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Zagadnienie | Zagranicy — spokój 
niepodległej przyrzeka kanci. Hitler w noworocznym orędziu 

—_ Ukrainy 

„ kiem będzie przedstawić opinii publi 

* niebezpieczeństwo dla naszego pań- 

* reszonym temaiem, są jaknajbardziej 

„ 5posterzegamy i obszary zastoju zupel 

„ byłby może fakt, że kultura ludowa 

Roku orędzie do narodu niemieckiego, w którym po podkreśleniu, iż w roku 1928 

danym było RzeszyNiemieckiej załawić najważniejsze problemy swej polityki za- 

granicznej — wskazuje na przyszłe zadania, którymi są: wychowanie narodu w du- 

chu narodowo-socjalistycznym, wzmocnienie sił zbrojnych i realizacja ekonomicz- 
Zagadnienie ukraińskie miało zaw 

sze i ma pierwszorzędne znaczenie 
dla przyszłości Rzeczypospolitej. O- 
statnio usiłuje je postawić na porzą- 
dek dzienny spraw europejskich Rze 
sza Niemiecka, idąc z wielkim impe- 
tem w tym kierunku, by wykorzystać 
z psychologii ludzkiej / fascynujące 
wrażenia swych ostatnich zwycięstw 

Dla Polski sprawa ta mieści w 
sobie nie tylko duży ciężar gatunko 
wy, lecz ponadto poważne niebezpie- 
czeństwa. Niektóre grupy ideologów 
politycznych np. zgromadzone przy 
poważnym organie „Polityka, stawią 
tę problem w sposób bardzo katego- 
ryczny. Wobec powyższego z pożyt- 

cznej polskiej te wizerunki zagadnie 
nia, które mieszczą w sobie główne 

stwa. 

Powodem do szczególnych niepoko 
jów, po pierwsze, jest fakt, że to 

- właśnie Niemcy wystąpiły z inicjaty- 
wą. Gele ich bowiem, związane z*po 

sprzeczne z koniecznościami mocar- 
stwowymi Polski. Po drugie, powód 

© poważnych obaw stanowi ewolucja 
- wewnętrzna samego ukrainizmu'i jej 
" stan obecny. Ta strona zagadnienia 

byłaby hajmniej znana szerszym ko 
łom naszej inteligencji. 

Osobowość . etniczna Ukraińców 
przechodzi współcześnie fazę kształto 
wania się, bardzo niejednolicie za. 
awansowaną. Proces powyższy prze- 
biega w granicach kilku państw są. 
siednich w nader różnorodnych warun 
kach politycznych, kulturalnych a na 
wet fiziograficznych. W wyniku po- 
wyższych okoliczności indywidual- 
ność ludu ukraińskiego jest wielo po 
staciowa, daleka bardzo od momen 

. łu syntezy. Rozpadzistość tej grupy 
narodowej nie maleje w ostatnich cza 
sach; być może nawet potęguje się, 
dzięki zasadniczym różnicom, wycho 
wującym ukraiński materiał etniczny 
z jednej strony nad Dnieprem a z 
drugiej — państw, 
zachód od granicy sowieckiej, 

Przytym w rozwoju danej grupy 

nego (np. teren Karpacki) i niektóre 
bolesne dla Ukraińców objawy rewo 
lucji wstecznej, które powoduje poli 
tyka bolszewicka, poparta , najbez- 
względniejszym okrucieństwem. 

Wszystkie objawy powyższe nie 
są do dziś należycie zgłębione. Trzeź 
wy polityk słoi zatym, gdy chodzi o 
naród ukraiński, wobec znacznej kicz 
by czynników bądź jeszcze nieuchwy 
tnych, bądź wątpliwych; enigmatycz 
ność ich nie może być zastąpiona na 
wet przez najbardziej wnikliwą intui 
sję- 

W tym miejscu właśnie leży isto 
ta trudności przy stawianiu szeroko 
pomyślanych i radykalnych koncep- 
cji w sprawie ukraińskiej. Realizm 
ich zawsze jest wątpliwy a każda gra 
w tym kierunku obciążona fatalnym 
balastem ryzyka. 

Najdrastyczniejszą osobliwością 
rozwoju Ukrainy naddnieprzańskiej 

tamtej dzielnicy pozostaje stale tak 
dobrze, jak bez kierownictwa własne 
80 mózgu od lat zgórą dziesięciu. Gdy 
tylko bowiem urośnie na niej cienka 
warstwa rodzimej inteligencji, władza 
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nego planu 4-letniego. 

do oólnego uspokojenia świata. 

W dalszym ciągu orędzia podkreślił kanclerz pełn ezrozumienie narodu nie- 

mieckiego dla historycznej roli, jaką odegrał Mussolini dla odegrania w tym roku 
pokoju oraz wyraził wdzięczność da innych mężów stanu, którzy współpracowali 
z Niemcami w poszukiwaniu rozwiązań dla nieclerpiących zwłoki problemów. 

Orędzie stwierdza, że polityka zagraniczna Niemiec opiera się na pakcie 

antykominternowskim | kończy się zapewneniem, iż Niemcy pragną się przyczynić 

Zewnętrzno-polityczne stanowisko Rzeszy jest wedle słów kanclerza Hitlera 
ustalone. Zobowiązania, które wynikają z przyjaźni z Włochami są dla Niemiec 
jasneł nienaruszalne. Zrozumienie nasze dła historycznej roli Mussoliniego w ufrzy- 
maniu pokoju w roku ubiegłym zmusza nas do wielkiej wdzięczności. й 

„Na šwiecie — mówił wreszcie kanclerz — nasze słanowisko polityczne uza- 
leżnione jest od paktu antykominternowskiego, poza tym jednak mamy, jak zawsze, 

uspokojenia świata”. - * 

BED : : 

nosi: oficjalne zerwanie stosunków 
dyplomatycznych między Francją a 
Iranem nastąpiło już przedwczoraj w 
Paryżu nie tracą nadziei, że zerwanie 
tych stosunków nie stanie sie ostate 
czny mprzez odwołanie przedstawi- 

Koty perskie nie 
na „odwiecznej przyjaźn 
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa do | bóranie: 

cieli dyplomatycznych w Pryżu i Te- 

Jedyne pragnienie, że uda się nam | w przyszłym roku przyczynić do ogólnego 

Poseł francuski w Iranie Bodard 
otrzymał polecenie uczynienia u sza 
cha demarche celem udzielenia mu 
osobiście wyjaśnień w sprawie 
zamieszczonych w prasie franeus- 
kiej artykułów, które staty się powo- 
dem nieporozumienia. 

  ———7>- 

KOWNO. (Ра!.) Komunikat urzędowy 
omawia sprawę rozpowszechnienia na Lit. 
wle wydawanego w Kłajpedzie pisma opo 
zycyjnego „Żygis”, nie mającego jak wia- 
domo debitu na obszarze Wielkiej Litwy. 

Komunikat wymienia wiele osób, u któ 
rych zostały skonfiskowane większe prze 
syłki, zawierające nielegalne pismo. Komu 
nikat podkreśla dalej, że w dniu wybo- 
rów, a więc w czasie, w którym wymaga- 
na była największa jedność Litwinów w 
kraju kłajpedzkim, ukazały się w Kłajpe- 
dzie ulotki, nawołujące do niebrania u- 
działu w głosowaniu. Komunikat przypi 

    
   

      

LERIDA (Pat). Wczoraj rano sto- 
czono nad miejscowością Granadelła 
jedną z największych od wybuchu 
wojny hiszpańskiej bitew powietrz- 
nych. O godz. 8,30 70 samolotów rzą 
dowych korzystając z gęstej mgły do 
konało nalotu na pozycje powstańcze, 
ostrzeliwując z karabinów maszyno- 

na Korsykę i do Afryki Północnej o- 
puści Paryż w niedzielę rano o godz. 
10. Tegoż dnia wieczorem na pokła- 
dzie krążownika „Foch* Daladier u-   

| KATOWICE. (Pat.) W nocy z 30 па 21 
, grudnia br. o godz. 23 wrzucono granat 
l xęczny do mieszkania restauratora Karola 

powinny zaważyć 
i obu narodów" 

1 
*W politycznych kołach francus- 

kich nie tracą skutkiem tego nadziei 
że sprawa ta nie będzie miała w dzie 
dzinie wzajemnych stosunków fran 
cusko-irańskich następstw. których 
się początkowo obawiano i że odwie- 
czna przyjaźń obu narodów zostanie 
zachowana. 

TTT TECT PRATO TCTTĘSZTĄ 

Litewska opozycja 
znalazła asilum w Kłajpedzie 

suje autorstwo tych ulotek 
pisma „Žygis“, 

Omawiając działalność tych, jak komu- 
nikat nazywa, „szerzycieli niepokoju”, ko- 
munikat podkreśla, że jest ona jak naj- 
gorsza. Zaszkodziła ona interesom Litwl- 
nów w czasie wyborów, wprowadzając 
ciernie niezgody. Pozatem — głosi ko- 
munikat — ludzie ci przysłużyli się siłom 
obcym, których Interesy w żadnym wy: 
padku nie są skoordynowane z litewskim 
honorem narodowym, z litewskim poczu- 
cłem godności osobistej I niezależnością 
państwa litewskiego”, 

redaktorom 

Pancrama Džibutti 

   pro doku 
> 2 ® & 

BB? 

związku z konflikłem francusko-włoskim w sprawie rewindykacji włoskich, re- 
jemy zdjęcie „przedstawiające piękną panoramę europejskiej dzielnicy Dżi- 

buti, będącego głównym tematem konfliktu. 

    

    

    

   

        

   

      

   

    

   

  

    

        

   
   

      

Ok. 20 styczn'a 
wejdzie w życie polsko- 
litewski układ handlowy 
WARSZAWA. (Paf.) Umowa polsko- 

litewska, podpisana 22 grudnia 1938 roku, 
składa się z trzech podstawowych części: 
z układu handlowego, porozumienia kon- 
tyngentowego i z prołokółu taryfowego 

Układ handlowy stwarza podstawę pra- 
wną dla naszych przyszłych stosunków 
handlowych z Litwą, ma formę pośrednią 
między typem układu prowizorycznego a 
normalnym traktałem handlowym i nawi- 
gacyjnym. Czas trwania układu przęwi- 
dziany jest zasadniczo na 2 lata — z tym, 
że w pierwszym roku nie może być układ 
wymówiony. 

Porozumienie handlowe polsko-litew. 
skie oparłe jest na przydziale dewiz w 
ramach ustalonych ilościowo możliwości 
wymiany towarowej. Zasadą, którą obie 
układające się strony przyjęły dla rozwoju 
obrotów handiowych, jest zasada równo- 
wagi bilansu handlowego, którą obie stro 
ny będą starały się osiągnąć w czasie 
trwania tego porozumienia. Porozumienie 
wejdzie w życie łącznie z układem han- 
dlowym (prawdopodobnie około 20 stycz 
nia) i będzie obowiązywało w okresie 
rocznym od daty wejścia w życie. 

Związany z porozumieniem handlowym 
protokół taryfowy przewiduje czasowe 
zniżki celne dla ryb słodkowodnych litew 
skich w tych samych wysokościach, w ja- 
kich zniżki te były co roku udzielane Esto 
nii. Protokół taryfowy wejdzie w życie 

z układem handlowym.         
      

Największa bitwa powietrzna 
w HMiszpamói 

wych koneentracje wojskowe. 
Z odsieczą pośpieszyły natych- 

miast cztery powstańcze eskadry lot 
nicze, po czym wywiązała się bitwa 
powietrzna, w której lotnicy rządowi 
utracili 8 samolotów, powstańcy zaś 
dwa. 

Nowy Rok premi. Daladier 
PARYŻ (Pat). Daladier udając się | da się do Ajaccio a następnie do Ba- 

stin. 

Do Bizerty Daladier ma przybyć 3 
stycznia. 

Znowu czeski granat 
rżyceny do domu psiskiego 

Folwarcznego, zam. w Szombarku, pow. 
cieszyńskiego. Wskutek wybuchu zdemo- 
lowane zostało mieszkanie, a nadto od- 
nleśli rany, pógrążóny wówczas we tnie 
właśc. restauracji Karol Folwarczny I jego 
żona Emilia. Rany Ich są dosyć poważne. 

Podczas. przeprowadzania wizji lokal- 
nej I dochodzenia znaleziono odłamki 
granafu pochodzenia czeskiego. Ślady 
sprawców prowadziły w kierunku lasu 
na granicy państwa do Czechosłowacji. 
| PROMRESZEA NK AAAA CHORZY 

Nadanie P. Prozydastowi Rzplitej 
dekretu honoris causa uniwerg. 

. sofligrlego 
SOFIA (Pat). Uniwersytet św. Kle 

mensa w Sofii, na wniosek rektora 
prof Aleksandra Stanisewa uchwalił 
wczoraj jednogłośnie, przez entuzja- 
styczną aklamację, nadanie Panu Pre 
7vdentowi R. P. prof. Ignacemu Moš 
cickiemu tytulu doktcra honoris cau 
sa Uniwersvtetu Sofijskiego wszyst- 
kich wydziałów. ‘ 

Wspom”tenie o kardynale 
Kokovskim 

WARSZAWA (Pat). Dnia 3 stycz- 
nia o godz. 18,40 dla uczczenia pamię 
ci ks. kard. Aleksandra Kakowskiego 
arcybiskupa metropolity warszawskie 
go organizuje Polskie Radio z Pozna- 
nia. audycję żałobną, w czasie której 
„Wspomnienie o kardynale Kakows 

kim“ wygłosi ks, prymas dr August 
Hlond. 

! 

Litwa buduje 
nową lin'ę kolelową 
KOWNO (Pat). Ministerstwo Ko- 

munikacji opracowało plan budowy 
linii kolejowej żelaznej, która ma po- 
łączyć Kozłową Rudę z Taurogami po 
przez Szaki i Jurborg. 

Linia ta będzie miała długość 200 
km. Budowa trwać ma 7 do 8 lat: bę 

dzie kosztowała 40 milionów litów. 
Pierwsza rata na budowę tej linii jest 
już przewidziana w preliminarzu bud 
żetowym Min. Komunikacji na r. 1939 

Sim Iitewski zato*6 pł gosją 
KOWNO (Pat). Wczoraj została 

zamknięta zwyczajna sesja sejmu lite 
wskiego. Należy się liczyć ze zwoła- 
niem sesji nadzwyczajnej w pierwszej 
połowie stycznia. 

E KET WACTRIZJ 

Weary w orbicie „osi“ | 
Min. Cszky zapowiada możliwości ustąnienia z L.N. 

BUDAPESZT (Pat). W noworocz- 
nym numerze „Pester Lloydu* wę- 
gierski minister spraw zagranicznych 
hr. Csaky czyni aluzję do możliwości 

wystąpienia Węgier z Ligi Narodów 
oraz ich przyłączenia do paktu anty 
kominternowskiego, |



i powstał 

2 

Opiymizm „n eurzę- 
dowy" 

Wczoraj przez radio p. wojewoda 
wileński wygłosił optymistyczne prze 
mówienie, bilansując osiągnięcia ro 
ku 1938, gdzie swój optymizm tak 
charakteryzuje: 

nWygłaszając rok temu przed mikro- 
lonem Polskiego Radia przemówienie no- 
woroczne "nie powodowałem się 1. zw. 
„opłymizmem urzędowym”, na dowód 
czego niech świadczy bilans osiągnięć w 
'óżnych dziedzinach życia zbiorowego 
zlemi wileńskiej, który, stwierdzając obiek 
tywnie, w swych efektach krańcowych wy 
padł dodatnio. 

Na przykładach poruszę pokrótce za- 
gadnienia najbardziej typowe dla naszych 
warunków gospodarczych, zaznaczając, że 

wszędzie dostrzec możemy mniejszy lub 
większy dorobek, świadczący o przvroście 

naszego potencialu gospodarczego. 
Obszernych wywodów, które na 

słąpiły po tym wstępie nie przytacza 

my w całości. Ograniczymy się tylko 
do podania w jutrzejszym numerze 

interesujących danych i cyfr z zakre 
su inwestycyj. 

Komu zawdzieczamy 
nonrawe 

Pan Wojewoda to fak ujmuje: 

Rząd hojną ręką przyszedł z po- 
mocą kredytową dla Wileńszczyzny 
skutkiem czego w ciągu roku 1938 

szereg nowych  zakła- 
dów przemysłowych, szereg zaś daw: 
nych rozbudowano i ulepszono pod 
względem technicznym. 

7 konkretnych przykładów wska 
zać należy m. in. fabrykę przetworów 
miksnych „Jodemka“ w Nowej Wilej 
ze, zakłady Iniarskie „Wilenka* tam. 
że, butė szkło taflowego w Woronaie 
wie, dalszą rozbudowę fabryki „Elek 
trit“ w Wilnie i innych pomniejszych. 
których pomyślny rozwój sprzvia ró 
wnież rozwojowi dobrobytu ludn*ri 

Me. CZyniaiąc sie do zmniciszenia L 

"W dziedzinie inwestycyj pub” 
nych o*romną pomoc finansow» » 
trzymaliśmy s Funduszu Pracy, a 
zawdzięczając doskonałemn znawsł 
wu naszych potrzeb przez posła ziemi 
wileńskiej, p. ministra onieki snołer> 
nej Mariana Zyndram-Kościałkows. 
kiego, któremu na tym miaisen skła 
dam serdeczne nodziękoawania w imie 
nin ziemi wileńskiej. Dzięki opece p. 
ministra Kościalkowskiacg  mioliśme 
również możność należytego zabeznie 
czenia i nmocnienia pomiatek naszej 
wielkości historvcznei ink zamek na 
Górze Zamkowej w Wilnie, zamek 
Trorki i inne, 

Mv nie oponujemy. 

Wa! Reciańcki _— 
p”zyvlacielem Litwinów! 

W przemówieniu noworocznym p. 
woj. Bociański deklarował swą ra- 
dość z powodu osiągnięć polskiej po- 
lityki zagranicznej w ubiegłym roku 
w ten sposób: 

Przechodząc od zagadnień gospo 
darczych do zagadnień natury pality 
cznej należy stwierdzić, że rok, który 
żegnamy w tej chwili, był dla nas ro- 
kiem szczególnie pamiętnym i pomyśl 
nym. W roku tym bowiem stało sie 
zadość gorącemu życzenia Wielkiego 
Marszałka na drodze zbliżenia dwóch 
sąsiadujących ze sobą bratnieh naro 
dów, tak ściśle związanych wielowie 
kową tradycją historyczną i kultural 
ną. Ufajmy, że rok 1939, w który do 
piero wstępujemy, przyniesie nam dal 

, sze pogłębienie i zacieśnienie przyiaz- 
nych sąsiedzkich stosunkėw z Litwą 
co jest podyktowane dobrze zrozu 
mianą racją stanu obu narodów. 

ZARDAL 
Przemysł gumowy 

zArołoł” P>. 

Sp. Akc. w Lidzie 

życzenia 

zasyła swym P. HE. Klientom 

Pomyślnego Nowego Roku 
  

„KURIER“ [4677]. 

  

Nailepszym naszym przyjacielem 
jest 

К. К. О. @ 
AD. MICKIEWICZA 11 

płaci od wkładów wysokie procenty, 
udziela klijentom swym taniego kredytu. 

miasta 

  

„A NAJLEPSZE ŻYCZENIA 
NOWOROCZNE 

skł 

WSZYSTKIM SZANOWNYM KLIENTOM 
ada 

BIURO OGŁOSZEŃ 

J. KARLIN 
Wilno, ul. Niemiecka Nr. 35 

  

  

NOWOR 

zasy 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 

SWYM SZANOWNYM ODBIORCOM I KLIENTOM 

OCZNE 

ła 
Wytwórnia Wędlin 

LUDWIKA KNAPIKA 
Wilno, ul. Wielka 27, telefon 25-27 

  

  

Wszystkim naszym Klientom 
składamy najlepsze życzenia 

pomyślnego 

NOWE   KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

GOROKU 

w NOWOGRÓDK:I   
  

Miniony rok 1938 bije rekord. Od 
chwili odzyskania niepodległości go- 
spodarka miejska nigdy nie była jesz- 
cze tak aktywną. Nie od rzeczy bę- 
dzie wtedy zrobić krótki jej przegląd. 
A więc przede wszystkim to, co na- 
daje Wilnu charakter miasta europej 
skiego: 

NOWOCZESNE JEZDNIE. 

W minionym dopiero roku pryn- 
cypalna ulica miasta, ul. Mickiewicza 
na całej swej przestrzeni otrzymała 
piękną jezdnię z kostki bazaltowej, 
Ta nowa szata zmieniła radykalnie wy 
głąd naszej reprezentacyjnej ulicy. 
Zainstalowane w roku ubiegłym na 
tej ulicy neony jeszcze bardziej uwy- 
datniły reprezentacyjny charakter u-   
licy. Nowoczesną jezdnię otrzymała 

  

„BA KTEF? Į 
Mickiewicza 9, tel 17.93 

RESTAURACJE 

SZANOWNYM SWYM KLIENTOM 

SKŁADAJĄ ŻYCZENIA NOWOROCZNE 
DOSIEGO ROKU!!t! 

„Li ISZB“ 
Mickiewicza 25, tel. 8-14 

ZARZĄD 
  

  

ŻYCZENIA 

" Zarząd Restauracjj BRISTOL w Wilnie 
składa Swym Szanownym Gościom 

NOWOROCZNE 
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Biuro Reklamy 

SERA. 
Wilno, Zygmuntowska 12 

tel. 27 81       

  

poza tym znaczna część arterii dojaz- 
dowej, a więc ulice: Sadowa, Gościn- 
na, Zawalna (do W. Pohulanki), na- 
stępnie: Zakretowa (kostka betono- 
wa) i Szawelska. 

Ogółem magistrat ułożył gładką 
nawierzchnię na przestrzeni 3 i pół 
kilometra, a więc tyle ile przez wszys 
tkie ubiegłe lata razem. ' 

Poza tym uregulowane zostaly uli 
ce: Dobrej Rady, Legionowa poza 
szpital kolejowy. Od ul. Legionowej, 
gdzie na stale zainstalowane zostaly 
Targi Północne, zrobiono objazdową 
drogę aż do słupów Ponarskich. W 
trakcie zakańczania są roboty ziemne 
| regulacyjne na całej przestrzeni ul. 
Grochowo-Zbożowej. 

Do rzędu kapitalnych inwestycyj 
należy dalsza budowa wałów ochron- 
nych, zabezpieczających miasto przed 
powodzią na rzece Wilii oraz budo- 
wa tamże alei nadbrzeżnych. W ciągu 
ub. roku roboty posunęły się aż do 
Pośpieszki. Dalszy ciąg robót wzno- 
wiony zostanie na wiosnę roku przy- 
szłego. Inwestycja ta pochłonęła su- 
mę 230.000 zł. 

