
ROK XV. Nr. 346 (4664) 
Pismo nie jest dałowane naprzód 

WILNO, sobota 17 grudnia 1938 r. Cena 15 "r 

  

Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

  

Min. Kościałkowski 
przybył do Wilna 

Wczoraj o godz, 22.27 przy- | czalni Społecznej w Wilnie, któ- 
był do Wilna minister 
ki społecznej Marian „Zyndram 
Kościałkowski. 

Przyjazd p, ministra jest zwią- 
zany z uroczystością poświęce- 
nia nowego gmachu  Ulbezpie- 

opie- | re się odbędzie w dn. 18 b. m. 

P. minister przybył do Wilna 
w towarzystwie wicedyrektora 
głównego biura Funduszu Pracy 
dr Paczyńskiego. 

Wowogródczyzna złożyła P. Ministrowi 
swe postulaty 

WARSZAWA, (Pat). P. minister 
opieki społecznej M, Kościałkowski 
przyjął 16 b. m. delegację rady wo- 
jewódzkiej funduszu pracy w Nowo- 
ZDAC 

  

gródku: pp. sen. J. Godlewskiego, 
pos. L. Brylskiego, pos. J. Trzeciaka 
i P. Sianorzęckiego w sprawach in- 
westycyjnych. 

  

Obozy pracy 
d'a aresztowanych 

KOWNO, (Pat). Szereg osób spo- 
śród ostatnio aresztowanych prze- 
wódców chrześcijańskiej demokra- 
cji oraz wałdemarasowców zosta- 
nie zesłanych, na mocy ustawy o 
stanie wyjątkowym na przymuso- 
wy pobyt na prowiację lub do obo 
zów pracy przymusowej. 

M. in. dr Leon Bistras, znany 
przewódca chrześcijańskiej domo- 
Kkracji został zesłany na trzy mie- 
siące do powiatu olickiego. Paweł 
Władysław Iwanauskas na 6 inie- 
sięcy do powiatu rosienskiego, dr 
Franciszek Dielininkaitis na 6 mie- 
sięcy do obozu pracy przymusowej 

ostatnio na Litwie 
oraz Stefan Kompaitis na 3 miesią 
ce również do obozu pracy przy” 
musowej 

Poza tym, w związku z, ostatni- 
imi wypadkami na uniwersytecie, 
naczelnik powiatu kowieūskiego 
ukarał w trybie administracyjnym 
12 studentów grzywnami od 250 
do 550 litów, z zamianą od 7 do 
21 dni aresztu. 

Wreszcie minister spraw wawnę- 
trznych na  podstiwie wydanej 
przed kilku dniami ustawy 6 sta- 
nie wyjątkowym zesłał do obozu 
pracy na przeciąg 2 miesięcy jed 
nego studenta. 

Litwini utracili w Kłainedzie 1 mandat 
KOWNO, (Pat). Litewska Agencja 

Telegraficzna komunikuje: ogółem w 
czasie wyborów do sejmiku kłajpedz: 

kiego oddano 2.883.583 głosów. Listy 

litewskie otrzymały 268.568, a listy 
niemieckie 1.820.175 głosów. 

  

  

| Litwini będą mieli w sejmiku kłaj 
pedzkim 4 miejsca, Niemcy uzyskali 
25 mandatów. W porzednim sejmiku 

Litwini posiadali 5 mandatów, Niem. 

cy 24. 

  

Mrozy wzrosną! 
WARSZAWA, (Pat. Komunikat me- 

teorologiczny z dnia 16 bm.: 
Do Polski w dalszym ciąeu napły- 

wa silne wychłodzenie i suche powie 
trze z nad północnych obszarów Ro- 
sji. Powietrze to dotarło już do za- 
chodnich dzielnic Niemiec i krajów 
alpejskich, powodując w Europie śro 
dkowej znaczny spadek temperatury. 

Sytacja barometryczna jest trwała, 
a wskutek teho i obecny typ pogody 
mroźnej o niewielkim zachmurzeniu 
powinien utrzymać się przynajmniej 
w ciągu najbliższych kilku dni. Wsku 
tek napływu coraz to chłodniejszych 
mas oraz wćkutek nocnego wychło- 
dzenia warstw przyziemnych temera- 
tura w całej Polsce obniży się jesz- 
cze o kilka stopni. 

Obecnie panujące mrozy z powo- 
du braku pokrywy śnieżnej mogo wy- 
rządzić szkody w rolnictwie. 

Przewidywany przebieg pogody w 
dniu 17 bm: 
W dzielnicach południowych chmur- 

no z opadami śnieżnymi. Na pozosta 
łym obszarze pogodnie. W dalszym 
ciągu mroźno. Temperstura w ciągu 
nocy średnio od minus 28 storni w 
Wileńskim do minus 12 stopni na 
Zachodzie kraju, dniem natomiast od 

  

0d Wydawnictwa. 
Dzise' szy numer „Kurjera Wileńskieoa* 

wychodz: znacznie spóźniony i w zmne|szo- 
n:į objetešc 6 stron t.zn bez jednej strony 
telegrzmów i b»z strony z tahelą loterii kla- 
s: we|—z pawcdu zepsuc.a w Elektrowni Mie!- 
skie! i przerwania dopływu p'>du, któe 
*'rwało od godz, 1 w nocy do chwili oddania 
ume' u pod p'asę. 

Tzbe ę loterii podamy jutro. 
  

Wilno w ciemnościach 
Dziś około północy, wskutek zessucia w elektrowni, 

całe miesto zaczęło się stonniowo, dzielnicami, pogrążać 

w ciemnościach, które trwały w śródmieściu do godz. 3 rano, 

w innvch zsś dzielnicach do świtu. 

Jak nas informują z elektrowni, przerwa w do"”ływie 

prądu nastąpiła ws*utek znacznie obniżonego poziomu Wilii. 

Podobno w córze rzeki powstały zapory lodowe, utrudnia. 

minus 17 stopni do minus 7 stopni. lącę spływ wody dół 

Metody bez precedensu 
N.emiecko - brytyjska wojna eksportowa 

  

LONDYN. (Pat). W dniu 15 
b. m. lzba Gmin zaakceptowała 
projekt ustawy o powiększeniu 
gwarancji i kredytów eksporto- 
wych. Jak wiadomo, projekt 
przewiduje umożliwienie angiel- 
skim domom eksportowym kon- 
kurencji z ekspansją zagranicz- 
ną, przede wszystkim niemiecką. 

W przemówieniu na posie- 
dzeniu Izby Gmin, min. Hudson 
podkreślił, że w świecie, w któ- 

  

tyjska ekspansja handlowa za- | raz częściej oświadczenia, że ju 
leży w dużej mierze od prestiżu | w. najbliższym czasie postawione 
siły W. Brytanii. Minister zwró- 
cił uwagę, że ciągły rozwój form 
handlu zagranicznego zmusi 
prawdopodobnie i W. Brytanię 
do zastosowania metod w ekspor- 
cie, które nie będą miały pre- 
cedensu w historii gospodarki 
brytyjskiej. 

BERLIN. (Pat). W tutejszych 
rym panuje polityka siły, bry- ' kołach miarodajnych słychać co 

będą Londynowi przez rząd Rze- 
szy w sposób kategoryczny żą- 
dania dotyczące kolonii. 

FAnalia — oświadczają tu — 
musi wreszcie raz opowiedzieć 
się i jasno zdecydować czy goto* 
wa jest bronić do ostatka swego 
monopolistycznego stanowiska 
handlowego na świecie, czy też 
podzielić się dobrowolnie wpły- 
wami handlowymi z Rzeszą. 

  

  | KALENDARZE na 1939 r. | 

  

DZDOBY choinkowe i POCZTOWKI świąteczne 
poleca P. T, Odsnrzedawcom po cenach hurtowych 

„Papier Spółka Akcyjna" 
Hurtowy Skład Papieru i Materiałów Piśmiennych 

Wilno, Zawalna 13, tel. 501. 

  

Większość rad gromadzkich 
wybrano przez aklamację 

Wybory do rad gromadzkich -/ 
województwie wileńskim zostały już 
rakończone w dwóch powiatach, t. j 

mołodeczańskim i oszmiańskim. 

W pow. mołodeczańskim na ogól 
ną ilość 118 gromad tylko w 4 odby 

ło się głosowanie, w poszczególnych 

zaś 114 gromadach kandydaci zostali 
wybrani przez aklamację. 

W pow. oszmiańskim na ogó!ną 
ilość 98 gromad w 7 gromadach odby 

ło się głosowanie, w 1 — wybory uzu 
pełniające, w pozostałych zaś 90 gro 
madach wystawiani kandydaci wybra 
ni zostali przez aklamację. 

Litewskie Towarzystwo Naukowe 
ma wznowić swą działalność 

Na skutek prowadzonych od dłuż 
szego czasu starań przez przedstawi- 
cieli miejscowego społeczeństwa li- 
tewskiego, władze wojewódzkie zde 
cydowały się udzielić zezwolenia na 
Ponowne uruchomienie działalności 
rozwiązanego w swoim czasie Litew- 

‚ skiego Towarzystwa Naukowego w 
ilnie. ! Xe 

W związku z tym 15 bm do wy 
działu społeczno-polityczńego Urzędu 

ojewódzkiego ' wezwani zostali 

| przedstawiciele społeczeństwa  litew- 
skiego z dyr. gimnazjum litewskiego 
w Wilnie p. Szeksnisem na czele. De | 
legacji zaproponowano złożenie nowe 
go statutu Towarzystwa. Należy ocze 
kiwać, że po załatwieniu wszystkich 
formalności Litewskie Towarzystwo 

' Naukowe, które należy na terenie Wi 

leńszczywny: do rzędu  napstarszych 
órganizacyj litewskich — w niedłu- 
gim już czasie wznowi swą działal- 
"ność. 5 

  
  

Sensacyjny proces w Poznaniu 

Zw. porwania Bandery 
usiłował wyaraść 

POZNAŃ. (Pat). Przed Sądem 
Okręgowym w Poznaniu rozpoczął 
się proces przeciwko 28-letniemu Mi- 
chałowi Kuspisiowi, 29-letniemu Pio- 
trowi Zaborowskiemu,  40-letniemu 
Janowi Józwikowi, 41-letniemu Win- 
centemu Kujawskiemu i 36-letniej 
Janinie Kujawskiei, oskarżonym o u- 
siłowanie uprowadzenia z więzienia 
karnego we Wronkach Stefana Ban- 
dery, odbywającego tam karę doży- 
wotniego więzienia za udzlał w za- 
machi na ś. p. min. Bronisława Pie- 

| rackiego. z 
Osk. Kuspis podał w swoich per- 

sonaliach, iż był członkiem O. U. N. 
i brał udział w napadzie na pocztę 
w Gródku Jagiellońskim, za co ska- 
zany został na 5 lat więzienia. Karę 
tę odcierpiał. 

Pozostali trzej oskorżeni są straż- 
nikami więzienia we Wronkach. 

Akt oskarżenia zarzuca Kaspisowi, 
Zaborowskiemu i Józwikowi wzięcie 
udziału w związku, mającym na celu 
uwolnienie z więzienia we Wronkach 
Stefana Bandery.. Kujawski stoi pod: 
zarzutem, że wtajemniczony w całą 
sprawę, jako starszz strażnik tegoż 

więzienia, | 
władze, lecz przeciwnle przystąpił do 
knowań, ze co. miał otrzymać od Kus- 
pisa Aż tyszzh 28 | won oh 

nie powiadomił o spisku.   

Z sumy tej przyjął w postaci za: 
liczki kwotę 500 zł. 5 

Kujawskiej zarzuca akt oskarženia 
przyjęcie od męża owych 500 zł, 
o których mogła przypuszczać, że 
pochodzą z przestępstwa. 

W dniu 16 maja b. r. Kuspis po 
ukończeniu odsiadywania kary we 
Wronkach udał się do Warszawy, 
gdzie spotkał się z Zaborowskim i 
począt go namawiać do współudziału 
w uwolnieniu zamachowca Bandery, 
Z tą sama propozycją zwrócił się Kus- 
pis do Józwika, objecując mu w ra- 
zie uoania się spisku 40.000 zł. 

Zaborowski rzekomo zgodził się na 
tę propozycię i miał udać się do Wro 
nek, aby zbadać sytuację. W rzeczy- 
wistości jednak tam nie pojechał. 
Przy następnym spotkaniu Zaborow- 
ski począł uskarżać się na trudności   

z więzienia zabojcę m nistra Pierackiego 
Na skute? 
Przyparty 

w zrealizowaniu planu. 
gróźb ze strony Kuspisia. 
-do muru Zaborowski udał się w ро- 
łowie lipca z Kuspisiem do Wronek, 
gdzie wszedł w porozumienie ze 
strażnikiem Kujawskim. Temu ostat- 
niemu Kuspis obiecał kwotę 40 tys. 
zł. w razie udania się spisku. Na 
poczet tej sumy wypłacił mu 500 zł. 

Kujawski w udanie się planu nie 
wierzył. niemniej jednak w rozmo= 
wach-z Zaborowskim oświadczył, że 
choć Bandery nie uwolnią, to jed- 
nak należy od Kuspisia wyciądnąč 
tyle ile się da. 

W piarwszych dniach lipca spisek 
doszedł do wiaeomości władz wię 
ziennych.  Nastąpiły aresztowania 
wszystkich oskarżonych. 

Po odczytaniu aktu oskarżenia 
nastąpiło przesłuchanie Kuspisa. 

Wysiedienie trzech dz ataczy białorusk ch 
Księża Stankiewicz i Tołłoczko oraz redaktor Klimowicź 

muszą onuśrić Wilno 
Znani na tutejszym terenie działacze 

białoruscy, księża Stankiewicz i Tołłocz- 
ko oraz dziennikarz, redaktor /bluletynu 
„Wiadomości Białoruskie” 
wiadomienie, że do 28 grudnia br. na 
'mocy decyzji wojewody wileńskiego zo- 

c ' 

otrzymali za- 

stają wysiedleni z obrębu pasa granicze 
nego. : 

Ponieważ Wilno wchodzi w obręb pa- 
sa granicznego muszą oni do określonego 
terminu epuścić Wilno. (<) 

jp



Nz 
„KURIER” [4664]. 

„Russkoje Słowo” na temat 
„aneksji Dzišniefiszczyzny“ 

Wielce Szanowny Panie Redakforze! 
W Nr 340 poczyłnego pisma „Kurier 

Wileński” ukazał się artykuł p. Włod. pt.: 
„Russkoje Słowo” anektuje Dziśnieńszczy 
znę”, zawierający obo< rozważań natury 
historyczno-archeologicznej określoną in- 
terpretacją słanowiska, zajętego zdaniem 
aułora nołatki przez gazetę „Russkoje Sło 
wo" w słosunku do wyników archeolo- 
gicznych prac młodych naukowych pra- 
cowników USB, Wobec powyższegy oraz 
ze względu na ło, że w Nr 287 naszej 

gazeły zamieściliśmy poruszający te same 

zagadnienia „list do redakcji“ p. Wt. Ho- 
łubowicza — ze swojej strony uprzejm'e 

proszę o umieszczenie w „Kurierze Wi- 

leńskim" niniejszego listu. 

