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ROK XV. Nr. 336 (4654) 

KURJER WILE 
Pismo nie jest datowane 

WILNO, środa 7 grudnia 1938 r. 
naprzód 

Cena 15 ar 

  

Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

  

Granica Niemiec z Francją 
jest nienaruszalna 

Uroczyste podpisanie deklaracji francusko - niemieckiej 
PARYŻ (PAT). Wczoraj o godz. 

15.45 podpisano deklarację francus- 
ko-niemiecką. 

PARYŻ, (PAT). — Agencja Hava 
Sa donosi: deklaracja francusko-nie- 
miecka brzmi: 

Georges Bonnet, minister spraw 
zagranicznych Republiki Franeuskiej 
0raz Joachim von Ribbentrop, mini- 
ster spraw zagranicznych Rzeszy, 
działając w imieniu i z polecenia 

Swych rządów, ustalili w wyniku ich 

Spotkania w Paryżu w dn. 6 grudnia 

1938 r. co następuje: 
1) Rządy franeuski i niemiecki cał 

kowicie podzielają przekonanie, że 
Stosunki pokojowe ich dobrego sąsie 

dztwa pomiędzy Francją i Niemea- 

mi stanowią jeden z istotnych elemen 

tów konsolidacji sytuacji europej- 
skiej oraz utrzymania pokoju powsze 
<hnego. Oba rządy w konsekwencji 
dołożą wszelkich wysiłków, aby za- 
„pewnić rozwój stosunków pomiędzy 
ich krajami w tym duchu. 

2) Oba rządy stwierdzają, iż po- 

między ich krajami nie pozostało żad 
nej będącej w zawieszeniu kwestii 

natury terytorialnej i uroczyście uzna 

ją jako ostateczną granicę pomiędzy 
Jich krajami taką, jaka jest obecnie 

_ wytyczona. ‚ 

4 3) Oba rządy są zdecydowane z 

Wastrzeżeniem dla stosunków specjal 

ych, łączących ich z trzecimi mo- 

_Garstwami, utrzymywać ze sobą kon 

t we wszystkich sprawach, intere 

Demenstracie 
w Kłaipedzie 

BERLIN (Pat). Niemieckie Biuro Infor 

macyjne donosi z Kłajpedy, iż wczoraj w 

| 

  

Południe grupa złożona z około 50 stu- 

dentów Litewskiego Instytutu Pedagogicz 

Nego zorganizowała demonstrację. 

 . Manifestanci udal się na ulicę Dwor- 

-Cową, gdzie zerwali transparent wyborczy 

Niemców kłajpedzkich I wznosili okrzyki 
Przeciwko Niemcom kłajpedzkim. Policja 

Tajowa rozproszyła demonstrantów, za- 
ując trzech studentów. 

"W międzyczasie przed gmachem Insty 

„lutu zebrała się nowa grupa, która zajęła 

Wobec przedstawicieli policji wrogą po- 

„Sławę, Dopiero po nadejściu. silniejszego 

Oddziału policji demonstranci zostal wy- 

Parci I spokój przywrócono. 

| Trze] zatrzymani studenci, którzy brali 

Udział w zniszczeniu transparentu, osadze 
Ni zostali w areszcie. 

Ofiara antagonizmów 
kłalpedzkich 

( KOWNO (Pat). Agencja „Elta“ 

Komunikuje: W związku ze zgonem 

Htewskiego robotnika Janusysa, który 
w tzoraj zmarł z odniesionych ran w 

Szpitalu w Kłajpedzie donoszą iż Ja- 
USys został napadnięty przez grupę 
odzieży niemieckiej. Policja auto- 

armalema aresztowała dwóch napast- 
w. 

WO ESET JETZT ET TYOP 

Dyrektor Elty w Polsce 
ь W dniu 6 bm. o godz. 11,43 przy- 
* do Wilna w drodze do Warszawy 
gy ktor Litewskiej Agencji Telegra- 
<znej (Elta) dr. Pranas Dailide z 

ki Nżonką. Na dworcu w imieniu Pols 
dy Agencji Telegraficznej powitał 
w ;,Dailidę kierownik oddziału PAT 

ilnie. Państwu Dailide towarzy- 
wy W podróży z Kowna do Warsza- 

olei PAT w Kownie red. 

W czasie czterogodzinnego poby- 
st Wilnie, który nosił charakter pry | 

hy dyr. Dailide złożył kwiaty na 

  

    

sujących oba kraje i dokonywać wza 
jemnej konsultacji w wypadku, gdy- 
by dalszy rozwój tych spraw mógł 
spowodować trudności międzynaro- 
dowe. W tej myśli reprezentanci obu 
rządów podpisali niniejszą deklarac 

ję, która niezwłocznie wchodzi w 

życie. 
Sporządzono dwa egzemplarze w 

języku franeusknm i niemieckim. 

Paryż, dnia 6 grudnia 1938 r. 

Podpisali: GEORGES BONNET 

i JOACHIM VON RIBBENTROP. 

RISE TSS EPPO RE TAEZESZZOC 8 

Na Zamku 
WARSZAWA, (PAT). Pan Prezydenł 

Rzplitej przyjął wczoraj w obecności 
P. Marszałka Śmigłego Rydza: p. prezesa 

Rady Ministrów gen. Sławoja Składkow- 
skiego i p. wicepremiera inż. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego, którzy referowali o bie- 

żących pracach rządu. 2 ; 

WARSZAWA, (PAT). Pan Prezy- 

dent Rzplitej przyjął wczoraj. na 

herbacie nowopowołanych przez nie- 

go senatorów. 

P. P e:vdent 
na gwiazdkę dla biednych 

iš „(dziecko o. o. 
WARSZAWA, (PAT). P. Prezydent 

Rzeczypospoliłej- przyjął delegację ogól- 
nopolskiego Obywatelskiego Komitetu 
Pomocy Zimowej Bezrobotnym w oso- 
bach: p. ministra Mariana Kościałkowskie- 
go, przewodniczącego Naczelnego Ko- 
miłełu Wykonawczego i b. ministra Ka- 
zimierza Tyszki, przewodniczącego ko- 
misji zbiórek publicznych i przeznaczył 
5.000 zł na gwiazdkę dla dzieci bezro- 
botnych. 

Sw ęto Finlandii 
WARSZAWA (Pat), W dniu šwieta 

narodowego Finlandii Pan Prezydent RP 
wystosował do prezydenta Republiki Fin- 
landii Kyesłi Kallie telegram gratulacyjny. 

„Tczew” zatonął 
GDYNIA, (PAT). Wezoraj © godz. 

20.15 zatonął w porcie gdańskim sta- 
tek „Żegługi Polskiej* „Tezew* o po 
jemności 1.020 ton. 

Katastrofa nastąpiła podczas ła- 
dowania staku. W czasie katastrofy 
zginął palacz i mechanik. 

Przyczynę wypadku ustali rozpra 
wa przed sądem morskim w Gdań- 

sku. 

'Utrzcii obywatelstwo 
HAGA, (PAT). Z Hiszpanii powróciło 

w związku z decyzją komitetu nieinter- 
wencji 118 ochotników holenderskich. 
Podczas przekroczenia granicy policja ho 
lenderska dokonała szczegółowej rewizji 
I odebrała im dokumenty. Wszyscy zo- 
słali pozbawieni obywatelstwa holender- 
skiego, o którego przywrócenie będą się 

| mogli ubiegać. 

grobie swego brata na ementarzu Ros 
sa oraz zwiedził miasto. Po spożyciu 
Śniadania o godz. 16,08 państwo Dai- 
lide udali się w dalszą podróż do War 

WARSZAWA (Pat). Wczoraj wie 
czorem przybył do Warszawy dyrek- 

tor Litewskiej Agencji Telegraficznej 
(Elta) p. Pr. Dailide, powitany na 

dworcu przez dyrektora naczelnego 
PAT p. Mieczysława Obarskiego. 

Dyr. Dailide zabawi w Warszawie 
dwa dni i będzie gościem dyrektora 
naczelnego P.A.T. 

"ward Loth, profesorem Uniwersytetu J. Pił   

PARYŻ (Pat). W wyniku rozmów 
francusko-niemieckich o godz. 18,25 
minister Bonnet odczytał opublikowa 
ny w jęz. francuskim i niemieckim 
komunikat następującej treści: 

Wizyta ministra spraw zagraniez- 
nych Rzeszy w Paryżu w dn. 6 grud 
nia dała sposobność do szerokiej wy 
miany pogladów francusko-niemiec- 
kich. W czasie rozmów  przeprowa- 
dzonych pomiędzy min, von Ribben- 
tropem i min. Bonnet, zbadano głów 
ne zagadnienia europejskie, a szcze- 
gólnie zagadnienia, dotyczące bezpo- 
średnio stosunków politycznych i g0s 

podarczych pomiędzy Francją a Rze 

szą Niemiecką. Zarówno jedna strona 
jak i druga uznały, że rozwój stosun- 
ków pomiędzy obu krajami, oparty o 

zasadę formalnego uznania wzajem- 
nych granie, posłuży nie tylko intere- 
som wspólnym obu krajów. lecz sta- 

mowić będzie zasadniczy wkład w 
dzieło utrzymania pokoju. W tej też 

nadziei ministrowie spraw zagranicz 

nych Francji i Niemiec podpisali dek 
llarację, która, czyniąc wszelkie zas- 
trzeżenia, tyczące stosunków obu rzą- 
dów z państwami trzecimi, daje wy- 
raz ich woli pokojowej współpracy 

we wzajemnym poszanowaniu, To- 
biąc w ten sbosób. znaczny... krók w 
kierunku ogółnego uspokojenia, 

NIEMCY NIE WYSUWAŁY POD- 
CZAS ROKOWAŃ ROSZCZEŃ KO- 

LONIALNYCH. 

PARYŻ (Patj. Agencja Havasa w zwią 
zku z deklaracją francusko-niem!ecką 

przypomina, że idea tej deklaracji zrodzi 
ła się w czasie spotkania ambasadora 
Francois Poncef z kanclerzem Hitlerem w 
Berchtesgaden w połowie października 
roku bież. 

Gabinet londyński udzielił projektowi 
temu pełnej aprobaty I zachęcał rząd fran 
cuski do zbliżenia i pacyfikacji stosunków 

francusko-niemieckich. 
Władze francuskie podkreślają, iż ro- 

kowania prowadzone były bez trudności, 
w afmosferze szczerości i całkowitej lojal 
ności zarówno z jednej jak i z drugiej 

Ś. P. ks. arcybiskup 
Teodorawicz 

  

Podobizna ś. p. ks. Metropolity Józefa 
Teofila Teodorowicza, arcybiskupa Iwow- 
skiego, obrządku ormiańsko-katolickiego, 
który zmarł we Lwowie w dniu 4 grudnia, 

  

Nabożeństwo za dnszę Ś. p. 
prof. G x lego w Bukaros"e'6 
BUKARESZT, (PAT). Wczoraj odbyło 

się w Bukareszcie nabożeństwo żałobne 
za duszę $. p. prof. Uniw. Jagiellońskie- 
go Stefana Glixełli. Na nabożeństwie by- 
li obecni m. in. przyjaciele rumuńscy. zmar 
łego, który był lektorem języka polskiego 
na uniwersytecie bukareszteńskim oraz 

„| organizatorem i dyrektorem Instytutu Kul 

tury Polskiej w Bukareszcie. 

Kcedyty na zbrojen a 
_ Franeli 

PARYŻ (Pat). Komisja Finansowa Izby 
Deputowanych rozpatrywała budżeł woj 
ny i obrony zamorskich posiadłości Fran- 
cji. 

Deparłament wojny zażądał następują 
cych kedytów: dła metropolii 5.776 miln. 
franków, dla terytoriów zamorskich 1.857 

miln. fr, na rachunek inwesłycyj 10.552 
miln. fr — razem 18.202 miln. fr. Sprawo- 
zdawca zaznaczył, że 8.200 miln. fr. prze- 
znaczonych będzie na obronę bierną. 

Żądane przez rząd kredyty będą uch 
walone przez komisję z 
zmianami.   

Dalsze demonstracje 
przeciwirancuskie we Włoszech 
RZYM, (PAT). Wczoraj przed połud- 

niem odbyły stę tu manifestacje antyfran- 
cuskie. Kiłkutysięczny pochód młodzieży 
udał się na płac Wenecki, aby zgotować 

owację na cześć Mussoliniego. Wołano 
| chóralnie: „chcemy Tunisu". 

Szef rządu nie ukazał się na balkonie. 
Następnie demonstranci przeszli przez 

Corso Wiktora Emanuela usiłując dotrzeć 
do pałacu Farnese, który jest siedzibą 
ambasady francuskiej. Dostęp do amba- 
sady zagrodzony był ze wszystkich stron 

przez policję karabinierów. 

Rzesza nie staje 
BERLIN, (PAT). Jeden z dzienników 

angielskich doniósł dziś na czołowym 
miejscu, że ambasador niemiecki w Rzy- 
mie odwiedził wczoraj wieczorem mini- 
stra Ciano i przedstawił mu w imieniu 
Rzeszy krytyczny pogląd rządu niemiec- 
kiego na stanowisko prasy włoskiej wo- 

Wznosząc okrzyki „chcemy Tunisu“ 
l śpiewając hymny pafriotyczne oraz ma- 
nifestując przeciw Francji, młodzież prze- 

szła przez_główne ulice miasta. Do żad- - 
+ 

"nych incydentów nie doszło. 
„' Rzym, (PAT), Około 500 siudentów 
urządziło demonstrację przed konsulatem 
francuskim w Genui, wznosząc okrzyki 
domagające się Tunisu, Nirel I Korsyki. 

Taka sama demonstracja odbyła się w 

| Turynie z udziałem studentów oraz ucz- 

niów I nauczycieli szkół średnich. | 

po stronie Francji 
bec Francji. 

Jak informują z berlińskich kół poli- 

fycznych, wizyta ta nie miała miejsca 

i podobnej deklaracji ambasador Rzeszy 

nie składał. Cała zatem wiadomość dzien- 

nika angielskiego jest dowolnym wymy- 
słem. 

Zabłąkane kule =   strony. W żadnym momencie rokowań nie 

poruszano sprawy roszczeń kolonialnych ” 

Niemiec. | 

BUDAPESZT, (PAT). W wyniku ciągłej 
strzelaniny w pasie nagranicznym po cze- 

  

skiej stronie zbłąkane kule wybiły wiele 

szyb na przedmieściach Munkacza. 

= 2 "22 
Terroryšci chorwaccy ? 
Btewelacje o planowanym zamach 

ma życie regenta Jugosławii 

LONDYN (Pat). Wieczorne gaze- 
ty podały sensacyjne wiadomość о 
tym jakoby na życie ks. regenta Ju- 
gosławii Pawła terroryści plano 
zamach. Odjazdowi jego z Londyta 
rzekomo towarzyszyły niezwykłe za- 

Wyja d polskiej wyprawy 

badawczej do Afryki środrowej 
WARSZAWA, (PAT). W tych dniach 

opuszcza Polskę wyprawa badawcza do 
Afryki środkowej, zorganizowana przez 

Polskie Towarzystwo Wypraw  Badaw- 

czych. Kierownikiem wyprawy jest dr Ed- 

sudskiego w Warszawie, zaś w skład wy- 

prawy wchodzi: dr Tadeusz Bernadzikie- 
wicz, doc. dr Stanisław Gorzuchowski, 

mgr Tadeusz Pawłowski i dr Tadeusz 

Wiśniewski. : 

Plan prac wyprawy przewiduje prze- 

prowadzenie badań naukowych i gospo- 

darczych na terenie Ugandy i Kenyi, po- 
za tym członkowie grupy alpinistycznej   wyprawy dokonają szeregu wejść w 1a- 
sywie Ruwenzeri (5.119 mtr) (tzw. Góry 

Księżycowe). 

rządzenia ostrożności, wydane przez 

Scotland Yard. ; 
_Z oficjalnej strony zaprzeczają je 

dnak doniesieniu prasy wieczornej, | 
stwierdzając, że ks. Paweł, który przy 
był do Londynu 21 listopada i miał 

Samolot niem ecki 

| pozostać w stolicy W. Brytanii 10 dni 
1 tak przedłużył swój pobyt 1 wyjazd 
jego w dniu wczorajszym nie ma nie 
wspólnego z wiadomością 0 mają- 
eych się znajdować w drodze do Ang 
lii terrorystach chorwackich. 

