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gilijny, nie mógł nie zwrócić uwagi na 
zestawienie trzech pierwszych artyku 

łów tego numeru. Artykuł dra Wiel- 
horskiego, który mówił o konieczno- 
ści umiaru w polityce, o konieczności 

unikania krańców zarówno demo-li- 
beralnego jak i: totalnego; artykuł 
Stommy analizujący podkład ideolo 

giczny hitleryzmu i jego zbieżność z 
psychiką japońską oraz artykuł Fel. 
Romer, malujący okropność walki, 
na jaką dziś jest nastawiona cała ludz 

kość, walki narodów, stanowiącej za 
przeczenie chrystianizmu. 

Mimowoli nasuwa się myśl już nie 
z dziedziny ustrojowej: totalizm czy 
demoliberalizm? Myśl najbardziej 

podstawowa i sięgająca podstaw po- 
glądu na świat i cele życia ludzkiego. 

Artykuły p. Hel. Romer i Stommy 

nie były wcale ze sobą sprzeczne, ale 
z tak różnych punktów widzenia by-g 
ły pisane, że ta sama rzeczywistość g 

"przybrała w nich odmienne kształty. jj 
Któż potrafi zaprzeczyć okropieńst-$ 
wom wojny, a zwłaszcza współczes- 

nastrój czyhania na siebie z bronią w 
ręku, jednych przeciwko drugim?) 
Jest to niewątpliwie największe «lo. 
największa nędza jakie ludzkość Вга -- 
pią. Podziwiać należy — za p. Romer 

usmarowaną 
zstąpić. - 

Z drugiej strony nie można za- 
"przeczyć, że w odwadze rycerskiej if 
pogardzie śmierci, jaka jest właściwa Ę 

np. Japończykom, tkwi piękny pier: 
wiastek bohaterstwa, że każde БоВа- @ 
terstwo nawet w imię celów niegod-5 
nych nie traci uroku i jakiegoś pier 

chrześcijańst B wiastka 
wem. 

wspólnego z 

Jeżeli zastanowimy się przez chwi B 
ni + i, L kasė ! 

ę nad postępami hitleryzmu i innych | euskiej, będącej odpowiedzią na za- 
totalnych „izmów*, których pochód 

łączy się konsekwentnie z bardzo du- B 
żym napięciem stosowania brutalnych 
metod postępowania, przelewem Кгху! @ 

niem zawieruchy wojennej, trudno u- 

dzkiej psychice odpowiedni podkła:” 
pod tego rodzaju ruchy. Zwykle się 
mówi o reakcji przeciwko przeżyte- 
miu demoliberalizmowi. Rozważa się 
zagadnienie w płaszczyźnie ustrojo- 
wej. 

Moim zdaniem nie jest to tłuma- 
czenie wystarczające. Trzeba uwzględ 
nić i to, że w okresie długiego i beza- 
pelacyjnego panowania ideałów de- 
mokratycznych „pojętych jak najsze- 
rzej i jak najlepiej, zakorzeniło się 
bardzo słuszne zresztą przekonanie o 
konieczności wyplenienia z życia spo 
łecznego nędzy, krzywdy, chorób i 
wszelkiego rodzaju fizycznych cier- 

(Dokończenie na str. 2). 

Piotr Lemiesz 

  

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa komunikuje: odpłynięcie parowców 
„Sphinx* ; „Chantilly* z Marsylii zostało odłożone o 48 godzin celem umo- 
żliwienia załadowania na te dwa statki batalionu strzelców senegalskich, 
który udaje się do Somalii francuskiej celem wzmocnienia tamtejszych 
garnizonów. j 

PARYŻ (Pat). Francuskie czynniki rządowe starają się wywrzeć 
wpływ na opinię, by zachowywała zimną krew wobec naprężenia między 
Paryżem a Rzymem, a przede wszystkim starają się wywrzeć nacisk na 

w Somali francuskiej, jak również cała kampania prasy, zbliżonej do Quai 

d'Orsay, przeciwko. powodzi fałszywych pogłosek nie zdołała rozproszyć 

zaniepokojenia opinii publicznej co do sytuacji na wybrzeżu Morza Czer- 

wonego, zwłaszcza, że Agencja Havasa podaje w dalszym ciągu informacje 

© wzmocnieniu załogi wojską w Dżibutti. : 

Optymizm Quai d'Orsay eo do neutralnego stanowiska Niemiee nie 

jest zgoła podzielany przez całą prasę francuską. „Figaro“ donosi np. z 

Londynu, że angielskie koła polityczne są zdania, iż TRZECIA RZESZA 

    

     

     

  

   

  

     

prasę, by powstrzymała się od podawania alarmujących informacyj. 
„Pelit Parisien* przyznaje, że posterunki włoskie posunęły się ostat- 

nio poza linię demarkacyjną, wytykającą granicę między posiadłościami 
franeuskimi i włoskimi, lecz zaznacza, że granice te właściwie nigdy nie 
były dokładnie zdefiniowane j dlatego rząd francuski postanowił wysłać 
obecnie do Somalii specjalną misję geograficzną, celem dokładnego usta- 
lenia tych granie. 

Jednakże należy zaznaczy. 

  

RZYM (Pat). W artykule wstępnym 
"E poli d. le 66 

пе), К16% z uczciwych ludzi pochwali B półurzędowej „Giornale d'Ttalia* Vir 
ginio Gayda wyraża opinię, że żąda 

5 nia włoskie w sprawie Tunisu nie za 
grażają w niczym równowadze na Mo 

A rzu Śródziemnym, zagwarantowane u 
'kładem włoskó-angielskim z 16 kwiet 

z . Euia r. b. 
— że Syn Boży na tę ziemię ohydnie $ Re 

krwią ludzką zechciał || na, że Francja objęła protektorat nad 
W dalszym ciągu Gayda przypomi 

| Tunisem za zgodą niektórych państw 

LONDYN (Pat). Tekst noty fran- 

wiadomienie Włoch w sprawie wymó 
wienia układu Laval — Mussolini, zo 

gstał zakomunikowany Foreign Offi- 

i nieuchylaniem się przed rozpętywaĘj ce, aby mogli z nim zapoznać się 
przed wyjazdem do Rzymu Chamber 

stalić, jakie czynniki stworzyły w lu-$g ai Ra 

LONDYN (Pat). Wieczorna gazeta 
lendyūska „Star“ czyni pewne prze- 
widywania na temat rozmów rzyms- 
kich. Dziennik pržypuszeza, že Mus- 
 Solini wysunie wobec premiera Cham 
herłaina następujące żądania: 1) rewiz 

ja obeenych postanowień dotyczących 
kontroli Kanału Suezkiego w sensie 
przystosowania ich do żądań włos- 
kich, posiadania przedstawicieli w 
Radzie Nadzorczej; 2) ustępstwa ze 
strony Francji na rzecz włoskich żą- 
dań półautonomii w Tunisie; 3) doko 
nania zmian w administracji kołei w 
Dżibutti; 4) udzielenie praw strony 
walczącej gen. Franco przed wejš- 
ciem w życie brytyjskiego planu wy 
cofania obcych oddziałów w Hiszpa- 
nii. 

GTA 

W Morawskiej Ostrawie 
zerwano godło Rzpiitej 
Polska demarche w Pradze 

PRAGA (Pat). W związku z zerwaniem brzez nieznanych sprawców 

iż zaprzeczenia urzędowe eo do sytuacji 

Obok Dżibuti 

    

„godła państwowego z gmachu konsulatu Rzeczypospolitej w Morawskiej 

„Ostrawie, poseł R P. w Pradze dokonał dnia 27 bm. w tutejszym mini 

sterstwie spraw zagranicznych demarche, żądając przeprowadzenia suro- 

wego śledztwa j ukarania winnych oraz udzielenia satysfakcji. 

Na skutek tej interwencji dyrektor policji w Morawskiej Ostrawie 

zjawił się osobiście z przeproszeniem w konsulacie R. P. w Morawskiej 

Ostrawie. 
Śledztwo. prowadzone przez władze czeskie jest w toku.   

  
europejskich i że Włochy w układzie 
z roku 1896 uznały protektorat ten z 
zastrzeżeniem, że Francja uszanuje 
prawa mniejszości włoskiej w Tuni 
sie, "a 

Obeenie Fedak Paryż dąży wyraż| 
žnie do przekształcenie Tunisu na ko 
lonię francuską, czego dowodem jest 
m. in. fakt rozszerzenia na Tunis o- 
bowiązujacej we Francji ustawy o na 
turalizacji cudzoziemców. Wobec tak 

  

Włoski orzech do zgryzienia 
— oto nowa misja Chamberlaina 

„Star* twierdzi że premier brytyjs | 
ki pragnie przyczynić się do zawarcia 
układu między Rzymem i Paryżem 
na wzór paktu angielsko-włoskiego. 
ale jednocześnie musi poprzeć odmo- 
wne stanowisko Francji w sprawie ja 
kichkolwiek ustępstw terytorialnych 
na rzecz Włoch, czy to na Morzu Śród 
ziemnym czy też we Wschodniej A- 
fryce. 

  

praw ludności włoskiej w 

    

POPRZE W CAŁOŚCI ASPIRARCJE WŁOSKIE NA MORZU ŚRÓDZIEM- 

NYM I W SOMALN i że w korńsekweneji wizyta marszałka Goeringa w 

Rzymie będzie miała na celu uzgodnienie właśnie dalszej, wspólnej już | 

taktyki niemiecko-włoskiej. 

O ile chodzi o dalszy rozwój stosunków francusko-włoskich, to pra- 

sa paryska dopuszcza ewentualność bezpośrednich rokowań między Pa- 

ryżem a Rzymem. 

  

Tunis 
oczywistego pogwałcenia przez Frarc 
ję praw, wynikających z istoty prote 
ktoratu problem Tunisu wkroczył 
już poza ramy zatargu włosko-francu 
skiego i stał się zagadnieniem o cha- 
rakterze międzynarodowym # 

* Włochy — konkluduje Gayda — 
jako państwo w tej sprawie najbar- 
dziej zainteresowane, gotowe są dzi 

siaj zdecydowanie bronić interesów i 
Tunisie. 

    

  

      "r 

Zadanie Chamberlaina w Rzymie 
połegać będzie — zdaniem dziennika 
— na znalezieniu pomostu ponad 
przepaść, dzielącą Francję od Włoch. 

Od powodzenia zadania Chamber 
laina, — zdaniem dziennika — załeży 
dalsze nastawienie polityki brytyjs- 
kiej oraz przyszłeść polityczna pre- 
miera Chamberlaina. 

EUETEWARA 

Brat zastrzelonego Codreanu 
zgłosił akres do „Frontu Od-adzenia Nared,* 

BUKARESZT. (Pat) Brat tragicznie 
zmarłego założyciela „Żelaznej Gwardii” 
Korneliusza Codreanu, Mikołaj, zgłosił 
akces do „Frontu Odrodzenia Narodowe 
go”. 

BUKA/:ESZT. (Pat.) Prasa rumuńska w 

  

dalszym ciągu zamieszcza oświadczenia o 
lojalności I wierności dla tronu b. dzłała- 
czy „Żelaznej Gwardii". 

Z drugiej strony z całego kraju napły- 
wają zgłoszenia do „Frontu Odrodzenia 
Narodowego”. 

Grad kar na Węgrów 
BUKARESZT. (Pat.) Trybunał wojsko- 

wy w Cluj (Transylwania) skazał na 2 lafa 
więzienia duchownego katolickiego księ- 
dza Schefflera z pochodzenia Węgra, na- 
czelnego redaktora dzienników „Magyar 

Lapok“ I „Neplap“. 
Ksłędza Schefflera oskarżono o' sze- 

rzenie propagandy Irredentystycznej. 

Ponadto skazano 12 Węgrów na kary 
więzienia od 2 miesięcy do 1 roku za 
obrazę narodu rumuńskiego, zaś węgłer- 
skiego dziennikarza Miklasa Krennera o- 
skarżono o obrazę urzędnika rumuńskie-- 
go w czasie pełnienia obowiązków służ- 
bowych. 

Czang-Kai-Szek odrzuca 
japońskie warunki pokoju 
CZUNKING (Pat). Marsz. Czang 

Kai-Szek zajął negatywne stanowisko 
wobec warunków pokoju, zawartych 
w ostatnim oświadczeniu japońskiego 
premiera ks. Kanoye, wskazując m 
in., iż propozycje japońskie są niezgo 
dne z układem 9 mocarstw oraz pak- 

tem Ligi Narodów. 
W łonie Kuomintangu istnieje 

wszakże znaczna ilość osobistości, któ 
re uważają propozycje ks. Kanoye 
za podstawę ewentualnych rokowań 
o zawieszenie działań wojennych. 

ki 
| ta Święte. 

  

„ Stan zdrowia kard, Kakowskiego 
jest b. groźny 

WARSZAWA (Pat). W stanie zdro 
wia J. E, ks. kardynała Kakowskiego 
nie nastąpiła poprawa. Lekarze sken 
siatowali obok zanałenia płue znacz- 

ne osłabienie serea. 
W poniedziałek J. E. ks. kardynał 

przyjął ostatnie Sakramen 

Nowe p'zep'sy d6W Z0W6 
w Ltwie 

Z dniem 1 stycznia 1939 r. wchodzą 
w .życie nowe przepisy dewizowe, re- 
gulujące wywóz pieniędzy poza grani 
ce Litwy. Podczas gdy dotychczas mo 
żna było wywieźć z Litwy 200 litów, 
obecnie liczbę tę zredukowano do 100 
litów miesięcznie. Jednocześnie wysy 
łać za granicę można najwyżej 15 li- 
tów dziennie, na ogólną sumę 50 litów 
miesięcznie. 

Zarządzenia te zostały spowodo- 
wane m. in. faktem iż Żydzi litewscy 
ostatnio poczęli wykorzystywać wszel 
kie sposoby dla wywożenia z granie 
republiki możliwie jak największych 

sum pieniędzy. 

w Kłajcedzie 
utworzena będze 

polska placówka konsularna 
Polsko-litewska umowa handlowa za- 

warła w Kownie przed świętami Bożego 
Narodzenia wejdzie w życie w dniu 21 
stycznia. 

W kołach gospodarczych zwracają 
uwagę na rolę, jaka przypadnie portowi 
Kłajpedy w obrocie polsko-litewskim. Pew 
na ilość towarów polskich ma iść tranży« 
tem przez ten kraj zagranicę. Eksporterzy 
polscy wysyłający transporty drogą na 
Kłajpedę domagać się będą zapewnienia 

im opieki konsularnej, 
Władze litewskie rozumieją, że w ich 

własnym interesie leży jak najszybsze utwo 
rzenie w Kłajpedzie polskiej placówki kom 
sularnej, co wzmocni u eksporterów pol- 
skich poczucie pewności i zaufania przy 
korzystaniu z porłu kłajpedzkiego. Jak 
słychać, czynione są już przygotowania 
do utworzenia konsulatu polskiego w Kłaj 
pedzie. 

Protest Niemców 
przeciw wyborem 

w kKłajpedzie 
RYGA. (Pat.) Prasa donosi z Kłajpedy, 

że liczna grupa wyborców niemieckich w 
Kłajpedzie zgłosiła do głównej komisji 
wyborczej protest przeciwko dopuszcze- 
niu do udziału w ostatnich wyborach 
2000 Żydów, kłórzy zdaniem prołesłują- 
cych przybyli do Kłajpedy tyko na chwi- 
lowy pobyt „bowiem już przed wielu laty 
przestali zamieszkiwać w Kłajpedzie jako 
stali mieszkańcy. S K



„KURJER” (4674). 