WODOCIĄGI I KANALIZACJA. 
również rozbudowały się w sposób 
wydatny. Przełożono rurociąg wodo- 
ciągowy na przestrzeni 5240 metrów. 
Zaopatrzono w wodę ulice: Archaniel 
ską, z. Szwarcowy, Sofianiki, Wiłko- 
mierską, Inflancką, Połocką, Grodz 
ką, Karaimską, Zacisze i Zgodę. 

Kanalizację wykonano na odcin- 
ku 4950 metrów, na ulicach: Wiłko- 
mierskiej, Zwierzynieckiej, Bakowej, 
Cerkiewnej, Kolejowej, Zacisze, Wio- 
sennej, Senatorskiej i Pośpieszce. 

Ogółem na roboty kanalizacyjno- 
wodociągowe wydatkowano 570.000 

złotych. i 
Na czoło inwestycyj zeszłorocz- 

nych wysuwa się besprzecznie 
HYDROELEKTROWNIA W TURNI- 
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  NAJSERDECZNIEJSZE ŽYCZENIA HOWOROCZNE 

WSZYSTKIM SWOIM KLIENTOM 

SKLADA 

STEFANA GRABOWSKIEGO 

BIURO OGLOSZEN 

GARBARSKA 1. TEL. 82     

Motocykliści 
Aktualne wiadomości sportowe i turystycz- 

ne, porady z zakresu jazdy, techniki, elektro 

techniki,  olejemia, paliwa oraz  ostat- 

nich nowości konstrukcyjnych i obsługi mo 

tocykla znajdziecie w bogato ilustrowanym 

miesięczniku „Motocykl i Cyclecar-Moto* (50 

stron druku) oficjalnym organie Polskiego 

Związku Motocyklowego. IX rok wydawni- 
ctwa. Prenumeratę roczną zł 6, hib półrocz 

ną zł 3 — wpłacać na pocztowe konto roz- 
rachunkowe Warszawa, I, nr. 247. Redakcja 

Warszawa, ul. Nalewki 4 (dom Funduszu 

Kwaterunku Wojskowego). Numery okazowe 

na żądanie. 

  

Ofiara 
Spółdzielnia Inwalidów 1 Drobnych 

Sprzedawców Wyrobów Tytoniowych w   
ESTA 

Szlakiem europeizacji Wilna 
Bilans inwestycyj miasta w roku 1938 

  

Wilnie na F. O. N. zł 120. 

  

SZKACH. 
której budowę rozpoczęto dopiero je 
sienią. Całkowite zakończenie robót 
nastąpi najpóźniej w roku 1941. Robo 
ty prowadzi we własnym zakresie Mi 
nisterstwo Komunikacji. 

Prace naszej elektrowni cieplnej 
koncentrowały się na dalszej rozbudo 
wie sieci elektrycznej na terenie całe 
go miasta z szczególnym uwzględnie- 
niem przedmieść oraz na zwiększaniu 
siły światła na poszczególnych  uli- 
cach. 

Poza tym elektrownia miejska na- 
była za granicą nowy kocioł parowy 
za sumę 350.000 zł. Nowy kocioł poz 
woli na zwiększenie wydajności pra- 
cy. 

W ZAKRESIE OŚWIATY 
magistrat realizuje nieustępliwie za 
kreślony program budowy co roku 
jednej szkoły. W ubiegłym roku wybu 
dowany został gmach szkoły przy ul. 
Beliny. Jest to duży budynek o trzeci 
kondygnacjach, obliczony na pomiesz 
czenie dwóch szkół powszechnych i 
wymogi, stawiane lokalom szkolnym. 
zaopatrzony we wszystkie techniczne 
Koszt budowy tego gmachu wyniósł 
800.000 złotych i pokryty został pra- 
wie całkowicie z fumduszów miejs- 
kich. 

Trwająca od kilku lat 
RESTAURACJA RATUSZA 

jeżeli chodzi o roboty zewnętrzne zo 
stała już całkowicie zakończona. U- 
rządzenia wnętrza, które dobierane 
są z wielką troskliwością z zachowa 
niem stylu epoki — zakończone zosta 
ną w pierwszej połowie bież. roku. 

Wymieniliśmy tu zgrubsza najwa 
żniejsze roboty inwestycyjne miasta, 
pomijając cały szereg drobniejszych. 
Ale już na podstawie tego krótkiego 
przeglądu aktywów inwestycyjnych 
można stwierdzić że rok 1938 był pod 
tym względem owocny. ts. 

Tylko majątki sadłażone ponad 
100 proc. wa: tości będą przymu- 

sowo licytowana 
WARSZAWA (Pat). Opracowany 

przez rząd projekt ustawy o pareela 
cji zadłużonych nieruchomości ziem- 
skich w istotnej swej części dotyczy 
nieruchomości, których zadłużenie 
przekracza 100 procent ich wartości 
szaeunkowej. a właściciele nie wywią 
zuja się z zobowiązań płatniczych. 

Nieruchomości te moga być prze- 
kazane państwowemu bankowi rol- 
nemu, o czym decydnie urząd roziem 
czy, prawo występowania z wnioska 
mi w tei sprawie do urzedn rozjem- 
czego służy m. in. woiewodzie. 

Omawiany projekt zawiera .n. in. 

przepisy, które bez stosowania przy- 
musu pozwolą na racionalna parecla 
cie majatków mniej zadlnżnnych. Bę 
dzie to parcelacia komisnwa. nrowa- 
dzona przez Państwowy Rank Rolny 
na wniosek właściciela nieruchomoś- 
el. . 

Rerenrle nóńwaracyne 
W niedziełę 1 stycznia, jako w dzień 

Nowego Roku — wojewoda wiłeński Lud 
wik Bociański będzie przyjmował o godz, 
13 w górnych salonach Pałacu Reprezen- 
tacyjnego (Uniwersytecka 6, wejście przez 
bramę) życzenia dla Prezydenta Rzeczys 
pospolitej, Marszałka Polski oraz Rządu. 

O godz. 14 gen. Dreszer w sali Kasyna 
Oficerskiego (ul. Mickiewicza 13) przyj 
mować będzie życzenia noworoczne dla 
Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych 
Marszałka Polski Śmigłego-Rydza. 

Noworoczny SUKCES 
Rozgłośni wileńskiej P. R. 
Rozgłośnia Wileńska Polskiego Radia 

osiągnęła już liczbę 20 tysięcy abonentów, 
przy czym 20.000 numer abonamenłu o« 
trzymał p. Matulis Stanisław, Nr 19.999— 
p. Skrzypski Julian, wreszcie Nr 20.001— 
p. Sołowiejówna Helena. 

PKO dla bezrobotnych 
PKO przeznaczyła na Pomoc Zimową dla 

bezrobotnych na rok 1938-39 podobnie, jak 
w roku 1936-87 i 1937-38, kwotę 100.000 zła 

tych. 
Poza tym PKO przychodzi każdego roką 

z bardzo wydatną pomocą dzieciom bezro+ 
botnych, I tak od r. 1931 na przedszkola; 

prowadzone przez Tow. „Opieka* dla dzieci 

bezrobotnych, PKO przeznaczyła ogółem po* 

nad pół miliona złotych. ' 

Viadomošci radio! 
MIĘDZYNARODOWA AUDYCJA 

NOWOROCZNA. 

Utartym zwyczajem lat poprzednich Mię 
dzynarodowa Unia Radiofoniczna organizu: 

s również i w roku bieżącym zbiorową au- 

dycję noworoczną, która będzie transmitowś 
na przez wszystkie radiofonie europejskie, 

Na program tej audycji złożą się życzenią 
wygłoszone w języku ojczystym oraz džwię+| 
ki najpiękniejszych dzwonów danego kraju. 

poszczególnych radiofonij dla całego świata;   Audycja rozpocznie się o godz. 13,05 i trwać 
będzie do godz, 13,20. | A 

"Ter" 

    

 



      

„KURIER“ [4677]. 

_ Zagadnienie niepodległej 
sowiecka ścina ją do podstawy, przo 
downictwo życia miejscowego pozo- 
stawiając nasłanej chmarze Rosjan 
kemunistów, poduczonych jako tako 
po ukraińsku. 

f Inteligencja z tej części Ukrainy 
hoduje się przede wszystkim na emi 
gracji; głównie w Niemczech i Cze 
chach. Przecież dojrzewa tam ona pod 
kierownietwem Niemców, którzy wi 
dzą w tej grupie ludzi swych agentów 
nad Dnieprem. Nie są to warunki na 
hodowanie odpowiedzialnych pracow 
ników ukraińskiej idei państwowej 
Ludzie ci tracą bowiem wyczucie kra 
ju i niezależność myśli, jak również 
walory moralne. 

Inteligencja ukraińska na polskim 
Wołyniu, miejscowa i przybyła tam 
z nad Dniepru, to łącznie drobna gar 
steczka ludzi, która obsłużyć nie jest 
w słanie nawet potrzeb  łokalnych 
swych rodaków. Niepodobna zatym 
widzieć w niej kadrów przyszłych 
działaczy nad Dnieprem i Donem 
Ci jednak duchowo stoją najbliżej lu 
du i posiadają najlepsze wyczucie ca 
łoksziałta zagadnienia ukraińskiego. 

Obraz ukrainizmu na Rust Czer- 
wonej jest, z kolei, bardzo daleki od 
jego odmiany Naddnieprzańskiej. Po 

"r 1772 szedł on własną drogą w gra 
nicach Austrii pod wpływem pierwia 
stków eywilizacji zachodniej, wyrażo 
nej w życiu monarchii habsburskiej 
oraz Kościoła katolickiego. 

Ukraińcy z b. Galicji posiadają in 
teligencję i półinteligencję nawet zbył 
łiczną w stosunku do chłonności ryn 
ku miejscowego; zróżniczkowanie za 
wodowo społeczne społeczeństwa u 
kraińskiego jest tam bowiem słabe 
Inteligencja ta mówi wprawdzie ję. 
zykiem, zbliżonym do dialektu Wie! 
kiej Ukrainy, ale — w tem cały tra- 
gizm — ma niewiele do powiedzenia 
swym braciom, urabianym pzychicz 
nie od kilkuset lat przez Rosję carska 
i jej prawosławie. Ukrainiec galicyj. 
ski stoi psychicznie znacznie dalej od 
swego rodaka z Kijowa czy Połtawy 
niż np. tyn Polaka z Poznania od kre 
sowcą z Wileńszczyzny, 

Austria wyhodowała specyficzną 
rasę ukrainizmu, która do objęcia kie 
rownictwa życiem odmiany wschod 
niej nie nadaje się zgoła w bieżącym 

      

Ukrainy 
(Dokończenie ze str, I) 

momencie dziejów kulturalnych tego 
narodu. 2 

Mimo najszezerszej chęci Ukraiń 
cy małopolscy wyczuwają jedynie 
swój interes dzielnicowy i nie potra 
fią, gdy zachodzi tego potrzeba, pod 
porządkować go generalnemu myśle 
niu o całości potrzeb swego narodu. 

Wreszcie ludy karpackie, używa- 
jące języka ukraińskiego w swoistej 
odmianie, jak Łemkowie w Polsce, 
czy Karpatorusini na Rusi Węgier 
skiej, a częściowo i nasi Huculi - 
przedstawiają grupy społeczne, prze 
żywające okres niemal jeszcze życia 
plemiennego. Do tej kategorii nale 
ży również znaczna część ludności po 
łudniowego Polesia. 

Sprawy narodowe są tam wszędzie 
zgoła _ przedwczesne. Wymienione 
zaś grupy ludności przedstawiają się. 
jak gdyby epigoni jakichś plemion 
nra-Słowiańskich. którymi rządził w 
XII stułecin Włodzimierz Monomach 
z Kiłowa. Nie cznią dziś oni, nawet 
w instynkcie swym solidarności z na 
rionalizmem ukraińskim i ciążą ra 
czej ku jakiejś  wszechsłowiańskiej 
jedności. 

Powyższych uwag starczy, by zdać 
sobie sprawę z ogromnych trudności 
wewnętrznych problemu ukraińskie 
go jako sprawy miedzynarodowej 

Domniemana Ukraina, jako kraj 
niepodległy nie posiada ed góry sil. 
nej rodzimej warstwy Gziejotwórczej 
a od dołu rozpływa się w różnolitoś 
ci warstw ludowych. 

Przejdziemy obecnie do  wnios 
ków. Chodzi w tym miejscu o właści 
we postawienie zagadnienia ze staną 
wiska polskiej racji stanu. To jest ba 
wiem płaszczyzna naszych zaintereso 
wań 

Przed laty 19 odradzająca się Pol 
ska uczyniła wielki wysiłek dla dźwia 
nięcia sprawy ukraińskiej w jej cało 
kształcie. 

Polska myśl kierownicza wyszła   wówczas ze słusznych założeń, które 

3 i 4 LAMPOWE ODBIORNIKI 
— SIECIOWE | BATERYJNE — 
OD 160 DQ 270 ZŁ. GOT. — 
SPŁATY DO 15 MIESIĘCY, 
  

Kościeliska dolina 
Wehodzimy w objętą skałami słyn- 

ną, opiewaną przez tylu poetów długą 
łąkę, mającą wybiegające w obie stro- 
ny ciemne, wązkie wąwozy pomiędzy 
szczytami. Śniegu jest mało, ślizgawi- 
ca, lasy czarne i skały też, nie jest 
ładnie... Pełzniemy po lodzie, powoli, 
jodły szumią i żywiczny zapach ich 
gałęzi płynie falami. Potoczki ciurka- 
ją tak samo wesoło jak wtedy... Kap- 
liczka „zbójnicka* gdzie dawni har- 
nasie edprawiali modły i zostawiali 
ofiary, tak samo zza szybek ukazuje 
Jezuska wiecznie strapionego... pew- 
mie! Świat nie poprawił się bynaj- 
mniej od czasu jak tu Go widziałam 
przed laty, pociechy z ludzi jak nie 
miał, tak mie ma. Ale wtedy nie myśla 
ło się o tym. Była młodość, miłość 
i wiosna najpiękniejsza w życiu, wcho 
dziliśmy w dolinę jak wolne duchy 
na Pola Elizejskie wyzbyte ziemskie- 
go prochu. Gała łąka ukazała się nam 
liliowa od kwitnących krokusów, mło 
da zieleń uśmiechała się na stokach 
srebrne wody pędziły po kamieniach, 
grając szklane melodie, a wyżej, kwit- 
ly pośród skał ciemno szafirowe oczy   Tatr: genejanny. Na jasno błękitnym 

niebie goniły puchy obłoków, płowo- 
złotowłose dziewczynki pluskały się 
koło potoku... Wydały mi się te skały 
wrotami raju, drogą do Newerlandu 
z której się już nie wraca. A teraz jest 
smutnie ciemno, szare chmurzyska 
kłębią się na szczytach i raz po raz 
rozszarpują swe welony 0 wierchy. 
Mimo ponurości dnia, a może na po- 
ciechę przypominają się jednak te set 
ki wierszy o Tatrach, o tej dolinie, na- 
zwiska ludzi którzy ją zwiedzali; od- 
krywali jej piękności całej Polsce. Tu 
Brama Kraszewskiego, tu groty od- 
kryte przez Pawlikowskiego. 

Tatry odkrył pierwszy i opisał Sta- 
szie w „Ziemiorodztwie”, w 1804 
i 1805 r. Wdarł się pierwszy na Kyr- 
wań, i dał wspaniałe opisy Morskiego 
Oka, burzy w turniach, kędy „deszcz 
lał wielki, a wyżej nad nami spadł 
śnieg znaczny, który do reszty zasy- 
pał wszystkie skały między rozłupy 
i przepaści. Okólnie zaś czuć drżenie 
skał: słychać nieprzyjemny huk, nien 
stanne błyskanie i piorunów bicie". 
A zaraz potem „już nad Tatrami nie- 
niebo pogodne i znów po halach gwiż 
@%а juhasy*, pisze Wincenty Pol, ten   

powtarzane są do dziś bez zmianv 
przez rzeczników wskrzeszenia niepod 
ległej Ukrainy. 

Naczelnym warunkiem tej koncc 
pcji jest atrybut istotnej niepodległoś 
ci takiego państwa. Dla Polski praw 
dziwie niezawisła Ukraina, kierowa 
na wyłącznie własną racją stanu zna 
czy tyle, co rozczłonkowanie kolosa' 
rosyjskiego i trwałe przeciwstawienie 
sobie państwa moskiewskiego od pół 
nocy państwu ukraińskiemu od połud 
nia. Wynikające z tego faktu związa- 
nie sił wewnętrznych we współzawod 
nictwie pomiędzy Moskwą a Kijo- 
wem stwarza warunki znakomitego 
odciążenia naszej granicy wschodniej. 

Eksperyment polski z atamanem 
Petlurą w roku 1920 zawiódł i to po 
mimo, że oba wielkie państwa orga 
nieznie wrogie takiej idei: Rosja i 
Niemcy bvłv wówczas w stanie cięż 
kiej niemocy. Ukraińcy  galicyjscv 
skierowali swój oręż przeciw polskie 
mu sprzymierzeńcowi atamana Petlu 
ry a ten ostatni nie zdołał poruszyć 
z bezładu swych rodaków  naddnie- 
przańskich. Jedynie nieliczni poszli 
га nim. Czy obecna Ukraina sowiec 
ka ogołocona do cna nie tylko z inte 
ligencji ukraińskiej lecz i z samorod 
nych patriotów robotniczych i włoś. 
ciańskich warstw ukraińskich — da 
je lepsze gwarancje podobnej impre- 
ży? Należy wątpić. 

Wreszcie fakt najważniejszy 
Współeześnie forsują myśl oderwania 
od Rosji Ukrainy Niemcy, odrodzone 
I spotężniałe, w celu utworzenia z te 
go kraju swojej kolonii. Uczynią one 
napewno wszystko, by celu tego do 
piąć, lecz nie dla utworzenia państ. 
wa, rządzonego własną racją stanu 
a berlińską. Powtarza się najdokład 
niej rok 1918, gdy Niemcy cesarskie 
usiłowały stworzyć Ukrainę hetmana 
Skorapadzkiego. 

Wszystko cytowane wyżej, co dla 
Interesu Rzeczypospolitej oraz idei 
istotnie niezawisłej Ukrainy przedsta 
wia tak znaczne trudności — jest je 
dynie zachętą dla Niemiec. W proje 
ktowanym przez Hitlera państwie 
sad Dnieprem Niemcy obejmą rolę 
warstwy rządzącej a- autochtonom 
przypadnie mniej skomplikowane za 
danie białych murzynów. Brak zatym 
inteligencji nkraińskiej stanowi dla 
nich niełada zachętę. 

Zamiast korzyści, wynikających 
dla Polski z rozbicia jednolitego kolo 
sa rosyjskiego, stanęlibyśmy w obli 
czu faktu sąsiadowania z Niemcami 
na wschodzie i na zachodzie równo. 
cześnie w warunkach połączenia tvch 
dwóch części państwa niemieckiega 
Po przez korvtarz Czesko - Słowacko 
Karnatoruski. 

Hitleryzm obecnie usiłuje gotować 
nam los, skodyfikowany już raz przed 
dwudziestu laty w traktacie brzeskim 
Wieści on koniec Polski; nie został 
jednak dotychczas przez historię wy 
egzekwowany. 

W zasadzie możemy być zwolen- 
nikami nienodlesłofsi ukraińskiej 
Idea ta wvdaje się politycznie zdrową 
dła nas. Wszakże szanse na jej urze 
czywistnienie nie były nigdy od lat 
Awndziestu tak zawodne jak obecnie. 
Wobec ogromnej aktywności polity- 
ki niemieckiej, która w programie 
rzoromo niezawisłej Ukrainy mieści 
widoki ujarzmienia za jednym zama 
chem aż dwu naraz narodów słowiań- 
skich, W. WieThorski. 

tak bardzo, tak serdecznie polski 
poeta, syn urzędnika Niemca i matki 
Francuzki, piszący: „Jak kamienne 
świata fale zamrożone w swoim bie- 
gu, stoją nagie Tatry w Śniegu, by gra 
niczny słup zuchwały”, Błąka się w 
pamięci ten wiersz ze szkolnych eza- 
sów. Ale najsilniej rozkochał się w 
pięknie Tatr Seweryn Goszczyński, 
protoplasta poetycki Tetmajera, który 
z Orkanem Smereczyńskim  pozosta- 
nie epikiem gór i dawnych ich boha- 
terów, zbójników, harnasiów, juka- 
sów i całego wspaniałego folkloru te- 
go jedynego w Polsce plemienia lu- 
dzi wiecznie wolnych, na których 
smigłe stopy spadały jedynie w wy- 
padku pojmania kajdany, ale nigdy 
jarzmo poddaństwa. Goszczyński pc 
wojnie 1831 roku, w której brał udział 
„zachowując wszędzie zimną krew 
i przytomność nadzwyczajną”, gdy ii. 
ni, pod gen. Rybińskim przeszli grani- 
cę pruską . w drodze do przyjaznej 
Francji, on udał się do c. k. Galicji 
i zaraz we Lwowie założył z Wincen- 
tym Połem, Jabłonowskim, Krasickim 
i in. „Związek dwudziestu jeden”, w 
celu zdemokratyzowania społeczeńst- 
wa. Bawił wtedy u Tetmajerów w Mi- 
kołajowicach, potem w Łopusznej, 
stamtąd wędrował w dzikie, pelne 
pierwotnego uroku, nietknięte prawie   

   

  

   

  

  

wi Howym 
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„ Nožycami przez prase 
  

JAKI BĘDZIE ROK 1939? 

W dniu dzisiejszym każdy mimo- 
woli wybiega myślą w przyszłość. 
„Kurjer Polski“ przepowiada, że rok 
39 będzie rokiem burzliwym. 