  

„Condor” zatonął 
w drodze z Tokio do Berlina 

MANILLA (Pat). Niemiecki samolot 

„Condor”, który odbywał lot powrotny z 

Tokio do Berlina, dokonał wczoraj przy-- 

musowego wodowania I zatonął w odleg 

łości 200 mir. od brzegu w pobliżu Ma- 

лН! (Filipiny). Załoga I 1 pasażer zostali 

uratowani przez rybaków. 'W akcji ratun- 

kowej wziął również udział amerykański 

| wodnosamołot wojskowy. 
| Samolot osiadł na mieliźnie I przypusz 

czałnie będzie mógł być wydobyty. Miej 
i sce fo znaduje skę w pobliżu popularnego 

lotniska „Plaża Zachodzącego Słońca”, 

położonego w odległości 23 km od Ma 
nilli, 

B'okowanie kont żydowskich w Gdańsku 
GDAŃSK, (PAT). Zablokowane ostat- 

nio na podstawie okólnika gdańskiej ko- 
misji dewizowej konta bankowe Żydów- 
obywateli polskich zosłały na skutek in- 

| terwencji ze strony polskiej znów zwol- 

nione. 
Gdańska komisja dewizowa wydała 

nowy okólnik, wyjaśniający, že blokowa= 
nie-kont żydowskich nie dotyczy Żydówe 

obywateli polskich. ` 

nieznacznymi



P ogram 
min. Pon'atowskiego 
WARSZAWA (Pat). Z inicjatywy 

ministra rolnietwa i reform rolnych 
Julinsza Poniatowskiego odbyła się 
wczoraj w gmachu ministerstwa kon- 
ferencja, w której wzięli udział zapro 
szeni posłowie i senatorowie-rolnicy. 
Podczas konferencji min. Poniatows- 
ki wygłosił przemówienie, w którym 
w zakończeniu poweidział; 

W sytuacji bież. roku widzę trzy 
przede wszystkim problemy wysuwa 
jące się na plan pierwszy, domagają- 
ce się szczególniejszego wysiłku. 

Pierwszy z nica — to zagadnienie 
ten rolnych, Wymaga ono działania 
w dwóch kierunkach, Po pierwsze 
dalsze rozszerzenie listy tych artyku 
łów. które dzięki właściwej organiza- 
cji obrotn krajowego i zagranicznego 
będą mogły gwarantować rolnikowi 

„reniowny zbyt całej ilości wyprodu- 
kowanych towarów, 

Powtóre dążenie do utrzymania 
możliwie znacznej marzy pomiędzy 
zenami krajowymi i światowymi tych- 
towarów, które zależą w naszej sytua 
cji produkcyjnej i gospodarczej od 
rynków światowych. 

W tej dziedzinie wysuwa się na 
plan pierwszy jako problem szczegó! 
nie ostry sprawa cen zbożowych, 

Drugie zagadnienię naczelne — to 
probłem inwestycyj w ro!nietwie, za- 
równo na odcinku obrotu jak melio- 
racji i działań arganizasyjnych i do- 
statecznych środków na to, by doko- 
nać dalszego kroku w kierunku roz- 
szerzenia zasięgu skceji oświatowo-or 
ganizacyjnej na wsi. 
EEA 

BUDAPESZT (Pat). Węgierska A- 
gencja Telegraficzna donosi z Mun- 
kaczu; według wiadomości z Rusi 
Podkarpackiej Czesi masowo aresztu 
ją wszystkich, kiórzy podpisali petye 
ję do władz węgierskich o przyłącze- 

Emigracia młodzieży 
WIEDEŃ, (PAT). We czwartek wyjeż- 

dża z Wiednia 3.000 Żydów, w wieku po- 

WIEDEŃ, (PAT). Wczoraj wyje- 
chało z Wiednia do Holandii i Anglii 

BREST, (PAT). Parowiec niemiecki „La 
Plata”, który w niedzielę ubiegłą zderzył 
stę z greckim stafkiem handlowym „Akti” 
przybył do porłu w Brest z 15 rozbitkami. 

50 mili. fr. strat 
PARYŻ, (PAT). Dziennik „Le Journal" 

konsłafuje, że strajk na parowcu „Nor- 

mandie” naraził transaflantycką linię okrę 

tową francuską na siraty w wysokości 20 

miln frenków, a ogółem straty, poniesio- 

ne nie fyłko przez linie żeglugowe, ale 

przez kraj, należy oceniać na 50 milionów   franków. 

  

Wileńskie uroczystości 

XX-lecia Samoobrony 
Litwy i Białorusi 

Pod protektoratem Pana Prezy- 
denta Rzeczypospolitej Prof. Ignacego 

- Mościekiego i Generalnego Inspektora 
Sił Zbrojnych Marszałka Edwarda 
Śmigłego Rydza odbędą się w dniach 
10 i 11 grudnia rb. uroczystości dwu- 
dziestołecia oraz zjazd b. uczestników 
Samoobrony Litwy i. Białorusi. 

KOMITET HONOROWY: 
Płk Bociański — wojewoda wileński, 

` Gen. Dąb-Biernacki Stefan — inspek- 
- tor armii, 

Ks. Arcybiskup Romuald Jałbrzykow- 
ski — mefropoliła wileński, 

Płk Janiszewski Lucjan — 
Obszaru Warownego Wilno, 

Dr Maleszewski. Wiktor — prezydent 
m. Wilna, 

Ks, Biskup Michałkiewicz Kazimierz — 
sufragan wileński, Е 

Gen. br. Olszyna-Wilczyński Józef — 

dowódca OK III, . 
Książę Eustachy Sapieha — b. prezes 

Komiłetu Obrony Kresów, 
Ks. dr Wóycicki Aleksander — rektor 

USB w Wilnie, 
Gen. broni Żeligowski Lucjan — poseł 

na Sejm. 

dowódca 

Program uroczystości: 
Sobota, dnia 10 grudnia br. 

Godz. 9.00 — Msza w Bazylice za dusze 

poległych i zmarłych żołnierzy Samoobrony 

Litwy i Białorusi, celebrówana przez J. E. 

Ks. Biskupa K. Michałkiewicza. 

Godz. 10.30 — Pochód na cmentarz Ros- 

sa i złożenie wieńców na mauzoleum Mar- 

szałka Józefa Piłsudskiego oraz ma grobach 

żołnierzy Samoobrony, 

Godz. 16.00 — Otwarcie Wystawy pamią 

tek Samoobrony Litwy i Białorusi w gma 

chu Biblioteki um. Wróbłewskich (Zygmun 

towska 2). 

Godz. 20.15 — Przedstawienie w Teatrze 

Miejskim na Pohułance „Gałązka rozmary- 

nu“ Zygmunta Nowakowskiego. 

Niedziela, dnia 11 grudnia br. 

Godz. 9.00 — Msza św, w Kaplicy Ostro 

bramskiej, celebrowana przez ks. prof. dr. 

Waleriana Meysztowicza. 

Godz. 10,30 — Odsłonięcie tablicy pamiąt 

kowej na gmachu przy ul. Zarzecze 5a, 

gdzie się mieścił sztab Samoobrony Litwy i 

Białorusi. 
Godz. 12,000 — Uroczysta akademia w 

Teatrze Miejskim na Pohulance: Część I — 

Zagajenie, hołd poległym, przemówienia, 

odczyt prof. dr. R. Mienickiego, odczyt wi- 

zyt, Ewy Gułbinowej. Uręść II — „Rycer. 

skiej pieśni śladem* — wizja sceniczna ата ® 

Leopolda Pobėg.Kielanowskiego. 

God». 13.45 — Zebranie organizacyjne 

Związku b, Uczestników Samoobrony Lit- 

wy i/ Białorusi w Teatrze Miejskim na Po-   hulance. 

W elzie zgromadzen e obywateli m. Wilma 

w sprawie uciśnionei ludności podkarpackiej 

i wspólnej granicy polsko-węgierskiej 
W czwartek, dn. 8 grudnia w 

święto Matki Bóskiej odbędzie się w 

Teatrzė na Pohulance, punktualnie 
0 godz. 12 m. 30 wielkie zgromadze- 

nie obywateli Wilna, zorganizowane 

_przez przedstawicieli wszelkich orga- 

nizzeyj politycznych Wilna, z nastę- 

pującymi celami: Ё 

1) Zobrazowanie niebywalego ter- 

roru, stosowanego do łudności Rusi 

Podkarpackiej, aby uniemożliwić 
spełnienie jej gorącego pragnienia 

przyłączenia do Węgier; 

2) Podkreślenie doniosłości tej 

woli równocześnie dla ludności pod- 
karpackiej, dla Polski i Węgier oraz 
ogromu niebezpieczeństw, jakie wiszą 

nad nimi, gdyby cel ten nie był osiąg- 

nięty: 
3) Powzięcie odpowiednich ener- 

giecznech rezolucyj dla przedstawie- 

nia ich Rządowi Rzecz. Polskiej, 
* 

ODEZWA KOMITETU ORGANIZ : 

OBYWATELE WILNA £ 

Sytuacja jest groźna. Wrogowie 

nie śpią. Śpieszmy wszyscy na to zeb 
| ranie. Niech woła Wilna wyrazi się 

z eałą mocą i powagą. 

W razie ubezwładnienia Polski na 

południu, zagrożone jest także Wilno! 

Za komitet organizacyjny: 

Ks. Al. Wóycicki, rektor USB; 
Fr. Bossowski, prof. USB, sekretarz 

T-wa Połsko-Węgierskiego; 
B. Jelifa Dąbrowski, 

w sł. s. 
M. Gliński, inż. radny m. Wilna; 

hż. rotmistrz 

W. Głazek, inż. dyrektor kolei p., 
piezes Kolejowego LOPP; į 

Inż. Gnoiński za Służbę Młodych 
OZN; 

M. Morelowski, prof. USB; 
T. Nagurski, wiceprezydent m. Wilna; 
H. Rekść, por. rez., radny m. Wilna; 
K. Skup, naucz, harcmistrz; 

W. Studnicki, dyr Archiwum Państw.; 

Br. Sniechowski, kapitan, komendant 

oddz, wil. b. Korpusu Zaolziańskiego; 
A. Szlachiowski, prezes Rodziny Ko- 

lejowej; i я 
Tymiński za Związek Młodej Polski; 
J. Tyszkiewicz, prezes Wil. Związku   Oficerów Rezerwy. 

„KURJER"_ [4654), 

Aresztowania 
za żądanie przyłączenia do Węgier 

nie do Węgier. 
Wśród aresztowanych znajduje się 

także ludność niemiecka, która rów- 
nież domagała się przyłączenia do 
Węgier. 

żydowskiej z Rzeszy 
rolńiczego w Anglii i w Holandii, 

1.000 Żydów wyjeżdża do Anglii, zaś 
niżej lat 16, celem odbycia przeszkolenia : 2.000 do Holandii. 

Emisracja dzieci 
| 600 dzieci żydowskich. Następny tran 
sport 500 dzieci opuści Wiedeń jutro. 

BZ oGfiar 
Spośród załogi statku „Akti” zginęło 

17 osób. W tej liczbie kapitan Vardavas, 
inż. mechanik Constanfinu i jego żona, 

Zgon prof. Wilhelma 
Bruchsalskiego 

LWÓW, (PAT). Zmarł we Lwo- 
wie ś. p. dr Wilhelm Bruchnalski, 
emer. i honorowy profesor historii 
literatury polskiej Uniwersytetu J. K., 
doktór honoris causa Uniw. $. В. 
w Wilnie. W r. 1938 laureat nagrody 
literackiej m. Lwowa, w latach 1912— 
1917 nieprzerwanie dziekan wzgl. 
urzędujący prodziekan ówczesnego 
wydz. filozoficznego U. J. K. 

Procesy autvżydowsk'e 
w Niemczech 

BERLIN (Pat). Rozpoczął się tu proces 
przeciwko organizacji żydowskiej, КЮга 
pod przewodnictwem Żyda, b. profesora 
wyższych niemieckich szkół rozpowszech 
niała przeciwpaństwowy materiał propa- 
gandowy w posłaci pism i płyt gramofo 
nowych. 

W poniedziałek  zosłał skazany za 
zdrałę słanu na dožywolnie więzienie 
i utratę praw obywatelskich przewodni-   czący tej vrganizacji, Żyd Juliusz Philip- 

* BALET 
T. Wysockiej 

W programach wydrukowano: — 
„Wielki Festival Baletu Warszawskie 
go Tacjanny Wysockiej”. Powiedzmy 
spokojnie, że to był popis a nie „festi- 
val“ i szkoły a nie „zespołu*. To bę- 
dzie jeszcze bardzo uprzejmie. Żeby 
dać jakąś miarę wyszkolenia technicz 
nego tych dziewcząt, przypomnijmy, 
iż niedawno, bo na wiosnę tego roku w 
inscenizacji Schillera i opracowaniu 
choreograficznym T. Wysockiej, wys 
tawiono ,„Królowę przedmieścia. Ву- 
ła tam ta sama poleczka, którą tań- 
czył wczoraj „zespół. Otóż w wykona 
niu „zespołu* poleczka była uboższa 
o połowę figur: widocznie „zespół 
nie mógł wykonać tego co potrafili ar 
tyści dramatyczni. Go tu zreszią dłu- 
go gadać. Pani Wysocka najlepiej wie 
sama, jaki materiał do Wilna wysła- 
ła. Nam nie pozostaje nic innego, jak 

  

  p. Wysocką — podziwiać. 
Program składał się z baletu „Ju- 

gwiazdkę dla dzieci 

  

  

Sejmowa komisja 
budżetowa 

WARSZAWA (Pat). Wczoraj po 
południu sejnowa komisja budžeto- 
wa rozpatrzyła cztery projesty ustaw 
o kredytach dodatkowych, a mianowi 
cie: kredyt dodatkowy w wysokości 
600 tys. zł. na opiekę nad emigranta 

mi za granicą, kredyt dodatkowy na 
zwalczanie zaraźliwych chorób zwie 
rzęcych w kwocie 500 tys. zł, kredyt 
dodatkowy na zaagażowamie urzędni- 
ków ryczałtowych w urzędach zagra- 
nicznych w wysokości 90 tys. zł. i kre 
dyt dodatkowy na koszty wyborów d? 
Sejmu i Senatu w wysokości ! miłn. 

980 tys. zł. 

Wszystkie te projekty po dyskusji 
przyjęto bez zmian, ° 

Poza tym komisja ustaliła kalłen 
darzyk prae nad preliminarzem bud- 
żetowym. Prace te rozpoczynają się 
20 bm. W dniu tym rozpatrzone zosta 
ną budżety Prezydenta R. P., Sejmu i 
Sematu i N.T. K.; 21 bm. budżet eme 
rytur. Na tym zakończone zostaną 

prace komisji przed świętami. Po fe- 
riach świątecznych prace komisji roz 

poczną się 11 stycznia r. p. i trwać bę 
dą do 7 hrtego włącznie. 

