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To już jest taka mentalność róż- 
nych panów z Warszawy i innych kra 
jów gdzie kultura, dobrobyt i w ogóle. 
Mentalność tę tak scharakteryzowa- 
ła niedawno „Gospodarka Narodowa'': 

„Niektórzy sądzą, że domaganie się 
ferenów ekspansji gospodarczej  iest 
zupełnie zbyteczne, bo kolonie mamy 
w granicach własnego państwa, bliziut 

ko. Wystarczy wsiąść do pociągu | po- 
jechać do Baranowicz, do Pińska czy 
Łucka. 

Przyjeżdża sobie człowiek na kre- 
sy, wychyla głowę przez okno pociągu 
by się nasycić ładnym widokiem, a tu 
nagle tubylcy z dzidami, z tarczami wy- 

-  skakują zza krzaków I robią człowie- 
komi „pik, pik”. Tak. Na Kresach — 
niebezpiecznie, tubylcy znałdują się 
Jak wiadomo w stanie półdzikim, a po- 
za tym w ogóle mają bardzo niedobre 
cechy charakteru, są źli, a na podnie- 
bieniach posiadają czarne plamy, Gdy 
ujrzą z dałeka człowieka, odzianego w 
spodnie „galifė“ i w korkowy pas 1 
„Old England“ (w stroje te ubierają 
się zwykle. lewiatańczycy w czasie po- 
dróży na nasze kolonie, fj. na Kresy 
Wschodniej, rzucają się natychmiast na 
niego I robią mu coś w rodzaju hara- 

kiri. -To też z Kresami trzęba być bar- 

dzo ostrożnym! Niebezpieczny to kraj, 

pełen tajemniczości: i niespodzianek, o: 
niezwykle zagadkowym. terenie, niedo- 
stępny dla człowieka cywilizowanego. 
Sam pan „namiestnik — gienierał gu- 
blernator" — nie zawsze sobłe może z 
fubyłcami poradzić. Tacy są nieznośni!” 

A teraz obrazek „z życia”, 

Byłem przypadkiem na zebraniu, 
poświęconym „organizacji zwiększe- 
nia konsumcji na ziemiach wschod- 
nich*. Różni panowie roztkliwiali się 
ile to ma potrzeb rolnik tutejszy, co 
kupuje, że narzędzia, że ubranie, że 
rowery, że radio, że książki, że... że... 
że... Ale był na tymże zebraniu czło- 
wiek, który znał teren. Wymienił tra- 
dycyjnie cztery artykuły: wódka, ma 
chorka, sól, nafta oraz jeszcze jeden 
> charakterystyczny — błyskot- 

* 

Tak jest — blyskotki. Taniutka ga 
lanteria, krawaciki i kolnierzyki, bro 
szki klamry, pieršcionki i papierošni- 
ce. Bo — udowadniał — wieś nasza 
potrzebuje czegoś ekstra, czeboś, co 
jej się podoba, nie stać ją zresztą na 
większe zakupy — więc pierścionek z 
brylantem za 30 groszy, krawat za 45 
czy wstążka do kapelusza za 50. Taka 
jest konsumcja naszej wsi — wódka, 
tytoń, błyskotki. Całkiem jak w dzie- 
wiczej Afryce. 

Ale przecie wiemy z wykształcenia, 
tj. czytanych powieści podróżniczych, 
że kupcy na Wybrzeżu Kości Słonio- 
wej i Złotym sprzedawali również Mu 
rzynom noże, siekiery, gwoździe, drut 
1 że były to przedmioty najbardziej po 
żądane. Czyż nasi Murzyni nie mogli- 
by również kupować takich rzeczy? 

Oczywiście, że mnie nie obchodzi to 
plemię o czarnych podniebieniach, a- 
le chodzi mi o owych panów z Warsza 
wy czy Katowic. A oto czytam w pra- 
sie gospodarczej coraz częściej, że ist- 
nieją pewne trudności w dostosowaniu 
organizmu gospodarczego Śląska Zaol 
ziańskiego do organizmu całego kraju. 

(Dokończenie na str. 2), 
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Franco oskarża dyplomatę angielskiego 

o akcje szpiegowską 
BURGOS (Pat). 

spraw zaranicznych rządu 
Franco ogłosiło w środę wieczorem 
komunikat urzędowy w sprawie wy- 
krycia w bagażu wieekonsula brytyj 
skiego w San Sehastian materiałów 
kompromitujących. 

„Komunikat ten głosi, że narodowa 
służba wywiadowcza wykryła w wor 

ku pocztowym, wysłanym przez wice 
konsula ansielskiego w San Sebastian 

„I wiezionym przez wieekonsula Goad 

mana dnkumentfv nrzeznaczone nie- 
watpliwie dla poinformowania nie- 

przviaciela © zamierzonych  dziala- 
niach woiennych. 

„ Znaleziono również wiekszą sumę 

pieniędzy hiszpańskich. która nie 20 

Ministerstwo | stała zgłoszona w urzędzie dewizo- 
generała | wym. Śledztwo pozwala przypuszczać 

Istnienie eałego systemu szpiegowskie 
go, posługującego się samochodem, w 
którym wykryto wspomniane materia 
ły. Śledztwo toczy się nadal. 

Przedstawiciel dxnlomatyczny 
Wielkiej Brytanii wyraził życzenie wy 

jašnienia snrawy i ułatwień i ze swej 
Strony nracv włodz hisznańskich. 

PARYŻ (Poł). Kontvnentalne wy- 
danie „Daily Mail< donosi, że w zwie? 

kn z wykryciem na sraniev hisznań 
skiej w waWzie wieckansr'a brytvi 
skiasg w San SchąsHan- Ginodmana 
dokumentów stanowiacych taiemni- 
ce woiskowe nowstańeńw. aresztowa 
ne 2 osoby z personelu ttoodmana: 

Francuza i młodą Hiszpankę. 
Policja polityczna rządu w Burgos 

aresztowała również J. Ratenbury, 
przydzielonego do delegacji sir Ro- 
berta Hodgsona w Burgos oraz jegu 

żonę. 

Donoszą dalej, że wskutek wykry 

cia spisku w Rurgos aresztowano о- 
koło 1000 osób. 

LONNYN (Pat). Reuter donosi z 
Rnr"ne. iż w San Sebastian i prowin 

cii Guinuzeoa dokonano Feznvch a- 
resztowań w zwiozku z wykryciem a 
fory sznierowskiej na sraniey. Mie 

dzv inn. aresztowano iefneso z urzed 
ników konsm'afn hrytyiskiado w San 
Sahnetinn, nhywatala PFieznańskiecn, 

Aresztowano sa na niiey. 
    

Humor premiera Daladier 
PARYŻ (Pat). Rząd Daladiera 

orzebrnął szczęśliwie, lecz z dużym 
*trudem przez najtrudniejszy momen! 

debaty budżetowej. 
Głosowanie przynio.ło rządowi Da 

!adiera tylko 7 głosów większości, 
mianowicie za nolityką finansową rzą 
du wypowiedziało się 291 deputowa 
nych, przeciw zaś 184, przy czym 34 
leputowanych powstrzymało się od 
głosowania. 
Po obliczeniu wyników głosowa- 

*nia, gdy w kułuarach Izby rozeszła 
się właśnie wiadomość o tym, iż rząd 
otrzymał tvlkn 7 głosów większości 

premier Daladier, który przechodził 
właśnie korytarzami oświadczył z uś 
miechem dziennikarzom: „Jest to 0 
3 głosów za dużo, bo gdybym otrzy- 
mał tylko 1 słos wiekszości to bym I 
tak nozostał nrzy władzy”. 

Uchwalenie przez Izbę art. 2 usta 

wy finansowej likwiduje dla rządu 
najbardziej drażliwa sprawę z całe! 
dystr=fi budżetowei. 

Obsiżaw'e wła wyiazdowych 
dla obywateli Krain Fłainedzkteco 

KOWNO (Pat). Rada Ministrów posta- 
nowiła ostatnio, że opłata za wizę wyjaz 
dową dla mieszkańców kraju kłajpedzkie- 
go będzie wynosiła 150 litów. Jest to u- 

stępstwo na rzecz mieszkańców Kraju Kłaj 
pedzkiego, którzy domagali się obniżenia 
kosztów wyjazdu za granicę a zwłaszcza 
do Rzeszy. Za obniżką opłat wizowych 
wypowiedział się ostatnio również rządo- 
wy „Baltischer Beobachter“. 

Naležy zaznaczyč, že w Litwie istnie- 
ją oprócz paszportów zagranicznych rów 

nież tzw. wizy wyjazdowe, 

Atoja ra znies'en em nbojń 
rytnalneco W Litw o 

KOWNO (Pat). Odbył się tu zjazd le 
karzy miejskich i powiałowych, który jed- 
nogłośnie aprobował wręczony rządowi 
przez Tow. Opieki nad Zwierzęłami me- 
moriał w sprawie zniesienia uboju rytual 
nego. 

Litewski statek 
w opresji 

GDAŃSK (Pat). Holowniki gdańskie ra 
fowały ubiegłej nocy pomiędzy Stolpmu- 
ende a Łebą stałek litewski „Paneverys” 
Bałtyckiej Kampanii Transportowej w 
Kłajpedzie, który znalazł się z powodu bu 
rzy w opresji nie mogąc dotrzeć do Gdy 
ni. Obecnie statek jest w drodze do por- 

fu gdańskiego. 
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do"ona'a nanadu na nolsk'ch no'iciantūw 
KATOWICE (Pat). Wczoraj o godzinie | Warwasa I w głowę I nogi post. Karola 

18 ze strony bojówek czeskich dokonano 

nowego akiu terrorystycznego na terenie 

gm. Dziećmorowice w pow. frysztadzkim. 

Mianowicie na dwóch posterunkowych 

wychodzących z lokalu posterunku rzuco 

no.granat zaczepny, któćy ekłplodująć cię 

żko ranił w brzuch I serce post. Karola 

Gnizę, 

Ciężko rannych posterunkowych prze 

wlezlono natychmiast do szpifała w Or- 

łowej. 

Główna Komenda policji wydała nstre 

zarządzenie celem przeprowadzenia do: 
chodzeń. Akcja trwa. 

_ Pierwsze jaskółki... 
Włechy wyrzu:ity Francuza — przedstawiciela towarzystw 

autorskich, Francja wyrzuciła Włocha 

PARYŻ (Pat). Jak donosi „Excel- | rząd francuski postanowił wydalić z 
sior*, rząd włoski zarządził wydale- 

nie Francuza Amanuella Audisio, któ 
ry od 10 łat był w Rzymie przedsta 
wicielem dwóch stowarzyszeń auto- 
rów i kompozytorów dramatycznych 

W odpowiedzi na to zarządzenie 

Francji Hugona Cheraldi, paryskiego 
przedstawiciela stowarzyszenia włos- 
kich autorów dramatycznych i dyrek 
tora dziennika faszystowskiego „Ita 
lia Nuova“, 

Po formalnej rzezi bażantów 
- min. Ciano wraca do Rzymu 

BUDAPESZT (Pat). Minister spraw zag 
ranicznych Włoch, hr. Ciano spędził dzień 
wczorajszy w Mezoehegyes na południu 
Węgier, gdzie w wielkim majątku państ- 
wowym odbyło się polowanie, w którym 
wzięli udział m, in. regent Horthy i mini 
słer spraw zagranicznych hr. Csaki. Wie- 
czorem goście spacjalnym pociągiem po 
wrócili do Budapesztu, gdzie na dworcu 
nastąpiło serdeczne pożegnanie hr. Ciano 
i jego świty z regenłem i osobistościami 
węgierskimi. Noc goście włoscy spędzili 
w wagonie, a o godz. 7 mi:. 20 odjecha 

li do Rzymu. 
BUDAPESZT (Pat). Włoski minister 

spraw. zagranicznych hr. Ciano zaprosił o- 
sobiście węgierskiego ministra spraw za- 
granicznych hr. Csaky do przybycia do 
Rzymu, 
BUDAPESZT (Pat) W czasie wczo 

rajszego polowania w Mezochegyes u- 
stanowiono rekord światowy, zabito 
bowiem 4.269 par bażantów i zajęcy. 
Hr. Ciano odniósł najpiękniejszy suk 

ces, ustrzelił bowiem przeszło 400 szt. 
Drugie miejsce zajął regent Horthy.   
  

P'qzeb Śp. pu f. 
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KRAKÓW (Pat). Wczoraj przed 
południem w kościele Najśw Panny 
Marii odbyło się nabożeństwo żałob- 
ne za duszę Ś. p. prezesa Polskiej A- 
kademii Umiejętności prof, U. J. dr 
Stanisława. Wróblewskiego, zmarłego 
w Warszawie. 

Po południu z kaplicy na степ!а 
rzu Rakowickim odbył się pogrzeb. 
Kondukt pogrzebowy prowadzony 

był przez ks. metropolitę krakowskie 
go "r Adama Stefana Sapiehę. 

Za trumną zmarłego uczonego po 
stępowali obok rodziny reprezentant 
Pana Prezydenta Rzeczvyposnolitej p. 
minister w. r. i o. p. prof. Wojciech 
Swiętosławski. Uniwersytet Stef. Ra- 
torego w Wilnie reprezentował prof. 
Fr. Bossowski. 

Rar mn a rasrpnie Farem sklepy 
7 (т *а 

CZERNIOWCE (Pat). Według danych 
rumuńskiego Ministerstwa Pracy 1500 
firm żydowskich ukaranych zostało grzyw 
na ną ogólną kwotą 45 milionów lei za 
przekroczenie ustawy o przymusie zatru- 

dniania przepisowej ilości rdzennych Ru 
munów. 

Nowy rzad 
jugosłowiański 
BIAŁOGRÓD (Pat). Skład rządu jugosło- 

wiańskiego przedstawia się jak następuje: 

Premier i min. spr. zagr. — Stojadinowiez, 

mim. komim. — Spahe, min. sprawiedliwoś- 

ci — Simonowiez, min, ošwiaty—Kuzundiez, 
min. op. społ. — Owetkowiez, min. lasów i 
kopalń — Stochowicz, min. finansów — Łe- 
tica, min. bez teki — Dzordzewiez, min. ro- 

bót publ. — Krek, min. bez teki — Kuleno- 

wiez, min. wojny t marynarki — Nediez, 

min. handiu i przem. — Kabalin. min. wy- 
chowania fiz. — Mastrewicz, min. poczt — 
Jowanowicz, min. spr. wewn.—Aczimowicz, 

mim. bez teki — Snoja, min. rolnictwa Stan 

kowicz. 

Za 85 nroc. zniżkowiczów 
zsnłaci ta „reszt”* 

MEDIOLAN (Pat). Z dniem 1 stycznia 
taryły pasażerskie na włoskich kolejach 
państwowych podniesione zostaną o 20 
proc. Komunikat urzędowy, komentując 
to zarządzenie zaznacza, że w obecnej 
chwili prawie 85 proc. podróżnych korzy« 
sła z przeróżnego rodzaju ulg taryfowych. 
Nawet po podwyższeniu stawki będą jesz 
cze znacznie niższe od przedwojennych, 
przeliczonych na papierowe liry. 

Przenidywany przebieg pogody 
w dniu 23 bm. 