Bilans 4 dni ofensywy gen. Franco 
7 tys. jeńców, strącono 32 samoloty, 30 km. w głąb 

ugrunowania przeciwnika 
SARAGOS5A. (Pat.]j W ciągu pietw- 

szych czterech dni natarcia na froncie ka- 
łalońskim wojska gen. Franco posunęły | 
się o 30 km nprzód w głąb ugrupowania | 
przeciwnika, biorąc do niewoli 6721 jeń- 
ców i sirącając 32 samołoty. Ogólne stra- 
ty wojsk barcelońskich obliczane są na 
przeszło 9.000. Cały obszar na południe 
od Leridy aż po Ebro został zajęty prze 

Ek 
na południowy 

BERLIN (Pat). Sekretarz stanu w 
Ministerstwie Gospodark; Brinkmann 
podkreśla w artykule zamieszczonym 
w ostatnim numerze biuletynu gospo 
darczego berlińskiej iżby handlowej 
— zamiar Rzeszy energicznego konty 
nuowania polityki ekspansji gospo- 
darczej w Europie. Niemcy mają — 
według autora — uczynić wszystkie 
wysiłki, by ożywić wymianę gospo- 

  

  z 

  

Pate SAT) EEA ET MZWETOAKE 

spansja gospodarcza Rzeszy 

| wojska gen. Franco. Wojska barcelońskie ] miejscowości Cua, Boada, Cartela, Valde- 
| stawiają stosunkowo słaby opór. Dalsze 
natarcie zagraża komunikacjom wojsk bar 
celońskich w południowej części frontu 

wycofać, by uniknąć okrążenia. 

| Wczoraj wojska gen. Franco zajęły na 
północnym odcinku frontu kafalońskiego 

wschód Europy 
darczą między obu obszarami. Niem: 
cy w dalszym ciągu będą przyznawa 
ły państwom południowowschodniej 
Europy preferencyjne stawki celne 
dla ich eksportu rolnego i w dalszym 
ciągu będą płaciły wyższe ceny za ar 
tykuły z południowo-wschodniej Eu- 
ropy. Rzesza jest zdecydowana współ 

pracować aktywnie w uprzemysło- 
wieniu południowo-wschodniej Euro- 

I Szwaicaria zbroi sie 
BERN. (Pał.] Rada związkowa zażąda- 

ła cd izb uchwalenia nowego kredytu w. 
wys:! sit 358 mólionów franków szwaj- 
carskich na cele wzmocnienia obrony na« 

rodowej. 
Dla pokrycia tych wydatków stworzony 

zostanie prawdopodobnie nowy podatek. 

Świątynie buddyjskie oddają ma qtek 
na cele wojny 

TOKIO (Pat). 370 tys. świątyń bud 
dyjskich w całej Japonii postanowiło 
przekazać ministerium wojny i admi 
ralicji na potrzeby wojenne wszelkie 

przedmioty brązowe, znajdujące się 
w posiadaniu świątyń, jako to lichta 
rze, kadzielnice itp. 

Unaństwowienie przedsiębiorstw 

   

naftowych i weglowych w Meksyku 
MEXICO CITY. (Pał.) Izba deputowa- | wych i węglowych nie będą odłąd udzie 

nych wprowadziła w konstyłucji meksy- | lane towarzystwom prywatnym, lecz wy 
kańskiej zmianę, na zasadzie której kon- , korzystywane bezpośrednio przez rząd. 
cesje na eksploatowanie terenėw naftos 
R i rinoje от    

  

   

  

    

  

   

Przy otyłości MÓRSZYŃSKA, 

    

    

T EPS PESSES 

stosuje sie znaną SÓL MORSZYŃSKĄ lub WODĘ GORZKĄ 
Żądać w artekach i składach aptecznych 

T TEMA 

  

Gorgonowa prosi © wolność 
Echa głośnej zhkradmi 

Do władz więziennych wpłynęła proś- 
ab Rify Gorgonowej, odsiadującej 8-let- 
nłą karę w więzieniu kobiecym w Fordo- 

  

MREAMSEATACWYWJINA    
   

Uniwersytecka 2 
to nowy adres 

znanego zegarmistrza 

AC). YSZOWIRSKIEGO 
byłego majstra firmy 

że A. Rydiewski w Wilnie. 

ARKANA Firma chrześcijańska. 

"PUDER — К WODY TOALETÓW Е 
I 

      

      

nie (Bydgoszcz] o przedterminowe wy- 
puszczenie na wolność. 

Jak wiadomo, Gorgonowa została ska- 
zana za zabójstwo 17-letniej Lusi Zarem- 
bienki, córki architekta ze Lwowa, Mor- 
derstwo zostało dokonane w niezwykle 
tajemniczych okolicznościach i posądze- 
nie padło na Gorgonową, która była go- 
spodynią i wychowawczynią dziecka archi 
tekta Zaremby, a nawet żądała, aby ten 
ożenił się z nią, w celu dania nazwiska 
nieślubnemu dziecku swemu i Zaremby, 
1. zw. „Kropelce”, Żona Zaremby prze- 
bywała w zakładzie dla umysłowo-cho- 
rych i dzieci, Lusia i młodszy od niej Staś 
sprzeciwiali się stanowczo planom Gorgo 
nowej, mającym skrzywdzić chorą matkę. 

Po wyroku, skazującym  Gorgonową 
osadzono w Fordonie, gdzie przebywała 
dotychczas. Kara jej kończy się w grudniu 
1939 roku, Gorgonowa ma jednak nadzie 
lę, że zostanie zwolniona przedierminowo 
z powodu dobrego sprawowania się 

нар 

  

20 bm. w Sądzie Najwyższym rozpa- 
trywana była skarga kasacyjna komunisty 
Wawrzyńca Nowaka, skazanego na śmierć 
za zamordowanie w kościele, w czasie 
nabożeństwa księdza Streicha, 

Popierejący kasację obrońca z urzędu 
adw. Wilheim Hofmokl-Ostrowski wywo- 
dził, iż Nowak jest niewątpliwie nienor- 
malnym i prosił o przekazanie sprawy do 
ponownego rozpatrzenia I o zbadanie po- 
czytalności Nowaka. 

Zamarzają zatok 
RYGA. (Pat.] Ostre mrozy spowodo- 

wały, że Zatoka Ryska w znacznej części 
pokryła się łodem, kióry uniemożliwia 
mniejszym statkom przedostanie się do 
portu ryskiego. 

Największy łotewski łamacz lodów 
„Waldemar” wypłynął na pełne morze, ce 
lem udzielenia pomocy kilku uwięzionym 
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riet i Argenfera i nacierają dalej w kie- 
runku szosy Lerida — Andorra, znajdując 

| się obecnie w odległości 8 km na północ 
"nad Ebro, Wojska te muszą się stamiąd | od ważnego skrzyżowania komunikacji 

Artesa de Segre. Na prawym skrzydle 
frontu katalońskiego frwają walki w ob- 
szarze, położonym pomiędzy szosą Lerida 
—Andora a rzeką Ebro. 

   ч zs Wow M   

Oficjalny wynik wyborów 
do Rady Mastiej w Warszawie 

WARSZAWA. (Pał.) W dniu wczoraj- 
szym główna komisja wyborcza ogłosiła 
urzędowy wynik wyborów do Rady Miej- 
skiej m. st. Warszawy, które odbyły się 
w dn. 18 grudnia. Wyniki wyborów są 
następujące: 

OZN — 40 mandatów, 
PPS — 27 mandatów, 
Stronnictwo Narodowe — 8 mandaiów, 
Obóz Narodowo-Radykalny — 5 man- 

dałów, ` 
Żydzi — 20 mandatów. 

Do dnia 4 stycznia 1939 r. włącznie 

można będzie składać protesty. 

Skład sejmu 
czeskosiowatkiego 
PRAGA. (Pat.) Skład czeskosłowackiej 

izby poselskiej po pozbawieniu manda- 
łów przedstawicieli rozwiązanej partii ko- 
munisłycznej jest następujący: Partia Jed- 
ności Narodowej — 110, Narodowa Par- 
tia Pracy — 38, Klub Słowacki — 35, 

Klub Niemców Narodowo-Socjałistycznych 
—8, Klub Niemców Socjał-Demokratycz- 
nych — 4, Poza klubami pozostaje 11 po- 
słów. " 

Rozwiąraałe n'omieckiej 
orzanizaci! charytatyweej 
HAMBURG. (Pat.j Niemieckie Biuro 

Informacyjne komunikuje, że na podsta- 
wie art. 1 rozporządzenia prezydenta Rze 
szy © ochronie narodu i państwa z dn. 28 
lutego 1933 r. rozwiązano towarzystwo 
biblijne w. Hamburg: f А 

Wszelka działalność dodana or- 
ganizacji, kłóra m. ln. oplekowała się 
chorymi, została zakazana. 

Zgon ks, Dominika 
Radziwiłła 

KRAKÓW, (Pat.) W Balicach pod Kra- 
kowem zmarł wczoraj w 86 roku życia 
Dominik ks. Radziwiłł. 

W Wenecii 12" mrszu 
RZYM. (Pał.) W. centralnych i północ- 

nych prowincjach Włoch panuje nadal 
mroźna pogoda. W Medielanie tempe- 
rałura spadła w środę do — 11 C. W We- 
necji 12 C, w Bolonii — 15 C. 
pr 2 
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Sąd Najwyższy odrzucił kasację 
siordercy Ks. Streicha 

    
PB" 

Sąd Najwyższy po 4-godzinnej nara- 
dzie postanowił kasację obrony oddalić, 

uznając, iż biegli wypowiedzieli się o po- 

czytalności oskarżonego w sposób zupeł- 
nie wyraźny. 

Wobec oddalenia kasacji, wyrok, ska- 
zujący Nowaka na karę śmierci uprawo- 
mocnił się. Obrona może jeszcze po otrzy 
maniu motywów wyroku złożyć prośbę o 
łaskę do P. Prezydenia R. P. 

i Ryska i Fińska 
w lodach okrętom i przebicia kanału do 
portu. 

Z Helsinek donoszą, że lód w Zatoce 
Fińskiej tak dalece ufrudnia żeglugę, iż 
najprawdopodebniej z dniem 31 grudnia 
komunikacja ok:ętawa między Helsingior 
sem a Tallinem oraz połączenie z Lenin- 
gradem zostanie zawieszone aż do Od-   wołania. 

iląpiegię Ka 
W wieczór wigilijny J. E. ks. kardy 

nał Prymas Hlond wygłosił przez radio 

podniosłe przemówienie, w którym scha 

rakteryzował 20-letni dorobek Polski w 

dziedzinie ducha. 

nGdy u schyłku dwudziestego roku 
odzyskanej niepodległości, tak doniosłe- 
go i pamięinego dla Polski — mówił ks. 
kardynał — słajemy przy żłobku Zbawi- 
ciela, droga nam w sercu wdzięczność 
dla Bożej Opatrzności i silniej, niż po inne 
lała ogarnia nas radosna duma z osiąg- 
nięć Rzeczypospolitej. 

Religijny i narodowy instynkt każe nam 
utrzymać na łakim poziomie polską Wi- 
lię, jako wyraz naszej aktualności ducho- 
wej. Przez tych twórczych i pracowitych 
lat dwadzieścia, przebyliśmy daleką dro- 
gę w poszukiwaniu zasad dobra, wielko- 
ści, szczęścia. Inniśmy już, niż włedy, w 
listopadowe dni swobody: bo mniej uwię 
zieni, w pustym doktrynerstwie, spokoj- 
niejsi, a przede wszystkim lepsi. Realniej 
oceniając warłości ducha, jaśniej widząc 
jego horyzonty, nie będziemy się już co- 
fali ku materializmowi i niedowiarstwu. 
Od resztek antyklerykalizmu, od bezplod 
nych formułek laicyzmu i jego rozwiąza- 
nych przybytków przemy naprzód ku wy- 
żynom wiary i etyki chrześcijańskiej. 

I nic to, że naokoło nas bezbożnictwo 
zasłania ludom gwiazdkę betlejemską, a 
z obchodów Bożego Narodzenia usuwa 
religijny pierwiastek. Nic to, że przewroty 
myślowe robią tam z Chrystusa mit i fa- 
bułę, a cześć Jego zastępują КиНет ге- 
wolucji i sobótki, My tym szczerzej oprze 
my się na prawdzie objawionej p,zez 
Syna Bożego, że walcząc o był trwały i   

(НМОГОМ | 180] 
Przemówienie radiowe ks. Prymasa Hlonda 

świetlisty, mie chcemy się do tych zalia 

czać, kłórym Duch Święty usty Symeona 
klęskę zapowiada. 

Skiadajmy sobie życzenia. Rzeczpo- 

spoliła niech się zwiera wewnętrzną zgo- 

dą obywateli, niech zdrowym duchem 

przerasta inne państwa, niech na wiecz- 

nym zakonie opiera swe ustroje i prawa, 

niech pomyślnie rozwija swój dobrobyt, 

swą połęgę zbrojną, swoje znaczenie mię 

dzypaństwowe i swą chrześcijańską kul- 

łurę, iżby narodowi była szczęśliwym 

przybytkiem. 

Kościół, wierny stróż duchowej spuś- 

cizny narodu, niech zasadami i mocą peł. 

nego, chrześcijaństwa zaprawia polskie ży 

cie, słrzegąc go od dawnych i współczes- 

nych błędów, zwiększając jego odpor- 
ność na pokusy pogaństwa wschodniego 

i zachodniego, zabezpieczając kraj od na 
śladowania przykładów šwietokradzkiego 

kultu, oddawanego dyktatorom, rasie, 

przyrodzie. 

Mimo chmur, zasłaniających europej- 

skie widnokręgi poliłyczne, Polska wkra- 

cza spokojnie w Rok Nowy, bo jest świa- 

doma swej dobrej woli, swego znaczenia 
i powołania. 

A że w tym nowym roku chcemy być 
lepsi jako ludzie i jako dzieci Boże i jako 
stróże Państwa, ufnie odwracamy wielką 
kartę kalendarza narodowego,  oddaiac 

się w opiekę: nieśmierłelnemu Królowi 

wieków, żegnając się Jego świętym krzys 

żem, | rozmyślając słowa liturgii: „Albo 
wiem Jednorodzony Sym Twój (Boże), u- 
kazując się w naszej śmiertelnej postaci, 

ożywił nas nowym światłem swej nieśmier 

telności”. 
  

  

mami @. #/Н REACH 
Hodowle i składy raston 7awiadam gia, e wyszedł: z druku 

Cennik nasien inspektowych 
i na żądanie rozsyłany jest bezpłatnie. Centrala: Warszawa, Ceglana 11 

Rok założ, 1805 
  

Min. Charwat 
o urowie handi. polsko-litewskieį 

m -kvGa. (Pat.) Dziennik  „Siegodnia''-| polsko-litewskich. Dotychczas proceś po- 

zamieszcza rozmowę, którą korespondent ! głębiania się tej normalizacji miał charak 

tego pisma odbył z posłem R. P. w Kow- 
nie, Charwałem, na temat osłatnio pod- 
pisanej umowy handlowej  polsko-litew- 
skiej. 