Obowiązkowa służba 
wsiskowa na Wegrzech 

BUDAPESZT, (PAT). Minister obrony na 
rodowej, gen. Bartha przedstawił na zeb- 
raniu stronnictwa rządowego projeki usta 
wy © przywróceniu obowiązkowej służby 
wojskowej. W zasadzie służba ta trwać ma 
trzy lata. W praktyce jednak sprowadzi 
się w większości rodzajów broni do 
dwóch lał. Służbie wojskowej podlegać 
będą wszyscy Węgrzy od 18 do 60 roku 
życia. 

6-kilometrawy tunel 
BERN (Pat). Jak donosi prasa szwajcar 

ska i włoska, projektowana jest budowa 
aułostrady, mającej połączyć Włochy z 
Szwajcarią tunelem długości ok, 6 km pod 
przełęczą Col Ferrex. 

. Aufostrada zaczynałaby się w Cour- 
mayeur koło Aosty na wysokości 1230 
mir w Piemoncie, a kończyłaby się w 
Chalet de Ferrex po stronie szwajcarskiej 
na wysokości 1700 mir. Gościniec ten 
skróciłby znacznie odległość, dzielącą 
Turyn od Bazylei. 

Na gwiazdkę dla dzieci hezrobotnych 

  

Minister opiexi społecznej Marian Zyndram Kościałkowski w roli kwestarza na 

ria“, oprawionego w wiązanki tańców 
kabaretowych. Tańce te wychodziły le 
piej lub gorzej — jak to zwykle u u- 
czenie. Najmłodsza z nich, dziecko je- 
szcze, wykazywała złe strony pedago- 
gii szkoły — przykre zmanierowanie w 
sposobie bycia na scenie. Jednakże z 
kabaretowego punktu widzenia moż- 
na te popisy, przynajmniej niektóre, 
nazwać interesującymi. Taki „Dymek 
z papierosa* na przykład—caikowicie 
pozbawiony wartości tanecznych ale 
jako zrytmizowana sztuczka kuslars- 
ka wcale zabawny. Zupełnie dobra 
była p. J. Wargieux w tańcu akroba- 
tycznym; udany numer pod tym sa- 
mym tytułem i powtarzający te same 
figury dał „zespół*. Natomiast praw- 
dziwym nieporozumieniem były wszy 
stkie walce i mazury, gdzie lekkomyśl 

nie i bez. jakiegokołwiek wyczucia 
wciągano nazwiska i muzykę Szope- 
na, Szymanowskiego i innych. Z tego 
typu znośny był jedynie wale Schuber 

ta, odłańczony przez p. L. Szapiro, о- 
raz zbiorowo wykonane fragmenty e- 
tiud Schumanna. W tym ostatnim tań 
cu jedyny raz w ciągu całego wieczo 
ru pokazano kostiumy i choreografię 
(monotonną co prawda) będącą w ja- 
kimś artystycznym stosunku do mu- 

Góral orawski 

  

(Ze wsi Głodówka). 

Kontrola cudzoziemców 
w Rumunii 

CZERNIOWCE, (PAT|. W rumuńskim | 

dzienniku usiaw ukazalo się rozporząd16“ | 
nie dodatkowe o kontroli cudzoziemców | 
regulujące warunki pobyłu w Rumunii | 

osób, które skreślone zostały z listy oby” 
wateli rumuńskich (jak wiadomo, w ostał 
nich czasach skreślono wiełu Żydów: 
głównie na Bukowinie 1 w Besarabii: 
Osoby takie otrzymują „karty fożsamo* 
ści”, ważne na jeden rok, po upływie któ 
rego dokumenty te mogą być przedłu” 
żone na dalszy rok czasu. Posiadacie 
„kart tożsamości” podlegają ustawie © 
ochronie narodowego rynku pracy, 10 
znaczy mogą być zatrudniani tylko w iloś 
cl ustalonej procentowe w odniesieniu do 
iłości zatrudnionych rdzennych Rumunów: 
Za „karty tożsamości” państwo pobier8 
opłaty od 10.000 lei do 500 lei, w zależ- 
ności od rodzaju zajęcia | zarobku. 

Na gwiazdke 
dia biadnveh cz'aci 
8 grudnia drugi dzień zbiórki na 

gwiazdkę dla dzieci bezrobotnych. 

Zbiórka na „Gwiazdkę* dla pied: 

hych dzieci nie jest ukończona. Prze 
prowadzona będzie powłórnie dnia 8 
grudmia, w najbliższy czwartek, by, 

umożliwić złożenie ofiary tym, któr 
rzy z jakichkolwiek powodów nić 
zdołali tego zrobić w ubiegłą nie” 
dzielę. Wskazane jest również i po” 

| wtórne złożenie datku na ten cel. 
Dzieci, którym rodzice nie mo8A 

„wyprawić* gwiazdki, powinny jA 1 
mieć dzięki ofiarności społeczeństwa: | 

KONCERT NA RZECZ GWIAZDE! 
DLA BIEDNYCH DZIECI 3 

W czwartek, 8 grūdnia; wysta0! | 
w teatrze na Pohulance słynna pić” 
śmiarka polska, Hamka Ordonówi* 
Całkowity dochód z koncertu prze” 
znaczony jest na gwiazdkę dla dzie” | 
ci bezrobotnych. W ten sposób 
łośnicy repertuaru : 
pieśniarki będą mogli połączyć przy” 
jemne z pożytecznym: spędzą przy” 
jemnie wieczór i przyczynią się 
wzmożenia wpływów na ten, tak 5 
chetny cel. 

c di 

Pamiętajmy o Gwiazdce dlo 
bezroboinych. dzieci bezrobotnych! 

zyki. Przykładem zaś jaskrawego ro? 
bratu kostiumów i tańca była „SU! 
polska“ Maklakiewicza, gdzie kosić 
my były stylizowane A la Buczyńsk i 

a tańczono naturalistycznie, jak © 
wieczorynce. , 7 

No i wreszcie clou program, pa 
let „Juria*. Dziewczęta śpiewają < 

pewien czas zwrotkę z „LawoniC zę 

i tańczą — kamarinskawo, o й@ > 4 

nie mylę. W każdym razie z „Lanos j 

chy* niewiele tam było. Widziełiśne, | 
występy  student6w-BialorusinėW: — 

każdej chwili możemy na wsi 70° 

czyć autentyk i trudno się potem l. M 

godzić z takim załatwieniem folklo““ 

jak to zrobiła p. Wysocka. Było Ю , 
dne, rozwlekłe i źle sklejone zestaw” A 

nie kilku scen wsiowo-naturalisty!/, 
nych w smaku drugorzędnych 5%, 

łek tańca, prowadzonych przez par“. 
które kiedyś tam tańczyły w b   rosyjskim. sė 

Tak, že praktyczna rada — P ery 

na część pierwszą, obejrzeć m zna 

rewiowe, opuścić środkową W f 
skoczyć na kolację w barze) i W. „zę, 
na trzecią, gdzie są pozycje DAJ 
Przyjemne z pożytecznym. 

5. М. 

Jar
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Polacy u BW Litų wie 
a Lóśwónmi w Polsce 

| (W odpowiedzi p. Kardelisowi z „Lietuvos Žinios“) 
: W Nr. 254 r. b. Naczelny Redak- 

"tor „Lietuvos Žinios“ p. Jan Karde- 
lis ogłosił artykuł p. t. „Litwini Wi 

= deńszezyzny a Połacy litewscy”. W 
|| Antykule ty p. J. Kardelis przepro- 

'wadza zestawienie porównawcze sto- 
sunków mniejszościowych Litwinów 
w Polsce i Polaków w Litwie. 

Najzupełniej się zgadzamy z p. 
Kardelisem, że stosunki między Lit- 
wą a Polską pod niektórymi wzglę- 

" dami nie wkroczyły jeszcze na drogę 
- pełnej poprawy, oraz, że główną prze 
szkodą do całkowitej normalizacji 

sprawy mniejszościowe. 
Chcąc jednak te stosunki napra- 

wić i ogłaszając artykuły e stanie 
mniejszości po obu stronach — trze- 
ba operować dokładniejszymi dany- 
mi. 

P. J. Kardełis na wstępie zazna- 
cza, że w imię bezstronności mate- 
riały zbierał o Połakach w polskich 
organizacjach, o Litwinach zaś w li- 
tewskich i wykorzystał również źród 

_ ła oficjalne. My także jest po 
_ siadamim tego rodzaju mate w a 

_ fraf chciał, że zebranych akurat w 
ten sam sposób i w tym samym cza- 
sie. 

Autor zaczyna od wyliczania, ile 
Polacy w Litwie posiadają obecnie 
kulturalnych organizacyj. I tu odra 
E zawważamy cały szereg nieścisło- 

1 

Na pierwszym miejscu stawia p. 
Kardełis T-wo Oświatowe „Pochod- 
nię*, dodając... z oddziałami w 11 po 
wiatach. Podaje cały szereg takich 
Powiatów, jak  Kretynga, Taurogi, 
Możejki itd., gdzie nawet przed Mkwi 
dacją oddziałów. , „Pochodni* ich nie 

0. 

Otóż, Panie Redaktorze, w rzeczy- 
wistości w obecnej chwili T-wo „Po- 

: chodnia* nie posiada ani jednego 
* oddziału działającego poza obrębem 

Powiatu kowieńskiego. Stało się to 
po przerejestrowaniu statutów  pol- 

kich organizacyj w dniu 1, I. 38 r., 
«gdy „Pochodnia” przestała istnieć, 
„Niko związek wszystkich polskich or- 
$anizacyj oświatowych w Litwie, a 
została zarejestrowana, jako  T-wo 

wiatowe, tej samej nazwy, na tere 

Nie jedynie pow. kowieńskiego. —- 

Wszystkie oddziały w sumie 6 (a nie 

11, jak podaje p. Kardelis) zostalv 

nie zarejestrowane. A więc owe „11“ 
oddziałów, o których p. Kardelis 

wspomina jako o czynnych, należy 
Z zestawienia skreślić. 

„Pochodnia* jako centrala posia- 

dałą przed rejestracją 4 filie, które 
W terenie posiadały różne nazwy: w 

‚ 'oniewiežu, w Wiłkomierzu i w Je- 

Ziorosach pod nazwą „Oświata”, w 

Rosieniach natomiast —  „Jutrzen- 
/_ ka”, a które po przeprowadzeniu re- 

jestracji w powiatach, podług nowej 
Ustawy, musiały się  usamodziełnić. 
W ten szosób została zdecentralizowa” 
ną działalność całego stowarzyszenia 

no j sztucznie została zwiększona i- 

lość jednostek organizacyjnych, któ- 

_ Te uprzednio łącznie z centralą ko 

_ wieńską stanowiły jedną całość. To- 

Warzystwa te jednak z powodu zam- 

knięcia oddziałów, skrępowania dzia 
{ nie otrzymywania pozwo- 

kn na zebrania są poniekąd tylko 

Szyłdami. 
Przechodzimy do orgamizacyj ku]- 

turalnych, posiadanych w chwili obe- 
nej przez Litwinów w Polsce. P. 
Kardelis podaje: 

1) T-w0 Ošwiatowe „Kultura“; 
2) Związek Studentów na USB., 

(z sekcjami; 1) żeńską i 2) studentów 
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siosunków pozostają dziś głównie | 

  

społeczników — masz dopisek); 
3) Klub „Romura* Inteligencji 

Katolickiej; 
4) T-wo Miłośników Sztuki i Lite 

ratury. 
Należało jednak prócz tego do- 

dać: 
5) Vilniaus Lietuvies Skautes Ge 

dimino draugore. (Organizacja har- 
cerska Litwinów wileńskich) oraz 

6) T-wo Trzeźwości. 
Odrazu rzuca się w oczy różnorod 

ność tych organizacyj, dających moź 
ność zorganizowania zarówno mło- 
dzieży przez harcerstwo i zrzeszenia 
starszej inteligencji Ktewskiej w Klu 

bie „Romura“. 
Polacy w Litwie tej różnorodno 

ści omganizacyjnej nie posiadają. 

W Litwie harcerstwo polskie z0s 
tało bezapelacyjnie rozwiązane w ro 
ku jeszcze 1924, pomimo, a może wła 

śnie z powodu swego pomyślnego roz 
woju. Np. przy gimnazjum poniewie 
skim istniały 2 hufce: męski i żeń- 
ski, ltezące po 2 drużyny każdy i zrze 
szające kilkaset osób młodzieży. — 
Wszystkie próby i staramia restytuo- 
wamia tej ze wszech miar pożytecznej 
organizacji spełzły na niczym, wobec 
braku aprobaty u sfer rządowych. 

Przechodzimy, trzymając się ko 
lejności, zastasowanej przez p. Kar- 
delisa do ekonomicznych organiza- 
cyj Połaków w Litwie. Tu też zauwa 
tamy szereg nieścisłości. Chcielibyś- 

my się przede wszystkim zapytać, 
jak to amtor rozumie |....5) Kowień- 
skie T-wo Dróbnego Kredytu, a ...13) 
Kowieński Bank Polski? albo  ...9) 
Wiłkomierskie Two Drobnego Kre- 
dytu, a 18) Wiełkomierskie T-wo Sa- 
mopomocy“'? 

To są przecie he same organizac 

je, które podano w zestawieniu pod 

dwiema nazwami. 

Pod nr 15. występuje „Polskie 
Two Wspierania Niezamożnych Ucz 
mi*. Jest to zwykły komitet rodziciel 
ski, istniejący przy gimnazjum wół. 
komierskim, niewątpliwie także ist- 
niejący przy gimnazjum litewskim w 
Wilnie. 

P. Kardelis pisze, że „„Stowarzysze 
nie Sług i Pracownic pod Wezwaniem 

Opieki Małki Boskiej w Kownie" o- 
bejmuje i robotników mężczyzn i 
działa na terenie całej Litwy. Jest to 
także mieścisłość, bo T-wo jest od- 
powiednikiem  Htewskich  Towa- 
rzystw Św. Zyty |istniejacych zarów 
no w Kownie jak też w Wiłnie).-Obej 
mują te towarzystwa tylko kobiety. 
Pozatem „Stow. Sług.i Pracownik pod 
Wezwaniem Opieki Matki Boskiej w. 
Kownie działa tylko na terenie tego 
miasta. 

Dalej muszę stwierdzić, że chociaż 
Ochronka Polska w Poniewieżu po- 
siada niewątpliwie swój patronat. to 
jedmak nie jest to' t=wo, obejmujące 
akcję ochroniarską na terenie całej 
Litwy, jak podaje „Lietuvos Žinios“. 

Przy tej okazji musimy nadmie- 
nič, že Litwini, pomimo zawieszenia 
działałmości samej centrali „T-wa Do 
broczymności* w Wilnie posiadają 
dotychczas cały szereg ochron i inter 
natów w sumie 8—9 na terenie tego 
miasta, nie Hcząe ochronki w Sej- 

nach. 
Rozpatrzmy teraz organizacje eko 

nomiczne Litwinów w Polsce. Za wy 
jątkiem T-wa św. Zyty, p. Kardelis 
nie więcej wymienić — jak powiada 
— nie może. 

Wydaje się nieco dziwnym, że au 

tor artykułu podczas pobytu w Wif- 
nie nie zauważył mp, takiej zasobnej 
Kliniki Litewskiej, będącej własnoś- 

WREZLGERTZNNĄ 

Kościsłek w Jaworzynie 

    

cią Lit. T-wa Sanitarnej Pomocy. 
Istnieje również Litewski Bank, ina 
czej zwany „Litewską Spółdzielnią 
Kredytową“ przy nl. Wielkiej, czyn- 
ny dotychczas i przyjmujący intere 
santów od godz. 9—15, jak anonsuje 
stale „Aidas Wileński". 