Koniec roku 1938 na całym świecie 
— a w każdym razie w całej Euro- 
ple — stoi pod znakiem polityki mię 

dzynarodowej. W niemal wszystkich 
państwach europejskich najważniejsze 

zagadnienia polityki wewnętrznej scho 
dzą na drugi plan wobec chmur zbie- 
rających się na horyzoncie międzyna- 
rodowym. W niektórych państwach te 
zagadnienia m'edzynarodowe przesła- | 
niają — a może tylo, jak w państwach 
totalnych, służą do przesłonięcia na|- 
bardziej draźliwych zagadnień z poli. 
tyki wewnęfrznei. Wszędzie w każdym 

razie panuje to powszechne i głębo- 

kie przekonanie, Iż rok 1939 może być 
roklem decydulacych wydarzeń na are 
nie miedzynarodcowej | że nieledno 
państwo europeiskie w nadchodzącym 
roku będzie miało okazię — zdania 
egzam!nu właśnie na fej arenie. A że 
egzamin taki nie bywa niądy łatwy anl 
prosty, koniec r. 1938 upływa w na- 
stroju w każdym razie b. poważnym. 
Teoretycznie „Kurjer Polski* ma 

słuszność. Rok 39 zapowiada się jako 
rok niespokojny. Historia jednak pła- 
ta niekiedy dziwne figle. Widziałem 
ongiś dwie „płonące granice". Fran- 
cusko-włoską w r. 1927 i włosko-ju- 
gosłowiańską w r. 1932. Rzucano tam 
hamhy i mówiono o wojnie. Burze wy 
buchły zupełnie gdzieindziej. 

Czujność, odwaga, spokój!! 
hasło roku, który nadchodzi. 

Oto 

WIELKA POŻYCZKA MIĘDZYNA 
RODOWA NA EMIGRACJĘ 

ŻYDOWSKĄ. 
„Ilustrowany Kurjer Codzienny” 

przynosi następującą sensacyjną wia- 
domość z Warszawy. 

Podobno w niedługim czasie ocze- 
„m: TORE EPTITS 1 

stopą cywi:izacji Tatry. Jakież musia- 
ły być piękne wtedy! 

Bez tych kolejek linowych, dru- 
tów, kabłów, ułatwień dla nizinnych 
patałachów, którzy za swoje pienią 
dze muszą koniecznie ujrzeć szczyty 
na które już wdrapać się nie mogą. 
„Dziennik Podróży do Tatrów* był 
owocem tych wycieczek, również poe- 
mat „Sobėtki“ fragment poetyckiej po 
wieści „Kościeliska”, który miał być 
tym dla Tatr czym dla Ukrainy stał 
się „Zamek Kaniowski*, A w Paryżu 
bawiąc na emigracji w latach 40 na- 
pisał powieść poetycką prozą na tle 
Tatr. To strasznie romantyczne dzie- 
je... Typowy utwór owych czasów. 
Piękna Oda, żona rycerza, pana zam- 
ku w Tatrach (żadnego tu nigdy nie 
było), musi się pożegnać z mężem któ 
rego król wzywa na Kijowiany. Roz- 
kochany do szaleństwa rycerz, nie 
chce żony opuścić, ale cześć rycerska 
i poczucie obowiązku zwyciężają. Wy 
rusza. Nadobna Oda szaleje z tęskno 
ty i błąka się po górach z rozwianym 
włosem oczywiście, łamiąc ręce i szlo 
chając rzewnie. Napotyka wśród dzi- 
kich turni pustelnika, jeszcze pogani- 
na czczącego stare bogi. Ten zwabia 
ją do siebie dziwnymi czarami, pro- 
wadzi w uroczne piękno gór i rozpa- 
liwszy ognisko na cześć bóstwa miłości 

kiwać należy nie tylko opracowania, 
ale i przedstawienia konkreinych pro- 
Jektów na temat możliwości rozwiąza- 
nia strony finansowej problemu maso- 
wej emigracji żydowskiej z Polski. Pro- 
jekty te opierają się na zasadzie likwi. 
dacji mienia Żydów emigrantów za po 
mocą wielkiej pożyczki niędzynarodo- 
wej, która byłaby spłacana stopniowo 
drogą dodatkowego eksportu z Polski. 

Koncepcja ta zakrojona jest, Jak 
słychać, na bardzo szeroką skalę. 

BOJKOT RZESZY W STANACH 

„Dziennik Polski“ drukuje, wiado 
mość, która jest b. ważna dla przemy- 
słu wileńskiego. 

STANY ZJEDN. KUPUJĄ W POLSCE 

Akcja bojkotowa towarów niemiec- 
kich zakreśla w Stanach Zjednoczo- 
nych coraz większe granice. Obecnie: 
np. wielkie firmy Importowe amerykań- 
skle zalnteresowały się rynkiem — ро!- 
skim. Dotychczas bowiem sprowadzały 
one do Stanów Zjednoczonych towary 
z Czechosłowacji, zwłaszcza z Sude- 
tów. Obecnie feż jedna z firm amery- 
kańskich zamówiła w Polsce 15 milio- 
nów par rękawiczek, dotychczas spro« 
wadzonych z kraju sudeckiego. 

„ROBOTNIK* w SPRAWIE 
UKRAINY 

Zagadnienie ukraińskie, omawiane 
przez prasę całego świata, znalazło о- 
ryginalne oświetlenie na łamach „Ro- 
botnika“. ' 

Płany ukraińskie Niemłec zagrażają 
zarówno Rosji, jak I Polsce. Logiczną 
konsekwencją jest zatem porozumienie. 
się tych czynników, które są zaintere- 
sowane w utrzymaniu stanu obecnego. 
Wypowiedział to w svym niedawnym 
odczycie prof. Stanisław Grabski, oś- 
wiadczając się za zbliżeniem polsko- 
sowieckim. Jest fo stara koncepcja na- 
cjonalizmu  polsklego.  Przyświecała 

(Dokończenie na str. 4) 

w skrytej jaskini, odurza piękną Odą 
dymem z ziół i płomienną wymową 
Jak na toż zjawia się rycerz-mąż i 
przerażona do szaleństwa Oda, ucieka 
w coraz wyższe góry, a mąż goni za 
nią by zgładzić niewierną lub jej prze 
baczyć. U kresu sił pada wycieńczo. 
na, rycerz się zabija, a paskudnego, 
pogańskiego mnicha, wyroki boskie 
zamieniają w sowę, skamieniałą na 

| szczycie skały. Prawda, siedzi, widać 
ją doskonale. 

Po długich latach tułaczki nędzy 
i przygód osiadł na starość Goszczyń- 
ski we Lwowie i lato zawsze w Tat- 
rach spędzał. Gdy obchodzono półwie 
kowy jubileusz jego prae literackich, 
wydano księgę zbiorową pod tytułem 
„Sobótki* a niebawem w 1876 r. 
zmarł poeta Tatr we Lwowie. 

Ale prawdziwym kronikarzem, po- 
etycznym piewcą i epikiem Tatr stał 
się Kazimierz Teimajer, z rodziny zie 
miańskiej z Podhala, od dziecka zwią 
zany z górami, znający nie przygod- 
nie, ale do głębi gwarę i psychikę gó- 
ralskiego ludu, krajobraz, obyczaje 
i legendy. Szczęśliwie się stało, że po- 
eta właśnie, prócz rymów i prozę cud 
nych górom poświęcił. Wyszle od 1903 
do 1904 r. „Na Skalnym Podhalu“ 
w pięciu seriach, były istną rewelacją.   Dowcip anegdoty, kolorowość i plasty
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Ludowe wróżby 
noworocziie 

we wschodnich powiatach 
wojew. białostockiego 

Kto przed Nowym Rokiem pożycza od 
Eogo cokolwiek, lub rzeczy pożyczonej przed 

Nowym Rokiem nie zwróci — ten przez 
cały rok nie będzie miał nic własnego, lecz 
tylko będzie pożyczał od innych. 

Kto szyje lub łata ubranie starym ma- 

teriałem przed Nowym Rokiem, temu nie 

będzie się dobrze powodziło. 

Jeżeli gospodarz przed Nowym Rokiem 

wierci dziury — cielęta i jagnięta będą u 

niego kalekami. 

Gospodyni, która wieczorem przed No: 

wym Rokiem najwcześniej podpali w pie- 

cu, będzie latem najwcześniej wychodzić w 

połe do pracy. 

Wieczorem przed Nowym Rokiem dz'ew 

łzęta przynoszą do chaty drzewo i Hczą dra 

wna. Jeżeli jest liczba parzysta, dziewczyna 

wyjdzie zamąż, jeżeli nieparzysta, pozosta 

nie panną. 

Z nastaniem Nowego Roku.o godzinie 19 

w nocy, dziewczęta wyrzucają obrazy z ia 

by, ustawiając dwa lustra jedno naprzeciw 

ko drugiego i patrzą w nie. Kto ukaże się 

w lustrze za tego dziewczyna wyjdzie za. 

mąż. 
W tym czasie dziewczęta leją ołów luh 

wosk do miski napełnionej wodą Z kształ 

tu wvianych figur odgadują swą przyszłość 

Palą też papier. Jaki kształt cienia ntwe 

fuy się na ścianie ze spalonego papieru, ta 

ka będzie przyszłość. 

O godz. 12 dziewczęta wychodzą na pod 

wórko, zdejmują pantofe» z lewej nogi i 

czucają go na ulicę przez bramę. W którą 

stronę pantofel upadnie noskiem, w tamtą 

stronę dziewczyna wyjdzie zamąż 

O godzinie 12 w nocy g*y Nowy Rok nad 

chodzi, młodzież zagląda przez dziurkę od 

klucza do środka cerkwi. Kto zobaczy przea 

dziurkę od klucza świałto świec w cerkwi 

wyjdzie zamąż lub się ożeni, kto zaś nie 

zobaczy, nie wyjdzie zamąż lub się nie oże- 

ni. 

Również o godz. 12 w nocy, dziewczęta 

sieją konopie do studni, śpiewając przy tym 

„Sieju, sieja kanapiel, suszeny, rażeay, daj 

tnać, z kim budu wiek prażywać ', Kto po- 

tem dziewczynie w nocy się przyśni, ten bę 

dzie jej mężem. 

Kto objąwszy rękami płot, naliczy parzy- 

stą liczbę sztachet, dla tego Nowy Rok bę- 

dzie szczęśliwy, jeżeli naliczy nieparzystą, 

Nowy Rok będzie nieszczęśliwy. 

Wieczorem przed Nowym Rokiem dziew 
czyna kładzie na studni deskę lub drag, 
względnie zamyka studnię na klucz i zabie 
ra je ze sobą. Który mężczyzna w nocy przyś 

ni się dziewczynie chodzący po kładce na 
studni, ten będzie jej przyszłym mężem. 

Przed Nowym Roktem kogutowi zawiązu 
je się głowę szmatą i puszcza się go w izbie 
Jeżeli kogut pobiegnie pod obrazy w głąb 
izby, osoba która go puściła w nadchodzą- 
cym roku umrze, jeżeli kogut pobiegnie w 
stronę drzwi — oznacza małżeństwo, jeżeli 
zaś kogut pobiegnie pod piec — osoba ta 
zostanie starą panną względnie kawalerem. 

Zebrał J. Abramowicz. 

    
Rzy PRZEZIEBIENIU 
GRYPIE KAPARYE 

czność postaci, przepyszne typy, jur- 
ne zdarzenia, rycerskie podania o zbój 
nikach i stroje, pieśni i wyczyny, 
wszystko to roztoczyło się przed oczar 
mi całej Polski jak najpiękniejszy, ba 
jecznie barwny film, wywołując za- 
chwyty i pęd do Zakopanego i innych 
miejsc Podkarpacia. Tetmajer sięgnął 
do przeszłości historycznej Tatr  pi- 
sząc „Maryna z Hrubego i Janosik 
Nędza Litmanowski*, domniemanym, 
bohaterskim synu Władysława IV 
straconym w potwornie okrutny spo- 
sób, za bunt. 

Z czasem utworzyła się w litera- 
turze grupa „Podhalanie* przygotowa 
na przez wybitnych ludzi z połowy 
XIX w. jak Kraszewski, Chałubiński, 
Asnyk, Sewer, Modrzejewska, Witkie- 
wicz, później Matlakowski, Nowicki 
Orkan, Gwiżdż, Miciński i pomniejsi. 
Ludzie „dólscy** skądkolwiek przyszli 
znaleźli się tutaj w zupełnie nowym 
1 nieznanym świecie, który ich dusze 
artystyczne uderzył, wstrząsnął i na- 
tchnął pięknymi dziełami sztuki. 

Byli to ludzie rozkochani w Tat- 
rach, dla których Sabała, ostatni Mo- 
hikanin dawnych Podhalan, mędrzec 
lirnik stał się symbolem. 

Książki J. Kantora i K. Tetmajera 
o Tatrach w poezji polskiej i poetach 
Tatr, dają obraz czym się te góry sta- 
ły dla naszej literatury, Dzieła Wła- 
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mamona w e й, 
Zanieczyszczona krew wskutek zleį przemiany materii može powodo> 
wać szereg rozmaitych dolegliwości: bėle artretyczne, lamanie w košė 
ciach, bóle głowy, podenerwowanie, bezsenność, wzdęcia, odbijanie, 
bóle w wątrobie, niesmak w ustach, brak apetytu, swędzenie skóry, 
skłonność do obstrukcji, plamy I wyrzuty na skórze, skłonność do tycia, 
mdłości, język obłożony. Choroby złej przemiany materii niszczą orga 
nizm I przyśpieszają starość. Racjonalnq, zgodną z naturą kuracją jest 
normowanie czynności wątroby i nerek. Dwudziestoletnie doświadcze= 
nie wykazało, że w chorobach na tle złej przemiany materii, chronicze 
uych zaparciach, kamieniach żółciowych, żółtaczce, otyłości, artretyśmie 

т mają zastosowanie zioła lecznicze 
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KINAZA 
Śroszury bezpłatnie wysyła . 

fizjolog. chem. 

oraz apteki i składy apteczne. 
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Neożycami przez prasę 
(Dokończenie ze str. 3) 

ona już prof. Grabskiemu w epoce per 
traktacji brzeskich. Sądzimy, że jeżeli 
się stol na platformie nacjonalistycznej, 
jest ona bardziej logiczną od koncep- 
cji poprzednich. 

Wszystkie te koncepcje są Jednak 
próbami wyjścia z frudnej sytuacji, w 
której znaleźliśmy się dzięki błędom 
dotychczasowej polityki. Sprawa ukraiń 
ska jest to atuf, który pozwoliliśmy so- 
bie wyrwać z ręki, a teraz gotów on 
zostać wygranym przeciwko nam. Jak- 
że potężnym czynnikiem byłby fen atut 
w naszym ręku. Dla ciasnych perspek- 
tyw nacjonalizmu znikły z oczu drogi 
polityki prawdziwie wielkiej. Polityka ta 
nakazywała szukać harmonli między 
Ideą wyzwolenia narodów, a interesem 
państwowym Polski. Na tej drodze Pol- 
ska winna była szukać zabezpieczenła 
swej pozycji na wschodzie na długle 
stulecia. Stanowi!o to równocześnie 
utrwalenie naszego położenia między- 
narodowego. Polityka nacionalizmu by 
ła I jest polityką typowo konsumcyiną, 
bez żadnych perspektyw na przyszłość. 
Jest to polityka na krótką metę, a wiele 
rzeczy wskazuje na to, że do te] mety 
już dobiegamy. 

Czy dziś można jeszcze ten atuf 
odzyskać, czy można go wytrącić z rąk 
obcego czynnika, który pragnie go 
uczynić podstawą swej polityki Impe- 
rlalistycznelł Możliwe. Nile widać Jed. 
nak żadnych w tym klerunku wysiłków. 
A jednak stwierdzić należy, że droga 
porozumlenia dwėch sąsleadnich I blis- 
kich narodów, polskiego I ukralńskie- 
go, została zakreślona przez dzieje, 
Z tego widač, že „Robotnik“ uwa- 

ża sprawę z punktu widzenia intere- 
sów Polski za spóźnioną. Wydaje się 
jednak, że jest ona raczej przedwcze 
sna. Hałas w prasie nie zawsze staje 
się pobudką wojenną. Zimna krew 
jest zawsze najpewniejszą koncepcją 
polityczną. 

SŁUSZNY ALARM 

„Goniec Warszawski* bije na 
alarm z powodu wyczerpywania się 
pokładów ropy naftowej. 

Jeżeli jest sprawa, w której naresz- 

EROEDZROTRA 

dysława Orkana przypadające na po- 
czątek tego wieku zamykają się bez 
reszty w obrębie Tatr. Sam, góral z 
ubogiej rodziny którego Matka, (opi- 
sana przez Sewera Maciejowskiego) 
wykształciła krwawą pracą i oszczęd- 
nością, dał wspaniały obraz przyrody 
gór, duszy ludu, jego surowego życia 
i straszłiwej często nędzy. W Rozto- 
kach, Drzewiej, Pomor, osiągnęły naj 
większe powodzenie i wywarły silny 
wstrząs na czytających, odsłaniając 
im, nie ową barwną, szumną i zucho- 
watą stronę życia opisanego przez 
Tetmajera, ale uporczywą, ciężką wal 
kę o byt. Józef Jedlicz, Feliks Gwiżdż 
Andrzej Stopka i cała plejada później 
szych, piękno naszych gór opisywało, 
malowało, wcieliło w skarbiec sztuki 
polskiej. Nie często się zdarza do- 
prawdy, by mały zakątek doznał ta- 
kiej miłości i stał się aż takim źród- 
łem natchnienia. Nie tylko sztuki pla- 
styczne i literatura, wszak polska mu- 
zyka również brała z Tatr natchnie- 
nie, dość wspomnieć Mieczysława Kar 
łowicza „„Odwieczną Pieśń", powstałą 
wśród szczytów na których odczuwał 
wieczność i gdzie do tej wieczności 
przeszedł, porwany śnieżnym tuma- 
nem jak białym całunem. 

A ostatnio gorącym obrońcą przy- 
rody tatrzańskiej stał się Jan Gwal- 
bert Pawlikowski, ze słynnej plejady 

  

<le po wielokrotnym powtarzaniu fra- 
zesu o współpracy, musi się on prze- 
obrazić w uchwytną rzeczywistość, to 
właśnie Jest nią sprawa zwiększenia wy 
dobycla ropy. 

Zastanówmy się, kto w szczególno- 
ści jest do tej współpracy powołany 
I zobowiązany. 

Przede wszystkim, saml nafciarze. 
Muszą oni zrozumieć, że nie czas my- 
śleć o spokoju I wygodzie. 

„Osiągnąłeś dwadzieścia wagonó: 
miesięcznie! Musisz zrobić najwyższy, 
na jakl cię słać, wysiłek, aby zorgani- 
zować wydobycie czterdziestu. Tu nie 
chodzi o zwiększenie twego zysku. Pol 
ska żąda ropy, a jeżeli jej nie dasz, to 
będziesz płacić krwią — może włas- 
nych dzieci”, 

To samo odnosi się do lotników, 
do wojsk motorowych do całego Aria 
fa postępu technicznego. Nie ma mo- 
wy o poważnej motoryzacji przy obec. 
nym stanie wydobycia, Trzeba się przy 
<zynić choćby drobnym udziałem do. 
tego, aby gałąż, na której się sledzi, 
z której czerpie się soki życiowe, mo- 
gła się rozwijać. 

Estonia wydobywa ropę z łupków 
bitumicznych. Czy nie ma tych łup- 
ków na Wileńszczyźnie? 

Zagadnienie benzyny jest zagad- 
nieniem najważniejszym. 

  

który zapewni radosny, beztroski nastrój 
podczas świął i będzie cieszył wszyst. 
kich przez długie lała — to wspaniały 
odbiornik z klawiaturą 

PHILIPS,--739 Do nabycia w Ariaies 

Sklady 
radio-elektrotechniczne 

I KLIN 
WILNO 

UL. TROCKA 17 
telefon 781 

Duży wybór 

najmodniejszych żyrandoli 
I lamp biurowych 

Ceny konkurencyjne 
Warunki dogodne 

UPZERESTELZYRWA BRESKY. NSS SIT NTT 

medyckiej; w swej książce „O lice 
ziemi“ dat wyraz swej miłości i usil- 
nej propagandzie w Radzie Ochrony 
Przyrody, której piękna broni z pasją, 
słusznie przekonany że chodzi tu o 
obronę wielkich wartości kultural- 
nych, niszczonych nieopatrznie różny- 
mi „inwestycjami“ inżynieryjnymi. 

Hel. Romer. 

Tegoroczna ziemia na Wołyniu jest zgo 

łą wyjątkowa, jak mówią rdzenni Wołynia 
cy i mniej rdzenni  „autochtoni", pobyt 

swój tutaj liczący jednak na lata całe, nie 

na miesiące czy tygodnie (jak nieprzymie 

czając my, przybysze z dalekiej . północy, 

prawie z t. zw. Syberii polskiej). 

Gdybym im wierzyła, tym autochtonom, 

zamarzłaby tu chyba na miłych wołyńskich 

mrozach, przekraczający—20 st.: C, a tym 

ostrzejszych, że mocno dawał się we znaki 

silny wiatr, przenikający nawet przez ciep 

łe ubranie, noszone na północy (t. j. w Wil 

niej w najzimniejsze dnie. 

Dopóki śnieg nie spadł, było chłodno i 

ponuro. Po płacach żarzyły się piecyki, po 

sterunkowi paradowali w długich, do ziem! 

kożuchach, a ma ulicach przeważnie było 

pusto. Pusto było i w sklepach również. — 

Do żydowskich ostatnio mało kto zaglądał, 

trochę pod wpływem ostrej agitacji miejsco 

wego OZN i innych pokrewnych duchem śro 
dowisk, trochę może z obawy przed głosem 
t zw. opini, tej niewybredmej i nie przebie 
rającej w epitetach głosowych ze szpalt do 
syć zresztą brukowego pisemka antyżydow 
skiego t. p. „Hasło Wołyńskie", Trudno, lu 
dzie są ludźmi i nie łubią, gdy im docina na 
wet ktoś pozbawiony wszelkiej kultury, a 
obawa przed „opisaniem w gazecie" (nb. I- 
miennym i połączonym z karczennymi wys 
wiskami) więcej nieraz zrobi, niż całkiem 
uzasadniona i słuszna argumentacja za opa 
nowaniem handlu przez element polski, ha 
sło zaś bojkotowania Żyda silniejszy znaj 
dzie oddźwięk, niż pozytywny program roz 
budowy gospodarki narodowej, 

Pusto było i w sklepach chrześcijańskich; 
mało komu chciało się w taki ziąb wycho- 
dzić z domu — nawet w imię tradycji bożo 
narodzeniowych. To też przeważnie stały pu   

Pod znaklem zimy, zakupów 
i $wiąt Bożego Narodzenia 

(Wrażenia z Łucka) 

stkami nawet nieliczne sklepy chrześcijań. 
skie. Niewielu kupców korzystało z przed- 
łużonych godzin handlu. Poprostu nie było 
dła kogo. Tu wtrącę krótką dygresję: za 
mało, stanowczo za mało sklepów chrześci 
jańskich posiada Łuck, jak na czterdziesto 

tysięczne miasto, a i te mieliczne lepiej i sta 

canniej obsłużyłyby klientów, gdyby w han 

dlu chrześcijańskim miały więcej konkuren 

tów. Wtedy nikt nie mógłby się zasłaniać 

wygodną — oczywiście nie dla kupując: 

— maksymą, że o wartości towaru deerdjł 
je nie jego jakość, lecz przede wszystkim pa 
chodzenie. 