Pogoda mroźna i na ogół chmur- 
na, gdzieniegdzie drobne opady Śnież 
ne. Jeszcze dość silne wiatry połud- 
niowó-wschodni i wschodnie, powo 
dujące zamiecie i zawieje. ! 

Konilikt sowiecko-japoński zaostrza się 
Groźba odwołania z Moskwy ambasadora Japonii 

TOKIO (Pat). Min. spr. zagr. Ari | pokrzywdzenie i pomniejszenie u- TOKIO (Pat). Dziennik „Koku- 
min Szimbun* donosi, iż Japonia za- 
mierza odwołać z Moskwy ambasado 
ra Togo, jeśli Związek Sowiecki nie 
udzieli do dnia 24 grudnia zadowala 

jącej odpowiedzi w sprawie konwen 
eji o rybołówstwie. 

  

  

ta oświadczył, że rząd ZSRR nie tył 
ko nie okazał szezerości w sprawie 
zawarcia konwencji o rybołówstwie. 
w której te sprawie rokowania japoń 
sko - sowieckie rozpoczęły się jesz- 
cze 2 lata temu, lecz proponuje układ 

tymczasowy. który oznacza poważne 

      
          

prawnień rybaków japońskich*, 
Komunikat Agencji Domei kończy 

się słowami: „Tak długo, póki ZSRR 
będzie upierał się przy złej woli i nie 
szczerości — Japonia będzie zmuszo 
na do stawienia czoła sytuacji ze zde 
cydowaną determinaeją“. - 
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Polsko-litewski uklad handiowy 
Jak wiadomo polsko-iitwskie rokowa- | 

nia handlowe, rozpoczęte w Kownie pod 

koniec listopada, doprowadziły 22 grud- 
nia do zawarcia układu handlowego, pod 
pisanego ze strony polskiej przez posła 
R. P. w Kownie, ministra Charwała i prze 
wodniczącego delegacji polskiej, radcy 
ekonomicznego MSZ Wszelakiego. 

Ze strony iiłewskiej ukłed został pod 
pisaty przez ministra spraw 'zagranicz- 
nych Urbszysa i przewodniczącego dele 
gacji liiewsxiej Norkaifisa. 

Układ handlowy oparty jest na kla- 
uzuli największego uprzywilejowania. Za- 
N'era on również posłanow'enia dotyczą- 
te m. in. komiwojażerów, świadectw po- 
chodzenia i żeglugi, Układ obejmuie ró 

wnież listę iowarów, przeznaczonych do 

przywozu i wywozu, których plałon prze 

kracza 14 milionów Iłów (14 miln zł.) 

Flande| między obu krajami będzie ztów 

noważony. Plalnošė za towary imnorto 

wane będzie dokonywana w wolnych de 

wizech, 
Poza tymi sprawami układ reguluje sy 

stem wzajemnego  franzyłu I transportu 

towarów polskich drogą wodną i kolejową 

w kierunku porłu Kłajpedy. 

Rokowania odbyły się w atmosferze 

dobrego sasiedztwa i wzajemnego zaufa 

nia. Jest do przewidzenia, że układ han 

dlowy stanie się podstawą dobrych i trwa 
łych stosunków etonomicznych między © 
Nu ksi 

E wiadujemy się nastepujących da- 
Iszych szczegółów umowy: 

Litwa zobowiązuje się nabywąć w Pol- 
sce: żelazo, cement, te spośród tkanin 
jedwabnych, bawełnianych oraz lnianych, 

które w Litwie nie są produkowane, koks, 

xęgiel, cynk, maszyny rolnicze, radio-od 
biorniki, sodę i inne. 

Polska zobowiązuje się w Litwie na- 
bywać: celulozę, stare żelastwo, skóry nie 
wyrobione oraz chromowe, szmały, ryby, 

olej lniany i inne. 

  

KASY 

P. ka 0. 
Ww okresie świątecznym 

Kasy i biura P. K. O. 

w dn. 24, 25 i 26 grudnia   mie będą czynne 
  

  

Ponadło Polska ma skierować tranzy- | ce poprawy stosunków polsko-litewskich 

tem przez Litwę towary na sumę około 
400tysięcy złotych oraz ma dosłarczyć tar 
łakom kłajpedzkim do obróbki małeriału 
drzewnego. 

Umowa handiowa prawdopodobnie 
wejdzie w życie z dn. 1 słycznia nadcho- 
dzącego roku („Liet, Żin.”), 

* * ® 

Dzienniki litewskie b. ciepło przyjęły 
osłałnie odgłosy prasy polskiej, dotyczą 

A 
R 

     TYLKO 
PIWA 

BROWARU 

a Świe 

kolońska 
SUBTELNA e CZARUJĄCA 

oraz przebiegu ostatnich wyborów w kra 
ju kłajpedzkim („Kurjer Wileński”, „Ga- 
zeła Polska”, „Kurjer Warszawski”, „IKC” 
i inne) — wychodząca zaś w Kłajpedzie 
urzędowa „Vakarai* w jednym z ostał- 
nich numerów sugeruje „Kłajpedzianom”, 
że niewątpliwe korzyści gospodarcze, pły 
nące dla Kłajpedy z normalizacji stosun- 
ków polsko-liłewskich będą mogły być w 
pełni wykorzystane jedynie w warunkach 
politycznago uspokojenia Kraju Kłaj 
pedżkiego. = 

        

    

    

  

Ё вЕ 

i LEMONIADY 3 

(65101939    
    

Nawet młodzież gimnazjalna 
składa „noakaianii © w Ru unii 

CZERNIOWCE (Pat). W wyniku roz- 

prawy politycznej organizacji uczniów gim 

nazjum, tzw. „Bractwa Krzyża” sąd wojsko | 

wy w Czerniowcach skazał 6 oskarża 

nych, wśród których znałduje się 4 skaza- 

nych już w poprzednim procesie o та- _ 

mach na prezesa sądu Cristescu, na kary i 

więzienia od 6 miesięcy do 2 lat. 8 oskar 
żonych uniewinniono. 

W czasie wygłaszania ostatniego sło- 
ма 9 oskarżonych uczniów wyraziło kru- 
chę i złożyło oświadczenie lojalności, na 
skute kczego 8 z nich, jak wyżej podano, 
uniewinniono. 

'W Czerniowcach — obławy 
CZERNIOWCE (Pat). 

trwają w Czerniowcach wielkie obławy 

policyjne Policja I oddziały żandarmerii 

chodzą metodycznie od domu do domu I 

„St, Ziedn. ne będą 

Od kilku dni | legitymują wszystkich mieszkańców. To 
samo ma miejsce we wszystkich lokalach, 
restauracjach I na placach targowych. Do 
fychczas zatrzymano przeszło 500 osób, 

przepraszać N emcy 
WASZYNGTON (Pat). Zastępca se | dnoczone odrzuciły niemieckie żąda 

kretarza stanu Cordella Hnlla, Sum 

| a*» Welles oświadczył, iż Stany Tie 
—-———— 

Pam W Wieku 
NIEBEZPIECZNYM! 
gdy młodość już minęła nie powinna 
się poddawać, lęcz usuwać z twarzy 
znamiona wieku... Odżywczy krem 
ABARID usuwa zmarszczki |: zwiote 
czenia, przywraca skórze jędrność 
świeżość, a puder ABARID dobrany 
do karnacji nadaje cerze delikatny, 
świeży i młodzieńczy wygląd. 

krem, i puder 
ABARID 

nia ofieja!nego przeproszenia z powo 

du przemówienia ministr> cnraw we 
""nętrznych Ickesa, wygłoszonego w 
Cleveland, które zawierało ostre ata 
xi przeciwko Niemeom. 

Sumner Welles zakomunikował 
odpowiedź rządu Stanów Zjednoczo- 
1ych niemieckiemu charge d'affaires 

"wamsenowi. 

Cui prodest? 
Niejednokrotnie wyrażaliśmy u- 

czucia radości i zadowolenia z powo 
du normalizacji stosunków polsko - 
litewskich. Szczerze cieszyliśmy się z 
coraz częstszych zjawisk, wskazują- 
cych że nareszcie po latach napręże- 
nia, waśni, nieporozumień itp. na tym 
odcinku aczkolwiek powoli i nie hez 
pewnych tarć nastepuje przełom na 
lepsze. Prof. Witolć Staniewicz su- 

mując to wszystko nie wahał się nie 
tak dawno napisać, że w dziedzinie 
stosunków polsko - litewskich nasta 
je nowa era, era zarysowującej się 

przvjaźni. 
Istotnie. Niedawna wizyta burmi 

strza Kowna p. min. Merkisa w War 
szawie jak gdvhv potwierdzała te 
nrzenowiednie. Wvk.oczyła ona poza 
szablom oficjalnych wizyt i przyb- 
rała formę żywiołowej demonstracji 
nrzyjaźni dwu narodów. którym hi- 
storia mimo wszystko nakazała żyć 
w zgodzie a aktualne wypadki na a- 
renie międzynarodowej, zacieśnić 

współpracę i stanać w obronie wsnó! 
nych celów. Wiedzieliśmy, rzecz pro 
sta że gdy chodzi o naród litewski. wv 
chowywanv w przecizgu kilkunastu 

lat w nienawiści do wszvstkiego co 
nolskie, iż do takiej prawdziwej nrzy 
inźni no tamtej stronie gramicy dale 
ko. Ale iednocześnie śledząc nastraie 
snołeczeństwa lifewskieso. dostrzega 
"ёту, że również po tamtej stronie 

eranicv nastenuie daleko  sierajacv 
nrzełom psvchieznv na korzyść nrzv 

iaznvch stosunków z Polską. Takie 

faktv jak zezwolenie na otwarcie Ti 
tewskiego Towarzystwa Naukowego 

  

Kto na'į „PL AGvIES 
Н 

„PŁASKIE EXTRA”, 
pozostanie przy nich. 
LSL 

Zatastrofa bombowca 
brytyjskiego 

LONDYN (0atj. Bombowiec brytyjski, 
który w dniu 19 bm wystartował z sześciu 
ludźm! załogi z Banlya [lrak) do Kairu I 

od tego czasu "aginał bez wieści, uległ 
jak się obecnia okazuje katastrofie. Wszy 

scy człorkowie załogi zęginęli. 
Szczatki rozbitego samolotu znalezio 

no po długich r-szukiwaniach w odległo 
'<! 60 mil o Paniya. 

BETTER TREES DREOWWIE I 

Przesyłając życzenia świąteczne, 

używaj znaczków pocztowych   Pomocy Zimowej. 

  

  
RBA wi WBK 

  

Murzyn lubić mnóstwo żelaza 
(Dokończenie ze str. 1). 

Jak to należy przetłumaczyć na zwy- 
kły, codzienny język? Bardzo prosto. 
Nasz przemysł żelazny przed paździer i 
nikiem nie zawsze umiał ulokować 
wszystkie swoje wyroby. Teraz sam 
ITrzyniec zwiększył naszą produkcję o 

ea 60 procent. Prawda, że Trzyniec u- 

trzymał wiele swych dotychczaso- 

wych rynków zbytu za granicą. Mimo 

to problem istnieje. Oczywiście — ist- 

nieć musi. Bo przecież jest nadmiar że 
laza a konsumcja nie może wzrosnąć 
tak bardzo. 

Otóż czy nie może? Panowie do- 
stosowujący organizm gospodarczy 
Śląska zapominają, że Murzyn "ubi 

mnóstwo ż.laza. Lubi ale go nie ma. 
H Londona jest takie eskimoskie opa 
wiadanie, jak to lud wyrzucił jednego 

ze swych synów, który wrócił z dale- 
kiej podróży i opowiadał o szynach 
kolejowych, leżących na ziemi i przez 
nikogo nie pilnowanych. Bvła ta dla 
poczciwców tak oczywista bujda, ta- 

kie nabieranie, że nie mogli znieść po- 
dobnego kolgryzatora wśród siebie i 

przepedzilį go gdzie pieprz rośnie. 
Otóż, gdybyś tak zajrzał czytelniku 

da statystyk spożycia żelaza na na- 
szych ziemiach, przypomniałbyś sobie 
zapewne ową powiastkę Londona, tak 

jak ja ją sabie przypomniałem. Tzw 

województwa "vschodnie (czyli wileńs 

kie, nowogródzkie, poleskie i wołyńs- 

kieł toś obszar, wynoszący bez mała 

sem spożyły one w roku ubiegłym wal 

cowanego żelaza 24 tysiące ton, cała 

zaś Polska — 412 tysięcy. Dyspropore 

ja jest — co? A przecież Murzyn lubi 
mnóstwo żelaza. 

Chcemy konsumować żelazo Zaol- 
zia. Jest to ważny problem dla pań- 
stwa polskiego nie tylko gospodarczy 
ale i polityczny, Możemy je konsumo 
wać przez budowę kolei, gmachów. 

mosłów. Otóż tutaj wydaje się, że ra 
chunek jest prosty. Wybudowanie ko- 

lei na zachodzie nie zwiększy gwałto- 
wnie konsumcji żelaza poza tym, co 
pochłonie sama budowa. Wybudowa- 

nie kolei na wschodzie wpłynie wielo- 
krotnie na podniesienie ogólne tega: 

terenu i na zwiększenie jego potrzeb.. 

A przecie wieś nasza jest wvgłodzona, 
przede wszystkim jeśli chodzi o żela- 
zo, Murzyn lubi itd, Dziś stać ią tylko 
na świecidełka, nie na pługi. Płoty ple 
cie (i maluje), beczki wiąże wiklina. 
domy kryje słomą, czasem nawet orze 
sochą Żelazo jest luksusem. A przecież 

można by zbvt jego powiększyć wiela 
krotnie i na stałe. Zwiększenie zaś kon 
sumcii żelaza. to coś więce* dla tveh 
ziem i dla całego państwa, niż zwięk 
szenie konsumeji świecidełek. 

Jest rzeczą charakterystvczną, że 
z której strony nie podejść do zagad- 
nienia Wschodn, zawsze wypada ona 
jednakowo. W rozumowaniu. Bo w re 
alizacji — wrecz odwrotnie.   jedną trzecią obszaru Polski. Tymeza- W. T.   

  

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

B. Mitropolitanski 
Baranowicze, 

miasteczek — poleca 

Szeptyckiego 24, tel. 2-60   
  

Wymów en e 1500 kole'arzem 
zostanie cofniete 

Wczoraj wróciła z Warszawy do Wil | nikat treści następującej: 
na delegacja 1500 zwolnionych pracowni 
ków Dyrekcji PKP Wilno, która interwenio 
wała w Ministerstwie Komunikacji w spra 
wie wymówienia pracy. 

Interwencja odniosła skutek: delegac- 
ję zapewniono w Min'sterstwie, że wymó- 
wienie zostanie cofnięte. 