„Podpisanie tej umowy — oświadczył 
poseł — jest pierwszym realnym osiąg- 

nięciem od czasu normalizacji stosunków 

w koncernie filmowym „Patheć w 
związku z którym arcsztowany został 

pod zarzutem milionowych defrauda 
myj Bernard Nathan, zatacza coraz 
szersze kręgi. Aresztowano b członka 
sądu handl. Carena. Dałsze aresz- 

towania  nastapia w najbliższych 

JEROZOLIMA. (Paf.] Policja konty- 
nuuje poszukiwania dyrektora oddziału 
Banku Offomańskiego w Jerozolimie Le 

Ślad, wykryty przez psy policyjne, pro- 
wadzi w okolice m. Ramallah.   

  

łer raczej psychologiczny, obecnie zaś 
zbliżenie między obu państwami weszło 
na drogę realnych interesów. Fakt ten 
pozwala przewidywać, że stosunki polska- 

litewskie będą się rozwijać, co niewątpli-. 
wie przyniesie korzyści obu państwom: 

Paryska afera fi mowa rozrasta sie 
PARYŻ (Pat). Skandal finansowy | dniach. 

Zeznania jednego z aresztowanych 
Greka Johanidesa, jakoby zdefraudo 

wane sumy zużył na poparcie rządu 
Venizelosa, okazało się, na podstawie 
oświadczenia przebywających w Pa- 
ryżu wdowy po Venizelosie eraz jego 

córki, kłamliwym. 

500 funtów nagrody 
za wykrycie sprawców porwania dyr. banku w Jerozolimie 

Za wykrycie sprawców porwania wła- 
dze wyznaczyły 500 funtów nagrody. 

Le Bouvier miał ściągnąć na siebie 
Bouvier, który został porwany onegdaj | nienawiść Arabów za wykrycie w Banku 

Ottomaūskim funduszów, zdeponowanych 
na fikcyjne nazwiska przez powstańców. 

7 DRE S TSA 

Najważniejsze nieporozumienie 
(Dokończenie ze str. 1). 

pień, że nawet walka z wysoką śmier- 
telnością, jako swego rodzaju klęską 
społeczną, nastawiła umysł ludzki w 
pewien sposób Ściśle określony. Nasta- 
wienie to na walkę z cierpieniem; fi- 
zycznym człowieka spostrzegane jesz 
cze bardziej przez demokratyczne ru- 
chy socjalne zmajoryzowało inne dą- 
żenia, stało się jednostronnym, zaczę 

ło nażyć. 
Takie nastawienie jest w swej is- 

tocie błędne. Nie zgadza się z filozofią 
i kulturą chrześcijańską. Dobra i zła 
moralnego bowiem nie wolno utożsa- 
miać z cierpieniem i szczęściem czło- 
wieka. Odwrotnie, cierpienie i śmierć 
często doktryna chrześcijańska wyno 
si na szczyty w swej ocenie moralnej, 
a szczęście i powodzenie bardzo czę- 
sto potępia. 

"Trudno przypuszczać, by natura 
ludzka mogła się gruntownie zmienić. 
by ustały morderstwa i walki, prze- 
stała się lać krew. Zawsze będą nie- 
winne ofiary i okrutni mordercy, zbro 
dniarze i bohaterowie. 

Życiowość kultury i etyki chrześ- 
cijańskiej polega na tym, że dają one   

możność w każdych warunkach na 
powstawanie w najczystszej formie 
piękna moralnego. Kult bohaterstwa, 
jaki powstaje w różnych punktach ku 
li ziemskiej na gruncie czysto pogań- 
skim b. łatwo staje się atrakcyjny 
i może zagrozić zagładą społeczeńst* 
wom, które go nie umieją w sobie 

wykrzesać. 3 

A wyrosły na podłożu kultury. 
chrześcijańskiej humanitaryzm i de 
mokratyzm, ruchy społeczne zmierza* 

jące do zmniejszenia cierpień i nędzy 
ludzkiej, mimo, że są najbardziej god 
ne pielęgnowania nie ostoją się prze 
zachłannością wojujących totalizmów: 
o ile w tych społeczeństwach nie pa” 
stąpi wreszcie zasądnicze rozdzielenie 
pojęć zła fizycznego i moralnego, i 0 
ile na gruncie calkowicie chrzešcijaB“ 
skim nie odrodzi się rycerskość 1 В0° 
haterstwo. 

Nie jest zgodny z duchem zachod” 3 
niego chrześcijaństwa pesymizm Z PZA 
wodu okoliczności, które od ludzi bo” 
haterstwa będą wymagały. 

Piotr LemiesZ  
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„KURIER“ (4674). 

Problem, na który warto 
zwrócić uwage... 

Wydawać by się mogło, że nie 
wielka liczba osadników  wojsko- 
wych,.reprezentuje element polski i 
katolicki w powiecie o większości 
prawosławnej i białoruskiej — już z 
tytułu owej polskości i odrębności 
wyznania, wzmocnionych więzami ko 
leżeństwa z dawnej służby wojskowej 
— powinna by utworzyć zwartą i so- 
lidarną grupę społeczną, Reprezentan 
ci zrzeszonych w Związku  Osadni- 
ków — w swych wystąpien'ach na 
zewnątrz podkreślają zresztą ową so- 
lidarność i wspólnotę członków zrze- 
szenia. Jednak zbadanie tych spraw 
od wewnątrz i z bliska, wykazuje, że 
spoistość grupy osadniczej jest w wie 
lu wypadkach pozorna i kryje pod 
swą powierzchnią bardzo głębokie i 
daleko idące animozje oraz antagoniz 
my. 

Nie ulega wątpliwości, że solidar- 
ność i poczucie wspólnoty istniały 
wśród osadników w ciągu pierwszych 
początkowych lat ich gospodarki na 
działkach. Z biegiem czasu jednak — 
więzy te ulegały stopniowo rozłuźnie 
niu, doprowadzającemu do zobojęt- 
nienia i odseparowania się wzajemne 
go, a w poszczegóinych wypadkach 
do zwałczania się na terenie osady, 
czy też nawet w ramach jednoczyć 
mającej organizacji. 

Wśród powodów, jakie się przyczy 
niły do przemiany pierwotnej organi 
zacji półwojskowej w grupę luźno 
związanych formalnie fermerów — 
na uwagę zasługują dwa: 

Pierwszy — to opisane już uprzed 
nio zjawisko zawierania małżeństw 
z kobietami miejscowymi — które, 
w sposób, można powiedzieć natura! 
hy, rozbiło osadników na dwie grupy: 
tych, co żony sprowadzili z głębi kra 
fu i tych, eo ożenił; się na miejscu i 
zaczęli wsiakać w mase ludności auto 
chtonicznej. 

Drugim momentem, powodującym 
rozbicie, było połączenie w roku 1928 
w jednej organizacj; Związku Osad- 
ników — osadnictwa wojskowego i 
cywilnego. Połączenie to, mające w 
zasadzie na celu ściślejsze zespolenie 
elementu polskiego osadniczego tu —- 
na ziemiach północno-wscholnich — 
dało wręcz przeciwne rezultaty. Przy 
czyna była, bardzo prosta: osadnict- 
wo cywilne na Wileńszczyźnie ret ru- 
tuje się w 95 proc. z ludności miej. 
scowej; osadnik taki — to ten sam 
małorolny włościanin białoruski, lub 
dawny parobek ze służby folwarcz- 
nej, który dostał ziemię z tytułu re- 
formy rolnej. Nazwa więc „osadnik, 
zastosowana do niego, jest tytułem 
czysto formalnym. Przyłączenie tych 

quasi — osadników do grupy osadni 
ków wojskowych — musiało wywo- 
łać rozluźnienie i brak jednolitości. 

Te zewnętrzne przyczyny, wbija- 
jące klin w grupę osadniczą w 
większości wypadków spowodowały 
skutki, ograniczające się do wspom- 
nianej wyżej przemiany zwartej gru- 
py społecznej w luźne ugrupowanie 
Zdarzało się jednak, że w poszczegól! 
nych osadach dochodziło do powsta 
wania wrogich obozów, , utarczek, 
walk —w których obie strony nie 
przebierały bynajmniej w środkach 
Tym właśnie wypadkom, jako zawie   

rającym już element rozkładowy, na 
leży poświęcić nieco uwagi. 

Są osady, w których przed paru, 
czy więcej laty, zaistniał jakiś fakt, 
powodujący zadrażnienia pomiędzy 
osadnikami, poczucie krzywdy, czy 
obrazy. Tego rodzaju zdarzenia, są 
oczywiście, rzeczą naturalną w każ- 
dym społeczeństwie, ale im bardziej 
solidarna i zorganizowana jest grupa 

społeczna — tym łatwiej dochodzi do 
kompromisu i zgody. 

W rozluźnionej gromadzie osadni 
czej jednak — niejednokrotnie fakt 

j chwilowej niezgody łatwo przeradza 
się w permamentną walkę wewnątrz 
osady, w jakąś kokoszą wojnę, pro- 
wadzoną zajadle całymi latami. W 
walce takiej stosowane są najróżniej 
sze metody: plotki, insynuacje, rzuca 
ne wzajemnie na siebie przez skłóco 
ne obozy, przeplatane są denuncjacja 
mi przed władzami policyjnymi, lub 
dla odmiany sąsiedzkim  szkodnict- 
wem, jak na przykład wpędzaniem 
bydła w szkodę, wbijaniem zwoździ 
w kopyta kon; „nieprzyjaciela", roz- 
rzucaniem stogów z sianem itp. „przy 
sługami". 

Tego rodzaju ustawiczne podsyca 
nie zadrażnień — w poszczególnych 
przypadkach doprowadza do tego, że 
według autentycznych słów jednego 
z osadników „nienawiść wchodz; w 

krew i juź nawet dzieci w osadzie 
nią przesiąknęły*. 

Nieporozumienia takie — z osa- 
dy przenoszą się na teren społeczny i 
organizacyjny — i dochodzi do „bu 
dujących'* wypadków, kiedy wicepre 
zes policzkuje publicznie prezesa tej 
amei organizacji... 

Nie trudno zgadnąć, jak tego ro- 
dzaju fakty wpływają na otaczającą 
ludność miejscową, która ma swych 
obserwatorów chociażby w osobach 
osadników cywilnych. Jeszcze gorzej 
jest, gdy walka między poszczególny- 
mj jednostkami, czy klikami osadni- 
czymi przenosi się na teren organi- 
zacyj społecznych, grupujących nie 
tylko osadników — jak spółdzielnie 
mleczarskie, kółka rolnicze itp. j gdy 
do tej walki wciąga się ze szkodą dla 
należycie pojętej pracy społecznej 
tvch, którzy na osadnikach mieli się 
WZOTOWAĆ... 

Fakty te ; tym podobne, nie do- 
tvczą oczywiście osadnictwa — jako 
rałości. Tym nie mniej, notowane nie 
iednokrotnie — sygnalizują o niebez 
riecznych j społecznych nastroiach 
orupv, która ze zwartej poczatkowo 
organizacji dziś, w poszczególnych 
wypadkach już utworzyła to, co z spa 
istą, zdyscyplinowaną, świadomą ce- 
lów grupą społeczną nie ma nie 
wspólnego. A. Krukowska.     

  

Ar Pa Uaz sbieh 

  

SYTUACJA CHAMBERLAINA 

„Kurjer Warszawski* omawia w 
korespondencji z Londynu sytuację 
obecnego gabinetu angielskiego. 

W kuluarach izby najżywiej dysku- 
towana jest dziś kwestia czy bankruct- 
wo polityki uspokojenia spowoduje 
upadek gabinetu Chamberlaina. Mówi 
się wiele o rządzie аНегпа!умпут. Sen 
sacją był w zeszłym tygodniu obiad, 
wydany na cześć króla Jerzego przez 
byłego premiera lorda Baldwina w pry 
watnej rezydencji tego ostatniego przy 
Eaton Square, na którym prócz monar- 
chy byli obecni przewódcy Labour Par 
ty, m. in. oficjalny leader opozycji par- 
lamentarnej poseł Aftlee. Rozmowa 
trwała przeszło trzy godziny | powsze- 
<hnie się mówi, że chodziło o rozwa- 
żenie możliwości utworzenia nowego 
rządu narodowego z udziałem wszyst- 
kich trzech stronnictw parlameniar- 
nych. 

Byłoby Jednak przedwcześnie mó- 
wić o upadku Chamberleina nawet po 
osłatecznym bankructwia |ego obecnej 
polityki zagranicznej. Tężyzna jego 
zmusza do szacunku nawet najzagorzal 
szych przeciwników jego polityki. 

PETREM 79177 ii TAN 

obecna stelicu Rusi Przykarpackiej 

  

Kzut,oka pa miasteczko Chust, stanowiące obecnie słolicę Rusi Przykarpackiej, po 

  

. gineło 

W mieszkaniu buchaliera Ewerka Ben- 
dela (ul. Węglowa 16) reperowano dzwon 
ki elektryczne. 17 monter Szloma Rachman 
pętał się do pokojach z drabiną, widzia- 
no go Jak pracował w pocie czoła, trzy. 
mano mu nawef drabinę — wreszcie ku 
ogólnemu zadowoleniu dzwonki zaczęły 
działać prawidłowo. Szloma zlazł z dra- 
biny I wyniósł się pocichu. 

Nazajutrz właściciel mieszkania siwier- 
dził z przerażeniem, że ze skrytki, znaj- 
dującej się w pobliżu instalacji dzwonka 
elektrycznego, zginęło 1.785 rubli w zło» 
cie, uzbierane na „czarną godzinę”. Oczy 
wiście podejrzenie odrazu padło na mon- 
tera, jednak rewizja przeprowadzona su- 
mienie w jego mieszkaniu, nie dała żad 
nych pozytywnych rezultatów. Wobec bra 
ku poszlak sprawę wszczęto przeciwko 
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" PEBERCHIOLE HG 
Pamiętacie wspaniały opis ataku 

husarii w „Potopie'* włożony w usta 
Wołodyjowskiego: 

„Wtedy to poszła do ataku husa- 
tia... Było ich tysiąc dwieście ludzi 
i kowi, jakich świat nie widział. Szli 
na pół staja wedle nas i mówię ci, 
ziemia drżała pod nimi. Widzieliśmy 
piechotę brandenburską, nagwałt za- 
tykającą pik; w zierhię, aby pierwsze- 
mu impetowi się oprzeć. Inni walili 
z muszkietów, aż dymy zasłoniły ich 
zupełnie. Spojrzymy: Husaria już roz 
puściła konie. Boże, co za impet! — 
Wpadli w dym... zniklil U mnie żoł- 
nierze poczną krzyczeć: „Złamią! zła 
mią'! Przez chwilę nie widać nic. Aż 
zagrzmiało coś i dźwięk się uczynił, 
jakby w tysiącu kuźni kowale młota 
mi bili. Spojrzymy: Jezus Maria! Ele 
ktorscy mostem już leżą, jak żyto, 
przez które burza przejdzie, a oni już 
hen za nimi! Jeno proporce migocą! 
Idą na Szwedów! Uderzyli w rajta- 
r'ę, — raitaria mostem! Uderzyli na 
drugi regiment — mostem! Tu huk, 
armaty grzmią.. Widzimy ich, gdy 
wiatr dym zwieje. Łamią piechotę 
szwodzką... Wszystko pierzcha, wszys 
Iko się wali, rozstępuje, idą, jak gdy- 
by ulicą... bez mała przez całą armię   

już przeszlil.. Zderzą się z pułkiem 
konnej gwardii, wśród której Carolus 
Ra i gwardię, jakby wicher rozeg- 
nałl...* 
: Czyż można się dziwić, że słucha 
jąc tego opisu imć pan Kmicie pięś- 
ciami oczy zatkał i krzyczeć począł: 

— Matko Boża! Raz widzieć i po 
lec! 