Gdy w przeddzień wiki mróz znaczn'e 

zelżał i wypadł obfity śhieg, odrazu zmie 
niło się oblicze miasta. Zaroiły się ulice i 

sklepy, na placach kupowano choinki (nie 

rozkupiono wszystkich — całe gaje zielo: 

n+ oczekują na prawosławne święta), w skle 

pach zapanowało ożywienie — każdy miał 

jakieś sprawunki do załatwienia, każdy jak 

gdyby chciał odrobić utracony czas. I n'kt 

z kupców już nie myślał o zejściu z placu 

przed godziną 21. 

W pierwsze święto od rana wszystko by 

ło jak z bajki. Z okna widziałam fantasty 

cznie ośnieżony zamek Lubarta i rozległą 

płaszczyznę łąk nad Styrem. Powietrze prze 

sycone było białością. Bliżej, równo, rytmi 

cznie sypały się płatki Śniegu. Wszędzie za 

legło piękno i spokój taki sam, jak w łasach 

antolskich pod świeżo spadłym śniegiem. 

A ma ulicach od wczesnego ranka dzwo 

niły dzwonki. Wygodne rozłożyste wiejskie 

sanie dorożkarzy łuckich, parokonne kus'ły 

by wsiąść i jechać przed siebie w biały 

świat wspomnień i bajki, w świat zapom- 

nienia o dzisiejszej ponurej rzeczywistości, 

Maria Alexandrowiczowa 

  

WILNO 

Najmilszy prezent NĄ GWIA7DKĘ, najtaniei można zakupić w firmie 

D-H „„ODYNIEC*%* wł. Irena Malicka 
Hurtowe składy szkła oklennego, porcelany, emaili, fajansu, naczyń, 

lamp, gramofonów I płyt. 

Detał, Dyrekcja I Biura — Wielką 18, tel. 4-24 
Hurlowe składy — Ostrobramska 27, tet. 30-24 

Wyprzedaż naczyń wysortowanych po: zniżonych cenach. 

Najnowsze przeboje płyt gramofonowych. 

  

Zamiast 200—400 ha 
Tylko trochę gorzej będzie 

z podatkami 

W powiecie wilejskim jest wieś Giry, 
zamieszkała przez szlachię, noszącą trzy 
nazwiska: Kiewlicze, Rodziewicze | Ža- 
kiewicze. 

Ziemi mają stosunkowo dużo. Tylko 
kłopot był zawsze z tym, że własność nie 
których składała się z dwustu kawałków 
najprzeróżniejszych „kszłałtów”. Ostatnio 
doszło do tego, że często nie mogli swo- 
ich „sznurów” ani doliczyć się ani rozróż- 
nić. Częste też wynikały nieporozumienia 
z powodu zasiania przez kogoś ziemi są- 
siada — przez pomyłkę, nie ze złej woli. 

Swoją drogą był to dobry pretekst do 
sądzenia się. lleż to godziwej rozrywki 
mieli „waćpanowie”, Jeden z Rodziewi- 
czów słale procesujący się nosi miano 
„adwokała”. Niestety wszystko ma swój 

koniec. Brać szlachecka będzie musiała 
wysilać się w szukaniu innych przyczyn 
do popisywania się swymi zdolnościami 
prawniczymi, bo w bieżącym roku prze- 
prowadzono w Girach scalenie gruntów. 

W akcie nadawczym była mowa 
o tym, że mają oni ziemi ponad 200 hek- 
tarów. Od takiego kawałka wymierzony 

| był podatek i takiej ilości czuli się posia- 
daczami. Tymczasem po zmierzeniu przed 
przeprowadzeniem scalenia okazało się, 
że mają nie 200 ale ponad 400 hektarów. 

Bardzo ucieszyli się z tego odkrycia. 
Poczuli się dwa razy bogatsi. Na wiosnę 
każdy już zacznie uprawiać jeden kawa- 
łek gruntu — podwójnie większych roz- 
miarów od spodziewaneao... 

Tylko trochę gorzej będzie z podał- 
kami. A. J. 
SRT EST Н ЗНСКОЕ 

„Arnold Fibiger< 
niech każdy pamięta. Przez 
lat 60 w służbie klienta — 

Kalisz, Szopena 9. 
Jedyna polska fabryka forte- 
pianów i pianin dopuszczo- 
na do udziału w Swiatowej 
Wystawie w Nowym—Yorku 
Przedstawiciei H. ABELOW 

okład Pianin — Wilno, ul. Niemiecka 22. 

BAAAAŁAA 

Książka kształci, bawi, rozwija A RE 

Czytelnia Nowości 
Wlino, ul. Św. Jerzego 3 

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

Czynna od 11 do 18. 

  

  i Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł 
YYVYYYYVYYYYYYYTYYYYYYYYYYYYTYYYTYYYVYVYVY 

Pół żartem, nół serio 

Noworoczne życzenia 
dia wsi | 

  

Ludowi : 
dotacji, 
komasacji, 
radiofonizacji, 
telefonizacji, 
elektryfikacji, 

„komunikacji, 
motoryzacji, 
awiacji. 

Radom gromadzkim: 
składam najserdeczniejsze życzenie, 
ażeby większe miały znaczenie. 

Wójtom i sołtysom: 
Niechaj czym prędzej 
gmin się zbierze 
i was ponownie 
na starszyznę wybierze. 

Nauczycielom : 
życzyć trzeba — 
lżejszej pracy, 
więcej zaś... chleba. 

Leśniczym: 
dużo zajęcy 
i nie więcej. 

Palicji : 
całkowitej nadziei 
na wykrycie złodziei. 

Znachorom : 
uznanie „de jure* 
i nieściganie przez... 

prokuraturę. 

Sklepikarzom i 
wyższych cen sprzedaży, 
tamiego źródła nabycia, 
wystawiania tam weksli 

bez... pokrycia. 

Rzemieślnikom : 
ciągłej pracy w domu 
bez kontroli i dyplomu. 

4 Jan Hopko. 

„. @ Jednak najlepiej kupisz 

DOBRE FUTRA 
w znanej hurtowni 

SWERSKI 
Wilno, Niemiecka 37 

(l-e piętro) róg Rudnickiej   Sprzedaż detaliczna po cenach hurt. 
24  



  

„KURIER“ (4677). 

Litwie brak... opozycji 
Obecne życie kulturalne Litwy 

stanowi jeden przykład więcej, jak 
totalny system rządzenia deprymują 
co działa na rozwój życia kulturalue- 
go w narodzie. 

* Przykład Litwy raz jeszcze utwier 
dza nas w przekonaniu, że totalizm, 
działający może dodatnie — przynaj 
mniej narazie-—na rozwój gospodar- 
slwa narodowego, na przejawy życia 
kulturalnego, wpływa wręcz zabój 
czo. Wystarcza wziąć do rąk np. cza 

«© sopismo litewskie, głównie prasę co- 
4) azienną, 

_ tewskie dzienniki kowieńskie 

prasę zglaichszaltowaną, 
ażeby już sobie wyrobić taki pogląd. 
I co jest najciekawsze, że pustki wi 
dzi się nie tylko w prasie „opozycyj- 
nej“ (ktėra de facto obecnie zupełnie 
zatraciła charakter „opozycyiności*) 
— |ecz także pisma rządowe prezen- 

 tują się ze względu na swą treść niez 
wykle ubogo. 

Artykuły wstępne w  urzędówce 
„Lietuvos Aidas“ widzi się zaledwie 
porę razy w tygodniu, a i te są jakieś 
bez wyrazu. 

Gazety „opozycyjne*: „Lietuvos 
Žinios“, „XX Amziu“ niemal wcale 
dziś wyrzekły się  „wstępniakėw“. 
Žadnej wymiany myšli, žadnej dysku 
sji, žadnej polemiki. A przecie te sa 
me czasopisma przed 1926 r. a przez 
pewien czas i potem, wyglądały zupeł 
nie inaczej. Dlatego też przybyszowi 
z Litwy nawet te warunki, w jakich 
nasza prasa pracuje wydają się rajem 
i swobodą słowa, jakże bez porówna 
nia większą. Jest rzeczą w związku z 
tym charakterystyczną, że nawet li- 
tewskie pismo „Aidas*, w Wilnie wy 
chodzące, ma więcej swobody wypo- 
wiadania się, więcej wyrazu i dodat- 
niejsze przeto robi wrażenie, niż li- 

doby 
dzisiejszej. 

Sprawie stagnacji życia kultural- 
rego w Litwie ostatnio poświęciło 
sporo uwagj doroczne Walne Zgroma 

, dzenie Towarzystwa Literatów Litew 
skich, jakie odbyło się w Kownie w 
końcu listopada. : 

Literaci litewscy na zjeździe us. 
karżali się na to, iż sprawy kultural 

“ ne nie są zapoznawane przez czynni 
ki miarodajne, że dużo uwagi poświę 
a się... bekonom, masłu, jajom, a uie 
== książce. Zjazd przeto domagał się 
jaktywnienia życia kulturalnego w        
    

= ppude 

UE see POZNAŃ 
FABRYKA PERFUM I KOSMETYKÓW 

ZAŁOŻ. W R. 1911 W PARYŻU 

Er TA Laikais 

Autograi Lenartowicza 
(Dokończenie) 

Po serdecznym przywitaniu, rzekł 
Wyganowski: 

„Wyobraź sobie Wacku, udało mi 
się zebrać trochę grosza; ponieważ 
czuję się po pracy zmęczonym, a na 
wel zdrowie mi nie dopisuje, postano 
wiłem za poradą lekarzy wyjechać do 
Włoch, gdzie zabawię czas jaki. Ma- 
rzyłem zobaczyć cuda architektury i 
sztuki. Wiem, że masz zamiłowanie 
do pięknych rzeczy, więc chciałem ci 
przywieźć jakąś pamiątkę z Włoch. 
Obawiając się jednał, że mógłbym ci 
przywieźć coś nieodpowiedniego, zde 
cydowałem się zapytać: cobyś chciał 
dostać w upominku? 

— Skoro, koniecznie chcesz mi 
zrobić pizyjemność i drogi dla mnie 
upominek, to zaproponuję ci voś in- 
nego... ale mi się zduje, że ty pomimo 
chęci tego nie zrobi.z. w 

— (ol ja nie zrobię?! zawołał Flo 
rek. Skoro postanowiłem, to uczynię 
wszystko, eo pragniesz... chyba nie 
będziesz wymagał odemnie, żebym 
przywiózł jakąś marmurową We- 
nus? 

Litwie. Padały narzekania, iż Towa- 
rzystwo Literatów rozwija działa! 
ność słabą. Prezes Towarzystwa - 
Gruszas — mówił, że został wpraw 
dzie stworzony „Fundusz Literalu 
ry”, nie zaznał on jednak poparcia zi 
strony tych czynników, które z tyni 
poparciem najłatwiej by przyjść mo: 
ły (jak banki, organizacje ekonomicz 
ne itp.). Nie chodzi tu o to, żeby na 
datkach można było budować rozwój 
życia kulturalnego, ale o to, że brak 
zainteresowania ze strony tych czyn 
ników jest świadectwem zapoznaw. 
nia znaczenia życia kulturalnego dia 
przyszłości narodu. 

Sfery rządzące Litwy zagadnie 
niom kultury poświęcać wprawdzie 
zdają się nie mało uwagi: w progra- 
mie tautininków słowo „kultura“ 
spotkać można nie raz i nie dwa. — 
Czynniki miarodajne noszą się, jak 
słyszeliśmy z mvślą powołania nawet 
„Izby Kultury" itp. 

Ale nie o to tu chodzi. Na rozkaz 
kultura plantować się nie daje, ka- 
mieniem zaś węgielnym dla jej rozwo 
ju jest całkiem coś innego: 

        

  

swoboda 
    

słowa, wolność przekonań, ścieranie 
ię myśli i poglądów — a tego Lii- 

wie właśnie brak. 
„Dyskusja jest rozwiązywaniem pro 
blematów** — twierdzi Anglik, a Lit- 
win — w swym własnym kraju tej dy 
skusji całkiem dziś jest pozbawiony 
Bez swobody publicznego wypowia- 
dania poglądów, nie może być mo 
wy o rozwoju życia kulturalnego, gi 
nie ono i opada, więdnie, jak kwiat 
vozbawiony wody, słońca i powiet- 
rza. 

Jeśli to wszystko mówimy. to nie 
dlatego, żeby — w dobie nawiązywa 
nia lepszych sąsiedzkich z Litwą ste 
sunków doszukiwać się ...,dziury w 
rałym*. Mówimy o tym ze stanowis- 
ka dla Litwy przychylnego, wyraża- 
jąc ubolewanie, że rzeczy te tak tam 
się toczą. Mówimy także dlatego, że 
sami dla siebie boimy się form total 
nych rządzenia państwem, dlatego 
też przykład lFtewski i dla nas sa- 
mych może być ponczający. Litwie 
jeszcze bardziej brak, niż Polsce. „O- 
pozycji Jego Królewskiej Mości”. 

J. C.   
Protest niemiecki w St.Ziedn. 

BERLIN (Pat). Niemieckie Biuro 
Informacyjne donosi o proteście nie- 
mieckiego charge d'affaires w Waszyn 

stonie przeciwko przemówieniu ame- 
rykańskiego ministra spraw wewnętrz 
nych Ickesa, wygłoszonemu w Cleve- 
land, dodając, iż zastępca sekretarza 
stanu w departamencie stanu usiło- 

Ameryka 

wal bronič stanowiska Ickesa. 
Dopóki w stosunkach niemiecko- 

amerykańskich — kończy komuni 
kat Niemieckiego Biura Informacyj- 
nego — będzie panował ten stan rze- 
czy, nadzieja na poprawę wzajemnych 

| stosunków jest pozbawiona wszel- 
kich podstaw. : 

dokarmia 
obie walczące strony w Hiszpanii 
WASZYNGTON (Pat). Prezydent 

Roosevelt oświadczył, iż Stany Zjed 
noczone dostarczą w ciągu najbliż- 
szych sześciu miesięcy pół miliona bu 
| 

  

    

szli pszenicy, które będą podzielone 
| pomiędzy obie strony walczące w Hi- 
szpanii, celem udžremnienia klęski 
głodu. 

AU 

Po" 

„|. do gran'cy poiskiel 

| 
62 MIŲ. | 

8 MIU. | 
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Bank Związku Spółek Zarobkowych 
    

  

  

Nowinki radiowe 

Kto będzie tym 

szcz ęśliwcem ? 
W dniach najbliższych (a może naweł 

dziś, lub jutro) przekraczamy milion radi- 

oabonentów. Nie będziemy pisali o na- 

grodach, o czym już wiedzą czytelnicy 

z komunikatów P. R., pragniemy tylko 

podkreślić doniosłość łego małego jubi- 

leuszu w rodzince radiowej. 

Błogosławieństwo Ojca Św. 
dla Polgki 

RZYM (PAT). Wczoraj charge d'af 
faires Stanisław Janikowski złożył ży 
czenia Ojeu św. 

Papież udzielił. błogosławieństwa 
Prezydentowi Rzeczypospolitej, całej 
Polsce, wielkim i małym a zwłaszcza 
maluczkim, życząc, aby Polska zacho 
wała spokój wewnętrzny,tak trudny 
do utrzymania w obecnych czasach. 

Szosa z Kowna Nie ulega wątpliwości, że za parę lat 

będziemy świadkami uroczystości wrę- 

czenia podarków radioabonentowi Nr 
1.500.000. Oczywiście pod jednym wa 
runkiem, że już w r. 1939 znacznie poła- 
nieją lampy radiowe, hamujące rozwój na. 
szej radiofonii. 

KOWNO (Pat). Budowa szosy na 
odcinku Jewie — Żyżmory została już 
postanowiona. Budowę przeprowadzi 
min. spr. wewnętrznych. Odcinek no 
wozbudowanej szosy wynosi 30 km i 

_„Najwspanialsza operacja” 
powstańców arabskich w Palestynie 

JEROZOLIMA (Pat). Zakrojona | i zdołali się wycofać. Straty ich wy- 

będzie kosztował 600 tys. litów. Robo 
ty przy budowie zostaną rozpoczęte 
na wiosnę 1939 r. Nowowybndowany 
odcinek będzie przedłażeniem szosy, 
prowadzącej z Kowna ku granicy poł 
skiej. 

Przyszłość radia — ło tani odbiornik 
lampowy. Rolnik nie może pracować w 
ogrodzie, mały sklepikarz nie może ob- 
sługiwać klientów ze słuchawkami na u- 
szach. Z przyjemnością jednak wysłucha- 

ja głosu I muzyki, jeżeli ła będzie do- 

na szeroką skalę akcja wojsk angiel 
skich, mająca na eelu ostateczne roz 
bicie powstażców arabskich i ujęcie 
ich głównych przywódców, nie odnio   sła zamierzonego skutku. 

Po pięciodniowej walce powstań 

niosły około 60 zabitych, 100 rannych 
111 zaginionych bec wieści. 

Naczelny Komitet Arabski uważa, 
że była to najcięższa, ale zarazem naj- 

słępna dla wszystkich a nie tylko dla 
dwojga osób. Lekarze - Żydzi 

nie mocą już wykonywać 
zawodu w Gdańsku 

GDAŃSK. (Pat.) Lekarze-Żydzi w Gdań 

| przemysł polski powienien pójść za 

dobrym przykładem przemysłu łódzkieao, 

który ułatwił wszystkim swoim róbotni- 

  
  — Chowaj Boże, zaprotestował 

wspanialsza operacja powstańców a- 
rabskich. : 

Kuomintang zaleca Czang-Xai-Szekowi 
wszczęcie rokowań z Japonią 

HONGKONG (Pat). Wieeprzewod | skierować do Czang-Kai-Szeka pismo 
niczący Kuomintangu Wang-Czing- | w którym zaleca szybką wymianę po 
Wei — jak donosi Reuter — miał  glądów z Japonią na temat pokoju. 

ey przebili otaczający ich pierścień 

eta 

go, schorzałego ****), Uczyć cię nie 
potrzebuję, co masz powiedzieć. Ser ! 
ce Twe ci podpowie, opowiedz jed- 
nak o ciężkich naszych przeżyciach u 
Moskali, w końcu zaś wyjaśnisz, że 
twój przyjaciel Wacław — z Grod- 
na wspomina o nim z wdzięcznością 
życzę mu zdrowia i prosi o napisa 
nie na pamiątkę autografu. 

— Mój Boże, co temu człowieko- 
wi przyszło do głowy, zaśmiał się ser 
decznie Florek.—Ale ten pomyśł ory 
ginalny podoba mi się i chętnie zro- 
bię, o co prosisz... 

Po kilku miesiącach Wacław otrzy 
mał od Wyganowskiego kartkę z pro 
śbą, by przyszedł i zabrał z sobą cze 
koladę. 

Wacław był pewnym, że z tego za 
kładu nie nie wyjdzie — a tu taka 
miła niespodzianka. 

Po przywitaniu i serdecznycli po- 
całunkach, wesoły i uśmiechnięty Wy 
ganowski z ożywieniem opowiedziai 
o swej wycieczce do Włoch. 

— Nie uwierzysz jak ci jestem 
wdzięczny Wacławie, za twój pomysł 
który z początku wydał mi się dzi- 
wacznym i nie możliwym do wyko- 
nania. Z łatwością odszukałem we 
Florencji pracownię Lenartowicza. 

Wacław ze śmiechem. Ten przedmiot 
nie będzie cię nic kosztował, może się 
zmieścić nawet w pugilaresie. Powta 
rzam, że to rzecz n.. zwykła... 

— Zaciekawiasz mię Wacku, go- 
tów jestem założyć się z tobą o funt 
czekolady, którą pasjami lubię, że 
spełnię nawet dziwaczne twe polece- 
nie. 

— Zgoda, przyjmuję zakład. Słu- 
chaj więc uważnie. Oczywiście bę- 
dziesz we Florencji, więc zajdziesz do 
Lenartowicza, który tam stale mie- 
szka i... 

— (o? Zwariowałeś chyba?—przer 
wał Florek. Ależ gdzie go mam szu- 
kać i po co? Wszak jestem inżynie- 
rem i nie zajmują mnie poeci. 

— Powoli bratku, powoli. Musisz 
to uczynić. Wszak założyłeś się? Zre 
sztą jesteś Arkonem — verbum nobi 
le — obowiązuje. Z pewnością Włosi 
nie znają we Florencji poety Lenarto 
wicza, lecz jako „maestro sculptore“, 
napewno jest znany, więc w każdym 
sklepie, gdzie snrzedeią rzeźby, a tych   

e] 

sku po dniu 31 bm. nia mogą już wyko- 
nywać, jak wiadomo, swego zawodu. Se- 
nat wydał zarządzenie w stosunku do dwu 
tylko lekarzy-Żydów, którym pozwolił na 
leczenie wyłącznie pacjentów Żydów. 
UEI IE TTT SRT S 

— Zapisz się na członka Oddziału 

Grodzkiego Wil. Woj. T-wa Przeciw- 

gruźliczego, Wilno, Wileńska 27 m. 1. 
w "EDO ORAWY 

Staruszek z początku przyjął mnie 
grzecznie j obojętnie,lecz gdy się do- 
wiedział, że przybywam z Rosji, że 
chciałem mu złożyć hołd i wyrazić 
wdzięczność, za jego poezje, które po 
krzepiają ducha Polaków w zaborze 
rosyjskim, był wzruszony, stał się roz 
mownym, cętnie pokazał swe rzeź: 
by w pracowni. Wypowiedziałem mu 
twe życzenia i prośbę o autograf. Wy 
darł z zeszytu leżącego na biurku kar 
tę i napisał słów kilka. Masz! Czy- 
taj... 

To mówiąc wybrał z pugilaresu 
kartkę į z tryumfem oddał Wacławo 
wi, który ze wzruszeniem, drżącym 
głosem ją głośno odczytał. 

— Raz jeszcze ci dziękuję, mój 
Wacławie, że dałeś mi możność wi- 
dzieć i rozmawiać z naszym wielkim 
poetą. Nigdy bym nie potrafił wymy 
ślić coś podobnego. 