W artykule p. Włod. rozróżniam po- 
m'ędzy argumentacją naukową a typowo 
publicystycznym postawieniem  okrešlo- 

nych zarzutów naszemu pismu. Przede 
wszystkim muszę stwierdzić, że tytuł no- 
lałki: „Russkoje Słowo” anekiuje Dziś- 
nieńszczyznę” może wprowadzić w błąd 
tzyłelnika, ponieważ impułuje naszej ga- 
łecie wypowiadanie jakichś aktualnych 
roszczeń politycznych co do rzekomej 
„rosyjskości” Dziśnieńszczyzny w tym sen 
sie reakcyjno-imperialistycznym, o jakim 
p. Włod. całkiem niedwuznacznie mówi 
w drugiej połowie swego artykułu. Za- 
chodzi tu błąd podwójny. Autor nołatki 

opiera się na twierdzeniu historyka i na- 
szego współpracownika p. W. J—go, że 
na podstawie określonych źródeł i da- 
nych historycznych pierwoinymi osadnika- 

mi terenu dziśnieńskiego byli Słowianie, 
nie zaś Waregowie i że nazwą chisto- 
ryczną tej grupy plemion, do kłórej na- 
leželi, byla nazwa „Ruš“, 

Z tym zupelnie vczywistym  pomie- 
szaniem pojęć łączy się w nołałce p. 
Włod. najzupełniej dowolne przypuszcze 
nie, co do tych motywów I emocji poli- 
tycznych, które zdaniem p. Włod. spowo 

- dowały umieszczenie w „Russkoje Słowo” 
historycznych wywodów p. W. J-go oraz 
komenłarzy do tych osłałnich ze strony 
tłumacza. Ponieważ p. Włod. tego rodza 
Ju subiektywnego ustosunkowania się do 
łemału polemiki nam nie udowodnił — 
nie potrzebujemy chyba szczegółowo 
obalać jago przypuszczeń. 

Drugą nieścisłością w artykule p. Włod, 
Jest ułożsamienie stanowiska wymienione 
go już historyka oraz „Tłumacza” z rze- 
komym stanowiskiem  redaxcji naszego 
pisma, które p, Włod. posądza o zaała- 
kowanie „w sposób gwałfowny i wysoce 
Impertynencki** polskich archeologów US 
B. Swego stanowiska ze stanowiskiem 
„Tłumacza" nie indentyfikujemy i chętnie 
stwierdzamy, że, jeżeli tekst komentarzy 
Tłumacza da się inferprefować w ten spo- 
sób, że Tłumacz zarzuca archeologom 
świadomą i czysto polifyczną tendencyj- 
ność — stanowisko jego jest conajmniej 
nieuzasadnione. Zaznaczam jednak, że Is- 
łotne przewinienie Tłumacza nie zasługu- 
je na naganę tak ostrą, jaką udzielił mu 
p. Włod.: zachodzi tu pewna niewspół- 
mierność. Tłumacz mówił jedynie o świa 
domej mglistości terminów oraz o wpły- 
wie momentów politycznych na termino- 
logiczną stronę znanej mu nołatki z „Gło 
su Narodowego" o wynikach prac arche- 
ologicznych: co do bezpośredniej treści 
1 terminologii tych ostatnich — żadnych 
sądów i ocen Tłumacz nie wydaje, Niefor 
tunnie formułując swój pogląd — wycho- 
dził on, jak się zdaje, z dość poważnego 
założenia, że na ogół procesy natury po- 
lifycznej w sposób pośredni wpływają jed 
nak na terminologiczną strukturę wiedzy 
naukowej, zwłaszcza, jeżeli chodzi o nau 
ki historyczne i humanistyczne, 

Nasz szanowny oponent wspomina © 
tych zasadach „przesadnej grzeczności” 
w stosunku do przeciwników, jakiemi 
„Russkoje Słowo” kieruje się w polemice 

dziemikarskiej. Pragnąc i nadal postępo- 
wać zgodnie z nimi — pomijam w niniej- 
szym liście merytoryczną (archeologiczno- 
historyczną) stronę całego problemu. Wy 
chodzę z założenia, że tematy naukowe 
powinne być omawiane z większą pre- 
Cyzją i ścisłością pojęciowa niż ta, która   

zwykle cechuje polemikę publicystyczną. 
Niewąfpliwie, pomiędzy terminologią i na 
ukowymi pogądami p. Włod. a historyka 
i naszego współpracownika p. W. J-go 
istnieją pewne obiektywne _ rozbieżności 
i różnice Pragnę jednak uniknąć stoso- 
wania takiej metody polemicznej, zgod- 
nie z którą problemy naukowe należałoby 
rozwiązywać przez wysuwanie zarzutów 
i argumentów natury politycznej. 

Pan Włod. wreszcie ironizuje nad na- 

szą (redakcji „Russkoje Słowo*) „czoło- 
biinością” w stosunku do historyka rosyj- 
skiego p. l-go. Tkwi tu pewna przesada: 
liczymy się jedynie (na podsławie posia- 
danych przez nas danych) z powagą hi- 
słorycznej wiedzy oraz argumentacji p. 

J-go. 
Raczy Pan Redaktor przyjąć wyrazy 

mego poważania. 

Andrzej Surkow. 

* * + 

Po otrzymaniu tego listu załelefono- 
wałem do p. red. Surkowa i zwróciłem 
mu po koleżeńsku uwagę, że mija się 
z prawdą. Obrałem dla przykładu jeden 
punkt i moim zdaniem dowiodłem go. 
Rrosił wtedy o zwrot listu dla poczynienia 
uzupełnienia. Obiecałem, że wspomnę o 
tej chęci w dopisku. 

A więc nieprawdą jest, że „Tłumacz 

mówił jedynie o świadomej mglistości ter 
minów...", lecz wprost przeciwnie zarzu- 
cał ogólnie Spaczanie „wyników badań 
archeologicznych”. Jest to zarzuł istotny 
dla charakterystyki ataku „Russkiego Sło- 
wa” na polskich (jak podkreśla „R. Sł.") 

archeologów USB. Chcę wierzyć, że p. 
red. Surkow przeoczył go przez, powiedz 
my, roztargnienie, Podkreślam jednak, że 
wskuek tego „przeoczenia” list p. red. 
Surkowa przedstawia w fałszywym świetle 
zarzuty „Tłumacza” a stąd i przyczyny ca 
łej polemiki. To już jedno zasadnicze 
„przeoczenie“ w dostateczny sposób dy- 
skredytuje cały list. 

List zarzuca mi dalej, że się opieram 
na twierdzeniu historyka p. W. J-go, co 
jest rażącą nieścisłością, bo w swoim 
artykule wyraźnie wyeliminowałem p. 1. 
z jego argumentami z polemiki i podkre- 
śliłem, że chodzi mi o „Tłumacza”! I „Rus- 
skoje Słowo”. Zaznaczyłem, že p. J. 
stwierdza to, co wykazały badania arche- 
ologiczne, A więc jest w zgodzie ze mną. 
Nałomiast subiektywne ustosunkowanie 
się „Tłumacza” bez zrozumienia sensu ar- 
tykułu p. J. (jak wykazałem) było nieuza- 
sadnione. 

Tego rodzaju „przeoczenia” | prze- 
kręcenia faktów są podstawą argumen- 
tacjł p. red. Surowa. Oczywiście niespo- 
sób polemizować z podobnymi „argu- 
mentami". Należy się im jedynie odpo- 
wiednia odprawa. 

To eo ukazało się w Russkim Słowie” 
ukazało się zapewnie w nim za zgodą 
redaktora (kłórym jest p. red. Su-kow). 
W swoim czasie nie odciął się on od dopi 
sku „Tłumacza”—więc każdy może sądzić, 
że go podzielał, Teraz mówi, że niezu- 
pełnie, Można mu wierzyć, można nie. 
Nie był to jednak odosobniony wypadek. 
Bo oto znowu zaszedł fakt następujący, 
również warł zanotowania: 

W Nr 282 (2.095) 3 bm. „Russkiego 

Słowa” pewien obywatel Białostockiego 
„Fastył) pisze m. in. „..wreszcie powró- 
ciłem do swej ojczyzny, kłóra się prze- 

mieniła („priewratiwszujusia”) z Rossji w 
Polskę”, Trzeba przyznać, że zwrot ten 
w odniesieniu do rdzennie polskiej ziemi 
jest grubym nietakiem. A jednak redakcja 
go nie skreśliła. Widocznie uważała za 
słuszny. Może i w tym wypadku red, Sur- 
kow będzie się tłumaczył przeoczeniem? 

Oczywiście wolno mi utożsamiać sła- 
nowisko artykułów ze stanowiskiem re- 
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CZEKOLAD 
A. PFASECHY 5. A. 

FABxYKA CZEKOLADY w KRAKOWIE 

to kwestia zaufania, 
azaufanie — to firma 

      

  

Wielkie targi końskie w Oszmianie 
19 b.m. zakup koni dla Zaolzia 

14 i 15 bm. odbyły się w Oszmianie | 70 łys zł, płacąc najwyższą cenę 750 zł 

wielkie targi końskie, które są tradycją 
wieloletnią bogatego i słynnego z dosko- 
nałych koni pociągowych powiatu osz- 
miańskiego. 

Na fargach Związek Eksporterów Keni 
w Warszawie pod kierownictwem przed. 
stawiciela armii bułgarskiej pułkownika 
Popofła zakupił 96 koni na sumę około 

za konia. Zakupywane konie były typu 
artyleryjskiego. 

Liczba dostarczonych koni osiągnęła 
cyfrę ponad 1.100. 

W dniu 19 bm. czynione będą zakupy 
koni roboczych w wieku od 4 do 11 lat 
o wzroście 146—150 cm dla odzyskanych 
ziem na Zaolziu. 

  

dakcji, jeżeli redakcja od nich się nie od- 
cięła. Należy to do elementarnych zasad. 
Jeżeli p. red. Surkow sądzi inaczej, to 
bardzo mu... współczuję. 

Red. Surkow chce osłabić argumenty 
mego artykułu „Russkoje Słowo” anektu- 
je Dziśnieńszczyznę", lawirując niby ba- 
letnica w tańcu z mieczami i obchodząc 

może zarzuty oraz  czarując — м- 
dzów wdziękami swojej lojalności, Ach 
jak to pan, Panie Kolego, zręcznie robil 
Brawo, brawo! 

Pisze pan teraz „młodych naukowych 
pracowników USB”, a afakował pan „pol- 
skich archeologów USB". Panu się zdaje, 
że załuszował pan poprzednie wrażenie? 

Wciaga pan do polemiki p, J. wbrew 
moje chęci — bo mu nie zarzucałem aro- 
gancji i nietaktu w stosunku do polskich 
archeologėw, i wbrew oczywistym potrze 
bom, bo panu jest on potfzebny — chce 
pan zrobić z niego „parawan naukowy”. 

Ja daję panu lekcję właściwego ro- 
zumienia Rusi historycznej, Słowiańszczy 

zny oraz dwuznaczności ferminu „russki;”, 

o «łórym pan dziś wstydliwie przemilczał, 
a pan w odpowiedzi „odkrywa Amery 
kę”, że Ruś to nazwa historyczna. To już 
nie polemika, ło już niesforne figle. 

Ja Panu mówię, że zarzut „w fen spo- 
sób tendencja i „zło dnia” spaczają wy- 
niki badań naukowych” jest zarzutem ten 
dencji politycznej, a pan swawolnie z 
wdziękiem peroruje „...jeżeli tekst komen 
farzy „Tłumacza” da stę Inferpretować w 
fen sposób, że Tłumacz zarzuca archeolo- 
gom świadomą czysto polityczną tenden- 
cyjność...". Cóż, według pana, ten Tłu- 
macz zarzucał Wywołanie wojny domo- 
wej w Hiszpanii? 

Przyznaję panu natomiast rację, że „łe 
mały naukowe powinny być omawiane 
z większą precyzją | ścisłością pojęctową 
niż ta”, (dodaję teraz od siebie), która 
cechowała dwa pierwsze artykuły na te- 
mat badań archeologicznych, zamieszczo 
ne w „Russkim Słowie”. 

W liście do redakcji „RSST” i w swoim 
artykule w „Kurierze” starałem się to uza- 
sadnić na „przykłedach żywych”. 

"Cieszę się, że wyciągnął Pan z tego 
odpowiednie wnioski. Szkoda jednak wiel 
ka, że nie przytoczył pan w swoim iście 
przykładów, cytowanych przeze mnie. 

*Racz Panie: olego przyjąć wyrazy me- 

go powažania i uważać tę „polemikę“ 
za zakończoną, Włod. 
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Rzut oka na nową wielką arterię komunikacyjną, łączącą śródmieście stolicy z Zo- 
liborzem i Bielanami w prostej linii przez ul. Bonifraterską, której uroczyste otwar« 

cie odbyło się w obecności burmistrza m. Kowna min. Merkysa w dn. 14 bm. 

Ziazd prezesów i sekretarzy Zarządów 
Obwodów L M K Ziem: kowogródzkiej 

Okręg liczy 14.889 członków 

11 grudnia br. w sali konferencyjnej Iz 

by Skarbowej w Nowogródku odbył się 

Zjazd Jrezesów 1 Sekretarzy Zarządów Ob- 
wodów LMK Ziemi Nowogródzkiej, połączo 

ny z posiedzeniem Zarządu Okręgu LMK. 

Na zjazd przybyli prezesi Obwodów lub 
ich _ przedstawiciele: _ Baranowicze — — 

p nacz. Lamprycht, Lida — p. sędzia 

W. Popkowski, Nieśwież — p. mjr. dr. J 
Kochanowski, Nowogródek — p mjr. Zab 

łocki, Słonim — p. płk. Fedorczyk S., Stol- 

pce — p. A. Rymaszewski, Szczuczyn — p 

kpt. S. Malicki oraz sekretarze powyższych 

Obwodów. 

Zjazd zagaił prezes zarządu Okręgu LMK 

Ziemi Nowogródzkiej dr Adam Piasecki, po 

czem prezesi złożyli krótkie sprawozdania 

za okres rocznej pracy. Prezes Okręgu omó 

wił szczegółowo całokształt pracy LMR na 

terenie ziemi nowogródzkiej oraz naszkico 

wał wytyczne na rok 1939. Ze sprawozdania 

prezesa okręgu wynika, że ziemia nowogró 

dzka pod względem prężności organizacyj 

no-propagandowej LMR zajmuje dziś w Pol 

sce pierwsze miejsce. 

komunikacy nych 

  

stolicy 

     cznia 1938 r. przybyło na terenie Nowogród | 

ka: 1 Obwód LMK, 7 Oddziałów i 32 Koła | 

LMK, co wyraża się liczbami przyrostu: 417 
członków rzeczywistych, 164 popierających 

1893 zbiorowych i 198 szkolnych, razem + 

2672. Na dzień 1 grudnia br. okręg liczy 
3.949 członków rzeczywistych, 1982 popić 

rających, 6149 zbiorowych i 2910 szkolnych» 

razem 14,889. 

W zbiórce na Fundusz Obrony Morsk'ej 

prowadzonej w celu ufundowania ścigacze 

osiągnięto w tym roku sumę ponad 17 tysię 

cy zł. , ; 

Zebrani uchwalili wzmóc akcję FOM, 20! 

ganizować w przyszłym roku dwie masowe 

wycieczki młodzieżowe nad morze i jedną 
włościańską. Przedstawiciele powiatów wy* 

rażali się z uznaniem o gazetce Okręgu „E 

cho Morskie i Kolonialne" i uchwalili dak 
sze jej redagowanie. 

Po wyczerpaniu się dyskusji na tematy 

wewnętrzno-organizacyjne przewodniczący 

dr Adam Piasecki zamknął doroczny. zjazd 

Prezesów i Sekretarzy Obwodów LMK pe 

mi Nowogródzkiej. W porównaniu ze stanem na dzień 1 stv 

Z trzaskiem syberyjskich mrozów 
zmieszał sie trzask płomieni 

Fale pożarów mna Wileńszczyźnie 
Fala syberyjskich mrozów, która, zgod- | rach. Tak np. na terenie gminy dziśnień- 

nie z przepowiedzią „PIM'a” [zdarza się, | sklej zanołowano 3 większe pożary: we 
że I „PIM” trafnie przepowie) — rozpo- 
częła swoją ekspansję na nasze ziemie, 
już w w pierwszym dniu „zwycięskiej 
ofensywy” spowodowała na prowincji 
wzmożoną ilość pożarów. 