Istnieje również, i w tych dniach 
obchodziło uroczyście swój jubileusz 
przy licznym udziale delegatów z im- | 
nych organizacyj litewskich Lit. Tow. 
Katolików Rzemieślników i Pracow- 
ników. Są również zespoły rzemieśl- 
nicze: 1) krawieckie męskie i dam- 
skie, 2) ślusarskie, 3) stolarskie, 4) 
szewców. Natomiast Związek Ludz: 
Pracy w Kownie zlikwidowano, 

Są pozatem na terenie woj. wileń 
skiego spółdzielnie spożywców Litwi 
nów w sumie 10—11. 

Stwierdzamy to w imię prawdy! 
Postaramy się przy innej okazii rów 
nież poinformować nasze społeczeń 
stwo o stanie oświaty. mniejszości 
połskiej w Litwie a specjalnie zatrzy 
mamy się na sprawach kościelnych, 
które p. Kardelis w ogółe pominął | 
milczeniem. 

Tymczasem w dziedzinie stosun- 
ków kościelnych uprawnienia Litwi 
nów wileńskich nawet porównywać 
się nie dają — tak dalece Polacy w 
Litwie mają uszczuplone prawa. 

Jesteśmy zasadniczo za tym, że- 
by prawa zarówno mniejszości litew- 
skich w Połsce, jak też Polaków w 
Litwie były przez czynniki miarodaj 
ne obustronnie honorowane i nie 
twierdzimy bynajmniej, by Litwi- 
nom w Polsce działo się najlepiej 
zaś Połakom w Titwie najgorzej — 
chcemy, by i +1 i tam było dobrze 
— gdyż tyłko wówczas stosunki po- 
między obu narodami i państwami 
będą naprawdę dobre. Nie możemy 
jednak przyjąć „suchej arytmetyki" 
zastosowanej przez p. Kardelisa, nie 
uwzględniającej liczebności mniej- 
szości po obu stronach itp. — nie 
mówiąc już o błędach faktycznych, 
popełnionych przez p. Kardelisa, na- 
leży przypyszczać, z powodu wadli- 
wie miu udzielonych informacyj *). 

Janina Cywińska 

  

*) Artykuł ten wimien był się ukazać du 

bo wcześniej, przed kilkoma tygodniami, 

bezpośrednio po publikacji p. Kardelisa -- 

Zwłoka nastąpiła z powodm długotrwałego 

przebywania autorki w szpitału. Redakcja 

UODOSZCZELNY 

  

  

Nożycami przez prasę 
  

50% 15-5ТОГАТКА, DRUGIE 50% 
RIBBENTROP 

Zainteresowanie prasy polskiej po 
chłania w połowie przemówienie wi- 
cepremiera Kwiatkowskiego, w poło- 
wie wizyła niemiecka w Paryżu i jej 
skutki. Omawiane są również i tarcia 
francusko-włoskie. Wyczerpujące о$- 
wietlenie mowy wicepremiera Kwiat- 
kowskiego przynosi „Polska Zachod- 
3 

nia . 

go płanu zmieni Polska zasadniczo 
dotychczasowe oblicze. Każdy trzylet- | 
ni podokres pieinasiolaiki przekształ- | 
ci grunłownie jeden z wycinków na- 
szego życia qospodarczego. W 1942 
r. produkcja naszego przemysłu ob- 
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ronnego osiągnie najwyższą dosko- 
nałość techniczną | eksportową. Z koń 
<em drugiego podokresu, w r. 1945 
będziemy mieH sięć komunikacyjną, od 
powiadającą potrzebom nowoczecne- 
go państwa, będziemy w całym tego 
słowa znaczeniu zmoioryzowani. W 
trzecim okresie, w latach 1945—48, sto 
czymy decydującą batalię z analfabe- 
tyzmem, zamienimy sstrzecky kryte sło- 
mą na murowane domy, spoięgujemy 

produkcję rolną, wyposażejąc ją w no- 
woczesne maszyny | narzędzia. W 1951 
r. zniknie nędza miast naszych I powsta 
ną ośrodki kultury najwyższego rzędu. 
W ostatnim okresie piętnastolatki dokona 
się niejako rekapitulacje dwunastolet- 
niego wysiłku inwestycyjno-gospodar- 
czego, jego zaokrąglenie. Przeprowa- 
dzona zostanie akcja w kierunku ujed- 
nostajnienia struktury | dynamiki go- 
spodarczej w Polsce. 

Entuzjazm „Polski Zachodniej” 
b. piękny zresztą, przypomina nam 
pewną anegdotę z okresu Wojny Świa 
towej. 

2 świeżo upieczonych artyle- 
rzystów opowiada pannom w salonie, 
jak się strzela z nowoczesnej armaty. 
Opowiadanie trwało całe pół godziny. 
Wreszcie '-zniecierpliwiony gospodarz 
słary oficer artylerii, woła: 

— „Panowie! Bójcie się Boga, a 
cóż robi nieprzyjaciel? Czy Anioł Pań 
ski za swoją duszę odmawia?!". 

Piękna to rzecz plan, ale jeszcze 
piękniejsze to wykonanie planu. Pol- 
ska nie jest wyspą na Oceanie Spo- 
kojnym, raczej na oceanie niespo- 
kojnym. 

Zato 1009/o rację ma „Polska Za- 
chodnia', pisząc, że | 

Bezcenny element pionierski w du- 
szy nowego Polaka jest więc najważ- 
niejszym gwarentem osiągnięcia wy- 

tkniętego celu gospodarczego. Pozwa 
ła na pewność przeświadczenia, że 
polska piętnastolafka stanie się symbo- 
lem niezrównanie szybkiej i sprawnej 
realizacji | w przeciwieństwie do na- 
dużywanego dawniej wśród obcych 
określenia „polska gospodarka” 1 sto- 
sowanego dziś jeszcze „połska droga" 
© ironicznym posmaku, stworzy wy- 
cbraženie nawskroś dodainie o sty- 

lu polskiej pracy, jak je zapoczątko- 
wała zagranicą Gdynia. 
Równie słuszne wydają się uwa- 

  

Rozdano 300 ton i nikt nie narzekał 
Kartofie dla bezrobotnych w dóbrym stanie 

Wczoraj zamieściliśmy nołaikę o nie- 
zadowoleniu grupy bezrobośnych z do- 
konanego rozdawnictwa kartofłi. Wzmian. 
ka ta była oparła na informacji i kiłku bez- 
roboinych, którzy zgłosiłii się do naszej 
redakcji z prośbą o poruszenie iej spra- 
wy, zapowiadając jednocześnie, że uda- 

ją się również do p. wojewody celem zło 
iej pełycji. Istotnie 

kiłku bezrobotnych w imieniu kilkudzie- 
siąciu innych przybyło do Urzędu Woje- 

wódziego, gdzie zostałi przyjęci przez 
p. radcę Trockiego, który skierował ich 
do Wojew. Komitetu Pomocy Bezrobot- 
nym. Do Komitetu tego bezrobotni jed- 
nak nie zgłosili się. 

Jak dotychczas rozdano 300 ton ziem- 
niaków i bezrobośni przy odbiorze żad- 

zastrzeżeń nie zgłaszali, Za każde 
ymane 100 kilogramów  bezrobośny 

musi odpracować 1 dzień, oo przy wało- 

ryzacji wynosi sumę zł 2.70. 

Kondratowicz przegrał 
sprawę z Mikuciem w Nieświeżu 

Przed Sądem Grodzkim w Nieświeżu 
odbyła się rozprawa przeciwko Kazimie- 
rzowi Mikuciowi z oskarżenia Kondrato- 
wicza. Tło rozprawy przedsiawia się na- 
stępująco: Kiedy p. Mikuć, jako sekre- 
tarz b. Zw. Wełeranów Nieświeskich przy 
czynił się do wydobycia na świałło dzien 
'ne sprawy „odznaczeń niepodiegłościo- 

wych” Kondrafowicza ten ostatni skierował 

  

respondencji | rzeczy Kondratowicza. 
Sąd ogłosił wyrok uniewinniający cał- | 

kowicie Mikucia i zasądził opłaty sądo- 
wej od Kondratowicza. 

A 
Z kolei Mikuć skierował ieraz sprawę 

© zniesławienie do sądu. 

W miarę wykonania igo połężne- 

  

gi dziennika katowiexiego o finanso- 
wej stronie 15-stolatki. 

Kapitał moralny, ikwiący w naszynt 
enfuzjaźmie, nie jes! oczywiście jedy- 

nym pofrzebnym ełamentem w zeai!- 
zacji pieinastolaiki, jekkotwiek stanowi 
czynnik podstawowy, Konieczne są ka- 
płłały w maferiakiym znaczeniu. Czyż 
trudno będzie je uruchomić — te dwa 
miłtardy złotych, pofrzebne na powo- 
dzenie każdego  trzyleiniego, ełepu. 
Zważmy, że kapitał publiczny, inwesto 
wany w latach 1935—1938, w latach 
przypuszczalnie gorszych od tych, któ- 
re nadchodzą, sięga przecież takie 

dwóch miliardów. istota zatem rzeczy 
| w gigantycznym płanie naszej piętna- 

siołatki tkwi właściwie w uporządko- 
waniu dotychczasowej akcji inwestycyj 

nej, wprzęgnięciu w tryby jednej idet 
przewodniej z przyciągnięciem do niej 
wszełkiej inicjatywy prywaśnej, kióra w 
wzrastających swoich nakładach nie kę 
dzie mogła nie wziąć pod uwagę wy- 

tyczonego planu. 
Słowem jedyne trudności tkwią ra- 

ezej w chorobłiwym stanie kentynen- 
ta europejskiego. 

„KURIER PORANNY* O POROZU- 
MIENIU NIEMIECKO-FRANCUSKIM 

„K. Poranny'* rozważa w artykule 
wstępnym narady francusko-niemiec- 
kie, jakie się odbędą w Paryżu z oka- 
zji przyjazdu min. Ribbentropa i do- 
chodzi do wniosków  optymistycz- 

nych. 
a: Niewęątpiiwie w Inferesie pokoju w 
Europie leży, aby Francja z Niemcami 
współpracowały zgodnie. Stabilizacja 
stosunków pomiędzy fyml mocarstwa- 

mi przyniesie otbrzymią ulgę całemu 
kontynenfowi. Nie wiadomo tylko, czy 

bieg wydarzeń nie obałi nowego po- 
rozumienia, czy przeciwieństwa histo- 
ryczne isiniejące pomiędzy tymi naro- 

dami, nie zniszczą paryskiej umowy, pi 
sanej przecie fyłko na papierze! 

Stanowisko opini polskiej wobec po 

rozumienia francusko-niemieckiego Jesi 
pozytywne. Doceniamy bowiem rolę 
obu mocarstw w polityce europejskiej 

i zdajemy sobie sprawę z fych niebez 
pieczeństw, jakie kryją w sobie uirzy- 
mywanie między Francją a Niemcami 
atmosfery ustawicznych zadrażnień | 
nieporozumień. Z Francją jesteśmy 
związani sojuszem, a z Niemcami pak- 
tem nieagresji. Porozumienie francusko. 
niemieckie uważamy więc za pozyżyw- 
ny krok w dziele «tede współżycia 
tych narodów. 
Wnioski słuszne, ale nieco za opty 

mistyczne. Głośny artykuł w łe Temps 
świadczy, że pewne sfery francuskie 
inaczej rozumieją odprężenie francus- 
ko-niemieckie. 

WARUNEI WŁOSKO-FRANCUSKIE- 
GO POROZUMIENIA 

„Dziennik Poznański* w b. cie- 
kawej korespondencji pisanej przez 
Włocha, omawia warunki porozumie- 
nia włosko-francuskiego. 

Pierwszym warunkiem zgody z Fran 
cją jest rozwiązanie zagadnienia hisz- 

pańskiego, gdyż Rzym musi mieć za- 
pewnione interesy w zachodniej części 
Morza Śródziemnego. Te interesy gwa- 
raniuje mu nie Barcelona, tyłko Bur- 
gos. Dalej przymierze francusko-sowiec 
kie, główna przyczyna zamieszek w 
Europie, nie może być tolerowane. 

Osobna rzecz fo sprawa Wiochów 
w Tunisie. Porozumienie zawarte mię- 
dzy Mussolinim, a Lavalem, które ure- 
gulowało tę kwestię na korzyść Fran- 
cji, nie weszło nigdy w życie z powo- 
du sankcji. Teraz zaczyna się dyskusja 
na temat mniejszości włoskiej w Tuni- 

sie, przy crym należy pamiętać, że Wło 
chów jest tam 120 tys, a Francuzów 

tylko 100 fys. Żądania włoskie są w tej 
dziedzinie bardzo stanowcze. 

Ale są jeszcze inne problemy mię- 
dzy Włochami a Francją do rozwiąza- 
nia. Czyż jest to stan nałurałny, ażeby 

‚ па teryforium włoskim w Abisynii ko- 
lej żelazna Dżibuł Addis Abeba po- 
zostawała zupełnie w rękach francus- 
kich | transportowała francuskie towa- 
ry według faks prohibkyjnych! A spra- 
wa kanału Sueskiego, czy długo jesz- 

<ze będzie czekała na rozwiązanie! 
Przecież Francja w tej sprawie musi za 

brać głos zwłaszcza, że ogromna część 
dywidendy z włoskich obrotów w Ka- 
nale Idzie do kieszeni francuskich. 

To są zasadnicze warunki pororu- 
mienia włosko-francuskiego. Dyskusja 
się zaczyna. 

Dyskusja się zaczyna, ale, „rachu- 
nek może opłacić jakaś nowa 
Słowacja. 

Czujność obowiązuje. L 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

zzz — Ceny 
a 

     



4 „KURJER” [4654]. 

Problem, na który warto 
zwrócić uwagę 

Kiedy, przed 18 laty, rozpoczynało 
się polską kolonizację wojskową — 
wydawało się ,że rezultaty tej akcji 
przyniosą korzyść i państwu i osiad- 
łym na roli byłym żołnierzom. Stało 
się jednak inaczej i w chwili obecnej 
jasnym jest, że wyniki nie odpowie- 
działy zamierzeniom i nie przyniosły 
oczekiwanych skutków ani państwu 
ani samym osadnikom. 

Wśród przyczyn, które się na to 
złożyły — przede wszystkim należa- 
łoby wymienić brak odpowiedniej se- 
lekcji ludzi przy nadzielaniu ich zie- 
mią. Przy kwalifikacji żołnierzy bra- 
no w pierwszym rzędzie pod uwagę 
ich walory militarne, nie licząc się z 
prostą prawdą, że nie zawsze dobry 
żołnierz. potrafi być równie dobrym 
rolnikiem. To też co najmniej połowa 
osadników przystąpiła do pracy na 
roli nie mając o tej pracy najmniej- 
szego pojęcia. Ex-inteligenci, robotni 
cy, piekarze, mułarze, krawcy, rzeźni 
cy — mieli stać się wzorowymi go- 
spodarzami a równocześnie szerzyć 
kulturę polską wśród mniejszości na- 
rodowych, osiadłych na rubieżach 
kraju. Obiektywne warunki, w ja- 
kich trzeba było te zadania wykonać 
— nie były bynajmniej łatwe. Ziemie, 
oddane pod osady — były zdewasto-- 
wane i wyniszczone przez długie la- 
ta wojny. Otoczenie wrogie, niechęt- 
ne, lub w najłepszym razie, zupełnie 
obce. Pomoc materialna, jaką mogło 
narazie dać państwo — przy ówcze- 
snej drożyźnie — niewystarczająca. 
W tych okolicznościach — rola osad- 
nika-pionera wymagała fachowego 
przygotowania do rolnictwa, dużej do 
zy energii, samozaparcia — i co naj- 
ważniejszć — liczenia na własne siły. 
"Tymczasem — ogół osadników byli to 
huidzie, którzy przydział ziemi trakto- 
wali przede wszystkim jako słuszną 
nagrodę za poniesione na wojnie tru- 
dy i ewentualne blizny — i spodzie- 
wali się, że praca na tej ziemi pójdzie 
jak z płatka i da jakieś wiełkie i pręd 
kie korzyści. 