— Nie był to mój pomysł. Matka 
moja niegdyś dbała by dziecj zacho 
wały polskość i patriotyczne uczucia. 
Obawiała się rusyfikacyjnego na nich 
wpływu w szkołach, do których u- 
częszczać musiały. Postanowiła więc, 
za aprobatą ojca odbyć z dziećmi pod 
róż do Lwowa : Krakowa, by poka 
zać im nasze dawne pamiątki i odwie 
dzić żyjących jeszcze naszych znako 
mitych ludzi, jak Wincentego Pola,   jestem tam bez liku, wskażą ci adres. | 

Pójdziesz więc do staruszka, samotne ****) Zmarł w następnym 1893 roku. Juliusza Kossaka. Kremera : innych.   
kom nabycie aparałów radiowych. Prze- 

mysł wielki nie zawsze jest przemysłem 

dającym największe zyski. Przemysł wi- 
leński w pewnej swojej części mógł by 
również pójść za dobrym. przykładem 

Łodzi. 

Sukces osiągnięcia pierwszego miliona 
radioabonentów nie powinien być zachę- 
łą do spoczynku na laurach, ale ostrogą 
do dalszego marszu. L 

sis J 

Liczyłem wtedy jedenaście lat, jed- 
nak wrażenie tego, co widziałem po 
zostało na całe życie — więc i wtedy 
przyszła mi na myśl nasza historycz 

na podróż z matką. 

Tymi wspomnieniami poruszony 
do głębi duszy, złożył Wacław album 
z powrotem i drżącymi ustami wy- 
szeptał" — Tak, tak... Bądź zawsze do 
brej myśli! — Czy to możliwe? 

Podszedł do swego biurka, zasiadł 

na fotelu i ujrzał przed sobą portret 
zmarłej niedawno żony. Piękne jej o- 
czy spoglądały na niego pogodnie, a 
łagodnie uśmiechnięte usta, zdawało 
się mówiły: „Niech Matka Boska, chro 
ni Cię Waciu od złego”. A tam zdzi- 
wionymi oczyma spoglądała na niego 
rozwichrzona główka córki, obok któ 
rej filuternie się uśmiechała mała 
wnuczka. Z drugiej strony z poważny 
mi minami dwuch synów oficerów 

Wojsk Polskich, otaczają fotografię 
Marszałka Piłsudskiego, na której wi 
dnieje jego własnoręczny podpis. Wy 
godnie siedzi rozparty na fotelu Mar 
szałek. Lewą ręką podparł głowę. Z 
pod groźnie nastrzępionych brwi, spo 
głądają łagodne oczy — uśmiechają 

się usta pod siwym wąsem i zdają się 
mówić: 

— Bądź zawsze dobrej myśli! 
Wacław W.



   

    
   

6 „KURJER" [4677]. 

Łużyce słowiańskie giną. 
Posiępując zgodnie z metodami 

propagandy Niemiec hitlerowskich 
można twierdzić bez przesańy i ściśle 
z faktami historycznymi, że . serce 
dzisiejszej Trzeciej Rzeszy — Berlin 
stoi na odwiecznie słowiańskiej zie: 
mi i że prawie wszystkie tereny, poło 
żone na wschód od stolicy, zamiesz 
kałe są w większości przez zniem- 
czonych Słowian. Gdybyśmy wyobra 
zili sobie, opierając się chociażby na 
idei pansłowiańskiej gen. Žel'gow- 
skiego, istnienie potężnego imperium 
Słow'an zjednoczonych na  wscho- 
dzie Europy i gdyby to imperium (o- 
czywiście silniejsze w pięści od Nie 
miec) rościło pretensje do wszystkich 
odwiecznych i dziś przemocą wynaro- 
lowionych ziem słowiańskich. to by 
aże ulega wątpliwości, że pretensje te 
byłyby bardziej uzasadnione niż obec 
ne (realizowane) pretensje terytoria] 
ne Niemiec w stosunku do  niektó- 
rych państw słowiańskich. Gdyby о- 
pancerzona pięść słowiańska mogła 

"uderzyć silniej niż zaborcza pięść nie 
mićeka, to prawdopodobnie w jakimś 
nowym Monachium „przed uderze- 
niem 12 na dziejowym zegarze Euro- 
py“ rozważano by sprawę powrotu 
do Macierzy Mazurów, wynaradawia 
nych dziś w Prusach Wschodnich, 
Ślązaków polskich na dziś niemiec- 
kim Śląsku i innych etnicznych grup 
słowiańskich. A_ przede wszystkim 
zaś wypłynęła by na zielone sukno 
obrad międzynarodowych sprawa 
hezsporna, sprawa niesłychanie bole 
sna, mianowicie sprawa całego naro 
du słowiańskiego Serbów łużyckich, 
których odwieczna siedziba znajduje 
się na południowy wschód od Berli- 
na i ciągnie się od Frankfurtu nad 
Odrą do „przed ostatniej" granicy 
czechosłowackiej, 

Naród Serbów łużyckich otoczo 
ny morzem niemieckim i bezprzykła 
dnie uciskany przez administrację, 
pozostawiony jest dziś własnemu lo 
sowi. W okresie, kiedy Niemcy gło 
szą nazewnątrz ideę państwa rasowo 
etnicznego, kiedy prasa Trzeciej Rze 
szy, opierając się na kryteriach języ- 
ka i „rasy”, poświęca wiele uwagi 
koncepcji niepodległej narodowej 
„Ukrainy zjednoczonej”, wtedy u sie 
bie wewnątrz dążą metodami gwałtu 
do wykreślenia z żyjących całego ję- 
zyka serbo-łużyckiego i pragną wchło 
nąć piękną, bardzo wartościową (o- 

-. perując kryteriami antropologów -nie 
mieckich) niewątpliwie nordyczną 
misę słowiańską. 

fd Na całym obszarze etnograficz- 
nie łużyckim zamieszkuje obecnie 
o 130 tysięcy Serbów, w znacznej 
ierze już zniemczonych. Jednakże 

centrum tego obszaru, liczące kilka- 
dziesiąt tysięcy osób, mimo  wie- 
kowej niewoli niemieckiej zachowało 
nieskażoną mowę słowiańską i kultu 
rę przodków. Naród Serbów łużyc- 
Rich posiada dziś własną inteligencję, 
kształconą na uniwersytetach — ро!- 
skich i czechoslowackich, posiada bo 
gatą literaturę, doniedawna — pis- 
ma, organizacje kulturalne itp. Naj- 
ważniejsze zaś jest to, że posiada niez 
łomną wolę zachowania własnej kul 

  

  tury, przede wszystkim własnego 
pięknego języka i za najwyższy cel 
swoich marzeń nważa niepodległość 

" polityczną. 

Łużyce zostały dziś podzielone na 
dwie części: Dolne Łużyce i znaczna 
część Górnych należą administracyj- 
nie do Prus, pozostale zaš tereny do 
Saksonii. Język górnołużycki jest | 
bliższy czeskiemu, dolnołużycki — 
polskiemu. Lud sam nazywa siebie 
„Serbia“, a ziemie swoje „Lužyca“, 
Łużyce należały w XI wieku do Pol 
ski, w wi h zaś XIV—XVII do 
państwa czeskiego, a w dwóch nas- 
iępnych (od 1635 do 1815) były z nim 
jeszcze połączone związkiem prawna 
państwowym. Niemcy są więc tu świe 
ZEDO a Nie mają na Lužv 
cach ciągłej wielowiekowej 
państwowej. 
Niezwykle charakterystyczńiym ry 

sem „zaborczej* propagandy niemie 

  

tradycji 

BROTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

  

100 zł na PMS 
P. Mieczysław Bohdanowicz zamiast ży 

czeń noworocznych złożył 100 złotych na 
potrzeby Polskiej Macierzy Szkolnej. 

Zarząd Wojewódzki PMS tą drogą skła 
da ofiarodawcy serdeczne podziękowanie. 

  

ckiej jest fakt, że operuje ona przede 
wszystkim danymi z bardzo odległej 
przeszłości, z przeszłości prehistory 
cznej. Naprzykład ziemie polskie aż 
do Wisły są nazywane „odwiecznie 
giermańskimi ziemiami” na podsta- 
wie badań niemieckich prehistory- 
ków. 

Bezsporne fakty z dzisiejszej rze 
czywistości jak język i do pewnego 
stopnia kultura ludowa mówią dobit 
nie, że obecnie nprz. ziemie Łużyckie, 
znaczna część Śląska niemieckiego 
no i oczywiście Pomorze polskie, 
zamieszkałe jest przez bezspornych 
Słowian. Są więc te ziemie słowiań 
skie, jak były nimi w przeszłości da 
lekiej. Gdy się cofamy wgłąb wie 
ków niewątpliwe ślady kultury słowiań 
skiej występują coraz dalej na za- 
chód, coraz bliżej Berlina, aż wreszcie 
zatrzymują się koło Łaby (1). Nawe! 
prehistorycy niemieccy nie mogą za 
przeczyć, że Słowianie zajmowali w 
okresie wędrówki ludów (do VII w.) 
tak duży obszar dzisiejszych Nie- 
miec. 

Duma narodowa Niemca nie mo- 
że pogodzić się jednak z fak- 
tem odwiecznej słowiańskości „pod- 
berlińskich ziem. Cofa się więc jesz 
cze bardziej, w głąb wieków, szuka 
aż w okresie kamienia (kilka tysięcy 
lat temu) prakolebki pra-Germa- 
nów i zaczyna autorytatywnie nieraz 
w zdumiewająco — dowolny spo- 
sób określać wszystkie kultury, któ. 
re znajdowały się na ziemiach dzisiej 
szych Niemiec, znacznej części Pol- 
ski itd., jako kultury pragermańskie 
iub poprostu germańskie, 

W tak odległych czasach jak epo 
ka kamienia, epoka bronzu i począt 
ki epoki żelaza trudno jest określać 
wogóle, postępując ostrożnie, etnicz 
ną przynależność kultur. Dzisiejsze 
metody pozwalają wprawdzie na 
dość ścisłe wyodrębnianie i charakte 
rystykę poszczególnych kultur przed- 
historycznych (to jest z okresu, z któ 
rych nie mamy żadnych dokumen 
tów pisanych), lecz to co wyprawia 
dziś „propagandowa nauka* niemie 
cka urąga nieraz elementarnym za 

sadom krytycyzmu. 
Nauka niemiecka uważa więc zie 

mie Łużyczan i polskie aż po Wisłe 
za odwiecznie niemieckie na tej pod 
stawie, że 1500 lat temu te połaci zie 
mi znajdowały się w posiadaniu Ger 
manów, Taka jest. naukowa podstawa 
roszczeń. rewizjonistycznych współ 
czesnych Niemiec w stosunku do ziem 
słowiańskich. 

Niemcy uważają więc Łużyczan 
za Niemców, mówiących językiem 
łużyckim. Mówią, że są to Wendo- 
wie. Oczywiście nazwa ta jest mylna. 

Ostatnie niemieckie zarządzenia 
administracyjne zlikwidowały na Łu 
życach wszelkie przejawy zewnętrz- 
ne życia kulturalnego serbo-łużyczan. 
Organizacje kulturalne zostały rozwią 
zane; działacze narodowi, przede 
wszystkim zaś młodzież, znaleźli się 
w więzieniach albo uciekli do Polski 
i Czechosłowacji. Zawieszono 4 dzien 
niki. Skonfiskowano biblioteki, zbio 
ry muzyczne itd. itd. 

Wzburzone ideą narodową morze 
niemieckie pragnie całkowicie wchło 
nąć obcy sobie językiem, a wrogi uś 
wiadomieniem naród serbo-tužycki. 
Do pewnego stopnia serbo-łużyczanie 
obcy są Niemcom i pod względem ra 
sy. Rasiści niemieccy, głoszący wyż- 
szość rasy niemieckiej i dążący do za 
chowania jej czystości przy pomocy 
wprost drakońskich ustaw, wymie- 
rzonych przeciw Żydom, w sprawie 
serbo-łużyckiej nie mają zastrzeżeń 
Dlaczego? 

| 0d Administracji 
Poczynając od stycznia 1939 r. 

dla ułatwienia Naszym Wileń- 

  

skim Prenumeratorom regulo- 
wania należności za prenumera- 
tę wprowadzamy inowację — 
inkasowanie prenumeraty przez 
listonoszów pocztowych. W 
pierwszych dniach każdego mie- 
siąca będą zgłaszać się listono- 
sze poczłowi, przedstawiające do 
zapłacenia sumę należnej prenu.- 
meraty = doliczeniem częścio- 
wych opłat pocztowych w sumie 
15 gr. Na wpłacone sumy będą 
wydawali pokwitowania. 
Mamy nadzieję, że Nasi Pre- 

numeratorzy pozytywnie ocenią 
wprowadzenie przez nas tych 
udogodnień i nie utrudniając 
pracy funkcjonariuszów poczto 
wych będą płacili im całą należ 
ność przy pierwszym zgłoszeniu 
się po zapłatę. 

IECZUZWESIRUROZYKAARCI"TPCZKI WOZITZZNIĄ RTEARSTĄ 

  

Sprobójmy to wyjaśnić. 
Rasiści niemieccy twierdzą, że ra 

sa niemiecka to rasa nordyczna, wed 
ług nich najbardziej wartościowa, bo 
energiczna, odważna, władcza, pełna 
inicjatywy itd. Z drugiej zaś strony 
wiemy, że objektywne badania wyka 
zują największy procent eiCmentu 
nordycznego nie u Niemców lecz u 
Słowian — oczywiście, przede wszyst 
kim północnych (a więc Polaków, 
Białorusinów...). Nie ulega też wątpli 
wości, że te ziemie słowiańskie, które 
wchłonęły Niemcy, dały ich krwi spo 
rą domieszkę nordyczną. Nowy przy 
pływ krwi słowiańskiej, w tym wypad 
ku serbo-łużyckiej, uzupełni jedynie 
te wartościowe domieszki  słowiań- 
skie, które już istnieją w „rasie nie- 
mieckiej“, 

W Polsce działa Towarzystwo 
Przyjaciół Serbo - Łużyczan z siedzi 
bą w Warszawie, Katowicach i Poz 
naniu oraz z „wydziałem serbo - łu- 
życkim* w. Krakowie. Towarzystwo 
to wydaje książki poświęcone ginące 
mu narodowi słowiańskiemu. 

Słowiańskość Łużyc tonie w mo- 
rza niemieckim. Czy utonie bezpow 
rotnie? Jan Skok, poeta współczes- 
nych Łużyc woła: 
..... Czyliž nie ma w was 
Serca, duszy, oczu, coby się zwróciły, 
Kędy w morzu garść się skazańców 

szamoce?“ 
wróg odwieczny Słowiań- 

stwa nas nęka. 
Na kolanach błaga serbska ziemia 

cała: 
O, Słowianie świata, litości nad 

nami 
Włod. 

„Bracia, 

Je 

  

Piszą do nas z okolicu Onsv 
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W pobliżu Sao Paolo w Brazylii znajdu 

je się osada Butantan; istnieje tam najwięk 

sza na Świecie ferma wężowa, gdzie hoduje 

sie jadowite węże dla celów naukowych i 

teczniczych. 

Zastosowanie jadu wężowego dla celów 
terapeutycznych zawdzięcza się przypadko 
wi podobnie, jak wiele innych zdobyczy nau 
kowych. W roku 1900 pewien lekarz w jed 
nym z lepresoriów zastrzyknął morfinę trę 
dowatemu, ukąszonemu przez jadowitego 
węża, chcąc mu oszczędzić cierpień, które 
аК czy inaczej zakończyłyby się śmiercią 
chorego. Tymczasem okazało się, że ukąszo 
ny przez węża trędowaty nie tylko pozostał 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

   

    

  
  

  

Wybory bez wyboru 
Od paru tygodni odbywały się przy- 

gotowania do wyborów rad gromadzkich, 
a obecnie same wybory. Ciekawy uderza 
jednak fakt, że w niektórych gromadach | 
wybory idą niewłaściwym torem. Tak np. 
w gminie opeskiej pow. brasławskiego 
używano różnych sposobów, by nie do- 
puścić drugich list z kandydatami na rad. 
nych gromadzkich. Największą obecnie 
figurą. w niektórych gromadach jest soł- 
tys. Taki sobie sołłys wypowiada głoś 
no, że „nam nauczycieli na radach nie 

' potrzeba, niech oni pilnują swoich spraw”, 
Z czyjego polecenia te słowa. sołłys wy- 
powiadał, czy z polecenia pana wójła? 
Czy od siebie? 

Według przepisów wyborczych do rad 
gromadzkich — kandydatów na radnych 
gromadzkich wystawiają wyborcy — tym- 
czasem sołłysi wystawiali takich kandy- 
datėw sami bez zgody tychże i bez po- 
rozumienie się z wyborcami. O listach 
kandydatów na radnych fułejsza ludność 
dowiedziała się po fakcie. Dopiero póź- 
niej — sołtysi zbierali oświadczenia od 
kandydatów na radnych, którzy dowia- 
dywali się o swej kandydaturze ze zdzi- 
wieniem. Kto ustalił zgóry kandydatów 
na radnych, prawdopodobnie się wyjaśni. 
W. każdym razie na takich listach kandy- 
daci na radnych byli wciągani najczęściej 
analfabeci, a na zastępców umiejący czy- 
tać i pisać! — Czy nie musiałoby być od- 
wrołnie?| Jaki jest w tym cel? 

Pełnomocnikiem kandydatów miał być 
człowiek wybrany przez wyborców, tym- 
czasem pełnomocnikami byli sołtysi — 
przez kogo wyznaczeni?!|! — Prawdopo- 
dobnie przez gminę, a nie przez wybor- 
ców. Gdy o tych sprawach dowiedzieli się 
ludzie dobrze wyślący, postanowili wy- 
stawić drugie listy kandydatów, aby do- 
szło do głosowania i wybrać takich ludzi, 

" chcą, nie zaś takich, którzy 
byli wyznaczeni zgóry przez „nieznane 
czynniki”. Tymczasem zaczęto robić trud. 
ności, wszystko frzymano w tajemnicy, by 
drugich list niebyło? Spotkało się ło z 

wielkim oburzeniem tutejszej ludności. 
Nie chcąc zajmować dużo czasu czy- 

telnikom, chciałbym te sprawy ująć w 
pytania i od odpowiednich czynników о- 
trzymać odpowiedź. 

1) Kło zgóry ustalił kandydatów na 
radnych? 

2) Dlaczego jako kandydatów. na rad 
nych brano analfabetów, a na zastępców 
— umiejących czyłać i pisać? . ; 

3) Dlaczego odpowiednie czynniki ba- 
| ły się drugich list i robiły trudności? 

na radnych robiono to w tajemnicy? 

5) Dlaczego Zarząd Gminy nie wy- 
jaśnił przez sołłysów w jaki sposób mają 
się odbywać wybory na radnych? (lud- 
ność była nieuświadomiona). 

6) Czy sołłys Magryn wypowiadając 
słowa (nie robiąc żadnej tajemnicy, bo 
w innych miejscach to samo powtórzył) 
„nam nauczycieli nie potrzeba, niech pil- 
nują swoich spraw" — wypowiadał to 
z czyjegoś polecenia, czy od siebie? 

Obywatel z Opsy. 
ISI susza       WORTH ETZ 

W ciągu 24 godzin będziesz 
niepalącym 

Za pomocą opatentowa- 
A \ nego wiecznego papierosa 

„Nargilo" można w sposób 

łatwy i przyjemny odzwy 

czaić się od zgubnego wpły 

wu nikotyny i zapobiec 

wszelkim chorobom, które 
palaczowi zagrażają. „Nargilo” daje zado- 
wolenie moralne i fizyczne, krzepi nadwąt- 
lone zdrowie. „Nargilo* wykonany jest este- 
tycznie i służyć może dużo lat. Posiadamy 
dużo listów dziękczynnych i uznań od le- 
karzy. Pamiętajcie, że zdrowie to skarb 
nieoceniony, Zamówcie zaraz. Cena zł. 2.45, 

`2 sztuki zł. 4.50. Wys. za zaliczeniem pocz- 

towym w futerale wraz z broszurą i spo 
sobem użycia. Adres: „Strzala“ Warszawa I   skr. 386/RW. 

СМО WA OZONPORIEW OCZNA PTE 

od 1 zł do 100.006 zł 
od osób .prywatnych, firm lub od instytucyj — przuyjimeje 

Chrzešcijaūski Bank Spėždzielczy 
na Antokolu 

4 płaci solidne oprocentowamie. 
Bank przyjmuje i wypłaca wkłady rano od g. 9—1'/ i wiecz. od 5—7 

Wilno, Mickiewicza 1, domy własne. 

Konto P. K. O. 700.137. 

  

4) Dlaczego usłałając listy kandydatów ! 
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Leczenie jadem wężowym 
przy życiu lecz nawet zanikły u niego pew 

ne charakterystyczne objawy strasznej cho 

roby, na jaką cierpiał. 

Ten fakt nasunął myśl zastosowania ja 

du wężowego przy objawach trądu i od tej 

chwili poczęto dokonywać próby nad wyna 
lezieniem odpowiednich szczepionek. 

Jednocześnie w Paryżu i Wiedniu bada- 

no działanie jadu wężowego w przypadkach 
raka i wiądu rdzeniowego (tabesu). Do m- 
stytutu Butantan codziennie sprowadza się 
węże ze wszystkich stron świata. Transport 

odbywa się samolotami, ze względu na poś 

piech. Najwięcej okazów sprowadza się z 
Indii Wschodnich, Afryki i Australii. Insty- 
tut w Butantan znajduje się pod zarządem 
międzynarodowym, aczkolwiek oficjalnie na 
leży do rządu brazylijskiego. 

Węże sprowadzane do Instytutu są odra 

zu segregowane według gatunków i umiesz 
czane bądź w terariach, bądź też na otwar 
tej przestrzeni, gdzie wsięp jest dozwolony | 

jedynie ograniczonej iłości osób z pośród 

personelu instytutu. Niektóre gatunki węży 

są hodowane w ten sposób, że badania nau 
kowe przeprowadza się na kilku pokole- 

niach. Węża mają troskliwą opiekę i nie 

które ich gatunki bardzo dobrze rozmnaża 
ją się w niewoli. Nie brak jednak i takich, 
które szybko giną. Dlatego też koszt wypro 
drukowania szczepionki wężowej dochędzł 
nie raz do zawrotnych sum; atk. np. gram ja 
du kobry. królewskiej, jednego z najbardziej 
jadowitych wężów azjatyckich, osiąga cenę 
prawie dwustu dolarów=a dawki, stosowa 
ne w terapii wężowej, nie przekraczają dzie 
siątej części grama. Om. 

  

DLA KASZŁĄTYCH | OSŁARIONYCH 
LELIW KAPMEFELKI 

EKSTRAKT 

| Kurs przewodników | 
po Wilnie 

Termin zapisów na Kurs Przewodników 

po Wilnie, organizowany przez Związek Pro 

pagandy Turystycznej upływa z dmiem 14 

stycznia 1939 roku. Kurs będzie trwał od po 

łowy stycznia do połowy lutego 1939 roku 

Warunkiem wstępu jest: średnie wykształ. 
cenie i wpłata wpisowego (który jest zara- 
zem opłatą za cały Kurs) w wysokości $ 

złotych. 

