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Jest takie powažne miasteczko w 

powiecie stołpeckim. Nazywa się Mir. 

Duże i malowniczo położone. Miaste- 

czko starożytne. W wagonach wiszą 

fotografie zamku mirskiego. Okolice 
Mira należą do najbogatszych rolni- 

_ czo w woj. północno-wschodnich 

_ Stąd od dawien dawna wielkie zna- 
_ Czenie gospodarcze i handlowe Mira. 

Jeden z największych ośrodków han 

_ dlu zbożowego i innymi ziemiopłoda 

2 mi; jeden z największych rynków ko- 

Ni — przyjeżdżali tu jeszcze w cza- 

sach przedwojennych kupcy z zagra- 

nicy na wielkie doroczne rynki koń- 

skie; ośrodek handlu trzodą i bydłem 

Po 200 i 300 km jeżdżą rolnicy z woj. 
Wileńskiego i nowogródzkiego na ryn- 

lub znane z mleczności krowy: miran- 

ki. Słowem, dzięki sprzyjającym wa- 

runkom naturalnym i rozumowi 

na miasto wybrali — Mir jest predy: 

ponowany na wielki ośrodek han 

- Nie... 

Rzeka Miranka, niestety, spławna 

mie jest, drogi wodnej nie ma. Kolei 

/ też nie ma. Najbliższa stacja kolejo- 
|| Wa to Horodziej odlegly o 16,km. Bli- 

*sko właściwie. Coś jak z Bielan do 
Mokotowa. Mir z Horodziejem łączy 

"trakt. Naturalnie  „„Jekatierinskij". 
Stare brzozy w 4 rzędy strzegą szero- 

Kiej drogi. Krajobraz melancholijny 

I malowniczy. Przez rok cały po trak 

Cię ciągną w obie strony nieraz całe 

* labory furmanek. Jedzie do Horodzie 

JA żyto, pszenica, jęczmień, peluszka, 

Wyka, jadą. Świnie, gęsi, jaja, Sery 
_ litewskie, a z Horodzieja maszyny * 

-tarzędzia rolnicze, manufaktura, ga- 

Janteria, cement, nafta, želazo. Wia- 

domo wielki rynek i pojemny rynek. 
A jest jeszcze jedna ważna droga. 

Mira do Stołpców. Po tej drodze jadą 

ludziska do starostwa, do sądu, do 

Urzędu skarbowego, czasem jedzie sa- 
Mmochód urzędowy z Nowogródka czy 

że Stołpców. Droga do miasta powia- 

łowego. Niby to taka sama jak do Ho- 

Podzieja a jak zupełnie inna. Tamią 

drogę torowało setki lat życie a tę 

drogę toruje, jakby tu powiedzieć: 

Potrzeba urzędowa. 

I tak się już ułożyło w Mirze, że 

" łarąz za miasteczkiem rozchodzą SiĘ 

; gi každa w swoją stronę: droga 505 

Podarcza i droga potrzeby urzędowej. 

Przed 20 laty obie drogi były grun- 
łowe. To znaczy, że przez 4—6 mie- 

sięcy w roku nie warto było próbo- 
Wąć nawet jechać. Chyba do doktora 

W nagłym wypadku, jak wszystko je- 

no nic do stracenia nie ma. No i 

Drzeszło 20 lat. XX jak teraz stoi na 

Placu w Warszawie. I któż zgadnie, 

tórą droga doczekała się pierwsza 

ardej nawierzchni? Właściwie py- 

Anie jest czysto retoryczne. Coš tak 

znana szarada: pierwsze — kroko, 

drugie dyl, zjadł Murzyna, wsko- 
ył w Nil. 
t Tak więc w dalszym ciągu tabory 
įr Manck przebywają przestrzeń 16 
lometrów w 6 godzin. W dalszym 
lągu przewóz 100 kg towaru z Mira 

e. i Horodzieja kosztuje o 30 gr prze- 
€tnie drożej niż taki sam kawałek 
e ale szosą z Horodzieja do Nie- 
2 W dalszym ciągu groźna w 

Mż symbolicznej potędze połyskuje 

ja ajaymi okami ku niebu, niezisz- 
+ ha, odwieczna, wszechmocna — 
Rt pod Simakowem. Na pół drogi 

nie tra do Horodzieja. Kałuża, która 
t A. brzegów. Prawdopodobnie dla 

nie ma ich bo leży przy brzegu 
/ Powiatów: stołpeckiego i nieświes- 

(Dokończenie na str. 2) 

Stanisław Perzanowski. 

ki mirskie by kupić dobrego konia 

Pradziadów, którzy mądrze miejsce ; 

    

dlowy i rolniczo-przemysłowy, gdyby E! 

- 

  

WILNO, płątek 2 grudnia 1938 r. 

KURJER WILE 
Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

Pismo nie jest dałowane naprzód 

Cena 15 sr 

   

  

Kałuża 
Kia OW SS 

Nowe projekty ustaw wmiesione deo Sejmu 

WARSZAWA, (Pat). Do Sejmu wpłynął rządowy „projekt ustawy 
O DOTACJACH NA RZECZ FUNDUSZU OBRONY NARODOWEJ I O IN- 
WESTYCJACH Z FUNDUSZÓW PAŃSTWOWYCH w okresie od dnia 1 
kwietnia 1939 r. do dnia 31 marca 1942 r. 

Artykuł pierwszy tego projektu brzmi: w okresie od dnia 1 kwiet- 

nia 1939 r. do dnia 31 marca 1942 r., rząd będzie czynił w miarę uzyskiwa- 

nia pokrycia wydatki: 

1) Na dotacje na rzecz Funduszu Obrony Narodowej, utworzonego 
dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1936 r. do wy- 
sokości zł 1.200.000.000 

2) na następujące cele inwestycyjne: 

a) na elektryfikację kraju w wysokości 70.000.000 zł 
b) na gazyfikację kraju w wysokości 30.000.000 zł 
©) na inwestycje morskie do wysokości 15.000.000 zł 

‘) na budowle wodne śródlądowe do wysokości 75.000.000 zł 

*)] na melioracje wodne w rolnietwie do wysokości 30.000.000 zł 

i) na inwestycje związane z usprawnieniem obrotu 
artykułami rolniczymi do wysokości 15.000.000 zł 

£) na budownictwo państw. do wysokości 50.090.000 zł 
h) na inwest. przedsicębiorstwa państw. „Polskie Ko 

  

leje Państwowe* do wysokości 210.000.000 zł 
i) na inwest. przedsięb. państw. „Polska Poczta, Te- 

legraf i Tełefon* w wysokości : 45.000.000 zł 

į) na budowę i utrzymanie dróg i mostów z pań- 
stwowego funduszu drogowego do wysokości 200:000.000 zł 

k) na budowę i pomoc kredytową i inwestycyjną z 
funduszu obrotowego reformy rolnej de wyso- 

kości 60.000.000 zł 

800.000.000 71 
  

Ogółem do wysokości 

POŻYCZKI W KRAJU I ZA GRANICĄ. 

art. 4. 

2.000.000.000 zł 

Par. 1. Upoważnia się: 
1) ministra skarbu do przeprowadzenia w kraju lub za granicą ope- 

racyj kredytowych do wysokości 1.200.000.000 zł na pokrycie wydatków 
na dotacje, wymienione w art. 1 pkt. oraz do łącznej wysokości 285.000.000 
zł na pokrycie kosztów inwestycyj wymienionych w art. 1 pkt. 2) a), b), c), 

Dla dobrych B, członkowie „Żelaznej Gwardii” 
podpalają sklepy żydowskie 

i syatgogi 
PARYŻ. (Pat.] Havas donosi z Czer- 

niowiec, iż ub. nocy wybuchło tam 10 
pożarów w synagogach oraz w fabrykach 
i sklepach należących do Żydów. 

Aresztowano 2 podpalaczy, którzy ©- 
kazali stę członkami b. Żelaznej Gwardii, 
narodowości ukraińskiej. 

KOWNO, (Pat). Premier litewski 
ks. Mironas odpowiadał wczoraj na 
interpelację. 

„Po nawiązaniu stosunków z Pol- 
ską — eświadczył premier Mironas 
— podejmujemy Kroki, wynikające z 
nawiązania tych stosunków. Zawarliś 

  
Nowy rząd 

czechosłowacki 
PRAGA. (Pał.) Nowy rząd  czesko- 

słowacki, którego lisfa zatwierdzona zo- 

słała w późnych godzinach wieczornych, 

utworzony został w składzie: RZĄD CEN- 

TRALNY: premier — poseł Rudolf Beran, 
min. spraw zagranicznych  Chvalkowsky, 

minister obrony narodowej — b. premier 

gen. Jan Syrovy, minister skarbu Kałfus, 
minister spr. wewn. Otokar Fischer, mini- 

słer komunikacji gen. EljaSz, minister rol- 

nictwa Falerabend, minister sprawiedliwo 

ści prof, Jarosław Kraiczi, min. oświaty 

prof. Jan Kapras, min. robót publicznych 

Dominik Cziper, min. przemysłu i handlu 

Włodzimierz Szadek, min. opieki społ. 

Władysław Klumpa!. | 

Ponadło w skład rządu centralnego ja- 

ko ministrowie bez teki weszli — poseł 
Karol Sidor oraz Jerzy Havelka. 

RZĄD SŁOWACKI: premier, minister 

spraw wewnętrznych, min. opieki społecz 

nej i zdrowia mgr Józef Tisso, minister 

oświały Czernak, minister komunikacji i 

robót publicznych Durczański, min. gos- 
podarki Teplański, minister sprawiedliwo 

ści dr Miłosz Vancza. 
Członkami RZĄDU  KARPATORUS- 

KIEGO mianowani zosłali: ksiądz Woło- 

szyn oraz poseł Julian Revay. 
  

шу już kilka umów. Obecnie toczą się 
rokowania o zawarcie układu handla 
wego. Rozwijając normalne stosunki 
należało śmiało spojrzeć na dawną 
naszą praktykę życiową, z tego zwła 
szcza punktu widzenia, o ile odpowia 
da ona nowej sytuacji w stosunkach 
sąsiedzkich. 

RZĄD ZDECYDOWAŁ SIĘ NA 
ŚMIAŁĄ REWIZJĘ NASTAWIENIA. | 
które wytworzyło się od wielu lat z 

  
Rząd R.P. uznał za zakończoną 
sprawę tragicznych wypadków na granicy 

z Czechosłowacją 
WARSZAWA, (Pat). W dniu 30 listopada za pośrednictwem posła 

Rzeczypospolitej w Pradze rząd czeskosłowacki dał raz jeszcze rządowi 
polskiemu wyrazy swego ubolewania i żalu z powodu tragicznych wypad- 
ków, jakie zaszły w dn. 27 listopada przy zajmowaniu przez wojska pol- 
skie Jaworzyny, oraz udzielił co do nich szczegółowych wyjaśnień. 

Równocześnie na polecenie dowództwa armii czeskosłowackiej atta- 

che wojskowy przy poselstwie czechosłowackim w Warszawie złożył na 

ręce p. szefa sztabu głównego wyrazy 
niem armii czeskosłowackiej. 

Wobec dobrej woli, wykazanej 
sunkowaniu się do wspomnianych wypadków, rzad polski uznał sprawę 

в w e Aaa 2 - = za zakończoną, | |“ | 

2) ministra komunikacji do przeprowadzenia w imieniu przedsię- 
biorstwa państwowego „Połskie Koleje Państwowe* w kraju lub za grani- 
еа operacyj kredytowych do wysokości 210.000.000 zł, na pokrycie kosz- 
tów inwestycyjnych, wymienionych w 47t. 1 pkt. 2) b), 

3) ministra poczt i telegrafów do przeprowadzenia w imieniu przed- 

siębiorstwa państwowego „Polska Poczta, Telegraf i Telefon* w kraju lub 

za granicą operaeyj krytowych do wysokości 45.000.000 zł, na pokrycie 
kosztów inwestycyj, wymienionych w art. 1 pkt. 2) i). 

Par. 2. Na pokrycie kosztów inwestycyj przewidzianych w art. 2) 
lit, į] i k), służą wpływy z operaeyj kredytowych art. 3 ustawy z dnia 3 lu- 
tego 1931 r. o państwowym funduszu drogowym i w artykule ustawy z dn. 
9 marca 1932 r. o funduszu obrotowym reformy rolnej. 

art. 5. 

Bliższe warunki operacyj kredytowych przewidzianych w art. 4 

ust, (1) pkt. 1, wszczególneści terminy, sposób spłaty i wysokość opro- 

centowania pożyczek oraz zasady wydatkowania uzyskanych funduszów 

ustali minister skarbu w porozumieniu z właściwymi ministrami. 

(Dalej sprecyzowane są kompetencje dotyczące innych pożyczek). 

* * * 

W uzasadnieniu do tego projektu czytamy m. in.: 

czenie przy wykonywaniu ustaw inwestycyjnych w latach 1937 i 1938/39 wykazaly, 

że jednoroczne lub nawet 15-miesięczne, jak osłatnia usława inwesłycyjna, plany 

inwestycyjne powodują błędne nastawienie w poszczególnych planach i nie po- 

zwalają na ścisłą koordynację wszystkich zamierzeń inwestycyjnych. W szczegėl- 

ności krótkotrwałość okresu nie pozwalała na ścisłe dostosowywanie dyspozycyj 

inwestycyjnych do wzmożonych zadań obronności państwa. Ażeby zatem umoż- 

liwić racjonalne plarowanie wszystkich inwestycyj państwowych i ich koordynację 

— projekt ustawy przewiduje 

Dotychczasowe doświad- 

TRZYLETNI PLAN INWESTYCYJNY, 

przy czym w razie niewyczerpania w tym okresie wszystkich stojących do dyspo- 

zycji na ten cel funduszów, zużycie ich będzie mogło nastąpić jeszcze w ciągu roku, 

t. j. do dnia 31marca 1943 roku. 

Wykonywanie planu będzie oczywiście ściśle zależne od możliwości pokrycia 

finansowego, zasadniczo trzyletni okres upoważnień ułatwi również dostosowywa- 

nie formy tego finansowania do różnych rodzajów inwestycyj. 

(Inne projekty ustaw na str. 2). 

stosunków Polski i Litwy 
  

Odpowiedź na interpelacje prem sra Litwy ks. M ronasa 
wie zaprzestał działać z powodu rewi 
zji stosunków z sąsi dem. 

Litwa czyniąc dużo dla dobrych 
stosunków z sąsiadem ma nadzieję, 
że usunie tą drogą wiele przeszkód 
dla ich rozwoju. Według wiadomości 
Polskiej Agencji Telegraficznej, z 
ostatnich dni, wydaje się, że również 
Polacy łagodzą 

POŁOŻENIE LITWINÓW 
NA WILEŃSZCZYŹNIE. 

STOSUNKI NASZE Z NIEMCAMI, 
— mówił dalej premier — były zaw- 
sze dobre. Nieporozumienia, które po 
wstały między rządem litewskim a 

władzami autonomicznymi Kraju Kłaj 

pedzkiego, niekorzystnie wpłynęły na 
stosunki Litwy z Rzeszą. Rząd litew- 

skj stara się polepszyć te stosunki. 
Celem polepszenia atmosfery. | 

rząd zdecydował się na zniesienie sta 

nu wojennego przed wyborami do 

sejmiku kłajpedzkiego. Jednakże, ak 

tywność Niemców na obszarze Kłaj- 

pedy po zniesieni1 stanu wojennego 

BUDZI NIEPOKÓJ. 
Organy autonomicżne podejmują nie 

które zarządzenia niezgodne ze sta- 
tutem. 

Rząd wszystko to bacznie śledzi, 
zapisuje każdy akt, i tam gdzie zaj- 
dzie tego potrzeba wyciąga potrzebne 
wnioski i zareaguje w sposób odpo- 
wiedni. 