Wieczorem redakcja otrzymała komu- 

Razem 
Jak donosiliśmy, 12 listopada rb. 

w lesie państwowym między wsiami 
Rujwidze i Doliną, gm. koełtyniań- 

skiej, znałeziono zwłoki kobiety lat 

około 30 z poderżniętym gardłem, le- 

żące na gałęziach jodłowych i okryte 

chustka. płaszczem i przeŚcieradłom. 
Wydział Śledczy w Święcianach n 

stalił, że to były zwłoki Anny Akiłnn- 

Akilonisowej, lat 32. m-ki wsi Czarne 
Kowale, gm. olkienickiej, now. wileń 
ska - trockiego. Została ona zabita 

vrzez swego męża Wineentese, który 
wsnólnie zo swoią matka Stefania A 
kiłon - Akilonicowa namówił swą ża 

| 

| 

    

„Z upoważnienia Pana Ministra Komu 
nikacji dyrektor Kolei Państwowych w 
Wilnie polecił odwołać wymówienie pra 
cy czasowo umownym rzemieślnikom i ro- 
bofnikom, którzy mieli być zwolnieni z 
dniem 31 bm.. z tym, że będą oni zatrud 
niani przez okres zimowy przez 3 dni w 
tygodniu”,   

w Wilnie nie przechodziły bez więk 
szego echa w opinii litewskiej. Szcze 
gólnie zaś sianowcze i zdecydowane 
stanowisko Polski w sprawie kłaj- 
pedzkiej, zdawało się podbijać nawet 
najbardziej zakamieniałe serca anty 
polskie po tamtej sironie granicy. 
Wystarczyło ostatnio przeglądać pra 
sę litewską, by przekonać się jakie ob 
jawy radości w Kownie wywołały gła 
sy prasy polskiej w sprawie losów 
Kłajpedy, a szczególnie demarche z 

    

1€ grudnia ambasadora R. P. w Ber-. 

linie p. Lipskiego, który w sposób 
jasny zaznaczył, że polityczna i gos 

podarcza przyszłość Kraiu Klainedz- 

kiego nie jest ohoietna dla Polski 

I otóż w tym momencie, kiedy na 
sza dyplomacja krok za krokiem 
przełamuje sztuczną zresztą niena- 
wiść narodu litewskiego w stosunku 
do Polski i kiedy cała Litwa jest 
przez nią konsekwentnie zdobywana 
dla wspólnych wielkieli celów  poli- 
tycznych — dzieją się w Wilnie fak 
tv, które jakgdvhv naumyślnie do- 
starczałv materiałów doskonale nada 

iacych się właśnie do podsycania nie 

chęci. 

Mamv na myśli zarządzenie p. ku 
ratora Godeckiego, doręczone wc7o0- 

raj 22 grudnia litewskiej powszech- 
nej szkole nrvwatnej im. dra Rasano 
wicza w Wilnie przy ul. Zvemuntow 
skiej 4, ntrzymvwawej nrzez litew- 
skie T-wo Oświatowe „Kultura*. W 

tvm zarzadzeniu p. kurator zaFomu 
nikował kierownictwu szkoły i Towa 
rzvstwu, że z dn. 31 siernnia 1939 r. 
zamyka szkołe z nastnuiacvch nowo 
dów: a) nieprzydatny lokal szkolny; 
b) za-mało npomosy nankowvch i e) 
T-wo nie wykazało, skrd czerpie środ 

ki ra ntrzymanie szkołw. 

Wsnomniana szkoła niedawno ob 
chodziła swe dziesięciolecie. Wvdaje 
się, że bvło czasu aż nadto dosyć 
@1а zorientowania się co da przydat 
ności lub nieprzydatności lokalu po 

mocv nanrkowvch i środków finanso 
wveh Towarzystwa utrzymującego 
szkołę. W ciągu tvch dziesieciu lat, 
kierownictwo Kuratorinm przecież 
mosło dla przeprowadzenia swych 
słusznych czy niesłusznych 7ar74- 
dzeń znaleźć chwilę odnowiednieijszą 

aniżeli: 1. obeenv okres stosunków 
natcką - Btewskich, 2. ostatni dziań 

załeć szkolnveh przed świętami Bo- 
żegn Naredzenła. 

Ładny prezent gwiazdkowy... 
Site. 

  

    

  

     

    

MAŚĆ 4 
PRZECIWRFUMATYCZNA, 

GASECKIEGO 
a EUM. 

(KOJA TE BÓLEJ   
  

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefonv w pokojach. Winda osobowa 

GUESS 

  

2 matką zabił 
Po niecciamyra otruciu — polaner i możemt 

bm. Wincenty Akilonis do zarzuca” 3 dania zboża i inwentarza, rzekomo w 
tym celu, aby się przenieść na stałe 
do pow. śwęciańskiego. gdzie w spad 
ku po ojeu Akilonisa Wineentego z0 
stała dobra ziemia. Gdy Anna Akita 

nę Annę do oddania w dzierżawę po: | 

siadana przez nią ziemię i do sprze 

nisowa spieniężyła swe gospodarstwo 
i wszyscy troje udali się do Święciań 
skieso. po drodze w czasie snu w le 
sie Wincenty Akilonis uderzył swą 
żonę dwa razy polanem w słowę, 1 
nastennie nożem poderżnoł jej sard- 
ło. Po dokonaniu morderstwa Win- 
centy Akilonis i jeso matka zabrali 
zamordowanej pieniadze i rzeczy. Pa 
deirzani a dokonanie tego czynu W*n 
centy Akilonis i jego matka Stefania 
Akilonisowa zostali ujeci w dniu 22   

żone 

nych mu czynów przyznał się. U 2% 
trzymanych znaleziono część zrabowś 
nych rzeczy i 530 zł w gotówce. 

W toku dochodzenia ustałono. ŻE 
pożycie Aklenisów było niezgodne 
gdyż Anna pomimo nalegań jej męża 
1 świekry nie chciała zapisać mężowi 
swej ziemi. W lecie r. b. Stefania Aki 
lonisowa usiłowała otruć swoją sy”% 
wę, lecz ta wskuteic wystygnięcia prz? 
notowanych dla niej ziemniaków 
faia je psu. który pe unływie pół go 
Gziny zdechł. O wypadku tym ARE 
Akilenisowa nie meldowała, lecz. 
obecnie ustałono, skarżyła się swo 
siostrom i braciom. : 
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Šwi-t pod bronią - 

  

A na ziemi pokdi... 
„Ludzkie uczynki w większości 

swej nie nadają się do tego, aby na 
nie patrzeć oczami rozumu* to po: 
wiedzenie A. Huxlev'a jak najbar- 
dziej pasuje do spraw wojny, które o 
becnie stanowią chyba jedyny aktua] 

ay problem przedświąteczny europej 
ikich meżów sianu. Po kościołach be 
dą rozbrzmiewały triumfalnie pieśni 
e pokoju na ziemi lecz kancelarie 

dyplomatyczne jak również sztaby 
generalne i wvtwórnie przemysłu wa 
jennego na kilka zmian będą prowa 
dziły swoją gorączkową pracę, abv 
ten pokój... zapewnić. 

Wspomniany już raz, publicysta 
francuski Albert Mousset charaktery 
zuje sprawę tak: „Pokój jest zawsze 
okresem niepewności między dwie- 
ma wojnami. Jakiś inny dowcipny 
statystyk obliczył, że od czasu zakoń 
czenia ostatniej t. zw. wielkiej woj- 
ny nie było ani jednego roku, aby 
gdzieś się nie lała krew ludzka. Rin 

rąc Rasyą: ziemię w cy R 

nia — człowiek żę w jasna. 
nej wojnie, jak każdy inny zwierz w 
puszczy czy w dżungli. 

Prym w tej dżungli światowej pro 
wadzi oczywiście Europa. Widziara 

oczami amerykańskiego dziennikarza 
Hansona W. Baldwina, w jego ostat- 
niej książce o wyścigu zbrojeń w 
Europie, otrzymuje niezmiernie ujem 
na ocenę. Europą rządzą cztery za- 
sadnicze czynniki: strach, chciwość, 
polityka zimnego obliczenia finansi- 
stów i fanatyzm ideowy narodów, 
opętanych zbiorową histerią plemien 
nego egoizmu. Miliardy utopione w 
zbrojeniach i umocnieniach stanowią 
najlepszą ilustrację do tego wyczerpu 
jącego wyścigu kn własnej zagładzie. 
Anglia w bieżącym roku budżetowym 

wydała na zbrojenia 267 milionów 
funtów, a na rok przyszły przewiduje 
podniesienie tej liczby do 327 milio- 
nów funtów t. j. ponad 8 miliardów 
zł. Francja zużyła w roku bieżacym 
prawie 28 miliardów franków. Moż- 

na łatwo zdać sobie sprawę z koSz- 
tów zabawy, jeżeli np. koszt budowy 
1 tonv krażownika wynosi 7000 zł.. 

kontrtornedowca ponad 12.000 zł. —- 
Działo 340 mm. kosztuje 250 000 zł.. 

pocisk do nieoo 4.200 zł. Oddanie sa! 
wy z 10 dział morskich kosztuje 70 
tys. zł Budowa jednego lotniskowca 
kosztuje 90 milionów zł. 

Jeszcze przed kilku laty Ford 
miał powiedzieć: „Na świecie jest ty! 
ko 100 ludzi, zainteresowanych w woj 
nie, są to fabrykanci broni i amunie- 
ji”. Dzisiaj trudno byłoby z tym do- 
syć naiwnym aforyzmem się zgodzić, 
niemniej jednak pozostaje prawila, 
że jedną z głównych sprężyn nakręca 
jacych koniunkturę wojenna jest pry 
watny przemysł wojenny. Jest to je 
dyny przemysł, który nigdy nie zosta 
ję dotknięty przez wojnę, raczej wła- 
śnie z niai że'6 * rawwtia:cie. Kapitał 

wy horchata 

LYON S*a 
ze świeżych zbiorów 

jest do nabycia we wszystkich 
lepszych składach kolonialnych. 

Jeneralny przedstawiciel 

Teofil Marzec 
Warsrawa, M»zowiecka 5 

  

Uisskawienia 
we Wainszerh 

RZYM. (Paf.] Mussolini ułaskawił 500 
osób, które miały być zesłane, 

$w sął 5.B tal 
* Łotwie 

RYGA (Pat). W szpitalu w miastezcku Tu 

kums, w pobliżu Rygi, wybuchł w nocy groź 

ny pożar, który spotęgowany silnym wich- 

rem, wkrótce ogarnął cały budynek. 

Dzięki wysiłkom personelu udało się wy 

nieść w porę 50 ciężko chorych 1 umieścić ; 

chwilowo w okolicznych domach. 

Budynek spłonął prawie doszczętnie, ura 

towano jedynie część ceniejszych aparatów 

i przyborów leczniczych. Silny mróz uszko i 

dził wodociągi, co ogromnie utrudniło akcję 

stsaży ogniowej. 

T ira i am i 010 

Dwai robotnicy zmiażdżeni 
OPOLE. (Paf.] W fabryce cemniu w , piennymi usiłowali za pomocą prętów że- | 

Bolku pod Opolem wydarzył się tragiczny | i laznych, zapomniawszy uprzednio zamk- 

wypedak, ktėry pociągnął za sobą śmierć nąć kanał, rozluźnić nagromadzone w 

dwóch robotników. 
Robofnicy ci, obsługujący napełnianie _ która zwaliła się na nich, zdruzgotała ich 

wagoeników ze zbiornika kamieniami wa- | doszczętnie. 

j szwedzkiego towarzystwa Bofors o 
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„mu przekazywał wisdomości o tra- 

becnie wynosi 24.750.000 koron szwe 

dzkich, Dywidenda w roku ubiegłym 
wynosiła 11 proc. Francuski koncern 
„Schneider Creusot“ posiadał przed 
upaństwowieniem przemysłu wojen- 
nego, pod swoją kontrolą 320 zakła- 
dów we Francji i około 180 za grani 
cą. W Stanach Zjednoczonych kapila 
listami, kontrolującymi największy 
na świecie przemysł wojenny, są na- 
nowie Bernhard Baruch i Henry Mor 
genthaw. Podczas wojny światowej 
Baruch stał na czele 250 amerykan- 
skich fabryk broni. Angielski kolos 
przemysłowy -,,Vickers Armstron'* 

jest może najbardziej zakonsnirowa- 
ną instytucją tego rodzaju. Niemniri 
jednak wiadomo, że wpływy jego się 

gają nie tylko do największych ban- 
ków i firm przemysłowych całego 
Świata. lecz także niejenokrotnie do ! 

gahinełów premierów i ministrów 
Marx kiedyś powiedział, że robot! 

nicy ojczyzny nie mają. Dzisiaj orze 
czenie to stosuje sie całkowicie do fu 

brvkantów broni. Sa to ludzie pozba 

wieni jakichkolwiek sentymentów 
patriotycznych czy kulłuralnych. Je 
dvnym imnperatywem postępowania 
dla nich iest zvsk z unrewianeso rze 
miosła, chociażby to miało kosztować 
rie tylko milionv trunów lecz nawet 

długotrwałą niedolę i nedze całych 
naństw i narodów. Klasycznym przv 

kładem moralności tego gatunku In- 

dzi może być Jnan March, kanitalista 
hiszpański, finansujacv ruch powstań 
czy. Podczas ubiesłei woinv ofiaro- 
wvwal on swoje statki koalicii na 
transporty, ponieważ odczuwano tam 
właśnie dotkliwv brak środków prze- 
wozowych. Wvznaczał przy tym har 
dzo wvsokie stawki ubeznieczeniowe 

Bvł jednocześnie w Ścisłvym kontak- 
cie z komandorem Canarisem, óbec- 
nvm doracą rzadu w Rurgos. które- 

sach tych statków na Morzu Śród- 
ziemnym i Zatoce Biskajskiej. Od za 
tonpionych przez Niemców  słatków 

pobierał wyznaczone przez siebie pre 
mie ubezpieczeniowe, które oczywiś- 

cie nłvnełv również do jego kieszeni. 

W terminologii wojennej stało sie 
cbecnie modne słowo „notenciał wo 
jennv*. Otóż te notenciały rosna z 
zawrotna szybkaścia. Jak przewidu 

je wspomniany H. W. Baldwin, w cia 
gu ' naibliższych trzech lat narodv 
heda całkowicie gotowe do woinv. A 
wiadomo, że gdy armat staje sie 7hvt 

wiele, to zaczynaja same strzelać. — 
Dzisiai najbardziej spóźnione pod 
wzelędem przygotowań naństwo 

Niemcy mogą wystawić jnż w pierw 
szem okresie woinv 2 milionv woj   ska, a po trzech miesiacach dalszych 

„KURIER“ (4669] 

  

osiemset tysięcy. Około 100.090 robo! 

ników w wytwórniach samolotów 
pracuje na trzy zmiany. Miesięczna 
produkeja samolotów dochodzi da 
300 sztuk. We Włoszech na użytek 

woiennv pracnie całą parą 1200 wvl 
wórni. Rosja buduje podobno na za 
chodzie granicy 3.200 umocnień, prze 

znaczonych nrzede wszystkim do ob- 
ronv sieci dróg. 

