i dla „godności narodowej“ 
pożyteczniejsze niż burzenie cer- 
kwi w Wilnie, chociażby one stały na 
najbardziej widocznych miejscach i 
nie były wcale uczęszczane przez nie 

licznych prawosławnych. 
Przybysza do Wilna, który nam 

wymyśla od „moskaluszkėw“, uwa- 
żając widać siebie za jakiegoś Polaka 
wyższej kategorii, możemy tylko za- 

pewnić, że rosyjski rząd carski nie 
porywał się na burzenie kościołów, 
a jedynie zabraniał nam Polakom - 
katolikom remontować stare i wzno- 
sić nowe kościoły, kaplice i krzyże. 
Uważaliśmy to wówczas za szczyt 
ucisku. 

Czyżby autor artykuliku „Gdzież 
godność narodowa*? nawołujący do 
burzenia cerkwi w Wilnie, naprawdę 
do tego stopnia nie wiedział, gdzie 
ona jest ta godność narodowa, że 
nas śmie namawiać do prześcignięcia 
„moskaluszków* w ich niecnych me 
todach ucisku. 

— P. Aleksandrowi K. w Łowce- 
wiezach. O współpracę prosimy, z na 
desłanego jednak artykułu nie mo- 
żemy skorzystać. 

PDUBGDTO EPE ID   Popierajele Przemysł Krajowy! | 
DDD: 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

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

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

Centrala. 

EEE Peri 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* 

„KURIER” (4647) 

Aresztowanie kupca 
dod zarzutem przywłaszczena 2000 złotych 

Został wcozraj aresztowany znany w 
Wilnie kupiec M. Manczyński. Aresztowa 
nie jego nastąpiło wskutek skargi, złożo- 
nej w polcji przez właścicieli wielkiej wi- 
leńskiej wytwórni rękawiczek b-ci Gelle 
rów, którzy oskarżyli go o przywłaszcze 

  

RESTAURACJA 
WINIARNIĄ 

nie na ich szkodę sumy ponad 2 tys. zł. 
Pieniądze te miał Manczyński zainka- 

sować na rzecz firmy a confo zamówień 
od szeregu firm bydgoskich, poznańskich 
I ostrowskich 

  

„Dworek KreSowy'* Tason 2» 
zaprasza na wielkie wieprzobicie w dniach 30.XI. I 1.XII. r. b. 
Podawane będą: Mięso z kotła z chrzanem — Kaszak, bulczanka własnego wy= 
robu — Biała kiełbasa z kapustą — Golonka po poznańsku — Noga wieprzowa 

po bawarsku — Peklówka z grochem i t. p. 

Dobrze pielęgnowane napoje. 

PAN | 
  

Dziś. 

Wieczorem koncert. 

  

Piękny dramat miłosny 

STRACHY 
BODO, Karwowska, Andrzejewska, Węgrzyn, Cwiklińska, 

Woszczerowicz i in. Nadprogram: DODATKI 
  

HELIOS Dziś. Monumentalny film. Największa atrakcja doby obecnej 

"EnloS| żebrak w purpurze 
Wersja dramatyczna fllmu o Franciszku Viilonie, królu żebraków. Gigantyczny fllm reż. 
Franka Lloyda. — Ronald Colman, Frances Dee, Henry Wilcovon. — Niezliczone tłumy 

Nadprogram: Atrakcje I aktualla 
  

statystów, — 

Chrześcijańskie kino Reprezentac. 
film polskiej 

SWIATOWID | produkcji 2 В @) # ЛА << 
wg Stefana Zeromskiego. — Rekordowa ob ada: Eichlerówna, Želichowska, Zacharewlcz 

Jaracz, Samborski, Stempowski, Cybulski, Znicz. 
Początki seansėw o godz. 4-eį, iw niedziele i šwieta od godz. 1-ej 

  

Giełda zbożowo-towarowa 

i Iniarska w Wilnie 
z dnia 29 listopada 1938 r. 

Ceny za towar średniej handlowej ja- 

kości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 

'-€o wag, st. zał.) Ziemiopłody — w ładun* 

kach wagonowych, mąka | otręby—w mniej- 

szych ilościach. W złotych» 

  

Żyto I stand. 696 g/l 14.— 14.50 

LS оее 1370 14— 
Pszenica I „ 748 „ 18.75 19,25 

i 022263 18.25 18.75 
Jęczmień I „678/673, (kasz) — — — 

CJ: 260000 „14255 1415 
„ M |, 6205, (past) 1375 14.25 

Owies I „ 468 „ 1525 715200 

- I „465. E 
Gryka „ 630 ‚ 16.— 1650 

” „ 610 » 1550 16— 

Mąka żytnia gat I 0—50% 29 — 29,50 

St „ 10—55% 27— 27.50 
” ” „П 50—65% > = 

° „ razowa do 95% 20,— 21.— 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 3675 37.50 
e s. » I-A0—65% 3550 36— 
„ . »„ II 35—65% — — 