Wczoraj policja otrzymała szereg mel i 
żary powstały wskutek wadliwej konstruk 

mai "PORAZ CE ; 
dunków z rozmaitych powiatów o poża- 

723 —. WÓDKI LIKIERY| 
a MoblifikocjiUówszawskiej* 

Posiedzenie Wojew, Komitstn 
Z mowej Pomocy Barre botrym 
19 bm. o godz. 18 min. 30 w wielkiej 

sali konferencyjnej  Wileńskigo Urzędu 
Wojewódzkiego odbędzie się posiedze- 
nie Wydziału Wykonawczego Wojewódz 
kiego Obywatelskiego Komitefu Zimowej 
Pomocy Bezrobołnym z następującym po- 
rządkiem dzeinnym: 

1) odczytanie i zatwierdzenie profo- 
kułu z poprzedniego zebrania, 2) spra- 
wozdanie pp. przewodniczących z dzia- 
łalności poszczególnych sekcyj, 3) spra- 
wozdanie z prac Prezydium Wydziału 
Wykonawczego, 4) akcja świąteczna dla 
bezrobotnych: a) dorosłych, b) dzieci, 5) 
preliminarz na miesiąc styczeń 1939 r., 
6) powołanie komisji odwoławczych: a) 
od odwołań bezrobotnych, b) od wymia- 
ru świadczeń na rzecz pomocy zimowej, 
7) wolne wnioski. 

„Opłatek" 
dla człorkń ZPOK 

Dorocznym zwyczajem Związek Pracy 

Obywatelskiej Kobiet w Wilnie, zaprasza 

wszystkie swoje członkinie na wspólną wi 

gilię. Miła ta uroczystość odbędzie się dnis 

19 bm. (poniedziałek) w lokalu Związku przy 

ul. Jagiellońskiej Nr. 3—5 m. 3. Początek 

o godz. 7 wiecz. 

Zapisy na wieczerzę wigilijną przyjmują 

Sekretariaty ZPOK przy ul. Jagiellońskiej 
Nr. 3—5, tel. 17-61 i przy uł. Ostrobramskiej 

Nr 7, tel. 11-44 do dnia 17 bm. włącznie 

(sobota). ACE   

wsi Manówka spłonęły zabudowania, war 
tości 900 zł, we wsi Zbleda pożar strawił 
2 gospodarstwa, |owoduląc straty 6 ty- 
sięcy zł. We wsi Cześciele spłonął dom, 
warłości kilkaset zł. Dochodzenie stwier- 
dziło, że we wszystkich wypadkach po- 

NZ 
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Kulawy Scher ock Hoimes i mód 
Rzeczy zdawałoby się wcale ze sobą się 

nie wiążące, gdyż o ile pamiętam ani Conan 

Doyle. ani Leblanc nie narazili swego boha 

tera w żadnej z powieści na utratę kończy 

ny, miodem też tenże dżentelmen się nie zaj 

mował, najwyżej któryś ze ściganych przez 

niego złoczyńców miał jako znak szczególny 

„brodę koloru miodu*, a jednak wszystkie 

te w tytule wymienione „pojęcia* doskonale 

ze sobą połączył pan Abdon Wieromiej i w 

formie przemówienia Sądowi do wiadomości 

podał. 

— Było tak. Jak do mnie pan Szałaput przy 

biegszy co u niego miód podebrali, ja i jego 

odrazu zapytał sia: a śladów czy ty nie uwi 

dział? A on tak na mnie koso popatrzył sia 

i powiada, że ślad i owszem odnajduja sia, 

a nawet ciut na kulawego podaje i znowu 

na mnie koso popatrzył sia. A u mnie jest 

prosza sądu noga nie ze wszystkim równa i 

po śniegu idąc Ślad taki daje, jak u zaję 

czyszką troszki postrzalonego. Ja mu też 
mówię ot i okazja jest, pędzi ty teraz wszyst 

kich kulawych co ich w naszej okolicy ze 

sześci będzi i ślady równaj, a taki odnaj.   

cji kominów. 
Na ferenie powiatu wil.-trockiego, we 

wsi Koniuchy, gm. orańskiej, spłonęło 99 
spodarstwo, warłości 2 tysięcy zł. 

W święclańskim we wsi Zybunie, 28 
terenie gm. komaiskiei, oaień zniszczy 
dwa domy, wartości 1.000 zł. Trzask mro* 
zu zmieszał się z trzaskiem o". 

(<) 

sód 

    

dziesz kto tobi miód brał. A on mnie na 
powiada: na co mnie śladów równać kiede 

ja wszystka jedna wiem, że ty mnie * 4 

miód pokradł з 10 twój ślad się na 6018° ° 
pozostawiwszy. A jak mnie było prosza 54% 
po mniód chodzić, kiedyż on u mnie nie 
apetycie, a ta noc to ja w chacie prze 

mał sia 1 nic ja oBožym świecie nie 

dzial, a pan Szalaput mnie tak z frontu 
wiada, że ja mniód jemu pokradł. Toż i "i 
domo i nieładnie i na krześcijana nie odp 

wiada, bo ja jemu dobrza zawsze radz 

mniód u mnie rzecz nie łakoma. Tak ja 2 

raz prosza sądu radzę, žeby do śmeś* „y 

sprawo poczekać, a jak grubo napada е 
wtedy równać czy ślad podchodzący CZ) а9 
ze wszystkiem. A teraz to ja prosza m Е 

chaty popušcič... 

w 

Jednak te godne wielkiego detektyw”. go 
tody mie przypadły do gusta sędziemu gó 

nieważ p. Wieromiej był już karany з 
dzież 1 to właśnie miodu, którego BM“ „g 
ale którym handlowal, sąd skazał se 2 

miesiąc aresztu bez zawieszenia» :
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Piszą do nas 

„KURJER” [4664]. 

Możliwości samorządu gromadzkiego 
Wileńszczyźnie 

wet gdzieś i ocalały, to miano mająt | tei konieczności, wytworzonej przez brak bu 

na 
Samorząd gromadzki jest w skali 

ogólnopolskiej tworem liczącym za- 

ledwie 5 lat żywota. Przed rokiem 
1933, do czasu wydania ustawy sa- 

morządowej, istniała podobizna tego 

samorządu jedynie na obszarze dzia- 

łalności b. Komisarza Gen. Ziem 
Wschodnich i w Kongresówce w tak 
zwanych wsiach ukazowych. 

Dopiero ustawa z marca 1933 r. 
wprowadziła samorząd gromadzki na 

calym terytorium Rzeczypospolitej. 

Gromady stały się podmiotami 
prawa cywilnego, czyli zyskały moż- 

ność posiadania, nabywania i zbywa 
nia majątku oraz zaciągania zobowią 

zań, Rada gromadzk:. wybiera sołtysa 
i podsołtysa, a wspólnie z sołfysem i 
podsołtysem tworzy kolegium wybor 

cze do rady gminnej, radni zaś gmin 
ni razem z wybranymi przez nich 
członkami zarządu - kolegium wy- 

borcze do rady powiatowej. 

Posiadając jednolitą obecnie stru 
kturę prawną na obszarze całego pań 

stwa, gromady tracą tę jednolitość w 
dziedzinie najważniejszej: warunków 

bytu i rozwoju. W dziedzinie tej wy 

kazują cechy wybitnie dzielnicowe, 
powstałe skutkiem następstw  zabo- 
rów i spowodowanego mimo rożdar 

cia organizmu państwowego na kilka 

odrębnych części. To rozezłonkowa 

nie ziem polskich sprawiło, że two- 
rzące się przed 5 laty gromady miały 
nierówne szczęście. W byłym zaborze 

pruskim i austriackim obejmowały 

one z reguły tereny, istniejących tam 
do r. 1938, gmin jednostkowych, ot- 
rzymując majątek, dobra gromadz- 

kie, urządzenia lub nawet przedsię: 
biorstwa gromadzkie, należące do Tik 

widowanych ustawą samorządową 

gmin jednostkowych. Inaczej w b. za 
borze rosyjskim, gdzie również roz 

różnić należy 2 obszary: b. Kongre- 
sówkę i Ziemie Wschodnie. W Kon- 

gresówce, skutkiem  kokietervjnej 
„prowłościańskiej"* polityki chytrego 
zaborcy, niektóre gromadv mają jesz 

cze jaki taki majątek, ale gromady 

Ziem Wschodnich — poza nieliczny 
mi wyjątkami — żadnego majątku 
nie posiadają. Istniały łu jedynie śpi 
chlerze gromadzkie, wybudowane 74 

caratu, lecz i te bezwartościowe ru- 
dery zużytkowały gminv, używając 
je badź na budowę szkół, bądź też po 
prostu na opał. Jeśli te špichlerze na 

) ЧА 

  

  

ku jest dla nich równie niewłaściwe, 
jak miano dobrodzieja dla zaborcy, 

z „łaski* kłórego powstały. 
W styczniu 1937 r. ukazało się roz 

porządzenie wykonawcze  Minėstra 

Spraw Wewnętrznych, które stworzy 

ło obszerne ramy zakresu działania 
gromady, upodobniając je do zakresu 
działania gminy i umożliwiając samo 

rządowi gromadzkiemu bujny żywot 

i kwitnący rozwój. Ale zarówno usta- 

wa marcowa, jak i rozporządzenie sty 

czniowe, każe za główne źródło do- 

chodów na pok.ycie wydatków, wy 

nikających z licznych możliwości te 

go samorządu, uważać dochód z ma- 

jątku gromady, dobra gromadzkiego. 

przedsiębiorstwa czy urządzenia. A 

tego gromady nasze nie posiadają. 

I tutaj właśnie tkwi ta głęboka 

różnica pomiędzy naszymi gromada- 

mi, a ich centralno-zachodnimi sąsiad 

kami. Stąd wypływa szeroki strumień 

dysproporcji możliwości naszego sa 

morządu gromadzkiego w porówna- 

niu z gromadami reszty kraju, głów 

nie — dzielnie zachodnich. 
Niemniej jednak możliwości te, 

istnieją, więc błędem nieprzeba- 

czalnym jest ograniczanie roli rad 

gromadzkich do wyboru sołtysa, u- 

działu w kolegiach wyborezych do ra 

dy gminnej i odbycia paru beztreści- 

wych posiedzeń, zwołanych w dodat 

ku przez gminę w celach informacyj 

nych, czy wyborczych. 

Istnieją tylko nieliczne wyjątki, 

twyiadezące, że tak być nie powinno, 

że marazm rad i sołtysów gromadz- 

ich jest nieuzasadniony, że samo- 

rząd gromadzki na Ziemiach Wschod 

pich ma jednak sposoby do spełnie 

nia całego szeregu szczytnych zadań 

Dla uniknięcia dygresji, wyłliczę 

najpierw: 

CO GROMADA MOŻE A CZEGO NIE 
ROBI. 

4. W dziedzinie podniesienia kultury 
rolnej: 

1) Nabyć tryjer gromadzki i aparat do 

opryskiwania drzew owocowych. 

2) Pokryć gromadę siecią zespołów przy 

sposobienia rolniczego I Kursów Staszica. 

3) Rozwiązać zagadnienie opałowe, ucząc 

się eksploatacji torfu I organizując w tym 

celu dla m-ców gromady kursy torfiarskie 

4] Rozpocząć systematyczną propagandę 

budownictwa ogniotrwałego, jako nieodpm 

Polski Monopol Tytoniowy. 
  

dulea i coraz niedostępniejsze jego ceny. W 

tym celu gromada może zorganizować kur 

sy wypalania cegły sposohem kopcowym bez 

potrzeby wznoszena kosztownych urządzeń, 

albo kursy budownictwa glinobitnego. 

5) Wkroczyć na tory racjonalnej hodow 

Н bydła, bardziej powszechnej, organizując 

w tym celu w każdej wsi gromady — kuz 

sy hodowlane. 

6) Podnieść wydatnie duchodowość z sa- 

dów przez kursy sadownictwa. 

7) Nanczyć ludność gromady właściwej 

przeróbki włókna Inianego, organizując kur 

sy racjonalnej przeróbki Inu, albo budując 

nawet wzerowe suszarnie Iniarskie 

B. W dziedzinie dróg. Tutaj można: 

1) Wybudować wszystkie mosty na dro 

gach lokalnego znaczenia, wyłączonych spod 

opieki gminy, oraz przeprowadzić potrzebną 

maprawę lokalnych dróg, doprowadzając je 

do stanu przejeżdźalności. 

2] Nabyć gromadzką formę dla wyrobu 

przepustów betonowych wypożyczać ją 

gospodarstwom skomasowanym dla budowy 

przepustów na dojazdach do dróg. 

C. W dziedzinie oświaty i kultury: 

1) Zorganizować stały dowóz dzieci do 

szkoły z miejscowości odległych od siedziby 

szkoły. 

2] Nabyć aparat do wyświetlania prze 

zroczy i wyświetlać popularno - naukowe fil 

my, kształcące, wychowując i przysparzając 

wiele pożytecznych w gospodarstwie rolnym 

wiadomości 

3) Wybudować dom gromadzki ze šwiet 

licą, radioodbiornikiem, biblioteką, czytel- 

nią i salą do przedstawień amatorskich, do- 

chód zaś z przedstawień obrócić na cele 

podnoszenia poziomu gry scenicznej, naby- 

cie rekwizytów i urządzeń dekoracyjnych. 

4) Zorganizować raz do roku wycieczkę 

krajoznawczą w głab kraju. 

D. Na odcinku higieny i zdrowia 
publicznego: 

1) Osuszenie choroboiwórczego, bagna na 

ulicach wiejskich we wsiach nieskomasowa 

nych, choć na szezeście już nielicznych 

2) Ogrodzić ementarze, przedstawające 

nieraz opłakany widołeć 

3) Wyrugować z rzeczywistości wiejskiej 

studnie drewniane, urągające najp”ymityw 

niejszym zasadom higieny, a zastąpić 

zmurszałe zręby drewniane cembrowinami 2 

(Dokończenie na str. 4) 

Witold Hlebowicz 

TESTAI 

  

w związku z Międzynarodowymi Zawodami Narciarskimi, które odbędą 

Się w zimie w Zakopanem, wypuścił na rynek na okres zawodów, 

nowe papierosy o charakterze reprezentacyjnym p. n 

»-I$7?. 

Papierosy „FIS” (Federation Internationale du Ski), wyprodu- 
kowane z najszlachetniejszych tytoni wschodnich, o smaku zbliżonym 

do wyrobów zagranicznych pojawiają się na rynku w dniu dzisiej- 
szym i będą w sprzedaży jedynie do końca zawodów „FIS. 
  

  

Książki na gwiazdke 
Pośród darów choinkowych, sprzę- | Miki, opowieść o Smoku wawelskim 

tu sportówego i łakoci, niechże znaj- 
dzie też miejsce Kolorowa, ciekawa 
książka dla młodych, młodszych i naj 

młodszych. Najtrudniejsza to litera- 

tura i nie każdy potrafi posługiwać 

się tak piórem, by i zabawa, i morał, 

dały przykuwającą treść i ziarno 

prawdy, przedziwne przygody i w lek 
kiej formie podaną naukę życia. Nasi 
pisarze prześcigają się w dawaniu co- 
raz to nowych, pociągających mło- 

dych czetelników, historij. Zacznijmy 

od wydawnictw firmy Gebethner 

i Wolff: Oto ulubione, słynne już ilu- 

stracje Walentynowicza do czterowier 

' szy Makuszyńskiego. Tym razem te- 

mat jest poważniejszy „Wanda leży 

w naszej ziemi, rysunki są mniej 
karykaturalne i to b. przyjemne, bo 
chyba spacza smak młodych ciągłe 
oglądanie wynaturzonych zwierząt, 

mało podobnych do prawdziwych. 

Obrazki o królewnie Wandzie, są na- 
wet poetyćzne, a jej losy, to wiązan- 
ka wesołości i smutku. Te zeszyty ka | 
lorowe, tak lubione przez dzieci, obej- 

mują: Cztery księgi przygód Kozioł: 
ka-Matołka, trzy przygód małpki Fiki   

I teraz o Wandzie. Wszystkie miały 
po kilka wydań. Śliczną, wzruszającą 
książką są Dzieci miasta przez Szel-- 
burg-Zarębinę. Trud matki szorującej 
podłogi, ojca, którego twarde ręce ro- 

botnika budują bogaty świat, cały pro, 

letariacki widnokrąg, znajduje wyraz 

w jędrnych, silnych, a łatwych wier- 

szach. Nałeżałoby analogiczny wydać 

zeszyt o dzieciach wsi. Bo i tam trud 
rodziców kształtuje dusze dzieci. 