Rozczarowanie przyszło bardzo 
szybko a błędy polityki osadniczej 
również nie dały długo czekać na sie- 
bie. Dzisiaj przeciętny osadnik — 
który nie jest i nigdy nie był pione- 
rem — to człowiek zniechęcony, nie- 
zadowolony i dający wyraz swemu 
niezadowoleniu w szeregu nieraz de- 
magogicznych i pełnych pretensji wy 
śtąpień wobec państwa, które za „prze 
laną za nie krew* — nie odwdzięczy- 
ło się — jego zdaniem — wcale. 

Na podstawie przeprowadzonych 
badań można stwierdzić, że typowy 
obraz osad na ziemiach północno- 
wschodnich — to nędzne, jednsizbo- 
we chałupy kryte słomą lub w naj- 
lepszym razie tak zwaną „trzaską'. 

Stodoła najczęściej pod jednym da 
chem z obórką i stajnią, zaniedbane 
i brudne podwórko, w obrębie którego 
napróżno by szukać choć najmniejsze 
go ogródka kwiatowego — składają 
się na obejście osadnika. > 

Iwentarz żywy — to jeden koń, 
jedna lub dwie krowy, świnia, kilka- 
naście sztuk drobiu. Gdy koń padnie 
— osadnik częstokroć całe lata upra- 
wia pola pożyczając konia od zamoż- 
niejszego sąsiada. 

UZNANA W POLSCH ZA NAJLEPSZĄ 

HERBATA 
„z KOPERNIKIEM* 

H(|G)H 
WARSZ. TOW. HANDLU HERBATĄ 

& Długokęcki, W. Wrześniewski 
Spółka Akcyjne 

SKLEP W WINĘ UL MIGKEWICZA 24. 

  

  

Na inwentarz martwy składa się: 
pług, brony, wóz, sanie... 

Poziom życiowy takiego osadnika 
niczym się nie różni od poziomu nia- 
łorolnego chłopa-tubylca. Wytworzy- 
ła-się więc już paradoksalna sytuacja 
bez wyjścia: wprawdzie przeciętny ob 
szar działki osadniczej wynosi 18 ha, 
ale osodnik, nie mając dostatecznej 
ilości inwentarza — nie może wyna- 
wozić całej działki i gospodarzy spo- 
sobem odwiecznej trójpolówki; — 
wskutek mało nawiezionej ziemi i pry 
mitywnej kultury rolnej plony z ha 
są niesłychanie niskie. Występuje 
więc nagminnie zjawisko, że właści- 
ciel obszaru, całkowicie w teorii sa- 
mowystarczalnego, wegetuje w gor- 
szych jeszcze warunkach niż małorol- 
ny sąsiad, miejscowy chłop. 

Zadłużenie osadników, nie płacą- 
cych procentów w Państwowym Ban- 
ku Rolnym z tytułu. długotermino- 
wych pożyczek — wzrasta z roku na 
rok. W urzędach gminnych groma- 
dzą się zaległości podatkowe i w koń- 
cu sekwestrator zabiera wyhodowaną 
z trudetw sztukę bydła czy kiłka me- 
trów przeznaczonego na sprzedaż 

Wieczór Swietl cowy 
w Osnisku K. P. W. 
2 grudnia br, odbylo się w Ognisku K. 

P. W. w Wilmie uroczyste otwarcie nowege 

roku pracy referatu wychowania obywatel 

skiego X tardycyjnym piątkowym wieczorem 

świetlicowym. е 
Otwarcie nowego roku pracy zaszczycili 

swoją obecnością p. wicedyrektor kolei p. 

inż. A. Szlachtuwski, prezes Zarządu Okr. 

KPW nacz. L. Drozdowski, pp, naczelnicy 

Służb I Biur DOKP, kierownicy działów. 

Na program I wieczoru  świetlicowego 

złożyło się sprawozdanie referenta wych. 

obyw. Ogniska KPW p. Kieresińskiego z 

prac wykonsuych w okresie od 1 listopada 

ub. r. do 1 grudnia br., produkcje chóm Og 

niską KPW pod bat. A, Czerniawskiego, or- 

kiestry KPW pod bat. M. Telmaszewskiego, 

Koncert fortepianowy w wykonaniu prof. 
Gałkowskiego K. i prof. W. Cumftówny, kon 

cert tria kolejowego w wykonaniu pp. Paw 

łowa, Piotrowskiego i Gałkowskiego oraz 

pogadanka aktuałna prof. Kwiatkowskiego. 

Kurs trvkotarski 
Z. M. P. 

Oddział żeński, istniejący przy Ko- 
mendzie Okr. Wil. Związku Młodej Pol- 
ski, uruchomił 2 bm, kurs trykotarski. 

Zajęcia odbywają się w lokału ZMP 
przy ul. Jagiellońskiej 8 wieczorem. 

Z inicjatywy kierowniczki grupy żeń- 
skiej Marcinkiewiczowej uczetniczki kur- 
su ofrzymały wszelkie potrzebne akceso- 
ria de robót trykotarskich — bezpłałnie. 

Kurs, który będzie trwał 2 miesiące 
— zgromadził 40 dziewczął. 

„Czy wiesz, kto to 
jest?" 

Wczoraj Sąd Grodzki w Wilnie roz- 
poznał sprawę red. dra W. Charkiewicza 
i redaktora odpowiedzialnego „Słowa” p. 
Bodaka, oskarżonych przez p. Leona An- 
celewicza współpracownika łódzkiego 
„Expressu Huxvewanego” w» zniesławie- 

nie. 
P..red. dr Charkiewicz zarzucił p. An- 

celewiczowi w jednym ze swoich artyku- 
łów, że nie był wiceprezesem nieistnieją- 
cego Piotrkowskiego Syndykatu Dzienni- 
karskiego okręgu łódzkiego w Piotrko- 
wie, chociaż za takiego podał się w wy- 
dawnictwie „Czy wiesz kto to jest?”. 

Rozprawa odbywała się przy drzwiach 
zamkniętych. Oskarżeni zostali uniewin- 
nieni. W. charakterze świadka zeznawał 
red. Zwierzyński. P. Ancelewicz apeluje. 

(z).   

zboża. W ten sposób — działką osad- 
nicza podupada stale, nie dając na- 
wet dostatecznego utrzymania rodzi- 
nie osadnika, nie mówiąc już o ja- 
kimś postępie gospodarczym. 

Mimo wszystko, na podstawie po- 
wyżej opisanej nędzy materialnej 
większości osadników — nie można 
jeszcze generalizować zagadnienia. 
Ujmując ogół osadników cyfrowo — 
można przyjąć — że 75%/6 ich bytuje 
w warunkach zbliżonych do wyżej 
przedstawionych. Pozostałe 259/o — to 
są działki samowystarczalne, gospo- 
darstwa fermerskie, a wlašciciele ich 
— Zprzyczyn, do których powrócimy 
jeszcze w swoim czasie — zdołali 
osiągnąć dostatek materialny i posta- 
wić gospodarstwa na należytym, cza- 
sem. nawet wzorowym poziomie. 

Jednak większość przeważająca 
osad — tonie w biedzie, kłopotach, 
nieporozumieniach. Na ten stan ma- 
terialnej i moralnej depresji składa 
się wiele przyczyn i zagadnień, które 
postaramy się w szeregu artykułów 
zanalizować. 

A. Krukowska.   

Ferdynand Goetel 
na „Środzie Literac ief* 
Dzisiejszą „Środę Literacką”  wypełn* 

prezes ogólnopolskiego Związku Zaw. Lite. | 

ratów Polskich i akademik literatury, Fer 
dynand Соейе!. Znakomity pisarz, żutor pó 

wieści, z których każda była nie tylko suk 

cesem księgarskim ale i prawdziwym doko 

naniem artystycznym, od dłuższego już cza 

su nie odzywał się literacko, poświęcając 

swe pióro dziennikarstwu i publicystyce. Z 

tym większym zainteresowaniem witamy 

„powrót* jego do prozy artystycznej — 

wieczór bowiem u literatów wypełniony bę 

dzie recytacjami fragmentów nowej, pozo. 

stającej jeszcze w rękopisie powieści Goetla. 

Spodziewać się można, że bojowy „realista" 

(zarówno w życiu jak i w sztuce) będzie 

miał na „Šnodzie“ licznych słuchaczy. jim, 

Wypadki mejszagolskie 
przed sądem apelacyjnym 

Wczoraj Sąd Apelacyjny w Winie 
rozpoznał sprawę kilkunastu oskarżonych 
o wywołanie i udział w znanych antyse- 
mickich zajściach mejszagołskich w dniu 
14 marca rb. 

Sąd Okręgowy skazał jednego z nich 
na 2 lata więzienia, 5 osób na 1 rok każ- 
dą, 8 na 6 miesięcy więzienia i kilku 
uniewinnił. 

Wczoraj Sąd Apelacyjny uniewinnił 
dwuch poprzednio skazanych, w stosun- 
ku zaś do reszty wyrok zatwierdził. . (z). 

Kurjer Sportowy 

Jutro mecz bokserski 
WEEKS Smiqgży — Czaczaś Lwów 
Jutro o godz. 11.30 w sali kina Mars 

odbędzie się ciekawy mecz bokserski W. 
К. . Śmigły — Czami Lwów. 

Bokserów Lwowa nie widzieliśmy jesz 
cze w Wilnie. Ciekawi więc jesteśmy jak 
wyjdą z nimi pięściarze wileńscy. 

WKS Śmigły wystąpi w następującym 

składzie: m. Czamy, k. Rusiecki, p. No- 
wicki, 1. Dębski, b. Śmiłko, płśr. Matiu- 
kow, śr. Cisin, płc. Iwaszkiewicz. 

Mecz rozpocznie się punktualnie o g. 
11.30. 

Zamiast wałki w wadze ciężkiej od- 
będą się dwa spotkania w wadze lekkiej. 

Co mówi o swej porażce Lendzin 
„Wyszedłem na ring mając gorączkę” 

Co mówi mistrz boksu wiłeńskiego Sts- 

nisław Lemdzim, który wrócił z Inowrocła- 

wia po meczu z Goplaną? 

Nie będzie zbyt wielką pmzesadą, jeżeli 

napiszę, że Lendzin w ogóle nic nie m5wi. 

A nie mówi nie dlatego, że nie chce, tylkc 

że mie może. Nie jest to bynajmniej jakieś 

zobowiązanie do milczenia. Poprosta Len. 

dzin jest chory. ы 

Jest tak siłnie przeziębiony że z trudem 

potrafi powiedzieć kilka słów. 

— My wszyscy przeziębiliśmy się w tym 

Inowrocławiu. Gospodarze nie byli gościn 

mi. Dali nam zimne pokoje, Musieliśmy w 

jednym łóżku spać we dwuch. Ja spałem 

z Łukminem a taki sen zamiast wzmacniać 

tylko osłabia. Było w hoteliku wściekle chło 

dmo. Na domiar złego nie dań nam do ho- 

telu wagi. Ja mormaln': zrzucam 1 i pół 

kig., a bez wagi, nie mogąc rezu!ować -— 

zrzuciłem przeszło 2 * pół klg, Miałem po 

niżej 50 kig. 
Nie trzeba dodawać, że drużyna była 

osłabiona i snem i wagą, a ponadto wszyscy 

bokserzy mieli w kościach twarde ławki III 

klasy. Te ławki i ta droga z Wilna do Ino 

wrocławia dała się nam porządnie we znaki. 

Gdy wyszedłem na ring — miałem go- 

rączkę i z góry wiedziałem, że nie będę mógł 

walczyć tak dobrze jak w poprzednich me 

cząch. 

Łada — to dobry bokser.. Chciałbym z 
nim spotkać się w Wiłnie w normalnych 
warunkach w meczu rewanżowym, 

— Przykro mi — szepcze Lendzin — że 
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- Włamanie pod wpływem semacyjnej leki 
Zagadkowe kartki i monog'amy na ścianach soboru i Wydziału 

Wczoraj pisaliśmy o zagadkowym wła 
maniu do soboru prawosławnego w Wil- 
mie oraz do wydziału Sztuk Pięknych 
USB. Oba włamania dokonane zostały 
przez tych samych sprawców. 

Zarówno w soborze, jak w gmachu 

Wydziału Sztuk Pięknych włamywacze po 
zostawili kartki odmiennej co prawda tre 
ści, lecz ekspertyza kaligraficzna wykaza- 
ła, że w obu wypadkach kartki pisane 

Sztuk Pięknych 
były tą samą ręką. 

„Bezinteresowne” włamanie do Wy- 
działu Sztuk Pięknych nosiło znamiona 
zemsty osobistej na dozorcy tego gma- 
chu, którego nieznany sprawca chciał 
przypuszczalnie w ten sposób zdyskre- 
dytować; włamanie zaś do soboru było 
tłumaczone obłędem religijnym  włamy- 
waczy. Okazało się jednak, że w obu wy 
padkach działała ta sama ręka. W zwią- 
zku z iym powstało nowe przypuszcze- 

nie, a mianowicie, że obu włamań doko- 
nali młodzi ludzie, działający pod wpły- 
wem sensacyjnej lektury dedektywistycz- 
nej. Nie wykłuczone jest także, że Jesi 
to dziełem osób psychicznie chorych. 

Policja prowadzi dochodzenie i wy- 
świetla zagadkę monogramów „T. S.“, 
wymałowanych na podłogach i ścianach 
zarówno soboru prawosławnego jak i Wy 
działu Sztuk Pięknych USB. — (е).   

sprawiłem zawód: wielu moim przyjacielum 

sportowym, którzy byli pewni, że gdzie jak 

gdzie, lecz w Inotrrocławiu wygram. 

Nie wiem co teraz ze mną będzie. A 

We czwartek mam być w Warszawie na 

meczu ze Szwajcarią, jako rezerwowy, a 

w niedzielę wałczyć mam w Łodzi na me- 

czu Polska — Estonia. 
* 

JežeM mam być szczerym i życzliwym, 

to uważałbym za konieczne wysłanie na. 

tychmiast przez Wil. Okr, Zw. Boks. depe- 

szy do Polsk. Zw. Boks, że Lendzin nie 

przyjedzie ani do Warszawy, ami do Łodzi, 

że jest chory. Stwierdzić chorobę może 

każdy iekarz. 

Nie można przez lekomyślność zniszczyć 

dorobku jego kariery sportowej. Chory 

Lendzin powinien leczyć się. Przeziębienie 

szybko minie, a wówczas będzie mógł 

wrócić na rimg, chociażby 13 na mecz Wil 

no — Tallin. I. N, 

ANSI SI TTT @ 

DLA KASZLĄCYCH I OSŁABIONYCH 
L EL E WA KARMELKI 

1 EKSTRAKT 
RPT TT ROCKERZ CZYRSECEK 

Przedłużenie 
ul. Dąbrowskiego 

Wczorai na posiedzeniu Prezydium Za- 

1ządu Miejskiego rozpatrywana była sprawa 

przedłużenia ul. Dąbrowskiego. Magistrat 

postanowił inwestycję tę wykonać już w ro 

ku przyszłym. Obecnie ma być sponządzony 

dokładny plan i kosztorys nobót. Sprawa ta 

znajdzie się na wokamdzie plenarnego posie 

dzenia Rady Miejskiej. 

Arsszłowanie 
po”ą'nego doradcy 
Wczoraj wywiadowcy wydziału śled- 

czego aresztowali niejakiego Jana Sleże- 
wicza, pokątnego doradcę, od dwóch lat 
poszukiwanego przez władze sądowe 
z powodu wyroku na 6 miesięcy aresztu. 

Wczoraj Sleżewicza osadzono w wię- 
zieniu. (<). 