KOWNO, (Pat). „Lietuvos Aidas* 
komentuje z zadowoleniem pozwole 
nie rządu polskiego na założenie 
muzeum etnograficznego przy litew 

= skim towarzystwie naukowym. 

naszym sąsiadem południowym i na 
usuwanie przyczyn nie odpowiadają- 
cych normalneniu rozwojowi stosun 
ków. Mam nadzieję, że zawarty nie- 
dawno układ prasowy przyczyni się 
również do polepszenia stosunków. 

Zdecydowaliśmy się również na 
więcej, związek Wyzwolenia Wilna 

posiadający tysiące oddziałów w Lit 

TŽ t asa aaa S Mais 

Dzś przemówienie wiceprei, 
Kw atkowstiego 

WARSZAWA. (Pał.) Dziś, 2 grudnia 
o godz. 10.30 na posiedzeniu Sejmu p. 
wicepremier Kwiatkowski wygłosi prze- 
mówienie budżetowe. Przemówienie to 

transmitowane będzie przez radio. 

głębokiego ubolewania i żalu imie- 

przez rząd czeskosłowacki w usto-  
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* PARYŻ, (Pat). W wyniku konfe- 
rencji międzyministerialnej ogłoszo- 
„ny został komunikat w którym rząd 
wyraża uznanie dla poczucia obowiąz 
ku i dyscypliny narodowej, jakie 
ożywiało ogroenmą większość urzędni 
ków i funkejonariuszów państwo- 
„wych eraz roboiników i pracowni- 

„KURIER“ (4649). 

" Sankcje za udział w strajku we Francji 
ków zatrudnionych w przemyśle pry | przysługujące im ulgi i przywileje. 
watnym. 

Dalej komunikat. stwierdza, że 
tym pracownikom państwowym i za 
trudnionym w przemyśle, pracują- 
cym dla obreny państwa, którzy wzię 
li udział w strajku, zostaną odebrane 

Marszałek Rydz-Smigły 
na pogrzebie š. p. mira Rago 

WARSZAWA, (Pat). Wczoraj od | 
był się uroczysty pogrzeb $. p. majora 
Stefana.Rago, poległego na polu chwa 
ły w dniu 27 listopada od kuli cze- 
Skiej na Przełęczy Zdziarskiej. ; 

Uroczyste nabożeństwo za duszę 
Ś. p. mjr. Rago w kościele garnizono 
wym odprawił ks. biskup polowy Ga 
PETA TAS SAS STT TTT PSK, 

Kaluža 

pod Siemakowem 
(Dokończenie ze str. I) 

kiego. Na krańcach powiatów. I nie 
po drodze wielkim inspekcjom. Kosz- 
tuje rocznie rolnictwo szerokich oko- 
lic Mira ta droga i ta kałuża około 
50.000 zł. Jedzie tędy rocznie około 
5.000 ton zbóż, jedzie kilkanaście ty- 
sięcy sztuk trzody, cieląt i bydła, wio- 
zą włókno lniane i siemię, ziemniaki, 
spirytus, jabłka i za każde 100 kg prze 
wiezione z Mira do Horodzieja prze- 
płaca się od 30 do 40 groszy. W ciągu 
20 lat nazbiera się tych rozpryska- 
nych po drodze złotówek mało co 
mniej od miliona. A może i więcej. 
Nie będziemy liczyć ile strat ponosi 
rolnictwo wskutek stale niższych cen 
w stosunku do innych okolic tak sa- 
mo odległych od kolei. 

Zdaje mi się, że w woj. północno- 
wschodnich Mir jest jedynm  mia- 
steczkiem o znaczeniu gospodarczym 
znacznie większym niż wiele miast 
powiatowych, które przez 4 miesiące 
w roku jest faktycznie odcięte od 

dze tamtejsi ludzie klną co niemiara 
i to klną słusznie. Ale kto raz jesienią 
przejedzie kałużę pod Simakowem i 
nie krzyknie choč „cholera!“ — ten 
jest šwietv. 

Nie mogą istnieć racje, dla których 
setki tysięcy ludzi jednomyślnie wy- 
myślą i nie ma argumentu by udowod 
nić, że ci ludzie nie mają słuszności. 
Nawet jeżeli droga ta jest pozostawio- 
na swemu losowi ze względów obron- 
nych to i tak więcej przyniesie szko- 
dy podczas pokoju niż korzyści cza- 
su wojny. Zresztą dobrą drogę moż- 
na w razie potrzeby raz dwa znisz- 
czyć. 

Na zakończenie rachuneczek. W 
tamtych okolicach hektar ziemi kosz- 
tuje od 700—1000 zł. Czy nie można 
powiedzieć — przecie żyjemy w epo- 
ce gospodarki pieniężnej — że w ka- 
lužy simakowskiej 
1000 ha ziemi? 

Równowartość nadpłaconych kosz 
tów przewozu produktów zbywanych 
i nabywanych przez rolnictwo z gospo 
darczego rejonu Mira. To są popraw- 
ki do reformy agrarnej. Jeżeliby te 
poprawki podliczyć dla całej Polski 
to rachunek byłby wręcz sensacyjny. 
Odkładamy to na potem. Niech sobie 
każdy odpowiedzialny za cząstkę Pol- 
ski przemyśli, czy w zasięgu jego kom 
petencji nie widać takiej kałuży sima- 
kowskiej i niech nadrobi zaległości z 
20 lat ubiegłych. A ci, co są odpowie- 
dzialni za trakt Mir—Horodziej, niech 
coprędzej błąd gaprawią. Bowiem w 

przeciwnym razie mogą wraz z ka- 
łużą pod Simakowem przejść do le- 
gend. ' 

utonęło około 

Stanisław Perzanowski. 

   

Świata. Nie jest dobrze, że na tej | 

wlina w otoczeniu 
wieństwa. 

Przed kościołem ustawiły się ho- 
norowa asysta oddziałów wojska. Na 
placu przed kościołem oraz boczne uli 
ce zaległy tłumy publiczności. 

O godz. 10 przybył do świątyni 
naczelny wódz, Marszałek  Śmigły 
Rydz, który zajął miejsce w fotelu, 
rzed ołtarzem. 

Przed nabożeństwem pierwszy wi 
ceminister spraw wojskowych gen. 
Głuchowski, udekorował trumnę ze 
zwłokami Šš. p. mjr. Rago krzyżem za 
sługi za dzielność. 

Po nabożeństwie i kazaniu ks. bi 
skup połowy Gawlina w otoczeniu du 
howieństwa odprawił egzekwie przy 
rrvmmie zmarłego. 
Trumne ze zwłokami Ś. p. mjr. Ra- 

go podjęli nastepnie na barki najbliż 
si towarzysze broni, składając ją na 
lawecie armatniej. 

Pogrzeb Ś. p. mjr. Rago odbył się 
na Forzt państwa. 

W imieniu pułku Ułanów Lubel- 
skich żegnał towarzysza broni ppłk. 
Michalski słowami: 

nleśli Pan Zastępów zażądał, że та 
powrót odwiecznych ziem polskich do 
Macierzy przecież krwią zapłacić trzeba, 
specjalnie cenną krew na tę daninę wy- 
brał. Jako ten, pod którego bezpośred- 
nimi rozkazami służył ś. p. mjr. Rago w 

czasie wojny  polsko-bolszewickiej I w 
czasie żmudnej pracy pokojowej, stwier- 
dzam, že stoimy rad trumną wyjątkowej 
warłości żołnierza”. 

licznego ducho- 

Zwyczajem lat ubiegłych pomoc zimo- 
wa i w tym roku urządza zbiórkę gwiazd- 
kową. Odbędzie się ona od 3 do 8 grud- 
nia w całym kraju. Zdobyte doświadcze- 
nie nakazało organizatorom przyśpiesze- 
nie akcji w tym roku. 

Ubiegłej zimy zbiórka odbyła się w 
osłatnią niedzielę przed 'vwięłami 19 grud 
nia. Wyniki były bardzo poważne: zebra. 
no bez mała 400.000 złotych w całym 
kraju. Stolica dała 100 tysięcy. Jednakże 

okazało się, że zakupienie ciepłej odzie- 
ży, obuwia, jakichś drobnych podarków 
i skromnych łakoci | rozdzielenie tego 
wszystkiego pomiędzy ubogą dziatwę nie 
mogło być dokonane w ciągu 3 dni, ja- 
kie przedzielały zbiórkę od wieczoru wi- 
gilijrego. Były wypadki, że dzieci dosta- 
wały „gwiazdkę” po Nowym Roku. 
Efekt materialny oczywiście na tym nie 
cierpiał, ale moment moralny był w du- 
żym słopniu zmarnowany. A przecież o 
fen osłałni także bardzo wszystkim cho- 
dziło, Wszak jest rzeczą dużej wagi dla 
ludzi cierpiących skutkiem sytuacji gospo- 
darczej kraju nędzę wraz ze swymi naj- 
bliższymi — aby w dni uroczystych świąt 
| oni, jak wszyscy inni szczęśliwsi od nich 
ludzie, doznali chwil choć trochę radoś- 
niejszych i przyjemniejszych. 

W te dni, gdy dzieci cieszą się choin- 
kami i podarkami, mają różne przyjem- 
ności, w te dni radosnych świąt, widok 
dla rodziców głodnego i zziebnietego 
dziecka musi być wielokrotnie boleśniej- 

szy, niż dnia powszedniego. W takie dni 
nędza ma w sobie coś szczególnie upo- 
karzającego, trawięcego w duszy. ludzkiej 
jej najlepsze pierwiastki. 

Dlatego właśnie Pomoc Zimowa tyle 
energii kładzie w zbiórki przedświątecz- 
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     idealną miałkość naturalnegó 
produktu z atomizowanych ce- 
bulek lilii białej, nie szkodliwe- 
go dla cery, nie zatykającego 
porów, upiększającego, w 14 
odcieniach karnacji 

fudru 

ABARID 

  

  

Pewna liczha urzędników admini- 
stracji centralnej została zwolniona 
lub zawieszona w urzędewaniu. Wre 
szcie w stosunKfi do tych, którzy nie 
stawili się do pracy mimo ich zmobi 
li owania., zastosowane będą sankcje 
przewidziane prawem. 

Wykładg na politechnice 

Iwozstiej wznow ore 
LWÓW, (Pat). Wznowione zosta 

ły wykłady na politechnice Iwow- 
skiej. Decyzja wznowienia wykładów 
zapadła na posiedzeniu senatu w dn. 

30 ub. m. po złeżeni- przez zarządy 
wszystkich stowarzyszeń młodzieżeo- 
wych oświadczeń, że nie nie mają 
wspólnego z zajściami w dniu 18 ub. 
m. 

Zginęła na m'eiscu 
25 dłzieci 

SALT TAKE CITY. (Pat.] W okolicy 
miejscowości Midvale (stan Utah) autobus 
wiozący dzieci szkolne wpadł w czasie 
zadymki śnieżnej pod pociąg osobowy. 
25 dzieci zostało zabifych a 12 walczy 
ze śmiercią w szpiłalu. 

Stracenie mładacia- 
mych przesfenców 

BERLIN, (Pat). Wykonano wyrok 
śmierci na osobach 19-letniego Reifa 
i 18-letniego Herna, którzy zostali 
skazani w ub. wtorek przez sąd w 
Maunheim za napad na samochód, 
podczas którego ciężko zranili kie- 
rowcę. 

CSRO TERORY CCCTYCZY 

„.. а [ednak najlepiej kunisz 

DOBRE FUTRA 
w znanej hurtowni 

$ Н лЛЕ с мЛ 
Wilno, Niemiecka 37 

(l-e piętro) róg Rudnickiej 
Sprzedaż detaliczna po cenach hurt. 
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„Gwiazdka“ d'a dzieci bezroboinych 
ne, dlatego przy takich zbiórkach śpieszą 
jej z pomocą i zachętą najwyžsi dostojni- 
cy Państwa i Kościoła. 

Nowe trzewiki, czy kawałek piernika 
— każdego dnia ucieszą ubogie dziecko, 
Radość jednak otrzymania tego na święta 
jest niepomiernie silniejsza i większa. Trze 

ba ją mierzyć bólem dziecka, które nie 
ma żadnej „gwiazdki”, dla którego życie 
nawet w takim dniu nie znalazło żadne- 
go uśmiechu, 

Ludzie te rzeczy odczuwają i rozumie- 
ją. W najgorszym sobku jednak nastrój 
gwiazdkowy, wspomnienia dzieciństwa, 
coś w duszy poruszy. Choć na chwilę 
obudzi się serce. Dlałego zbiórki na 
„gwiazdkę“ tak dobrze się udają. Do 

swych groszaków i złotówek ludzie do- 
dają odrobinę serca. Chodzi im w serca 

tych, co te skromne dary otrzymają. Z te- 
go wielkiego daru zbiorowego serca nic 

nie można uronić, bo w tym dniu uśmiech 
dziecka jest istotną poirzebą każdego 
człowieka. 

  

Uigi inwestycyjn 

—- 
% 

dia ziem wschodmśch 
WARSZAWA, (Pat). w „Dzienniku Ustaw* R. P. nr 91 opublikowa- 

ne- zostało ważne rozporządzenie wykonawcze do ustawy z dnia 9 kwiet- 
nia 1938 r. o ulgach inwestycyjnych. 

Ustawa ta przyznaje, jak wiadomo, ulgi podatkowe dła szerokiego 
wachlarza inwestycyį przemysłowych, budowianych, rolniczych.i innych 
na terenie całego kraju, bądź też w Centralnym Okręgu Przemysłowym 
łub na OBSZARZE WOJEWÓDZTW WSCHODNICH. 

Nowe projekty ustaw 
Przedłużenie obniżki komornega 

WARSZAWA. (Pai.] Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o przedłu- 

żeniu obniżenia komornego. 

Artykuł pierwszy projektu głosi: 1] Obniżenie komornego przyznane art. 1 

I 2 dekrefu Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 14 listopada 1935 r. w sprąwie obni- 

żenia komornego oraz zmiany ustawy o ochronie lokatorów i przedłużone ustawą 

z dn. 1 lutego 1938 r. PRZEDŁUŻA SIĘ NA CZAS GD DN. 1 STYCZNIA 1939 R. 

DO DNIA 31 MARCA 1940 R. 

2) Począwszy OD DN. 1 KWIETNIA 1940 R. WYSOKOŚĆ KOMORNEGO 

WZRASTAĆ BĘDZIE CO KWARTAŁ O 2 I PÓŁ PROC. podstawowego lub umow= 

nego komornego aż do osiągnięcia pełnej jego wysokości. 

Kaitele będą musiały służyć dobru 
publicznemu 

WARSZAWA. (Pat.] Wniesiony do Sejmu przez min. przemysłu i handlu pro- 

jekt nowej ustawy kartelowej, przyjętej na ostainim posiedzeniu Rady Ministrów: 

wprowadza zasadnicze zmiany w dotychczasowym stanie prawnym w stosunku do | 

karteli. 

W przyszłości BĘDĄ MOGŁY LEGALNIE ISTNIEĆ TYLKO TAKIE KARTELE; 

KTÓRE NIE TYLKO NIE ZAGRAŻAJĄ DOBRU PUBLICZNEMU, ALE KTÓRE PRZY- 

NOSZĄ GOSPODARCE NARODOWEJ KONKRETNE KORZYŚCI wskazane wyraźnie 

w samej freści umowy kartelowej. 

Kartele obecnie Istniejące w zakrešlonym czasokresie dostosować się muszą 

do tego nowego wymogu, gdyż w przeciwnym razie ULEGNĄ ROZWIĄZANIU. 