Z. Nowakowski. Pani służba. Że autor 

chciał zbliżyć policjanta i jego ciężką 

pracę do pojęć młodego wieku, to bar 
dzo chwałebnie. Szkoda tylko, że ksią 
żka jest rozwłekła i bardzo nie liczą- 
ca się z rzeczywisłością. Spotkanie 
sympatycznego Jóźka z psem, Bacą z 
Tatr, na dalekim Polesiu, tak długa 
bezkarność zbója i podpalacza Dmyt- 
ra, spotkanie z nim w pociągu, pościg 
Józka za nim, a Bacy za Józkiem, to 
szereg naciąganych sytuacji, niepo- 

trzebnych doprady by zjednać sym- 
patię do miłego psa i jego pana, 

i wzbudzić Świadomość 
wości, która tak wybitnie przemawia 

w policjancie i w tresowanym jego 

obowiązko- |   
    

pomocniku, kudłatym Bacy. Koloryt 
Polesia dobrze utrzymany nastrój dzi 
kich miejsc i zabobonnych łudzi też. 

Maria Kann. Jutro będzie słońce. 
Żywo opisane przygody, sympa- 
He i flirty grona sympatycznych 
dziewczynek z pensji, chcących po- 
magać lotnictwu polskiemu. Książka 

dla miejskiej młodzieży. 
Gustaw Morcinek. Miasteczko nad 

rzeką. W zwykłej swej, szłachetnej 
tonacji, pełnej serdecznego umiłowa: 
nia człowieka, daje Morcinek obraz 

szkoły w małym miasteczku. Pisane 
raczej dla dorosłych, lub w każdym 
razie dla starszej młodzieży. Autor, 

sam nauczyciel, dzieli się z czytelni- 

kiem kłopotami swego zawodu, trak< 
towanymi z humorem. Różne typki sza 
rych ludzi, wytryski energii młodzie- 
ży, ciekawie ujęte. 

Tadeusz Perkitny. Z setką złotych 
naokoło świata. (Z ilustracjami). Au- 
tor, w towarzystwie przyjaciela Mrocz 
kowskiego, dziś bezrobotni inżyniero- 
wie, od 3 gimnazjalnej, 
świat z setką złotych w kieszeni. LL... 

wrócili poprzez wszystkie części świa- 

ta z tą samą setką, ałe własnym sa- 

mochodem. Z wisielczym humorem 

opowiada T. Perkitny piekielne wa- 
runki pracy w Brazylii, gdzie dzielili 

los najniższej klasy robotniczej. 

ruszyli w |   

Nożycami przez prasę 
  

„WCZASY ROBOTNICZE" 

Sygnalizujemy dziś b. ważną, jak- 

kolwiek w praktyce jeszcze niewątpli- 

wie trudną reformę społeczną. Prze- 

mysł Łodzi będzie kredytował w roku 

przyszłym „wczasy robotnicze”. Jak- 

kolwiek urlopy robotnicze istniały u 

nas oddawna, jednakże w praktyce po 

zostawały przeważnie na papierze. 2 

jednej strony przeszkadzał opór prze 

mysłowców, z drugiej zamiłowanie do 

„czystej wyborowej”, jako jedynej roz 

rywki mężczyzny w wieku statecz- 

nym. Historia robi jednak swoje i oto 

my za przykładem Włoch, Anglii, 

Francji i Niemiec stajemy w kolejce 

do urlopów realizowanych. 
Jak donosi „Kurier Łódzki” Zwią- 

zek Przemysłu Włókienniczego w Pań- 

stwie Polskim podjął Inicjatywę maso- 

wego zorganizowania wczasów robot- 

“ niezych. : 
Na czym będzie polegala 1а orga- 

nizac'ai 
Otóż w okresie od dn. i lutego 

1939 roku robofnicy, pragnący wz!ąć 
udział w wyjazdach urlopowych, urzą- 
dzonych przez odpowiednie organiza 
cje czy stowarzyszenia społeczne, win« 
ni się w tych orqganizaciach zareiestro- 

wać, względnie swól udz!ał zadeklaro: 

wać przez podp'sanie odpowiedniego 

oświadczenia wyrażającego zgodę na 

potrącenie z zarobków drobnych kwoł 
na pokrvcle kosztów wyłazdu na urlop. 

Administrację przedsiębiorstw po- 
trącać będą w okresie do wyjazdn ml- 

nimalne sumy, nierzadko sięqałace za- 
ledwie kwoty 50 groszy, resztę zaś 
wyłoży za robotników przedsiębiorst 

wo. Te właśnie wyłożone sumy po po- 
wrucię z urlopu potrącane będą także 
w niewielkich kwotach np. po 1 zł 1у- 

godniowo. 

Mamy nadzieję, że i przemysł wi- 
leński pójdzie za tym dobrym przykła 

dem. Nie zawsze wielki przemysł jest 
bardziej rentowny od małego. 

Realizacja „wczasów robotniczych” 
spotkała się z przychylnym  przyję- 

ciem w całej prasie polskiej. B. przy- 

chylnie ocenia realizacię wywczasów 

robotniczych nawet „Czas*. 
Na podkreślenie zasłuquje również 

1 gospodarcza strona tego probiemu, 

skierowanie bowlem co roku na wieś 
dziesiątków, a może i -efek tysiecy 

osób dla spędzenia choćby krótkich 

urlcpów nie pozostanie bez wpływu 
na finansowe położenie gmin wiej- 
skich. 

Dowiodły tego dotychczasowe w 
tej dziedzinie próby. Sytuacja gospo- 

darcza wsi, do których w 'wyniku za- 
wartych z nimi umów, zjeżdżali robot- 

nicy — poprawiała się w sposób wi- 
doczny, tak, iż w wielu wypadkach 

okazało się w następstwie możliwe na- 
weł zniesienie pomocy zimowej w tych 
wsiach. © dobroczynnych skutkach te: 

    

Szkoła hartu i wytrwałości można 
nazwać tą rozkoszną książkę i dowcip 
ną, pogodną mimo dantejskich scen, 
mimo żądła ironii, spostrzeżeń cię- 
tych, trafnych, doskonale oceniają- 
cych swoich i obcych. Taki opis emi- 
grantów na statku (Romanie i Słowia- 
nie), jest godny najlepszych ironis- 
tów. Doskonała książka dla szkół; 
młodzież będzie ją przeżywać i uczyć 
się hartu ducha i pogody w najgor- 
szej opresji, wzorem bohaterów tej 

wyprawy. — : 
Zofia Kossak. Grėd nad jeziorem. 

Słynna autorka, umiejąca z takim ta- 

jów, zaczerpnęła tym razem natchnie- 
nia z odkopanego Biskupina w Poznań 
skim, wsi nawodnej, przedhistorycz” 
nych Polan. Całe życie tego prapocząt 
ku naszego narodu oddane zostało z 
doskonałą ścisłością i plastyką. Kolej- 

no, obrządki towarzyszące życiu i 

śmierci człowieka, wierzenia, gusła, ło 
wy, rękodzielnictwo, (Śliczny epizod 
o rodzącej się sztuce i przeczuciach 
wynalazków), wreszcie zacięta, nieus- 
tępliwa obrona grodu przed obcymi 
najeźdźcami (Niemcami), miłość Co 
raz obranego siedliska i uprawianej 
już ziemi, dla której zachowuje się 
ziarno kosztem życia mieszkańców 
nawet, wszystko przepływa przed na-   lentem wżyć się w każdą epokę dzie- 

go rodzaju akcji świadczyły również 

© starania gmin wiejskich, zabiegających: 

usilnie o zawarcie umów z organizacja: 

mi społecznymi, urządzającymi wczasy 

robotnicze. ! S 

Uwzględniając I tę stronę korzyści, 

jaką daje racjonałna organizacja wcza- 

sów — inicjatywa Łodzi, zm'erzająca 

do nadania powyższej akcji charakteru 

masowego oraz gotowość przemysłu 

włókienniczego finansowego [e] popat 
cia — zasługiwać będą na fym większe 

podkreślenie. 
Uwagi o korzyściach, jakie „wcza 

sy robotnicze" przyniosą wsi są b. słu 

szne. Trzeba ażeby i nasze powiaty 
turystyczne z Wileńsko-Trockim, Po- 
stawskim i Brasławskim na czele zło- 
żyły swoje oferty na pobyt robotni- 
ków łódzkich w sezonie letnim. 

ZATARG WŁOSKO-FRANCUSKI 
Zatarg włosko-francuski w dal- 

szym ciągu absorbuje opinię świata. 
Oto. co donosi korespondent „Kuriera 
Warszawskiego* z Rzymu. 

Wszystkie niemal pisma włoskie 

przyniosły na pierwszych  stronicach 

następującą winietę: 

1860 r. — Włochy w Neapolu — 

nigdy! 
1870 r. Włochy w Rzymie — nigdy! 
1911 r. Włochy w. Trypolisie — 

nigdy! (w Imię ścisłości historyczne] 
należy stwierdzić, że kampania włoska 
w Libll odbyła się za wiedzą i zgodą 

Francji]. > 
1919 r. Włochy we  Fiumeł 

nigdy! 
„ ° 1935 r. Włochy w Addis Abebiei 
— nigdy! 

1938 r. Wlochy w Džibutii, Tunisie 

I Ajaccio nigdy, nigdy, nigdy! 
| Aby nikt nie miał wątpliwości, co 

oznaczają te daty, dzienniki nie uży- 
wają słowa mai, lecz powtarzające s'ę 
„niądy” piszą po francusku — „Ja= 
mais“! Te same dzienniki zamieszczają 
codziennie na tychże pierwszych stro 
nach obszerne sprawozdania z rozgłoł 
nych manifestacii pod hasłem „walkł 

o wypełnienie naturalnych arpiracji na 
rodu włoskiego” oraz Informują szcze- 
gółowo o kontrmanifestaciach antywło- 
skich w Tunisie, Nicei cz” na Korsyce. 

Nie ulega wątpliwości, że rozsądek 
nakazuje obu stronom kompromis. 
Na wojnie włosko-francuskiej mogą 
zyskać conajwyżej... Niemcy i Angli- 
cy. Ten trzeci, który zwycięża powta- 
rza się w historii b. często 
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Król ra jedną not 
4 Operetka Langa 

mi jak kolorowa panorama, zrozumia 

ła, bliska, choć mówi o tak odległych 

czasach. Epizod targów kupców, Gre- 

ków i Fenicjanina, jakże tętni praw- 

dą. Rzadki to dar, to wcielanie się w 

odległe wieki i nikt chyba tak tego 

nie potrafi jak autorka tylu powieści 

historycznych. Książka dla wsi, która 

odnajdzie w niej swe tradycje. Szpe- 

cą książkę niezrozumiałe ilustracje. 

Maria Wardasówna. W śniegu 

i słońcu. Wyd. Zw, Naucz. Chrześc. 

Nar. Miła i pogodna książka o chorym | 

Michasiu, który w Zakopanem odzy- 

skuje siły i zdrowie, bierze udział w 
zawodach i jest świadkiem katastrofy 
z lawiną. Groza wypadku bardzo do- 

(brze opisana. Wszystko kończy się 
szczęśliwie, pó silnych emocjach, a 
pouczania narciarskie zręcznie wple- 
ciońe do opowiadania, czynią tę książ 
kę instruktorki Polskiego Zw. Narciar 
skiego, równie pożyteczną, jak jej 
pierwsza praca „Maryśka ze Śląska”, 
gdzie nauka pilotażu też została po- 
wieściowo ujętą. Ładne fotografie, wi 
doki Tatr zdobią książeczkę. 

Krakowska Księgarnia Powszech- 
na, daje nowe wydawnictwa, „Michal 
ko“ Stanisławy Nowakówny. O ile pa- 
miętamy, autorka była czas jakiś nau- 
czycielką M. Szkolnej na Wileńszczy- | 
žnie. Z tych czasów wyniosła widać  



Szkolenie zawodowe 
przy wileń:k m batalionie Ju:ack:'ch Hufców 

Pracy 
W ubiegłym miesiącu społeczeństwo | wa; u mistrzów cechu rymarzy — Markie- 

wileńskie było naocznym świadkiem wspa wicza Antoniego i Massa Stefana; u mi- 
niałej defilady batalionu wileńskich ju- | strzów cechu rękawiczników — Rzewus- 
naków, w związku z wręczeniem proporca 
za pierwszeństwo spośród wszystkich od- 
działów junackich w pracy fizycznej pod 
czas lata. 

- Nie też dziwnego, że społeczeństwo 
wykazuje coraz więcej zainteresowania 
się pracą junaków, czego dowodem by- 
ło ostatnie wręczenie odznak pamiątko- 
wych JHP „Za służbę pracy” wybiłnym 
vsobistošciom jak: ks. dr. mir. Šledzisw- 
skiemu, płk, dypl. Burczakowi d-cy 7 Pp. 
Leg., płk. dypl. Białkowskiemu d-cy 5 pp. 
Leg oraz mjr dypl. Hałmanowi za współ- 
pracę z baonem i zasługi położone dla 
dobra Junackich Hufców Pracy, 

Szkolenie zawodowe młodzieży junac- 
kiej odbywa się na specjalnie zorganizo- 
wanych kursach np.: w zakładach elektro 
technicznych, Dokształcającej Szkole Za- 
wodowej, przodowników drogowych przy 
Państwowej Szkole Technicznej na kur- 
sach elektroinsłalatorskich przy Państw 
Gimn. Elektrotechnicznym, straganiarskich 
(drobnych kupców), ciesielskich i murar- 
skich w Państwowej Szkole Rzemiosł Bu 
dowlanych, oraz rzemieślniczych u posz. 
szczególnych mistrzów cechowych jak: 
mistrzowie cechu stolarskiego — Brewiń- 
skiego Jana, Hryniewskiego Witolda, Skro 
ckiego Stanisława, Hryhorowicza Jana, Ko 
rzeniowskiego Antoniego: u mistrzów ce- 
chu ślusarskiego — Zalewskiego Antonie. 
go, Korkucia Wilhelma, Korolusa Czesła- 

Możliwości samorządu gromadzkiego 

  

kiego Mikołaja i Bukowskiego J.; u mi- 
strzów cechu białoskórników — Rzewus- 
kiego Henryka; u mistrza cechu zegarmi- 
strzów — Matkiewicza Antoniego. 

Do szkolenia przyjmowana jest wy- 
łącznie niezamożna, a uzdolniona mło- 
dzież wsi i miasteczek. 

W ten więc sposób  najżywołniejsze 
siły naszych wsi i miasteczek narazie w 
drobnej części, zaś w przyszłości z chwilą 
rozwoju Junackich Hufców Pracy w więk- 
szym zakresie — będą mogły zdobyć nau 
kę w obranym zawodzie, W taki sposób 
rozpoczęte zostało dzieło wprowadzenia 
naszego elementu do rzemiosła i handlu, 
w drodze do jego unarodowienia. 

Nic feż dziwneqo, że życzeniem pana 
ministra spraw wojskowych było stworze- 
nie w Wilnie specjalnej bazy szkolenio- 
wej w postaci wileńskiego batalionu ju- 
naków, by móc udostępnić szerokim rze- 
szom młodzieży szkolenie zawodowe, 
zwłaszcza młodzieży, «tóra chętnie garnie 
się do organizacji wojskowych lub też 
społecznych. 

Zapewne w czasie zaciągu ochotnicze. 
go, mającego odbyć się w czasie od 
15.XII, 1938 r. do 15.1, 1939 r. wiele mło- 
dzieży podąży ze wsi i miasteczek do 
szeregów junackich, by móc w ten sposób 

zdobyć dla siebie lepszy byt, zaś społe- 
czeństwu dać z siebie dobrych, pełno- 
wartościowych obywateli. 