* * * 

Ale ktoś, czytając te słowa powie: 
„Literatura! Olbrzymi talent, zdol- 
ność tworzenia į sugerowania nam 
wizyj. Bo w rzeczywistości”... 

Zamierzam w. tym felietonie opo- 
wiedzieć rzeczywistość. Nie bawić się 
w żadne opisy, podać cyfry i fakty, 
Myślę, że w wyobraźni czytelnika 
stanie takiż obraz, o jakim Kmicic 
wołał, że raz widzieć i polec. 

Zresztą zależy to przede wszyst: 
kim od temperamentu. 

* * * 

Niełatwo przyszło Chodkiewiczo- 
wi oprymować się Szwedom w roku 
1605. Przede wszystkim nie miał na 
żołd, a wiemy jak to wówczas wyglą 
dała wojenka bez żołdu. — Żołnierz 
poprostu zabierał się do domu i łapaj | 
wiatru w polu. Chodkiewicz miał pra | 

ateis i KAROWA BŁ 

przyłączeniu Użhorodu (Ungwar) do Węgier. 

  

1785 rubli w złocie 
Czy biedna handłarka może posiadać 3.000 zł.? 

Szlemie Rachmanowi, musłano umorzyć. 
Ruble złote 

ZGINĘŁY BEZ ŚLADU. 
Policja nie dała Jednak za wygraną 

I nie przestawała obserwować  zdaleka 
Szłomy R. Po upływie przeszło roku pew- 
ne objawy zaczęły wskazywać, že tryb 
życia Rachmanów znacznie się połepszył, 
Szloma zaś przez pewien czas dziwnie się 
zachowywał. Usiłował zbiec z Polski, jak 
mówieno aż do Hiszpanii, przyłapano go 
Jednak w Czechosłowacji I przerzucono 
na stronę polską. 

Niespodziewana rewizja w mieszkaniu 
Rachmanów, przeprowadzona 30 sierpnia 
br., dała sensacyjny rezultat. Znaleziono 

1.400 ZŁOTYCH W GOTÓWCE, 
zegarki dość drogie, książeczkę oszczęd- 
nościową z pokaźnym wkładem itp.   
wdziwy talent wodza, nie tylko dlate 
go, że bitwy wygrywał, ale że i żołnie 
rza umiał utrzymać, natchnąć zapa- 
łem, wiarą w zwycięstwo, poczuciem 
żołnierskiego obowiązku. 

A na jego barkach spoczywała ca 
ła wojna inflandzka. Przed bitwą kir 
cholmską posiadał zaledwie 2.400 jaz 
dy i 1.000 piechoty. A chodziło o 
klucz do panowania w Inflantach, o 
Rygę, którą oblegał szwedzki generał 
Mansfeld. Ryga broniła się bohaters- 
ko, lecz od Rewla szedł Szwedom z 
pomocą korpus Lindersona, a w Par 
nawie wylądował ze znaczną siłą król 
Karol IX. 

I jakie to było wojskoi Zaharto- 
wane w bojach, wyśmienicie wyek- 
wipowane, znające swą przewagę li- 
czebną, chciwe zwycięstw i zdoby- 
czy, dowodzone przez wyśmienitych 
wodzów z królem Karolem na czele. 
Nie była to lada jaka banda, którą 
nagłym atakiem można przestraszyć 
i załamać psychicznie, lecz najznako- 
mitsze może wojsko epoki, depcące 
w niedalekiej przyszłości Niemcy 
wdłuż i wszerz. 

Ryga zdawała się zgubiona. 

* * * 

Czyn Chodkiewicza wydawał się 
szaleństwem. I nie tyłko dlatego, że 
z 8.700 ludźmi (w ostatniej chwili ot- 
rzymał trzysta szabel posiłków) ru- 
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Rachmanowie nie przyznawali się do 
spólnictwa w kradzieży I twierdzili, że po- 
siadali własne pieniądze. Matka Sziomy, 
biedna handlarka drobiem, oświadczyła, 
że posiadała z „dobrych czasów” około 
3.000 złotych. Szloma R. nie przyznawał 
się również do kradzieży. 

Wczoraj przed Sądem Okręgowym 
stanęli — Szloma R., oskarżony o doko- 
nanie kradzieży oraz ojciec jego, Eliasz, 
matka Rosza, siostra Dora, oskarżeni o 
współudział. 

Zeznawało kilku świadków | rzeczo- 
znawców. Sąd uznał, że Szloma R. winien 
Jest kradzieży I skazał go na 2 !а wię- 
zienła, ojciec Szlomy | siostra dostali po 
6 miesięcy więzienia — matka została 
uniewinniona. (z). 

TRYS i 

Nožycami przez prase 

Upór, cierpliwość, prawdziwie chrze- 
ścijańska pokora z jaką znosił i znosi 
upokorzenia w dążeniu swoim do za- 
bezpieczenia europejskiego pokoju zy 
skały mu wdzięczność narodu, cenią- 
cego nadewszysiko pokój. Ale gdy 
wszystkie jego wysiłki okażą się da- 
remne, właśnie on, krew z krwi i kość 
z kości wielkiego budowniczego Im- 
perium, może najskuteczniej uderzyć 
pięścią w niefortunny siół monachij- 
skich obrad. Gdyż wówczas właśnie 
on, złożywszy tyle dowodów dobrej 
woli na ołtarzu pokoju, będzie mógł 
liczyć na poparcie nie tylko Anglii, ale 
I całego imperium. 
Dzieje polityki angielskiej ukazu- 

ją nam nieco inne obyczaje. Stukanie 
pięścią w stół bywało raczej rzadkiem 
zjawiskiem w życiu angielskich gentle 
manów. Kompromis dość częstym. An 
glia zagrożona na Dalekim Wschodzie 

nie ma dziś w Europie wolnych rąk. 

O KREDYT DLA PIONIERÓW 
HANDLU I RZEMIOSŁA 

„Express Poranny* w artykule 
wstępnym omawia pęd młodzieży do 
handlu i rzemiosła. 

Staroszłachecka zasada, że godną 
Polaka jest tylko praca na roli lub w 
biurze — nałeży już do przeszłości. 

Młodzież coraz liczniej garnie się 
do rzemiosła, handlu I przemysłu. Spo- 
łeczeństwo zrozumiało, że zamiast pra. 
cować za minimałnym wynagrodze- 
niem w charakterze drobnego urzędni- 
ka, o wiele korzystniej jest prowadzić 
choćby najmniejsze, lecz własne przed 
siębiorstwo. Charakterystyczna dła lu- 
dzi, którzy nigdy handlem się nie zaj- 
mowali, obawa przed rwzyklem — ро- 
woli. ustępuje. A 

Przygotowaniem fachowym zajmą 

się szkoły 1 liczne kursy zawodowe. 
Wytworzenie zaś dogodnych  warun- 
ków dla rozwoju polskiego rzemiosła, 
przemysłu I handlu —- jest zadaniem 

odpowiedniej polityki kredytowej. 
Zupełnie słusznie, Ciułanie nie jest 

cnołą polską. Nieraz nawet dobry fa- 
chowiec kapitałem nie rozporządza. 

Do tych dziedzin należy przede 
wszystkim kredyt zastawny. Jest on np. 
obecnie z powodzeniem stosowėny w 
rolnictwie (pod zastaw zbożaj. Ten sy- 
stem pożyczek winien być rozciągnię- 
fy także na handel 1 rzemiosło. Gdyby 
polski rzemieślnik mógł otrzymać p!e- 
niądze na wyprodukowanie w marf- 
wych sezonach większej ilości *owa- 
rów, zwiększyłoby to w ogromnym 
stopniu jego zdolność konkurencyjną 
w wałce z zasobnym w kapitał obcym 
elementem. 
Niestety nasza biurokracja banko- 

wa boi się drobnych operacyj. Trzeba 

(Dokończenie na str. 4) 
STT ESET 

Kto pał: „PŁASKIE" 
winien spróbować 

„PŁASKIE EXTRA", 
pozostanie przy nich.   

"EB 

szył przeciw czternastu tysiącom wy | strategiczną. Wobec głównego trzonu borowego wojska, 
sak bez wyjścia. 

Jedyną drogą odsieczy była dlań 
wąska gardziel między Dźwiną, a da- 
wnym jej korytem, bagnistym i zale 
sionym, przez które niesposób było 
cofać się w razie przegranej. Gardziel 
się rozszerzała na tyle, że można było 
sprawić szyki i stoczyć bitwę, ale za 
sobą miał wąziutką cieśninę, a z przo 
du—wojsko szwedzkie. O przegranej 
nie było mowy, można było jedynie 
wygrać lub zginąć. 

Chodkiewicz jednak wierzył w zwy 
cięstwo. Wiedział jak zwycięży. Nie 
była to tylko niepoparta niczym lek 
komyślna wiara — gdy rozpatrujemy 
jego plan bitwy, jego rozporządzenia, 
widzimy, że przypadek nie grał pod 
Kircholmem najmniejszej roli. Wszys 
tko zostało przewidziane i rozwój wy 
padków biegł zgodnie z przewidywa- 
niem 

* * * 

Przed sobą miał Chodkiewicz 
zwartą masę niezrównanej piechoty 
szwedzkiej, stanowiącej rdzeń nieprzy 
jacielskiego szyku, oba skrzydła chro 
niły oddziały rajtarii. Armia uszyko- 
wana Dyla na płytkim płaskowyżu. 
a pozycja jej była wyśmienita. 

eby wygrać trzeba być silniej- 
szym — Chodkiewiez rozumiał wyć. 
mienicie tę starą jak wojna zasadę 

ale że ruszył w | centralnego siły jego były znikome. 
To też w swoim centrum ustawia za 
ledwie sześćset koni pod dowództwem 
Woyny. Tuż silniejsze jest prawe 
skrzydło Jana Sapiehy. Główne jed- 
nak siły ulokował Chodkiewicz na 
skrzydle lewym, a sobie zachował po 
tężny odwód, złożony wyłącznie z hu 
sarii. 

* * * 

Takie było rozlokowanie sił przed 
bitwą. Lecz Szwedzi stoją na płasko- 
wzgórzu, oddziały ich są rozlokowa- 
ne umiejętnie i cełowo, ogień piecho 
ty wzmacniają baterie artylerii. Chod 
kiewicz ject zdecydowany nie atako- 
wać nieprzyjaciela w tej pozycji. — 
Trzeba go z niej zciągnąć. Od lewe- 
go skrzydła wypadają lekkie chorąg- 
wie polskie, nacierają na. wroga, 
przez kilka godzin trwa bezładna 
walka harcowników, wreszcie jazda 
będąca w ogniu pierzcha, a cała ar- 
mia polska cofa się ku owej wąskiej 
gardzieli. 

Szwedom nie pozostaje nic inne- 
go, jak ruszyć za uciekającym niep- 
rzyjacielem, by dokończyć zwycięst- 
wa. Rozstawiona w szachownicę pie- 
chota zwiera się w ścieśnione szeregi 
i rusza ostrym krokiem naprzód, ar- 
maty zdejmuje się ze stanowisk, jaz- 
da rozpuszcza konie. Król Karol po-   
stępuje wedle wszelkich reguł stratę
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Ošwiata pozaszkolna w pow. nowogródzkim 
8 domów ludowych, 87 świetlic 

Brak w terenie dostatecznej sieci szkół 
powszechnych, szczególnie wyższego sto- 
pnia, brak wiejskiej inteligencji i w ogóle 
panująca nagminnie abnegacja, a co za- 

tym idzie masowy nawrót do analiabe- 
tyzmu, — powoduje konieczność uaktyw= 
nienia oświały pozaszkolnej. Niestety z 
tychże samych względów, akcja ta napoty 
Ka na duże trudności. Cały niemał ciężar 
$zerzenia oświały pozaszkolnej spada na 
barki nauczycielstwa szkół powszechnych, 
które otrzymuje dyrektywy od instrukto- 
ra Oświaty Pozaszkolnej, urzędującego 
przy Inspektoracie Szkolnym. Siłą więc 
rzeczy oświata pozaszkolna ogniskuje się 
tylko w tych miejscowościach, gdzie ist- 
nieją szkoły powszechne. 

Jak wynika ze sprawozdania za 
1937/38 r., złożonego 19 bm. na posie- 
dzeniu Powiat. Kom. Oświały Pozaszkol- 
nej, rozpoczęła przed kilku laty akcja oś- 
wiały pozaszkolnej, daje mimo wszystko, 
coraz to pozytywniejsze rezultaty, | lak, 
w okresie sprawozdawczym odbyło się 
123 kursów dla przedpoborowych i do- 
rosłych, na które uczęszczało 2.119 osób. 
Przeprowadzono 26 kursów „praktycz-   nych“ dla dziewcząt i kobiet z dziedziny 

gospodarstwa domowego, szycia, robół 
ręcznych i higieny. Jednocześnie rozwi- 
jano czytelnictwo książek i czasopism. 
Podjęła w 1933 r. inicjatywa zakładania 
bibliotek gminnych, realizowana jest dziś 

przez wszystkie gminy, które asygnowały 
na ten cel w ciągu tych ostatnich lat łącz- 
ną sumę 4.200 zł. Poza tym założona zo- 
stała „Powiatowa Centrala Biblioteczna”, 
posiadająca już dość poważny  księgo- 
zbiór liczący 8.943 tomów. Książki te roz- 
sylana są kompletami (po 50) do 135 vs- 
talonych punktėw, skąd po przeczytaniu 
wracają, by otrzymać nowy kompłet. 

Poważniejszymi placówkami oświaty 
pozaszkolnej są oczywiście domy ludowe, 
których narazie mamy zaledwie 7 (ósmy 
buduje się we Wsielubiu) i świetlice. 
Wszystkich świetlic jest 87, a mianowicie, 
organizacyjnych 46, międzyorg. 10, po- 
wszechnych 31, Związku Młodej Wsi 27, 
strzeleckich 12, Związku Rezerwistów 4 
i innych 3. 

Nieźle się rozwijają chóry zespołowe 
i zespoły teatralne. W ciągu roku odbyło 
się 286 przedstawień amatorskich. 

Plan pracy na 1939/40 rok akcję oś- 
wiały pozaszkolnej znacznie poszerza,   

„KURJER” (4674). 

Unieruchomienie fabryxi „Ardal” w Lidzie 
31 bm. fabryka wyrobów gumowych 

„Ardal“ w Lidzie zostanie unieruchomio- 
na. Dyrekcja wymówiła pracę wszystim 
robotnikom jeszcze 17 bm. W ostatnim 
dniu jednak przesunęła termin wypowie- 
dzenia do Nowego Roku. Robotnicy w 

ilości 800 osób uzyskali w ten sposób 
załrudnienie w okresie świątecznym. Wy- 
mówienie nastąpiło w związku z potrzebą 
przeprowadzenia remontu maszyn, Liczba 
bezrobotnych w Lidzie zwiększyła się na 
kilka tygodni o 800 osób. 