Pożądani są: bezrobotni urzędnicy, nau 
czyciele, studenci oraz osoby posiadające ję 
zyki obce. 

Wycieczki narciarskie 
Zima już jest w pełni. Tegoroczne warun 

ki śnieżne rokują wiele przyjemnych godzin 

na wycieczkach narciarskich. Ale nie wszy 

scy zmiany tereny podwileńskie. Z pomocą 

nam więc przyjdą tak jak i w latach ubieg 

tych popularne, niedzielne wyprawy narcinr 

skie ph. „Wszyscy na narty po zdrowie i 

rozrywkę". Wycieczki te organizowane przez 

ZPT pod przewodnictwem fachowych i zna . 

nych w Wilnie narciarzy, mają właśnie us 
celu pokazania szerszemu ogółowi piękno 
wileńskiego krajobrazu w zimie i rozmaitość 
terenów narciarskich. Pierwsza taka wycie 
czka w tym sezonie zimowym odbędzie się 
8 stycznia. 

  c 

  

Współczesny „Meyerling* w Nieświeżu 
Przyczyna zamachu samobójczego lokaja i pokojówki 

w radziwiłłowskim zamku 
Nie przebrzmiały jeszcze echa po | zw. „służba* zamkowa znajdowała 

żaru na zamku radziwiłłowskim w 
Nieświeżu, a stał się on znów tere- 
nem tragicznego wypadku, któzego 
ofiarą padło dwoje młodych ludzi. 
Dwudziestoletni młody lokaj zamko 
wy Lucjan Rytwiński oraz pokojów: 
ka Jadwiga Rymaszewska zapałali ku 
sobie miłością, projektując w najbliż 
szym czasie pobrać się. 

Administrator zamku, niejaki Ba 
ranowski, niechętnym okiem pafrzył 
na tych dwoje, nie dwuznacznie szy- 
kanując ich. W czasie świąt, kiedy t. 

| się przy stole, — zjawił się Baranow 
ski i oświadczył ostentacyjnie Ryt- 
wińskiemu i Rymaszewskiej, że zwał 
nia ich z pracy, ieśli nie zerwą stosun 
ku, jaki ich łączył. Również niejaka 
Kamionkowa, starsza kucharka i Ćwir 
kowa, żona rachmistrza, były nieprze 
jednanymi przeciwnikami Rymaszew 

skiej. ' 
W obronie narzeczonej stanął 

Rytwiński i został przez Baranow- 
skiego SPOLICZKOWANY  Skrzyw- 
dzony moralnie i materialnie, dopro 

wadzony do rozpaczy udał się z na. 
rzeczoną do jednego z pokoi, gdzie 
popełnili za wspólną zgodą zamach 
samobójczy, strzelając do siebie z pi 

! stoletu „Nagan*. Oboje postrzelili się 
w okolicę serca, kule przebiły płuca 
na wylot. W stanie beznadziejnym 
przewieziono ich do szpitala. 

Pozostawione przez samobójców 
3 listy wyjaśnią zapewne całkowicie 
przyczyny ich kroku. Stosunki mię 
dzy służbą zamkową a „przełożony: 
mi* wymagają ściślejszego omówie- 
nia Zdzisław Imbor.



k „Arudnienia ich w samorzadzie terytorial- 

  

Szkoła za 6 tys. zł. 
Budowana są u nas prawie w każdej 

gminie szkoły pomniki im. Marszałka Pił. 
sudskiego.  Bezwątpienia jest te pomysł 
szczęśliwy i najlepsza forma ufrwalenia 
pamięci Wielkiego Wodza. Szkoły takie 
muszą ze względu na samo założenie być 
wzorowymi budynkami szkolnymi, to też 
koszt ich jest nie mały. | 

Trudno przypuścić, by cały nasz ubo- 
pi kraj mógł być pokryty siecią takich 

. szkół. Potrzebne nam są szkoły i miesz- 
kania nauczycielskie zwykłe, tania na ja- 
kie w rzeczywistości nas słać. Wiemy do- 
brze jak przeciążone są nasze, budżety 
gminne i jakie mamy trudności ze zdo- 
bywaniem środków na najważniejsze na- 
sze poczynania. 

|. A jednak przy (wytrwałości, energii | 
dobrej woli dużo można zrobić, Chcę łu. 
taj podać przykład jak na Polesiu w za- 
padłej biednej niescalonej wiosce pow- 

Przedstawia szkołę załączone foło- 
grafie. Wymiar szkoły 30x12 metrów, a 
kabatura około 1.700 mir *, sal lekcyj- 
nych 5, kancelaria i mieszkanie kierowni-- 
ka. Wydatki gołówkowe wyniosły wraz - 
żŁ ołynkowaniem i malowaniem 6.000 zł, 

" nie licząc ofiarowanego budulca i wydo- 
ToP —————————————-———— 

Bezrobotni pracownicy umysłowi 
— -—^ mogą znaleźć zatrudnienie w-zarządach gminnych | 

"Wkroczyliśmy w okres szczególnego - 
nasilenia bezrobocia. Jak wykazują os- 
łatnie statystyki, samo Wilno liczy już po 
nad 10.000 bezrobotnych, w tym bardzo 

„pokaźny procent pracowników umysło- 
wych. Jeżeli chodzi o tych osłatnich — w 
pewnych kołach wysuwany jest projekt 
częściowego rozładowania bezrobocia 
pracowników umysłowych za pomocą za- 

nym, a w szczególności w zarządach gmin 
nych. Trzeba to nadmienić, że zarządy 
gminne w okresie największego nasilenia 
bezrobocia w miastach (od grudnia do 

"maja) mają zazwyczaj najwięcej pracy. 
Przy normalnej obsadzie personelu efato. 
wego nie mogą sobie dać rady i chętnie 
by przyjęli na ten okres pracowników do- 
datkowych. Brak tych pracowników po- 

woduje, że mimo nadliczbowej pracy per 
sonelu etatowego, tworzą się olbrzymie 

słała szkoła nie wiele różniąca się od 
szkoły — pomnika pod względem po- 
mieszczenia, ciepła i światła, ale... bardzo 
różniące się ceną. 

We wsi Bondakówka, pow. pińskiago 
w roku 1934 miejscowy kierownik szkoły 
p. Tadeusz Kalaman spowodował uchwa- 
łę gromady wsi o przystąpienie do bu- 
dowy szkoły własnymi siłami. Środków na 
razie nie było żadnych, Gromada dała 
419 zł gotówką, plac i bezpłatną pracę 
nie fachową. Wileński Bank Ziemski 
właściciel sąsiedniego majątku ofiarował 
budulec w ilości około 200 m*. 

Z chwilą przystąpienia do roboty 
pewne subwencje udało się wykolatač 
z gminy, która w budżecie pierwotnie na 
ten cel nic nie miała, ostatecznie po czte 
roletnich wysiłkach szkoła została skoń- 
сгопа i już obecnie prowadzona jest na-   

  

  zaległości, które powodują dla samorzą- 

Zaki 

OGIEŃ — GRAD — 

* * * 

  

   POMYŚL 0 PRZYSZŁOŚCI 
° _ ВН ЗА 

[POWSZECHNEGO 

UBEZPIECZEŃ 
WWZAJEMNYCH 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI — KRADZIEŻ =AUTOCASCO 
Zgłoszenia przyjmują Oddziały (Inspektoraty) 

we wszystkich większych miastach 

uka. 

bytej pracy gromady, 
Szkoła taka kosztuje przeciętnie ta- 

niej niż szkoła — pomnik. Pominęliśmy 
jednak wartość energii ludzkiej i pracy 
ideowej, a to na gotówkę z trudnością da- 
się przeliczyć. 

KS. 

du powažne straly finansowe. 

Gminy oceniając wytworzoną sytuację 
czyniły już na własną rękę próby załrud- 
niania pracowników umysłowych za wy- 
nagrodzeniem 60—70 „złotych miesięcznie 
plus mieszkanie, šwialto i opał. Niestety, 
z różnych względów gminy spotxały się 
z zawodem. 

Nie ma wątpliwości, że w całym wo- 
jewództwie wileńskim w gminach na „ok- 
res bezrobocia" znajdzie pracę 100 
osób, co Wilnu przyniosłoby dość pokaź- 
ną ulgę. Dobrze więc byłoby, żeby spra 
wa ła pokierowana byłaby za pośrednici.. | 
wem Wojewėdzkiego Komitetu Pomocy | 
Bezrobotnym, Urzędu Wojewódzkiego 
i Wydziałów Powiałowych. A wówczas 
akcja ła da napewno dobre wyniki i za- 
dowoli z jednej strony gminy, z drugiej 
zaś strony bezrobofnych pracowników 
umysłowych. 
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ROZRYWKI 
Zadanie matematyczne 2 punkty. 

Ojciec kupił swojemu synkowi, Jasio- 
wi sześcienną:.paczkę klocków, z których 
każdy ważył po 10 gramów, Jasio, po 
otrzymaniu prezentu, ułożył je na stole 
w kwadrat, Ile było klocków, skoro pacz- 
ka ważyła mniej niż kilogram?... 

Ikcebok. 

'Arytmograf 3 punkty. 
64,30 4,5,6 

Wyrazy pomocnicze: 

1, 9, 1, 4,8 — ręka bez dłoni. 
5, 2 6,7-== opad, 

Z. teki pesymisty 6 punktėw. 
Czy to będzie Wspak-drugi — wspak- 

trzeci czy Michał, gdy w nim siedzi duch 
pierwszy—trzeci, gdy jest głupi, — na 
porządek w tym świecie będzie (pardon!) 
kichał, choć wie, że się i na nim kiedyś 
chaos skupi. 

Dla jego rozumowań krótka druga— 
czwarta: byle kałdun zapełnić, mieć na 
grzbiecie futrov'A; że zmienić się może 
świata pierwsza-ctwarta, o: fym niech 
sobie myślą jego dzieci jułtol 

Dziadek z Bakszty. 

"REBUSIK 2 punkty 

  

Rozwiązanie konkursu listopadowego. 

Podział orzechów. W koszyku było 
127 orzechów. 

Wesoły człowiek. Miał na początku 
9.375 zł i dopożyczył 30.625 zł. 

Parowce i tratwy. Tratwa będzie pły- 
nąć 12 dni. 

Trudny podział pieniędzy. Otrzymanie 
50 gr. stróże podzielili w. ten sposób iż 
pierwszy, który miał 200 gr, kaszy otrzymał 
10 gr., drugi, który miał 300 gr otrzymał 
40 gr. ; 

Dowėd. Ogėlna ilošė kaszy 500 gr przy 
padła do podziału pomiędzy 3 osoby. 

Na każdą osobę przypadło po 166%, 

. : ® " е 

Z teki policyjnej | 
55 letni Josiel Spis (Subocz 94) wsku- 

tek spłoszenia się konia spadł z: wozu, 
doznając ogólnych obrażeń całgi | 
k przewiozło go do szpi- 

Władysław Reginer (Świronek 11) pod- 
czas kłótni z żoną, będąc w słanie nie- 
trzeźwym, usiłował odebrać sobie życie, 
wbijając nóż w klatkę piersiową, 

Wezwany lekarz pogotowia udzielił 
desperatowi pierwszej pomocy. 

Stanisława Rakowska (Sapieżyńska 7) 
zameldowała, iż Józef Wołejszo (Nowo- 
popławska 12) skradł na jej szkodę 98 zł 
gotówką oraz zegarek damski i pierścio-     * * * 

    

nek warłości 116 zł, po czym wyjechał 
do Grodna. 

7, 4,8,2, 5, 6, 1, 9. 

2 

2 

STOLAR 
BUDOWLANE 
DYKTY, POSADZKI, OPAŁ 

produkcji 

asów Państwowych 
IRAK. TOTARÓWY 

L epp 
STANDARYZOWANE WYMIARY-DOKŁADNE SORTOWANIE 
STARANNA KONSERWACJA - KLASYFIKACJA JAKOŚCI 

zabezpieczają nabywcę prżed błędną kalkulacją | stratami 
Sprzedaż: 

»PAGED« POLSKA A6ENCJA DRZEWMA $p.z0.0. 
Centrała: Gdynia, ul. Świętojańska 44. tel. 19-16 

Delegatura w Wilnie: Mała Pohułanką 8, tel. 27-00. 
MAGECANKAŁ, 

LSP 
LEJ 
[LGP] 

MATERIAŁY 

SKIE 
SZORSTKIE 
ISTRUGANE 

      

х LŽ STREET SIA sia EO SIT PATRIOT TS 

UMYSŁOWE 
(Konkurs grudniowy) 

gr. Z tego wynika iż pierwszy ślróż od. 
stąpił przybyłemu 200—167*/, — 32Ч, 
gr. 

Drugi zaš 300—167*/, = 132V, czyli 
Odstąpił cztery razy więcej od pierwsze- 
go. Dlatego dostał 40 gr. 

Szarada Ankara, 

KWADRATY MAGICZNE. 

1) Krem, ropa, epos, masa. 
2) Runo, urok, nora, okaz. 

PRZESTAWIANKA. 
Kurjer Wilenski staje się coraz po- 

czyłniejszą gazeła Ziem Wschodnich, po- 
daje. bezstronnie. oświetlone wiadomości 
całego świata. 

Zadanie lit. Jeannette Macdonalde. 
Wizytówka —' Sekwestrafor podał 

kowy. 

Szarada — Kurytyba. 

ZADANIE MATEMATYCZNE 

Kul bilardowych było 23% — 529, 
1+4 49 4-16 4 25 4- 36 + 49 

+ 64 + 81 + 100 + 144 — 529. 
(Jakkolwiek p. Karlicki nie miał słusz- 

ności jednak jego wywody bardzo cie- 
kawe). 

o... 
Kierownik działu prosi p. Kobeckiego 

o współpracę, dziękując za dotychczas 
nadesłane zadania. 

Wszystkim rozrywkowiczom życzymy 
szczęśliwego i radosnego Nowego Roku 
i przypominamy wślad za „Ikcebokiem” 
o nadsyłanie zadań na konkurs autorski. 

Rozwiązanie można nadsyłać do. dnia 
10 stycznia br. z całego konkursu grud- 
niowego, 

W tych dniach odszedł z Gdyni do 
Japonii statek, wiozący  kilkuwagonowy 
transporł włókna lnianego na Daleki 
Wschód. 

Włókno to zostało zakupione na tere-   nie ziem północno-wschodnich, przy tym 
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Gielda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie | 

z dnia 31 grudnia 1938 r. 

Ceny za towar średniej handlowej ja 

<ożcl, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
malnej taryfie przewozowej (lan za 1000 kg 
'-€0 wag. st. zał.) Ziemiopłody — w ładun 
xach wagonowych, mąka 1 otręby—w mniej- 
szych ilościach, W złotych: 
Туйёо TI stand. 696 g/l 1450 15.— 

® п э 670 , 14.— 14.50 

Pszenica I „ 748 „ 20.50 21.— 

e. 796, 18,5: 19.— 
Jęczmień I » 678/673, (kasz.) — — 

° н е 649 , „ 15— 1550 

„ II , 620,5, (past) 14.50 15.— 
Owies 1 „ 468 , 1450 15— 

- п „ 445 ‚ 13.25 14.— 

Oryka « 630.4 17.75 

» „› 610 . 1725" 

Mąka žytnia gal. 1 0—30% — 30— 
э ‘ „ I 0—55% 27 — 

ad a П 0650 modA IZ 
. „ razowa do 950, 20.25 21.25 

Mąka pszen. gat, I 0—50% 37— 38— 
° ° e. I-A 0—65% 3550 36.50 

° " „ II 50—60% 30,— 30.75), 

” Р » П.А 50—65% — = 
» » „. Ш 65—70% 1875 194 ! 

» ож раз'емпа ‚ 15— 15.50 | 
» zlemniaczana „Superlor* 3350 34.— 
° * „Prima“ 32.— 32.50 / | 

Otręby żytnie przem stand. 9.50 10.— 4 
Otręby pszen. śred. przem.stand. 10.50. 11 — 
Wyka 17.— 174 

Łubin niebieski 9.25 9.75 3 
Siemię Iniane b. 90% f-co w, 9.7. 48.50 49.50 

Len trzepany Wołożyn 1600.— 1640— | 
Р э„  Horodziej 1890.— 1930.— | 
$ + Traby 1€00.— 1640.— 
° 2 Miory 1280.— 1320.— — 

Len czesany Horodziej 2160.— 2200.—   
PIERWSZA 

WILEŃSKA HURTOWNIA W ŁÓKIENNICZA 
Kuzców i Przemysłowców Chrześcijan 

w WILNIE 
ul. Bazyliańska Wr 2, telefom 25-20, 

rozpoczyna z dniem 3 stycznia 1939 r. 
sprzedaż hurtową materiałów wełnianych 
bawełnianych, kortów, drelichów, płócien, 
flaneli i baji, po cenach konkurencyjnych. 

Korzystna okazja dla zaopatrywania się P. T. Odblorcėw 
na. prowincji. ) 

……—….…._..‹-Ё 

Pierwszy transport wileńskiego Inu | 
odszedł do Japonii 

szą 

Kądziel horodziejska 1560,— 

   
należy zaznaczyć, że jest to pierwszy tran 
sporł Inu skierowany do Japonii. 

Kompetentne czynniki lniarskie sądzą, | 
że pojemny rynek japoński da się w przy 
szłości całkowicie pozyskać dla ek. 
wileńskiego Inu. 

= Л



  

   

   
       

   

    

   

   

    

       

  

     
   
      
    
  

  

  

MONTOWANE w. ZAKŁADACH LIEPOP, RAU' 
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'W SPRZEDAŻY—STYCZEŃ 1939 

% ulepszone hamulce hydrauliczne 

yz ulepszone niezależne zawieszenie; 

4 ułatwiona zmiana biegów; 
+ 

A dlužsze i skosie wnętrze wozu; 

X nowa, piękna opiywowa linia. 

*) w modelach De Luxe 

LOEWENSTEIN S. A., WARSZAWA, LICENCJA GENERAL M 
ZARY LSL NU ВЛО 

    
   

  

   
      
     

        
  

% niezawodny, górnozaworowy, 6-cio cylindrowy з 
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Antysemityzmy: włoski i niemiecki 
mrÓźżmiqą sie pod względem gospodarczym 
/Niedawno doniosły pisma o dekre- 

h rządu włoskiego, na mocy któ- 
Żydzj nie mogą w królestwie 

talii posiadać dóbr nieruchomych 
tak w miastach jak i na wsi. 

Dobra te mają przejść na włas- 
ność t. zw. I. R. S., czyli Instytutu 
Odbudowy Przemysłowej, który wza- 
mian za to b. właścicielom doręczy 
imienne obligacje mające przynosić 

) pewien określony procent od sum na 
które opiewać będą. Obligacje te bę 

dą wyjęte spod obrotu giełdowego tj 
nię będzie ich właściciel mógł nimi 
rozporządzać według swego uznania 

Wiele osób widzi w tym tylko zwy 
kły przejaw antysemityzmu i uważa 
że zasadniczo jest to jednym z tych 
aktów, które zmierzają, podobnie zre 
sztą jak w Niemczech do usunięcia 
Żydów poza obręb życia gospodarcze 
go kraju a co za tym idzie i do spro 
wadzenia wpływów ich na życie całe 
60 półwyspu apenińskiego do mini 
mum. 

; Jest to mniemanie z gruntu błęd 
ne. Nie przeczę, że wpływy żydow- 
skie w ten sposób we Włoszech zma- 
leją znacznie, ale nie to było myślą 
przewodnią W. Rady Faszyzmu, gdy 

į na niej odnośne postanowie 
nia. 

Zwróćmy uwagę na inny fakt. — 
Oto niedawno bo zaledwie przed trze 
ma tygodniami została utworzona 
przy włoskim ministerstwie spraw za 
tranicznych specjalna komisja, ma- 
jąca na celu zorganizowanie reemi- 

acji rzesz wychodźców włoskich.   

tak z krajów europejskich a przede 
wszystkim Francji jak i z za mórz, 

Powie ktoś, że jedno z drugim nie 
ma nic wspólnego, że pierwsze zarzą 
dzenie jest dalszym krokim na dro- 
dze do ostatecznego złamania wpły- 
wów żydowsko-masońskich we Wło 
szech, tych wpływów, z którymi od 
tak dawna walczy faszyzm, będący 
w gruncie rzeczy wyrazicielem idei 
„organizowaneg6 nacodu, która znaj 
duje pełnię urzeczywistnienia w pań 
stwie, drugie zaś ma na eelu przed: 
wszystkim wzmocnienie potencjału 
domograficznego a zatem ; wojskowe 
go ltalii, że jest ono również podykt 
wane troską o przyśpieszenie momei 

tu, kiedy imperium kolonialne Włoch 
zacznie brać udział aktywny w życiu 
gospodarczym Ojczyzny, że wreszcie 

chodzi o to,aby zapobiec dalszemu. 
wynarodawianiu się rzesz wychodź 
ców italskich na obczyźnie i o zalud- 
nienie nimi olbraymich połaci uro 
dzajnych ziem afrykańskich, 

Słusznie, te myśli odgrywały bez 
'przecznie wielką rola w decyzji przy 
ciągnięcia z powrotem na ziemie wło 
skie czy to w Europie, czy to po za 
jej granicami emigrantów włoskich. 

Ale to nie wszystko! Ażeby móc 
turzeczywistnić ten projekt nowej węd 
rówki setek tysięcy ludzi, aby móc 
zorganizować reemigrację, ująć fa 
lę jej w jakieś łożysko, bez czego sta 
łaby się ona tylko źródłem zamiesza 
nia i słaboścj wewnętrznej kraju — 
trzeba dla powraca "cych przygoto- 
wać zawczasu warsztaty pracy. 

į 
  

Dlatego też, choć dziwnym to się 
może wydać wywłaszczenie Żydów 
zresztą za odpowiednią zapłatą jest 
kosekwencją decyzji przywołania do 
Italii rzesz wychodźców włoskich. I 
nic w tym nie zmieni fakt, że pierw 
szy dekret został opublikowany wcze 
„niej od drugiego. 

Bo przecież L. R. I., które stanie 
się właścicielem nieruchomości i dóbr 
należących do Żydów we Włoszech, 
a posiadających wartość około 5 mi 
iardów lirów włoskich, ani nie bę- 
lzie chciało, ani nie będzie mogło ni- 
mi zarządzać, Zresztą to nie należy 
lo jego zadań, Ale z chwilą gdy staną 
ję one jego własnością, będzie mu 
siał obejrzeć się za nabywcą. 