  

  

„KURJER” (4664). 

  

który zapewni radosny, beztroski nastrój 

podczas świąt i będzie cieszył wszyst- 

kich przez długie lata — to wspaniały 

odbiornik z klawiaturą 

PHILIPS0»2733 
Do nabycia w frmie: 

Składy 
radio-e]>*'rotechn'czne 

LULA 
WILNO 

UL. TROCKA 17 

  

telefon 781 

Duży wysór 

najmośniejs ych żyrendol 
I lamp b'arosych 

"Ceny konkurencyjne 
Warunki doqodne 

REODACZYCZZN CH 
  

i ai 

na Wileńszczyźnie 
nabytej przez gromadę formy do wyrobu 
we win studziennych. 

E. W dziedzinie spółdzielczości: 
1) Założyć wiejskie spółdzielne spożyw- 

ców. 

2) Założyć gromadzkie spółdzielnie zbytu 
viemiopłodów i owoców. 

  

F. Na odcinku bezpiecźeństwa 
publicznego. 

1) Utrzymywać stałych stróży nocnych 

we wsiach nieskomasowanych. 

2) Przeszkolić całą ludność gromady w 
dziedzinie obrony przeciwłotniczo - gazowej, 

- JAK TO ZROBIĆ. 
Przechodzę z kolei do sposobów 

uczeczywistnienia wspomnianych 
przykładowo możliwości. Tu przycho 
dzi w sukurs ustawa marcowa i roz 
porządzenie styczniowe, gdzie w art. 
23 i paragrafie 30 znaleźć można 
wzmiankę, że poza dochodem z nia. 
jątku gromadzkiego — sposobami zre 
alizowania zadań gromady są: dodat 
kowe obciążenie szarwarkiem, dodat 
kowe obciążenie podatkami gminny- 
mi, zapomoga finansowa gminy i zród 
ła inne. 

Obydwa obciążenia uchwala rada 
gminna, na wniosek rady gromadz- 
kiej, z przeznaczeniem na określone 
cele publiczne gromady. Zapomogę 
gmina może udzielić gromadzie, na 
skutek jej starań, ze swoich fundu 
szów. 

Gdy gromada uzyska dodatkowy э 

wspomnienia, które umieściła w książ 
ce dla młodzieży. Byłaby to dobra 
i miła książeczka, aczkolwiek myśl 
przewodnia (modna tęsknota do mo- 
rza, u dziecięcia białoruskiego ludu) 
jest cokolwiek naciągana, gdyby nie 
haniebne pomieszanie gwar. Białoru- 
scy chłopi mający imiona Lidoezka, 
Ksienia, Panasiej, prawosławni w do- 
datku! mówiąc na przemiany po bia- 
łorusku, albo piękną, literacką pol- 
szczyzną, Tak mówi też kilkunasto- 
letni Michałko, albo czystą gwarą 
mazurską (cós ci synecku dolega? 

Ady nie cytaj bo ci się rozum po- 
kręci, ino patseć itd.). Czy tag mogą 
mówić prawosławni Białorusini?! Czy 
wolno takie bzdury wypisywać dla 
dzieci. Może się nie spostrzegą... Ale 
i dziecko wiejskie na Wileńszczyźnie 
wie, że węgorzy ani piskorzy nie ma 
w Wilii, że nikt nie-słvszał żeby na tej 
rzece złowiono od jednego połowu kil- 
kadziesiąt dużych ryb i pół pudowe- 

„go szczupaka, str. 106 i 113. Również. 
nawet na pograniczu sowieckim, od 
dawna nie słvszano by wilki chodziły 

takimi stadami, żeby można było ich 
zabić 20, np. jadąc w jedne sanie, w 
dwie osoąy z kt. tylko jedna strzela! 

Po cóż ta blaga? Po co te niedokład- 
ności i niedbalstwa, których łatwo 
uniknąć. Poza tym książka ma dużo 

  

  

(Dokończenie ze str. 3). 

wymiar szarwarku, to może zaspoko 
ić nim cały szereg palących putrzeb: 
budować drogi i mosty, osuszać ulice 
wiejskie, grodzić cmentarze, przygo- 
tować materiał do budowy domu gro 
madzkiego czy suszarni, wykonać 
wszelkie roboty ziemne związane z bu 
dową, dać robociznę niefachową i za 
spokoić dużo swoich potrzeb niewy- 
mienionych w tym pobiežnym wylicze 

niu. A czego nie można zrobić szar- 
warkiem, wykonać przy pomocv 
wpływów z dodatkowego opodatkowa 
nia albo zapomogi finansowej gmi- 
ny. 

Prawda, że wszystkie te konieczne 
dla normalnego rozwoju gromady in 
westycje i nabytki, tworzone będą 
kosztem dodatkowych ciężarów, na 

łożonych na mieszkańców gromady, 
ale cieżary te, jako rozłożone równo 
miernie na wszystkich bez wyjątku, 

mają swoją wielką rację bytu i są naj 
zupełniej usprawiedliwione. Napew- 
no się opłacą. 

Pozostaje jeszcze obszerny dział 
pracy, olbrzymie możliwości, bez po- 
trzeby uciekania się do podatków czy 
szarwarku. Wszelkie kursy naprzy- 
kład, mające tak doniosłe znaczenie 

dla oblicza wsi można zrealizować, 
korzystając z bezpłatnych często in- 
struktorów dostarczonych, na skutek 
starań gromady, przez Okręgowe To 

warzystwo Organizacji i Kółek Rolni 
czych, Towarzystwo Oświaty Zawodo 

aaa НА, 

dobrych stron obyczajowych, znajo- 
mość ludu. 

Maria Kędziorzyna. Antek Gruda. 
Zwykła, ale w pogodnym nastroju pi- 
sana książka o biednym chłopcu pra- 
czki, który poznaje dobrych ludzi ii 
pomagają mu w nauce. Motyw społe- 
czny wspomagania się wzajem i po- 
mocy dzieciom ciężko pracujących ro 
dziców, dobrze wyzyskany, serdeczna 
atmosfera książki, odpowiednia dla 
młodzieży, żadnych nie realnych zda- 
rzeń, życie codzienne, styl jasny. Ksią- 
żka na wieś i na miasto. 

Irena Szczepańska. Córka kapita- 
na okrętu. Jeżeli to ma być pow'eść 
dla młodzieży to nie. Styl pretensjo- 
nalny i niejasny, ztmosfera erotyczna 
zupełnie nieodpowiednia. Całość ma 
posmak tanich romansów z sytuacja- 
mi zupełnie nie liczącymi się z rzeczy 
wistością. Np. Młoda panna, która 
jest kolejno chłopcem do czyszczenia 
butów na okręcie, a wnet przebiera się 
w elegancką damę i flirtuje z mło 
dzieżą itp. Jakieś sytuacje i zmiany 
uczuć lub charakterów  zunelnie nie 
dające się uzasadnić, Nie, taką litera- 
turą nie warto karmić młodzieży, a 
nawet i starszych. 

J. F. Preussner. Skrzydła nad Cbi 
nami. Historia podróżników samolo 
tem do Chin i przygód miłej panny   

wej, zarząd gminny, czy inne poży- 
teczne organizacje. Kursy te nawet w 
wypadku konieczności opłacania in- 
struktora, kosztują tanio niewspół- 
miernie do korzyści jakie przynoszą, 
ale jakże często można tworzyć rze 
czy nieprzemijające, w ogóle bez pie 
niędzy, nakładem jedynie własnych | 
starań, chęci i wysiłków. 

Już to krótkie zestawienie możli 
wości naszego samorządu gromadz- 
kiego, acz pozbawionego własnych | 
Źródeł  dochodowo - majątkowych, | 

zdecydowanie obala pokutujące pra- 

wie powszechnie mniemanie o nie 
nieznaczącej lub małoznaczącej „roli 
rad gromadzkich oraz sołtysów, a u. 

sprawiedliwieniom obecnego zastoju 
w samorządzie gromadzkim — zada 
je poważny cios. 

Dlatego jednak, aby omówione 
przeze mnie oraz inne możliwości, zo 

stały wykorzystane i zastosowane, u- 

rzeczywistnione i rozszerzone—trzeba 
mieć w radach gromadzkich, gmin- 
nych i powiatowych, ludzi najlep. 
szych, najmądrzejszych i najdzielniej 
szych. 

Nadchodzi po temu odpowiedni 
czas. Szybkimi krokami zbliżają się 

wybory do rad gromadzkich. Kalen 
darzyk wyborczy wprawiono już w 
ruch. 

Wyborco! Ty trzymasz obecnie w 
swych rękach klucz sytuacji. Od Cie 

bie i od Twego głosu zależy, czy ra 

  

Laskowskiej i jej urwisa-siostrzeńca 
Stasia, oraz zakochanego w niej pilo- 
ta Piotra. Rozruchy w Chinach, różne 
wyczyny odwagi i niebezpieczeństwa 
bohaterów opowieści tworzą barwną 
i zajmującą fabułę. 

F. A. Ossendowski. Słoń Birara. 
Wyd. Wegnera. Najbardziej znany za 
granieą autor polski, swymi egzotycz- 
nymi powieściami dla dorosłych i mło 
dzieży zyskał rozgłos i powodzenie. 
Jeśli chodzi o dalekie lądy i koloro- 
wych ludzi, zna przedmiot dobrze i je 
go opisy są autentyczne. I w tej ksią- 
żce, wprowadza nas w świat Indii, 
przeciwstawiając chatę ubogiego Hin- 
dusa, dawnego żołnierza brytyjskich 
pułków, z pałacem maharadży. Łącz- 
nikiem między światem ubogich a 
przenvchem wladev jest przemądry, 
obdarzony przez autora wszystkimi 
uczuciami ludzkimi słoń Birara, który 
kocha swego małego kornaka Amru 
i królewicza Nassura miłością dozgon 
ną, do ostatniego tchnienia. Atmosfc- 
ra puszczy, obyczaje i ludzie Indii opi 
sane kolorystycznie i z pociągającą 
prawdą. Natomiast uczucia słonia wy 
dają się często zbvt już ludzkie. Tyle 
mu autor przypisuje myślenia i rozu- 
nowania, że jakkolwiek wiemy z opi- 
ów żę słoń, to może najmądrzejsze 

  

     

  zwierzę w przyrodzie, wątpliwe jest 

Czy jest potrzebne stowarzyszenie 
mieszkańców m, Wilna 

16 bm. odbyło się zebranie członków Sto 

warzyszenia we własnym lokalu przy ul 

Zamkowej 4, na którym p. Tadeusz Sikorski 

wygłosił referat o zadaniach Stowarzyszenia. 

Referent na wstępie zaznaczył, że rozwój 

miast odbywa się przy nikłym udziale sa 

mych mieszkańców. Obierane przez ludność 

rady miejskie dzielą się na grupy politycz 

ne i podpadają pod wpływy uboczne, a zarzą 

dy miejskie stanowią organizację urzędni 

czą, stwarzając aparat biurokratyczny W ży 

ciu miast wobec niewątpliwej kapitałnej prze 

budowy ustroju społecznego następuje do- 

niosła faza, która wymaga jaknajszerszego 

udziału mieszkańców w sprawach, dotvczą 

cych ich najistotniejszych interesów. Lad 

ność wiejska zostanie skierowana do miast 

na tle walki o byt nastąpi inne uksztalto 

wanie się stosunków gospodarczych w m*a- 

stach, a wtedy może się zdarzyć, że przyby 

sze odsuną dawnych mieszkańców na dru 

gie miejsce. Udział mieszkańców w rozwo 

ju miast powinien być przeto znacznie zwięk 

szony przez stworzenie organu niezależnego 

od wpływów ubocznych i wydatne wzmoc 

nienie czynnika obywatelskiego. Według za 

mierzeń nielicznej grupy osób, które powoła 

ły do życia Stowarzyszenie Mieszkańców, win 

no ono być regulatorem wileńskich zagad 

nień, strażnicą obywatelską miasta. 

Od spraw drobnych do najżywotniejszvch 

zadań — wszystko winno wchodzić w za- 

kres jego zajnteresowań Praca Stowarzysze 

nia winna się oprzeć na głębokim umiłowa 

niu miasta | zrozumieniu jego potrzeb obec 
nych t przyszłych, Nie należy się zrażać, że 

do Stowarzyszenia będą należeć ludzie o róż 

nym zakresie zainteresowań, innym pozio 

mie umysłowym, zajęciach itp. Wspólnym 

łącznikiem mieszkańców będzie -- dobro mia 

sta, podniesienie jego statu gospodarczego i 
kulturalnego. We Francji istnieje związek 
płatników podatków. Zdawałoby się, że co 

może być wspólnego między płatnikiem po 

dalku od sejfu w banku, a płatnikiem podat 

ku od psa. Jednak istnienie tego związku 

jest całkowcie uzasadnione faktem, że liczy 

on 2 miliony członków i odgrywa dużą rolę 

w życiu publicznym. 

Stowarzyszenie Mieszkaców z jednej stro 

ny będzie towarzystwem przyjaciół miasta, 

a z drugiej — towarzystwem wzajemnej po 

mocy. Szeroko zakreślony statut Stowarzy 

szenia przewiduje szercg instytucji, a więć 

biuro porad prawnych, czytelnie, klub, spół 

dzielnie, kursy itp. Również przy wyborach 

samorządowych Stowarzyszenie powiuno 9- 

degrać dużą rolę. Nie można dopuścić, aby 

agitacja wyborcza była tak prowadzona, jak 

to było przy ostatnich wyborach do Sejmu i 

Senatu, należy zorgamzować społeczeństwa 

na długo przed wyborami, aby do urny przy 

chodził nie bezkrytyczny wyborca, oszoło- 

miony i ogłupiony hałaśliwą, demagogiczną 

1 niekedy i krwawą agitacją, a wyborca 

świadomy swego celu. Stowarzyszenie jako 

organizacja apolityczna może zjednoczyć w 

działalności gospodarczej i kulturalnej ludzi 

różnych zabarwień politycznych i w ten spo 

sób przyczynić się do złagodzenia istnieją 

cych antagonizmów.   
| Po referacie wywiązała się ożywiona dy 

skusja, w której przyjęli udział p. p. Hel 

Iman, Luboński, Perzanowski, Cywiński, Sy 

monowicz i inni. Mówcy zgodnie stwierdzili 

potrzebę istnienia i jak największego rozwoju 

Stowarzyszenia, zachęcając zebranych do in- 

tensywnej pracy dla dobra miasta i jego mie 

| szkańców. 

  

Zjazd wychowanków b. Gimnazinm 
im. Lalewela w Wilnie 

6 i 7 stycznia 1939 roku odbędzie się w 

Wilnie zjazd wychowanków byłego państwo 

wego gimnazjum im. Joachima Lelewela w 

Wilnie. 

Komitet organizacyjny wzywa wszystkich 

kolegów, by zgłoszenia udziału w zjeździe 

skierowywali pod adresem kol. Eugeniusza 

Zdrojewskiego, Wilno, Kalwaryjska 56 

  

dy gromadzkie (a w późniejszej kon 
sekwencji gminne i powiatowe), bę- 
dą sprawcami ułatwień i udogodnień 

życia, twórcami jaśniejszej przyszłoś 
ci i kowałami Twego dobrobytu, czy 
też zasiądą w nich ludzie, którzy nie 

potrafią dostrzec licznych, mimo 
wszystko, możliwości lub pogrążą swe 
sumienie obywatelskie w wygodnym 
Śnie błogiego nieróbstwa, albo całą 
energię i siły wytężą w kierunku za 
spokojenia swych wybujałvch ambi- 

cji, wstępując na drogę bezptodnej 
walki i warcholstwa, chaosu i rozprzę 

żenia, wzajemnych oskarżeń i niszcze 
nia nerwów. W takiej atmosferze zgi 

nie każdy pierwiaste" twórczy, zrażą 
się, zamilkną, odejdz w cień ludzie 

rzetelnej pracy, dobrej woli i świat 
łej inicjatywy. 