Zakochany wdowiec więził 
pasierbicę 

i postrzelił z dubeltowki iej narzeczoneno 
Policja aresztowała 43-letniego Stefa- 

na Herasimowicza, mieszkańca folwarku 
Krelacze, gminy derewnickiej pod zarzu- 
tem uwięzienia swojej 17-letniej pasierbi- 
cy Magdaleny. 

Przed kilkoma dniami sąsiedzi Heras|- 
mowicza donieśli o fym policji, która prze 
prowadziła rewizję w jego zabudowa- 
niach. Rewizja potwierdziła Informacje 
świadków. 17-lefnią Magdalenę znalezio- 
no przymocowaną powrozami do ściany 
w dusznej „składówce”. 

Herasimowicz po śmierci żony zako- 
chał się w swej 17-letniej pasierbicy I od 

  

Wietrymrodowych ozwóów uięto w МЛ 
Chcieii uciec do Rosji Sowieckiej 

J Wywladowea Due Fr. 
w Nieświeżu niezwykłe 
we*, składające się z 3 osób. Byli to: 
Alfons Siwik, Cygan, międzynarodo- 
wy aferzysta, specjalista w fałszowa 
niu paszportów zagranicznych, córka 
jego Danuta, tancerka kabaretowa i Wilkówna Stefania, właś. skłepu w iWarszawie. 
IST TT ENN 

Zalegalirowanie Komitetu Bndowy 
Pomnika św. Andrzeja Boboli “ 
W Wilnie zawiązał się Komitet Budo- 

wy Pomnika św. Andrzeja Boboli. Komi- 
tet ten został w tych dniach zalegalizowa 
ny przez władze administracyjne. 

Miejsce budowy pomnika Świętego 
nie zostało jeszcze definitywnie wybrane. 
istnieje projekt wzniesienia pomnika w 
okolicach ul. Połockiej, 

Dwa nowe czasopisma ukażą się 
у 

Wkrótce ukażą się w Wilnie dwa nowe 
czasopisma. Kwartalnik pt. „Rysunek w 
szkole” będzie organem nauczycieli rysun 
ków Ogniska Metodycznego Rysunku 
przy Kuratorium Szkolnym Okręgu Wileń_ 
skiego, 

Drugie czasopismo ma nosić nazwę 
„Turystyka“. Będzie to miesięcznik. Sta- 
wia sobie za cel informowanie w zakresie 
spraw turystycznych. „Turystyka" ma być 
wydawana przez biuro podróży „Orbis”, 

Wybicie szyb 
w synagodze 

przy ul. Popławskiej w Wilnie 
Wczoraj w nocy nieznani sprawcy wy- 

bili cztery szyby w synagodze przy ulicy 
Popławskiej. Nie jest to pierwszy wypa- 

Arzytėžymai 
„towarzyst- 

  dek wybicia szyb w tej synagodze. 
Policja wszczęła dochodzenie. (c) 
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gicznych i podąža za zmykającym | 
nieprzyjacielem, by jego odwrót za- | 
mienić w klęskę. 

Ale w tej chwili front polski gwał 
townie się odwraca. Najprzód uderza 
Woyna na przeważające, lecz nieroz- 
winięte siły centrowe i powstrzymu- 
je je na czas jakiś. Walka jest krwa- 
wa i zacięta. W tejże chwili prawe 
skrzydło spycha do tyłu Szwedów. 
Dowództwo szwedzkie jest zdezorien 
towane, nie wie jak nowa sytuacja 
się układa, inicjatywa przechodzi w 
ręce Chodkiewicza. Daleko od półno 
cy po stronie prawego skrzydła z 
wrzaskiem pędzi czeladź obozowa, a 
Szwedom się zdaje, że to przybywa 
pomoc, że atak rozpocznie się z tej 
strony. Gotują się na gwałt na przyję 
cie nieprzyjaciela. Woyna już ledwie 
dyszy, uwaga Szwedów skierowuje 
się na prawe skrzydło polskie. Tym 
czasem od Dźwiny, a więc ze strony 
przeciwnej dmie mocny wiatr i nie- 
sie kłęby kurzu — nic nie widać. — 
Gdy Szwedzi gotują się do odparcia 
nieprzyjaciela od prawa, z lewa ra- 
zem z wiatrem i kurzawą spada !a- 
wina husarii. Rozbija ražtarėw, spy- 
cha ich na piechotę, powstaje chaos. 
zamieszanie. husaria sztychem wrzy- 
na się w zbite masv szwedzkie. 4 
przecie nie wszystkie siły polskie sa 

D UART 

  jeszcze w bitwie, król Karol jednak 
musi pchnąć swoje ostatnie odwody. 

Przybyli oni nad granicę w celu 
przedostania się na stronę sowiecką. 

Przy Siwiku znaleziono olbrzymią 
sumę płeniędzy w złotych polskich. 
Córka aferzysty, Danuta, odznaczają 

cu się niezwykłą urodą, ułatwiała oj 
cu przejazdy i była jego „tarczą och 
ronną*. 

Władze śledcze „trójkę* przesła- 
ły ekspresem do Warszawy. 

WODOZYCZZEZE 

Kłajneda 

  

Port w Kłajpedzie. 
TIE TENISAS STEREO ROTWOZZOYWOZE OW OTETSSZA TATTO 

Nożycami przez prasę 
(Dokończenie ze str. 3) 

ją z tego leczyć. Pionier w handlu 
i rzemiośle musi mieć kredyt. Tak 
zwany „umysłowy bezrobotny” jest w 
czasach dzisiejszych zupełnym ana- 
chronizmem. Zwłaszcza na Ziemiach 
Wschodnich. 

PRZYJAZD RIBBENTROPA? 
„W. Dz. Narodowy“ drukuje na- 

stępującą sensacyjną wiadomość. 
E ao 1 

  

Isles 

ostatnie oddziały zdezorganizowane 
przez geniusz polskiego dowódcy. W 
tejże chwili Chodkiewicz rzuca w bit 
wę swój odwód, najsilniejszy od- 
dział, złożony z samej husarii. Wspa 
niałą szarżą, taką, jak opisana przez 
Sienkiewicza szarża z bitwy warszaw 
skiej, odwód ten decyduje o zwycię- 
stwie. 

* * * 

Chodkiewicz zrobił jedno — przed 
swym decydującym uderzeniem 
stłamsił armię nieprzyjacielską w 
bezwładną, pomieszaną, bezwolną 
kupę, rzucił na nią własną jazdę szwe 
dzką j wówczas — gdy był już silniej 
szy — przypuścił generalny atak. 
Bitwa przemieniła się w paniczną u- 
cieczkę, a cała armia dosłownie prze 
stała istnieć. Król Karol zdołał się 
uratować jedynie dzięki chyżości ru- 
maka i dzięki temu, że nad brzegiem 
morza stała szwedzka flota, która da 
ła mu ratunek. Armij jednak nikt nie 
mógł dać ratunku. 

* * * 

Przytoczyłem suchy przebieg bit 
wy kircholmskiej. Kto woli Iteraturę 
niech zajrzy do „Złotej wolności” 
Zofii Kosak-Szezuckiej. Ale mnie się 
zdaje, że same fakty przemawiają nie 
raz silniej, niż najwspanialsze onisy. 

WE 
  

Hawas ogłosił wiadomość „z do- 
brze polnformowanych kół londyń- 
skich” o przybyciu w dniu 15 lutego 
1939 r. włoskiego ministra spraw za- 
granicznych hr. Ciano do Warszawy. 
W połowie stycznia przyszłego roku 
— donosi Havas z tych samych źródeł 
— złoży minister spraw zagranicznych 
Rzeszy, Ribbentrop, wizytę min. Bec- 
kowi. 

Należy zauważyć, Iż w połowie 
względnie w końcu stycznia przyszłe- 
go roku wyjedzie min. Ciano — wed- 
ług wiadomości z Belgradu — na za 
proszenie premiera Stojadinowicza do 
stolicy Jugosławii. 

Prasa francuska donosi z Moskwy 
© ogłoszeniu komunikatu, stwierdzają- 
cego, iż w wyniku toczących się w 
Moskwie rokowań polsko-sowieckich 
doszło do porozumienia w sprawie 
zwiększenia wymiany handlowej mię- 
dzy obu państwami do rozmiarów rocz 
nie od 140 do 160 milionów złotych. 

Obie strony postanowiły rozpocząć 
w styczniu rokowania w sprawie zawar 
€la układu handlowego, w sprawie 
umowy o wzajemnej równowadze wwo 

|]  zowo-wywozowej oraz układu clesrin- 
gowego. Układ jest wynikiem dekla- 
racji polsko-sowieckiej 0 znormalizo- 
waniu stosunków na zasadzie paktu o 
nieagresji. 

WRACAĆ, CZY NIE WRACAĆ? 
W „Il. K. Codziennym“ toczy się 

jeszcze dyskusja na tematy emigra- 
cyjne. 

Nasza emigracja zamorska odbywa- 
ła się pod hasłem „za chlebem”. To 
też zdobywszy chleb błogosławili no- 
wą ziemię I zarazem żrozumieli, że w 
niej już pozostaną. Dla Polski poza 
wlarą, mową I obyczajem mają dużo 
szczerego i głębokiego sentymentu. 

Ale wracać do kraju! Rozmawiałem 
o tem wielokrotnie z naszymi koloni-   

kilku miesięcy prześladował ją swoją ml- 
łością. Gdy odmówiła, ponieważ kochała 
się w niejakim Wacławie Kołku — Hera- 
simowicz uwięził ją, chcąc w ten sposób 
zmusić do uległości. 

Kołek chclał uwolnić swoją narzeczo 
ną przemocą, lecz Herasimowicz udarem 
nił ten zamlar I postrzelił go z dubeltów 
ki. Oskarżył w dodatku Kołka o usiłowa 
nie włartania do jego mieszkania. (c). 

KOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

Obrazek z miasta 
* powiatowego 

„Wszystkiego nie sprzedam...* 

Śnieg padał 23, 24, 26 i z przerwami przez 
26 grudmia. Kto musiał gdzieś wyjść 

brnął w śniegu po kolana albo i po pas. 

Spędzano święta u „siebie“. Wizyt skła 

dano mało. Słyszałem nawet zdanie: — A 

cóż to ja dla kieliszka wódki, będę do nie 
go pierwszy drogę udeptywał... 

Jedni więc we własnym domu popijali, 

a inni mniej skorzy do kieliszka — rozmy 

ślali. A jest nad czym. Tyle np. mówi się 

i pisze o odżydzeniu handlu. Nie prędko jed 

nak to nastąpi, jeżeli będą brały się do ku 

piectwa wybitnie utałentowane jednostki, 

jak np. w Wilejce. 

Do chrześcijańskiej księgarni wchodzi nau 

czyciel. 

— Ma pan papier rysunkowy? 

— Mam. 
— Poproszę 30 arkuszy. 

— Tyle nie mam. Jest tylko 18. 

— To niech pan da te 18. 

— O nie. wszystkiego nie sprzedam. — 

Ale jak panu tak dużo trzeba, niech pan le 

piej sam napisze do Wiłna, adres firmy pa 

nu dam... 

Inny przykład: 

— Niech pan da mi 3 kg. papieru opa- 

kunkowego. 

— Trzy kiłogramy? — właściciel skiepu 

zamienia się w znak zapytania. Nie panie 

— ciągnie dalej — mnie nie opłaci się sprze 

dawać na kilogramy. Nie ma wyrachowania. 

Jeżeli pan chce, to mogę sprzedać, ale tyl 

ko na arkusze. 

Albo: 

Mała dziewczynka bierze różne przed- 

mioty i daje 50 gr. Należy się jej grosz resz 

ty. z 

— Nie mam grosza. 

— To może pan mnie da stalówkę? 

— Będziesz mnie uczyła co mam dać. 
Oddaj zeszyty, papier i ołówek. Masz twoje 

50 gr. i wymoś się. 

— Ależ mnie zeszyty potrzebne. Grosz 

innym razem zabiorę. 

— Nie. Zabieraj 50 gr. i idź sobie. 

Wynadki zarzadzenia 
W ciągu ostatnich kilku dni w Wilnie 

zanotowano szereg wypadków zaczadze- 
nia. Wczoraj przy ul. Nowoświeckiej 26 
zaczadzlała rodzina Kaczyńskich, składa- 
jąca się z 5 osób. Pogotowie udzieliło 
ofiarom czadu pierwszej pomocy. (e! 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 

W HOTELU ROYAL 
Warszawa Chmielna 81 

Dia pp. ezytelnikos „Kurjera Wileńsk.* 
15%. rebato 

  

stami w Brazylil. Wszyscy zapytywali 
Jednako: po coł 
kogoś w Polsce I wie, że u nas brak 
pracy I przeludnienie. Co innego w 
odwiedziny — fo jest marzenie każde- 
go wychodźcy. 

Reemigracja z terenów mniejszoś- 
ciowych i emigracyjnych powinna 
objąć przede wszystkim jednostki z ka 
pitałem. Ale i turystyka zdawna osiad 
łych emigrantów jest ważnym probłe- 
matem. Nasze emigracje posiadają już 
b. rozwinięty stan średni. 

@ 

Każdy ma przecież   

Wycieczka nauczyc eli polskich 
z Kowna м в 

Przybyła do Wilna wycieczka nau 
czycieli gimnazjum polskiego im. A- 
dama Mickiewicza z Kowna w ilości 
26 osób, pod kierownictwem wice-dy 
rektora gimnazjum p. Ludwika Wiał 
butta. 

Po wysłuchaniu msży św. w Ost. 
rej Bramie, którą odprawił prefekt 
gimnazjum ks. Wołłowicz — wyciecz 
ka złożyła hołd na Rossie i zwiedziła 
zabytki Wilna. 

Uczestnicy, których większość po 
raz pierwszy przybyła do Polski — 
odjechali wieczorem do Warszawy f 
Krakowa. 

W dniu 6 stycznia — wycieczka 
wróci z powrotem do Kowna. 
UDA STT EET TYTA 

Pół żartem, nół serio 

Kwiaty na szybie 
Poniższy artykulik przedruko- 

wujemy z „Kurjera Powszechne- 

nego”. Raz do roku i w tym piś 

mie można znaleźć coś dowcip. 

nego. 

Dzięki reporterskiej obrotności naszego 

współpracownika zdołaliśmy dotrzeć do kil- 

kudziesięciu osób, przeważnie zamieszkałych 

w Wilnie i ustalić ich zamierzenia wydawni 

cze na najbliższy czas. 

Podając te wiadomości z pracowni na- 

szych autorów zaznaczamy, że figurują 

wśród nich również nazwiska znane dotąd 

tylko w życiu politycznym. Pojawienie się 

ich w rzędzie autorów stanowi zatem praw 

dziwą rewelację. 

Ze względu na stopień prawdopodobieńst 

wa naszych informacyj, daliśmy im tytuł 

„Kwiaty na szybie”. 
ARCIMOWICZ Władysław — „Od Nor- 

wida do Króla Stasia", 

  

BARAŃSKI Władysław — „Za moim prze | 
wodem złączą się z „Narodem*, Nakładem 

Izby Kultury, 

BOCIAŃSKI Ludwik — „Mój sukces wy 
berczy*. Nakładem Biblioteki Sejmowej. 

BUJNICKI Teodor — „Billard i inne za- 

bawy*. Zbiór gier towarzyskich z objaśnie 

niami wierszem. 