Zuchwała ucieczka 
5 koniokradów 

Wczoraj do Wilna nadeszła wiado- 
mość o zuchwałej ucieczce 5 włamywa- 
czy I konlokradów z więzienia w Wyso- 
kiem Mazowieckim. Przestępcy zblegli 
przez wydrążony w murze otwór. Zble- 
gemi są 22-letni Aleksander Szudziko- 
wicz, 23-letni Mieczysław Woronowski, 
22-letni Marian Dąbrowski, 26-letni Sie- 

fan Pankiewicz I 36-letni Plote Targoński 
vel Górski. 

gończe.   Za zbiegami rozesłano lsty 

' : > IB 

— 

PÓŁ 20 от pół serio РО1 2% „em pół serlo 
с 
ufanzakc:a 

Pisma angielskie donoszą o ciekawej 
transakcji, zawartej między jednym 3 
mieszkańców Londynu a restauratoreme 
Mianowicie, przed lokalem jednej z 108 

dyńskich restauracyj zatrzymało się 9U- 

to, którego właściciel wstąpił na obiad: 

Po obiedzie właściciel restauracji nawią 

zał rozmowę z właścicielem auta, które 

niezmiernie podobało się restauratorowi 

Gość ze swej strony był zachwycony obiś 
dem, który właśnie przed chwilą spožy! 
Zaczęto pertraktacje. Dobicie targu natr4 

fiało na trudności, bowiem  restauratof 

chciał spłacać należność w bardzo wielu 
ratach. W tym momencie automobilista 

zaproponował sprzedaż auta za 3650 obiś 
dów. Tak więc restaurator nabył auto 

na najmniejsze chyba raty na świecie, A 

właściciel auta ma zapewnione na czas 10 

lat dobre obiady. 

Dziesięć łat, to kawał czasu. Restauracja 
może w tym okresie splajtować. Nieostroż 

ny automoblista powinien przychodzić 08 

obiad z kolegami lub z rodziną, żeby czym 

prędzej swoje „odjeść”, 

Gifakowia 
W północnej części Sachalinu mies 

ka szczep Giliaków. 

Giljakowie żyją w drobnych osiedlach 

1 żenią się wyłącznie między schą. Ich 

se jest prymitywną wiarą w duchy: | 

| Giliakowie nie myją stę, ponieważ © 

ważają tę czynność za Śmiertełny grzech 

Mogliby tym obrazić hoga wody | zanić 
pokoić sn. 

Religi. ania Giijakom myč się! Wić 
Ie naszych dzieci napewno temu zakaz 

przyklasnęłoby! 
Niech ich mamusie mie nie mówią $ 

Giliakach, bo dzieci będą miały — pre 
cedens. 

Est modus In rebus 
Dwaj Szkoci miek w sumie tyje drob- 

nych, ile wystarcza na zapłacenie za jed 
kieliszek wódki. 

Weszli do karczmy i usiedń zamyślesć 
Nagle jedem z nich wpadł na pomysł Zaw 
tał na gospodarza: 

— Jedna wódka; 

Wódkę podano, ale żaden z nich jej m 
dostał, bo jakże we dwóch pić jeden ktell- 
szek. W tej chwili do karczmy wsced ib 
znajomy, 

— Jak się masz Mac Gregor? Właśnie 
wypiliśmy po kieliszku w przekonaniu, H | 
nadejdziesz, kazaliśmy nalać t dla ciebie. 

Znajomy wypił, chrząknął ; mówi: 
— Teraz kolej na mnie. 

I zamówił trzy kieliszki wódki. 

Wylątkowa okazfa 
Sędzia: — No, jak tam było z tym 2% 

garkiem, coście go ukradłi w sklepie? 

Złodziej: — Zwyczajnie było. Szedłem s 
cą i widzę szyłd: „Wyjątkowa okazja”. Jak 
okazja, to okazja. Dlaczego miałem nie sk? 
rzystać? 2 

СА 

Książka kształci, bawi, rozwija 

Czytelnia Nowości 
Wilno, ul. Św. Jerzego 3 

OSTATNIE NOWOŚCI 
Lektura szkolna — Beletrystyka — 
Naukowe — Wysyłka na prowincję 

Czynna od 11 do 18. 

Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł     

<a 
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Wiadomości radiowi 
DIALOGI PLATONA О SOKRATESIE 

wznawia Teatr Wyobraźni, 

W środę, dn. 7 grudnia o godz. 15,30: 

w czwartek dm. 8 grudnia o godz. 17.00 * 
piątek dn. 9 grudnia o godz. 18,30 wznaw* 
Polskie Radio już po raz piąty trylogię me 
śmiertelnych dialogów Platona o Sokratesie: 

Jest to bezsprzecznie największy słuchowiś 
kowy sukces połskiej radiofomii od czasó 

jej istnienia. Rozmowy mędrca ateńskiego 
z przyjaciółmi i wielka jego mowa obr 

cza przed sądem wywierają zawsze P*% 
mikmofonem wstrząsające wrażenie, ty 

bardziej, jeżeli wykonawcą roli Sokrat 

jest tej miary aktor, co Stefan Jaracz. ; 

Każde z trzech słuchowisk poprzedzoj > 
będzie słowem wstępnym prof, USB stefe 

na Srebrnego. Tytuły ich brzmią: „A 

rom” (wiecz. I), „Obrona Sokratesa (wie 
M) i „Kniton” z dodaniem zakończenia * i 

logu „Fedon“, zawierającego scenę wypić 

trucizny przez Sokratesa (wiecz. 111). 

Unieszkodliwienie 
bandy koniok'adów, 
Policja unieszkodliwiła ostatnio > 

Cyganów-koniokradów, grasującą p” 
renle województwa wiłeńskiego | P> wg 
gródzkiego. Cyganie wędrowali od af" į 
do wsi, nie opuszczając żadnej wok" 

Banda składała się z 8 osób. 
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Środa 

  
Dziś: Ambrożego B. W. 

Jutro: N epokol, Pocz, NMP. 
  

Wschód słońca — g. 7 m. 29 

Zachód słońca — g. 2 m. 51 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii US% 
% Wilnie z dn. 6.X11. 1938 r. 

Ciśnienie 759 p. 
Temperatura średnia -- 5: 
Temperafura najwyższa + 4 5. 

en perafura najniższa -|- 2 й 

Tendencja barom.: lekki spadek 
Uwagi: pochmurno, przełotny deszcz 

  

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
leki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 
Miejska (Wileńska 23); Turgiela (Niemiec- 
ka 15); Wiwulskiego (Wielka 3). 

Ponadło stale dyżurują apłexi: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
i Zajączkowskiego (Wiłołdowa 22). 

KOŚCIELNA 
— W dniu 8 g!udnia rb. w kościele 

iw. Trójcy, o godz. 7 rano odbędą się 
Poraty Pracowników Pocztowych _ wraz 

Е rodzinami, prosimy o liczne przybycie. 

MIEJSKA. 
— Prof. Guti opracuje plan regulacji 

placu Katedrałnego. Zarząd miasta z po- 
czątkiem wiosny r. prz. przystąpi do regula 

Cji placu Katedralnego. Wczoraj na posie- 
dzeniu Zarządu Miasta zapadła uchwała po 

Wierzenia wykonania szczegółowego projek 
„łu robót prof. inż. Guttowi z tym, że plan 

ten ma być wykonany do dnia 1 kwietnia 
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pra.“ 

— Park miejski na terenie Targów Pół- 

Nocnych. Magistrat postanowił na terenie 

argów Północnych urządzić wielki park 

miejski. 
` — Koszt przejazdu do Kołonii Kolejo- 

Wej bez zmian. Magistrat w swoim czasie 

R się z interwencją do Wil. Dyr. PKP 

о niepodwyžszanie biletów kolejowych na 

sach podmiejskich, w szczególności zaś 

Kolonii „Kolejowej która znajduje , się: 

0 ц!лв w. m. Wilna. Obecnie Dyrekcja" 

  

| Mowiądomiła Magistrat, że nie może uwzględ 
DE starań władz miejskich. й 

— Budowa basenu pływackiego przed 

Elektrownią Miejską, Magistrat postanowił 

Przystąpić do budowy basenu pływackiego 
AA pjącn przed Flektrownią Miejską. 

,— Przedłużenie godzin handlu. Władze 

_ Administracyjne w związku ze zbliżającymi 

'. 5ię świętami Bożego Narodzenia mają przej 

łużyć godziny handlu w czasie od 18 do 24 

bm. W niedzielę 18 bm. sklepy będą otwar 
łe od godz, 13 -do 18. W tygodmiu przedświą 

 lecznym do godz. 21, zaś w dzień wigilii 
Bożego Narodzenia. dn. 24 bm. do godz. 18. 

SKARBOWA 
>. — Świadectwa przemysłowe na r. 1930. 

Władze skątbowe przypominają, że termin 
"Wykupu świadectw przemysłowych na rok 
109, które są jak wiadomo ostatnimi pa 

|| tentami, nabywanymi według  dotychczaso. 

- wych przepisów o podatku obrotowym — 
> upływa 31 grudnia rb. 

: ZEBRANIA I ODCZYTY 

352 Środa Meracka będzie wieczorem 
| Bulorskim akademika literatury Ferdynan- 

i da Goetla. Znakomiły pisarz odczyta 
Z rękopisu dłuższe fragmenty przygoło- 
Wanej do druku powieści pł. „Anakonda”. 
Przyjazd znakomiłego pisarza wywołał w 

* Biszym mieście duże zainieresowanie. 

„IE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Zarząd Tow. Polsko-Franeuskiego za- 

Wiadamia, że 7 grudnia, we środę o godz. 7 

(-Więcz, w aut Uniwersytetu Stefana Batore 
+ „Bo wygłosi odczyt prof. Pierne Moisy pt. 

»Lec "Monuments Parisiens" (z przeźro- 
<zami, 

Wstęp bezpłatny dla wszystkich, 

RÓŻNI 
— Pozwolenia na broń trzeba prólongo- 

Wać. Siarostwo Grodzkie Wiłeńskie komu 
 Aikuje, 12 wszyscy posiadacze pozwołeń na 

broń z terminem ważności do dnia 31 grud 
Mia 1938 r. winni składać podania o ich 
J Polongatę jeszcze w przeciągu grudnia rb, 

— T-wo Miłośników Sceny -Katol. urzą- 

8 km. o godz, 17,30 w sakks. ks. mis 

omagzy — ul. Subocz 0 —: przedstawienie 
s »Zwycięstwo prawdy”. Dochód przezna 

„Seni ŻA Się na biednych XII Konf. Pań św. Win 
to a Paulo, 

   "MOTEL 
ST. GEORGES" 
RSS, — (Ceny przystępne 

Telefony w pokojach   

RONIKA 
NOWOGRODZKA 

— 48 nowe szkoły śm. Wielkiego Mar- 

szałka. Z ogólnej liczby 100 szkół im. Mar. 

sżałka Józefa Piłsudskiego budowanych na 
terenie województwa nowogródzkiego odda 

no już do użytku 43 budynki, a mianowicie: 

4 w powiecie baranowickim, 2 w lidzkim, 

6 w nieświeskim, 6 w nowogródzkim, 2 w 

słomimskim, 6 w stołpeckim, 8 w szczuczyń 

skim i 9 w wołożyńskim 

ŁIoOZzKA 
— Z życia Zw. Oficerów Rezerwy w 

Lidzie. 4 bm. w sali recepcyjnej starost- 
wa powiatowego w Lidzie odbyło się 
zebranie Koła Zw. Oficerów Rezerwy z 
udziałem licznie przybyłych gości spo- 
śród miejscowego społeczeństwa i Fede- 
racji PZOO w Lidzie, 

Na zebraniu p. inż. Michał Bohatyrew 
wygłosił interesującą prelekcję z dzie- 
dziny nowoczesnego lotnictwa. 

Po krótkiej przerwie oficerowie rezer- 
wy już w ścisłym gronie omówili sprawy 
organizacyjne, W zebraniu wziął udział 
starosta powiatowy p. Stanisław Gąssow- 
ski, jako członek ZOR, żywo interesujący 
się sprawami federacji Polskiego Związku 
Obrońców Ojczyzny. 

— Anonimy na dyrektora Ubezpie- 
czalni Społecznej. Urzędnik Ubezpieczal- 
ni Społecznej w Lidzie p. Krąkowski zo- 
słał zwolniony z pracy. Zwolnienie to na- 
słąpiło w związku z anonimami, wysyła- 
nymi do władz centralnych w Warszawie, 
Jakoby p. Czachowski, dyrektor Ubezpie- 
czalni w Lidzie, korzystał z auła Ubezpie- 
czalni do celów prywałnych. O autorstwo 
tych: anonimów podejrzewano p. Krąkow- 
skiego, który do zarzutów nie przy- 
znał się. В 

— Loferia PTK w Lidzie. 8 bm. od- 
będzie sią loteria fantowa, zorganizowa- 
na przez miejscowy oddział Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. Impreza ta 
przeprowadzona zostanie w lokału włas- 
nym przy ul. Pułku Suwalskiego 3 (dawne 
Biuro Elektrowni Miejskiej). Uzyskany do 
chód z' loterii preznacza się na rzecz 
urządzenia Ośrodka Muzealno-Krajoznaw 
Czego: "sr". 1 

— „Błowat Poznański” A. Miśkiewicz 
Lida; ul. Šuwalška (w lokalu dawnych ja- 
tek miejskich na rynku). Wieki wybór to- 
warów. Ceny niskie i stałe. Obsługa. szyb 
ka i fachowa, 

BARANOWICKA, 

— Dom czynszowy ZUS w Baranowi- 
czach. Rada Naczelna ZUS w Warszawie 
postanowiła wybudować w Baranowiczach 
dom czynszowy o 24 mieszkaniach 2 i 3 
pokojowych z łazienkami i wszelkimi wy- 
godami. Dom ma stanąć w okolicy parku 
miejskiego. 

— Zjazd delegatów Kas Stefczyka 
I banków ludowych. i grudnia br. w sali 
Ogniska Połsk, w Baranowiczach odbył 
się zjazd delegatów Kas Stefczyka i ban- 
ków ludowych z terenu powiałów bara- 
nowickiego, stonimskiego i niešwies- 
kiego. 

Stwierdzono znaczne nasilenie akcji 
kredyłowo-oszczędnościowej w. Nowo- 
grėdczyžnie i wzrost zapotrzebowania na 
kredyty, szczególnie w związku z powsta 
niem coraz to nowych chrześciańskich pla 
cówek gospodarczych. Na konferencji po 
wzięto myśl zwołania. wielkiej, następnej 
konferencji gospodarczej w Wilnie na 
słyczeń 1939 r., która rozpałrzy i zade- 

cyduje o losie szeregu banków 
na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie. 

— Hala rybna już wydzierżawiona, 
Budowa hali rybnej przy rynku 3 Maja 
została już wykończona i sklep rybny zo- 
słał wydzierżawiony Wileńskiej Spółdz. 
Producentów Ryb za 120 zł miesięcznie. 

— WSKUTEK ZAPALENIA SIĘ SADZY. 
W kol. Nowosłołki, gm. Darewo, spalił się 
dom mieszkalny, sień i stodoła, wraz z te 
gorocznymi zbiorami na szkodę Bobry 

Józefy. Pożar powstał wskutek zapalenia 
się sadzy w kominie. Straty wynoszą 
639 zł. 

— NAWET LATARNIĘ PRZY KOLEI 
SKRADLI. Na szlaku kol. Baranowicze — 
Pogorzelce na szkodę PKP skradziono z 
tablicy ostrzegawczej latarnię, wart. 45 zł, 

a na odcinku kol. Domano—Leśna ze skła 
du przy torze kołejowym 42 drewniane 
zasłony odśnieżne, wart. 25 zł. 