Kończę wyznaniem wiary, że obec 
ne wybory dadzą mandaty w rece god 

nych reprezentantów wsi, a ci z Ко- 
lei odwdzięczą się za okazane zaufa 
nie, wzmożonym wysiłkiem mózgu i 
mięśni, prowadzącym zaniedbaną wi 

leńską wieś ku coraz lenszemn jutru. 

Witold Hlebowicz. 
  

by aż do tego stopnia miało ludzką 
duszę. Ale nikt z nas tego nie spraw- 
dzi, więc czyta się o przeżyciach sło- 
nia Birary, jakby się czytało o uczu- 
ciach człowieka. A czynności przyswo 
jonego słonia są bardzo ciekawe. Mło- 

"nie wchodzą w nieznizy, 
świat egzotyki. 

Na ogół wydawnictwa książek dla 
młodzieży są staranne, na dobrym pa- 
pierze i mają sporo ilustracji. Ale nie 
zawsze te rysunki są odpowiednie. Na 
leży dawać raczej ilustrację w stylu 
spokojnym, wyraźne, zrozumiałe, niż 
próby stylu i fantastyczne szkice lub 
drzeworyty, które powiększają znacz- 
nie cenę książki, a nie przynoszą mło 
dym oczom zadowolenia. Oj te ceny... 
Książki po 250 i więcej stron kosztują 
no 6—7 zł i więcej oprawne w kar- 
ton. Proszę pomyśleć: za 70 zł dostaje 
się zaledwie 10 książek, a czy można 
mniej kupić jeżeli się chce odświeżyć 
jakaś bibliotekę szkolną? 

A czy wiele jest szkół, które mogą 
70 zł wydać na książki co roku? 

W mieście młodzież ma czytelnie 
i czyta ile chce, ale na wsi? W szko- 
kach gdzie jest 200—260 dzieci, jak 
prędko wszystko jest przeczytane i nie 
ma nic do dania! O tanią książkę pro- 
si młodzież pp: wydawc6w! 

Hel. Romer. 

    б от 

Siła tradvcii 
Co rok, mniej więcej w połowie grud- 

nia, w każdej rodzinie zaczynają się debaty! 

co zrobić ze świętami? 

To znaczy — wyjechać, czy zostać 1 „wy 

prawiać" święta, zgodnie z tradycją: z wi- 

lią, z ubogimi krewnymi, z choinką, z pre 

zentami 

— Jak to inni dobrze się urządza ją — 

wzdycha żona Zapiszą się na jakąś wyciecz 

ke i nic ich nie obchodzi. A my nigdy... Zaw 

sze się tylko naharuję, namęczę, ludzi się 

naschodzi... 

— Wyjazd to dobry dla kawalera, albo 

małżeństwa bez dzieci — mówi praktyczny 

mąż. A nas jest czworo, oblicz, ile to bę 

dzie kosztować. A służącej na życie zosta- 

wić, a prezent jej dać... To nas przecie nie 

minie. Nie, nie, z dwojga złego taniej w do 

mu. 

Chytry mąż nie dodaje, że woli wyspań 

się porządnie w domu, niż tłuc w zatłoczo: 

nych wagonach Bo ten argument nie bardzo 

popłaca. („Tak, ty zawsze myślisz o sobie. 

a mój wypoczynek cię nie obchodzi”...). 

No i kończy się na tym, że — w domu. 

Z westchnieniem zazdrości przyjmuje się ży 

czenia od wyjeżdżających bezdzietnych przy 

jaciół Takim to dobrze — przypasali narty 

(rasowy narciarz mówi „deskt*) — i poje- 

chali. Przyjadą opaleni, pełni wrażeń i po 

gardy dla tych, co „przesiedzieli święta nad 

żarciem”. Za to ci, co zostają, muszą odrobić 

wszystkie świąteczne obrzędy, przewidziane 

wieloletnią tradycją domową. 

Pierwsze ogniwo łańcucha tradycji — to 

pranie przedświąteczne. Zaczyna się wtedy, 

kiedy do świąt jeszcze daleko, kiedy jeszcze 

na placach publicznych nie ukazały się cho 

inki. Po praniu przychodzi kolej na mycie 

okien, czyszczenie kranów, pastowanie pod 

łóg — którą to tradycję pilnie obserwują 

pomocnice domowe. Najbrudniejsza, najkar 

dziej leniwa Marysia, dwa razy na rok, przed 

świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej No 

cy wpada w istny szał czystości i wyciera- 

kurze, nietykane od: pół roku. 

Wtedy dopiero zaczyna się prawdziwa ba 

talia przedświąteczna. Ciasto, pierniki (przy, 

najmniej jeden piernk musi być domowy» 

bo to tradycja). Kłopot z rybami — zawsze 

tak drożeją na wilię. Długie układy rodzin 

ne: kto do kogo i kiedy? Bo przecie — zged 

nie z tradycją — pierwszego dnia świąt „wy. 

do nas, a drugiego „my do was”, albo od- 

wrotnie. 

Wreszcie nadchodzi wilia. Stół zastawio 

ny, choinka ubrana, prezenty dla służby (tó 

najkorzystniejsze) i prezenty dla domowni 

ków i gości — kupione. Na raty, oczywiście 

— więc tym bardziej hojnie. Pierwsza ratż 

wypada dopiero w lutym — kto by myślał 
o tak dalekich terminach! Więc już jest wó 
scło i przyjemnie i radośnie na duszy, 18 

się komuś sprawi przyjemność. 

A kiedy przychodzi chwila łamania 516 
opłatkiem, a potem druga chwiła — kiedy 
zabłyśnie kolorowymi światłami choinka 
wtedy największy sceptyk i wróg tradycji P9 

czuje przyjemność, jak patrzenie na ra 

dzieci przy choince? Czy dla gospodyni nie 
jest nagrodą za zmęczenie widok błogie60 

dosytu gości! H. Nal.   

| 
2 
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GRUDZIEN || 225: Olimpii Wd, 

| 1 Jutro: Gracjana B. W. 

17 
| Wschód siońca — g. 7 m. 39 

Sobota Zachód słońca — g. 2 m. 50 

rze enia Zakładu Meteorologii USB 

vilqie z dn. 16.XII. 1938 r. 

Ciśnienie 785 
Temperatura średnia — 15 
Temperatura najwyższa — 12 
"Temperałura najniższa — 17 
Opad — 
Wiatr: północno-wschodni 
Tendencja barom.: lekki wzrost 
Uwagi: pogodnie 

  

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

leki: Jundziłła (Mickiewicza 33); S-ów 
*Aańkowicza (Piłsudskiebo 30); Chróścic- 
kiego i Czaplińskiego (Ostrobramska 25); 
Filemovowicza i Maciejewicza (Wielka 
29); Petkiewicza i Januszkiewicza (Zarze- 
cze 20). 

Ponadto stale dyżurują apłeki:- Paka 
(Antokolska 12); Szantyra (Legionów 10) 
V Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

Z KOLE! 

— Dyrektor Kolei Państwowych inż. 
Wacław Głazek powrócił z urlopu wypo- 
czynkowego i w dniu 16 bm. objął urzę- 
Aowanie. 

LE ZWIAZKOW I STOWARZYSZE* 

— Kolo Wileūskie Polsk. Tow. Filologicz 

nego zawiadamia, że w sobotę 17 bm. o go 

dzinie 18 odbędzie się w lokalu Seminarium 

Filologii Klasycznej USB (zauł. Bernardyń 

ski 11) zebranie z referatem dr Antoniego 

Szantyra: „O pewnej wersji mitu o Andre- 

geasie (Propertins II 1,61-62)*. Wstęp wol 

ny. Goście mile widziani. 

RÓŻNI 

— Poranek publiczny uczniów Konser- 
watorium muzycznego im. M. Karłowicza 
w Wilnie odbędzie się w niedzielę, dnia 
18 grudna w Sali Teatru Miejskiego na 
Pohulance. Początek o godz, 2,30 pp. 
Dochód przeznaczony na rzecz Brałniej- 

mocy uczniów konserwatorium. 

NOWOGRODZKA 

— Chrześcijańskie kasy pożyczkowe, — 

Teren województwa nowogródzkiego pokry- 

wa sę coraz lepiej siecią chrześcijańskich 

bezprocentowych kas pożyczkowych. W sto 

dium ukończenia prac organizacyjnych znaj 

duje się obecnie 6 kas, wobec czego na dzień 

1 stycznia 1939 r. będzie funkcjonowało w 

Nowogródku 20 takich kas. 

Funduszów zakładowych _ dostarcza ją 

miejscowe samorządy. Niektóre kasy w cią 

gu swego 2—3-letniego zaledwie istnienia 

zdołały zgromadzić większe kwoty. Stosun 

kowo nie duża kasa w Stołpcach pod tym 

względem znajduje się na pierwszym miej 

scu, posiadając obecnie około 10 tys. zł. ka 

pitału 

11DZKA 
— Dizielnica Kolejowej i 3 Maja bez 

wody. Dzielnica Lidy róg Kolejowej i 3 
Maja została ostatnio bez wody. Od sze 
tegu lai byla tam studnia miejska. Przed 
kilku dniami jednak robonicy miejscy zdję 
li pompę ze studni, uniemożliwiając w 
ten sposób mieszkańców tej dzielnicy wy 
dobywania wody. Kłopot okazał się przy 
tym podwójnw, gdyż mieszkańcy nie wie 
dzą co Zarząd Miejski zamierza w ogóle 
Zrobić z tą słudnią. Będzie ona otwarta 
znowu, czy też zlikwidowanał   

IKA 
— Kwesta uliczna. Towarzystwo Opie- 

ki nad Więźniami Patronat Oddział w 
Lidzie przeprowadził kwestę uliczną w Li 
dzie 4 bm. W wyniku zebrano 94 zł 91 gr. 
Kwoła powyższa została przeznaczona na 

pomoc rodzinom biednych więźniów. 

BARANOWICKA 
— „Wyniki Turnieju Szachowego w Bara 

nowiezach. Miłośnicy gry szachowej zorgani 

zowałi „Turniej Towarzyski", który wzbu- 

dził duże zainteresowanie, czego dowodem 

jest założenie stałego Stowarzyszenia, skupia 

jącego szachistów naszego grodu. 

D oturnieju zgłosiło się 16 graczy. Po mie 

Sięcznej z górą walce zakończono ją w ubieg 

łą niedzielę. 

Uczestnicy turnieju otrzymali piękne dy 

plomy. 

Kierownictwo turnieju spoczywało w ener 

gicznych dłoniach prezesa Stowarzyszenia 

Miłośników Gdy Szachowej p. Czesława Kru 

lischa, któremu pomagali p. kpt. Fiszer i 

wiceprezes Stowarzyszenia p. R. Olszew 

ski. 
Wynik turnieju jest następujący: 

1) Czesław WŁ Krulisch 13 i pół p. 

2) m J. Szapiro 12 pkt, 

3) mjr. J. Rawski 11 i pół pkt, 

4) i 5) prof. J. Lenard i Wołochowicz 

10 i pół pkt., 
6) dyr. Z. Cis Bankiewicz 10 pkt., 

7 i 8) mjr. W. Wayda i A. Kuncewicz, 

9) mgr. J. Kloszek, 

10) mjr. A. Bedronek, 

Następne miejsca zajęli: Chwalko K., Dą 

browski A., s. Łysicki T, prof. Sikorski, red. 

Kejzik W. i rtm. J. Szostak. 

— Obrady Stow. Dzierżawców  Placów 

W tokału przy ul. Żwirki pod przewodnici 

wem Parafianowicza K. odbyło się zebra 

nie członków Stow. Dzierżawców Placów w 

uroczysku Barany 

— Robotniczy Instytut Oświaty i Kultury 

RIO i K w Baranowiczach skupia w swych 

szeregach robotniczą młodzież z terenu mia 

sta i prowadził kiedyś ożywioną akcję kuł 

turalno-oświatową. Od roku jednakże RIO 

1 K. (z chwilą połączenia się z Prac. Tow. 

Oświat (PTOK) — działalność swą ograni- 

czy. do minimum. 

Obecnie znów 11 grudnia 1938 r. odby 

ło się zebranie członków RIO i K. przy ul. 
Ogrodowej 1 w obecności delegata z War 
szawy. т 3 

Postanowiono przystąpić znów do samo 

dzielnej pracy i wybrano nowy zarząd. 

— Uwadze b. Powstańców Wielkopol- 
skich, Celem utworzenia Koła Powsłań- 
ców Wielkopolskich na terenie woj. na- 
wogródzkiego z polecenia Zarządu Głów 
nego w Poznaniu, uprasza się wszystkich 

byłych Powstańców, którzy brali udział 
w powstaniu w r. 1918/19 w Poznańsk'm 
i na Górnym Śląsku, » zgłoszenie ustne 

lub pisemne do niżej podpisanego (w 
myśl zarządzeń  Ministr. Spraw Wojsk. 
| Spraw Wewrętrz.) pod nasłępującym 
adresem: Baranowicze, ul, Hoowera 55, 
p. Czesław Łubiński, gdzie można ofrzy- 
mać wszelkie druki i informacje. Zazna- 
cza się, że do Związku mogą należeć 
oficerowie stali, oraz podoficerowie za- 

wodowi | funkcjonariusze P. P, 
— Kradną rowery. Na szkodę Lejby Rut 

kowskiego w Mołczadzi skradziono rower 

męski z niezamkniętej sieni. Na rynku z 

przed sklepu w tejże Mołczadzi, skradziono 

rower Sobolewskiemu Filipowi, mieszkańca 

wi wsi Kozlakiewicze, gm. nowomyskiej. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

(ZER ET TTT SESI A D ASS 

Co ozdobi pawilon polski na Wystawie Światowej 

w Nowym Jorku 

  Józef Klukowski — płaskorzeźba — pierwsi emigranci polscy w Ameryce.   

** „KURJER” [4664]. 

Ż pobytu burmisirza miasta Kowna w Warszawie 

  

Burmistrz Merkys na uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej. 
TEKSTAI TT IT SIT TSS TTT 

List do Redakcji 
Szanowny Panie Redaktorzel 

NIEŚWIESKA 
— Zadroga przyjemność. W 'Nieświeżu 

gościł chór Juranda. Wystąpił on z nowym 

programem, ciesząc się dużym  powodze 

niem. Niestety nie wszyscy mogli sobie poz 

wolić na usłyszenie chóru, gdyż najtańsze 

miejsca kosztowały 1,50 zł. Na Nieśwież Di 

lety stanowczo zadrogie. Ą 

— Kurs łąkarstwa, OTO KR w Nieświe 

żu zorganizowało kurs łąkarstwa, Kurs ma 

na celu przygotowanie zawodowej kadry in 

struktorėw do prac melioracyjnych i podnie 

sienie kultury ląkarskiej. Е 

DZIŚNIEŃSKA 

— Poświęcenie gmachu K. K. 0. 14 bm. 

odbyło się w Głębokiem nroczyste poświę 

cenie gmachu Komunalnej Kasy Oszczędno 

ści, zbudowanego kosztem 57 tys. zł. 

Aktu pośwęcenia dokonał ks. dziekan 

Zienkiewicz w obecności przedstawiciell 

władz, wojska, urzędów i licznie zebranej 

publiczności. Okolicznościowe przemówienia 

wygłosili: ks dziekan Zienkiewicz, p stara 
sta Suszyński, przedstawicieł wojska p. mjr. 