Protokół delimitujący 
granicę po!lsko-słowacką 

ZAKOPANE, (Pat). Wczoraj o g. 
12,30 delegacja polska z profesorem 
Uniwersytetu J. P. Bohdanem Zabor- 
skim na czele oraz delegacja słowae 
ka, której przewodniczył dr Franci- 

Zakaz mówienia po żydows ш na Bukowinie. 

szek Hruszowski, — podpisały proto 

kół delimitujący granicę polsko-sło 
wacką. Do protokółu dołączone zosta 
ły protókuły dodatkowe dotyczące 
poszczeglónych zagadnień. 

Nie stosujący się do zarządzeń będą pozbawieni obywatelstwa 

BUKARESZT. (Pat.]j Rezydent królew- 

ski okręgu Suczawa z siedzibą w Czer- 

niowcach wydał rozporządzenie, na pod- 

sławie którego z dniem 1 grudnia br. 

zabrania się ludności żydowskiej tego ok 

ręgu używania w sklepach, przedsiębior- 

stwach i urzędach publicznych innego ję- 

zyka, jak tylko państwowego, tj. rumuń- 

skiego. 
Dla przekraczających to rozporządze- 

nie przewidziane są następujące kary: po 

pierwszym przestępstwie zamknięcie skle 

pu, przedsiębiorstwa lub warsztatu pracy 

na 3 dni, po drugim na 10 dni I po frze- 

cim na stałe. 
Rozporządzenie stwierdza poza tym, 

že obywatele narodowości żydowskiej, 

posługujący się innym językiem, jak ru-   

muński, na ulicy lub w lokalach, udowad 

niają tym samym. iż nie są obywatelami 

rumuńskimi i stracą wszelkie prawa wynk 

kające z tego fytułu. Rozporządzenie 

przewiduje poza fym, iż Żydzi, którzy po” 

zbawieni zosfali obywatelstwa rumuńskie* 

go tracą również prawo do pracy na fe 

renie swojego okręgu. 

UJĘCIE SPRAWCY ZAMACHU 

NA REKTORA W CLUJ. 

BUKARESZT. (Pat.j Władze bezpi 
czeństwa aresztowały jednego z zamó 

chowców na rektora uniwersytetu w Cluj 

nazwiskiem Francu. Jest to student uniwe! 
syfefu. Jak ustaliły władze, dałsi dwaj jeg9 

wspólnicy są również studentami I aresf 

fowanie ich nastąpi wkrótce. 

Grodzieńska „stawiskiada“ 
przed Sądem Apelacyjnym w Wilnie 
Bankructao banku Bunimowicza niech będzie przestrogą 
dia przedsiębiorstw f nansowych — oświadczył prokurator 

Wczoraj Sąd Apelacyjny rozpoznał 

sprawę bankiera z Grodna Simchy Wol- 

berga. 
Bank Wolberga sprzedawał na raty 

obligacje dolarówkowe oraz obligacje 

pożyczki inwestycyjnej. Dolarówka, któ- 

fej cena wynosiła 54 zł, sprzedawana by- 

ła przez agentów Wolberga za 65 zł 
50 gr na warunkach spłaty w 17 rafach, 

po 3 zł każda. 
PRZYMUSOWA PRENUMERATA GAZETY 

WYDAWANEJ PRZEZ BANK 

: WOLBERGA 
Dzięki tej kombinacji „gazeia” Woł- 

berga, zamieszczająca prócz reklamy jego 
banku, jedynie wiadomości dotyczące do 

larówek i innych papierów  wartościo- 

wych, przynosiła 150 ysięcy złoych rocz- 
nego dochodu. Każdy klient podpisywał 

deklarację, z której wynikało, że jeżeli 
nie dopłaci ostatnich trzech raf — ginie 

wpłacone przez niego poprzednio 14 rat. 
Każd klient otrzymał ponadto obligację 

'banku Wolberga, identyczną co do swe- 
go wyglądu z dolarówką. Na tej obligacji   

widniał również nadpis, że „państwo pol. 
skie gwarantuje wartość obligacji całym 
swom mieniem”, klient zaś nie mógł zo- 
rieniować się czy dotyczy to dolarówek 
czy feż przedsiębiorstwa bankowego 
sprytnego Wolberga. 

Za pieniądze, które napływały od kli- 
entów Wolberg nabywał  dolarówki, 
„łombardował je” w innych bankach, a za 
zdobytą w fen sposób gotówkę znowu 
kupował obligacje dołarówkowe. Wobec 
tego, że z trzydziestu tysięcy klijentów 
Woelberga spłaciło wszystkie fafy zaled- 
wie 2.300 osób, reszta pieniędzy stała się 
własnością sprytnego bankiera. Charakie- 
rystyczne, że działałnością Wolberga zain 
„łeresowała się nawet Warszawa, zaś dział 

filmowy „PATA” wydelegował do Grod- 
na specjalną ekspedycję filmową, kfóra 
NAKRĘCIŁA FILM O BANKU WOLBERGA 

Wszystko byłoby. dobrze, gdyby po- 
między Wolbergiem a kilkoma klientami 
nie wynikł zełarg na fle odmowy przez 
tych klijenfów przymusowej prenumeraty 
jego gazety. Sprawa oparła się o pro-   

kurafurę i nastąpił krach. W r. 1934 bank 
zamknięto, ogłoszono jego upadłość, 7 
Wolberga i jego pomocnika i zarazem 
szwagra Fridlanda, aresztowano. 

Prokurafura zarzuciła Wolbergowi 579 
reg przestępstw: nieuczciwe operowanie 
cudzym mieniem, przywłaszczenie pienię” 
dzy 10 tys osób, wpłaconych a konto d% 
larówek, niewłaściwe prowadzenie ban” 
ku. (Rada nadzorcza banku składała 5! 
wyłącznie z rodziny Wolberga) itd. л 

Sąd Okręgowy skazał Wolberga na 
a po zasłosowaniu amnestii na 3 lata wić” 
zienia. 

Wczoraj w Sądzie Apelacyjnym przy 
były z Grodna prokurator wygłosił plz 
mówienie, domagając się zatwierdze” 
wyroku I instancji. Prokurator powiedzi : 
że wszystkie wielkie przedsiębiorstwa, 
kióre chcą nieuczciwie robić inter 
spotka ten sam los, który spotkał tak 
tężną instytucją jak Bank Bunimowiczo , 

Po przemówieniu adwokata First 
berga z Grodna, Sąd ApelacyjW 
twierdził wyrok pierwszej instancji. 
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Šwiat pod bronią 

  

Obrona przeciwłotnicza stała się | jest, skąd koniecznie ma być ten 

modna. Może na tę modę wpłynęły | ałarm. „Dobrze poifnormowani“—ta- 

specjalne okoliczności, może sprawa 
łak dalece dojrzała, że nie sposób. już 
odwlekać dalej piekącego zagadnienia 
—w każdym razie świat żyje w takim 
stanie, jak gdyby w-rkot bomboweów 
już było słychać za * chmurami. 
Anglicy pakują grubie miliony fun- 
tów szterlingów w zabezpieczenie 
miast przed grozą z powietrza. Fran- 
cuzi na linii Maginota sadzą róże, a 
na daehach Paryża montują syreny 
alarmowe. Włosi na przełęczy Bren- 
nęru pozdrawiają Niemców, a na Mo 
rzu Śródziemnym rozbudowują bazy 
lotnicze. Poczciwi Szwajcarzy zabrali 
się do nauki i szkolą się na komen- 
dantów domów mieszkalnych, budują 
schrony podziemne, wydają książki 
i powiadają, że neutralność nie jest 
interesem pewnym. A u Niemców jak 
zwykle: zmniejszyli tygodniowe racje 
masła, bo widocznie tamtejszym al- 
chemikom wojny zabrakło tego pro- 
duktu do zamiany na bombowce. Po- 
za tym wszędzie odbywają się ćwi- 
czenia i ćwiczenia, w których bierze 
udział ludność. 

Atmosfera zdenerwowania ogarnę- 
ła i nasze ciche zakątki. Wprawdzie 
nie w takim stopniu jak w Ameryce, 
jednak rozlepione po bramach afisze 
stworzyły sugestię oczekiwania na 
alarm. A gdy się przytrafiło, że kilka 
fabryk w niewłaściwym czasie urucho 
miło swoje syreny — ludzie myśleli, 
że przyszła już ich ostatnia godzina. 
Pewna nauczycielka, sprawująca w 
swej szkole dostojne funkcje komen- 
dantki opł, leżała w tym dniu w go- 
rączce 39 z kreskami. Gdy posłyszała 

syreny, pełna poczucia obowiązku, 
zerwała się z łóżka i za kiłka chwil 

była na posterunku. A jeden Żydek 
uważał za stosowne wystawić w oknie 

portret Marszałka — dla wszelkiej 

pewności. Przekupki nazajutrz w Mo- 

łodecznie opowiadały, że w Wilnie 
bomga zburzyła „w puch i prach* 
piękną kamienicę  Bunimowicza... 
I tak, powiadają, dobrze się skończy- 
ło, bo w Krakowie podobrio bylo jesz- 
tze gorzej. 

Jest to dowód wielkiego uświado- 
mienia ludności, że tak żywo reaguje 

na problemy wiążące się z przyszłą 
wojną, lecz czasem tego rodzaju prze- 
Sadne wyobrażenie może się stać pod- 

Ożem panicznych nastrojów. Podob- 
ho w LOPP drzwi się nie zamykają 

łak ludzie ciągle się dopytują, kiedy 
będzie alarm. Nade wszystko ciekawe 

UNIKNIESZ ZARAŻENIA SIĘ 
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PRZED STRAJKIEM 
Paryż, jeszcze w listopadzie. 

W wielkim mieście można tygod- 

niami obracać się w wybranych miej- 
Scach i nie wiedzieć, co się dzieje w 

Sąsiedztwie. Zwłaszcza jeśli się nie 

Czyta gazet. Człowiek miasta ma za- 

Zwyczaj tak specjalny krąg zainiere- 

Sowań i tak wybrane ulice, gdzie by- 

Wa, że pewnego dnia może zniknąć 

Cala dzielnica z powierzchni ziemi, 
Albo wieża Eiffla zanurzyć się w Sek- 
Wanie albo Louvre zmienić swój pięk 
Ry, szary kolor na krzyczącą złocis- 
tość lub czerwień — a fakty 16 pozo- 
Staną zupełnie niezauważone przez 
miliony szarych ludzi. 

Człowiek współczesny wynalazł ja 
0 lekarstwo na to zamknięcie się, na 

© przykucie do ziemi (i gdzież tu jest 
Woją wolność, współczesny człowie- 
wa, gazetę i książkę. Cudnie mówi 
ы tym Chesterton, w zupełnie u nas 
| onej książce o „Klubie dziwnych 
Ra ÓW”: „.„.cezłowiek współczesny 
Bia a wszystkie swoje natchnie- 
chc Pędząc siedzący tryb życia. Jeśli 
a * uciec w krainę czarów — otwie- 
chem ląžkę; jeśli chce wzbić się du- 

jeśl; do niebios — otwiera książkę; 
ra kj =Bnie wsiąść na konia — otwie 

- ad Reporter gazety biega za 
o sąsiadów, dowiaduje się o ich a : 

Zczęściach, zwiedza wystawy, wi- 

  
  

ALAM... 
cy od stolików u Sztralla czy Rudnie- 
kiego szepcą na ucho, że właśnie oni, 
wyjątkowo, w zaufaniu, napewno — 
za parę dni... 

Trzeba, żeby: ktoś ludziom wyjaś- 
nił, że owszem, tak jak wszędzie bę- 
dą przeprowadzane i u nas ćwiczenia 
obrony przeciwlotniczej. Dlaczego jed 
nak ludzie myślą, że takie ćwiczenia 
mają być koniecznie okazją do man- 
datów karnych lub szoków nerwo- 
wych. Napewno intencją władz nie 
jest napędzić mieszkańcom miasta 
bezprzedmiotowego strachu, lecz nau- 
czyć ieh, jak będą musieli się zacho- 
wać w razie prawdziwego niebezpie- 
czeństwa. To też takie ewentualne ćwi 
czenia napewno nie odbędą się bez 
uprzedniej zapowiedzi. Zarząd miej- 
ski rozklei afisze po całym mieście, że 

PETE) 

  
Pogrzeb Ś. p. mira Rago 

  

Przybyła do Warszawy w specjalnym wagonie-kaplicy trumna ze zwłokami š. p. 
mjra Stefana Rago, poległego na posterun ku od kuli czeskiej, podczas zajmowania 

przez wojska polskie w dniu 27 listopada ostatniej części przyznanego Polsce te- 

rytorium, a mianowicie rejonu czadeckiego. 
haferskiego oficera, będącego symbolem ofiarnej służby dla kraju. 

widoczny hełm ze znakiem śmiertelnej kuli. 
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w ściśle okrešlonych dniach zarzą- 
dzone zostaje tak zw. pogotowie opl. 
No, i w tych tylko dniach należy się 
spodziewać alarmów. 

Należy tylko życzyć, żeby ludność 
zachowała się tak właśnie, jak naka- 
zują przepisy, rozklejone po bramach 
domów. Bo u nas to zwykle bywa cał- 
kiem inaczej, niż na Zachodzie. Tam 
gdzie strzelają, zbierają się najwięk- 
sze tłumy. Nawet w 1926 roku w War 
szawie zamiast uciekać do bram, to 
przechodnie pod ogniem karabinów 
maszynowych gromadzili się na naj- 
bardziej otwartych miejscach... bo 
stamtąd lepiej widać. Dyseypliną nie 
grzeszymy, więc chociaż przy okazji 
takich ćwiczeń (oby one były najprę- 
dzej) warto by trochę się pod- 
ciągnąć w tej pięknej cnocie. 

L. Kor. 

Na zdjęciu — trumna ze zwłokami bo- 
Na frummie   
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Nożycami przez prasę 

„Dziennik Poznański* w korespon 

dencji z Bukaresztu zastanawia się 

nad zmianą polityki rumuńskiej. 

Po okrojeniu I przebudc /ie Cze- 

cho-Słowacji król rumuński i regent Ju 

gosławii książe Paweł rozwinęli wzmo- 

żoną działalność dypłomatyczną głów- 

nie na terenie angielskim. Szczerze po- 

kojowe ich inicjatywy budzą zrozumia- 

łe zainferesowanie w opinii europej- 

skiej, która — jak wiadomo — przyję- 
ła postanowienie monachijskie z mię- 
szanymi uczuciami. 

Dła prakiycznych gospodarczo-po- 

litycznych zagadnień końcowy etap 

podróży królewskiej w Niemczech i 

konferencje Karola Il z Kancierzem Hi- 

tlerem i marszałkiem Goeringiem oka- 

żą się jednak prawdopodobnie ważniej 

szymi. Fakt, że krół rumuński nie miał 

u swego boku, fak jak w Londynie, 

ministra spraw zagranicznych wydaje 

się być jedynie protokułarnym szcze- 

gółem, gdyż wiadomo powszechnie, 

że monarcha ten nie tyłko panuje, ale 

sam osobiście rządzi. 

Ostatnie wydarzenie w Rumunii 

(stracenie Codreanu i towarzyszy, 

zwolenników porozumienia z Niemca- 

| mi), świadczy, że autor koresponden- 
cji nie jest dobrym prorokiem. Stra- 

cenie przywódcy „Żelaznej gwardii”, 
wykazuje, że Rumunia stała się tere- 

nem walki na Śmierć i życie pomię- 
dzy wpływami angielskimi i niemiec- 
kimi. Rumunia stoi niewątpliwie 
przed poważnymi przeobraženiami 

wewnętrznymi. 