CHARKIEWICZ Walerian „Wyba- 

czam”. Fragment wspomnień o Jerzym Wy 

szomirskim. T-wo Wyd. Misericordia. < 

CHOMINSKI Ludwik — „Od ruiny do 

Palestyny“. Nakl, „Luxu“. 

DOBACZEWSKI Eugeniusz — „Repetent“. 

Nakładem rodziny. 
HIRSCHBERG Adolf — „Pscudonimy | 

kryptonimy“. Nakładem „Kurjera Powszech 
nego” i Stefana Zawieyskiego. 

HUSZCZA Jan — „Dziewki na sianie', 

Nakładem Najmłodszej Wsi. 

KIRTIKLIS Stefan — „Mój Sulejówek", 

Nakł. kolonii w Rekańciszkach. 

KRIDL Manfred — „Trzecia księga dżun 

gli*. Nakł, Wszechnicy. 

LECZYCKI Kazimierz — „Dandys*. Po- 

wieść autobiograficzna. 

LAUDYN Władysław — „Wien, Wien nur 

du allein". Nakł. Zarządu Zdrojowego w 

Druskienikach. 

LUBIERZYŃSKI Feliks — „Magia Arty 

styczna”. Nakł. Girls Teatru „Lutnia”. 
MACKIEWICZ Stanisław — „Do trzech 

razy sztuka”, czyli „Oj nie traćwa nadziei“, 

Nakładem Bnei Brit. 

MALESZEWSKI Wiktor „Take it 

easy“ („Nie należy się przejmować”). Nakł. 

Związku Pracowników Samorządowych. 

MAŚLIŃSKI Józef -- „Muza Da". Nakł. 
Leopolda Pobóg Kielanowskiego. 

MIKUŁKO Anatol — „Personalia 

sunt turpia". Nakł. Macieja Kiełmucia. 

NAGURSKI Teodor — „Ja i Piotr Wiel 

ki“. Wspomnienia z pracy w dokach holen 

derskich. Nakł. Karola Przegalińskiego. 
OKULICZ Kazimierz — „Kropla mleka", 

Nakładem Mariana  Zyndram-Kościałkow- 

skiego. 

OBIEZIERSKA Helena — „Z wawrzynem, 

lecz bez Wawrzyńca”. Nakładem wdzięcz- 

tych wychowanków. 

ROMER Helena — „Ostatnia na szańcu', 
Rękopis niewydany. 

SŁAWOJ SKŁADKOWSKI Felicjan 

„Jak zostałem świętym Krzysztofem w Ozo 

nie", Akta Nie-Bolandystów. 

SKWARCZYŃSKI Stanisław — „Za na- 

szą i waszą”. Z występem Zygmunta Wendy. 

STANIEWICZ Witold — „Ugory. Nakł. 
„Kurjera Wiłeńskiego* i „Zielonego Sztan- 

daru“. 

STUDNIGKI GIZBERT Wacław „My Hu» 

40noci“. Nakładem Synodu. 

ŚWIĘCICKI Bolesław Wit — „Między 
Niedziałkowskim a Skwarczyńskim. Mean: 
dry". Nakładca wyczerpany. 

ŚWIĘCICKI Józef — „Zabłądziłem”. — 

Nakładem „Znicza”, | 

SZUMAŃSKI Władysław — „Od warszta 
tu do mandatu", Nakładem B. W. Święcio: 
kiego. 

WENDA Zygmunt — „Daj Kwiatek”, — 
Pierwszy fragment. Nakładem „Zaczynu”. 

WIRSZUBSKI Grzegorz — „Wszystko 
przewidziałem*, Wydawnictwo Obserwator. 
Monachium. 

WYSZOMIRSKI Jerzy — „Pankracy W 
okopach św. Trójcy", Nakł. „Sygnałów" i 
Słowa”, A. Takl 

non 

    
*



    

  

  

  

| GRUDZIEŃ | Gziś: Tomasza B. 

29 Jutro: Eugeniusza B. W. 

Wschód słońca — g. 7 m. 45 

Czwartek || zachód słońca — g. 2 m. 57 
— 

Sposirze<enia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie » da. 28.XII. 1938 r. 

Ciśnienie 769 

Temperatura średnia — 7 

Temperatura najwyższa — 6 

Temperatura najniższa — 10 

Wiatr połudn--wschodni 

Tend.: bez zmien 
Uwagi: pochmurno. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące 
apteki: Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 
Augustowskiego (Kijowska 2); Romeckie- 
go i Żelańca (Wileńska 8);  Frumkinów 
(Niemiecka 23) Rostkowskiego (Kalwa- 
ryjska 31). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
(Aniokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
V Zajączkowskiego (Witoldowa 22). 

MIEJSKA. 
Prace budżetowe  Magistrafu. 

Z dniem dzisiejszym Magistrat wznawia 
przerwany z powodu świął cykl posie- 
dzeń budżetowych. Na posiedzeniu dzi- 
siejszym ma być zakończone rozpatrywa- 
nie strony dochodowej nowego budżetu 
miesta. 

Już w pierwszej połowie stycznia pro. 
jeki nowego budżetu zostanie skierowany 
pod obrady radzieckiej Komisji Finanso- 
wo-Gospodarczej, a następnie po 2-tygo- 
dniowym wyłożeniu nowego budżetu dla 
publicznego wglądu — projekt prelimi- 
narza wpłynie pod obrady plenum Rady 
Miejskiej. 

PRASOWA. 
— Walne Zgromadzenie Syndykafu 

Dziennikarzy Wileńskich. W dniu 8 stycz- 
mia 1939 r. odbędzie się Walne Zgroma- 
dzenie Syndykatu Dziennikarzy Wileń- 
skich — w pierwszym ferminie o godz. 
11, w drugim — o godz. 11.30. 

Porządek dzienny walnego zgromadze 

nia jest następujący: 
'1) Zagajenie i wybór prezydium. 

2) Odczyłanie protokółu ostatniego 

walnego zgromadzenia. 

3) Sprawozdanie Zarządu, 
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
5) Wybór władz na rok 1939. 
6) Wolne wnioski. 

GOSPODARCZA. 

— Deklaracje o podatku drogowym. 

Z dniem 28 bm. minął termin składania 
w wydziale podatkowym Magistrału dek- 

laracyj przez właścicieli nowowybudowa- 

nych lub przebudowanych domów. Domy 
te, jak wiadomo, zwolnione są od płace- 

nia podatku od nieruchomości. Obecnie 
w związku z wprowadzeniem nowego po- 
datku tzw. drogowego, na podstawie tych 
deklaracyj wymierzany będzie podatek 

drogowy. 

(FE ZWIĘZKÓW I SFOWARZYSZEY 

— „Gruźlica a życie rodzinne”. 29 
grudnia w Ośrodku Zdrowia (Wielka 46) 
dr W. Mórawski z ramienia T-wa Euge- 
nicznego wygłosi odczyt na temai „Gruž- 
łica a życie rodzinne”. Początek o godz. 
5.30 w. Wstęp wolny. 

— Komendę Wileńskiej Legil Akade- 
riickiej przeniesiono z dniem 28 bm. z 
ul. 3 Maja 11—7 na ul. Zamkową 24 II p. 

RÓŻNE. 

— Na Pomoc Zimową Bezrobotnym. 

Oddział Hl „Stare miasto” OZN — Wilno 

urządza w dniu 31 grudnia rb. „Bal Syl- 

westrowy” w salonach hotelu „Europa“ 

(ul. Dominikańska 1), kłórego dochód 

przeznacza się na Pomoc Zimową Bez- 

robotnym. Początek o godz. 21. Wstęp 

za zaproszeniami, które można nabyć w 
lokalu Ill Oddz. przy ul. Ostrobramskiej 
16 m. 12, telef. 21-73, lub przy wejściu na 
Bal. Cena bilełów: dla Pań — 2 zł, dla 
Panów — 3 zł. Doborowa orkiestra, wy- 
kwininy bufet i atrakcje rewiowe. 

*0W0GR05ZKA 

— lak jest z komunikacją. Pociąg ko- 

lejki wąskotorowej Nowogródek—Nowo- 
jelnia kursuje już normalnie, co zaś do 

komunikacji autobusowej, to Nowogródz 
ka S-ka Autobusowa bada jeszcze drogę. 
Możliwym jest, że w tych dniach autobu- 
sy ruszą również i na linii Baranowicze— 
Lida—Wilno, o ile śnieg nie będzie 

padał. 
— WIGILIA W MIESZKANIU, A PŁO- 

MIENIE NA STRYCHU. W wieczór wigi- 
lijny nowogr. ochoinicza straż pożarna 
„zaalarmowana została wiadomością, że 

przy ul. Pierackiego, w mieszkaniu państ- 
wa Kiełło (dyr. KKO) wybuchł pożar. Oka 
zało się, że pożar powstał na strychu,   

  

gdzie właściciel domu p. Dulsin odgrze- 
wał bak z wodą i najwidoczniej zapró- 
szył ogień. Swąd dymu przeniknął do 
mieszkania p. Kiełło, którzy akurat zasie- 
dli do wieczerzy wigilijnej. Jednocześnie 
dziwnym zbiegiem okoliczności, z radio- 
odbiornika rozległo się wycie syreny. To 
postawiło cały dom na nogi. Na domiar 
złego wezwana straż pożarna przybyła 
bez wody. Całe szczęście, że ogień zau- 
ważono w porę. Skończyło się na spale- 
niu kilku desek, belki, no I części sufitu. 

Straż pożarna i domownicy  czuwali 
przez całą noc. 

— Zamiast życzeń świątecznych I no- 
worocznych złożyli ofiary: p. Janina Szpi- 
lewska z mej. Horodeczno zł 2 dla „Ca- 
ritasu“ i p. Jan Michalski zł 1 na rzecz 
biednych I bezrobotnych. 

LIDZKA 
— Choinka na placu Zbawiciela w Li- 

dzie. Zarząd Miejski w Lidzie ustawił w 
tym roku na placu Zbawiciela obok sta- 
rostwa powiatowego choinkę dla wszyst- 
kich, przybraną różnokolorowymi żarów- 
kami' elektrycznymi, 

— „Ziemia Lidzka”. Ukazał się w Li- 
dzie nowy numer miesięcznika pł. „Zie- 

mia Lidzka“ (w zmienionym formacie, 
znacznie powiększony), który na 40 stro- 
nicach dużej ósemki przynosi pracę ,. 
Michała Szymielewicza o dawnej poczcie 
w ziemi lidzkiej, artykuły: „Małka Boska 

Mickiewiczowska” ks. M. Małynicza-Ma- 
lickiego, „Iszkotdž“ Aleksandra Snieżki, 
„Wieś nowogródzka i jej bogactwo” Ada 
ma Chomicza. „Odnalezienie głowy sła- 
ro-słowiańskiego bóstwa w Słonimie” Jė 
zefa Stabrowskiego oraz ciekawą pracę 
archeologiczną z mapką w opracowaniu 
Włodzimierza Hołubowicza, Ponadło „Co 

piszą o mas”? oraz kronikę. Numer „Ziemi 
Lidzkiej" wydany został częściowo z za- 
siłku Funduszu Kulłury Narodowej Józefa 
Piłsudskiego. Cena egzemplarza: pojedyń 
czego 50 gr. Prenumerata roczna 5 zł. 
Adres Redakcji i Administracji, Lida, ul. 
Pułku Suwalskiego 3 (dawne biuro elek 
trowni miejskiej). 

BARANOWICKA 

— Na bezroboinych. Z chwilą zorga- 
nizowania powiafowego i miejskiego 
Komitetėw Zimowej Pomocy Bezrobot- 
nym, komitety te“ rozpoczęły akcję zbiór- 
kową, której wyniki są następujące: 

Na dzień 10.X!I na terenie gmin wiej- 
skich powiału baranowickiego zebrano: 

ziemniaków 80.748 kg; 
zboża 2.345,50 kg; 
w gotówce 653,83 zł, 
Zbiórka uliczna do puszek „Na gwiażd_ 

kę dla dzieci bezrobotnych" dała: 
w Baranowiczach 924,83 zł, 
w Lachowiczach 27,39 zł, 
na terenie gmin 38,36 zł. 
Następnie komitet rozesłał 495 list 

ofiar, z kłórych dotychczas zwrócono 242 
listy z kwołą 381,38 zł. 

Przy udzielaniu zapomóg przyjęło za- 
sadę udzielać je w naturaliach pod wa- 
EJ odpracowania, 

czas o pomoc zimow: = lo 
podania 712 osób. Sekcja admi 
przyznała pomoc w naturaliach dla 463 
osób. 

— Otwarcie Wystawy Sztuk Pięknych 
USB. w Baranowiczach. 27 grudnia 1938 r. 
została otwarta w gmachu gimnazjum Tad. 
Fejtana w Baranowiczach pod protektora- 
tem miejscowego honorowego komitetu wy 
mńawa obrazów, drzeworytów, grafiki i rzeźb 
absołwentów Wydziału Sztuk Pięknych USB 
w Wilnie. 

— Zamiast życzeń świątecznych. Staro- 
sta Karol Wańkowicz zamiast życzeń świą.- 
tecznych złożył 25 zł. na gwiazdkę dla dzie 
<! bezrobotnych i 25 zł. na Komitet Pomo 
cy Dzieciom i Młodzieży w Baranowiczach 

WILEJSKA 
— Odznaczenie, Działaczce Zw. Strzelec 

kiego p. Jeziorkowej Helenie z Kniahinina 
za pracę społeczną wręczono odznakę Kor 
pusu Ochrony Pogranicza. 

— Polskie dziecko z polskim żołnie- 
rzem za jednym Siołem. W wieczór wi- 
gilijny długi rząd sań ciągnął od wsi 
fleszczewicze w kierunku koszar oddziału 
KOP w Wilejce. Jechali starzy i młodzież 
szkolna. 

W: świetlicy za słołami zasiedli przed- 
sławiciele społeczeństwa wilejskiego z p. 
starostą Henszelem na czele, wieśniacy z 
pobliskich Iliszczewicz, 50 dzieci ze szko- 
ły w tejże miejscowości żołnierze, którzy 
na granicy daleko od swoich domów, w 
wieczór wigilijny musieli czuwać. W ką- 
cie płonęła choinka i zwracała uwagę 
ładnie urządzona szopka. 

Po krótkim oRD ZBORÓW, 

„KURJER” (4674). 

Zatarg w fabrykach cukierków 

oprze się o władze administracyjne 
Jak już donosiliśmy, we wszystkich wi. 

leńskich fabrykach cukierków między wła. 
ścicielami przedsiębiorstw a robotnikami 
wynikł ostry zatarg na tle podpisania no- 
wej umowy zbiorowej. Właściciele fabryk 
nie chcą zgodzić się na podpisanie nowej 
umowy zbiorowej, która by zagwaranło- 
wała PRoSE: m” warunki pracy 

  

  

i płacy. W sprawie tej odbyły się już 
dwukrotnie konferencje w Inspektoracie 
Pracy, nie doprowadziły jedna one do 
pozytywnego rezultatu. 

Jak słychać robotnicy fabryk zamierza- 
ją zwrócić się do p. starosty grodzkiego 
z prośbą o Eu 

    

Rozrywki umysłowe 
Konkurs grudniowy 

ARYTMOGRAF (3 punkty) 

Ul. „Ikcebok“ Wilno. 