Czarkowski prezes Związku Kas Komuna!- 

nych, przedstawiciel Banku. Polskiego oraz 

uczeń miejscowego gimnazjum, który w 

swym przemówieniu nawoływał obecną 

młodzież do oszczędności. Dyrektor KKO 

p. W. Czarny w gorących słowach podzięka 

wał zebranym za wzięcie udziału, w uroczy 

stości i prosił o dalszą współpracę, po czym 

chór gimnazjalny, odśpiewał hymn. oszczęd- 

ności i hymn narodowy. } 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

i Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefonv w pokojach. Winda osobowa 

биЕттилЕсОЕЕСК AREA VSS SATA 

Gy azdka dla najbiedn'ejszych 
wiln'an 

Instytut „Caritas“, Związek Towarzystw 

Dobroczynności Archidiecezji Wileńskiej — 

Wilno, Zamkowa 8 — organizuje z powodu 

nadchodzących świąt Bożego Narodzenia i 

Nowego Roku specjalną akcję paczek žyw- 

nościowych dla tych wszystkich, którzy bez 

własnej winy pozbawieni są pracy i kawał 

ka chleba, ciepłej strawy i ogrzanego kąta 

dla swych dzieci, potrzebujących najwięcej 

opieki. 

W mię chrześcijańskiego miłosierdzia i 

obowiązku obywatelskiego zwraca się insty- 

tut CARITAS do wszystkich dobrej woli wił 

nian, którym głód nie dokucza, o przygoto 

wywanie i składanie ofiar, wprowadzając 

w czyn Chrystusowe wskazanie: „Gdy ucztę 

wyprawiasz, zwołaj ubogich, ułomnych, chro 

mych, ślepych. Szczęśliwy będziesz. że nie 

będą mogli ci się odpłacić, a za to w zmart 

wychwstaniu sprawiedliwą odbierzesz nagro 

de“ (Łuk. 25, 14). 
Paczki żywnościowe, względnie ofiary w 

gotówce uprasza się składać w Biurze Ca- 

ritasu przy uł. Zamkowet 8 (wejście od pod 

wórza, I drzwi na lewo i na piętro) od 8 ra 

no do 7 wiecz. Tamże uprasza się składać 

bieliznę, odzież i obuwie. Na żądanie tele 
foniczne 13.74 wysyła się członków po od 

biór paczek do domów. 

Wycieczka dla rad osłuchaczy 
Uczestnicy” wycieczki dla radiostuchaczy 

zwiedzą w najbliższą niedzielę 18 grudnia 

Wystawę Pamiątek Samoobrony Litwy 1 Bia 

łorusi w gmachu Biblioteki im. Wróblew- 

skich 

Zbiórka o godz. 11 obok wieży Świętojań 
skiej. Wstęp bezpłatny. 

Na Go chonią na Wifeńsretyźnie 
Wykaz zachorowań i zgonów na. choroby 

zakaźne i inne występujące nagminnie na 

terenie woj. wileńskiego za czas od 4 grud 

nia do 10 grudnia br.: šo 

jaglica — 74 wypadki, gružlica:19(w tym 
t zgon), błonica — 15 (wtym 2 zgony), odra 

— 21 wyp. róża — ® wyp. grztusiee — 9, 
płonica — 8, dur brzuszny —'5 (tym 1 

zgon), ospówka — 5,pókąsania przez zwie 

rzęta chore — 3, świnka — 2, grypa — 1, 
dur plamisty —lł $   

W związku ze zmianką w „Kurjerze Wi 

leńskim* Nr 343/4661 z dnia 14 grudnia o 

pożarze motorowego młyna w Raduniu, pro 

simy o następujące sprostowanie. Prawdą 

jest, że szkody z powodu pożaru w naszym 

zakładzie wynoszą złotych 25.000; natomiasi 

naprawdziwa jest podana kwota asekuracji 

w wysokości 48.000 zł. Motorownia i wszeł 

kie znajdujące sę w niej maszyny były ubez 

pieczone na 4.800 zł. (Nr polisy 51130 Towa 

rzystwo „Generati"). Dziękujemy z góry. 

M. i S. Dolińscy. 

AAAAAŁAAAAAAAAKAŁAAASŁAŁA 

Książka kształci, bawi, rozwijć 

Czytelnia. Nowości 
OSTATNIE NOWOŚCI 

Lektura szkolna — Beletrystyka — 

Naukowe — Wysyłka na prowincję 

Czynna od 11 do 18. 

Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł 
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Wvst:wa otwarta 

tvi*o do niedzieli 

Komitet Obchodu 20-lecia Samo- 
obrony Litwy i Białorusi przypomina, 
że Wystawa Pamiątek Samoobrony 
Litwy i Białorusi, mieszcząca się w lo 
kalu Państwowej Biblioteki im. Wrób 
lewskich zostanie zamknięta w dniu 
18 bm. tj. w niedzielę o godz. 15. 

wiecrór 

Polska - Turecki 
Staraniem Pocztowega Przysposobie- 

nia Wojskowego i przy współudziale Ko- 
ła Turkologów Sł. Szkoły Nauk Politycz- 
hych w*Wilnie odbędzie się dziś w sali 
Świetlicy PPW (ul. Dominikańska 15) Mie- 
czór Polsko-Turecki. Wstęp za zaprosze- 
niami, Początek o godz. 20. 

Szkoła i wojsko 
Szkoła powszechna w Nieświeżu urządzi- 

ła przedstawienie dla żołnierzy - ułanów 

miejscowego garnizonu, które się odbyło w 

świetlicy. 

Szkoła powszechna w Nieświeżu pozosta 

ję od dawna w serdecznych stosunkach » 

wojskiem. Rok rocznie wojsko zaprasza na 

wigilię, Wielkanoc, i święta pułkowe mło- 

dzież szkół powszechnych, która się odwza- 

jemnia przystrajaniem choinek dla żołn'e- 

rzy i częstymi popisami na scenie šwietlico 

wej w ciągu roku szkolnego. 

Wiadomości radliowt 
CO SIĘ DZIEJE W WILNIE 

Prof. Mieczysław Limanowski wygłosi w 

niedzielę 18 grudnia o godz. 13 płomienną, 

jak zwykle, opowieść o tym, co się dzieje 

w Wilnie. 

„SEN ZIMOWY ZWIERZĄT*. 

W niedzielę o godz. 14.40 Rozgłośnia Wi 

leńska nada z cyklu „W świecie przyrody” | 

interesującą pogadankę p. Ireny Wołkowie 

kiej „Sen zimowy zwierząt”. 

DAWNA RRMI.. POLSKA. 

Wzrost zbrojeń, który przemienił się dziś 
w zawrotny wyścig istniał już w wieku 

VVII Prusy. Austria i RoRsja, najbliżsi na 

si sąsiedzi, żyły pod znakiem wciąż rosną 

cych zrojeń. A Polska tymczasem za Sasów 

ograniczyła sswoją armię do 17.000, dopiero 

w czasach stanisławowskich zaczęło rodzić 

się zrozumienie groźnej sytuacji. Zaczęto ro. 

zumieć, że prawdziwy pokój i wolność mo 

gą istnieć tyłko w cieniu miecza. Dr. Włady 

sław Arcimowicz opowie w ńiedzielę 18 grud 

nia o godz. 15.20 o „Armit polskiej w cza 

sach stanisławowskich*. 
  

RADIO 
SOBOTA, dnia 17 grudnia 1938 roku. 

6.57 Pieśń. 7.00 Dziennik poranny. 7.15 

Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla szkół. 8.16 

Program na dzisiaj. 8.15 Muzyka poranna 

8.50 Czytanki wiejskie: „Wspomnienie z Ma: 

ripozy“ — opowiadanie H. Sienkiewicza (1o- 

kończenie). 9.00 Przerwa. 11.00 Audycja 11a 

szkół. 11.25 Koncert solistów. 1157 Sygnał 

czasu 1 hejnał. 12.03 Wiadomości z miasta 

i prowincji. 13.05 Małą skrzyneczkę dla dzie 

с wiejskich prowadzi Ciocia Hala. 1320 

„Młodzież wiejska z Oran* — audycja mu: 

zyczno-słowna. 13.35 Muzyka operowa. 14.00 

Przerwa. 1500 „Jak to sobie wyobrażasz — 

słuchowisko dia dzieci: 15.30. Muzyka oba 

dowa. 16.00 Dziennik południowy. 16.08: W:ą 

domości gospodarcze. 16.20 Kronika literac. 

ka. 16.35 Recital wiolórczelowy. 17.05 Nasze 

sprawy: „Czym są dla nas uznania“ — ga- 

węda. 17.20 Z piešnią i tafcem przež Cen: 

tralny Okręg Przemysłowy — audycja mu- 

zyczna. 1800 Wileńskie waidomości sportu 

we. 18.05 Sobótka speakera — zapowiad* 

Lesh Beynar. 18.30 Audycja dla Polaków z» 

granicą. 19.15 Jutro znów niedziela — kon 

cert rozrywkowy. 20.35 Audycje informacyj 

ne. 21.00 „Damy i huzary“ — opera komicz 

na w 3 aktach. 2255 Rezerwa programowa. 

23.00 Ostatnie wiadomości i komunikaty 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Dziś premiera „Sędziego z Zalamei* — 

w Teatrze na oPhułance! Dziś, w sobotę dn. 

17 grudnia o godz. 20 w Teatrze Miejskim 

premiera jednej z najlepszych komedii Cal- 

derona de la Barca „Sędzia z Zalamei“ w 

przekładzie poetyckim Edwarda Porębowi: 

cza. Będzie to premiera tej komedii Caldera 

na w Polsce, ponieważ do tej pory wysta! 

wiono jedynie fragmenty. Inscenizację sztuki 

przygotował Dyr. Kielanowski zarazem re- 

tyser sztuki. „Sędzia z Zalamei* to barwne 

widowisko w VVI w. z jej zwyczajami i ludz 

kimi typami. Intryga sztuki ukaże widzowi 

pełną godności postać wieśniaka kastylskie 

go, walczącego o swój honor i cześć swej 

córki, odważnego w walce z hiszpańskimi 

hildagami, któremu sam krół  ostatecznia 

przyznaje rację. Na tle tej walki odżyją nie 

śmiertelne typy komedii dellarte z Żołnie 

rzem - Samochwałem na czele. Wystawienie 

tej sztuki będzie próbą wskrzeseznia przed 

oczyma współczesnego widza teatru rene- 

sansowego w jego ówczesnej formie wraz ze 

sztuką aktorską tej epoki. fłustrację muzycz 

ną, opartą na oryginalnych motywach hisz 

pańskich skomponował prof. T. Szeligowski, 

— Jutro, w niedzielę dnia 18 grudnia o 

godz. 20 powtórzenie „Sędziego z Zalamei“, 

jbRięskszewiczaaneo* fgwm bm bm m mbhb 

— „МамеПа“ — na popołudniówee nie- 

dzielnej! lutro, w niedzielę dnia 14 grudn'a 

o godz. 16 przedstawienie popołudniowe wy 

pełni sztuka Keith Wynter „Mariella". Ceny 

popularne. 

— Uwaga! Jednocześnie z premierą „Sę: 

dziego z Zalamei* — 17 grudnia zostanie 

otwrta we foyer teatru „Wystawa młodych 

grafików wileńskich*. Udział biorą: Doba: 

rykówna, Czuryło, Dobrzyński, Fiodorw G'n 

tyłłówna, Hryniewicki, Januszkiewiczówna, 

Kortóna, Kosmulski, Kuczyński, Milewska, 

Regińska, Rogiński, Romanowicz, Romano< 

wiczowa, Siewruk, Wróblewska, Żukowska. 

Żukowski; razem 19 autorów, 66 prac Wy 

stawa daje przegląd najlepszych sił, które 

wyszły z Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk 

Pięknych USB i stanowi jednocześnie okazję 

dla wilnian zaopatrzenia się w prawdziwie 

artystyczny prezent na gwiazdkę. Zamówie 

nia należy kierować do administracji teatru, 

tel, 9-45, lub do SPAW, Portowa 4 m. 8. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Występy Janiny Kulczyckiej. Dziś no 

woczesna operetka Langa „Król na jedną 

noe*, poruszająca w sposób dowcipny aktu 

alne tematy polityczne. 

— Jutrzejsza popołudniówka. W niedzię 

lę'o godz. 4 m. 15 po cenach propagando+ 

wych grana będzie przepiękna operetka Goet 

za „Adrienne“, 

TSRS TADA SNS 

Kto pali „PEASKIE“ 
winien spróboweć 

„PŁASKIE EXTRA”, 
pozostanie przy nich. 

  

     

     

ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „MIGRENO-NERVOSIN" 
TYLKO W NOWEM OPAKOWANIU 

To REBKACH HIGIENICZNYCH.  



® 

Kurjer Sportowy 

Dziś otwarcie Ślizgawki 
Wyjątkowo: wcześnie w tym roku na- 

siępuje otwarcie ślizgawki w Parku Spor- 
towym Młodzieży Szkolnej. 

Ta reprezentacyjna ślizgawka wzoro- 
wo. prowadzona przez dyr. Kazimierza 
Andrzejewskiego jest w okresie zimowych 
miesięcy terenem propagandy soprłu łyż- 

wiarskiego i hokejowego. 
Tak wczesne otwarcie ślizgawki świad. 

czy o doskonałej organizacji. 
Hoxeiści nasi będą mogli rozpocząć 

już treningi i szykować się do elimina- 
cyjnych zawodów o mistrzostwo Polski. 

Mir Mierzejewski prezesem narciarzy 
Na walnym nadzwyczajnym zebraniu 

Wil. Okr. Zw. arciarskiego dokonono wy- 
boru prezesa n» miejsce płk Janickiego, 
który przeniesiony  zosłał służbowo z 
Wilna. 

Prezesem narciarzy wileńskich został 
M DOE WSW EN 

CASINO] @2 
i Robert TAYLOFR 
w wspaniałym sukcesie filmowy n 

2) Najpiękniejsza 
komedia muzyczna 

  

  

Dziś początek o godz. 2-ej 

p 
a 

P: r-ątek O godz. 2-ei. 

działacz sportowy i ceniony teoretyk — 
mjr Czesław Mierzejewski. Znany on jest 
w sporcie z licznie organizowannych im- 
prez narciarskich. 

Wybór jest trafny. 

  

Wznow'enie'l! P-dwóiny proa'"m: 

Creta GAPB O 
„DAMA KAMELIOWA" 

Swiat się śmieje Porodukcja „Sowxino* 

Sala dobrze ogrzana 
    

Najpiękniejszy film sezonu. Helson EDDY 

(partner Jeannette Macdonald) w nowym swym sukcesie 

|» ROSALIIEŚ .....: 

HELIOS | UWAGA! {) Nazw 

„PANNHAEUSER” 

  

1a atrakcia 

w wykonaniu eleańtycznej ameryka*skiej orkiestry filnzrmonicznej 

= £ ggn<< ь »,ŻÓŚĆe ciemie noże: 
  

Chrześcijańskie kino Dziś, Fi'm rełen tragi nych konfliktów i beztroskiego humoru 

  

ŚWIATOWO| SZESNASTOLATKA 
Na czele rekrd. obsady: LIL DAGOVER, Sabine Peters, Karl Schoenbeck i Hans Richter 

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

KI NO 

Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
" Wiwulskieqo 2 

Najsłodsza dziew- 
R na świecie Deanna EDuns*lo im 

i naisłunn'eiszv Tvr:cen* Lespołd Stokowski w kapitalnej komedii 

„ICH STU I ONA JEDNA" 
"adprogram: DODATKI. Pocz. seans codz.'0 g. 4, w święta o 2 pp 
  

Dziś, OGNISKO | Fantastyczne dzieje, zaczerpnięte z prawdziwego życia 

Nawrócony grzesznik 
W rolach głównych: Edward 6. Robinson, Jane Bryan, Allen Jenkis i inni 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI Poz. ssans. 0 4-ej, w niedz. św. o Ż-ej. 
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RADIO „TELEFUNKEN“ 
Najnowsze superheterodyny bateryjnė 
przystosowane do potrzeb wsi i małych 

Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 

miasteczek — poleca 

Mitropolitański 
2-80     

Nowootwarta Chrześcijańska 

Spółdzielnia Meblowa 

„OLZA 
z odpowiedziałnością udziałami: 

Wilno, Bosaczkowa 3—20 

poleca wielki wybór. mebli własnych 

warsztatów oraz przyjmuja wszelkie 

zamówienia wchodzące w zakres ro- 

bót stolarskich i tapicerskich.     
  