KONIECZNOŚĆ OFIAR 
W PALESTYNIE 

„Gazeta Polska* znowu poświęca 

artykuł wstępny problematowi żydow 

skiemu. Przytoczywszy cały szereg 

głosów wybitnych polityków żydow- 

skich o konieczności emigracji „Ga- 

zeta” pisze. 
Opinia polska śledzić będzie reak- 

cję sfer kierowniczych żydostwa świa- 

fowego z należytą uwagą I nie omie- 
szka wyciągnąć stąd odpowiednich 
konsekwencji. Opinia fa nie da sobie 

„Zegar ruchu obrotowego ziemi” 
skonstruował pracownik Wydziału Powiatowego 

Pracownik Wydziału Powiatowe- | 
go w Postawach Henryk Łoziczonok 
po dłuższej pracy z zakresu fizyki i 
matematyki dokonał ciekawego wyna 
lazku, który nazywa „zegarem ruchu 
obrotowego ziemi*. 

Jest to przyrząd, który zdaniem 
wynalazey, pozwoli określić długość 
i szerokość geograficzną danego miej 
sea oraz zupełnie dokładny astrono- 
miezny czas. Jak łatwo wywniosko- 
wać, przyrząd ten miałby olbrzymie 
znaczenie dła wszystkich statków 
morskich, stacji meteorologicznych i 
zspedycyj. 

Wynalazek ten był demonstrowa 
ny w roku bieżącym na Międzynarodo 
wych Targach Poznańskich i wów- 

      

ta królów, odbiera defilady, toczy woj 
ny przy boku żołnierzy. On o wszyst- 
kim wie, lub udaje, że nie. Sprawa 
zaczyna być znacznie gorsza, gdy za- 
czyna kłamać, gdy zaczyna „bujać 
i pisać o niebyłych rzeczach. Niedaw- 
no zdarzyło się to pewnemu recenzen- 
towi muzycznemu w Warszawie, któ- 
ry mając do wyboru koncert i karty, 
wybrał rzecz prosta karty i napisał 
recenzję o koncercie, który został w 
ostatniej chwili odwołany. 

Czytelnik, szary człowiek, jest zro- 
zpaczony tym, jak prasa kłamie. Jeśli 
raz tenże sam tłum miał wołać pod- 
ług jednego sprawozdawcy „niech ży- 
je monarchia" a podług drugiego 
„niech żyje republika* — czytelnik 
odrzuca gazetę i przestaje ją czytać, 
o ile dla niego monarchia i republika 
stanowią jakiekolwiek przeciwieńst- 
wo, lub przynajmniej różnicę. I znów 
zatapia się w swoim życiu codzien- 
nym i znów nie wie, co się wokół 
dzieje. 

I wtedy tylko przypadek może go 
wyrwać z niewiedzy i znów postawić 
przed oczy groźne problemy. Tak się 
właśnie zdarzyło ze mną przed kilku 
dniami. W dniach wrześniowych nie- 
mal trzy razy dziennie czytałem ga- 
zety. Wzburzałem się z powodu tego 
misternego mechanizmu, jakiego uży-   to przeciwko szaremu człowiekowi, 

w Postawach 
czas zainteresowało się nim Stowarzy 

szenie Popierania Wynalazków, za- 

mieszczając jego opis w ostatnim nu 
merze swego miesięcznika i proponu 
jąc zademonstrowanie go na pierw- 
szej wystawie wynalazków polskich. 

jaka odbędzie się w Łodzi w maju 
1939 roku. 

Koszta wykonania przyrządu, wed 
ług przypuszczeń p. Łoziczonka, by- 
tyby stosunkowo nieduże, wynoszące 
około 300 zł. 

  

Sprawa wydzielenia m, Baranowicz 
Zarząd Miejski Baranowicz czyni | 

starania o wydzielenie miasta spod | 

kompetencji Wydz. Powiatowego. U- 

sława przewiduje, że miasta, które 

przekroczyły liczbę 25 tys. mieszkań 

ców, mogą starać się o wyjęcie ich 

żeby go otumanić i oszukać. Rezulta- 
tem tego był mój obszerny artykuł w 
„Kurjerze* pt. „Jak to było napraw- 
dę*. Potem próbowałem znowu czytać 
gazety. Ale nie dało się. Zbyt to mnie 
nudziło. O tym co się dzieje na świe- 
cie dowiaduję się z „Kurjera”, który 
przycodził do mnie zwykle o trzy 
dni za późno. Tak przeżyłem wizytę 
króla Karola, wtedy, gdy już wyjechał 
z Paryża; tak przeżyłem dziesiątki 
drobniejszych rzeczy. 

Przed kilku dniami wracałem o je- 
denastej wieczorem do domu z kon- 
certu. Zanurzyłem się w ciszy metra 
i nagle zostałem wyprowadzony z rów 
nowagi. Z nadjeżdżającego pociągu 
dobywały się rytmiczne, zorganizowa- 
ne okrzyki. Jacyś młodzi ludzie wy- 
krzykiwali na każdym przystanku: 
„Da — la — dier — assa — ssin — la 

— po — lice — assa — ssin* itp. rze- 
czy. Wszyscy płakali i mieli czerwo- 
ne, spieczone oczy. Byli to robotnicy 
olbrzymich warsztatów  samochodo- 
wych Renaulta, rozpędzeni przed 
chwilą gazami łzawiącymi przez po- 
licję. Wiercili się w metrze, jak po- 

bite dzieci. Kilku starszych, poważ- 
niejszych robotników zwracało uwagę 
na to, że takie zachowanie uwłacza 
bądź co bądź powadze państwa, które 

go rząd zresztą stał się od pewnego 

czasu, akurat na drugi dzień po tym, 
jak Daladier wrócił wśród powodzi 
kwiatów z Monachium — najbardziej 
znienawidzonym rządem na świecie.   Wiadomo, że obecnie panujący Da 

spod władzy administracji powiato- 

wej. 

Wojewoda Nowogródzki sprawę 

„przedłożył Ministerstwu Spraw Wew 

nętrznych. 

ladier wydał dziesiątki dekretów, z 
których bardzo wiele, trzeba to prz”- 
znać, godzi już nie tylko w interesy 
klasy robotniczej ale dotkliwie ob- 
ciąża każdego mieszkańca. Podskoczy 
ły ceny na tytoń, korespondencja we- 
wnętrzna zwyżkowała (z 65 ent na 90 
cnt — mimo wszystko poczta fran- 
cuska jeszcze i dziś jest o połowę tań- 
sza od polskiej), metro zdrożało o 20 
centów, (bilet kosztuje 1.30 — przed 
wczoraj jeszcze — 1.10), tak samo 
autobus, kolej, wszystkie słowem rze- 
czy użyteczności publicznej. Sytuacja 
jest niezmiernie powikłana, jest wy- 
nikiem wspaniałych rządów „Frente 
Popular* a jednocześnie krzywdzi 
robotników. 

„Front ludowy prowadzi zawzię- 
tą walkę z dekretami“ — mówił Mau- 
rras w świetnym art. w „l'Action Fras 
caise*—,i oczekując zapowiedzia- 
nego na przyszły tydzień strajku or- 
ganizuje mniejsze zaburzenia w zakła 
dach metalowych i kopalniach. Ta 
agitacja rewolucyjna usiłuje bronić 
„zdobyczy socjalnych* *) przed za- 

kusami rządu. Tym niemniej Paul 

Reynaud i Daładier wciąż zapewniają. 
że szanują ustawy, przeprowadzone 
za czasów władzy: Bhuma. Kilka po- 
prawek, wprowadzonych przez rząd 
właściwie w niczym nie zmienia za- 
sady ustaw społecznych. A jednak 

*) 40 godzinny, t. zn. 5 razy 8 — ty- 

dzień pracy, płatne wakacje, ubezpieczenia 
itp, 2 0   

wmówić, że na całym globie ziemskim 

nie sposób znaleźć miejsca dla 3 mi- 
lionów Żydów z Po'ski. Ale aby pro-- 

blem ten rozwiązać frzeba go chcieć: 

rozwiązać. A tej zdecydowanej woli ze: 

strony światowego żydosiwa opinia: 

polska dożąd nie stwierdziła. Naród: 
polski, który dopiero przed kilkunastu 

laty zdobył swą niepedłegłość, wie o 
tym, ile ofiar krwi, życia I mienia, zdo- 
bycie samodzielnego bytu go keszio- 
wało. Toteż niepowodzenia żydaw- 
skich deklamacji i deklaracji w sprawie: 

żydowskiej siedziby narodowej nie 

przekonają go, że stworzenie iakiej s'e 
dziby jest niemożliwością i że Żydzł 
istotnie uczynili w fej sprawie wszyst. 

ko co jest w ich mocy. 

PRZYSZŁA WOJNA 

„Kurier Polski* drukuje za rosyj-- 
ską prasą emigracyjną ciekawe roz- 
ważania na.temat przyszłej wojny 
niemiecko-rosyjskiej. 

Chore są także Sowiety. Duża część 
ich ludności feź jest nastrojona deie- 

„tystycznie i goiowa jest służyć Hitle- 

rowi, aby pozbyć się Stalina. Są jed- 
nak także inne nastroje. Partia, Świa- 
doma nasfępstw klęski dla siebie, bę- 
dzie walczyła do ostateczności. Za par- 
tią półdą stworzone przez nią organl- 
zacje. Wielką „czystkę” armii przepro- 
wadza_ sią właśnie dłetego, aby mieć 
wierne wojska. A dłatego, aby prze- 
prowadzić taką „czystkę”, trzeba mieć 
dużo oddanych ludzi i w armii i w apa 
racie państwowym. Tacy są i będą on” 
walczyć, bo innego wyjścia nie mają. 
Ze 150 milionów ludności można na- 
brać 2—3 milionów ludzi partyjnych, 
żołnierzy I młodzieży zapatrywań ko- 
munistycznych, którzy będą bronili 
krału z naiwiekszem nałężeniem. Tak 
zwany pafriofyzm sowiecki jest to 
rzecz bardzo nieuchwytna, ale pomijać 

go zupełnie nie należy. Hitler napotka 
w Rosji na poważny opór. 

Epoka współczesna nie jest epo- 
ką wojenną. Jest. epoką wojennego 
szantażu. Jest rzeczą wątpliwą, czy 
Niemcy, zdobędą się na pochód w sty 
lu Napoleona. Raczej będą rozbijali 
Sowiety przy pomocy ruchów odśrod- 
kowych (nacjonalizm) Japonii, Turcji 
fanatyzmu ludów kaukaskich itd. Są 
to metody dobrze znane z epoki Woj- 
ny Światowej. Tymezasem emigranci 
rosyjscy rozumieją wojnę współcze- 
sną „po staremu*, jako triumfalny 
wjazd generała na białym koniu. 

Zdaje się, że tym białym koniem 
będzie fanatyzm, a generałem, jakiś 
emigrant-awanturnik, względnie oca- 
lały od czystki „wróg ludu. 

KREM DO GOLENIA     
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„klasa robotnicza* powstaje, albo ści- 
ślej — jest jeszcze raz posłuszna pod- 
judzaniu prowodyrów... Wydaje się, 
iż jest to przeznaczeniem Daladiera 
gasić pożary, rozniecone przez siebie. 
Jako minister wojny usunął 5.000 ofi- 
cerów z wojska a teraz żąda wzmoc- 
nienia oddziałów, w 1935 r. defiluje 
z podniesioną pięścią za czerwonym 
szłandarem w towarzystwie Bluma 
i Cachin'a — a potem krzyczy opusz- 
czony, oglądając poczynione przez sie 
bie spustoszenia... Podobnie oświad- 
czył, iż w żadnym wypadku nie do- 
puści do dewaluacji — a tymczasem 
równowartość złota spadła z 43 mili- 
gramów do 27,6 na 1 frank. ..Dala- | 
dier wydaje dekret, zabraniający pod 
wyžszania cen detalicznych i sam da- 
je przyklad podwyžszając cenę swego 
tytoniu, poczty i metra... I cóż tu się 
dziwić, że te wszystkie sprzeczności, 
skrzętnie wyzyskiwane przez agitato- 
rów — wzmagają oburzenie „mas*. 
To by dopiero było dziwne, gdyby, 
było inaczej”. 

W istocie. Agitatorzy nie próżnują. 
Francja nie posiada linii Maginota 
przeciw moskiewskiej propagandzie, 
jak woła margines tego samego nume 
ru „Action. Już nie tylko strajki pro- 
testacyjne, ale sabotaže, wykolejanie 
wagonów "na  zwrotnicach, blokady 
itp. są na ; rządku dziennym. . We 
środę najbliższą (30 listopada) ma się 
odbyć generalny strajk protestacyjny. 
Przez jeden dzień. Tak. żeby naza- 
jutrz pójść po pensje. ernó.
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— 1500 z!. za strza! do łosia 
Racjonalna hodowla dzikich zwierząt 

Mieszkańcy wsi, położonych koło 
Puszczy Rudnickiej, w okresie lata i 
jesieni mają bardzo dużo kłopotu z 
dzikami. Stada tych żarłocznych zwie 
rząt wychodzą wieczorami z niedo- 
stępnych zakamarków lasu i błot na 
pola uprawne i żerują, niszcząc pło- 
ny. Wieśniacy szczególnie pod jesień 
w okresie dojrzewania ziemniaków 

organizują po nocach straże, 
które hałasem, nprz. biciem w blachy, 
szyny, oraz paleniem ognisk usiłują 
często nadaremnie odpędzić zniena- 
widzone „dzikie bestie* do puszczy 

Dziki należą do Puszczy Rudnic- 
kiej, więc poszkodowani dochodzą 
swoich strat od jej właściciela — Dy 
rekcjj Lasów Państwowych oraz 
dzierżawców terenów łowieckich. Dzi 
ki są hodowane racjonalnie jako zwie 
rzyna łowna, przynoszą dochód dla- 
tego też Dyrekcja Lasów przewiduje 
zawsze w ciągu roku ponad 2 tysiące 
złotych na odszkodowanie dla wieś- 
M którym dziki poniszczyły po 
a. 

Racjonalna hodowla dzikich zwie 
rząt w lasach państwowych na Wileń 
szczyźnie daje rocznie Dyrekcji La- 
sów do 20 tysięcy złotych dochodu. 
Hoduje się łosie, dziki, rysie, głuszce, 
sarny, do pewnego stopnia wilki itp. 

Wilk, król kniej 
wileńskich, jest rabusiera wyjętym 
Spod prawa. Specjaliści od obliczania 
zwierząt w lasach twierdzą, że w la- 
sach Wileńszczyzny i Nowogródczyz- 
ny — ściślej w obrębie Wiłeńskiej Dy 
rekcji grasuje do 800 tych prapieżni 
ków. Urządzane co roku obławy i po 

„ lowania niszczą do 200 wilków — to 
znaczy prawie cały przyrost „natural 
ny*. Na ogół zaś liczba wilków w o- 
statnich latach na Wileńszczyźnie zna 
cznie zmalała. 

W okresie karmienia młodych wil 
ki na ogół nie niepokoją bliskich oko- 
lic dookoła legowisk, natomiast w je- 
sieni, gdy młode dorosną, zaczynają 
wprowadzać je w życie i wtedy napa 
dają na zwierzęta domowe, stają się 
zuchwałe — wyrządzają duże nieraz 
szkody włościanom. W jesieni też w 
prasie zaczynają ukazywać się 
wzmianki o grasowaniu wilków, o nie 
zwykłych napadach, 

o plagach 
itp. Powtarza się to co roku. 