12314567—894101125 
12 — 12357 13 14 13 15 — 7 — 16 
5717 315 — 18219717320 12 — 
9 4 21 18 12 20 7 12. 

Klucz pomocniczy: 
1) 103 85 14 1 4 — zarošla, sitowia, 

oczerety. 
2) 11 14 19 7 12 5 6 14 — cebrzyk; 

w botanice: torebka pylkowa, 
3) 17 4 6 18 2 20 — gwaltowna bu- 

rza w okolicach podzwrołnik. 

4)9221 16 — ze staropolska — ma- 
jestat, wysokość. 

5) 3 14 13 15 17 — najpopulamiejsze 
na Wileńszczyźnie zwierzątko z rodziny 
gryzoniów. 

REBUSIK (1 punkt) 
Ješli szaradzista jesteš „cwany“, 
Rozwiąż rebus dla odmiany. 

mjr Tomaszewskiego  lamano się opłat- 
kiem, składając nawzajem najlepsze ży- 
czenia. 

Swobodny, rodzinny nastrój . udzielił 
się wszystkim. Nawet mieszkańcy Iliszcze- 
wicz, chociaż zasiedli pierwszy raz w ży- 
ciu w tak licznym. gronie, już w połowie 
wieczerzy. pocztdi. się. swojsko, 
się na Ich twarzach uśmiechy i „zaczęli 
gwarzyć. A początkowo czuli się jakoś 
dziwnie. Nie wiedzieli co ze sobą robić. 
Siedział kum obok. kuma 'i nie miał nic 
do powiedzenia. Tyłko nieśmiało rozglą- 
dali się dookoła siebie. 

Dziatwie najwięcej radości sprawił ko- 
powski święty Mikołaj, rozdający upomin 
ki. Odwdzięczyli się mu deklamacją. 

Do wzajemnego zbliżenia przyczyniło 
się szczerze, bezpośrednie przemówienie 
insp. Laskowskiego Wacława i kpł. Engla, 
któremu ałównie zawdzięczano charakler 
wigilii żołnierskiej. 

Ppor. Skindzier odczyłał miły list do 
żołnierzy KOP od dziatwy szkoły po- 
wszechnej ze wsi Osowa (odl. od Wilejki 

5 km), który się kończył słowami: 
„Do życzeń naszych dołączamy pacz- | 

kę, przyjmij ją, chociaż skromną. lecz da- 
jemy z całego serca. 

Uczniowie szkoły powszechnej w Oso- 
wie, gm. krzywickiej“. 

= Paczkę niezwłocznie wysłano žolnie- 
rzom na warłownie, tym, którzy akurat 
w czasie, kiedy wszyscy znajdowali się 
w świetlicy — musieli pełnić służbę. 

Drugi list przyszedł od dzieci z Lub- 
lina. 

MIEŚWIESKA 
— „Krakusi” w Radziłłmontach. W Ra- 

dziłłmontach, fotwarku ks. Leona Radzi- 
wiłła, znajdującym się w pogranicznej 
gminie kleckiej pow. nieświeskiego, po- 
wstał oddział „Krakusów”, składający się 
ze służby folwarcznej. Oddział ten już li- 
czy 50 członków. Konie do ćwiczeń zao- 

fiarował bezinteresownie zarząd dóbr ra- 
dziwiłłowskich. Komendantem oddziału 
został Osowski Kazimierz, z-cą Pawłow- 
ski Stefan, zaś instruktorami: 
i Fiediuszyn Jan. 

— Państwowa Wędrowna Szkoła Rol- 
nicza Żeńska prowadzi przeszkolenie mło 
dzieży żeńskiej we wsi Wielka Lipa pow. | 
nieświeskiego. Frekwencja i zainieresowa 
nie kursem b. duże. Szkoła ta już od kiiku 
lat wędruje po wsiach i zaściarkach po- 
granicznych, '/ szkoląc młode dziewczęta 
wiejskie na wzorowe gospodynie do- 

mowe. 
— MĄCIWODÓWNA MĄCI WODĘ... 

Julian Sudnik zam. w Stołp-ach zameldo- 
wał o zaginięciu pierścionków. W wyniku 
dochodzenia stwierdzono, że. pierścionki 
ie przywłaszczyła gee Maria Mąciwo-   sol, 

  

Kradzi też W r aš ele 0. 0. Franciszkanów 
Wczoraj w 'ościele o. o. Franciszka- | wartością. 

nów dokonano kradzieży. Nieznani nara- | 
zie sprawcy skradli skarbo1kę wraz z za- | 

Policja wszczęła dochodzenie. (c). 

pojawiły. 

Pluła Jan.   

ZADANIE PODRÓŻNICZE (7 punktów) 

Droga między wsiami Aleksandrówek 
i Czarnowcem prowadzi przez wzgórek 
Bobiwierzch. Wieśniak wyjechał z Alek- 
sandrówka i dojechał do Czarnowca po 
17 godzinach, zaś z powrotem jechał 19 
godzin. Jaka jest odległość między tymi 
wsiami, jeżeli wjeżdżając, przejeżdżał 
5 km/godz., zaś zjeżdżając z pagórka 
10 km/godz.? 

NOWINA NA DWORZE FARUKA 

(6 punktów) 

Nawet Trzech-dwa fakcie tym w 
Egipcie głosi, 

że raz długiem czekaniu, Jak pięć— 
frzeciej wodę, 

los królestwu potomka płci żeńskiej 
przynosi, 

co z pewnością po matce mieć bę- 
dzie urodę. 

Że nie pomogły plerwsze—czwar- 
te, o królowo, 

ktėnymi Mahometa prosiłaś o syna, 
to wierzaj mi Farido piękna, na me 

słowo, 
# to nie jest bynajmniej żadna two- 

ja winal 
Nieraz drugl-cztery—pięć w ien 

sposób czlowiska, 
ktėry nic nie uchybił prawom Ma- 

hometa. 
Taki człowiek cierpliwie i  ufnie 

niech czeka, 

boć przecie wšlad za „Alfa“ idzie 
zaraz „Beła” | 

Dziadek z Bakszty. 

Rozwiazanie z li „konkur- 
su nadeslali z Wilna: „A, B.“ Czerkow- 
ski B., Doliński S., Juchniewicz A., Alko- 
wicz B, Kłyszejko. J., Karlicki E., Kobecki 

Eh SOO Fr. 
Z poza Wilna: Zełdowicz E. z No-' 

wogródka; Kozakiewicz J. ze Święcian; 
Piotrowska $. 1 Sużan; Mieczyński Z. z 
Baranowicz; Zaleski Z. z Żupran. Gudo- 
nowa W. z Lidy. | 

Nagrody za udział w. listopadowym 
konkursie otrzymali za największą ilość 
punktów: p. Piotrowska, p. Sużany — 
Quo vadis (dła młodzieży) H. Sienkiewi- 
cza; p. Karlicki z Wilna — Rozmowa z 
milczeniem — Poli Gojawiczyńskiej; p. 
Karokiewicz ze Święcian Wil. — Koń na 
wzgórzu — Małaczewskiego Eug. 

Przez losowanie: p. Kobeck! z Wilna, 
p. Juchniewicz. 

Za rozwiązanie trudnego podziału p. 
Zeldowicz z Nowogródka, 

Rozwiązanie zadań lis. podamy w 
nast. sobotę. 

Rozwiązanie zadań z konkursu grud- 
niowego proszę nadsyłać do dnia 10 sty- 
cznia 1939 r. 

Dnia 30 stycznia 1937 r. ukazał się 
pierwszy raz dział Rozrywek Umysłowych, 
— chcąc upamiętnić 2 letnią rocznicę, 
która przypada w styczniu 1939 r. — pro- 
szę o nadsyłanie okolicznościowych toz- 
rywek, — (inne tež mogą być nagro- 
dzone). 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

| Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

    

    
Telefony w pokojach, Winda osobowa 

RAŁŁAŁAAAŁAŁA. 

Książka kształci, bawi, z kształci, bawi, rozwija 

| Czytelnia Nowości 

  

Wilno, ul. Św. Jerzego 3 
OSTATNIE NOWOŚCI 

Lektura szkolna — Beletrystyka 
Naukowe — Wysyłka na prowincję 

Czynna od 11 do 18. 
Kaucja 3 zł. 

  

Abonament 1.50 zł 

  

wyboy gromadzkie 
w pow. wil.-trockim 

We wszystkich gromadach powia 
tu wileńsko-trockiego odbyły się wy 
bory do rad gromadzkich. Na ogól 
ną ilość 245, głosowanie odbyło się w 
54 gromadach, w pozostałych zaś 191 
gromadach wobec zgłoszenia tylko 
jednej listy głosowanie. nie odbyło 
się.   

RADIO 
CZWARTEK, dnia 29 grudnia 1939 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik porai 

ny. 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Program na dzi 

siaj. 8,05 Muzyka poranna. 8,50 Odcinek pro 

zy: „Notariusz z Hawru“ — dokończenie 

fragmentu z powieści Jerzego Duhamel'a. 

9.00 Przerwk. 11.57 Sygnał czasu 1 hejnał. 

12.03 Audycją południowa. 13.00 Wiadomoś 

ci z miasta i prowincji, 13.05 Koncert roz 

rywkowy z udz. Janusza Popławskiego. 14.00 

Przerwa. 15.00 Zwierzęta różnych części świa 

ła: Strażnicy wielkich gór" — pog. dla mło 

dzieży. 15.15 Kłopoty I rady: „Wizyty świą 

teczne", 15.30 Muzyka obiadowa, 16.00 Dzien 

nik południowy. 16.05 Wiadomości -gospodat 

cze. 16.20 Recital organiwy Jana Kucharskie 

go. 16.55 Informacje turystyczne. 17.00 „Ze 

wspomnień paryskich* felieton. 17.15 Śpie 

wa chór męski. 17.35 Kolędy na kwartef 

smyczkowy. 17.50 Co nam dał rok 1938 — 

pogadanka. 18.00 Przegląd prasy sportowej 

18.05 Pieśni polskie w wyk. Wamdy Kalen 

kiewiczowej 18.20 Skrzynkę ogólną: prowa- 

dzi Tadeusz Łopalewski. 18.30 Życiorysy in 
strumentów — „Miedź grająca” (puzony, wal 

tornia, trąbki i saksofony) — gawęda w opr. 

Zofli Lawęskiej. 19.00 Koncert rozrywkowy. 

20.35 Audycje informacyjne. 21.00 „Zwiasto 

wanie“ — fragment słuchowiskowy z drama 

tu Pawła Claudel'a. 21.30 Pieśni Bożego Na 

rodzenia. 21.45 „Cyklon* — powieść mėwio 

na. 22.00 Nowe nagrania z płyt. 23.00 Ostat 

mie wiadomości i komunikaty. 23.05 Kon- 

cert muzyki polskiej. 23.55 Zakończenie pre 

pramu. 

Piątek, dnia 30 grudnia 1938 r. 
6,57 Pieśń poranna. 7,00 Dziennik poran 

ny. 7,15 Muzyka z płyt. 8,00 Program na dzi 

siaj. 8,05 Muzyka poranna. 8,50 Czytanki 

wiejskie: „Z gawęd Wineentego Pola. 9,00 

—- 11,57 Przerwa. 11,57 Sygnał czasu i hej- 

nał. 12,03 Audycja południowa. 13,00 Wia 

domości z miasta i prowineji. 13,05 W ta- 

necznym rytmie. 14,00—15,00 Przerwa. 15,00 

Zagadka historyczna dla młodzieży. 15,20 

Poradnik sportowy. 15,30 Muzyka obiadowa. 

16,00 Dziennik popołudniowy. 16,08 Wiado 

mości gospodarcze. 16,20 Rozmowa z chory 

mi. 16,35 Pieśni Michała Kucharskiego w 

wyk. Ady Witowskiej-Kamińskiej  (mezzo: 

sopran). 16,55 „Zima" — pogadanka. 17.10 

Ryszard Strauss. Kwartet fortepianowy ©- 

moll op. 13. 17,45 Audycja dlą wsi: 1) „Przy 
końcu roku" — pog. wygł. inż. W. Gawiński: 

2) Poradmik rolniczy prowadzi A. Przega- 

lińskt. 3) Muzyka łudowa. 4) „Spór o zie: 

mię" pog. wygł. W. Klimaszewski. 18.25 

Wycieczki i spacery prowadzi E._ Piotro- 

wicz. 18,30 „Kolebie kolebeczka, Jezusowa 

kotyseczka“ — legenda. 19,10 Przegląd pio 
senek rokn 1938 — lekka audycja muzycz- 
na. 20,35 Audycje informacyjne. 21,00 „Cyk 

lon* — powieść mówiona. 21,15 Koncert sym 

foniczny. 22,80 „Artur Schopenhauer“ — ci 

czyt. 22,45 Płyty z Warszawy. 22,55 „Im- 

presje poświąteczne* — felieton Wandy 

Boyć. 23,00 Ostatnie wiadomości i komuni: 

katy. 23,05 Zakończenie programu. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— „Sędzia z Zalamei* — Calderona w 

Teatrze na Pohulance. Dziś, w czwartek dn, 

29 grudnia o godz. 20 — jedna z najlep- 

szych komedii Calderona de la Barca „Sę- 

dzia z Załamei* w przekładzie poetyckim 
Edwarda Porębowicza.. Inscentzację . sziuki 

przygotował dyr. Kielanowski zarazem re 
żyser sztuki. 

Oprawa plastyczną — Jan i Kamila Go 

hisowie. Obsadę artystyczną tworzą: Buyno, 

Nawrocka, Sierska, Balicki, Bichewicz, Czap 

Nūski, Ilcewicz, Jaśkiewicz, Karpiński, Kęp 

ka-Bajerski, Lasoń, Nowosad, Tatarski, Woł 

łejko. 

— Wesoła Rewia Sylwestrowa w Teatrze 

na Pohułance! Teatr Miejski na Pohułance 

przygotowuje na pożegnanie starego roku 

— Wesołę Rewię Sylwestrową, w której 

złączy się humor, taniec i śpiew w jedną 

miłą i wiełce interesującą całość. W rewil 

weźmie .ndział tradycyjnym zwyczajem, ca* 

ły zespół artystyczny. Początek o godz. 23,154 

— Koncert w Teatrze na Pohulance! — 

Dnia 10 stycznia 1939 r. o godz. 20,30 w Tel 
atrze na Pohulance odbędzie się koncert 

Haliny Zboromirskiej i Aleksandra Poles- 

kiego, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Ostatni występ K. Dembowskiego. — 

Występy J. Kulczyekiej. Dziś ostatni raz w 
sezonie grana będzie efektowna operetka 
„Bal w Savoy'u* Abrahama w świetnej obi 

sadzie rół z Kulczycką, Halmirską, Grey, 

Martówną, pp. Dembowskim, Szczawińskim, 

Wyrwicz-Wichrowskim i- Chorzewskim w 

rolach głównych. 

— W piątek „Król na jedną пос“, 

— Rewia Sylwestrowa, Z ogromnym nak 
ładem pracy, kosztów i inwestycyj — režys 

ser Wyrwicz- Wichrowski przygotowuje Re 
wię Syłwestrową. 

— Betleem w Nowy Rok. W niedzielę 

I stycznia o godz. 12,15 dla dzieci, młodzie 

ży i najszerszej pubhczności grane będzie 

okolicznościowe, patriotyczne widowisko 

„Betleem Polskie* — Rydla. Ceny propa: 

gandowe.
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.Jak należy rezerwować kwatery 
na F. 