'PRASŁAWSKA 
— W związku z „Tygodniem Przeciwra- 

kowym* zorganizowany komitet urządził 27 

bm. w Brasławiu zbiórkę publiczną oraz roz 

sprzedaż odpowiednich znaczków, których 

sprzedano na kwotę 50 zł. : 

O godz. 10 lekarz powiatowy dr Józef 

Szantyr wygłosił dla szerszego ogółu referat 

p. t. „Choroba raka i jej zwalczania". Poza 

tym w ciągu całego dnia rozdawane były 

propagandowe ulotki.   

„KURJER” 14654). 

vienijant Kmiwowiem 
zabiega o zwroć 2 smmilżomów zsołuyci? 

27 ub. m. odbyło się walne zebranie | łościowej T. Bunimowicza”. : 
wierzycieli banku Bunimowicza. Zebranie 
mialo przebieg bardzo burzliwy. Wylo- 
niono zarząd w składzie 15 osób. 

W clągu ubiegiego tygodnia Zarząd 
nawiązał kentakt z synd;ami banku, 2 
adwokatem orz wysfarał się u władz o le 
galizację swego stowarzyszenie pod na- 
zwą „Zrzeszenie Wierzycieli Masy Upad- 

MIEŚWIESKA © 
— W Nieświeżu rozpoczął się kurs 

9-dniowy dla przodowników zespołów 
przysposobienia rolniczego. 

— Dom Społeczny. Rada miejska w 
Nieświeżu uchwaliła przystąpić do budo- 
wy domu społecznego przy ul. Marszałka 
Śmigłego Rydza. W: gmachu tym będzie 
się mieścić również sala teatralna, świetli- 

ca, biblioteka itp. Wydzielony już został 
obszerny plac, a zarząd miejski wyasygno 
wa! na zapoczątkowanie prac wstępnych 
5 tys zł. 

— Dożywienie ubogiej dziatwy. Od- 
dział gminny ZPOK zainicjował akcję do 
żywiania ubogiej dziatwy małorolnych go 

spodarzy we wszystkich szkołach w pogra 
nicznych wsiach i zaściankach. Dożywia- 
nie będzie trwać przez całą zimę do póź 
nej wiosny. Na ten cel członkinie dobro- 
wolnie opodatkowały się. 

— Nowa szkoła. We wsi Nagórno, 

pow. nieświeskiego została wybudowana 
nowa szkoła-pomnik im. Marszałka Pił- 
sudskiego. Szkoła ta została wybudowa- 
na prawie wyłącznie przez miejscowych 
| okolicznych rolników, którzy złożyli 
ofiary w gołówce, robociznie i małeria- 
łach budowlanych. 

— Kurs kroju i szycia, W pogranicz- 
nej wsi Pieszewicze, gm. łańskiej, pow. 
niešwieskiego  pirzeprowadzony — został 
kurs kroju i szycia zorganizowany przez 
OTO i KR. Przeszkołono kiłkadziesiął go- 
spodyń i dziewczyn wiejskich. 

— Kurs obrony przeciwłofniczej. W 
Słołpcach zakończony został miesięczny 
kurs obrony przeciwlośniczo-gazowej dla 
nauczycieli gimnazjum i szkół powszech- 
nych. Bezinteresowną | ofiarną współpra- 
cę wykładowców pełnili: mjr dr Kiliński, 
kpł Stawicki, dr Pieczul, dr Skoczek, prof... 
Weraksa i insir. ZSP. Nikołajew. Kierow-.. 
nikiem kursu był insir. oplg Zdzisław im- 
bor. Na kurs uczęszczało około 50 słu- 
chaczy. 

— Zjazd referentów Zw. Strzeleckiego — 

$ i 4 grudnia br. odbył się w Nieświeżu 

powiatowy zjazd referentów wychowania 

obywatelskiego Zw. Strzeleckiego w domu 
strzeleckim. 

W obradach wzięło udział około 50 о- 

sób, przeważnie nanczycieli. Akcja prowa. 

dzona na terenie powiatu przez Zw. Strze. 
| lecki rozwija się nadzwyczaj pomyślnie. 

— T-wo sportu wędkarskiego, W Nieś- 

wieżu zostało zorganizowane powiatowe to 

warzystwo sportu wędkarskiego, skupiające 
wszystkich miłośników rybołóstwa. Opraco 

wany statut przesłany już został do woje- 

wództwa cełem zalegalizowania zrzeszenia. 
— Odznaczeń. Urzędnik wydziału pow. 

nieświeskiego Zubkowski Hilary i wožny 

Szymczyk Konstanty zostali odznaczeni 

krzyżami zasługi za pracę społeczną. 

— Okr. Tow. Organizacji 1 Kółek Roln. 
w Nieświeżu nabyło 6 buhajów polskiej 
czerwonej rasy z obór. wileńskich w cenie 

od 300—450 zł za sztukę. Zakup ten służyć 
ma poprawieniu rasy krów w powiecie. 

WILEJSKA 
— Błąkają się w ciemnościach. Zaułek 

Gimnazjalny w Wilejce tonie w nieprzenik 

nionych ciemnościach. Ani jedna lampa elek 
tryczna nie rozprasza panujących tu wszech 

władnie mroków. 

Zwiększa to zmartwienie i niepokój ro 

dziców młodzieży, uczęszczającej po połud 

niu do gimnazjum. Z powodu braku odpo 
wiedniego lokału nauka w miejscowej szko 

le średniej ocbywa się na dwie zmiany. 
Taka niewygoda z nauką popołudniową, 

a tu jeszcze egipskie ciemności — skarżą 

się matki, wyczekujące swych córek wieczo 

Oprócz uczniów szkoły średniej, błądzą 
w ciemnościach uczniowie kursów dokształ 

cających i innych, jak np. osiatnio odby. 
wającego się „kursu 5 przeciwioin . 
czej”. 

„Wszystko to” akurat musi aha 
się wieczorem w tokału gimnazjałnym. 

Cierpliwy łudek wilejski przekłina czyn 
niki powołame do oświetłania  najruchłiw 

szych pumkiów w Wilejce. 

5 bm. odbyło się posiedzenie Za- 
rządu. 

Celem Zrzeszenia jest dążenie do 
osiągnięcia maksymalnego zaspokojenia 
wierzytelności swych członków, przypa- 
dających od upadłego banku Bunimowi- 
cza. 

5 bm. rozpoczęła się rejestracja wie- 

Czy paliłeś 

Płackie Ertra? 
TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

- — „Gałązka rozmarynu* w Teatrze na 

Pohułance! Dziś, w środę 7 grudnia o godz. 

20 w Teatrze Miejskim świetne widowisko 

Zygmunta Nowakowskiego „Gałązka rozma 

rynu* w reżyserii Ziemowita Kanpińskiego. 

Dekoracje — Jan i Kamila  Gołusowie. 

Ceny popailarne. 

— Jutro, w czwartek dnia 8 grudnia 

o godz. 16 „Mariella”. 
— Wieczór Hanki Ordonówny w Teatrze 

Miejskim. W czwartek dn. 8 grudmia o g, 

20 w Teatrze na Pohulance odbędzie się wie 

czór Hamki Ordonówny, niezrównanej pol 

skiej recytatorki i pieśniazki. Artystka wy 

stąpi w nowym repertuarze, obejmującym 

szereg nastrojowych piosenek, świetnych 

recytacyj i piosenek rodzajowo-charaktery. 

stycznych. Największy kamszt artystyczny 

świetnej duseus'y nie potrzebuje reklamy, | 
zwłaszcza, że dochód z przedstawienia przez ! 

naczony jest na gwiazdkę dla dzieci bezro- 

botnych. Bilety do nabycia w Biumze Podró 

ży „Orbis”, 

— Teatr Kuklełkowy „BAJKA w Teat- 
rze na Pohulłanee. 10 grudnia o godz. 16 wy 

stąpi Teatr Kukńelkowy dzieci „Bajka”, Da 
na będzie Lucyny Krzemienieckiej- „Histo 
па cała o niebieskich migdałach”: Będzie 
to dła dzieci wiłeńskich wyjątkowa okaz ja 

spędzenia mile i przyjerónie popołudnia i 

ubawienia się wesoło w Teatrze na Pohu. 

lance. Cenv popularne. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA” 

— Dziś drugi i ostatni występ znakomi 

tego zespołu baletowego Tatiany Wysoc. 

kiej. Dzisiejszy program zawiera między in 

nymi balet regionałny, odźwierciadłający ob 

rzędy i tańce Wileńszczyzny „Juria* oraz 

bogate divertissement baletowe, składające 

się z 16 numerów. Wszystkie tąńce układu 

Tatiany Wysockiej. : 

— „Adrienne“. W "———— pro- 

pagamdowych grana będzie najnowsza ope 

„retka „Adrienne" z Kuiczycką i Halmirską. 

Będzie to ostatnie przedstawienie wieczoro 

we tej operetki. 

1 — Cawartkowa popołudntówka w Lntni. 
W czwartek jako w dmiu świątecznym o g, 
4,15 grana będzie raz jeszcze, po cemach pro 

pagandowych „Krysia Leśniczanka". 

— Teatr dla dsleci, Po raz ostatni w se 

zomie grame będzie o godz. 1215 widowi- 

sko w 8 obrazach „Ogniem i mieczem, 
Biłety w cenie od zł. 1 do % gr. już są do 
mabycia w Kasie Teatru. 

IGNACY FRIEDMAN. 

We środę, 14 grudnia o godz. 8,30 wiecz. 

odbędzie się w sałi b. Konserwatorium jedy 
ny recital fortepianowy Ignacego Friedma. 

na. W programie: Mozart, Hummef, Bach- 

Busoni, Schumann, Chopin. Biłety już do 

nah. w skł. muz. „Filharmonia, Wiełka В. 
: 

JUTRO LUCYNA SZCZEPAŃSKA I JEJ 

ZESPÓŁ W SALI B, KONSERWATORIUM. 

Jutro o 19 i 21.16 odbędzie się wiebi 

festival art, pieśni i tańca, w którym wy 

stąpi słowik połski, najsłynniejsza gwiazda 
światowej sławy śpiewaczka Lucyna Szcze. 

pańska oraz Julia Kraszewska, bałet Konra- 
da, Ostrowskiego, Tadeusz Chaveta-Zakraew 

ski. Program umozarsicony. Biłety już do na 

bycia w skl. muz. „Filharmonia“ Wielka 8. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAA AA 

„Dziś o godz: 20-tej   3 Galazka тохтагупи 
т……'"'……"" 

Podpagśii i skradł 
Z Niemenczyna donoszą: W kolonii 

Danilowo wskutek. podpalenia wybuchł 

pożar w stodole Edwarda Taurogiń- sado: (sady ; 

W czasie, kiedy domownicy zejęci 

byli gaszeniem ognia, podpalacz przedo- 
stał się do mieszkania Tauroginskiego, 
skąd skradł 120 zł w gotówce I dubel- 

tówkę. ° % 

tzycieli dla ustalenia ilości deponentów 
I wysokości wkładów, która odbywa się 
przy ul. Kijowskiej 4—24 od godz. 9 do 
15 codziennie. A 

Dodać rałeży. że wierzycieli jest oko- 
ło 1000-- którzy posiadają wkłady na 
sumę około 2 milionów złotych. W pierw 
szych dwuch dniach zareješirowalo się 
około 600 osób. 

RADIO 
ŚRODA, dnia 7 grudnia 1938 7. 

6,57 Pieśń poranna. 7,00 Dziennik poram 

ny. 7,15 Muzyka ż płyt. 8,00 Audycja dla 

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

poranna. 8,50 k prozy: z Pism Maria 
na Zdziechowskiego. 9,00—11,00 Przerwa. 

11,00 Audycja dła szkół, 11,25 Muzyka poł. 

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

południowa.-13,00 Wiadomości z miasta | 

prowineji. 13,05 Chwólka łowiecka. 13,10 

„Gospodarka leśna" — pog. Z. Zdanowicza. 

13,20 Ameryka tańczy. 14,00—15,09 Przer- 

wa. 15,00 Nasz koncert — audycja dla mło 

dzieży. 15,30 Muzyka obiadowa, 16,00 Dzien 

nik popołudniowy. 16,05 Wiadomości gospo 

darcze. 16,20 Dom i szikoła: Najcnęstsze cho 

roby u dzieci. 16,35 Recital ałtówikowy Mie 

czysława Szałeskiego. 17,00 Od oddziałów 

ochotniczych do potężnej armii — odczyt. 

17,15 Folklor różnych narodów. 17,60 w 

przeddzień „Dnia Kupca Polskiego“ — pog. 

18,00 Sport na wsi. 18,06 Audycja życzeń 

dia dzieci miejskich z opr. Cioci Hali, 18,30 

Teatr Wyobraźni: „Tragedia Solwatesa" — 

wieczór I „Eutyfron”. Przekład i słowo 

wstępne Stefana Srebanego prof. USB. 19,20 

Wieczór walców Adama Karasińskiego — 

Koncert rozrywkowy. 20,35 Audycje infor- 

macyjne. 21,00 Opowieść o Chopinie: „Nok 

turny*. 21,45 Poezja Wieku Złotego. 22,00 

Panorama muzyki współczesnej „Muzyka z 

ulicy” — and. w opr. St, Węsławskiego.. — 

22,30 Arie i pieśni włoskie w wyk. Heleny 

Bortnowskiej. 22,50 Utwory skrzypcowe w 

wyk. Adolfa Buscha. 23,00 Ostatnie wiachę 

mości i komunikaty. 

CZWARTEK, dnia 8 grudnia 1938 r. 

7,15 Pieśń poramma. 7,20 Muzyka poran- 

na, *8,00 Dziennik. poranny. 8,15 Pieśni o 

Niepokałanym Poczęciu Najświętszej, Marii 

Panny. 8,45 Program na dzisiaj. 8,50 Od 

  

'cinek prozy: „Królowa niebios". 9.00 Regio 

nalna trańsmisja z Gidel. Nabożestwo z ko 

ścioła oo. Domimikanów. 11,00 Nowości z 

płyt. 11,57 Sygnał czasu i hejnał. 12,03 Po 

ranek symfoniczny. 13,00 Literatura niepod 

ległościowa a niepodległość Fiteratury. 13,15 

Muzyka obiadowa, 14,45 Amdycja dła mło- 

dzieży. 15,00 Amdycja dla wsi: „Na jarmar 

ku życia" — słuch. 15,30 „La Argentina” 

'— impresja słowno.muzyczna w opr. Anny 

Nieławickiej. 16,00 „Połowanie leśnego wy 

gi“ — fragm. z pow. J. Bieniesza. 16,15 

Koncert popołudniowy. 17,00 Teatr Wyobraź 

ni: Tragedia Sokratesa” — wieczór II — 

„Obrona Sokratesa”. Przekład i słowo wstęp 

ne Stefana Srebrnego prof. USB. 18,05 „W 

szkole morskiej" — felieton. 18,15 „Siedem 

razy jeden" — Komiedio-opera w jednym ak 

cie. 19,16 „Współpraca kupiectwa polskie 

go ze społeczeństwem” — pog. 19,25 Muzy 

ka z płyt. 19,30 Wifeńskie wiadomości spor 

towe. 19,35 Skrzynkę ogólną prowadzi Tad. 