Takim nabyweą zaś nie może stać 
"ię rynek wewnętrzny Italii i nie moż 
ua go nawet na nim poszukiwać, 
dyż jest on w tej chwili zbyt wyczer 

pany finansowo przez kilka emisyj 
pożyczek państwowych w ostatnich 
latach. Może więc nim się stać tylko 
Włoch stale przebywający za granicą. 
Ten Włoch oszczędny i przedsiębior 
czy, który na wychodźtwie dorobił się 
niejednokrotnie wiełkich fortun. 

I oto z chwilą powrotu do kraju 

  

Sekrearz gminy howeźnłańskiej pow. 

nieświeskiego Sopoćko Włodzimierz, ja- 
dąc drogą Siejłowicze — Howezna zau- 
ważył klika wilków biegnących za dzieć- 
mi, wracającymi ze szkoły. Widząc nie- 

  

emigrantów i sprowadzenia ieh 052- 
czędności znajdą oni gotowy warsztat 
pracy, a jeśli ktoś woli—gotową loka 
tę kapitału w postaci nieruchomości, 
które z rąk żydowskich przejdą na 
własność I. R, I. A lokata ta, wobee 
szybkiego tempa uprzemysławiania 
się półwyspu apenińskiego nie będzie 
zaiste należała do najgorszych ani 
do najmniej zyskownych. 

Bo zresztą jest rzeczą oczywistą, 
że emigrant, znajdujący się na dro- 
dze do t. zw. dorabiania się mająt- 
ku, nie rzuci wszystkiego na raz, a- 
by w Italii zaczynać dopiero na no- 
wo, wrócą albo już bogaci, albo ci, 
którym na wyehodžtwie jeszcze się 
nie poszczęściło. Ale ci ostatni mu- 
szą we Włoszech czy też w koloniach 
włoskich znaleźć warsztaty pracy już 
gotowe. I tu jest drugi zasadniczy 
moment operacji, przejęcia na włas- 
ność nieruchomości po-żydowskich. 

Emigrant powracający i nabywa- 
jący te nieruchomośej płacić będzie 
za nie w gotówce, w obcej walucie, 
dolarach, funtach szterlingów, fran- 
kach. Państwo włoskie zyska zatem 
po pierwsze walutę zagraniczną, tak 
mu dzisiaj potrzebną, a.po wtóre ca- 

Wilki chciały urządz połowan.e na dzieci 
bezpieczeństwo, grożące dzieciom, So- 
poćko polecił furmanowi załszymać ko- 
nie i oddał 5 stazałów z rewolweru. Spło 
szyło to wilków, które zbiegły do lasu.   

ła operacja skupu nieruchomości, 
sprowadza się w gruncie rzeczy do 
emisji ze strony I. R. 1. obligacji, któ 
re zostają pokryte przez reemigran- 
tów lokujących swe kapitały w nieru 
chomościach pożydowskich, a sumy, 
które w ten sposób znajdą się w dys- 
pozycji I. R. I. a pośrednio państwa 
zostaną obrócone ma tworzenie no- 
wych warsztatów pracy w koloniach 
włoskich, dla tych, co powracając z 
wychodźtwa przynoszą ze sobą tylko 
kapitał własnych rąk. 

Ale na tym nie kończy się jeszcze 
zarobek Italii. Nic tak nie-przywiązu 
je człowieka do jakiegoś kraju, jak 
posiadanie w nim nieruchomości, to 
też reemigranci, (mowa tu naturalnie 
tyłko o bogatych) z chwilą gdy staną 
się właścicielami domów, fabryk ł 
majątków we Włoszech, będą starali 
się podnieść ich wartość j rentowność 
i będą lokowali w nich jeszcze nowe 
kapitały i oszczędności, powiększając 
w ten sposób ; dobrobyt i uprzemysło 
wienie i co zatem idzie poziom życia 
w Italii. 

Jasne jest więc, że zarządzenia 
przeciwżydowskie we Włoszech i w 
Niemczech różnią się nie tyle charak 
lerem swym, ile przede wszystkim 
celem w Rzeszy Niemieckiej mają one 
cel zasadniczo społeczno-polityczny— 
w Iłalii społeczno-gospodarczy. W. 
Niemczech są one obliczone na złama 
nie finansowe wpływów żydowskich, 
— we Włoszech na wzmożenie gospo 
darcze państwa. 

Dr Zygmunt Rzewnicki. 

 



    

  

STYCZEN Dziś: NOWY ROK 1939 

1 Jutko: Makarego Op. 

Wschód słońca — g. 7 m. 45 
Niedziela Zachód słońca — g. 3 m. 00 

KRONIKA HISTORYCZNA: 

1467. Urodziny 7:19munła | Starego. 
1683. Wejście w życie Kalen I. Gregorį. 
1771. Wojska rosyjskie atakują Jasną 

Górę. ‚ 
1803. Wysłanie legionistów na San 

Domingo. 
1917. Zamordowanie Rasputina, 

PRZYSLOWIA LUDOWE: 

Nowy Rok pogodny 
Będzie zbiór dorodny. 

ROZMAITOŚCI: 

Najwyższym budynkiem Warszawy jesł 
16-piętrowy gmach Tow. Ubezp. „Pruden. 
lial" wysokości 60 metrów, przy placu 

Napoleona. Sy: 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie » dn. 31.XIL. 1938 r. 

Ciśnienie 754 
Temperałura średnia — 6 
Temperatura najwyższa — 5 
Temperatura najniższa — 9 
Opad 0,1 
Wiair: połudn-wschodni 
Tendencja barom.: spadek 
Uwagi: pochmurno, wieczorem śnieg. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. | 
Dziś w nocy dyżurują następujące 

apteki: Nałęcza (Jagiellońska 1); S-ów 
Augustowskiego (Kijowska 2); Romeckie- 
go i Želaica (Wileiska 8);  Erumkinėw 
(Niemiecka 23) Rostkowskiego (Kalwa- 
ryjska 31). 

Ponadto stale dyżurują apieki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
| Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 

SPRAWY SZKOLNE 
— „Instytut © ermanisiyki", Od Nowe- 

go Roku nowe grupy w nowym lokalu: 
Wielka 2 m. 1 nad Sztrallem  Poczłowymi 

4 KME! 
— Nowy wicedyrektor kolei. Z dniem 

1 stycznia 39 r. dr Roman Gómicki objął 
słanowisko drugiego wicedyrektora Kolei 
Państwowych w Wilnie. 

EE ZWAAZKÓW I STOWARZYSZEY 
_— Towarzystwo Polsko-Francuskie za- 

wiadamia o zorganizowaniu pod kierow- 
nichwem p. prof. Georges Rousseau kur- 
sów ięzyka francuskiego. 

Kursy rozpoczną się dn. 10 stycznia 
1939 r. w lokału Stowarzyszenia „Służba 
Obywatelska”, ul. Biskupa Bandurskiego 
Nr 4. 

Kurs dla początkujących we włorki I 
soboły, godz. 19—20. Kurs starszy w Ie 
same dni, godz. 18—19. 

Ostatnie zapisy przyjmowane będą w 
dniu rozpoczęcia wykładów w lokalu kur- 
sów w godz. 17—18. i 

— Związek b. Ochotników Armii Pol- 
skiej, Oddział w Wilnie, zmienił siedzibę 
Związku z ul. Dominikańskiej 8 na ul. 
Orzeszkowej 11-a m. 9. 

ke 
we , ZABAWY 

BAIL MORSKI. Dn. 7 stycznia 1939 r. 
(sobota) w salonach Oficer. Kasyna Gar- 
nizonowego w Wilnie odbędzie się tra- 
dycyjny BAL MORSKI. Zaproszenia | bi- 
> z & 1!ь| 3 zł (akademicki) można 

# ywač w biurze Ligi Morskiej | K 
lonialnej w Wilnie, a 
tel, 22-34 od godz. 

L 

° — —- NOWOGRÓDZKĄ 
— T. O. Z. wysyła młodzież do Po- 

znańskiego. Towarzysh Oświaty Zawo- 
dowej w Nowogródki uzyskało fundusze 
na wysłanie około 25 chłopców do wo- 
jewództwa poznańskiego w celu odbycia 
3-letniej nauki rzemiosła i 3-letniej prakty. 
ki czeladniczej. Młodżeż wysłana zosta. 
nie już w styczniu mietjącu. 

— Autobusy już kursują. Wznowiona 
zosłała już komunikacja autobusowa na 
linii Nowogródek—Beranowicze i Nowo- 
gródek—Lida—Wilno,| 

— Ślizgawka. Staraliem Rodziny Urzę- 
dniczej urządzoną lostała na Kolonii 
Urzędniczej przy ul. imskiej siłzgaw- 
ka, do której dostęp qają wszyscy oby- 
watele miasta. i 

— Wyjaśnienie sprawie ulg dla 
drobnych rolników. W związku z naszą 
nołatką pt. „Ulgi dla cobnych rolników" 
zamieszczoną w „Kurjete” z dn. 28 grud. 
nia, ołrzymaliśmy z KK. O. w Nowo- 
gródku wyjaśnienie, 4 ulgi te dotyczą 

10—14, 
zauł. Ś-to Jerski 3/, 

wszystkich drobnych (do 100 ha) rolni- 
ków, odpowiadających wymaganiom, usta- 
łonym przez Ministerstwo Rolnictwa. 
Szczególnie zaś dogodnienia mają ci rol- 
nicy, którzy nie zalegają z opłałą odse- 
tek i wpłacą pozostałe raty w terminie 
do 31 grudnia 1940 r., względnie, o ile 
dług nie przekracza 500 zł, spłacą odra- 
zu wszystkie raty. 

Rolnicy, którzy zalegają z opłałą od- 
sełek ponad 6 mies. w ogóle nie mają 

praw do tych ulg. 

LIDZKA 
— ZDEMOLOWALI LOKAL STRON- 

NICTWA NARODOWEGO W LUDZIE, — 
Właściciel lokalu, zajmowanego przez 

Stronnicwo Narodowe w Lidzie Franciszek 
Jakubowski wraz z dwoma narazie nie 

ustalonymi osobnikami dokonał najścia na 
lokal Str. Narodowego; zdemolował urzą- 
dzenie, wyrzucając niektóre rzeczy na 
podwórze. Ponadio wraz ze swymi „po- 
mocnikami'* zamknął w jednym pokoju Jó- 
zefa Buzera, (który zamieszkiwał w lokału 
S. N.), zawiązując drzwi drutem. Uwięzio- 
ny wydostał się z mieszkan'a przez okno, 
po wyjęciu dubeltów. Jak wynika z prze- 
prowadzonego dochodzenia, Jakubowski 
dopuścił się tego czynu pod wpływem 
ałkoholu. 

BIEŠWIESKA 
— Cdzienne modły baptystów. W 

gminie snowskiej pow. nieświeskiego, we, 
wsi Chwojewo znajduje się centrum ru- 
chu bapłysłów. Ponieważ ilość wyznaw- 
ców w osłatnich czasach 'wzrosła niepo- 
miernie, kierownik ruchu sekciarskiego i 
sprawujący funkcje duchownego, Winni. 
czek Mikołaj, zarządził odprawienie na- 
bożeństw oddzielnie dla kobiet i męż- 
czyzn. Sala modlitewna baptystów jesł 
szczupła, wobec czego zebrania na mod- 
litwy odbywają się niemal codziennie. 

— GAJOWY WSPÓŁDZIAŁAŁ ZE 
ZŁODZIEJAMI? Gajowy nieświeskiego la- 
su miejskiego, nłajaki Toroćko został 
zwolnłony nagle z posady przez zarząd 
miejski. Przyczyną zwolnienia było jako- 
by współdziałanie Toroćki ze złodzieja- 
mi drzewa. 

SŁONIMSKA 
— Przerwa w komunikacji autobuso- 

wej. W związku z powiększeniem się 
opadów śnieżnych ruch autobusowy uiegł 
dalszemu ograniczeniu, mianowicie na li- 
nii Sloaim—Rėžanka kursuje tylko jedna 
para aułobusów, zaś na linii Słonim—De- 
reczyn—Zelwa komunikację autobusową 
wstrzymano. 

Przedsiębiorcy aulobusowi dokładają 
starań w celu wznowienia komunikacji 
na najważniejszej arterii autobusowej jak 
Słonim—Baranowicze i Słonim—Wołko- 
wysk. Wysłane już zostały parlie robot. 
ników dla usunięcia zasp śnieżnych z szo- 
sy. Jeśli większych opadów atmosferycz- 
nych nie będzie przewrócenie komuni- 
kacji Słonima z Wołkowyskiem i Barano- 
wiczami nastąpi w ciągu kilku dni. Nara- 
zie Słonim ma tylko połączenie autobu. 
sowe z Nowogródkiem i Różanką. 

BZIŠNIENSKA 

— Wybory do rad gromadikieh w 260 

gromadach powiatu dziśnieńskiego zakoń. 

czone zostały w dniu 21 grudnia. Głosowa 

w 247 gromadach wyboru do rad gromadz 
kich dokonano przez aklamację, wobec zgło 

szenia w tych gromadach po jednej liście 

kandydatów. 

— KOP | dziatwa szkolna. W okresie 
przedświątecznym we wsi Miereckie, gm. 
głębockiej odbyła się w miejscowej szko 

> powszechnej uroczystość „św. Mikoła- 
ja”, podczas której żołnierze KOP-u z Be 
rezwecza obdarzyli dziatwę szkolną pre- 
zenłami gwiazdkowymi. Szkoła powszech 
na w Miereckich jest jedną z trzech szkół 
na terenie gminy głębockiej, którymi opie 
kuje się miejscowy oddział KOP-u. Ze 
składek oficerów i podoficerów koszłem 
przeszło złotych 500 zakupiono obuwie, 
ubranie, szałiki, czapki oraz materiał na 
bieliznę, uszyłą następnie przez żony ofi- 
cerów i podoficerów. 

W obecności słarosły powiałowego 
| inspektora szkolnego przedstawiciele 
KOP-u rozdali dzieciom prezenty: 70 
dzieci otrzymało paczki z obuwiem i ub- 
raniem, a 140 dzieci obdarzono paczka. 

Dziś o godz. 11.30 w Parku Sporto- 
wym Młodzieży Szkolnej odbędzie się 
mecz hokejowy między wicemistrzem 
Polski Warszawianką a Ogniskiem 
KPW.   Spotkanie rewanżowe odbędzie się 

  

nie odbyło się tylko w 12 gromadach, zaś | 

Ž 
„KURJER“ M677) | 

W wigilię Nowego Roku policja śled- 

cza w Wilnie zlikwidowała wielką bandę 

złodziejską, która w ciągu ostatnich kilku 

tygodni dokonała w mieście większej Ilo 

$ci kradzieży mieszkaniowych. Złodzieje 

wyspecjalizowali się w okradaniu przed- 

pokojów, przy czym posługiwali się spe- 
cjalnymi nożycami do rozcinania łańcusz- 

ków. 
Na czele bandy stali Julian Juszkiewicz, 

Józef Simkiewicz oraz Adolf Paszkiewicz. 
Prócz nich zatrzymano jeszcze 5 osób. 

mi ze słodyczami. Na zakończenie uro- 

czystości dziatwa szkolna wykonała de- 

klamacje na cześć ofiarodawców, żołnie- 

rze zaś odśpiewali kilka piosenek żołnier 
|skich oraz wystąpili „z żywym obrazem 

pł. „Arabi z wielbłądami w pustyni przy 
wieczornej modlitwie”, Następnie kopiś- 

ci podejmowali dziatwę szkolną i obec- 
nych gości gorącym bigosem z kuchni po- 
lowej. Na pożegnanie kierowniczka szko 
ły złożyła podziękowanie kopistom za 
opiekowanie się szkołą, poczym w imie- 
niu gospodarzy wsi Miereckie przemówił 
70-letni starzec Józef Simankowicz, wzno 
sząc na zakończenie okrzyki na cześć 
Rzeczypospolitej, Pana Prezydenta, Na- 
czelnego Wodza, Atmii, KOP-u.i obec- 
mych przedstawicieli władz. 

— Za szkodnictwo leśne. W grudniu 
w ciągu 14 dni odbyły się wyjazdowe ro- 
ki karno-administracyjne w różnych miej 
scowościach  powiału — dziśnieńskiego. 
Rozpoznano 500 spraw: o różnego 
rodzaju wykroczenia administracyjne. 
Szczególnie dużo rozpoznano spraw o 
szkodnictwo leśne w lasach państwowych 
i prywatnych. W sprawach tych wymie 
rzano przeważnie kay aresztu w grani- 
cach od-3 do 30 dni przy rówioczesnym 
odszkodowaniu na rzecz wisścicieli lasów 
w wysokości dwukrotnej wartości drzewa. 
Nadło %ilkadziesiął osób ukarano aresz 
łem w granicach od 7 do 30 dni za nie 
wykonanie pracy z tytułu zastępczego 
obowiązku wojskowego. 

WOŁYNSKA 

— Zjazd uczestałków wałk o niepodleg- 

łość w Luck", W drugiej połowie lutego od 
będzie się w Łucku z inicjatywy Związku 

Leglonistów ogólnopolski zjazd członków 

organizacyj, grwpułących byłych  uczestri- 

ków walk o niepodległość. Cełem zjazdu bę 

dzie omówienie wszełkieh zagadnień tntere 

sujących niepodległościoweów ze szczegól- 

nym uwzględnieniem spraw wołyńskich. 

Na zjeździe wyłoniony zostanie wołyń- 

ski komitet międzyorganizacyjny. Na prog 

ram zjazdu złoży się referat zasadniczy, któ 

ry wygłosi prezes Oddz. Łuckiego Związku 

Legionistów — dyr. Podołski. Przedstawio 
ny będzie również program pracy okręgu 

wołyńskiego OZN i T-wa Rozwoju Ziem 

Wschodnich. W czasie zjazdu odbędzie się 
również przekazanie przez Komitet Obywa 
telski sztandaru, ufundowanego przez spo- 

łeczeństwo miejscowe łuckiemu Oddz. Zw. 

Legiomstów. Spodziewany jest b. liczny 

zjazd z całej Polski. Zostały wyjednane spe 

cjałne zniżki kolejowe dła uczestników, o 

czym zawiadomione będą wszystkie organi 

zacje byłych uczestników walk o niepodle 

głeść. Organizacje te proszone są o jak naj 

weześniejsze zgłaszanie Mości uczestników 

zjazdu pod adresem: Łuek, ul. 24 P. P. Nr. 

12, Mieczysław Podolski, Karta uczestnictwa 

uprawniająca do udziału w zjeździe oraz 

otrzymania bezpłatnego noclegu i wyżywie 

nia kosztować będzie 2 zł. 50 gr. p 

Niepodległościowcy, wie zrzeszeni w żad 

nej organizacji, będą mogh wziąć udział w 

zjeździe po otrzymaniu od Oddziału Związ 

ku Legionistów w Łucku karty nczestniet- 
wa, która zostanie wydana  aainteresowa- 

nym po udowodnieniu przez niego udziału 

w walkach o niepodległość. 

— Dom Społeczny w Kowlu. W Kowlu 

wzniesiony zostanie dom społeczny, który   mieścić będzie wszystkie większe organizac 

DRERCEREZGEE ET TTT TN ITK P REOOPOTOCOEPEDEWETO TCO OSO 

hokejowy 

w poniedziałek o godz. 17.30. 
Oba te mecze zapowiadają się wy- 

jątkowo interesująco. | : 

| Warszawianka do Wilna przyje- 
„chała w najlepszym składzie, 

(5 

Zlikwidewanie wielkiej bandy złodziejskiej 
w WiZlnie 

8 złodziei i 3 paserki aresztowano 

Juszklewicza na gorącym 
uczynku usiłowania kradzieży, w chwili 

kiedy przecinał specjalnymi nożycami łań 
cuszek w mieszkniu znanego w Wilnie 
adwokata. 

W wyniku dalszego dochodzenia po- 
lieja aresztowała również trzy paserki 
Aleksandrę Olszewską, Apolonię Szpa- 
kowską | Sonię Durycką (Szkapierny 10), 
przy kiórych znaleziono wieksze ilości 
kradzionych rzeczy. ie) 

  

Księgi buchalteryjne, Teki rozdzielcze, Skorc- 
szyty, Teczki wszelkiego rodzaju i inne artykuły biu- 

rowe i kancelaryjne na nowy 1939 rok 
POLECA: 

„Papier Spółka Akcyjna" 
Hurtowy Skład Pavieru i Materiałów Piśmiennych 

| Wilno, Zawalna 13, tel. 501. 
  

je polskie. Poza orgamzacjami w domu spo 

łecznym mieściłyby się lokale handlowe, 

sala odczytowa na 300 osób i sala teatralna 

na 1000 osób. Komitet Budowy przewiduje 

ukończenie domu w ciągu lat sześciu. Pod 

budowę domu komitet uzyska odpowiedni 

płac od zarządu miejskiego w Kowlu. Z po 

dobnymi planami budowy domów społecz- 

nych występuje również Łuok i Równe. 

— Za bojkot wyborów. Sąd Grodzki w 
dm. 28 grudnia rozpoznawał sprawę z oskar 

żenia jednego z miejscowych przywódców 

Stronnictwa Narodowego Franciszka Stuch 

ły-Orleańskiego o nawoływanie na publicz 

nym zebraniu w Torczynie dó bojkotu wy 

borów do ciał ustawodawczych. 

Sąd uznał winę oskarżonego za udowod 

nioną i skazał go na 4 miesiące aresziu 1 

zawieszeniem wykonania kary na przeciąg 
lat 2. 

TEATR I MUZYKĄ 
TMATR MIEJSKI NA POHUŁANCE 

Dziś w niedzielę dn. 1 stycznia 1939 ra 

'godz. 16 przedstawienie popoludniowe wypel 

ni kapitałne widowisko Zygmunta Nowakow 

skiego „Gałązka rozmarynu”, 

Dziś w niedziełę dn. 1 stycznia 1939 r. o 

godz 20 barwne widowitko renesansowe „Sę 

dzia z Zalamei“ Calderona w przekładzie Ed 

warda Podębowicza. Inscenizacja dyr. Kie- 

lanowskiego. Inscenizacja muzyczna na mo- 

tywach Liszpańskich prof. T. Szeligowskiego 

Jutro w poniedziałek dm. 2 stycznia o g. 

20 „Gałązka rozmarynu". 