Umocnienia graniczne stałv się 0% 

romnie modne. Robią one wrażenie 
aktu rozpaczy przed widmem nies- 
kończonych możliwości wsnółczes- 
"ej techniki woiennei. Tradvcia mu 
ru chińskiego, budowli nie tvle użv- 
tecznej, ile wnłewajacej na dobre s» 
monoczncie. odżyła w rołaj nvazsła 
ści. Nazywane są rozmaicie: linia Ma 
«inota, linia Siesfrieda itd. Frenens- 
kie umocnienia kosztować miałv da 

tvchczas około 10 miliardów  fran- 
ków, a robota nie jest jeszcze zakoń 

rzona wohee coraz to ziawiaiacych 
sie nowveh możliwości (nn. n*rąże- 

nie przez Szwajcarię lub Relsie). 
„Są dwie koncencie nokojn: para 

pacem i para belltm: ich zwolenniev 
gotowi sa stale do wzajemnej woi- 

nv“ (A. Mousset). Ostatnie nodrva' 
natwnvch pacyfistów. wyznawców 
nierwszej koncenc!! nie poruszyły sn 
mieniem nawet nafhardzief przekona 
nych. Rwancelia nokoim dzisiej zda- 

je się iest koncepeia drura. Woina 
staje się coraz bardziej nświecona in 
stotucja w życiu miedzynarodowym. 
Woina ma swoją teorię, ma swonie u- 

zasadnienie nie tylko filozoficzne, 
tang nNzynt malieiine 7 nun о! АЭ 
nie neopogaństwa, potępionego przez 

nanieża. 
Grudniowe koledv Decznieiacveh 

militarvzmėw olas7ą chwale na wvsn 
Lośni wodzowskich pałacó” 
ziemi wojnę...    

  

  

— bo pożyteczna i prakty- 
czna zarazem 

Kupując Philips Super 7-39, 
kupujesz odbiornik przy- 
złości 

Nieobowigzujace do kupna 
demonstracje we wszystkich 
czołowych firmach radio- 
wych 

MRS 7 -38 
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Nożycami przez prase 
  

PROBLEMAT UKRAINY. 
Cała prasa europejska omawia sze- 

roko zagadnienie ukraińskie. Wszys- 
cy zastanawiają się nad znaczeniem 
Ukrainy dla obu stron, t. j. Niemiec 

i ZSSR. „Kurier Polski“ przytacza za 
prasą czeską cyfry udziału Ukrainy 
w produkcji ZSSR. 

Ukraina zaopatruje Rosję Sowiecką 
w 300/0 zbiorów zbóż, 520/90 ogrodo- 
wizny, 400/9 warzywa „od 80—900/o bu- 
raków cukrowych. Zagłęb!'e Don!eck'e, 
bogaie w węgiel, jest s'edzibą clęż- 
kiego I hutniczego przemysłu. 

Nie łatwo będzie Rosji Sowieckiej 
rozstać się z tak smacznym kąskiem. 

PAKT 4 NA WIDOWNI? 

„Goniec Warszawski'* zamieszcza 
artvkuł wstępny, poświęcony rozwa- 
żaniom na temat możliwości powsta- 
nia paktu 4. Celem paktu mogłoby 
być rozbrojenie. 

> W razie pomyślnego załatwienia 
“ paktu czterech, następnyr* etapem by- 

łyby rozmowy na temat rozbro'en'a 
Już pewne próły, wywiady, badan'a 
ierenu były przeprowaczzne, ale do 
te) chwili wszystko było bardzo mgl!- 
ste i nie opierało się na żadnych kon- 
kretnych kombinacjach. Fakfyczna ak 
cja rozbrojeniowa, pomyślana Jako w 
trzymanie status quo, jest dopuszczalna 

dopiero po osiaqnieciu zasadniczego 
porozum'enia czterech mocarstw. 
Na razie jednak idzie raczej do 

uzbrojenia, niż do rozbrojenia 

REALIZACJĄ EMIGRACJI 
ŻYDOWSKIEJ 

„Kurier Porannv* w artykule wstęp 
nym stwierdza, że... 

Naf'sfofnielsza bodajże obecnie prze 
szkoda w realizacii em'oracji żydow- 
skiej jest brak funduszów. Trzeba przy 
znać, że masy żydowsk'e są biedne, 

ale nie zapomina'my, że ich współwy- 
znawcy rozporządzałą olbrzymimi ka- 
pitałami. Wystarczy tu dla przykładu 
wskazać choćby Żydów angielskich i 
amerykańskich. Widocznie jednak nie 
śpieszą się oni z wyłożeniem odpo- 
wiednich sum, skoro na publicznych ze 
braniach zwolennicy i propagatorzy 
ban „ać eż o S 

Hiszpanię wyobražali sobie jako... wioskę 
Komuniści oszukują ludność wiejską 

Sąd Okręgowy w Pińsku rozpatrzył | 

sprawę 19 młodych mieszkańców wsi Bo- 
wicie, pow. kobryńskiego, w wieku od 17 
do 30 lat, oskarżonych o fo, że w celu 
przedostania się do ZSSR utworzyli zwią- 

zek i stawili czynny opór policji, raniąc 
aspiranta Zygmunta Krężla. 

Ucieczki do ZSRR ze wschodnich po- 

wiałów dafują się od 1923 r. I są spora- 

dyczne. Uciekali bowiem prawie wyłącz, 

nie 
ZDEMASKOWANI DZIAŁACZE 

KOMUNISTYCZNI. 

Zbiegowie byli wykorzystywani w So- 

wiełach w ten sposób, że zdolniejsi byli 

szkoleni na specjalnych kursach, by na- 

stępnie powrócić do Polski dla prowadze- 
nia szpiegowskiej lub wywrotowej pracy. 

Reszta, jako element „nienadający się”, 
oddawana była do rąk władz polskich. 

"ZĘ, 

; zbłorniku masy kaminia. Struga kamienia,   

Od połowy 1937 r. wypadki ucieczek 
stają się częsisze. Zbiegowie byli przy- 
gotowywani w ZSSR do wojska czerwonej 
Hiszpanii albo do swego rodzaju 
cudzoziemskiej”, która rzekomo miała być 
tworzona w Sowiejach przeciwko Polsce. 

W czerwcu I początkach lipca rb. mie- 
szkaniec wsi Powicie — były ocholnik 
armii bolszewickiej — Michał  Bazyluk 
przy pomocy swego brata Denisa i Nikona 
Koncewicza (obaj wyszli z więzienia, 
gdzie odbywali karę za nai>żenie do 
KPZU) zorganizowali większą, bo 23 oso- 
by [czącą grupę | usiłowali przeprowa» 
dzić ją przez granicę. Policia zatrzymała 
Jednak ich. Doszło do wymiany strzałów. 

Przewód sądowy ustalił winę oskar- 

żonych. Ustalił również bezgraniczną ich 
ciemnoią. Hiszpanię wyobrażali sobie 

JAKO ODLEGŁĄ WIOSKĘ. 
Stalin a Stolin łączyły się w ich poję- 

ciu w jedną niejasną całość. Obiecywano 
im bajeczną karierę I foriunę, fantastycz- 
ne zarobki. 

Sąd >xazał: przywódcę I inicjatora ru- 
chu Michała Bazyluka na 12 lat więzienia, 
M. Kuziera — na 8 lat, I. Lichwana, S. 
Kołodzieja I B. Oktysluka — na 5 lat, 
T. Ostapuka — na 3 lata, M. Orobeja — 
na 1 rok oraz pozostałych 11 oskarżonych 
na 2 lała więzienia. 

W mofywach wyroku sąd zaznaczył, 
że zróżniczkowanie kary odpowiada stop 
niowi winy poszczególnych oskarżonych. 

  

  

Najmilszy prez: NA GWIAZDSĘ, najtaniej można zakupić w firmie 

D-H „„GODYMIEC““ w!. Irena Malicka 
Hurtowe s łady szkła okłenne>o, porcelany, emalii, fojansu, naczyń, 

lamp, gramofonów I psy. 

WILNO Detał, Dyre cja i Biur == Wielka 18, 'el. 4-24 
Hur'owe składy — Ostrobramska 27, tet. 30-24 

Wyprzedaż naczyń wysor owanych po zniżonych cenach. 

Nejnowsze przeboje płyt gramofonowych. 
  

  

  

świałowego” o pomoc finansową. 
Znowu więc sprawdza się wyrażony 

na fym miejscu na początku dyskusji 
emigracyjnej pogląd, że żydostwo 
światowe tylko rczdziera szaty z racji 
prześladowań Żydów, zle nie chce na- 
ruszyć swolch kapitałów. Czy Żydzi 
czekalą aż ktoś jeszcze dołoży własne 
fundusze eby wysłać Żydów do Pale- 
stynył Nadz'ele tak'e są a niczym nie 
oparie, a łudzen'e się n'm! może 'edy- 
nie doprowadzić do uznania op'esza- 

łości Żydów za danie wolnej reki w 
zakresie metod przyśpieszenia em'gra- 
€ji-l zastosowania wzorów n'em'eck'ch. 

Ciskanie gromów na. „żydowstwo 
światowe' też nie wiele pomoże. Emi- 
gracja żydowska rozpocznie się dopie 
ro wówczas, kiedy bogaci kandydaci 
będą opłacali specjalny podatek, umo 

żliwiający wyjazd ludziom biednym. 
Innego środka nie ma. Ariykuły dzien 
nikarskie szerzą jedynie nastroje po-. 
gromowe, ale samej sprawy nie roz- 
wiązują. Emigracja realna — to po- 
datek emigracyjny. 

REWIZJA PAKTÓW 
SOJUSZNICZYCH FRANCJI. 

Najgorliwszy wielbiciel rzeczy zwa- 
avch przed wojną (i w Monachium) 
świstkiem papieru" p. St. St. w „Ku- 

rierze Warszawskim” otrzymał już na 
gwiazdkę „pocieszającą wiadomość”: 

Grunfowne przystąpienie do zagad- 
nienia umów i zobowiązań, sojuszni- 
<zych lub podobnych swą treścią, za- 
wa'tych przez Francję, można nazwać 

chwvceniem byka za rogi. 
Można nawet dodać: za rogi... tu 

| ówdzie nadłamane lub nadkruszone. 
Otóż takie postawienie sprawy — I 

tylko takie — można dzisiaj uznać za 
pożyteczne. 

Sprawa układów o wzajemnej po- 
mocy w razie napadu czy zagrożenia, 
a wraz z nią samo pojęcie sojuszu czy 
przym'erza, uległy ostatnio, w związku 
z przebiegiem zdarzeń dokoła Czecho 
słowacji, głębokiemu przesiłeniu. 

Do czego jesteśmy zobowiązani : na 
€o możemy liczyć! 
To pytanie, tak słusznie niepokoją- 
<e kierujących polityków we Francji, 
w równej lub jeszcze większej mierze 
doniosłe jest dla polityki każdego z 

państw, związanych umowami z Fran- 
cją. 

Nieuleczalnie chorych na złudze- 
nia nawet Monachium uleczyć nie po- 
trafiło. 

Bo i c6ž, že „przejrzą pakty“, je 
želi ich znowu nie dotrzymają?1 

NIEREALNY PODZIAŁ. 

„Polska Zbrojna* omawia zagad- 
nienie pokoju i wojny w Europie, do- 
chodząc do wniosku, że... 

Podział na Zachód „spokojny” I 
Wschód „niespokojny” okazuje się fik 
cją, która upada sama przez się przy 
Jako tako bezstronnej ocenie sytuacji 
europejskiej. Obalenie tej fikcji, przy- 
śpieszone ostatnimi wydarzeniami w 
stosunkach francusko-włoskich, powin- 
ny się przyczynić do pewnego ofrzeź- 
wienia opinii w krajach, położonych 
na zachód od „osi”. Dotychczas była 
tam raczej skłonność do przesady w 
ocenie zagadnień, tyczących się Euro- 

py Wschodniej, co wdizieliśmy np. w 
„ niektórych wystąpieniach publicystycz- 
nych na temat interesujących nas spraw 
ruskich. Tej przesady bynajmniej nie 
usprawiedliwiają fakty, ani trzeźwe sp_ |] 
rzenie na układ stosunkćw w całej 
Europie. 

Słusznie, przyjemniej jednak by- 
łoby czytać te słowa w którymś z wiel 
kich dzienników  zachodnio-europej- 
skich. W gruncie rzeczy każdy naród 
jest dziś wyłącznie skazany na włas- 
ne siły. I na Zachodzie i na Wscho- 
dzie. - ич L
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uczniów 

Konserwatorium 
(18.XII.1938) 

Utartym zwyczajem, Konserwatorium 
Muzyczne im. Karłowicza w Wilnie zamk- 
nęło swój pierwszy okres tegorocznej pra 
cy porankiem uczniowskim. Usłyszeliśmy 
szereg p:odukcyj w wykonaniu bardziej 
zaawansowanych uczniów, W programie 
na pierwsze miejsce wybija: się fortepian, 
zarówno ilością jak i jakością pozycyj. 

Dwa zespoły  instrumentał1e (kwartet 
i sepłet) rozpoczęły ten koncerł wyko- 
nując utwory Simon'a i Głazunowa. W na 
szych warunkach nie można szczędzić za- 
chęty dla muzyki zespołowej — iest to 
bowiem jeden z najskuteczniejszych środ 
ków umuzykalnienia szerokich sfer. 

Skrzypce (klasę prof. W. Ledóchow: 
skiej) reprezentowała tylko jedna uczeni- 
ca, Kutilekówna, grając Mozarta cz. 1. 
Koncertu a-dur Sumienne przygotowanie 
świadczyło o rzetelnej pracy. 

Śpiew solowy usłyszeliśmy w wykona- 
niu tylko uczniów klasy prof. Krzyżanow. 
skiej. Ucz. Markiewiczówna wykonała a- 
tię z „Halki”; ucz. Katin (głosowo raczej 
niedysponowany) — 2 arie Masseneła i 
Bizeta. Wykonanie nacechowane było tro 
ską o frazowanie muzyczne. 

Resztę koncertu — czyli 9 numerów 
programu — wypełnił fortepian. Usłysze- 
liśmy 5 uczniów z klasy prof. Romaszko- 
wej, 2 — z klasy prof, Krewer, po 1 — z 
klasy dyr. Szpinalskiego i prof. Trockiego. 
Faktem, który tu na wstępie należy od- 
notować, jako zdobycz pozytywną, było 
zaprezentowanie własnego instrumentu, 
koncertowego Fibigera. W dziejach ucze! 
ni jest to fskt niezmiernie doniosłej wagi. 

Nie należę do wielbicielek tej wytwór 
ni. Produkuje ona instrumenty coraz to 
doskonalsze, mimo to nie osiągnęła jesz- 
cze tego cudownego kunsztu wyposaża 
nia swych forłepianów głębokim tonem. 
Wiązanie kantyleny jest na nim wyjątko- 
wo trudne, wymaga doskonałego wyczu- 
sia, podporządkowania instrumentu. А 
vłaśnie uczniowie nie operują jeszcze tą 
twobodą i pewnością w opanowywaniu 
instrumentu. Może dlatego większość wy 
konawców nie umiała wyzyskać wszysł- 
kich możliwości swego tekstu muzyczne- 
go. Dominowało skutkiem tego brzmienie 
dynamicznie mało zróżnicowane, bez po- 

głębienia barwy. 