W swoim czasie była rozpatrywa 
na sprawa odszkodowania za straty, 
wyrządzone przez wilki. Do realizacji 
jej nie doszło, ponieważ trudno jest 
w okresie ruchliwości wilka, wtedy 
gdy napada i szkodzi majbardziej, 
związać go z miejscem, z określonym 
lasem. Dziki, łosie itp. trzymają się 
swoich puszcz, wilki zaś wędrują. 
Mogłyby więc przy ustalaniu miejsca 
pochodzenia wilka-szkodnika, a na- 
stępnie właściciela tego miejsca, pow 
stawać wątpliwości nie do przezwycię 
Żenia. Dlatego też wilki wyrządzają 
ZAŁAŁAŁA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA 

Teatr muzyczny „LUTNIA* R S 
Występy J. Kulczycktej 
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Jonas Marcinkeviczius 

Przełożył 
Władysław Abramowicz 

  

ima wolności 
„bezkamie* szkody w wieśniaczym 
inwentarzu żywym. 

Dlatego też wilkowi wypowiedzia 
na jest nieublagalna walka. Nie jest 
wykkluczone, že wkrėtce dojdzie | 

do jego zupelnego wybicia 
przynajmniej na terenach gęšciej za 
ludnionych. 

To jest jedna strona medalu. Na- 
tomiast istnieją także zwolennicy u- 
trzymania przy życiu wilka nawet w 
dotychczasowej jego liczebności. Bo 
wilk jest czynnikiem selekcyjnym. w 
lasach, wybija chore sarny, łosie — 
podnosi ich zdrowotność. Mówi się 
nawet o czasie ochronnym dla wilka. 

Z punktu widzenia wieśniaka wilków 
należy „wybić do nogi*, z punktu wi 
dzenia myśliwego — racjonalnie ho 
dować. Prawdopodobnie myśliwy 
zwycięży, zobowiązując się do odszko 
dowań. 

Z dniem 1 października br. Wileń 
ska Dyrekcja Lasów „oddała* 10 nad 
leśnictw koło Grodna t. j. całą pusz 
czę grodzieńską dyrekcji białowie- 

skiej, otrzymując w zamian 9 nadleś. 
nictw w kierunku na Baranowicze. 

Przeszły więc „w ręce Białowieży” 

żeremia bobrów czarnych 
nad Niemnem, ponad 30 łosi itp. i — 
przybyło m. in. 15 łosi w okolicach 
Bytenia. 

Obecnie w Puszczy Rudnickiej na 
licza się do 60 łosi, w Puszczy Nali- 
bockiej do 7 i koło Bytenia do 15. W 
roku b. prawo ubicia 1 łosia zakupił   

inż. Z. za 1.500 złotych i zapołował na 
królewskie zwierzę we wrześniu w 
Puszczy Rudnickiej. 

Warunki hodowli łosi stają się co- 
raz trudniejsze. Wyręby zimowe pło 
szą je. Idą daleko popuzez tereny gę 
sto zamieszkałe. Padają nieraz ofiarą 
kłusowników. Wraca ich do puszczy 
zawsze mniej o parę sztuk, 

Dzików jest do 300 w Puszczy Rud- 
nickiej i tyleż w Nalibockiej. 

Prawdziwą atrakcję 

dła myśliwych z całego kraju oraz 
z zagranicy stanowią b. liczne głusz- 
ce, których liczba w porównaniu ze 
stanem przedwojennym wzrosła czte 
rokrotnie. Natomiast w ostatnich 
trzech latach prawie katastrofalnie 
spadła ilość kaczek oraz cietrzewi. 
Kaczki wypłoszone zostały przez su- 
sze, cietrzewie przez ludzi. 

„Nie będziemy tu wyliczali już dość 
dużej ilości mniejszych żywych „obie 
któw myśliwskich* na terenie „hodo 
wlanym* lasów Wileńszczyzny i 
Nowoeródczyzny. Wystarczy ich na 
zaspokojenie zachłannych  atawisty- 
cznych namiętności myśliwych. 

Ostatnio 
wpuszczeno rysie 

do Puszczy Rudnickiej. Dwie młode 
samice, sprowadzone z puszcz wschod 
nich. Może zawędruje do nich w okre 
sie godów samiec z Białowieży. Zacz- 
ną się mnożyć. Nowe obiekty dla re- 
prezentacyjnych polowań. (WŁ) 

TEZ 

100 tys. turystów 
zwiedziło Wileńszczyznę w bież. roku 

Ruch turystyczny do Wilna i na Wi- 
leńszczyznę z roku na rok wzrasta. Zniżki 
kolejowe ph. „Lato na Ziemiach Wschod- 

nich” dały w tym sezonie wynik przewyż. 
szający o 1000/0 wyniki r. ub. W tym ro- 
ku wg prowizorycznych obliczeń, przez 
Wilno i Wileńszczyznę przewinęło się 
przeszło sło tysięcy turystów, pozostawia- 
jąc ludności kilkanaście tysięcy złotych 
dochodu. Na specjalne podkreślenie za- 
sługuje fakt urządzenia masowych wycie- 
czek na Wileńszczyznę przez Wspólnotę 
Interesów Z Katowic. W trzech turach 
przeszło 2.000 pracowników tego najwięk 
szego w Polsce koncemu przemysłowe- 
go, zwiedziło Wilno, Troki, Werki i Na- 
rocz. Posłuży to niewątpliwie jako przy- 
kład dla innych wielkich przedsiębiorstw 
ze wszystkich stron naszego kraju. | 

Z przyjemnością notujemy stale zwięk- 
szające się zainteresowanie Wilnem, 
wśród cudzoziemców. W tym roku najlicz 
niejsi z zagranicznych gości byli Duńczy- 
cy, na drugim miejscu należy postawić   

Anglików, później Francuzów, Niemców 
i innych. W związku z mistrzostwami nar- 
ciarskimi światła w Zakopanem (FIS) prze- 
widuje się dałszy napływ zagraniczn. go- 
ści. Mają oni 5 tygodni pobytu w Polsce, 
fo też po zawodach w Zakopanem będą 
zwiedzać ciekawsze miasła, a między in- 
nymi i Wilno. Na ten okres przypadnie 
nasz wielki, regionalny kiermasz św. Ka- 
zimierza, który zawsze dla ruchu turystycz 
nego, tak wewnętrznego jak i zewnętrz- 
nego stanowi nielada atrakcję. 

Mając wyżej wymienione fakty na 
względzie, Związek Propagandy Turystycz 
nej Ziemi Wileńskiej rozszerza kadry prze 
wodnicze, przez urządzenie w słyczniu 
roku 1939 kursu na przewodników ZPT 
po Wilnie i okolicy. Kandydaci winni 
mieć minimum średnie wykształcenie oraz 
pożądana jest bardzo, znajomość języków 
obcych. Bliższych informacyj o czasie trwa 
nia, programie kursu itp można zasięg. 
nąć w ZPT — ul. Mickiewicza 32. 

Afera lichwiarska w Nieświeżu 
Na czele stali Lejba Błoch i Abram Sawicki 
Ujawniona niedawno afera lichwiarska 

w Nieświeżu, na czele której stali Lejba 
Bloch i Abram Szwicki, jest przedmiotem 
dochodzeń władz skarbowych. Obroty 
anonimowego banku sięgały  olbrzy- 

TALENT 
Walentinas nie miał sił chodzić 

Aleją Wolności. We wszystkich ok- 
nach restauracyj widział gorące kot- 
lety, kiełbasy z kapustą. Skręcił na 
Zieloną Górę do przyjaciela. Dziesięć 

litów, dziesięć litów. Zaledwie dwa 
centy za wiersz. Czyż można się po- 
chwalić koledze takim honorarium? 
Wyzysk, poniewieranie ludzkiej pra- 
cy. Normalnie za samo przepisanie ty 
le się płaci, a Walentinas musiał prze 
cież tworzyć, włożył cząstkę swej du 
szy, życia. W miarę wspinania się na 
schody, wzburzenie jego gasło. Tak 
ciężko było podnosić nogi. — Począ 
tek nie jest ostatecznie tak zły — 
myślał sobie. — Wielcy pisarze z po 
czątku i tego nie dostawali. 

Gdy wszedł na górę, był już cał- 
kiem pogodny. Widział przed soba zie 
lony, dziesięciolitowy banknot, który, 
jak barwny plakat kinowy, nęcił go 
miłą obietnicą. — Gospodyni jeszcze 
zaczeka. Za naprawę butów starczy   

jednego lita, a co zostanie — będzie 
za co kupić jedzenie. W każdym prze 
chodniu widział Walensinas typy 
swych przyszłych utworów. — Tego 
pyszałka można będzie zamordować, 
— snuły się w jego przemęczonej gło 
wie przelotne myśli. — A ta kobieta 
doczeka się późnej starości i za grze- 
chy będzie leżała krzyżem w koście- 
ię 

Na ulicy grzebała się w błocie gru 
pa robotników. Walentinas zatrzymał 
się. Biedni ludzie. Tych. postanowił 
wywyższyć, pokazać na szpaltach 
„Pięknej Litwy* ilu ich umiera w wil 
gotnych suterenach. — Rzucę miastu 
rękawicę, nabrzmiałą ich krzywdą, 
łzami i trudem — niech podiesie. To 
nie, że redaktor zastrzegł tematy. Pięk 
ny jest nie tylko kaczorek, przewią- 

zany czerwoną wstążeczką, lecz i głod 
ny wilk, wychodzący na żer. 

Przyjaciela nie zastał w domu. 
Szedł już inną ulicą i nie mógł się oś-   

mich sum. Obaj kombinatorzy będą mu- 
sieli wpłacić po kilka tysięcy złotych К- 
tułem podatku dochodowego. Oprócz te- 
go grozi im surowa kara za lichwę. 

mielić przejść na Akcję Wolności. Sła 
niał się na nogach. Głowa była cięż- 
ka od nadmiaru pomysłów, wspom- 
nień i głodu. Przecież w ciągu dwu 
dni zjadł jedną tylko kajzerkę i wy 

pił szklankę mleka. Było równo wpół 
do drugiej, więc poszedł do admini- 
stracji. 

W ogromnym pokoju, który był 
przegrodzony polerowaną ladą, Wa- 
lentinas zastał pełno ludzi. Ech, trze 
ba tu było przyprowadzić choć jedne 
go zdolnego malarza. Miałby sporo 
cennych modeli dla swej twórczości. 
Namalować by mógł typowych łot- 
rów, młodzieńców, nocujących pod 

mostami, sprzedających swoje dusze 
za marne honorarium, filozofów źle 
usposobionych do wszystkiego, nabi 
jających życie w gorące danie i butel 
kę piwa. Tu byłby uchwycił i utrwa- 
lił wiecznych studentów, obleśnych 
dziennikarzy, żyjących przez cały rok 
jedną ważniejszą wiadomością. Prze- 
żarci czarną przeszłością, drukarską 
farbą, metalowymi czcionkami, spra- 
sowani maszyną, — ludzie ci boją się 
śmielszego słowa i myśli. Upokorzeni 
mieszczańską pogardą, pokrzywdzeni 
jednakim sposobem myślenia, jak żoł 
nierze odziani w strój jednakowy. Sta 
rzy i młodzi. Siedzą na stołach, w pię   

Święto junaków wiieńsk'ch 

  

aż : 4 

Wręczenie batalionowi junaków wileńskich przez komendanta głównego Junac- 
kich Hufców Pracy płk Kunca, proporczyka, jako odznaki honorowej za zajęcia 

| miejsca w konkursie sprawności Hufców Junackich. 

„Jak odzwyczać się 
od naisgu palenia?“ 
Ukazała się w sprzedaży księgarskiej bro 

szurka S. Szachnowicza p. t. „Jak odzwy- 

czaić się od nałogu palenia", 

Autor opisuje przede wszystkim jak po 

25 latach palenia odzwyczaił się sam od te 

go nałogu. Nie podaje żadnych „mixtur* a- 

ni „lekarstw”, Jego broszurka opiera się na 

metodzie psychoanalitycznej, którą zaleca 

stosować wszystkim. Ma być ona skuteczna. 

W niektórych miejscach książeczki 

szwankuje język, można też doszukać się pew 

nych naiwności, w sumie jednak broszurka 

wydaje się pożyteczną. 

Zastanawiając się nad przyczynami, które 

skłaniają człowieka do palenia, autor pisze 

między innymi, że częstym powodem jest 

namowa innych by „papierosem zabić nu 

dę“. Ale: 

„Ježeli wnikniemy w trešė tej namowy 

drogą analizy, to przekonamy się, že nie spo 

sób pozbyć się nudy za pomocą palenia. 

Bo nuda jest związana z próżnością, której 

nie wypełni palenie tytoniu... Więc jednego, 

czy dwóch, trzech papierosów nie wy- 
starczy, by nudę odpędzić, a palić tak długo, 

jak długo się nudzi, oznacza przejście Rubi 

konu, za którym ukazują się w ostrej for- 

mie kaszel, flegma, bicie serca i reszta wa- 

lorów... Ale w takim razie wolimy. się nu- 

dzićjli*. Trudno nie przyznać racji. 
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ciu palą jednego papierosa i bez żad 
nego poczucia nietaktu plują na pod- 
łogi, ściany, któcą się, jak zwykłe mę 
ty uliczne. Bez płaszczy, bez butów, 
grzeją się przy piecu, w którym pa- 
liła plikami zapisanych papierów ja 
kaś staruszka o wyszarzałych oczach. 
Tylko kilkoro osób siedziało, jak w 
banku, za polerowaną ladą. Klepali 
na maszynkach lub wpisywal: coś do 
ksiąg. Twarze ich były urzędowe, wy 
niosłę, surowe, lecz jednakowo blade, 
wygłodniałe. 

"— Tu pewnie żaden człowiek nie 
jadł befszyka co najmniej przez rok 
— pomyślał Walentinas. i uśmiechnię 
ty szukał miejsca przy piecu. 

„Nikt się z nim nie przywitał, nikt 
nawet nie spojrzał na niego. Widok 
ten i jego tragizm nie zdziwił go wra 
le. Zrobiło mu się nawet nieco Iżej 
Patrzył na nich jak przewracają kom 
plety gazet, podliczają wiersze, pi- 
szą rachunki, zagadują jeden drugie- 
go i uczuł się wyższym od nich. 

Podliczanie wierszy, wypisywanie 
rachunków, powtarzanie o setkach li- 
tów nie zdziwiło go. Wydało mu się 
to wcale naturalne. Czuł, że i oni 
dostaną piątą cześć tego, co zapraco 
wali. — Widocznie — myślał Walen 
tinas — proces ten jest dla nich po-   

Pół żartem pół serio 

Jesienne nastroje 
Z felietonu, który pod powyższym tytu- 

łem ukazał się w „Polonii*: 

— Jesień to już na dobrze, jesień... — 

wykrztusił ze siebie przyciszony powzdech 

i pobiegł z powrotem do kryjówki, aby to 0- 

znajmić rodzinie. 

Amtor felietonu znajduje się za daleko 

od Wilna. Inaczej — chętnie pobiegliśmy do 

jego kryjówki z prośbą, aby wykrztusił ze 

siebie przyciszony powzdech. 

Pod adresem niejakiej 
M nei 

Ogłoszenie z „Chwik”: 

MINKA, jestem w rozpaczy, daj znać o so* 

bie, „Łó. 2 
Aczkolwiek nie jesteśmy w rozpaczy, tak 

że prosimy: niedobra Mimko, daj mu znać 0 

sobie, nie bądź głaziil 

Powołanie artystyczne 
— Twój syn chce zostać malarzem? A 

czy ma talent.. 

— Owszem, potrafi już cały dzień nie 

jeść i nie pićl 

"Radosna wiadomość 
Prasa donosi: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wy* 

dało zakaz wszelkich zbiórek na okres 5 
miesięcy. Zakaz ten nie obejmuje zbiórek na. 

dozbrojenie, funduszu uczczenia marsz. РИ 

sudskiego i pomocy bezrobotnym. 

Westchnienie ulgi: przez czas okresu pię 
ciomiesięcznego nie będą nas ścigać panie 

panienki i paniusie z puszkami... 