Dnia 10 stycznia 193% r. (o godz. 20,30) 

w Teatrze na Pohułance odbędzie się kon- 

eert Haliny Zboromirskiej i Aleksandra Pole 
skiego. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

Występy Janiny Kulezycklej. Dziś dwa 
przedstawienia a mianowicie o g. 4 m. 15 

Pp. „Król na jedną noc*, Operetka kameral 
na w świetnej obsadzie ról z Kulczycką, Ry 

chterem i Wyrwicz-Wichrowskim na czele. 
Ceny miejsc zniżone, 

O godz. 8,15 powtórzenie wspaniałej „Re 
wii Syłwestrowej* z udziałem całego хевро- 
łu który na premierze wywołał huraganowe 
wybuchy śmiechu. 

Jutro po cenach propagandowych grana 
będzie ułubiona operetka „Krysia Leśniczan 

CHEMIKA. OR: 22 
NACIERANIE PA 
STOSUJE SIĘ PRZY: 

ZZA JWT GL) 

  

     
„DO "NABYCIA: WSAPTEKACH 

-— WYRÓB. GŁÓWNĄ. SPRZEDAŻ 

ADTEKA MIKOLASCIJA 
kW GW UOPERNIKA 1 

snow о- 

SPÓŁDZIELNIA PRACY 
ARTYSTÓW WILEŃSKICH 

SPAW 
Prowadzi lekcje malarstwa i rysunku. 

Wyłkonuje wszelkie zamówienia z za- 

kresu malarstwa sztafugowego i šcien 
nego, grafiki, rzeźby, dekoracji 'teat- 

ralnych, bałowych, wystaw  sklepo- 

wych, reklam, płakatów, napisów, wy 

kresów, dyplomów i prac kreślarskich 

Projektuje wnętrza i meble. Informa 

cje w godz. 10.13 — 16-18. 

Adres pracowni: Wilno, pl. Orzeszko 

wej (róg Wileńskiej). 

          

Wioeprezydont Grodzicki sekrata- 
мет generalnym 0 Z N Otr. Wil. 

Jak się dowiadujemy, sekretarzem ge. 
neralnym OZN okręgu wileńskiego mia- 
nowany został wiceprzzydent miasła Gros 

siępuje do pełnienia swych obowiązków. 
AAMAŁDAA GO 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 

Dziś dwa przedstawienta ' 

0g.4.15 Król na jódną noc 

° 4- „wa Sylwest: owa 
ysia Leśniczanka 

Ceny propagandowe › 
пАМч 

RADIO 
NIEDZIEŁA, dnia 1 stycznia 1039 r. 

7,15 — Kolęda; 7,20 — Muzyka poranna 

w wykonaniu orkiestry wojskowej pod dyr 

por. Aleksandra Rutki; 8,10 — Program na 

dzisiaj; 8,15 — Noworoczna gazetka rolnicza 

    

Jutro 

dla wsi; 8,80 — Wiadomości rolnicze. Tran 

smisja do Baranowicz; 8,45 — Koncert świą 

teczny; 9,25 — „Šląscy betlejkarze“ — audy 

cja słowno-muzyczna; 10,00 -— Transmisja na 

bożeństwa z katedry poznańskiej. Kazanie z 

Warszawy; 11,57 — Sygnał czasu i hejnał; 

12,03 — Poranek symfoniczny; 13,20 — Kea 

cert rozrywkowy; 14,45 — Audycja dla dzie 

ci; 15,10 — Audycja dla wsi; 16,30 — „761 

ta szlafmyca albo kolęda na Nowy rok“ — 

komedio-opera Franciszka Zabłockiego. Ra 

Koncert rozrywkowy w wyk. orkiestry Roz: 

głości Wił.; 18,10 — W przerwie: przemów'e 

nie noworoczne dyrektora naczelnego Połs- 

kiego Radia Min. Konrada Libickiego; 19,00 

— Noworoczna aułycja sportowa; 19,35 — 

„Zabawa na przedmieściu* — audycja słow. 

no-muzyczna; 20,10 — Wileńskie wiadomoś- 

ci sportowe; 20,15 — Audycje informacyjne; 

ok. 20,55 — Wiadomości sportowe; 21,05 — 

„Cyklon* — powieść mówiona; 21,20 — Mu 

zyka taneczna; 21,40 — „Telegramy Roworo- 
czne" — wesoła audycja; 22,20 — Dałszy 

ciąg muzyki tanecznej; 23,00 — Ostatn'e 

wiadomości; 23,05 — Zakcńczenie a 

 kończygorazgłrzy rankachod 
od fd stosuje 4ię orm 
ginalnqą mość Gęsttkiegę 

  

        

    

  

'WYYYYYYVYTYPYPYYYTYTYYYTY" 

Powlałowa Spółdzielnia Rolniczo - Han. 

dłowa z odpow. udziałami w Nieświeżu, tel. 

99. ddziały: w Klecku i Snowie. Zakupuje: 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 

nicze — nawozy sztuczne — artykuły — bu- 

dowlane. 

    

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK LUDOWY w 

Nieśrieżu jest najstarszą instytueją kredy- 
tową w powiecie. Wydaje pożyczki całon- 
kom, przyjmnie wkłady od | złoteno. 

  

Komunalna Kasa Oszczędności pow. nie- 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

od 1 Sęp. 

Jan Gledroyć-Juraha „Warszawian= 

ka", Nieśwież, nl. Wileńska 34. Spraedaż 
owoców południowych 1 delikatesów. 

KOMUNAŁNA NASA OSZCZĘDNĘŚCI 
pow. stołpeckiego w Stołpcach (u! Pils: i 
go 8) istnieje ol roku 194; Wkłady osz- 
czędnościowe wynoszą ponad 300 tys. zł 
K. K. O. przyjmuje wkłady od 1 złotego. 

SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLO- 
WA w Stołpeach, Plac Kościelny 2 tel. 71 
Sprzedaje: nawozy sztuczne, maszyny, nas 
rzędzia rotnicze i galanterię żelazną, arty- 
kuły spożywcze, | koloni.lne, nasiona zbóż, 
materiały opałowe | budowlane, meb': oraz 
prowadzi komisową burtownię soli. 

Skupuje: —- zboże wszelkich dza ь 
ordz trzodę chlewną. 
AAAAŁE ARA ABABAŁADAAAAAĄAAAAAAAKAANĄ 

BARANOWICKIE 
r WYVYYYYYVYYYVYYVYYYYVY" 

FIRMA RÓŻNOWSKI | KARAŚ, Barano- 
wicze, Nowogródzka ś, tel. 141. Poleca naj- 
lepszy prezent na gwiazdkę, radioodbiormk 
„Echo”, względnie „Elektrit“. 

      

POZNAŃSKI DOK GALANTERII, Bara: 
nowicze, Szeptyckiego 31, tel. 248. Praktycz: 
ne podarki gwiazdkówe. 

Ni A A AAAA AKA AAAA AAŻAGAAAAAAŁAŁAĄ 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

Dziś wielki podwójny program: 

Pierwsza | druga serla egzot. filmu 

Indyjski grobawiec 
i dramat wschodni 

i Tygrys ksznapuru 
TY"YYYTYYTZYYYYVYYTY'   

  

dzicki, który z dniem 1 słycznia rb. przys | 

diofonizacja i opr. St. Harasowskiej; 17,30 A 
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Dziś premiera! 

GDY 
EF 
Rewelacyjna obsada: С

а
ч
 
® 

Nadprogram: DODATKI. 

     
Dziś początek seansów o g. 12-ej 

Wolna przeróbką powieści, ., 

T.. Dołęgi-Mostowicża 

OSTATNIA 
BRYGADA 

w filmie 

Prawo do szczęścia 
Obsada: Gorczyńska, Barszczewska, Wysocka, 
Zbyszko Sawan, Junosza-Stępowski, Sielański, 

Pichelski i inni. 

Kolorowy nadprogram Sala dobrze ogrzana 

      

       

  

HELIOS | Dziś ostatni dzień o godz. FZ-ej i 7.15 A 

specjalny program Micky Mouse l rodzeństwo 

Ceny od. 25- gr. « Niebywały sukces wśród dzieci i dorosłych. 

Dziś premiera. Złota seria Polski. : 
Rewelacyjny film w mistrzowskiej reżyserii Józefa Lejtesa 

SYGNAŁY 
Film wspaniałych gwiazd: Żelichowska, Pichelski, Cwiklińska, 

Stępowski i in. Nadprogram: Kolorowa atrakcja Walta Disney'a 
„Klituś, Bajduś i Jaś". Pocz. o 2. Honorowe bilety i ulgi nieważne. 

POTTER IT 

w swoim najnowszym 

Paie Necgrci i naiwiększym filmie 

„TANGO NOTTURNO“ 

  

    

KINO 

Rodziny Kolelowej 

ZNICZ 
« Wiwulskiego ?. 

Początki seansów: 2—4—6—8—10.15. 
UIS, 

Browning „Wesko'* kal. 6 mm, jest. uznany 

  

Nadprogram: DODATKI. „Początek. €odz.-oqg. 4% w święta o: ga-2 pp 

Dziś Szampański film z wesołego życia studentów p. t. 

oeMISKO | Gymfonia młodości 
W rol głównych: Dick Powel, Rosemary Lane, Fred Waring i jego słynna orkiestra 

1 Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o Żej. 

Ogłoszenie 
Na zasadzie 8. 22 rozporządzenia minist- 

rów: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Rolnict 

wa i Reform Rolnych z dnia 24 kwietnia 
1936 roku o szczegółowych zasadach postę- 
powania układowego dla posiadaczy gospo- 
darstw wiejskich (D. U. R. P. Nr 49 poz. 300) 
nadzorca nad mieniem Szymona i Antoniny 

| Meysztowiczów, właścicieli maj. Gieranony, 
gm. lipniskiej, pow. lidzkiego ninejszym po- 
daje do publicznej wiadomości, że wyłożenie 
listy wierzytelności obciążających wymienio 
ny majątek nastąpi w okresie od dnia 5. L 
do dn, 24. I. 1939 r. w lokalu Wojewódzkie- 
go Urzędu Rozjemczego w Wilnie przy uł. 
Ostrobramskiej 19. 

W okresie wyłożenia listy wierzytelnoś. 
ci — interesowani wierzyciele będą mogli za 
skarżyć postanowienie nadzorcy o wpisaniu 
lub niewpisaniu na tistę swojej pretensji do 
Przewodniczącego Wojewódzkiego Urzędu 
Rozjemczego. 

    
Przetarg 

Państwowy Zakład Zdrojowy w Druskie 
i nikach ogłasza niniejszym przetarg na dzier 
: žawę w r. 1939; 

J 1) Cukierni „Park“, 

2) Pięciu sklepów przy ul. Wileńskiej 1, 
3) Kiosku kefirowego w parku zdrojo- 

wym, 
4) Kiosku z plącem tenisowym, 

5) Rybołóstwa na. jeziorze „Druskonie”. 
(Termin składania ofert z podaniem ceny 

dzierżawnej oraz dowodem złożenia wadium 
„aw kasie Zakładu w wysokości zł 100 — dla 

ierni „Park“, zt'50 dla skiepów i kios- 
ków oraz rybołóstwa — ustala się do dnia 
16 stycznia 1939 r. | : 

Dyrekcja Zakładu zastrzega sobie swo- 
bodny wybór oferenta oraz unieważnienie 
przetargu. 

Osoby oferentów oraz treść i forma ofer 
ty winny odpowiadać wymogom, ustałonym 
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dója 
29 stycznia 4937 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 18, 
poz. 92), 

/_ Informacji co do objektów dzierżawnych 
1 o uprawnieniach i obowiązkach dzierżaw 
rów udziela Biuro Zakładu Zdrojowego co- 
dziennie od godz. 8 do 14. 

Druskientki, dn. 30 grudnia 1938 r. 
Dyrektor Państwowego Zakładu 
Zdrojowego w  Druskienikach. 

(-) W. Abramowles 

  

Nadzorca Józef Pawłowski. 
EEEE TEPEE TEĘDWTOTEWOESTOOTEEOCA 

LOKALE 
POTRZEBNY od zaraz w centrum miasta 

lokal pięciopokojowy na piętrze. Zgłoszenia 
pisemne dla Tymańskiego, uł. Wiwułskiego 
8-a m. 3. 
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Przedstawicielstwa ; 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" Sp z 0. 0,     
  

  
  

— sprawy kulturalne Htewskie I wiadomości z m. Lidy; 
„specjalnego wysłannika"; Witold Kiszkis — wiad. gospod: 

Józet Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikutko — felieton lit 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 
Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, | miesięcznie; z odnoszeniem do 
Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Nieśwież, Kleck, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 
kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B, 

|ERZTEWYWKIE UR SR Er 5 
Druk. „Znicz“, Wilno, ul. Bisk, Bandurskiego 4, tel. 3-40 

„KURIER“ [4677]. 

Wspaniały film muzyczno-śpiewny 

GWIAZDY ZAPŁONĄ 
La Jane, Lil Dagower, Anny Ordra, Olga Czechowa, H-rry Liedtke, Hans Moser i wiele innych 

Bilety honorowe i bezpłatne bezwzg'ędnie nieważne |- 

Kino MARS | Dziś uroczysta 

ZELAZNE 
EET 

Chrześci jańskie kino Dziś; Arcywesoly program świąteczny! 

ŚWIATOWE | Szczęśliwa trzynastka 
Na czełe rokordowej obsady: Grossówna i Sielański 

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

  

Wielki film batalistyczny. 

HEŁMY 
“VW roli głównej Ludwik Trenker. 

Nadprogram: *Piękny dod. kolorowy p. t. „Teatr amatorski" i aktualia 

Dziś premiera! 

premiera. Początek o 2-ej. 
Milionowe arcydzieło 

iau + 

Wspanlala polska komedia muzyczna 

  

‚ Jedyna Chrzešcijaūska Sktadnica wyrobėw Iudowych | i 

Franciszka Awłosewicza 
Poleca w wielkim wyborze-upominki gwiazdkowe: KILIMY GLINIAŃSKIE 
o wzorach artystycznych, muzealnych, gobelinowych na ścianę ! podłogę, oraz 
dywany do kościołów.. Specjalny dział wyrobów artystycznych - ludowych: 

zdobnictwo drzewne, skórzane, filcowe. Ceramika i czeczotka. 
Ceny niskie 

Gwarancja jakości 
Cud techniki: nowoczestej 

  

przeż znawców za najlepszy. Zabezpiecza od 

mimowolnego strzału. System belgijski, pięk 

nie niklowany. Repętuje się przed strzałem. 

Automatycznie wyrzuca gilzy. Huk kolosal- 

ay. Wykonanie luksusowe. Rękojeści wykła 

dane masą bakelitową. Gwarancja fabrycz- 

na na 8 lat. Idealna obrona przed napadem I 

kradzieżą. Cena wraz z futerałem zł 6.75, 2 

sztuki zł 13. Setka naboi syst. „Fłobert” zł 
165.. Pozwolenie.niepotrzebne: Wysyłamy -na - 
listowne zamówienie. Płaci się przy odbio- 

rze na poczcie. Adres: Wytwórnia Automa- 

tów, „Štrzata“, Warszawa Dr. Zamenhofa 

12/kw. Zwróć uwagę na firmę, gdyż nasza 

wyroby uznane za najlepsze.    
AAAAAAAAAAAAA KAAADADA ADAK AAAA AA AKABAKAŁAJ 

Hańdel I Przemysł 
r 244444444 

Na Karnawal KOSZULE, krawaty, ręka- 

wiczki, kołnierzyki, spinki. H. NOWICKI, 

Wilno, Wielka 30, telef. $0-08. — Mode la 

kiery. за 24 

  

  

WILEŃSKA SPÓŁKA ODZIEŻOWA 

firma chrześcijańska 

Wilno, Wielka 30, tel. 29-05 | 8 

Na gwiazdkę: ubra-ia męskie, . damskiej 

szkolne. Futra. Ceny niskie. AAA 
2 O A AEO 

SKÓRY surowe wszystkie skupujemy. 
FUTRA wszelkie dostarczamy — naprawia- 
my — modernizujemy. garbujemy —- far- 
bujemy. Prowincja pocztą. Ilustr. Katalogi 
32, str. 25 gr. znaczkami. Przedstawicieli — 
skupujących—poszukujemy. Polska Centra- 
la Skór I Futer Sp. z 0. 0. w Poznaniu, Fo- 
cha 27. 

AAAA AAAA AAAA AAA AAA AAA AAĄGAAAAAJ 

PRACA. 
PSZCZELARZ | potrzebny. Zgłoszenia: 

Grodno, skrytka pocztowa Nr 102. 

  

PRZEDSTAWICIELA poszukuje Wydaw 

nictwo M. Arcta na pensję i prowizję. Tyl- 
ko poważni reflektanci z praktyką mogą się 
zgłosić z dokumentami w Oddziale Wiłeń- 
skim, Wilno, Sawicz 11 od godz. 10—13. 
— 

OSOBA inteligentna z Warszawy z dobrą 
kuchnią poszukuje pracy do jednej lub dwoj   ga osób. Adres Bazytiańska 9—7.     

   

    p 

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

scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani agencji zł. 2.50 

Słonim, 

  22 
     

warunk: sprzedaży doqodne 

  

Byłabym bardzo rada 
gdybym dostała od Niego masżynę do szy- 

cia, haftu i mereżek/ z firmy „Polski Dom 

Handlowy KRISCHER', Kraków, Zwierzy- 
niecka 6. Wydz. 18, która nie jest droga, bo 
do nabycia już:od zł, 150 gotówką i na dogod 

„ne spłaty, Na żądanie wysyła się cenniki bez |. ... 

> płatnie. 

NAAAAAA AAAA AAA AAA AAAAAAADAAADAAAADADAAGAAK 

Nauka i Wychowanie 
TYYYTYYVYVYYYVYVYYYYVYYYYYYYYVYVYYYYYVYTYTY* 

KURSY KREŚLEŃ Technicznych Inż. H. 
Gajewskiego, prywatne, roczne, korespon- 

dencyjne albo słuchowe, Warszawa 22, ul. 
Przemyska 11-а. — Wydziały: maszynowy, 

budowłany, mierniczo-drogowy. Opłata 15 

zł mies. Programy wysyłamy bezpłatnie. 

  

„ECHO OBCOJĘZYCZNE* Angielsko - 
Polskie, Francusko - Połskie, Niemiecko - 

Polskie — jedyne czasopismo ułatwiające 

praktycznie opanowanie języków (znającym 

początki). Szczegółowe prospekty, numery 0- 

„kazowe bezpłatnie: Warszawa Waliców trzy. 

Kupno i sprzedaż 
SPRZEDAJĘ młode jamniki rasowe, czar 

ne i bronzowe. Gatunek angielski i francu- 

ski, Wilno, ul. Mostowa 15—8. 

  

  

PIANINA, FORTEPIANY „Bliithner", „Be 
cker“, „Mūhlbach“, „Offenbacher“ 1 in. od 

zł 250 sprzedaje na dogodnych warunkach 

N. KREMER ul. Niemiecka 19 (wejście w 

bramie). 

  

DO SPRZEDANIA mohoniowy stytowy 

komplet salonowy i orzechowe biurko (an- 
tykj oglądać od godz. 10—13 i od 15—17. 
Rzeczna 3b-—3. 

ZAKŁAD FRYZJERSKI damski i męski, 

dobrze prosperujący | nowocześnie urządzo. 

ny w Lidzie, z powodu wyjazdu do sprze. 
dania. Oferty kierować do Adm. „Kurjera“ 

  

„choroby wenery 'zne, skórne 

  Wiłno, Biskupia 4, pod „Fryzjer“. 

„Marła Aleksandrowiczowa — wiadomości z Wołynia; Zbigniew Cieślik — kronika zamidscowa; Włodzimierz i 
arcze i polityczne (depeszowe i telef.); Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p. t. 

jeracki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — 
Swianiewicz — kronika wileńska; Józef Święcicki — artykuły polityczne, społeczne I gospodarcze. 

  

    

  

        
ZAZDROŚĆ... 
  

AAAAAAADAADAAAADAAK AL AAAAAD ADDDARADADAAA 

LEKARZE 
FYVVVYVYVYVYVYYYYVVYVYVVYVVVYVYVYVYVYVYVVI 

DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od.5 do 7 wiecz. 

DOKTOR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
moczopłciowe 

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

  

A DOKTOR 

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

9—13 i 3—8. 
  

DOFTCR MEL. 

J. Anforowicz-Szczepanowa 
choroby skórne, weneryczne, ko"'ece. 
Przyjmuje w go... 8—9. 12 —1 i 4—7. 

Zamkowa 3 m. 9. až 

  

DOKTOFM 

zeldowicz 
Choroby skórne, wen=rvczne, 'syfilis, narzą 
dów moczowych od gódz. 7 -1 i 5—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kołiece, skórne, weneryczne, narzą+ 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 

„Wileńska Nr: sie. Amy 

  

    

DOKTOR 
A. Libo 

Choroby nosa, uszu | gardła 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

na ul. Mała Pohulanka 3, tel. 5-99. 

Przyjmuje od godz. 8-11 i 3-5. 
i iii iii i ii 

8 DOKTÓR 

Wo'fson 
Choroby 'skórne. weneryczne | moczo « 
płciowe Wileńska 7, tel. 10.67. Przyjmujć 

od godz. 10—12 i 5—8 wiecz. 

AADADAA AAAA AA DAAD A DADA AAA AA AAAA AAAAAAAAANĘ 

УАЛАГ 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. © rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—% róg ul 

3-gu Maja obok Sądu. 

    

AKUSZERKA 7 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie< 
jów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 

ź bioder i brzucha, kremy odmł zające, 
weńny elektryczne, elektryzacja. Ceny przya 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1. 

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
| masaż leczniczy £ elektryzacja. UI. Grodze 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

' 

 ЗАЛААААЛААААААЛЬЛАЛ 

R NE 
KOSMETYCZNE Kursy Dra H. Loms 

żyńskiego, Warszawa, Plac 8 Krzyży 11—4% 

Tel. 908-356 — uprawniają do otwarcia зач 
modzielnego gal kosmetycznego, Po 

czątek nowego 4-mit$ięcznego kursu w lu 

tym. : | О 
      

     
„je świata kobiecego *; 

sport; Helena Romer — recenzji książek; Eugeniusz 
] 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne licz y za 10 słów. Wyrazy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drdnych* nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko 
redakc. i komunikaty 60gr za wiersz 

Administracji. Kronika 
jednoszpaltowy. Do tych ch dolicza się za ogłosze. 

nia cyfrowe tabelaryczne 500/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 10-łamowy 

sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie muje zast 

     tłocz. u E Kotłarewskiego, Wileńska П 

  

nia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 1 

Administracja zastrzega 
5 miejsca. Ogłoszee i nie przyjmuje zast 

  

Redaktor odp. Zfigniew Cieślik 

   