Omawiając produkcje fortepianowe w 
kolejności ustalonej przez ilość uczniówz z 
każdej klasy, wypadnie zacząć od klasy 
prof. Romaszkowej. Na czoło wybija sią 
łu ucz. Karużas, wykonawca 6. Rapsodii 

Liszta, Ma bardzo dobre możliwości tech- 
niczne, spore już zaawansowanie w tym 

kierunku, męską siłę, głęboki ton. Aczkol 
wiek się wyczuwało trochę tremy, to jed- 
nał całość była na dobrym (nie uczniow- 
skim) poziomie. Skupioną, inteligentną 
grę pokazała ucz. Fekeczówna, grając 
Toccatę d-dur Bach-Busoniego. Ucz. Bal- 
terówna ma przejrzystą technikę pałcową, 
ale trochę za mało jest w niej zróżnico- 
wania dunamiczneao (wykonała cz, 1. So- 
naty c-dur Beethovena oraz Jeux d'eau Ra 
vela). Ucz. Laskowska (2 Sonaty Scarlat- 
tiego i Debussy'ego „Ondine”) oraz ucz. 
Jasińska (Polonez es-moll Chopina) za- 
świadczyły o pracowiłym i starannym sto- 
sunku do swych studiów.   

ko, w Preludium i Fudze g-moll Bach Szan | ce od osób przed tym sobie nieznanych, 
to. Całość utworu ujęła była w zwartą 
i przekonywującą formę  (odtwórczwni 
ucz. Sładkinówna z klasy prof. Krewer). 
Mniej swobodnie czuła się Sładkmówna 
w Strauss-Tausiga „Ćmie”, niezmiern:e 

trudnym utworze wymagającym absolui- 

nie doskonałej techniki. Z tejże «lasy ucz. 

Reszkówna wykonała Schubert-Liszfa „Du 
bist die Ruh“ oraz Polonez e-dur Liszła. 
Posiada z pewnością możliwości dalszego 
rozwoju. 

Ucz. Rogiński (klasa dyr. Szpinałskie- 
go) zagrał Koncert organowy d-moll W. 
Fr. Bacha. Jest to nieskrysłalizowana jesz 
cze indywidualność o pewnym rozmachu 
i dobrych zadatkach, wymaaająca dużego 
wkładu pracy. 

Ucz. Durmaszkinówna (klasa prof Troc 
kiego) odegrała Wariacje Brzezińskiego. 
Cechowała ją muzykalncšė i strannošė in- 
terpretacji, psuła jej trema. 

Tak się przedstawiają pobieżne uwagi 
o poranku uczniów Konserwatorium Wi- 
leńskiego. Słysząc na tych okresowych 
konce'tach niejednokrotnie tych samych 

wykonawców, ma się możność stwierdze- 
nia słałych postępów, co jest wyn'k'iem 

pracy zarówno uczniów jak. profesorów. 

| dlatego niech mi wolno będzie zakoń- 
czyć te uwagi życzeniem dalszej wyłę- 

żonej pracy i nowych sukcesów. hhk. 

  

który zapewni radosny, beztroski nastrój 

podczas świąt i będzie cieszył wszysł- 

kich przez długie lała > to wspaniały 

odbiornik z kławiaturą 

PNIL 
Do nabycia w": 

Składy 

radio-elektrotechniczne 

I WA 
WILNO 

UL. TROCKA 17 
telefon 781 

Duży wybór 

najmodniejszych żyrandoli 
I lamp binrowych 

Ceny konkurencyjne 
Warunki dogodne 
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„Tajemniczą dame“ 
bada policja wileńska 

Przed paru dniami opisaliśmy przy- 
gody zagadkowej damy, która zasłynęła 
w Wilnie ze swo.ch niecodziennych umie 
jętności zdobywania pożyczek w gołów- 

„Pożyczkodawców” takich istnieje już pe- 
wna liczba, niektórzy zaś z nich zajmują 
wysokie stanowiska, ż 

Młodziutką i piękną damą zaintereso- 
wała się policja bliżej I zatrzymała ją na 
krótko dła wyjaśnienia niejasnych mo- 
mentów jej przygód. Dama była oburzo- 
na posądzeniem jej o karygodne postępki 
| oświadczyła, że wszystkie pożyczki, któ- 
re zacłągnęła ma zwrócić w gotówce wte- 

' dy, gdy będzie mogła to uczynić, 
Ponieważ, jak nas informują, dama przys 

porzyła pewnym „pożyczkodawcom n.e- 
przewidzianych kłopotów w postaci draż- 
liwych rozmów i pytań w „domowych pie- 
leszach“, śpieszymy zaznaczyć, że już 
wsiępne dochodzenie policji stwierdz:ło 
ponad wszelką wątpliwość, że prowadze- 
nie się zagadkowej damy pod względem, 

| powiedzmy serca, było bez zarzutu. Po- 
życzki udzielane były jedynie z litości, 
którą wzbudzały opow!adania damy. 

Dochodzenie trwa. Badani są „pożycz- 
kodawcy”. Ze wzgłędu na dobro śledz- 
twa nie podajemy nazwiska „damy”. (x) 

    

  

Pożar w hucie „Niemen* 
W hucie szklanej J. Stolie 

wybuchł pożar w budynku. w którym stę 

wyrabia donice do 

„Niemen* 

roztapiania szkła, — 

Ogleń obiął cały budynek wraz z przybudo | 

waną doń remizą strażacką. Budynek spło 

REECE ETERNIA 

   

ZEE 

па!. Znajdujące się w nim większe zapasy 

| naczynia szklanego, jak rėwniež sprowadzo 

{ ma s zagraniey glina do wyrabiania tyglów 

— ulesły zniszezeniu 

! Straty sięgają 13.000 zł. 

— TS 

a wZZĄONIAKI 
  

  

NKELHAUSENA 
  

  

Opiaiek w Urzecz e 
Wsłeu dz "m 

Dn. 22 bm. w dużej sali Urzędu Woje 
wódzkiego w Wilnie odbył się tradycyjny 
„optatek“, w którym wzięli udział urzęd- 
nicy Urzędu Wojewódzkiego, Starostwa 
Grodzkiego, Starostwa Wileńsko-Trockie 
go oraz Policji Państwowej. W imieniu 
zebranych przemówił i złożył życzenia 
na ręce wojewody dla P. Prezydenta RP, 
Marszałka Polski Śmigłego-Rydza, premie 
ra gen. Sławoj-Składkowskiego i woje- 

wodzie Bociańskiemu — wicewojewoda 
Rakowski. Na przemówienia wicewojewo- 
dy Rakowskiego w serdecznych słowach 
odpowiedział woj. Bociański, składając 
jednocześnie życzenia wszystkim urzęd- 
nikom, po czym podzielił się z zebranymi 

opłatkiem. 

AAAAA, AAAAAAAAAAMAA 

Teatr muzvcznv „LUTNIA“ E 
Dziś przedstaw enie wawieszone, 

w niadziolę o rodz. 8.15 wiecz. 

„„Adrienmne““ 
z udziałem JPNINY KULCZYCKIEJ p 

VYYYYYVYTYTYTYYYYYYY 

      

Ocł:tek w bursie 
św. Kazimierza „M ria ur“ 

Staraniem Kierownictwa Bursy św. Ka- 

zimierza „Marianum* (Wiłkomierska 1) od 

był się onłatek 21 bm. o godz. 20 dla ucz- 

niów, którzy odjeżdżali do domów na ferie 

świąteczne. Św. Mikołaj obdarowywał po 
darunkami świątecznymi bursistów, na któ 

re złożyły się słodkie rzeczy, ofiarowane 

przez siostry mił. Po rozdaniu podarunków 

odśpiewano kiłka kolęd i modlitwę wie 

czorną. p 

UZNANA W POLSCE ZA NAJLEPSZĄ 

HERBATA 
„z KOPERNIKIEM* 

Hg) 
WARSZ. TÓW. HANDLU HERBATĄ 

A. Długokęcki, W. Wrześniewski 
Spółka Akcyina 

SKLEP W WILNIE, UL. MICKIEWICZA 29     

Pół żartem, nót serio 

M gawki 
przeoświąteczne 
— A ja mówia, że te mrozy przed świen 

tyma boiszewiki nadumyśnie do nas przys 

łali, tak po złości, coby, znaczy sie, nicht 

z chaty nie wyszed 1 nijakiej pokupki nie 

sprawił w mieście. 

— Ni już, oni świenta skasowali, to chco, 

kab i u nas ich nie było. Ale tego, to już 

nie uda im siel... 

— Wincul Czarepów żywioła wprowa 

dziwszv do chaty. Krowa  nawionzał do 

łóżki, ciałuszka do zydła, a świnie to tak 

badziajo sie, bez uwienzi. To musi i kolen 

dować przyjdzi sie z to żywioło. 

— Dziwo, takież mrozy, a do tego wiat 

ry 1 neiejeden tak zrobi jak Wincul. 

— A ten, wo — Władziuk Krupiczojciów 

dał sie oszukać Michału Botrymojciu. 

Michał i mówi, przyszedszy 7 lasu: — 

a ci ty wiesz, Władziuk. co w mrozy na sie 

kierze miod robi sie przed świentvma. 

— Nie może być. każe Władziuk. 

— Tak poliž jenzykiem. to obaczysz. 

— Władziuk liznoł, a jenzvk przymarz 

dn siekiery. To co tedy robić? Doradzili po 

lać gorońcej wody. Dlatego jenzvk odczepił 

sie. ale skórka z jego ostała sie na żelazie 

— A co. słodki miod, pyta sie Michał 

Wladziuka? 

— КаБ ty świetu nie baczyw, odezwał 

sei Władziuwk. Poczekaj, odemszcza sie. — 

Ten miod tabie bokiem wylezi. 

W SKLEPIKU. 

— (oż to sklepowa taka ciemna monka 

dauszy na bułki? 

- Czemu ciemna, najlepsza „królew- 

ska“. 

— Nie durz głowy, król tako monko, 

przepraszajone, Świnie karmiłby. 

—— 

— Prosza świec na jołka, tyło kab i 0g- 

nie kolorowe b-li. 

— Gdzież to słyszał pan Wincenty ob 

takie knlorowe ognie na šwieczkach? 

— W gazecie pisało sie, co jak jaki: ko- 

łor Świeczki, to taki bendzi | ogień. 

— Kiepsko musi czytał. 

— Dawaj posporym. 

— Ob co? 

— O liter. 

— Tak idź i przynieś ta gazeta. 

— A ci jest gorońce ognie? 

— Jakie gorońce, zimne tylo so. 

— Na taki mroz i zimne ognie sprzedał 
sie. To kiepska krama. 

Jan Horkn 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

Dziewczyna porwana w centrum miasta 
Wczoraj 19-lefnia Anna Z. wracała od 

koleżanki do domu. W pobliżu Mostu 
Kolejowego przy ul. Ostrobramskiej zau- 
ważyła dorożkę, w której siedzieli dwaj 

mężczyźni. 

— Może podwieziemy panienkęł Jest 

zimno! — odezwał się jeden 

  

| mych. Zanim dziewczvna zdecydowała się 
na odpowiedź, jeden z nieznajomych wy- 
skoczył z dorożki, siłą wciągnął ją do 
środka, gdzie drugi osobnik zakneblował 
jej usta. к 

Anna Z. usiłowała wyrwać się z rąk 
napastników, lecz musiała ulec sile. 

Dziewczynę wywieziono za miasto do 
| Hrybiszek, na Wąwozy. Porzucono ją tam 
po pewnym czasie. 

Policja aresztowała sprawców „którymi 
są: dorożkarz Władysław Kowalewski 
[Orzechowa 9), Kazimierz Wasilewski I 
Aleksander Wierszylowicz, (<) 

Wyciągnął się na ziemi! 

Dobrze brzmiał fortepian, pełnie i mięk zzmmmum z nieznajo- 

t "7 77-79» = Kan Akai S ao RES E esi L 

Kazimierz Leczycki 4 zauważył ponuro Fred, — Znaleźli przecież źródło. 

  

Sierżant zChaco 
— Do widzenia, p. Sierżancie, serdecznie dzię- 

kujemy. 
— Do widzenia. A trzymajcie język za zębami, 

bo Paragwaje gotowi obsadzić wasz fort, a ja stracę 
* krzyż i pensję do końca życia. 

Fred i August skwapliwie skorzystali z dobrej 
rady uprzejmego wroga. Zresztą nie mogło być ina- 
czej. Z chwilą opanowania źródła pobyt na froncie 
stał się niemożliwością... Obaj na zmianę torowali 
drogę przy pomocy starej maczety. Nowiutką, otrzy- 
maną od sierżanta chronili, jak największą gwarancję 
ich życia. Odpoczywali tylko po parę godzin na dobę... 
Trzeba było Śpieszyć. Manierki pustoszały dziwnie 
prędko. Raz tylko natrafili na źródło wypełnione jakąś 
cieczą mętną i brudną. 

Susza, jak kat czrezwyczajki wznosiłą codziennie 
swój błyszczący miecz nad głowami zbiegów. Coraz 
częściej przychodziła im do głowy straszna myśl. 
A jeżeli humanitarny sierżant wojsk boliwijskich 
umyślnie wprowadził ich w błąd „ażeby „bez strat 
w ludziach” zająć el Fortin de los Allemanos? A jeżeli 

„ dopływ Parany znajduje się znacznie dalej? A jeżeli 
mapa jest niedokladna? 

W kilka dni po opuszczeniu frontu maczety do- 
prowadziły ich do małej polanki. Pięciu ludzi leżało 
w pobliżu małego źródełka, sączącego się wśród ka- 

mieni. 
— Poszukiwacze dopływu Parany. 
— Musieli odebrać sobie życie b. niedawno. 3 Me- 

tysów i 2 białych. Chłopcy mieli nadzieję, że może 

ktoś żyje... nie! Robota była dokładna! Przeszukali 

kieszenie... zabrali noże! 
— Nie rozumiem po co odebrali sobie życie — 

  

— Schylił się, ażeby zaczerpnąć ręką... jakaś tłu- 
sta brunatna ciecz oblepiła wyschłą sczerniałą dłoń. 

— Nafta! 
— Przeklęta nafta. Chaco pochłonęło jeszcze 

5 ofiar! 
Już tylko kilka kropli wody w manierce. Skrwa- 

wione ręce nie mają sił do operowania maczetą. Marsz 

w zielonej gęstwinie Chaco staje się coraz krótszy 

— Wspaniałe niebo nie pokrywa się nigdy chmu- 

rami. Gwiazdy prowadzą nieomylnie w stronę Argen- 

tyn? Codziennie wieczorem przed rozpoczęciem mar- 

szu chłopcy rzucają się na mapę. Już dawno zbawcza 

rzeka powinna znaleźć się na drodze marszu. ; 

W dzień śpią, na ziemi gorącej, jak popiół pod 

dusznym, zielonym bałdachimem karłowatego !asu... 

wieczorem, jak krety ryją zielony mur. Nigdzie nie ma 

ani owoców jadalnych, ani zwierzyny. To wszystko 

jest tam, tam na drodze ich marszu. Nad owym wy- 

śnionym, wym” Jypływem Parany! 

Jak to" widzenia, robotnik Fred okazał 

się wytrw trudy wojenne, niż syn bogatego 

przemytnika Pewnego wieczora, kiedy rozpoczynał 

się nowy etap marszu przez gąszcza, August nie ruszył 

się z miejsca 
— Idž, Fred, ja zostanę. 
— Zwariowałeś? 
— Nie mam sił. Poco się męczyć. Nie dziś to jutro, 

czeka nas taki sam los, jak tamtych pięciu. 
— Rzeka może jest blisko? 

— Może, ale ja nie mam sił. Nawet pięciu metrów 

nie przepełznę. 
— Ja będę ciął, ty pełznij za mną, 

— П9... kwadrans, godzinę? A potem umrę. Nie 

mam sił, Idź Fred. Zawiadomisz ojca. Ożenisz 

się z jedną z tych Paragwajek, które nas wysłały tutaj 

— Ho, ho — powiedział Fred. — Chcesz mnie 

zrobić łajdakiem! Kiedy się razem żyje, to się razem 

i umieral 
  

— No „czekajmy co będzie! Do diabła! © mało 
mnie nie ugryzła. 