To nieładsie! 
Z „Kuriera Polskiego" dowiadujemy się 

iż Rzesza Niemiecka nie chce płacić długów | 

nieboszczki Austrii: 

Nota amerykańska z dn. 10 października 

nalega, by rząd Rzeszy rozważył sprawę spła 
ty długów, zaciągniętych u obywateli amery 

kańskich. 

Nota niemiecka z dn. 17 listopada głosk 
iż rząd Rzeszy nie jest za te długi odpowie” 

dzialny, tymbardziej, że biłans handlowy 
Niemiec ze St. Zjednoczonymi nie pozwala 
Niemcom na uzyskanie odpowiedniej Ilośćl 

obcych walut. 

To nieładnie, że Rzesza wyrzeka się „do! 

brodziejstwa inwentarza”. Czekamy na uks 

zanie się ogłoszenia w prasie: „Za długi, p9 

czynione w swoim czasie* przez naszą nić 

boszczkę, nie odpowiadam. Rzesza Niemieć 
ka“. 

trzebny, nieunikniony. ! 
Przy ladzie dłuższy czas stał ja- 

kiś blady student. Walentinas £ 
ciekawością śledził wyraz jego twa* 
rzy, która kurczyła się, jak pięść, to 
znów się wydymała na wydłużone. 
szyi, a oczy nabrzmiewały łzami. SłU 
chał go ten sam jegomość, którego 
Walentinas spotkał rano na sch0“ 
dach. Twarz jego, pokryta zdrowy” 
rumieńcem byla niewzruszona. 

— Dziś nie mogę, nie mogę — 
powtarzał ciągle. 

Student odszedł do drzwi. lecz n3 
gle odwrócił się i krzyknął: 

— Ech, wy psy zgniłej burżuazji: 
Przez cały tydzień zbieraj wiadomos 
ti a gdy przychodzi do placenia — 
pięč litėw proponują. Podpalič tylk? 
tę „Piekną Litwę“. 

Wbily się weń oczy wszystkich wy 
głodniałych wilków. Mizerny człeczy” 
na zaczął trząść głową, jak gdyby g0 
kto kłuł naelektryzowanymi igłant* 

— A ja więcej nie pracuję. Prze 
prowadziłem wywiad u ministra lec* 
Ot co... de 

I reporter trzepnął plikiem po ad 
lužnych, zapisanych arkuszy, po З 
na kawałki i rzucił pod nogi. = 

od 

   

    

    
pokój zahuczał, jak rój pszczół w 
szykując się do wylotu. Pierwszy 
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Wschód słońca — g. 7 m. 22 

Zachód słońca — g. 2 m. 55 Piątek | 
  a >) 

Spostrze.enia Zakładu Meteorologii US2 
W Wilnie z dn. 1.XII. 1938 r. 

Ciśnienie 758 
Temperatura średnia. -- 6 

: Temperatura najwyższa -- 7 
| Temperatura najnižsza -- 4 

Opad 0,1 
Wiatr: południowy 
Tendencja barom.: spadek — wzrost 
Uwagi: pochmurno. 

wILENSKA 

DYŻUR APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następująca 

apłeki: Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 
Augusiowskiego (Kijowska 2); Romeckie- 
go i Żelańca (Wileńska 8); Frumkinow 
(Niemiecka 23); Rostkowskiego (Kalwa- 
tyjska 31), 

Ponadto stałe dyżurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
| Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

M MIEJSKA. 
— Dziekanat Wydziału USB zabiega 

_ 0 nieregulowanie dalszej części ul. Zakre- 

 lowej. Dziekan wydziału matematyczno- 
Przyrodniczego USB, prof. Kempisty, wy- 
słosował do Zarządu Miejskiego pismo, 
W którym, w związku z regulacją przez 
Magistrat ul. Zakretowej, prosi władze 
miejskie o zaniechanie dalszych projek- 
łów regulacyjnych tej ulicy i pozostawie- 
Nia jej końca w dotychczasowym stanie 
udzikim”. To znaczy, że Dziekanat Wy- 

działu Matematyczno-Przyrodniczego za- 

iega o to, żeby nie zwiększano oświełle 
nia ulicznego, nie układano gładkiej na- 

Wierzchni jezdni itp., a to ze względu na 
mieszczące się przy tej ulicy Obserwało- 

„tium Astronomiczne. Zwiększenie oświe- 
lenia będzie bowiem  przeszkadza- 
ło w pracy obserwacyjnej, zmniejszając 
Pole widzenia, budowa zaś nowoczesnej 
lezdni przyczyni się do wzmożenia ruchu 

„ulicznego, co z kolei wywoła nadmierny 
as, kfóry również będzie przeszkadzał 

W pracach Obserwatorium. 
„Magistrai postanowił, ze względu na 

doniosłość arterii komunikacyjnej, jaką 
stanowi ul. Zakrełowa, _nie odstępować 

swego zamiaru regulacji jej na całej 
Przesrzeni, natomiast w planie regulacyj- 
lym mają być uwzględnione postulaty 

Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego 
W kierunku dostarczenia Obserwatorium 

Asfronomiczneńu najbardziej dogodnych 
Warunków pracy. M. in. istnieje projekt 
ierowania ruchu ciężarowego z ul. Za- 

tełowej na ul. równolegle, jak na ul. 
onarskiego. 
— Magistrat buduje specjalny dom dla 

wydziału administracyjnego. Magistrat 
Powołał komisję do budowy domu dla 
Potrzeb miejskiego wydziału administra- 

noso. Komisja ta, po przeprowadzonej 
racji wolnych placów, zatrzymała się 

Ra jednym z placów przy ul. Wingry, 
gdzie z początkiem roku przyszłego ma 
YĆ rozpoczęta budowa tego domu. 

ZEBRANIA I ODCZYTY-| 
R Klub Włóczęgów. Dziś w piątek, 

. w Instytucie Europy Wschodniej 
dbędzie się zebranie Klubu, na którym 
Brof, Stanisław Świaniewicz podzieli się 

i wrażeniami ze zwiedzania COP-u. 
Początek o godz. 20.15. Wsięp za za- 

PSEZH     
ółu skoczył wierszorób humorystycz 
Ich felietonów; wysoki, w opiętych 

Bolf - spodniach, torując _ sobie 
Przejście zbliżył się do lady. Walenti 
AS teraz dopiero zrozumiał, że ów 
„kany „pierožek“ jest administra 

' tem i w jego mocy dać mu te 10 li- 
W, czy nie. Gniewnie i tragicznie hu 
Orysta krzyknął: 

+ — Ile mnie dziš przeznaczasz? 
— Pieinašcie lit6w. 
— Nie żartuj, bo głowę ukręcę. 

= Ja przecież pieniędzy nie pro- 
I uję — szorstko odciął się admini 
zator, poprawiając okulary. — Ile 
im tyle płacę. 
— Należy mi się 120 litów. 

R Może się należeć i tysiąc. Jak nie 
a. to nie ma. Może potrzebny ci a- 

ł, gt radiowy? Dam gwarancję. Mam 
KR Szcze całą skrzynkę mydła „Ryb 

+, , Mnie żona rodzi a on radio 
dia uje. Powieś się ty ze swoim ra 

M i mydłem. 
T Ješli rodzi, to i urodzi. 

(Gp Felietonista zbladi, wraz ze 
T humorem. 
an, CZASEM wszedł redaktor. 

bręzda Jego pokryta była czerwonymi 
> AMI, oczy zasłonięte mgłą, ru- 

miał energiczne i gwałtowne. 

ы 
  

    

proszeniami. Informacje w sprawie zapro- 
szeń — tel. 16-90, w godz. 16—17.30. 

— Towarzystwo Polsko-Francuskie za- 
mierza zorganizować w najbliższym cza- 
sie praktyczne kursy. języka francuskiego, 
w którym będą mogli wziąć udział i nie 
członkowie Towarzystwa. Zapisy do dn. 
1.1. 1939 i informacje w lokalu Towarzyst- 
wa Polsko-Francuskiego ul. Uniwersytec- 
ka 3, (parter) we wtorki i piątki od godz. 
5 do 6. 

ŁE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Obywatelski Komite! Ukwiecenis 

Wilna podaje do ogólnej wtbdomości, że 
13 grudnia o godz. 18 w Sali Posiedzeń 
Rady Miejskiej (ul. Dominikańska — Za- 
rząd Miejski) odbędzie się Walne Zebra- 
nie członów Komitetu. Za członków są 
aufomatycznie uważani wszyscy biorący 
udział w Konkursach Ukwieceniowych. 

— Akademickie Koło Studentów Ziem 
Zachodnich. W niedzielę 4.XH br. o godz. 
12.30 odbędzie się zebranie zwyczajne 
w lokalu Instytułu Germanistyki przy ul. 
Zamkowej 10 m. 2. 

—. Zarząd Koła Związku Peowiaków 
powiadamia swych członków, iż 3.XII br. 
odbędzie się zebranie informacyjne, ne 
którym T. Nagurski wygłosi referat na te- 
mat: „Gospodarka Samorządu Miejskie- 
go“. 

RÓŻNE 
— „Wilniane poznajcie Wilno”. W naj- 

bliższą niedziełę dn. 4 grudnia br. wy- 
cieczka Ziwiązku Propagandy Turystycz- 
nej zwiedzi Ośrodek Zdrowia. Facho- 
wych objaśnień będzie udzielać kierow- 
nictwo, 

Zbiórka uczestników wycieczki o g. 12 
przed głównym wejściem do Bazyliki. 
Udział w wycieczce 20 gr od osoby. 

— „Instytut Germanistyki* — Zamkowa 
10. Nauka języka niemieckiego. Nowe grupy 
od 1 grudnia 1938 roku. 

NOWOGRÓCZKA 
— Mgr Fiszer opuścił Nowogródek. 

Komendant okr. Związku Młodej Polski 
mgr Fiszer Stanisław, który rozpoczął w 

październiku wydawanie „Gońca Nowo- 
gródzkiego”, powołany został na stano- 
wisko szefa sztabu ZMP w Warszawie. 

Osłatni numer tygodnika „Goniec No- 
wogródzki” ukazał się przed trzema ty- 
godniami z datą 6 listopada br. 

ak, enie szkoły w Dąbrowicy. 
26 listopada rb. w Dąbrowicy, gm. Wsie- 
lub, pow. nowogródzkiego odbyła się 
uroczystość, poświęcenia budynku szkoły 
powsz., wzniesionego przez  mieszkań- 
ców Dąbrowicy. i Bujwidowszczyzny (daw 
niej okolic szlacheckich).  Sfinansowaxiu 
budowy szkoły pomogli: wojewoda 
nowogródzki, gmina oraz hrabia wsielub- 
ski O. Rourke i Stanisław Brochocki. 

—Informator gospodarczych - placówek 
chrześci jańskich.. W ramach programu „Ty- 
godnia Kupiectwa i Rzemiosła Chrześcijań-   

„KURIER“ [4649]. 
= 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AS AAKAAAAAAAAA 

Teatr m. NA POHULANCE 
RR, 

Dziś o godz. 20-tej 

Gałązka rozmarynu. 
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skiego* -— Komitet Wykonawczy pos'ano- 

wił wydać informator, zawierający adresy 

wszystkich rzemieślników i kupców chrześ 

cijan z Nowogródka. 

Informator ułatwiać będzie społeczeńst- 

wu orientację jacy rzemieślnicy i kupcy znaj 

dują się w Nowogródku i jaka jest ich spec 

jalmość. 

Wobec tego, że Komitet nie rozporządza 

wszystkimi adresami, prosi przeto zainiereso 

wanych o zgłaszanie się do rejestracji w Se 

kretariacie Komitetu (ul. Kościelna 65 lokal 

Obozu Zjednoczenia Narodowego) w godz. 

12—14 oraz 18—20 — codziennie. 

Rejestracja zakończona zostanie 3 go 

grudnia r. b. 

— KRADZIEŻ W KIOSKU JUREWI- 

CZA. W środę nad ranem, nieujawnieni 
narazie sprawcy włamali się do kiosku 
p. Jurewicza i skradli część towaru, znaj- 
dującego się w pobliżu okienka. Zapew- 
ne ogołociliby cały kiosk, gdyby nie zo- 
stali spłoszeni. = 

Wario nadmieniė, že kiosk Jurewicza 

(własność Związku Inw. Woj. RP) jest 
obok kiosku p. Michalskiego największym 

w Nowogródku, i ma dobrą renomę. 

LIDZKA 
— „Bławat Poznański" A. Miskiewicz 

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

szybka i fachowa. 

* BARANOWICKA 
— Ubezpieczalnia Społeczną w Bara- 

nowiczach przystąpi do budowy własne- 
go gmachu. Ubezp, Społ. w Baranowi- 
czach od szeregu lat mieści się w wyna- 
jętym gmachu, który pochłania kilkanaś- 
cie tysięcy rocznie czynszu dzierżawnego. 

Wojewoda nowogródzki przychylił się 
do wniosku Ub. o rozpoczęcie budowy 
własnego gmachu. Postanowiono, że no- 
wy gmach Ubezpieczalni ma stanąć w ko. 
lonii urzędniczej, na działce Nr 12. Bę- 
dzie to budynek o 12 tys m“, mieszczący 
wszystkie biura Ubezp. i mieszkania dla 
urzędników. 

— Poradził sobie nawet z automatem. 
Kowalski Józef, właściciel  restauracji 
„Ustronie“ w Baranowiczach, zameldował, 
że z aufomafu, znajdującego się w sali   

i Рч 
A ROBA. 

Delegacja 105 straganiarzy interweniwe 
u Prezydentą Małeszewskiego 

Wczoraj u prezydenta miasta dra Ma- 
leszewskiego ' interweniowała delegacja 
straganiarzy z Hal Miejskich. 

Jak wiadomo Zarząd Miasta postano- 
wił z dniem 1 stycznia znieść 105 straga- 
nów. Zainteresowani straganiarze prosili 
o odroczenie tego terminu ze względu 

na wyjąfkowo ciężką sytuację materialną 
pełentów, dla których wspomniane stra- 
gany są jedynym środkiem zarobkowania, 

й gg 7 
Nad sprawą tą Zarząd Miejski ma jesz 

cze raz zastanowić się i powziąć osta. 
teczną decyzję. 3 

Nieszczešliwy wypadek na bocznicy kel. 
Robotnik pad manewiującyin Wagsnem — 

Wczoraj rano na bocznicy kolejowej į Adam Romanowski (Kijowska 30). Prze- 
przy ulicy Ponarskiej 44 w czasie przeta- 
czania wagonów trafił pod koła mane- 
wrującego wagonu 67-letni robotnik 

wieziono go w stanie ciężkim do szpi- 
tala. Me). 

е 
  

restauracyjnej, za pomocą oderwania 
plomby skradziono 25 zł. 

— KRADZIEŻE. Na szkodę Hłobuza 
Michała, m-ca wsi Korzenie, gm. darew- 
skiej z niezamknietej sieni skradziono 
garderobę i bieliznę, łącznej wart. 245 zł. 

* * * 

Z niezamkniętej piwnicy Gulkowicza 
Chaima, m-ca folw. Polisin, gm. Wolna, 
skradziono 23 sery litewskie, wart. 100 zł. 

— CHCIAŁ SCHOWAĆ STRZELBĘ... 
Kłusownik Naumik Karp, lat 27, m. fuforu 
Piereryka, gm. horynick., wracając z po- 
lowania, chciał schować naladowaną 
strzelbę w stogu siana. Przez nieostroż- 
ność spowodował wystrzał I postrzelił się 
w brzuch. W stanie ciężkim przewieziono 
go do szpitala w; Baranowiczach. 