” „ „ II-A 50—65% — = 

zę „ Ш 65—70% 1875 19,25 
„ »  pastewna 15.— 15.50 

„ ziemniaczana „Superior* 3350 34.— 

° „ „Prima“ 32.50 33— 

Otręby żytnie przem stand. 9.25 9.75 

Otręby pszen. śred. przem.stand. 9.75 1025 
Wyka 17.— 17.50 
Łubin niebieski 9.— 9.50 
Siemię Iniane b. 90% f-co w. 9,2. 45.— 45.50 

Len trzepany Wołożyn 1560.— 1600.— 
s ° Horodziej 1860.— 1900.— 

* w Traby 1540.— 1580.— 

у s Miory 13i0.— 1350.— 

Len czesany Horodziej 2130,— 2170— 

Kądziel horodziejska 1560,— 1600.— 

Targaniec moczony 650.—  690.-— 
ы Woložyn 820.— 860— 

górnośląski 
w ĘGI EL pierwszorzęd, 

jakości 

koncernu „PROGRES*, Katowice 

wagonowo i tonowo w szczelnie za- 
mkniętych i zaplombowanych wozach 

poleca firma 

M. DEULLE"C" 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811. 

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

Ceny konkurencyjne. 

HBO 

LOKALE 
POTRZEBNE 2 pokoje w śródmieściu. 

Oferty w Adm. sub „Solidny“,   

W jaki sposób dostać posadę 
W dzisiejszych ciężkich czasach na każ- 

dą posadę czekają tysiące wykwalifikowa- 

nych osób. Kto pracę najłatwiej zdobywa. 
Kwestią tą zainteresował się amerykański 

Instytut Psychologii Stosowanej, poddając 
badaniom kandydatki na maszynistki biuro- 
we i te, które posady zdobyły. Okazuje się, 
że nie decydują walory zawodowe, tylko 

wygląd zewnętrzny. A o wyglądzie decy- 
duje przede wszystkim cera. A nie ma dob- 

rej cery bez nieporównanego pudru Forvil. 
Tak samo każda wytworna i pragnąca mieć 
w życiu powodzenie kobieta musi używać 
wody toaletowej światowej marki Forvil — 
5 Fleurs. (ARP). 
  

Przetarg 
Urząd Wojewódzki Wileński (Wydział 

Pracy, Opieki i Zdrow'a) ogłasza przetarg 
nieograniczony na dostarczenie maszyny do 
prania i wirówki do odwadniania bielizny 
dla Szpitala Państwowego w Głębokiem. 

Oferty na dostawę sporządzone zgodnie 

z $8 19—22 Rozporządzenia Rady  Mini- 

strów z dm. 29. I. 1937 r. o dostawach na 
rzecz Skarbu Państwa (Dz. URP Ni. 13, 
poz. 92), należy składać do Urzędu Wojewó 
dzkiego (ul. Magdaleny Nr. 2) pokój Nr. 6 
do godz. 9 dnia 15 grudnia 1938 r. 

©О warunkach przetargu można się do- 
wiedzieć oraz otrzymać szczegółowe wez- 
wanie do składania ofert w Wydziale Pra- 
cy, Opieki i Zdrowia Urzędu Wojewódzkie- 
go. (pokój Nr. 14) w dniach powszednich 
od godz. 10 do 12. . 

Urząd Wojewódzki zastrzega sobie pra 
wo wyboru dostawcy niezależnie od wyni- 
ków przetargu oraz prawo» całkowitego unie- 
ważnienia tegoż. 

Za Wojewodę 
Dr M. Przyalsowski 

Inspektor Lekarski. 

  

Najstarsza w Wilnie firma 
trykotarzy 

S. SKOLSKI 
dawniej BEOCH 

zawiadamia Sz. Odbiorców z Wilna 
i prowincji, by nie szukali firmy na 
ul. Straszuna 6 albo na Wileńskiej 16, 
gdyż firma mieści się obecnie tylko na 

Rudnickiej 17 
jest zaopatrzona w najnowsze, naj- 

modniejsze wyroby trykotażowe, 
posiada duży wybór koszul męskich, 

krawatów | t£. d. 

  

KAAAŁAAAAAAAAAAŁAAAŁAAŁ. 

PRACA 
*Y*" """WYYTYTYYTYTYWYWYY" 

DO GOSPODARSTWA na wsi potrzebna 
panna od zaraz oraz od 25.XII ekonora. 
Mickiewicza 31/4, 

    

LAMA, 
Na LE 

  

  

  

  

C6/INS | 
  

w najlepszym i najnowszym 
swoim przebojowym filmie 

Jutro premieral 

Nieodwołalnie ostatni dzień. 

Najmilsza dziewczynka na świecie 

SHIRLEY T 
„SŁOWICZEK* 

EMPLE 
  

Arcydzieło wg powieści Fannie Hurst p. t. 