W. lutym 1939 roku — jak wiadomo 
— Zakopane będzie gościło najwybitniej 
szych narciarzy całego świała, którzy przy- 
będą do zimowej stolicy Polski na Nar 
ciarskie Mistrzostwa Świata. 

Na zawody spodziewany jest wielki 
zjazd turystów i sportowców do Zakopa- 
nego zarówno z całej Polski, jak i z poza 
tej granic. 

Dla ułatwienia kwaterunku wszystkim 
pragnącym zwiedzić Zakopane w czasie 
zawodów Liga Popierania Turystyki obję- 
ła organizację , obsługi  kwaterunkowej, 
otrzymując do swej dyspozycji przydział 
połowy wszystkich wolnych pomieszczeń 
w Zakopanem w miesiącu lutym. Pokoje 
należy zamawiać ju żieraz na dowolny 
okres czasu w miesiącu lutym, jednak nie 
mniej niż na 10 dni, kierując zamówienie 
bądź do Biura Kwaterunkowego LPT w Za 
kapanem ul. Kościuszki, bądź też do jed- 
nego z biur podróży,   

> 
W. Warszawie i Krakowie zamówienia 

przyjmować będą również lokalne Związ- 
ki Propagandy Turystycznej (Warszawa, 
ul. Wierzbowa 8, Kraków, ul. Lubicz 4). 
Przy zamówieniu należy wpłacić całą na- 
Iežnošė za okres, na który został zamó- 

wiony pokój. Ceny pobytów w pensjo- 
natach ustalone na miesiąc luty przez wo 
jewódzkiego komisarza kwaterunkowego 
wahają się od zł 9.75 do zł 19.50 dzien- 
nie, zależnie od kategorii pensjonatu, 
łącznie z całkowiłym utrzymaniem, świat. 
łem, opałem, oraz obsługą. Zamawiający 
otrzyma po upływie 6 dni przydzieloną 
sobie kwaterę z wyszczególnieniem pen- 
sjonatu i numeru pokoju oraz kartę ucze- 
stnictwa LPT upoważniającą do 750/ę ulgi 
kolejowej w drodze powrotnej z Zako- 
pPanego przez cały miesiąc luty. 

Do ceń za pobyt doliczana ' będzie 
jeszcze opłata na pokrycie kosztów ma- 
nipulacyjnych i należności za kartę ucze- 
stnictwa. 

Pierwszy krok narciarski 

  

Nieodwołalnie ostatni dzień. 

a| Pawel i Gaweł 
DYMSZA, BODO, Grossówna | inni. KOLOROWY nadprogram. Początek o 4 

4 

CASINO| 

  

(Pobrzedni tytuł ŻĄDZA). W rolach al: 
Dramat człowieleka, pozbawionego cech mę: 

męża, cienie na szczęściu. 

HELIOS | 
Od godz. 4 ej 

„Dziś. Perła pradukcii francuskiej, „Wielki film erotyczny 

„POKRZYWDZONA“ 
Jean Galland, Je:nne Boitel i Franc. Rosay 
skości. 

Nadprogram: DODATKI. Początek o godz. 4- 6—8—10.15 
Walka z pokusą zdrady. Pośw'ęcenie 

Dziś o godz. 1i 220 MICKEY MOUSE i rodzeństwo zapraszają 
swolch wielbicieli na specialny program. Ceny znižone od 25 ar 

FEFramciszka GAAL 

„MIODÓWY MIESIĄC" 
Nadprogrem: Kolorowa atrakcja I aktuałla 

Kino BBARS | 

wq powieści Heleny Mniszek. W rol. ql.:- 
cz, Samborski i in. 

Chrześcijańskie kino 

ŚWIATOWID | 

Dramat czvstvćh serc » walce o szczęście. Peria prod. polskie 

VA mi EB [E М МАк 
Wysocka, Benita, Cwikilńska, Zachare- 

Nadprogram: Bajka kolorowa „All Babą I 40 rozbójników” 

Dziś. Frcywesoly program świąteczny! 
Wspaniała polska komedia muzyczna 

Szczęśliwa trzynastka 
Na czełe rokordowej obsady: Grossówna i Slelański 

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

KINO Świąteczny program. Pierwsza aktorka świata Bette Davis oraz 
Rodziny Kolejowej Humphrey Bogart w filmie o niezwykle śmiałym ujęciu p. t. 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 FORTANCERKI 

Milionowa armia kobiet poza nawiasem życia I 
Nadprogram: DODATKI. 

OGNISKO | Świąteczny program! Chluba 
Arcydzieło wg dłośnej powieści 

Początek codz. o g. 4, w Święta o g. 2 pp 

polskiej kinematografii 
T. Dołęgi-Mostowicza p. t. 

2 N/A € EH © R 
W rol. gł: Junosza-Stępowski, Barszczewska, Zacharewicz, Cwiklińska, Węgrzyn i inni 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

REDAKTORZY DZIAŁÓW : Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Łidy; 
Hołubowicz — sprawozdania sądowe i reportaż „specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkfść*- wiad. 
Kazimierz Leczycki — przegląd prasy; Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; 

Prr= sinaś, o dej, w uiedz, 1 św. o ŻEj.   

„KURIER“ [4674]. 

w filmie p. t. 

Maki najlepszym sportowcem 
Finlandii 

Złofy m>">l przeznaczony dla najlep- 
szego sr. a Finlandii w roku 1938 
zdobył < skkoatleta Taisto Mški za 
ustanow" „kordu światowego na 10 
tysięcy m. „м i zdobycie mistrzostwa 
Europy na 5 tysięcy metrów. Najgroźniej- 
szym współzawodnikiem Maki był Nikka 
nen, ale Finnowie uważali, że wyniki uzy 
skane przez Maki mają jednak pewną 
przewagę. 

Słynny hokeista ministrem 
wojny w Szwecji 

Dzienniki szwedzkie donoszą, że nowy 
minister wojny Skóld był w swoim czasie 
słynnym hokeistą, poza tym brał czynny 
udział również i w innych dziedzinach 
sportu. 

Zwycięstwo polskiego 
kolarza w Brazylii 

W szosowych zawodach kolarskich 
o mistrzostwo stanu Rio Grande do Sul, 
zwycięstwo odniósł Polak, Grzegorz Si- 
bikowski. Należy zaznaczyć, że Sibikow- 
ski zaliczony jest do najlepszych kolarzy 
Brazylii i kilkakrotnie zdobył już mistrzo- 
stwo słanowe. 

SSRS IKS 

Ogłoszenie 
Ubezpieczalnia Społeczna w Wilnie za- 

wiadamia: wobec przeniesienia biur Dzia- 

łu Leczniotwa, Naczelnego Lekarza i Apte- 

ki do nowego gmachu w dniu 31 bm., le 

karze domowi, lekarze specjaliści będą ordy 

nowali tylko do godz. 12. 

Odwiedzanie obłożnie chorych będzie się 

odbywało normalnie, 

Zakład przyrodolecznicy i Roentgen czyn 

ny normalnie. 

Apteka czynna będzie do godz. 17. 

Z dn. 2 stycznia 1939 r. agendy wszyst- 

kich wymienionych działów pracują normal 

nie w nowym gmachu (ul. Mickiewicza 27 

i Dąbrowskiego 2). 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Kupno i sprzedaž 
o L 

SPRZEDAM lub ZAMIENIĘ na gospodar- 

stwo z młynem albo na dom w większym 

mieście w Wileńszczyźnie posiadłość swą w 

uzdrowisku Onikszty nad rzeką Świętą w Li 

twie, składającą się z domu dwupiętrowego, 

domu piętrowego, tartaku parowego i in 

nych budynków oraz 1,5 ha ziemi z młodym 

sadem i 2 rybnych stawów (karpiej. Miejs 

ocwość bardzo ładna, w pobliżu sosnowy las 

Adres: Juozas Koplevskis, Anyksciaj, Ute 
nos epskr., Litwa. z 

    

SPRZEDAJĘ młode jamniki rasowe, czar 
ne i bronzowe. Gatunek angielski i francu- 
ski, Wilno, ul. Mostowa 15—8. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Handel i Przemys! 

WILENSKA SPÓŁKA ODZIEŻOWA 

firma chrześcijańska 

Wilno, Wielka 30, tel. 29-05 

Na gwiazdkę: ubra'ia męskie, damskie, 
szkolne. Futra. Ceny niskie. 

LOKALE 
POKÓJ w śródmieściu z niekrępującym 

wejściem ze wszystkimi wygodami, ewentu- 
alnie z obiadami, do wynajęcia od zaraz. 

Oglądać codziennie od 15 do 17, uł. Piekleł- 
ko 3 m. 9. 

Nasz następny program. 

Wolna przeróbką powieści 

T. Bofęgi-tfostowicza 

OSTATNIA BRYGADA 

  

       

  

    
      

PRAWO DO SZCZĘŚCIA 
W rolach główn.: Gorczyńska, Barszczewska, L. Wysocka, Zbyszko 

Sawan, Junosza-Stępowski, Sielański, Picheiski. 

  

    

LEKARZE 
DR MED. JANINA + 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

      

DOKTOK 

Zeldowicz 
Choroby skėrne, 'wensrvezne, syfilis, narzą- 
dów moczowych od godz. © -1 i 5—8 w. 

DOKTOR 

zeldówiczowa 
Choroby kokiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 

Wileńska Nr 28 m. 3, tel. 277. 

  

  

DOKTÓR MED. 

Zygmumt Kudrewicz 
choroby wenery 'zne, skórne moczopłciowe 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz. 

оё 8—1 1 ой 3- ^ 

  

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne skórne i moczopłcio:.e 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 

9—13 1 3—8. 

RÓŻNE... 
WYYTYYYYYYYYVYYYVYVYYVY 

NOWOOTWARTA BIBLIOTEKA Teresy 
Łopuszyńskiej — Wilno, ul. Śniadeckich 3 
(róg Mostowej). Bełetrystyka w języku pol- 
skim i francuskim. Książki dla dzieci i mło- 
dzieży. Nowości powieściowe. 

  

  

STARSZA EMERYTKA poszukuje drugiej 
emerytki dla wspólnego urządzenia się w 

Wilnie. Oferty kierować pocz. Stasiły, J. Ja- 

kubowska. 

«<iasato MAR SAN A KAA KS AASAAAAAMAS 

“"BARANOWICKIE 
FIRMA RÓŻNOWSKI | KARAŚ, Barano- 

wicze, Nowogródzka ż, tel. 141. Poleca naj- 
lepszy prezent na gwiazdkę, radioodbiornik 
Echo”, względnie „Elektrit". 

    

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

    

      

     
    

  

   WINA, WÓDKI, towary kolonialno- 

spożywcze. Duży wybór broni, amu- 

nieji i artykułów sportowych poleca 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA“ 
Baranowlcze, Szeptyckiego 50, tel, 97 

MIÓD, SERY, GRZYBY I ZAJĄCE 
nabywa w każiej ilości 

p'acąc najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„EKONOMIA 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97   

gospodarcze i polityczne (depeszowe i telef.); 

  

Swianiewicz — kronika wileńska; Józef Święcicki — artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze. 

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

B. Mitropolitański 
Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 2-80 

  

t 

miasteczek — poleca i 
i 
! 

  
ADAAAAAAADAAAAAAAADADGARAADADAAADNADADAŁAR 

„AKUSZERKI" 
AKUSZEKKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz, 

— ul. Jakuba Jasińskiegu la—”? róg ul. 

3-gv Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

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

  

AKUSZERKA 

M.Brzezina 
masaż leczniczy i elektryzacja Ul. 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

Grodz- 

MAAŻAŁ AAA BALABOAAAABADAAAAAAŁABADKADAGAAA 

FYYYYYTYYTYWYYYYYYTYPYYYYO0YPYEOTYSTTYT
Y 

ELEKTROWNIA nieświeska chcąc uprzy- 
stępnić szerokim masom ludności korzysta: 
nie z prądu elektrycznego nie tylko do 0$- 
wietlania ale przede wszystkim dla potrzeb 
gospodarczych i domowych wprowadziła za 
zgodą władz nadzorczych t. zw. taryfę bto- 
kową, obniżającą cenę jednostki zużytego 
prądu do 21 groszy za kilowat-godz. Celem 
szybkiego wprowadzenia w życie tej przy- 
siępnej taryfy — elektrownia w Nieświeżu 
już sprzedaje na raty po 2 zł miesięcznie, 
żelazka, kuchenki, grzejniki itp. Ułatwienia 
te niewątpliwie zachęcą szeroki ogół u.iesz- 

kańców Nieświeża i Klecka do taniego, bez: 
piecznego, szybkiego i wygodnego korzysta- 
nia z prądu elektrowni nieświeskiej. 

  

Powiałowa Spółdzielnia Rolniczo - Han- 

dłowa z odpow. udziałami w Nieświeżu, tel. 

99. ddziały: w Klecku i Snowie. Zakupuje: 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chłewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny I narzędzia rol- 

nicze — nawozy sztuczne — artykuły — bu- 

dowlane. 

  

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK LUDOWY w 

Nieświeżu jest najstarszą instytucją kredy- 
tową w powiecie. Wydaje pożyczki człon- 
kom, przyjmuje wkłady od ! złotego. 
  

Komunalna Kasa Oszczędności pow. nie- 

šwieskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

od 1 złotego. 

  

Jan Gledroyć-Juraha — „Warszawian- 

ka", Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż 

owoców południowych i delikatesów. 

AAAAAAA AAAA DAŁA ŁAD AAA DAŁA AA 

Stolpeckie ‚ 
TYTYYYYYTYYPTYPTYWY 

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
pow. stołpeckiego w Stołpcach (ul. Piłsudskie 
go 8) istnieje ol roku 1944 Wkłady osz- 
czędnościowe wynoszą ponad 300 tys. zł. 
K. K. O. przyjmuje wkłady od 1 złotego. 
— iii 

  

SPOLDZIELNIA ROLNICZO - HANDLO- 
WA w Stolpcach, Plac Košcielny 2 tel. 71 
Sprzedaje: nawozy sztuczne, maszyny, na- 
rzędzia rolnicze ;i galanterię żelazną, arty- 
kuły spożywcze, i koloni.lne, nasiona zbóż, 
materiały opałowe i budowlane, meb!: oraz 

prowadzi komisową hurtownię soli. 
Skupuje: — zboże wszelkich 

oraz trzodę chlewną. 

Maria Aleksandrowiczowa — wiadomości z Wołynia; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz 
Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p. t. „Ze świata kobiecego"; 

Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer — recenzje książek; Eugeniusz 

  

Z
 

00 

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, 

Przedstawicielstwa:; Kleck, Nieśwież,  Słonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- 
no — 3 Maja 6, Suwałki — Emili Plater 44, 
Równe—3 Maja 13, Wołkowysk—Brzeska 9/1 

2 RRT 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach, 1, Wilno 1 
Centrala. Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

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

Drukarnia: tel. 3-40. Redakcjarękopisów nie zwraca.    
Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp. z 0, 0, Druk. „Znicz*, Wilno, ul, Bisj 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 
cą 6 zł, z odbiorem w adminl- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie nie ma urzędu 
/ pocztowego ani agencji zł. 2,50 

   

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najimniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyrazy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla sak Deo nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze” 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%. Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszee 

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