— (o się stalo? 
— Żmija! Jararacal 
— Fred! — krzyknął August — Fred!! Jesteśmy. 

ocaleni!! 
— O co ci chodzi? 
— Jeżeli są tutaj jararaci, to znaczy, że gdzieś 

niedaleko jest już rzeka! Dotychczas nie bylo ich, 
prawda? 

— Nie widziałem żadnej! 
— Właśnie, więc to najlepszy dowód, że gdzień 

tutaj jest większe źródło „albo rzeka. Rzeki w Chaco 
nie posiadają łąk. Poprostu urywa się pustynia i za 
czyna się brzeg! : 

— (Cieszę się, że nabrałeś sił do marszu — zau* 
ważył Fred — ale gdyby ta bestia mnie ugryzła.« 
byłbym w prawdziwym kłopocie, do jakiego doktora 
zwrócić się o dokonanie zastrzyku. 

Fred ciął .szybko gałęzie. August powoli, z tru- 
dem posuwał się za nim... Istotnie zaczynało się nowe 
życie dżungli.. Pierwsze ptaki sfruwały z gałęzi nie- 
chętnie, z oporem, dziwiąc się przybyszom... Zielony 
wąż przewieszony przez gałąź sporego drzewka, przy* 
patrywał się z wyraźnym zdziwieniem operacjom ma* 

czety. Dopiero tęga porcja kija zmusiła go do zmiany 
stanowiska. Coraz częściej spotykali żmije i duże, zie” 
lone jaszczurki. Piękny, błękitny motyl przyprawił ich 
o mocne bicie serca... Motyl nie mógł zbyt daleko od- 
dalić się od pogranicza życia i śmierci. 

Wreszcie nadeszła chwila, kiedy pionier Fred 
o mało nie złożył wizyty garstce kąpiących się kaj; 
manów. Zielony mur Chaco ustąpił miejsca ciche. 
rzece, pełnej wysepek i raf. Wulkan tropikalnego życia 
wybuchnął nagle przed oczami zbiegów, uratowany” 
przez żmiję, jedną z najjadowitszych! 

(Dokończenie nastąpi), 
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Dziś: Wiktorii P. 

Jutro: Rdama i Ewy 
G acz 

23 
Piątek 

———-— 

sposuze enia Zakładu Meteorologii US 

w Wilnie « dn. 22.ХИ. 1938 г. 

Ciśnienie 772 

Temperatura średnia — 13 
Temperatura najwyższa — 8 
Temperatura najniższa — 15 
Wiatr północno-wschodni 
Tend.: bez zmian 
Uwagi pogodnie. 

  

  

Wschód słońca — g. 7 m. 4 

Zachód słońca — g. 2 m. 5 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 
Dziś w nocy dyżurują następujące apte- 

ki: Sapožnikowa (Zawalna 41); Rodowicza 

Ostrobramska 4) Augustowskiego (Mickie 

wicza 10); Narbuta (Św. Jańska 2); Zasław- 

skiego (Nowogródzka 98). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka (An 

łokolska 42); Szantyra (Legionowa 10) i Za 

Jączkowskiego (Witoldowa 22), 

REPTI SĄ 

— Dyrektor izby Skarbowej w Wilnie 

Wacław Gajewski w dniu 23 bm. wyjeżdża 

na dwutygodniowy urlop wypoczynkowy. 

Zastępstwo na czas nieobecności dyrektora 

łzby obejmnje naczelnik Wydziału V Izby 

Skarbowej Eugeniusz Szczepanik. 

ŻE ZWIAZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Klub Włóczęgów, Następne ko- 

lejne zebranie Klubu odbędzie się w dn. 
13 stycznia nadchodzącego roku. 

— Dyrekcja Zakładu Zastawniezego (tom 

„ard) K. K. O. m. Wilna zawiadamia, że w 

Wigilię Bożego Narodzenia, dn. 2 grudnia 

Fb. zakład zastawniczy będzie nie czynny. 

Operacje normalne łombardu rozpoczną 

Nę w dn. 27 grudnia Tb. 

— Z powodu zbliżających się świąt 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku, wy- 

cieczki ph. „Wilnianie poznajcie Wilno" 
przez 2 niedziele z rzędu 25.XII 1938 r. 

1 1.1 1939 r.) mie odbędą Się. 
Związek Piopagandy Turystycznej skła 

"da przy: tej ókażji wszystkim uczestnikom 

niedzielnych wycieczek najlepsze życze- 
nia świąteczne. 

A4OWOGRODZKA 

— Fundusz Pracy w roli šw. Mikolaja 

Wojew. Komitet Pomocy Dzieciom i Mło- 

dzieży „zasilany finansowo przez Wojew. 

Biuro F. P. w Nowogródku, zakupił na prze 

szło 20 tys. zł. samodziału (różnej przędzy 

wiejskiej produkcji) na palia i ubrania dła 

biednej dziatwy i młodzieży. Ubranka będą 
rozdane w drugiej połowie stycznia prz. r. 

— Oświata Pozaszkolia. 19 bm. odbvła 
się w Nowogródku posiedzenie Powiat. Kom. 

Oświaty Pozaszkolnej, na którym przyjęto 
sprawozdanie z działalności za okres ubieg 

ty i uchwałono plan pracy i preliminarz na 

tok 1939/40 w sumie 10.873 zł. 

Szczegółowe sprawozdanie podamy w je 

dnvym z następnych numerów. е 

— Walne Zebranie Stow Kupców Pol 
skich w Nowogródku. Zarząd Stow. zawia 

damia, że 29 grudnia rb. o godz. 12 w poł. 
odbędzie się w sali Bazaru Ludowego przy 

ul Kościelnej Nr. 93 Doroczne Walne Zeb 

panie członków stowźrzyszenia. 

LIOZKA 

— Podziękowanie Towarzystwa Krajo- 

enawczego w Lidzie, Zarząd Polskiego To- 

warzystwa Krajoznawczego w Lidzie po 

arzeprowadzeniu loterii fantowej na rzecz 

arządzenia ośrodka  muzealno-krajoznaw- 

<zego poczuwa się do miłego 

złożyć tą drogą serdeczne podziękowanie 

wszystkim, którzy mu w tej imprezie pomo 

gli przez ofiarowanie fantów, bądź też bez 

imteresownej pomocy w organizacji tmpre- 

zy. Szczególnie dziękuje uprzejmie Dyrekcji 

Hut Szklanych J. Stolle „Niemen“, kpt. Ku- 

tianowi. p. Dziczkańcowi, p. Ambergowi, 

p dyr. Wojtuszkiewiczowi, p. dyr. Michało 

wiczowi, mec. Wismonttowi, dr. Sopoćce 

prof. Mickiewiezowi, p. B. Kuzianowi, p. 
Lichwierowiczowej, sędz. Popkowskiemu. 

p. Al. Pileckiej i Sabinie Szkopowej. Poza 

tym dziękujemy firmom polskim; Bławat 

Poznański, Rławat Polski. wytwórniom węd 

lim A. Rodziewicz i Al. Wersocki, Bolesla 

wowi Tomaszewiczowi oraz p. inż. Piotrowi 

Orse, kier. Zw. Spółdz. Mlecz. i Jajcz. w Li 
dzie. 

— Odezyty © obronności kraju. Stara 

niem zarządu powiatowego Federacji PZOO 

! Związku Oficerów Rezerwy w Lidzie 20 

bm. w sali konferencvjnej starostwa wygło 

szono dwa odczyty na temat obronności 

krain, Odczyt pierwszy pł. „Wywiad i kontr 

wywiad" wygłosił kpt. Eugeniusz Wojcie 

thowski. drugi pt. .„Desanty lotnicze” — 

Por. pil. Ratatz. 

obowiązku .   
  

— Zamiast bankieiu, Zarząd Stowarzy 

ema Kupców Polskich w Lidzie złożył na 

ce miejscowego przedstawiciela prasy kwo 

e zł. 100 przeznaczoną na bankiet z okazji 

swięcenia sztandaru tegoż Stowarzyszenia. 

wota: powyższa została przekązana na 

szecz. najbiedniejszych dzieci i rodzin bez 

ćcbotnych w Lidzie, 

— SAMOCHÓD CIĘŻAROWY NAJE 

(HAŁ NA FURMANKĘ. Na szosie Lida — 

Grodno, kolo wsi Przewoże, gm. zabłockiej 

jadący z Wilna samochód ciężarowy, nale 

tący do Mendela Warszawskiego, zam. w 

Grodnie, nsjechał na furmankę, wskutek 

czego wóz został rozbity, a jadąca tym wa 

rem 37-letnia Maria Szwed ze wsi Słobód 

ka, gm. raduńskiej doznała złamania nog! 

powyżej kolana I ogólnych obrażeń. Posz 

kodowana została przez jadącego samocho 

tem Mendla Warszawskiego odwieziona da 

przychodni rejonowej w Zabłociu. 

— Ustąpienie znanego pioniera sportu w 

Lidzie. Jak się dowiadnićmy, ustępuje prof. 

Gimn. Kupieckiego, p. Kazimierz Młynarski, 

ze swego stanowiska w wychowaniu fizv- 

cznym. Lida tract dobrego i cichego pionie 

ra sportowego. Dzięki jego zasłułze powstał 

pierwszy na terenie Lidy robotniczy kluh 

sportowy P. T O. K. 
Prof. K. Młynarski znany był na terenie 

lidzkim, jako jeden z najlepszych sędztów 

piłkarskich. 

BARANOWICKA 
— Uwadze b. powstańców wielkopolskich. 

W związku z komunikatem, zamieszczonym 

w „Kurjerze Wil.* w dniach 16, 17 i 18 bm 

o utworzeniu Koła Powstańców  Wielkopol 

skich na terenie Woj. Nowogródzkiego — 

podaje się do wiadomości, że do Związku 

mogą należeć nie tylko oficerowie oraz pn 

doficerowie i funkcjonariusze P. P., — lecz 

także wszystkie osoby, które brały udział 

w powstaniu w r. 1918 19 w Poznańskim i 

aa Górnym Śląsku. 

Informacyj ndziela p. Czesław Łubiński 

Baranowicze, Hoovera 55. 

— Zamiast życzeń Świątecznych. Za poś 

rednictwem oddziału naszej Redakcji w Ra 

ranowiczach, zamiast życzeń świątecznych 

złożyli ofiarę na gwiazdkę dla ubogiej dzia* 

wy p. inż. Al. Jakowlew 10 zł. tp. Stefanie 

Bojarska *50 zł 

— ZATRZYMANIE Z* ODZIFJKI. Zasta- 
ła zatrzymanź hiejaka Pisar Maria, bez sta 

łego miejsca zamieszknia, która skradła nó 

rksnedientki sklenu wedlin ..Presexnart* p. 

Sawiekiej Katarzyny torchkę, zawierająca 

zegarek damski 1'różne drobiazgi wartośel 

40 zł. 

MIEŚWIESKA 
— Dzieci FON, Dziatwa szkoły pow 

szechnej w Sinianwce, pow. nieświeskiego 

zabrała 24,98 zł, na FON. 
Szkoła ta bierze czynny udział w zbioór 

ce na zakup samolotu Ala armii 1 wpłaciła 
już na ten ra! об 

OSZMIAŃSKA 
— 16 tys, klg. ziemniaków i 1890 kg. zboża, 
Prowadzona akcja zbiórki na Pomoc Z'mo 
mą Bezrobotnym na terenie pow, oszmiań 
skiego przynosi pozytywne rezultaty, Do 

  

la 189 1 

dnia 15 bm. zebrano około 16 tys. kg. ziem 
maków i 1,800 kg zboża, które zostały zma 
gazynowane w spichrzach gminnych do dy 

spozycji powiatowego komitetu. ; 

Akcję zbiórki prowadzą samorządy gm'n 

ne przy współudziale gminnych komisyj e 

pieki społecznej. 

  

„KURJER* (4669) 

Wczoraj Sąd Okręgowy w Wilnie za 
kończył rozpatrywanie sprawy bandy 
przemytników, grasującej w roku 1937 na 
pograniczu polsko-łotewskim 1 ogłosił 
BRE" 

WILEJSKA 
— Doroczna odprawa Związku Strzelec- 

kiego. 18 grudnia, mimo silnego mrozu, na 

doroczną odprawę Związku Strzeleckiego w 

Wilejce licznie przybyh działacze tej orga- 

nizacji. 

Niektórzy przyjechali furmankami z miej- 

scowości odległych o 45 klm. 

W sali Wydziału Powiatowego zebrali 

się prezesi, skarbnicy i komendanci oddzia 

łów, oraz instruktorzy wychowania obyws 

telskiego. 

Po otwarciu zjazdu, odczytaniu wyjątku 

+ Pism Marszałka Józefa Piłsudskiego i zło 

żeniu charakterystyk pracy przez delegatów 

na terenie oddziałów — wysłuchano wyty 

*znvch i referatów, 

Kolejno przemawiali: p. Laskowski War 

ław — prezes Zarzadu Powiatu, p. ppor 

Aleksander Jankun — Kom. Powiatu, p 

Weher Paweł — skarbnik, p. Chimiczewsk* 

Wiktor — instruktor wyrhowania obywatel 

skieco, p. Skindziar TAraf —  instrnktor 

strzelectwa. p. Łnkasiński —. w smrawie 

nrzvsposnhienia zawodowego 1 p. Krzywi- 

ka — praca knhiet. 
Ponadto zabierali głos przedstawiciele 

władz 7 S. z Wilną n. Zielińska — kom 

пойойжост | natotrasowy 7. S. Gail-Kot. 

— Boty ksiażki, Tnenektorat Szkalnv 

w Wileire otrzymał ad Powiatowero Kami 

łeta Pamacy Zimowej dla: młodzieży 315 

nar obnwia. 3 

Tnenektarat Szkolny z kolei przekaznie 

ie poszczesńlnym szkołom. W pierwszym 

*zedzie obdrielane sa: dzieci. które z powo 

Au broku obwwia nie mosłvhv nrzeszczać 

do szkałv. Bntv sa dobreso- sntumku. 

Onrós7 'taan rozńnwayć ca nodrerznik* 

— Gdzie staną nowe szkoły. Ostatnio 

Wydział Powiatowy w Wileice przv udziale 
insnektora szkólnes6 p. Laskowskiego ror 

ostrewał sprawę budowy Szkół. 
W arzvszłym Sezdnie przewidziano buda 

wę szkół w nastepiiatych piihktach: w "iš 

1 murowana, siedmińklasowa: w Łycewi 

*ząch, (om. wiszniewekśa — mmrowana, trzy 

noklosawa: 

-- įednoklasawa, oraz vw Cholaninie (gm 

towiekal — dwittatówa. 

Pon»dto -przewidyware: są nowe bndwm 
Wi na foranie ominv krrzenieckiej I koście- 

: A. T. 

— ZASZTYLETOWANIE. W. Wilejce, w 

demu Mowczunowicza Prokopa na tle kłót 

ni domowej powstała bójka. 

W trakcie niej Sergiusz Nosonow dwoma 

pchnięciami noża zamordował Bazyła Sos- 

nowskleso, parobla Mowc-unowicza. 