ELEKTROTECHNICZN. i RO ERÓW 

A. BARTNICKI 
' Wilno, ul. Wielka 48 

poleca: żyrandole, lampy biurowe, że- 
iazka do prasowania. kuchenki i im 
bryki e!ektryczne. Sprzęt radiotech- 
niczny i baterie anodowe. Wielki wy» 
bór kryształków i głośników do detek- 
tora. 

| SKLEP ARTYKUŁÓW RADIOWYCH, 

SGS| Komplety żarówek na choinki 

    

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

LOKALE 
WYVYYVYVY 

POKÓJ z niekrępującym wejściem ze 
wszystkimi wygodami, ewentualnie z obiada 
mi, do wynajęcia od .15 grudnia. Oglądać 
codziennie od 15 do 17 — ulica Jakuba Ja- 

sińskiego.   

AAALKAAAAAAAAA 

Handel i Przemysł 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYTYYTY 

Na gwiazdkę: SUKNIE, GARSONKI, blu- 

zeczki, szlafroczki, spódniczki, pidżamy. — 

W. NOWICKI, Wilno, Wielka 30, tel, 30-08. 

Rabat gwiazdkowy. 

  

"UD R 

"wyTr"-"YTYYTYYYVYVYTYVYYY" 

POSZUKUJĘ 10 wspólników z kapitałem 
po 3.000 zł. Oferty do Administracji 
„Kurjera Wileūskiego“ pod „Praca“, 

      

BIURO POŚREDNICTWA PRACY przy 
Wileńsko - Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej 
ogłasza konkurs na stanowisko lekarza re- 
jonowego w Krzywicach. Bliższe informac 
je i składanie podań w Kancelarii Izby (Dą 
browskiego 10-2) w terminie do dnia 31 
bm. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 

Kupno i sprzedaż 
TYYVYYVYTY""P""yv"v" vvv7? 

  

SPRZEDAJE SIĘ meble: pokój stołowy i 

gabinet, Ul 3 Maja 15—1; * 

  

  

POLICYJNE FUTRO (oficzrskie) zupełnie 

nowe sprzedaje krawiec okazyjnie. Ul. Nie 

miecka 5 m. 27 w podwórzu za drugą bra 

mą.   

„KURIEK“ (4664). - 

Posiedzenie Komis'i Nadaw- 
czej nacrrdy nublicystycznei 

Dorocznym zwyczajem, odbędzie się w 

dniu 19 bm. o godz. 10 w lokalu Państwo- 

wego Urzędu WF i PW, posiedzenie Komisji 

Nadawczej, która zdecyduje o nadaniu nag 

rody publistycznej PUWF za rok 1938, 

Terminarz finałowych sootkań 
boksers ich o drużynowe 

m'strzostwa Polski 
Terminarz spotkań w grupie finałowej o 

drużynowe mistrzostwo Polski w boksie 

przedstawia się jak następuje (na pierw- 

szym miejscu — gospodarze). 

17 bm. HPG — Goplania. 

18 bm. Lechia — Warta. 

8 stycznia HPC — Lechna i Goplania — 

Warta. 

21 stycznia HCP — Warta i Goplania — 

Lechia. 

5 lutego Goplanta — HCP i Warta — 

Lehia. 

26 lutego Lechia — HCP i Warta — Ga 
plania. 

12 marca Warta — HCP i Lechia — Go 
plania. 

Przed meczem bakserskim 
Polska — Szwecia 

Zarząd P. Z. B. zajmował się ostatnio 
przygotowaniami do najbliższych międzypań 

stwowych spotkań bokserskich, a w szczegól 

ności do meczu Polska — Szwecja, który od 

będzie sę w Sztokholmie 15 stycznia. 

W meczu tym, który będzie trzecim spot 

kaniem obu reprezentacyj, Polacy wystąpią 

w składzie: 

Rothole, Koziołek, Czortek, Kowalski. 

Kolczyński, Pisarski, Szymura i Piłat. Zmia 
ny w tej reprezentacji są jednak możliwe, 

gdyż P. Z. B. badać będzie formę niektórych 

zawodników w najbliższych meczach, m. in. 
Poznań — Berlin itp. 

Skład reprezentacji Polski przeciwko Hoa 

landii ustalony będzie później. 

Nowinki radiowe 

Praca Komitetu 
Radiofon zacji Kralu 
Rozpowszechnienie Radia pod hasłem 

„Uniwersytet Ludowy* w każdej chacie jest 

jednym z najważniejszych zagadnień społe- 

cznych Polski. Zamietzając poświęcić parę 

„nowinek* dzirłałności Komitetu, na które 

go czele, jeżeli chodzi o Wilno, stoi znany 

działacz społeczny senator Dobaczewski, pra 

gniemy podkreślić ogólnopolski charakter in 

stytucji. 

Niema prawie zakątka na Ziemiach Rzpit 

gdzie by nie dotarła działalność Komitetu. 

Propaganda radia i radiofonizacja świetlic. 

Dostarczanie aparatów szkołom. Korespon 

dencja z radioabonentami, należącymi nie- 

raz do najuboższej kategorii słuchaczy. Wre- 

szcie wszelkiego rodzaju inicjatywy w zakre 

sie ulepszania i posuwania naprzód wiel 

kiego dzieła radiofomzacji Polski, oto na 

turalne zadania Komitetu. 

Miejmy nadzieję, że z kolei na warszta 

cie SKR stanie sprawa i tanich odbiorników 

Drożyzna lamp oto największa zapora na 

drodze, do taniego odbiornika. Prasa pol 

ska prowadzi już oddawna kampanię o tani 

odbiornik lampowy. Hydra spekulacji lam 

pami radiowymi nie jest jednak dostatecz 

nie zgnębiona. 

Zwłaszcza dla Ziem Wschodnich wszyst 

kie akcje prowadzone przez SKR posiadają 

znaczenie podwójne. Przy naszych przestrza 

niach w naszym klimacie jeden odbiornik 

radiowy nie pownien być zbyt odległy od 

drugiego. Radiofonizacja powinna objąć 

wszystkie komórki życia społecznego. L 

"P>: 

  

WINA, WÓDKI, towary kolonialno- 

spożywcze. Duży wybór broni, amu- 

 nieji i artykułów sportowych poleca 

Spółka Chrześci' ańska 

A" „EKONOM 
Baranowicze, :zeptyckiego 50, tel. 97 

    

sz 

т 

MIÓD, SERY, GRZYBY I ZAJĄCE 

nabywa w każ:iej ilości 

p!acąc najwyższe ceny 

Spółka Chrze*ci'ańska 

„EKONOMIA“ 
ė Bzranowicze, Szeptyc iego 50, tel. 97   

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie . 

z dnia 16 grudnia 1938 r. 
Ceny za towar średniej handlowej ja- 

<ośel, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor 
asinej taryfie przewozowej (len za 1000 ką 
-co wag, st, zał;) Ziemiopłody — w ładun 
«ach wagonowych, mąka I otręby—w mnie|- 

zych ilościach. W złotych : 
yto I stand, 696 g/l 14.25 14.75 
„106 0 1375 14.25 

'szenica I „ 748 „ 19.— 19,50 

„M. (0685 185  19— 

łeczmień I „678/673, (kasz.) — + 

s 2,1 609 1559 
GREY a: (past) 14.50 15, 

wies 1 A e 1475. 15.75 
+ G > 3 1350 14.75 

3ruka w 63051 17.75 1825 

+ 610 „ 17.25 17.75 
walca żytnia gat, I 0—30% 2975 30.7 

. ° „ I 0—55% 27— 27.7 

dia „ Il 50—65% 4 - = 
. „  rśzowa do 95% 20.25 21.25 

4ąka pszen. gat, I 0—50% 37— 38— 
а ООО AO ES 
e. „I 50—60%  30.—' 30.75 
э » - ILA 50-65% — — 
w w 06, 1IL651-70% 1875 19.75 
5) „  pastewna 15. — 15.50 

„ Zlemniaczana „Superior“ 3350 34.— 

. 3 „Prima“  32— 32.50 
Otręby żytnie przem stand. 950 10— 
Atreby pszen. śred. przem.stand. 10.— 10 50 
Wyka 17— 17.50 
Łubin niebieski 9.— 950 

Siemie Iniane b. 90% f-c0 w. s.7. 46.25 47.— 
Len trzepany Wołożyn 1580.— 1670.— 

& ® Horodziej 1800.— 1930.— 

» 4 Traby 1'8).— 1620.— 

5 5 Miory 1280.— 1320.— 

Len czesany Horodziej 2160,— 2*00— 

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

„ . Wołożyn 820.— — 860.— 

Ceny nabiału i jaj 
Oddział wileński Zw. Spółdzielni 

Mleczarskich i Jajczarskich notowa! 
16. XII. następujące ceny nabiału 
i jaj w złotych: 

Masło za 1 kg: hurt: detal 

wyborowe 3.70 4.00 
stołowe 3.60 3.90 
solone 3.00 3.20 

Sery za 1 kg: hurt  detal 
edamski czerwony 2.30 2.60 
edamski żółty 1.90 2.20 
litewski 1.75 2.00 

Jaja 1 kg 2.40 2.60 

Ceny żywca i mięsa 
w Wilnie 

Notowania Tymczas. Komisji Notowań Cen 
Cena loco Targowisko 1 Rzeźnia w dn. 

16.XII, 1938 r. w złotych ew. groszach 

Żywiec za 1 kg żywej wagi: 

I gat. TI gat. III gat. 

Stadniki ‹ 0.50—0,55 0.40—0.45 0.30—0.35 
Krowy 0.50—0.55 0.40—0.45 0,30—0.35 
Cielęta 060—0.70 — = 
Owce — — — 

Trzoda chl. 0.95—1.C5 0.90—0.95 0.80—0.85 
Mlęso w hurcie miejscowego uboju: 

I gar. II gat. III gat. 
Wolowina 0.85—095 0.75—0.85 0.65—0.75 
Cielęcina 0.85—0 95 = 

Wieprzow. 1.20—1.25 1.15—1.20 1.10—1,15 
Baranina — = = 

Skóry surowe: 
Bydłęce za 1 kg 0.60—0.70 
Cielęce za 1 sztukę 3.50—4,00 

Owcze > = 

„AKAAAAAADAAAAAAGALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I 

„„BARANOWICKIE 
VYVVYVYVYTVYTVVVVVYVY 

FIRMA ROŽNOWSKI i KARAS, Barano- 
wicze, Nowogródzka 4, tel. 141. Poleca naj 

lepszy prezent na gwiazdkę, radioodbiorn'« 
„Echo“, względnie „Elektrit“, 

  

  

POZNAŃSKI DOM GALANTERII, Bara. 
nowicze, Szeptyckiego 31, tel. 248. Praktycz- 
ne podarki gwiazdkowe. 
——————— 

DWA DUŻE, NOWOCZESNE SKLEPY 
do wynajęcia. Baranowicze, ul. Szeptyckie 
go 68-a. Informacje: Mickiewicza 5, sklep 
rowerów. 

  

A/AAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Dziś wielki podwójny program: 
1) Wstrząsający dram. samotnej stud. 

Zawóimiki arm 
2) «spaniały film džunglowy 

Zaginicna džung! 
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Numer akt: Km. 481/37, 

Obwieszczenie 
0 LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Stołpzach 
Józef Dobrzycki mający kaneelarię w Stołp 

cach lokal Sądu Grodzkego na podstawie art. 

676 i 679 KPC podaje do pundicznej wiado : 

mości, że dnia 28 stycznia 1939 r. o godz. 10 

w Sądzie Grodzkim odbędzie się sprzedaż W 

drodze publicznego przetargu należącej do 

dłużniczki spadkobierców Telicji Bułhako 

wej nieruchomości składającej się z gruntów 

obszarem około 85 ha położonej w fol'v. 

Ugły Czarne gminy Derewno nie mającej u 

rządzonej księgi hipotecznej. 

Nieruchomość oszacowaną została na su 4     mę zł 8.000, cena zaś wywołania wynosi zł 

6000. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 

jest złożyć rękojmię w wysokości zł 800 oraz 

zezwolenie władz administracyjnych na pra 

wo nabycia wyżej wymienionej nieruchomoś 

ci. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie | 

albo w takich papierach wartościowych bądź | 

książeczkach wkładowych instytucyj, w któ” 

rych wolno umieszczać fundusze małolet= 

nich. Papiery wartościowe przyjęte będą 
w wartości trzech czwartych części ceny 

giełdowej. @ 

Przy licytacji będą zachowane ustawowó 

warunki łicytacyjne, o ile w dodatkowym pu 

blicznym obwieszczeniu nie będą podane do 

wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszko* 

dą do licytacji i przesądzenia własności na | 

rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby 

te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 

dowodu, że wniosły powództwo o zwo!nie* | 

nie nieruchomości lub jej części od egze* 
kucji, że uzyskały postanowienie właściwego | 

sądu, nakazujące zawieszenie egzekucji. 

W ciągu ostątnich dwóch tygodni przed | 

  

licytacją wolno ogłądać nieruchomość w dni 

powszednie od godziny 8 do 18, akta ząś po* 

stępowanią egzekucyjnego można przeglądać 

w sądzie grodzkim w Stołpcach 

Dnia .14 grudnia 1938 r 

Komornik J. Dobrzyckl 

| BUTY OricERsKIE 
oraz rėžne obuwie 

ELEGANCKIE, MOCNE i TANIO 

TYLKO Z PRĄCO%NI 

W. PUPIAŁŁO 
Wilno, Ostrobramska 25 

ERB 
Ša Lipis aaa 

LEKARZE 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz { 

       
  

  

  

DOKTOR MED. е 
Zygmunt Kudrewicz 

choroby wenery'zne, skórne moczopłciowó 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Par w godń 

od 8—1 i ód 3- - 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne skórne i moczopłciovŚ 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od go 

9—13 i 3—8. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA85 

AKUSZERKI 
WTYTYTYYYYTTYYYYYYTVVYVYTYY 

AKUSZERKA 

Maria Lakmerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiechi 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—?%. róg uk 

3-gu Maja obok Sądu. 
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AKUSZERKA 

Smiažowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, P' pie 
gćw, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszcz” 
2 bioder i brzucha, kremy odmł. dzającz, 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny pr7%* 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1. 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elektryzacja. UI. Grod“ 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

ŁA LAAAAAAAAAAASGAMAAA AAS AAA AA a ZADNA BAĆ | 

Kino-Teatr „PAN” 
w Baranowiczach 

i Dziś — wielki film, w'elkiego DA 

4 

2 

    
   

   

    

dzieło genialneqo Maska Twaina p. t 

PRZYGODY 
Tomka Sawyera 

W roli gł. genialny Tommy KELLY 
TYTYTYYVYPVYYYVVVY"VYVYVYVVVYYTYVYYYYV' 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Centrala. 

  

   

Wilno 1 

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

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

Drukarnia: tel. 3-40, PE jez ed nie zwraca. 

Sydaicwo zKuójćr 3 Wileński 

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

Przedstawicieistwa: Kleck, 

   

    

Sp. z 0. 0, 

Nieśwież, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- 
no — 3 Maja 6, Suwałki — Emili Plater 44, 
Równe—3 Maja 13, AMC o 9/1 

Druk, „Znicz*, Wilno, ul, Bisk, „Baa 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszenietn do 

domu w kraju —3 zł.. za grani- 

cą 6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50. na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani agencji zł. 2.50 

Słonim, 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gi, drobne 10 gr za wyraz, Najinniesze ogłoszenie drobne liczymy ża 10 stów. Wy!* 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przy: yjmuje KA 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kron, 
redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednosz, paltowy. Do tych cen dolicza się za ogłos | 
nia cyfrowe tabelaryczne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-lamotej 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrz 

toe? sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogło5 i 
nia są przyjmowane w godz, 9,30 — 16.30 

KRAZY DERCOS OCZS 
durskiego 4, tel. 3-40 tocz, u E. Kotlarewskiego, Wileńska 13 

1 17 — 20. 

Redaktor ZBIGNIEW CIEŚLIK 

 