Lopalewski. 19,45. Koncert solistów. 20,15 

„Życie na płycie" — pog. Mieczysława Gal 

skiego. 20,25 Audycje imformacyjne, 21,00 

Oj Maryś, Maryś — koncert rozrywkowy. — 

21,50 W przerwie: | „Marysia ze smu”* — 
skecz. 23,00 Ostatnie wiadomości 

  
Moment z uroczystego poświęcenia я 
9атуипе90 krzyża, wzniesionego w Abia 
synii na przylądku Termander, przez legio 

nistów włoskich, dla uczczenia zwycięstwa 

oręża | włoskiego” nad Abisynią. Uroczy-   *słość poświęcenia odbyła się w obecności 
wicekróla ks. Aosty. 
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Nowinki radiowe 

Uwagi krytyczne 
Warszawa nadawała w niedzielę au- 

dycję — Żywot M. Curie-Skłodowskiej, 
a nieco później „Tygodnik dźwiękowy”. 
Niestety nastręczyło się nam sporo uwag 
krytycznych z powodu obu tych audycji. 
Chemia z nałury rzeczy jest nauką obcą 
szerokim masom. Żywoł genialnej rodacz- 
ki przed mikrofonem powinien być jak- 
najdwszy od radu, a jaknajbliższy aneg- 
docie. Tymczasem słyszeliśmy półgodzin- 
ne gadanie o radziel Poco? 

Czy nie lepiej było dać po prostu 
biograficzny odczyt W. Hulewicza? Wów 
czas słuchawki na uszach mieliby chemicy 
| wszystko byłoby w porządku. 

Przyznajemy, że realizacja była trud- 
na. Trzeba się jednak z tem pogodzić, 
że są rzeczy, które się nie nadają do mi- 
krofonu. 

Lepiej po prostu ubierać je w szatę 
odczytów i pogadanek. 

  

Jeszcze gorzej wypadł Tygodnik 
dźwiękowy. Jakże można sprawozdanie 
ze Świętem Podchorążych łączyć. z har- 
miderem filmowego atelier! Maluczko, a 
posłyszymy transmisję z Akademii i kaba_ 
rełu jednocześniel 

Tygodnik musi mieć smak i kulturę. 
Są pewne tematy, których nie wolno umie 
szczać razem. Z dwojga złego lepiej je 
raczej, omijać, jeżeli nie mozna dać osob 
nej transmisji łub pogadanki. 

. * * 

Wzorem doskonałej popularnej audy- 
cji wesołej była „Barburka” (święto gór- 
ników). 

Trochę może za mało było piosenek, 
ale tekst wyśmienity. Nie tylko u siebie 
w domu, ale w bardzo nie górniczym 
Wilnie, słuchało się Barburki z przyjem- 

nością. L 

  

w
e
     

       

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

B. Mitropolitański 
Baranowicze, 

miasteczek — poleca 

Szeptyckiego 24, tel. 2-80     

  

  

Chorobofwórcze. bakterie, pasożytujące na resztkach 
pokarmów w szczelinach zębów, pówodują' próchnicę, 
sprzyjają przedwczesnemu psuciu się zebów i tworzeniu 
się szpetnego, żółławego nalotu. — 

dzięki 
ANTYSEPTYCZNA PASTA DO ZĘBÓW VADEMECUM; 

swym wybitnym własnościom bakteriobójczym; 
niszczy w zarodku zgubne mikroby, usuwa kamień nda 
żębny i nadaje zębom lśniącą biel. : 

ELIKSIR VADEMECUM, uniwersalny środek anłyseptyczy 

           
ny, odkaża jamę vstną, czyni oddech świeżym i przyjemnym. 

PASTA DO ZĘBÓW IELIKSIR 

VADEMECUM. 
ZWALCZAUĄ KAMIEŃ NAZĘBNY I PRÓ CHNICĘ 

   

  

Sala b. Konserwatorium  (Końska 1) 
W środę dnia 14 grudnia o godz. 8.30 wiecz. jadyny recital fortepianowy 

Program wypelni mistrz 

icgmacyg E-FREEDDRA AN 
W programie: Mozart, Hummel, Bach-Busoni, Schumann, Chopin. 

Koncert nie będzie w Wilnie powtórzony. Bilety w sklepie muz. „Filharmonia*, Wielka 8 

Sala b. Konserwatorium (Końska 1) a 
a 

  

Jutro, 8 grudnia o g. 19 I 21.15 WIELKI FESTIVAL arii, pleśni I fańca, 
w którym wystąpi słowik polski, najsłynniesza gwiazda, światowej sławy śpiewaczka 

Lucyma Szczepańska 
" Julio Kraszewska (znakomita wodewilistka rewii stołecznej) oraz balet K. Ostrowskiego, 
" jak rownież znakomity baryton teatru Del- Werun (Mediolan) Tadeusz Chaveta-Zakszewski 

Bilety wcześniej do nabycia w sklepie muzycznym „Filharmonia*, Wielka 8 

Początek о 4. Nienotow. powodzenie. Zachwyt publiczność 

CASINO | 
  

Arczydzieło wg natpoczytniejszej powieści Fannie Hurst p. t. 

-_ CZTERY CURKI 
Perła światowej kinematografii, która jest doniosłym wyczynem sztuki fiłmowej. 

Kreacja fenomenalnych sióstr HI. AL/WIE. Nadprogram DODATKI. 
  

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ W rol. gł: 
Wiwulskiego 2 

Wielki dramat obyczajowy wg głośnej powieści A. Marczyńskiego 

„KOBIETY NAD PRZEPAŚCIĄ” 
Maria Boga, 

Fndzejewska, Fntoni Brodzisz, Kazimierz Junosza Stępowski, 
Nora Ney, Tamara Wiszniewska Jadzia 

Siełański, Samborski i in. 
Nadprogram: DODATKI. 

sesei Pan redaktor saleje 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKL 

     

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

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

Oddział 

  
y: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 

„KURJER” (4654), 

    Z teki policyjnej 
Hipolit Hryniewicz (Nowopopławska 26) 

oskarżył swoją przyjaciółkę, że skradła mu 

radioaparat, łóżko t garderobę. 

—— 

Liba Rajterowa (Orzeszkowej 7) znala. 

zła pod oknami swego mieszkania podrzut 

ka płci męskiej, którego zaniosła do ko 

misariatu. 

Giełda 'zbożowo-towarowa 
i Imiarska w Wilnie 

z dnia 6 grudnia 1938 r. 

Ceny za towar średniej handlowej ja- 

«ości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 

malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
*-co wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ladun- 
kach wagonowych, mąka I otręby—w mnie|- 

szych ilościach. W złotych : 

  

Żyto I stand. 696 g/l 14.25 14.75 

. I „ 60 , 13.75 14.25 
Pszenica I _ „ 748 „ 18.75, 19.25 
„ET, 1825 1875 

Jęczmień I „678/673, (kasz. — cz 

w = (6 7768,53 MB BS 
„ I“, 6208, (past) 1425 14.75 

Owies I  „ 468 , 1475 15.25 

= M. „144652 "1350 14.25 
Gryka e "630 оу 16.75 17.25 

° + 6104 16.25 16.75 

Mąka żytnia gat. I 0—30% 2950 20.50 
. . „ I 0—550% 27— 27.50 

„ „— „ П 50—55% - — 
° „. тахома @о 95% 20.— 21.— 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 3675 37.50 

в © « IA 0—65% 3550 36— 
- ° „ Н 50—60% 29.75 30,25 

” » „ II-A 50—65% = E 

” » + III 65—704, 1875 19,75 
+» pastewna 15.— 15,50 

„ ziemniaczana „Superior* 2350 24.— 

S ® „Prima“ 3250 33.— 

Otręby żytnie przem stand. 9.25 9.75 
Qtręby.pszen. śred. przem.stand. 9.75 1025 
Wyka 17.25 17.75 
Łubin niebieski 9.— 950 

Siemię Iniane b. 90% f-co w. 5.7. 45.25 45.75 

Len trżepany Wołożyn. 1580.— 1620.— 
2 « _ Horodziej — 1880.— 1920.— 
$ = Traby + 1580.— 1670.— 

8 „ Miory 13'0.— 1350.— 
Len czesany Horodziej 2160,— 2200.— 
Kądziel horodziejska 1560,—. 1600.— 

Targaniec moczony 6;0.—  697.— 

- _ Wołożyn 820— — 850 — 

B 6 L E Artretyczne 
Reumatyczne 

podagryczne najwięcej dokuczają na zmia- 

nę pogody, w czasie zimna, słoty i niepogo- 

dy. Nieznośnymi wtedy stają się bóle w koś- 

ciach, powstają obrzmienia, a mięsnie przy 
najmniejszym nawet nacisku stają się bo- 

lesne. Chodzenie a nawet poruszanie się by- 

wa utrudnione. Cierpienia te powstają na 

skutek nagromadzenia się w ustroju kwasu 

moczowego i jeżeli nie będą racjonalnie 

zwalczane będą się zwiększać, aż wreszcie 

na stałe przykują do łóżka. W takich 

wypadkach stosuje się wewnętrzny lek 

„UREMOSAN* Gąseckiego, który Tozpnsz- 

czając kwas moczowy w organizmie, wy- 

wołuje wydzielanie się takowego wraz z 
moczem i współdziała z ustrojem w wałce 

jego z artretyzmem, reumatyzmem, podagrą, 

kamicą nerkową, złą*przemianą materii itp. 

„UREMOSAN“ — Gąseckiego do nabycia w 

aptekach. 

AAAAAA RA ADA AS AAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAI 

BARANOWICKIE 
TYYYYYYYYVYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYY 

FIRMA RÓŻNOWSKI i KARAŚ, Barano- 

wicze, Nowogródzka 2, teł. 141. Poleca naj- 

lepszy prezent na gwiazdkę, radioodbiornik 

„Echo“, względnie „Elektrit“. 

ww 

POZNAŃSKI DOM GALANTERII, Bara- 

nowicze, Szeptyckiego 31, tel. 248. Praktycz- 

ne podarki gwiazdkowe. 

  

MATERIAŁY DAMSKIE jedwabne i weł- 

niane na płaszcze i sukienki oraz męskie ma- 

teriały ubraniowe poleci w wielkim wybo- 

rze, jako prezent gwiazdkowy POZNAŃSKI 

DOM MANUFAKTURY, Baranowicze, Szep 

tyckiego 54 (w podwórkn). 

POSZUKUJĘ EKSPEDIENTKI do sklepu 

kolonialno-spożywczeg z kaucją od 500 do 
1000 zł. Oferty kierować, Baranowicze, Ko- 

pernika 2. (Zgłaszać się osobiście od goaz. 

1 do 5 p. p.). 

DWA DUŻE, NOWOCZESNE SKLEPY 

do wynajęcia. Baranowicze, ul. Szeptyckie 

go 68-a. Informacje: Mickiewicza. 5, sklep 

rowerów. Ё 

  

* CENA PRENUMERATY 

  

  

(Dzieje Diablicy). 

Epidemia żółtej febry. 

HELIOS 

wg Stefana Żeromskiego. 

    

Chrześcijańskie kino 

(Dziewczęta pad terrorem) 

Eu į 

Obwieszczenie 
© LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Barano. 

wiczach II rewiru Stamisław Hładki, mają- 

cy kancelarię w Baranowiczach przy ul. 

Kopernika Nr. 36 na podstawie art, 602 

KPC podaje do publicznej wiadomości, że 

chowiczach, ul. Rynek Nr. 19 odbędzie się 
I licytacja ruchomości, należących do Iza- 

aka Rafesa, składających się z kredensu, 
stołu okrągłego, sześciu krzeseł, aparatu ra 
diowego, kanapy, biurka, „szafy z. lustrem, 

toaletki i szafki koloru orzechowego, osza- 
cowanych* na łączną sumę zł. 800 

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

Dnia 1 grudnia 1938 r. 

Komornik: Hładki, 

  

WINA, WÓDKI, towary kolonialno- 

spożywcze. Duży wybór broni, smu- 

niejł I artykułów sportowych poleca 

Spółka Chrześciiańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 

MIÓD, SERY, GRZYBY I ZAJĄCE 

nabywa w każsej ilości 

'piacąc najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 

  

        
   T 

TO SYMBOL 

DOBREGO PUDRU 

MATUJE i UPIĘKSZA CERĘ 

  

PRACA 
"wy"" "WYYYVYVYYYYYYVYVYV" 

  

U MIERNICZEGO poszukuję pracy, jako   | pomocnik w polu i w biurze. Zgłoszenia de 

adm. „Kur, Wil.“ pod „Arytmometr“, 

dnia 14. grudmia 1938 r. o godz. 14 w La- 

  

  
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za t 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drebne liczymy za 10 słów. w; 

Dziś premiera! 

Monumentalne arcydzieło 

Film wielkich wzruszeń. 

Bećśe BDbavis 
w swojej prestiżowej roli. 4 

Gigantyczne sceny masowe. 
Pojedynki. 

Uprasza się o przybycie na początki seansów 
punktualnie: 4—6.10—8.15—10.20 

  

Wielki film produkcji polskiej 

„DZIEJE GRZECHU” 
W rolach ał.: Łubieńska. Damięcki, Samborski, Stępowski 

Nadprogram: Atrakcje I aktualności. — 

Film przeżycie, film nie do zapomnienia 

swiarówij _„FORTANCERKI" 
Na czele wielkiej obsady Bette Davlś 

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

DR MED. JANINA @ 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 
mL — 

= D-O KT Ó.R- 
\М о1 15 от 4 

Choroby skórne, weneryczne i mocz0 

płciowe: Wileńska 7, tel. 10.67. Przyjmuje 
od -godz. 10—12 į 5—8 wiecz. 

DOKFOR 
Blumowicz 

choroby weneryczne. skórne i moczopłcioy* 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od got 

9—13 i 3—8. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA 

„AKUSZERKI, 
AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiedi 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—*%. róf 

S-gu Maja obok Sądn. 
o OO TAE 

AKUSZERKA 

Smiałowska |, 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładza”. 
сегу, usuwanie zmarszczek, wągrów, pi 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłusz 
z bioder i brzucha, kremy odml. dzając” 

weuny elektryczne, elektryzacja. Ceny pff 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1. — 

AKUSZERKA 

masaż leczniczy | elektryzacja. UL. Grod“ 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

Handel I Przemysł 
pre 

GUSTOWNE SUKNIE, bluzeczki, spód 
niczki, sweterki, garsonki. W. Nowiekh 
Wilno, Wiełka 30, tel. 30-08. Bielizna, 
roby wełniane, rabat gwiazdkowy. аа 

  

Na gwiazdkę: SUKNIE, GARSONKI, DI" 
zeczki, szlafroczki, spėdniczki, pidžamy: 

W. NOWICKI, Wilno, Wielka 30, tel, 300% 
Rabat gwiazdkowy. i 
Kupno i sprzedaź 

  

Z powodu wyjazdu sprzedam sodowis” 
nie, ul. Mickiewicza 47. 
RE WSJNMNO A Stil AOC ZBZAW 

BUDYNEK MIESZANY przy ul. 
gródzkiej 2 sprzedaje się na zniesieni: 
domość: Zawalna 66/9 godz. 2—4. ; 

Nowo, 
= wi 

    

  

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

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno 1 
Centrala. Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 kiego 19, tel. 224; Pińsk, Dominikańska 40. 

Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 pe południu AE ESKA = tet ut wieje I 
е . В tołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- Administracja: tel 99—czynna od godz. 9.30—15.30 SAS Maja 6, Pa A agits Plater 44, 

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

tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie p | 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko ed Administracji. Deo i 
redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz įednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za EAT 
nia cyfrowe tabelaryczne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-й trzegó 

10526 

Wileńska 42, tel. 96; Brześć n/B., ul. Pierac- 

    
stracji zł 2,50, na wsi, w miej- Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja z6$ 
scowościach, gdzie nie ma urzędu | sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. OB) 
pocztowego ani agencji zł. 2.50 nia są przyjmowane w godz. 9,30 — 16.30 i 17 — 20. 

(ASS TTT SS ITT IKT TO 
Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40 Woca, u E. Kotlerewskiego, Wileńska id Redaklas ZBIGNIEW CIEŚLIK 

Równe—3 Maja 13, Wołkowysk—Brzeska 9/1 

  

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

®   

 