Zabėjeę osadzono w więzieniu. 

   niawie 

"TDACŁAWEKĄ 

— Kurs dla Kół Gospodyń Wiejskich. — 

Staraniem Organizacji Powiatowej Kół Gos- 

podyń Wiejskich pow. brasławskiego zorga 

nizowany został «w Brasławiu 5-dniowy 

kurs organizacyjny dla Zarządów Kół Gos- 

podvė Wiejskich połączony z wykładami 

oświatowymi dla przodowniczek korespon- 

dencyjnych kursów im. Staszyca. Na prog 

ram kursów złożyło się uświadamianie er- 

ETOWE 

  
W srraw'e dostarczana pism do Nieśw eża 

wyjaśnienie D"rekcii Poczt 
Do W. Szanownego 

Pana Redaktora Naczelnego 
„Kuriera Wileńskiego” 

w Wilnie. 
W poczyłnym wydawnictwie Pana Re' 

Чак!ога z dnia 14.XII 1938 r. Nr 343 uka- 
zała się wzmianka pt. „Blaski i cienie po- 
czły w Nieświeżu”, z kłórej wynika, że 
dopóki przewożono poczię z Horodzieja 

do Nieświeża końmi — czytelnicy p'sm 

wileńskich otrzymywali gazeły po godzi. 

nie 14. Obecnie po „zmołoryzowaniu” 

przewozu poczły, otrzymują po godzinie 

18, a często następnego dnia (kolportaż) 

Wzmianka ta jest niezgodna z rze- 

czywisłością, gdyż gazeły wileńskie nad- 

chodzą do st. Horodziej ambulansem po- 

Komun:kst n>sz= 
W związku z zamieszczoną moją no- 

łatką w sprawie późnego doręczania pra- 

sy wileńskiej czytelnikom  niešwieskim, 

komunikuję: 
1) Natychmiast po ukazaniu się arty- 

kulu naczelnik urzędu pocztowego w Nie 
świeżu polecił wywozić gazety z Horo- 
dzieja autobusem wcześniejszym, osobo- 

wym. 
2) Tenże naczelnik zbiera oświadcze- 

nia w mieście, że gazety przychodzą wcze 

śniej. Jedno z takich oświadczeń wziął 
od kolportera Jaźwińskiego, opiewające, 

| człowym Brześć. — Siołpce o godz. 13.30 
i są dostarczane do Niešwieža autobusami 
nieświeskiej Spółki Samochodowej o g. 
14.30 i natychmiast są wydawane odsprze- 
dawcom oraz wkładane do skryte pocz- 

towych. 
Z powyższego wynika, że odsprze- 

dawcy gazeł | abonenci skrytek poczło- 
wych otrzymują gazeły wileńskie przed 
godz, 15. 

Proszę uprzejmie Pana Redaktora o 
| zamieszczenie w najbliższym numerze 

Jego poczytnego pisma powyższego wy- 
“jašnienia, : 

Łączę wyrazy mego poważania 
Dyrektor 

Inż. M. Nowicki. 

gn koresoonden*a 
że gazely olrzymuje on „po godz. 15”. 
Nie jest fam podany dokładnie czas. Kol- 
porter Jaźwiński dzierżawiąc kiosk LOPP, 
jest zależnym od naczelnika poczty Wa- 
silewskiego, kłóry pełni funkcję prezesa 
LOPP. 

3) Na wypadek jakichkolwiek rekla- 

macyj lub sprosłowań ze sirony poczty 

przesyłam oświadczenia czytelników „Ku- 

rera Wileńskiego", stwierdzające niezbi- 

cie, że otrzymywali oni pismo po godz. 

18 za pośr. poczty,   

klasowa; w Dnhatówce (rm. żodziskai — ied - 

w Fomarowie (sm. budsławska! . 

į inż. Wacław Głazek wraz z małżońką złoży 

b zamiast życzeń Świątecznych i nowofocz * 

nych kwoię 50 zł przeznaczając ją ną pe 

  

wyrok. Kupiec Kowarski z Rygi oraz ku- 
piec z Brasławia Arluk zostali skazani krż 
dy na dwa lata więzienia * 10 tysięcy zio 
tych; Tumiłowicz,. Kizło i Krywionek „o- 

10 tys. złotych grzywny i 2 lata więzienia 
za kierowanie bandą przemytników 

trzymali” po 8 miesięcy więzienia | po 4 
tys. złotych grzywny, Abramowicza skaza 
no na grzywnę w wysokości 4 fys. zł, 
Stein I Brainin zostali uniewinnieni. '(z) 
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ganizacyjne, biurowość Kół, sprawy samo- 

rządowe, fachowo-gospodarcze oraz żywie- 

nie rodziny wiejskiej. 

— Urzędnicy państwowi 1 samorządowi 

w Brasławiu zamiast życzeń świątecznych 1 

noworocznych złożyh kwotę zł. 115.95 prze 

znaczając z tego zł 35.50 na gwiazdkę dia 

bezrobotnych, a zł. 50.45 na gwiazdkę dia 

biednych dzieci szkolnych, wpłacając tę kwo 

tę na rzecz komitetu powiatowego pomocy 

dzieciom 1 młodzieży w Brasławiu 

— Na gwiazdkę dla biednych dzieci — 

zamiast życzeń świątecznych | noworocz- 

nych. Urzędnicy państwowi i samorzą ow* 

w Brasławiu zamiast ży zeń świątecznych 

i noworocznych złożyh kwotę zł. 127 gr. 75 

na gwiazdkę dla najbiedniejszej dziatwy — 

wpłacając z tej sumy zł. 65.50 do Komitetu 

Pow. Z. P. B., a 62 zł. 25 gr. do Kamitetu 

Pow. Pomocy Dzieciom i Młodzieży. 

Zamiast życzeń 
$w'>terrnych 

Na Tow. Przyjaciół Dzieci: złożyli: 20 

zł. prof. Irena i Władysław Jakowiccy. 

Przy okazji Redakcia podaje do wiado 

mości, że, obok innych, na ten cel rów= 

nież są przyjmowane "ofiary zamiast ży- 

czeń we 

Dyrektor Kolei P goda w * Wifnie 

pujące „cele: 

"Na Bone Zimową Bezrobotnym '20 zł 

Rodzinie Kolejowej na sieroty po pra- 

cownikach kólejowych 10 zł. 

Rodzinie Wojskowej na sieroty po žol- 

nierzach 10 zł 

Rodzinie Policyjnej na sieroty po po” 

licjantach 10 zł. 
NZEE © 

Wicedyrektor Kolei Państwowvch inž. 

Adam Szlachtowski, zamiast życzeń świą- 

tecznych i noworocznych, złożył kwote 15 

zł na „gwiadzkę" dla sierot po pracownikach 

kolejowych na rzecz „Rodziny Kolejowej” 

w Wilnie ! 
Р, = 

Na rzecz Miejskiego Komitetu Pomocy 

Zimowej Bezrotnym złożono ofiary. przez: 

Dyrektora Izby Skarbowej Wacława Ga- 

jewskiego — zł 15; 

Naczelnika Wydz. Izby Skarb. Stanisława 

Czerneckiego — zł 5; 

Naczelnika Wydz. Izby Skarb. Tadeusza 

Bietkowskiego — zł 5; 

Naczelnika Wydz. Izby: Skarb. Edmunda 

Kraka — zł 5; 

Naczelnika Wydz. lzby Skarbowej Jane 

Madeja — @ 5; 

Naczelnika Wydz. Izby Skarb. Eugeniu- 

sza Szezepanika — zł 5; 5 

Inspektora Ochrony Skarbowej L. Anssk 

skiego — zł 5; 

Zastępcę przewodn. Woj. Kom. Klas. Ja 

pa Puciatę — zł 5. 

Razem zł 50 
. . * 

Dvrekcia Zekladėw Przemysłu Dykto- 

wego A. Rochlin i S-ka złożyła na rece 

wniewodv Bociańskieqo zł 500 na awia 

zdkę dla biednych dzieci. Wojewoda kwa 

tę tę przekazał Wileńskiemu Komitetowi 

Pomocy Bezrshofnvm. 

Ofiary 
Zamiast kwiatów na grób Ś. p. Jana. Czer 

niewskiego na fundusz stypendialny , przy 

Zw. Rolników z Wyższym Wykształceniem 

złożyh pracownicy T-wa Lniarskiego i Lniar 

skiej Centralnej Stacji Doświadczalne: zło 

tych 45. Inż. Polikap Straczycki zł. 5. 

— 

Jednocześnie podaje się do wiadomości. 

** Nr konta w PKO Związku Zaw. Rolni - 

ków z Wyžszym Wykszialeen'em w Wilnie 

jest 700.655 a nie 141.499, jak ES pop 
rzednio podano, 

  

WSZYSCY zakupują na Swięt 

WAWA, WODE, E4 ONI AEK 

W Winiarni „Fat Okręlem 
FELIKSA ŻEBROWSKIEGO 
ul. Mick ewicza 11 vis-a-vis „Orbisu“ - 

Každy gatunek možna bezplatnie prėbowač 

  

"ezesnych postaci, 
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RADIO 
PIĄTEK, dnia 23 grudnia 1938 r. 

6,57: Pieśń poranna. 7.00 Dziennik por. 

7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Program na dzi- 

siaj. 8.05 Muzyka poranna. 8,50 Czytanki 

w"ejskie: „Chłopcy* opowiadania  Stefans 

Balickiego. 9.00—11,57 Przerwa. 11,57 Syg 

nał czasu i hejnał. 12.03 Audycja południo 

wa. 1300 Wiadomości z miasta i prowincji. 

13.05 Ulubione opery — „Dama pikowa“ 

Piotra Czajkowskiego -- opr. St. Harasow 

skiej. 13.30 Mnzyka opisowa. 14.00—15.00 

Przerwa. 15.00 „Ilokus, pokus dominikus" — 

audycja dla młodzieży. 15.20 Poradnik snor 

łowy. 15.30 Mnzyka obiadowa 16.00 Dzien 

mk popołudniowy. 16.08 Wiadomości gos- 

pcdarcze. 16.20 Rozmowa z chorymi. 1635 

Chwilka muzyki lekkiej. 1645 „W kraju 

czardasza i tokaju* — felieton. 17.00 Opo- 

wieść o Janie Sebastianie Rachu: „Między 

trenem a ołtarzem”. 17.45 Audvcja dla wsi: 
1 „Obornik* w gospodarstwie" — pog. „red. 

R. Węckowicza, 2) Poradnik rolniczy pro- 

wadzi A. Przegaliński, 3) Z motywów. luda 

wych. 4) Jak zakładano Koło Tom-u—pog. 
FE. Łastowskiego. 18.25 Wycieczki i spacery 

orowadzi. Eugeniusz Piotrowicz. 1830 Pan 

jest miłosierny" — fragment z powieści I. 

Andrzejewskiego pt. "Ład serca". 1850 Kon 

rert Chóru Polskiego Radia. 19.15 Kartki z 

Finlandii — koncert rozrywkowy. 20.35 Au 

dvcje informacvjne. 2100 „Na przviście Pa 

na” —: rózmówa 'adwentowa. 21.15 Koncert 
wmfonicznv 2230. ..Stefan Garezrński” — 

«zkie fiteracki. 22.45 Mnzvka. z płyt. 22.55 

Rezerwa programowa. 23.00. Ostatnie p: 

mości: 1 komumikatv. sk 

TEATR ! MUZYKI 
TEATR MIEJSKI NA POHUŁANCE 

— Dziś, w piątek, dn. 23 i w sobotę, dm 

24 bm. — Teatr nieczynny. | 

TEATR MUZYCZNY „ŁUTNIA”. 

— # powodu przygotowań do na jbliż. 

szych premier w piątek i sobotę — Teatr 

nieczynny. фе 
— Repertuar świąteczny. W  niedzieię 

o godz. 8,15 grana będzie operetka reprezen 

tacyjna „Adrienne* z Kulczycką i Halmir- 

ską w rolach głównych. — W poniedziałek 

świąlęczny odbędą się trzy widowiska: n g. 

12 m. 15 Teatr dla dzieci wystawia wRet- 

leem Polskie“ L. Rydla oraz. „Jasełka, Nie- 

podle$łościowe*, które rozpocznie legioni= 

sta z 1914 r. zakończy zaś szereg współ- 

-O godz. 4,15 na „przedsta 

wieniu popołudniowym po cenach  zniżo- 

nych ukaże się ogólnie lubiana operetka 

Jarno »Krysla Lešniczanka“, O godz. 8,15 

„Król na jedną noc*, widowisko pelnę ak 

tualności i satyry. 

— Rewia Sylwestrowa w Lutni. Doroc£ 

nym zwyczajem wszystkie działy Teatru 

przystąpiły do intensywnych prób z Rewii 

Syłwestrowej. Baletmistrz. Ciesielski szyku 

je nowe balety, kapelmistrz Kochanowski 

opracowuje nowe orkiestralne przeboje. — 

Pracownie malarskie i kostiumowe pracują . 

nad nową wystawą. Nad całością czuwu re 

oe Wyrwicz Wichrowski. ' 

S ano na stół 
> „wiejinu 

Wiele domów chrześcijańskich w czasach 
obecnych ma wiele kłopotu, pragnąc zacho 

wać dawne tradycje podkładania siana pod 
obrus na stole wigilijnym. 

Pragnąc to ułatwić Wileńska Komisja 

Oddziałowa Kół Młodzieży Polskiego Czer- 

wonego Krzyża podaję do wiadomości, że w 

czasie od 20 do 24 grudnia „rb. włącznie 

członkowie Kół Młodzieży P. C. K., zaopat 
rzeni w odpowiednie legitymacje, będą dos 

tsrczać do mieszkań koperty z sianem na 

stół wigińjny w cenie 50 i 25 groszy, zależ 

nie od wielkości koperty. 
Całkowity dochód przeznacza się na pre 

wadzenie świetlic, do których  uczęszeza 

przeszło 400 dziatwy czerwonokrzyskiej.
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H rsz Cnarłab 
dumaczy się 

Do 

Redakcji „Kurjera Wileńskiego* 

W związku z artykułem „Prywatna inie 

jalywa” Chirsza Charłaba w  Nieświeżu 

umieszczonym w dzienniku „Kurjer W*.eń 

ski“ z dnia 16 grudnia 1938 r. Nr 545, pro 

szę w myśl dekretu prasowego o umieszcze 

nie następującego sprostowania: 

: Nieprawdą jest, że Hirsz Charłab został 

przyłapany przez funkcjonariuszów kolejo- 

wych na nielegalnych przejazdach, posługu 

jąc się nieważnymi biletami, netomiast 

prawdą jest, że Hirsz Charłab jeździł jako 

komisjoner na podstawie ważnej okre- 

sowki tygodniowej. 

Prawdą jest, że niejaki Wołf Curkow 

ekspedytor stacji Horodziej sprzedał Jeł'no 

wi z Lachowicz bilet kolejowy do Baran» 

wicz. a gdy kontroler zakwestionował u Je 

łina ten bilet, wówczas oR podał, że go na 

był u wspomnianego Curkowa, który chcąc 

: Siebie ratować, gdy przybyłem z Nieświeża 

avtobusem na stację Horodziej dnia 17 grud 

nia o piątej z rana włożył mi do butonier 

k: używany bilet, pa: czym stojący opodal 

policjant podszedł do mnie i po zrewidowa 

niu mnie, zabrał u mnie ten bilet podsu 

mięty mi przez Curkowa. 