Cztery córki 
Perła świat. kinematografii, która jest doniosłym wycz, sztuki filmowej 

  

Dziś. Kino BRARS 

PIEKŁO SAHARY 
Imponujące sceny walk na pustyni. Chorobliwa miłość Europejczyka do jednej białej ko* 

biety, rzuconej na pastwę namiętności garstki mężczyzn 

KINO 

Rodziny Koleiowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

Chluba kinematografii francuskiej. Arcydzieło 
na miarę „Bengali“. 
i przy pomocv francuskich wojsk kolonialych 

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

-— UBÓ 
z Martą Eggerth w roli głownej. | 

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

SSTWIANA 

Film zrealizowany pod protektoratem 

Rewelacyjna obsada: Albert Prejean, Pierre 
Renoir, J. L. Barault oraz Ketti Gallian 

  

OGNISKO | 
Dziś. Dramat ludzi teatru 

Nadprogram: URÓZMAICONE DODATKI. 

е 

      

     

  

ie: 
BEA RAZ! BIENIE 
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW; 

ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW 2n.asx. 2 „ KOGUTKIEM“ 

SDYżŻ SĄ JUŻ NAŚLADOWNI 

ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „MIGRENO-NERVOSIN* 
TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

TOREBKACH mosuczyce. 

Przetarg 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 

w Wilnie ogłasza nieograniczony pisemny 
przetarg ofertowy na froterowanie podłóg 
o ogólnej powierzchni 3750 m. kw. w 120 
pok. Gmachu Dyrekcji OKP w Wilnie przy 
Słowackiego 14/12 w 1939 r. 

Wszelkie informacje dotyczące powyższe 
go przetargu można otrzymać w Admini 
stracjj Gmachu Dyrekcji, pokój Nr 6 w dni 
urżędowe w godzinach od 10 — 13. 

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Wilnie. 

RÓŻNE 
WYTYYYYYYYYYYYYYYYWYY 

POSZUKUJĘ wspólnika do b. dobrego 
interesu. Oferty do Administracji „Kurjera 
Wileńskiego" pod „Kapitał”. 

  

  

    

ZGUBIONĄ LEGITYMACJĘ uczniow- 

ską na r. 1937/8 gimnazjum Słowackiego 
i Miekiewicza na nazwisko Jana Józefa Wa- 
silewicza unieważnia się. 

  

| MAŁAAAŁAAŁAŁAŁAAŁAAAŁAAAŁ 

Kupno i sprzedaż 
www" r УУ 

KUPIĘ kilka uli z pszezołami. Oferty 

do Administracji „Kurjera Wileńskiego" pod 

„Kupno”. . : : 

    

  

MŁODA osoba poszukuje posady gospo- 
dyni do osoby samotnej lub do bezdzietne- 
go małżeństwa, ul. Prosta 25—1. 

  WYŻŁA niemieckiego (duży, wiek 8 m:e- 
sięcy) sprzedam z powodu wyjazdu. Ul. Kał- 
waryjska 11—4 (godz. 15—20). 

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

  

  

  
Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o Z-eje 

AAAAAAAAAADADAAAAADDADAŁAAD RDAAADADANAA EE 

LEKARZE 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, skórne i moczopłciow% 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godzi 

9—13 i 3—8. 

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narzą” 
dów moczowych. od godz © -1 i 58 w. 

powrócił 

DOKTOR 

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

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 

AAAAAŁADAŁAADAŁAAAKAADAŁAAAAAAAAAAAŁAŁAŁAĆ 

AKUSZERKI 
wyr” 

    

  

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecž 
— ul. Jakuba Jasińskiego la—R%, róg uk 

3-go Maja obok Sądu. 

Nauka i Wychowanie, 
KURSY korespondencyjne: 1. Ogólno* 

kształcący (zakres gimnazjum i liceum). 2 
Handlowy (buchalteria, skarbowość i t. d.)“ 
3. Języki obce (angielski, francuski, nieme” 

cki, włoski). Opłata 5—10 zł. miesięcznie" 

Zapisy listowne (ze znaczkiem na odpo, 
wiedź): Adrainistr. „Kur. Wil.* sub „Kursy 

      

     

   

  
  

PYYYVYYVYWYWYYYYYYY O 

NOWOGROOZKIE 
TVVVVYVVVYVVYVYVVYVYVYVYTTVYVVYVYTYVYY 

SZCZUCZYN NOWOGRODZKI. Poszukt! 
je się dzierżawcy bufetu Klub „Ognisko* " 
Szczuczynie. Warunki są do omėwienia. BW 
fet do wydzieržawienia zaraz. 

  

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 
Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 
Wileńska 42, tei. 96; Brześć n/B., ul. Pierac- 
kiego 19, tel. 224; Pińsk, Dominikańska 40. 

Przedstawicielstwa; Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- 
no — 3 Maja 6, Suwałki — Emili Plater 44, 
Równe—3 Maja 18, Wołkowysk—Brzeska 9/1 

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 

    Z, OOO RA R 

Druk. „Znicz, Wilno, ul, Bis 
AaLiOTEKĄ X 

«w Wilnie. J 
=, 

Av 

Xe. wrópiesć 

Sp. Z 0. 0, 

   

    

Baudurskiego Ža tel, 3-40 чЧоса, и E. Kotlarewskiego, Wileńska 

CENY OGLOSZEN: 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-łamowy, za tekstem 10-lamowy 
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.      

EE 

  

> Redaktor odp. Zbigniew Ciešlik  