POLESKA 
— USIŁOWAŁ ZGWAŁCIĆ. Ryłacz 

Jan, m. Czuczewicz Małych, usiłował pod 
czas nieobecności męża zgwałcić Szczof- 
ko Marię, m. fejże wsł. Ryłacz został za- 
trzymany. 

— WILKI GRASUJĄ. W Jaškowiczach, 
gm. lenińskiej, wilki napadły na stado 
owiec. wce urafowała pastuszka Anna 
Suczkowska, odganłając napastników ki 
jem I krzykami. Dzielna pastuczka ma po- 
gryzione obie ręce. 

— Kino „Polesie”. Na terenie Łunińca 
od 5 lat istnieje i działa kino KOP „Po- 

lesie". Placówka ta, prowadzona przez 
kapiłana Nowickiego, słała się prawdzi. 
wem źródłem kulłury. Oprócz Łunińca, 
kino obsługuje głębiej wysunięte miejsco 
wości jak: Sienkiewicze i Mikaszewicze, 

Kamyszew vel Kamyszewski 
zwolniony ze stanowiska sekretarza gm. Łań 

Uchwałą zarządu gminy Łań, pow. nie 
świeskiego z dnia 26 listopada został 
zwolniony z zajmowanego słanowiska se- 
kretarz tejże gminy Kamyszew vel Kamy- 
szewski Jan, który swego czasu był za- 
wieszony za wykroczenia natury urzędo- 

EEST S TPR TETRA 

Straszne skutki wybuchu benzyny 
Dwie kobiety zamienione w żywe pochodnie 

80-ietnią staruszkę przewieziono w stanie ciężkim do szpitala 
W mieszkaniu Tomkiewiczów przy uli- 

cy Listopadowej 8, podczas fabrykowania 
pasty do podłóg z powodu nieosiroż- 
ności 80-letniej Ludwiki Tomkiewiczowej 
nastąpił wybuch bańki z benzyną. Pio- 

Ž УЙ 

— No; koledzy... 

— Słuchaj, redaktorze — zatrzy- 
mał go felietonista — co tu u licha 
ma znaczyć. W ubiegłą sobotę, bijąc 

się w piersi, obiecywałeś, że wszyst- 
ko uregulujesz. 

— Aha... czy to moja wina? Gdy. 
by było wolne słowo, byłaby i forsa. 
Ja przecież taki sam, zrozumcie... 

— Kiedy będą pieniądze? — po- 
sypało się z wszystkich stren. 

Redaktor szukał niespokojnyra 
wzrokiem tego, z którym przyjdzie 
mu się najsilniej zetknąć. Beletryści, 

poeci, reporterzy, leźli na niego zew- 
sząd, jak muchy na wiosnę. 

— Jeśli nie masz pieniędzy, to nie 
wydawaj gazety, nie nabieraj. — Wo 
tali coraz głośniej. 

Redaktor milczał. Patrzył na admi 
nistratora, jak gdyby czekając pomo 
cy z jego strony. Administrator był 
jednak obojętny, poruszył jedynie ple 
cami. 

Wyratował go, otyły i powolny 
współpracownik „Pięknej Litwy”, Żin 
dikas, który robił korektę i przekła- 
dał „rozmaitości* z gazet polskich, 
rosyjskich i niemieckich. Miał wyzna 
czoną pensję 200 litów miesięcznie. 

lecz całej sumy nie otrzymał ani ra   

nący płyn w oka mgnieniu zamienił sta- 
ruszkę w żywą pochodnię. Obecna w po 
bliżu córka Tomkiewiczowej, 36-letnia 
Emilia, pośpieszyła jej z pomocą, lecz 
płomienie szybko przerzuciły się na nią. 

UR TTRAONZACONRELEZUJ WESTA 

zu. Każdego tygodnia wypłakiwał po 
6,10 litów, dostawał mydło, przesłane 
przez firmy za ogłoszenia, a redaktor 
na dodatek pozwalał mu się przespać 
w korytarzu na makulaturze. Wygło- 
dniały, płochliwy, jak mysz Żindikas, 
czerpał materiał najczęściej z „Siegod 
nia*, która dużo pisała o królew- 
skich potrawach, ucztach. Żindikas, 
przekłądająć zaczynał żuć, gryźć sobie 
usta i płakać. Administrator nie zno- 
sił go z tego powodu. Na skutek tych 
„rozmaitości*, „Piękna Litwa* zatra 
cała nieraz wszelkie cechy gazety i 
dostawała się do rąk czytelnika, ra- 
czej jako książka kuchenna. 

—- Panie redaktorze, umieram — 
cienintkim, wibrującym głosem odez 
wał się Żindikas. — Matka przyjecha 
ła a chleba nie ma ani okruszyny. 

-—Ty przecież nie masz matki. 
Mówiłeś, że jesteś zupełnie samotny 

— Nie mam nikogo lecz chcę 
jeść. Głód dokucza. 

— Daj mu administratorze 10 li- 
tów. 

— Cóż mi te dziesięć... 
Redaktor trzasnął dizwiami i 

zamknał się w swoim gabinecie. 
Dziennikarze obstąpili* administrato- 
ra, jak muchy. Podobni byli do tycn 

natrętnych, nikomu niepotrzebnych   

wej i prywatnej. Dochodzenia prokurator- 
skie i dyscyplinarne wykazały, że Kamy- 
szew zdezerterował z armii polskiej pod- 
czas odbywania czynnej służby i w celu 
ukrycia się przed  odpowiedzialnością 
zmienił nazwisko na Kamyszewski. 

Ludwika Tomkiewiczowa doznała bar- 
dzo ciężkich poparzeń. Pogotowie prze- 
wiozło ją w stanie groźnym do szpitała 
św. Jakuba. Córkę jej po opatrzeniu ran 
pozostawiono na miejscu, le]. 

owadów. Żaden jednak nie dostał peł 
nej należności. Podzielili się po 5,10 
litów i zeszli ze schodów na ulicę, po 

stłanawiając zjeść na raz po dwa lub 
trzy obiady, aby potem w jakimś ką 
cie przespać się do rana. Walentinas 
także nie otrzymał wszystkich, obie- 
canych pieniędzy. Do lady zbliżył się 
ostatni. Administrator spytał go c na 
zwisko, kazał podpisać się na kartce, 
potem rzucił 5 srebrników. Walenti 
nas nie robił żadnego protestu. Wy- 
szedł na ulicę, trzymając pieniądze w 

garści, bo kieszenie miał porwane. Re 
daktor, przechodząc obok, klepnął go 
po ramieniu i smutno powiedzia*: 

— Pisz więcej. Masz pan talent. 
Za parę dni przynieś coś nowego. Tyl 
ko, żeby było dużo prochu. - 

Walentinas skinął głową lecz 
przez usta nie mógł wykrztusić sło- 
wa. Jeść. Jeść. Jeść. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

  

RADIO 
PIĄTEK, dnia 2 grudnia 1938 roku. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik por. 

7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla szkół. 

8.10 Program na dzisiaj, 8.15 Murka popu: 

larna. 8.50 Czytanki wiejskie: „Chłopcy z 

placu broni". 8.00 Przerwa. 11.00 Audycja 

dla szkół. 11.25 Płyty dla dzieci. 11.57 Syg- 

mał czasu i hejnał. 12.03 Audycja połaudnio: 

wa. 13.00 Wiadomości z miasta i prowincji. 

13.05 Koncert rozrywkowy z udz. Tino i433- 

*i. 14.00 Przerwa. 15.00 Zagadki muzyczne - 

audycja dła młodzieży. 15.20 Poradnik spor- 

towy. 15.30 Muzyka obiadowa. 16.00 Dzien- 

nik popołudniowy. 16.08 Wiadomości gcs- 

podarcze. 16.20 Rozmowa z chorymi. 16.35 

Miniatury kwartetowe. 17.00 Zdobywomy 

przemysł @а polskiego kapitału — poga- 

danka. 17.10 Państwo komórek w niebezpie- 

czeństwie — pogadanka. 17,20 Koncert soli: 

stów. 17.45 Audycja dla wsi: 1) „Okopowe 

w zimowym żywieniu'* — pog. inż. R. Mrosz 

czyka; 2) Poradnik rolmiczy prowadzi A 

Przegaliński; 3) Na nutę ludową; 4) , Szkoła 

wiejska” — rozmowa nauczyciela z rolni 
kiem. 18.25 Wycieczki i spocery — prowadzi 

E. Piotrowicz. 18.30 „ABC* opowiadan'e Fli- 

zy Orzeszkowej. 18.55 Koncert rozrywkowy. 

20.35 Audycje informacyjne. 21.00 Chór P. R. 

21.15 „Król mimowoli* — opera komiczna 

w 3 aktach. Transmisja z Paryża. W przer- 

wie: „Książę Józef w poezji“ — szkice jite-* 

racki. 23.30 Rezerwa programowa. 23.35 

Ostatnie wiadomości i komunikały. 

SOBOTA, dnia 3 grudawia 193$ r 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik poran 
ny. 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla 

szkół. 8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Mamyka 

popularna. 8.50 Czytanki wiejskie: _Ożop- 

€y z płscu broni". 9.00 Przerwa. 11.06 Aardy 

cja dia szkół. 11.15 Lekkie piosenki. 11.57 

Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audycja pokud- 

niowa. 13.00 Wiadomości z miasta i prowin 

cji. 13.05 Małą skrzypeczkę prowadzi Ciocia 

Hala. 13.15 Koncert Orkiestry Rozgłośni Wi 

leūskiej. 14.00 Przerwa. 15.00 Teatr Wyobraź 

ni dla dzieci „W królestwie św. Barbary*: 

15.30 Muzyka obiadowa. 16.00 Dziennik po 

południowy. 16.05 Wiadomości gospodarcze: 

16.15 Kronika literacka. 16.50 Hymnika Sera 

ficka — audycja muzyczno-słowna. 17.00 Na 

bożeństwo z kaplicy Matki Boskiej na Jas- 

nej Górze w Częstochowie. 18.00 Wileńskie 

wiadomości sportowe. 18.05 Sobótka speake 

ra-zapowiada Kazimierz Kieniewicz. 18.30 

Audycja dla Polaków za granicą. 19.15 Kon 

cert Orkiestry Szkoły Więziennictwa. 19.50 
Melodie węgierskie — audycja * muzyczna 
20.35 Audycje informacyjne. 21.00 Humor i 

muzyka-koncert rozrywkowy. Ok. 21.30 W 

przerwie I: „Dar Olimpu' nowela. Ok. 22.15 

W przerwie II: „Transakcja”* — skecz. 22.55 

Z muzyki romantycznej. 23.00 Ostatnie wia 

domości i komunikaty. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 
— Gałązka rozmarynu* — Zygmunta No 

wakowskiego w Teatrze Miejskim! Dziś, w 

piątek dnia 2 grudnia o godz. 20 — świetne 

widowisko Zygmunta Nowakowskiego „Ga- 

łązka rozmarynu* — ciesząca się od dnia 

premiery niesłabnącym powodzeniem. 

Dochód z przedstawienia przeznaczony 

na: fundusz dożywiania dzieci. Ceny popu- 

larne. 

— Występ świetnej pianistki AGI JAM- 

BOR w Teatrze na Pohułance! Dnia 5 gruł 

nia o godz. 20 w Teatrze na Pohulance od 

będzie się koncert światowej sławy węgier- 

skiej pianistki AGI JAMOR — laureatki o- 

statniego Konkursu Chopinowskiego: 

Ceny od 0.75 gr. do 4.50. Bilety są do 

nabycia w Biurze Podróży „ORBIS*, 

TEATR MUZYCZNY .LUTNIA*. 
— Występy Janiny Kulezyckiej. „Adrien 

ne*. Dziś operetka Adrienne* jedna z ostat- 
nich nowości repertuaru scen /zageanicz- 
nych. 

— Dwa wieczory Tatiany Wysockiej w 

Łutni. Szósty i siódmiy grudnia będą w Lut 

ni pod znakiem tańca, bowiem w dniach wy 

mienionych zespół Tatiany Wysockiej za- 

szczytnie znany z występów w stolcach i 

większych miastach Europy, da dwa wiel 

kie widowiska baletowe.
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Nowinki radiowe a Nina нн 

Mieszkańcy 
Dziśnieńszczyzny przy 
aparatach radiowych 

W niedzielę ubiegłą cały powiat dziśnień 

ski (jeżeli nie całą Wileńszczyzna) miał słu 

chawki na uszach. Transmisja ze stolicy po 

wiatu! Transmisja z Głębokiego! Głos włas- 

nych dzieci, rodzeństwa znajomych! Własne 

sprawy, własne tradycje, własne bolączki! Ja 

każ to miła rzecz taka transmisja! 

Niedziela powiatu dziśnieńskiego rozpo 

częła się od odczytu p. Bolesława Łapyra na 

temat „Rolnictwo w pow. dziśnieńskim". Po 

czem o godz. 13 dr W. Kierzkowski wygło 

sił odczyt o Berezweczu, perle architektury 
kresowej. Wreszcie o godz. 14 m. 40 Tade 
usz Łopalewski przeprowadził transmisję z 
Głębokiego. Na treść słowną złożyły się od 
czyty o przeszłości Głębokiego, o gimnazjum 
o puszczy hołubickiej w Głębokiem oraz roz 
mowa z wicestarostą Rudziūskim na tema 
ty gospodarcze. Rozmowa przyniosła cały sze 
reg wiadomości rewelacyjnych. Któżby np. 
pomyślał, że powiat przerabia 12 milionów 
litrów mleka na mleczarniach, albo że w 
tym roku zakończono budowę 22 szkół? 

Na część muzyczną złożyły się produkcje 

chórów. B. pięknie śpiewał Chór Strzeleck: 
z Dzisny. Podkreślić należy patriotyzm chó 
ru ze wsi Tumiłowicze na samej granicy, któ 
ry musiał jechać 12 godzin końmi, ażeby 
wziąć udział w transmisji, Trzeba jeszcze do 
dać, że popisy chórów rozpoczął chór gim- 
nazjalmy z Głębokiego. 

. Całość transmisji i jakość odbioru bez za 
rzutu. Szkoda że tak krótko trwała, że kosz 
ty nie pozwalają przedłużyć taką transmis 
je conajmniej na półtorej godziny. Do wi 
dzenia na następnej uroczystości w jakimś 
jnnym mieście powiatowym! 

W jakim? Dowiemy się niedługo. 

Premie P. K. 0. 
Dnia 28 listopada 1938 r. odbyło się w 

P. K. O. czwarte publiczne premiowanie 
książeczek oszczędnościowych premiowanych 
serii: V grupy „B“. 

„W premiowaniu braly udział "ksiąžeczki, 
na „które wniesiono wszystkie wkładki za 
ubiegły kwartał w terminie do dnia 31 paź 
dziernika 1938 r. 

Premie po zł -500 
634076 647880 649994 
686638 

Premie po 
600586 604262 
614756 618900 
623496 624281 

649883 650681 
661052 663999 
„„Premie po 

600472 600773 
602650 603402 

605963 607894 
615056 615507 

623552 624520 
626751 626871 
633998 634135 
841605 641735 
645140 645747 
550517 651121 
652522 653730 
655205 655547 
661497 661763 
665528 665718 
668397 669460 
672372 673472 
678777 679299 

Nr Nr 
676332 

— padły na 
653679 662038 

zł 250 
606105 
618957 

631656 
651558 

664615 
zł 100 

601262 
603639 
607983 
619994 
625376 
628496 
634666 

644511 
646374 

651248 
654159 
658329 
663052 
665838 
671479 
674216 

Nr Nr 
614369 
622893 

640834 
658276 
685774 
Nr Nr 
602494 
604693 
614911 
623056 
626533 
630981 
639709 
644846 
650406 

651909 

655081 
660698 

664275 
667659 
672363 
678199 
679996 
682518 
687381. 