Z wyżej opisanego stanu rzeczy widać, 

że jestem ofiarą prowokacji Curkowa i spra 

wa ta (akt przedmiotem rozprawy sądowej 

na której zostanie wszystko całkowicie wy 

„.jaśni one) 

„Z uwagi na to, że treść wspomniane2o 

„Brtykuła umieszczona w poczytnym piśmie 

krzywdzi mnie bardzo, przeto prosze Pana 

Redaktora o umieszczenie tego sprostowa 

mia w dzienniku „Kurjera Wileńskiego". 

Z poważaniem 

Hirsz Charłab. 

Nieśwież, 20 grudnia 1938 r. 
4 rr 

Viadnmačei radiny! 
KONFERENCJA W SPRAWIE ROZDAWNI- 

| 5 CTWA SPRZĘTU SPORTOWEGO. 

  

|. Donosilišmy już o ciekawej inicjatywie 

dotyczącej sprawy rozdawnictwa sprzętu 

Aportowego. 

Do.tej pory rozdawany był gotowy już - 

sprzęt, np. narty, łyżwy itp. — obecnie 

postanowiono uruchomić rozdawnictwo pół 

fabrykatów lub wyborowego surowca. W 

tej chwili najbardziej aktualna jest sprawa 

dnmowego wyrobu nart t lyžew. Organizac 

ja tej akcji zajmuje się T-wo Krzewienia 

Narciarstwa, które w okresie poświątecz 

nym zwołuje konferencję, zapraszając przed 

tawicielį zainteresowanych związków spor 

"towych, organizacji PW i WF i Zw. Dzien 
uikarzy Sportowych oraz Radia, które bę 

dzie prowadziło propagandę tej akcji. 

„Referat Sportowy Polskiego Radia otrzy 

muje od dawna liczne listy z prośbą o 

sprzęt sportowy. W związku z tym Polskie 

Radio informuje, że w obecnej chwili roe- 

dawnictwa sprzętu sportowego nie prowż- 

dzi; akcję tę podjął „Komitet rozdawnictw» 

sprzętu sportowego dzieciom”, do' którego 

należy się kierować w tych sprawach. 

Adres: Tygodnik „Sport Szkolny”, Warsza 

wa, ul. Myśliwiecka 3 

    

TYDZIEŃ PROPAGANDY GIMNASTYKI 

DOMOWEJ. 

W ubiegłym miesiącu rozpoczęto przygoto 

wania do „Tyg. propagandy gimnastyki do- 

mowej”, które zainicjowało radio. Warte 

zaznaczyć, że radio już od kilkunastu lat 

propaguje czynnie tę formę kultury fizycz 

nej, nadając codziennie na fali raszyńskiej 

gimnastykę poranną, prowadzoną przez mjr 

Dobrowolskiego. 

W ramach „Tygodnia Propagandy", któ 

fy odbędrie się w marcu r. prz. urządzone 

zostaną pokazy wzorowego wykonania gim 

nastyki domowej. Pokazy takie przeprowa 
dzą Ośrodki WF 1 większe kluby. 

W obecnej chwili montowany jest apa- 

Fat wykonawczy, przy czym duży nacisk 

kładzie się na zorganizowanie jak najgęst 
szej sieci pokazów na Kresach Wschodnich 

Ch ńczycy i J*pończycy 
nim przekroczą próg swego mieszkania, 

wkłądają każdorazowo domowe pantofle. 

Dom ich jest dla nich święty, ale i zna-ze- 

nie nėg potrafią więcej cenić od nas. Prze- 

konali się przed wielu stuleciami, że nogi 

ncszą nas przez 2/3 życia i zasługują przeto 
na ich pielęgnowanie. Nogi nie mają wiel- 
kich wymagań — potrzebują parę ciepłych, 
miękkieh, lekkich i wygodnych papuci BA- 

TA, aby w nich dobrze wypocząć 

., REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

  

Ceny nabiału i jaj 
Oddział wileński Zw. Społdzielni 

Miecz»rskich i Jaiczarskich notowai 
21. 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 kq: hurt detal 

ed=mski czerwony 2.30 2.60 
edamski żółty 1.90 2.20 
litewski 1.75 2.00 

Jaja 1 kg 2.40 2.6) 

0 -TRZEŻENIE 
Doszło do naszej wiadomości, iż jakiś 

osobnik, podając się za przedstawiciela 

naszej drukarni, przyjmuje zamówienia 

na roboty drukarskie, pobierając za nie 

zaliczk!. Wobec tego oświadczamy, iż nie 

mamy żadnego przedstawiciela i odpo 

wiadamy tylko za zamówienia oddane 

bezpośrednio w kancelarii naszej dru- 

karni — Wielka 44 (tel. 25-35). 

Osobnika podającego się za naszego 

przedstawiciela należy traktować jako 

oszusta. Za wyłudzone przez niego za 

liczki nie bierzemy odpowiedzialności. 

Drukarnia „Patria, 

  

Porarki, Zabawki, 
O7DOBY CHOINKOWE 

Wład. Borkowski 
"Wilno, Mickiewicza 5, tel. 372 

  

  

  

SKLĘP ARTYKUŁÓW RADIOWYCH, 
ELFKTROTECHNICZN, I ROWERÓW 

A. BARTNICKI 
„Wilno, ul. Wielka 48, 

"poleca: żyrandole, lampy blurowe, że- 
łązka do prasowania. kuchenki i im- 
bryki: elektryczne. Sprzęt radiotech- 
niczny i baterie anodowe Wielki wy- 
bór kryształków i głośników do detek- 
tora. Komplety <żarówek na choinki 

Radio... z klawiaturą 
Za raciśnięciem klawisza 
zgłesza się żądzna stacja 
Mówiąc o klawiaturze, ma się zazwycraj 

na myśli fortepian lub maszynę do pisania 

Tymczasem okazuje się że klawiatura mo 

że mieć również doskonałe zastosowanie w 

radiotechnice, czego dowodem są tegorocz- 

ne odbiorniki Philipsa typu 7-39. 

Odbiorniki te posiadają ciekawe, a prze- 

de wszystkim praktyczne urządzenie, umoż- 

liwiające automatyczne nastawienie żądane; 

stacji za naciśnięciem odpowiedniego kławi 

sza. Klawiszów takich jest 8, obejmujących 8 

dowolnie wybranych stacyj. Odpadła więc 

całkowicie kłopotliwe nieraz wyszukiwanie 

stacji i kręcenie gałką strojeniową, gdyż sv 

stem klawiaturowy zapewnia samoczynne i 

precyzyjne dostrojenie aparatu do żądanej 

stacji. 

Prócz całkowitej automatyzacji strojenia 
odbiornik Phihpsa 7 39 posiada jeszcze jed 

ną ważną zaletę, a mianowicie znacznie 

zwiększony i wzmocniony zasięg krótknfa- 

lewy. Posiadacz więc odbiornika ma znacz- 

nie większy wybór programów radiowych niż 

dotychczas, nie mówiąc już o tym, że odbie 

rać może również cały szereg bardzo dale 

kich I dawniej nieuchwyłach stacyj krótko 

falowych. 

J'* hoda wie'alų 
długie na pół metra sople łodu, będziesz sie 

śmiał z zimy w ciepłych NARODÓWKACH 

na ciepłej, wełnianej podszewce, Ponieważ 

nie można napewno ustalić, czy mróz przyj 

dzie jutro, czy za tydzień, zaopatrzcie się w 

ciepłe obuwie jeszcze dziś, w sklepach firmy 

BATA. A? wystawy. 

  

Oddzięty: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

  

„KURIER” (4669) 

  

„ Wyśmienite piwo 

ŻYWIECKIE 
z Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu 

Da nab-cia wszędz e 

  

CATINe 
  

aj Paweł 
W rol. gł.: Dymsza, Bodo, Grassėwna. Sala dobrze ogrzana 

Bziś premiera? 

Rewelacyjnv film w kolorach naturalnych 

DOLINA? 
GIGANTÓW 
W rol. gł: Charles Bickford, Wayna Morris, Claire Trevor. 

Malownicze krajobrazv! 
Bohaterska zmagania o sprawiedliwość! 

  

Dynamiczne tlol : - 
Nadprogram: Dodatki 

    

i Gaweł 
  

Dziś. Chrześcijnńskie kino Rrcywesoly program świąteczny! 
Wspaniała polska komedia muzyczna ŚWIATOWID | Szczęśliwa trzynastka 

Na czele rokordowej obsady: Grossówna i Slelański 

  

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

HELIOS | 
Fredric March | 

Film w kolorach naturalnych. 

Humor. Sensacja. Bogata wystawa, 

Carole Lambar* 

„Szczęśliwie się 
w filmie tvsiąca ema 

skończyło" 
Nadprogram: Atrakcie i aktualności 
  

OGNISKO | Dziś Fascynująca cwiazda ekranu I Carola Lombard 
w arcypikantnej komedii p.t 

„Takie są dziewczeta* 
Nadprogram: DODATKI. Pocz. seansów codz. o q. 4, w niedziele i święta o godz. 2 PP 
  

KINO 
Rodziny, Koleowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

Nadprogram: UROZMAKONE DUWATKI 

EET 

ROŽNE 
SPRZEDAM шЬ ZAMIENIĘ na gospodar 

stwo z młynem albo na dom w większym 

mieście na Wileńszczyźnie posiadłość swą w 

uzdrowisku Onikszty nad rzeką Świętą w 

Litwie, składającą się z domu dwupiętro- 

wego, domu piętrowego, tartaku parowego ! 

innych budynków oraz 1,5 ha ziemi z mło- 

dym sadem i 2 rybnych stawów (karpie). 

M'ejscowość bardzo ładna, w pobliżu sosno 

wy las. 

Adres: Juozas Koplevskis, Anykszczia: 

Utenos apskr., Litwa. 

| S44AKKAAARAKAKAŃGKAAŁ 

BARANOW'CKIE 
| TWYVYVYYYVYYYVYYYTYYYYYVYTTYVYYYYYYYYYYYYW 

FIRMA RÓŻNOWSKI i KARAŚ, Baranv- 

wicze, Nowogródzka ż. tel. 141 Polecasnaj 
lepszy prezent na gwiazdkę. radioodbiornik 

„Echo”, względnie „Elektrit". 

AAAŻR= 

  
  

POZNAŃSKI DOV GALANTERII, Bara: 
nowicze, Szeptyckiego 31, tel. 248. Praktycz- 

ne podarki gwiazdkowe. 

CENA PRENUMERATY 

  

Dziś Carola Lombard i William Powell we wspaniałej ponawo: 
satvrze becącej największą rowe acją stolic europejskich p. t. 

Ni6j pam пппа 2 
   

  

w niedz. i św. o Żej. 

Sygnatura: Km. 762/38, 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wołożynie 

Brunon Gruźdź mający kancelarię w Wało 

żynie, ul. Wojciechowskiego Nr 77 na pod- 

stawie art. 602 KPC podaje do publicznej 

wiadomości, że dnia 10 stycznia 1939 r. o 
godz. 10 w maj. Kamień-Jampoł, gm. Iwie- 
niec odbędzie się 1 sza licytacja ruchomoś. 
c,  małeżących do Stanisławy Zghnickiej, 
składających się z drzewa, strużek sosno- 
wych, bufetu, biurka, otomany, zegara, toa 
letki, maszyny do szycia, pianina, bryczki i 
2 szaf oszacowanych na łączną sumę zł 2275. 

Ruchomośc! można oglądać w dniu łicy 
tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym. 

Dnia 19 grudnia 1938 r. 

Komornik Brunon Gruźdź. 

AAA AAA AAA AAA) 

„Handel i Przemysł 

  

GUSTOWNE KOSZULE, ae bieliz. 

na, szlafroki, pidźamy W. NOWICKI, Wiel. 
„ka 30, tel. 30.08. Gotówkowy rabat gwiazd 
kowy. 

CENY OGŁOSZEŃ; Za wiersz milimetr. 

  
przed tekstem 75 gr., 

      

Nowostwarta Chrześci'ań ska 

Spółdz'elnia Meblowa 

„OLZA“ 
z odpowisdziainością udziałami 

Wilno, Bosaczkowa 3—20 

poleca wielki wybór mebli własnych 

warsztatów oraz przyjmuje wszelkie 

zamówienia wchodzące w zakres ro- 

bót stolarskich i tapicerskich. 

    

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAAS 

LEKARZE 
'WYYYYVYTYY*' 

DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz 

    

wą 

  

DORTOR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery zne, skórne moczopłciowe . 

ul. Zamkowa 15, tel 19-60 Przyjmuje w godz, 
od 8—1 i od 3- _ 

  

  

DOKTÓT 

Zaldowicz у 
Choroby skórne, wenarvczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych od godz. JA 1 5—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kotiece, sk6rne, weneryczne, narzą« 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 

Wileńska Nr 28 m.-3.5tel. 277. 

  

    

DOKTOR 

A. Liho 
Choroby nosa, uszu i gardłą - 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

na ul. Mała Pohulanka 3, tel. 5-99. 
Przyjmuje od godz. 8-11 i 3-5. 

ADADAA DADA ADA AAAA AA ADA AA RAA AAAA DAŁAAAAAAĆ 

AKUSZERKI 
т 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz« 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—? róg uk 

3-gu Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie* 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł dzające, 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przyć 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1, 

  

AKUSZERKA 
M. Brzezina 

masaż leczniczy | elektryza.ja. Ul. Grodze - ka Nr. 27 (Zwierzyniec). : j 

  

       WINA, WÓDKI, towary kolonialno- 
spożywcze. Duży wybór broni, amu- 
nlcji I artykułów sportowych poleca 

Spółka Chrześcijańska 

„ EKONOMIA" 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 

  

      

      
MIÓD, SERY, GRZYBY I ZAJĄCI: 

nabywa w każiej ilości 

płacąc najwyższe ceny 
Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 

SPEDZEPEDEBCDWDWPWYAGÓ 

w tekście 60 gr., za tekstem 
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Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 
Wileńska 42, tel. 96; Brześć n/B.. ul. Pierac- 
kiego 19, tel. 224; Pińsk, Dominikańska 40. 

Przedstawicielstwa: . Kleck, Nieśwież, Słonim, 
„Stołpce, Szczuczyn, Wołożyh, Wilejka, Grod- 

30 gr. drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 razy tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla zdróbnyche Z „Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika redakc, i komunikaty 60 gi za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze” ua cyfrowe tabelaryczne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy sean akiniais lea urżódu Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 8 601 | sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosze” „pocztowego ani agencji zł. 2,50, nia są przyjmowane w godz, 9.30 — 16.30 i 17 — 20. 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul, Bisk, Bandurskiego. 4, tel. 3-40 u tłoce, u E. Kotlarewskiego, Wileńska Il 
Redaktor ZBIGNIEW CIEŚLIK 

miesięcznie: z oduoszeniem do 

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

stracji zł, 2.50. na wsi, w miej- 

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

Centrala. Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

: tel 90—e: а Administracja: : el «*zynna od godz. 9.30—15,30 no — 3 Maja 6, Suwałki — Emili Plater 44, 

Drukarnia: tel, 3-40, . Redakcja rękopisów nie zwraca. „Równe—3 Maja 13, WotkowyskBizeska a. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z 0; 0,