— padly na 
613717 614128 

619483 620535 
632484 632531 
652907 655558 
670046 673970 
— padly na 
601348 601858 
604312 604523 

611337 612538 
620384 620745 
625754 626063 
628638 628676 
636164 637843 

644565 644837 
647178 648085 

651777 651908 

654452 654805 
658657 659020 

663198 663683 
665896 666720 
671833 672024 
674820 677722 

697299 679327 679779 
680700 681536 681603 681905 682269 

684391 686017 687017 687136 
premii po 50 zł. 
raz drugi padła premia zł 250 na 

książeczkę Nr 632531, zł 50 na książeczkę 
Nr 623525. 

Ogółem padło 448 premij na sumę zł 
37200. 

O wylosowanych premiach właściciele 
książeczek są powiadomieni listownie. 

Należy zaznaczyć, że zasadą wkładów 

oszczędnościowych premiowanych serii VV 
jest stały wzrost liczby premij w miarę 
wzrastania wkładów na książeczce, przy- 
czym po otrzymaniu premii, książeczki nie 
tracą swej wartości, lscz nadal biorą udział 
w następnych premiowaniach pod warun- 
kiem regularnego opłacania dalszych skła- 
dek. 

Premie wyłosowane w poprzednim pre- 
miowaniu, dotychczas niepodjęte: zł 250 — 
Nr Nr 655 394, 659 340. 

ZŁ 100 — Nr Nr: 636794, 663315, 
Zt 50 — Nr Nr: 612248 632806 637406 

638630 654333 667922. 

EEST TIE SETSSTS 

'Gdy svstem odwadnialący 
organizmu szwankuje 

Złe i nieudolne funkcjonowanie nerek i 
pęcherza, zapalenie, katary, kamienie i pia 
sek w nerkach i pęcherzu — oto kompleks 
chorób, które mogą wywołać groźne kom 
plikacje i nawet niebezpieczną uremię. Sto- 
suje się w tych cierpieniach i ich objawach 
zioła Oskara Wojnowskiego przeciwko choro 
bom nerek i pęcherza ze znakiem słownym 
Urotan. Do nabycia w aptekach i składach 
aptecznych. Adres dla bezpośrednich zamó 
wień: Oskar Wojnowski, Warszawa, Woj- 
ciecha Górskiego 3 m. 4. 
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Mmdawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z o, 0, 

„KURJER" (4649). 

  

CEIJINe   

  

Nadprogram: 

  

KELOS! Žebrak Ww purpurze 
Wersja dramatyczna fllmu o Franciszku Villonie, 
Franka Lloyda. — Ronald Colman, Frances Dze, 

statystów. — Nadprogram: Atrakcje I aktualia 

KINO 

Rodziny Koleiowej 

ZNICZ "" 
Wiwulskiego 2 

Dziś, Kapitalna komedia po!ska p. t. OGNISKO | pan Redaktor szaleje W rolach gł: Marla Bogda, Adam Brodzisz, Ferlner, Orwid, Sielański, Cwiklińska i in, 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI 

Dziś premiera! 

° Arcydzieło wg najpoczytniejszej powieści 
Fannie Hurst p. t. 

Cztery córki 
Perła światowej kinematografii, która jest 
doniosłym wyczynem sztuki filmowej. 
Kreacja fenomenalnych sióstr X gg gp e. ZEN RARE 

DODATKI. 
Uprasza się o przybycie na początki seansów: 4 — 6 — 8 — 10.15 

Bilety honorowe i bezpłatne nieważne. 

y film. Największa atrakcja doby obecnej 

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

UBOSTWIANA 
z Martą Eggerth w roli głownej. 

Nadprogram: DODATKI 

    

królu żebraków. Gigantyczny fllm reż. 
Henry Vilcoxon. — Niezliczone tłumy 

Pocz. seans. codz. o g. 4, w święta o 2 pp 

Pacz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o Żej. 

PAN| 

  

Dziś. Piękny dramat miłosny 

TRAC Y 

  

BODO, Karwowska, Fndrzejewska, Węgrzyn, Cwiklińska, 
Woszczerowicz i in. 
Następny program: 

Kino-Teatr 

MUZA 
Nowogrodzka 8 

Odznaczone szczytowe arcydzieło p. t. „JEZEBEL 

Nadprogram: DODATKI | 

ZNACHOR 
  

p m 
Chrześcijańskie kino _ Reprezentac. 66 

film polskiej 
ŚWIATOWID | produkcji - @® 

wg Stefana Zeromskiego. — Rekordowa ob ada: Eichlerėwna, Želichowska, Zacharewicź 
5 Jaracz, Samborski, Stempowski, Cybulski, Znicz. 

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

  

"TRESTA 

górnośląski WĘGIEL ż:: „Progress“ 
oraz Syndykatu Karw ńskiego 

poleca po cenach konkurencyjnych 

wagonowo i tonowo 

Przedsięb'orstwo Handl.-Przemyslowe 

M. DEULLSC." 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 81! 
Bocznica i składy: Kijowska 8, tel. 999 

  

WINĄ, WÓDKI, towary kolonialno- 
spożywcze. Duży wybór broni, amu- 
nieji i artykułów sportowych poleca 

Spółka Chrześciiańska 

э» Ё & ©) № 09 ВЕНА 55 
Baranowicze, 5zeptyckiego 5), tel. 97 
ее   

MIOD, SERY, GRZY3Y I ZAJĄCE 
nabywa w każ ej ilości 
p:'acąc najwyższe ceny 
Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMEHASs 
Baranowicze, Szeptyc 'iego 50, tel. 97 

  

  

RADIO „TELEFUNKEN“ 
Najnowsze superheterodyny bateryjne 
przystosowane do potrzeb wsi i malych 

B. Mitropolitański 
Baranowicze, 

miasteczek — poleca 

Szeptyckiego 24, tel. 2-80 
  

Żonie adwokata Engia 
skradziono futro 

Na szkodę żony adwokata Engla nie- 
znany sprawca skradł wczoraj wartościo- 
we fufro. 

Policja wszczęła dochodzenie, 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

| Pierwszorzędny Ceny przystępne 

(c). 

       
Telefony w pokojach, Winda osobowa 

EDASTRA 

Dlaczego w zimie ciasto 
często się nie udaje? 

Nawet doświadczonej gospodyni ciasto 
czasem się nie uda. Zdarza się to zwłaszcza 

w zimie, gdyż ciasto, pozostawione przez 
kilka godzin aby wyrosło, może się łatwo 
„przeziębić. Przyczyną tego jest zazwyczaj 

nierównomierna wzgl. niedostateczna ciepło: 
ta w kuchni, która powoduje, że proces wy- 
rastania ciasta jest nierównomierny. Ryzyko 
„przeziębienia* ciasta odpada przy użyciu 
proszku do pieczenia, gdyż wtedy ciasto wsta 
wia się od razu po sporządzeniu do pieca. 
Przy użyciu dobrego proszku do pieczenia 
ciasto nie tyłko dobrze wyrasta i jest pulch- 
ne, ale ma przy tym wyborny smak i dłu 
żej zachowuje świeżość. Wypróbowanym i 
niezawodnym proszkiem do pieczenia jest 
DAWA, produkowana w fabryce Dra Wan 
dera w Krakowie. Firma ta wysyła na żą- 
danie bezpłatnie wypróbowane przepisy na 
doskonałe ciasta, ciastka, torty i leguminy. 
Przepisy te są bardzo cenione przez gospo- 
dynie, ponieważ opierają: się na nich, uni- 
kają ryzyka nieudanego ciasta. 

  

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

Nieśwież, Słonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- 

Maja 6, Suwałki — Emili Plater 44, 
Równe—3 Maja 13, Wołkowysk—Brzeska 9/1 

Przedstawicielistwa; Kleck, 

no — 3 

  

  
Druk. „Znicz*, Wilno, 

Sygnatura: Km. 883/37. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Nowo- 
gródku 2 rewiru Piotr Szycher mający kan- 
celarię w Nowogródku uł. Sienieżycka Nr 
58-g na podstawie art. 602 KPC podaje do 
publicznej wiadomości, że dnia 29 grudnia 
1938 r. o godz. 9 w Nowogródku, ul. Sło- 
nimska Nr 22b i ul. Korelicka Nr 3 odbę- 
dzie się 2-ga licytacja ruchomości, należą- 
cych do Stanisława i Anieli Fleszarów skła 
dających się z maszyny nożnej do szycia, a- 
paratu radioodbiorczego, kilimu, biurka, sza 

fy na książki, 2 otoman, fotelu klubowego, 
250 podręczników szkolnych, 600 bloków ry 
sunkowych i 2.000 zeszytów szkolnych osza- 
cowanych na łączną sumę zł 2130. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy- 
tacji w miejseu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 28 listopada 1938 r. 
Komornik Piotr Szycher. 

Przetarg 
Centralne Biuro Zakupów PKP w War- 

szawie ulica Bolesława Prusa 1, zwraca uwa 
gę na ogłoszony w „Monitorze Polskim* Nr 
278 z dnia 29 listopada rb. przetarg ofertowy 
wyznaczony na dzień 13 grudnia 1938 r. 
godz. 11 na sprzedaż 500 ton osi wagono- 
wych i tendrowych oraz 550 ton kół Griffij- 
na. 

  

  

AAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AS 

PVYVYVYVYVYVYVYY WYW" —"VYYYPYYTYYYYYYYY 

MŁODA osoba poszukuje posady gospo 
dyni do osoby samotnej lub do bezdzietne 
go małżeństwa, ul. Prosta 21—1. 

NAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, AAAAAAAAAAAAAAAAS 

Stołpeckie nn 
KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

pow. stołpeckiego w Stołpcach (ul. Piłsudskie 
go 8) istnieje od roku 1yv4, Wkłady osz- 
czędnościowe wynoszą ponad 300 tys. zł. 
K. K. O. przyjmuje wkłady od 1 złotego. 
i — L оц да 
SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLO- 

WA w Stołpcach, Plac Kościelny 2 tel. 71 
Sprzedaje: nawozy sztuczne, maszyny, na- 
rzędzia rolnicze i galanterię żelazną, arty- 

kuły spożywcze, i koloni.lne, nasiona zbóż, 
materiały opałowe i budowlane, meb!: oraz   prowadzi komisową hurtownię soli. 

Skupuje: — zboże wszelkich rudzajć: ! 
oraz trzodę chlewną. 

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 

ul, Bisk, 4, tel, 8-40    

  

     

NAJWIĘCEJ DOKUCZAJĄ 
BODCZAS 

ZIMNĄ i NIĘPOGODY 

: U 

% у 
NN P CIWREUMATYCZNY 

DO. KAPIELI „OSMOGEN”* 

  

MAAAAŁAAAAD, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Kupno i sprzedaž. 
ТРАЛЛр ” 

  

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 
ODDZIAŁ W WILNIE sprzedaje następujące 
przedmioty: jedną kasę * ogniotrwałą, pan- 

cerną systemu Bohte.-— w dobrym stanie o 

rozmiarach: wys. 1 m. 70 cm., dł. 1 m. 32 
cm. i szer. 72 em. 2) różne ruchomości, jak 
szafy, stół dębowy, krzesła itp. Informacyj 
udziela Bank Gospodarstwa Krajowego О4- 
dział w Wilnie (intendent) w terminie do 
dnia 3 grudnia 38 r. przy ul. Śniadeckich 8 
i od dnia 5 grudnia 38 r. przy ul. Mickiewi- 
cza 16-b/e. ` 

AAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Handel i Przemysł 
TYYYYVVYVYV YVVYVYYYYYYVYYYYVYYYYYYYYTYVYTV 

WILEŃSKA SPÓŁKA ODZIEŻOWA 

firma chrześcijańska 
Wilno, Wielka 30, tel. 29-05 

Na gwiazdkę: ubrania męskie, damskie, 
szkolne. Futra. Ceny niskie. 

AŁAADAADAA AAAA AAA AAAA DAAAAADAAAADAŁAŁAŁAAĄ 

RÓŻNE 
VVVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVY 

ZGUBIONE świadectwo przemysłowe III 
kategorii na rok 1938 (na sklep przy ul. Nie 
mieckiej 26) wydane przez III Urząd Skar- 
bowy w Wilnie na tmię Gurwicza Lipu unie 
ważnia się. 

  

_...BARANOWICKIE 

  

FIRMA RÓŻNOWSKI i KARAŚ, Barano- 
wicze, Nowogródzka 2, tel. 141. Poleca naj- 
lepszy prezent na gwiazdkę, radioodbiornik 
„Echo“, względnie „Elektrit“. 

  

POZNAŃSKI DOM GALANTERII, Bara- 
nowicze, Szeptyckiego 31, teł. 248. Praktycz- 
ne podarki gwiazdkowe. 8 
z wn 

MATERIAŁY DAMSKIE jedwabne i weł- 
niane na płaszcze i sukienki oraz męskie ma- 
teriały ubraniowe poleca w wielkim wybo- 
rze, jako prezent gwiazdkowy POZNAŃSRI 
DOM MANUFAKTURY, Baranowicze, Szep 
tyckiego 54 (w podwórku). 
— — — — — — — — — — 

POSZUKUJĘ EKSPEDIENTKI do sklepu 
kolonialno-spožywczeg> z kaucją od 500 do 
1000 zł. Oferty kierować, Baranowicze, Ko- 
pernika 2. (Zgłaszać się osobiście od goaz. 
1 do 5 p. p.). 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne ZYD, za 10 siow. WyraZ 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „dro 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od 
redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. 
nia cyfrowe tabelaryczne 500%. 
Za treść ogłoszeń i rubrykę 

tłocz, u E, Kotlarewskiego, Wileńska ll 

  
Układ ogłoszeń w tekście 5-iamowy, za tekstem 10-łamo' я 

„nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzego 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. OgtosZ! 

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

DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narz4“ 

dów moczowych. od godz. 2 -1 i 5—8 w. 

DOKTOR 

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

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 
— — 

DR. MED. 

Cymbler 
Choroby weneryczne, syfilis, skėrne 

i moczoplciowe 
ul. Miekiewicza 12 (róg Tatarskiej), tel. 15.64 

Przyjmuje od godz. 8—2 i 5—8. 

  

MAAAADAŁAAAAAAA AAAA ADA AAA AADAĄAŁAAKAAAAŁA 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYYYYVYTYYVYYYYYYWYYYYYYYYYYTYTYYT 

AKUSZERKA 

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

3-gv Maja obok Sądu. 

POKÓJ z niekrępującym wejściem do WJ 

najęcia. Zauł. Świętojerski. 3 m. 3. 

  

T 

ODSTĄPIĘ duży lokal handiowy przyte” 
3 pokoje z kuchnią, łazienką i wszelkimi 
wygodami. Sierakowskiego 20 m. 9. Nadaje 
się na sklep spożywczy, restaurację, mie 
czarnię, sklep wódek itp. 

AAAAAAAA A! 

Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Dziś. Film arcydzieo 

MARCO POLO 
Kreacje: Sigrid Gurie i Gzry Coopera 
Niezwykłe przygody słyn. podróżnika 
weneckiego—po raz pierwszy na ekr. 

YYVYYVYY 

u 

    

ае TCO 

a SAAAAAA A KA AA kkk RA AAA AAA AAA DRA ŁA AAAA) 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 
Dramat społeczny 

BEZ KRAT 
Ujrzymy w nim kilkaset najpiękniej- 
szych dziewcząt i bunt przeciwko bru- 

talńym metodom, 

     

   
   

    

— Mamo, mamo, twoja podusz% 
czka ze szpilkami uciekal 

nych* nie przyjmujemy 
Administracji. Kroniki 

Do tych cen dolicza się za ogi08Z 

Redaktor ZBIGNIEW CIEŚLIK


