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0 Wilenskie Biuro Radjotechniczne © 
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©® pod gwaranc. eliminowania stacji wileńskiej, © YMIÓWKĄ 

b Lampy odbiorcze i nadawcze, wszelkie głośniki, słuchawki, akumulatory i roz- (9) Starka ; 

X maity sprzęt radjowy. — Warsztaty reperacyjne, ładowanie akumulatorów. (e) Śliwowica 
ją © Fachowa obsluga i porady. 6001—6 ga Wišniowa 
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| W Wisilje Boż N d į igilję Božego Narodzenia. 
Jest w nocy wigilijnej moc, która | chleb odebrał dzieciom i zdrowie miljonom. | steśmy równo dalecy od urzeczywistnie- | siąclecia, nie ustały rozterki i swary, nie | rzu Państwa, wprzęgając się w jego służbę 

: zgina głowy niedowiarków przed majesta- | a odrzwia domostw poznaczył kirem żałoby. | nia idei Pojednania. : scichły walki, nie znikło wewnętrzne roz- | osiwieli w bojach i zmaganiach, dając naj- 

tem Boskim, jest potęra idąca z zaświata, Tylko z nas samych wyrasta nierów- w onie darcie. Z lepsze, co człowiek — statysta, prawy po- 

która trafia do ludzi, odbiegłych najdalej | ność, która, poczęta z chciwości, tocząc się Po długich dziesiątkach lat zmagań I tak jest dotąd. Małoduszność, fał- | lifyk dać może: złoto serca, czerwień krwi 

nawet od wiary. i Kościoła, Wyrozumowa- |po drogach życia, wzbiera do rozmiarów | z niewolą spełniło się marzenie, zakwitło |szywa ambicja, złość i prywata, zaślepiają- |i stal czynu. Zwalcza się, nie przebierając 

"ne systemy, filozoficzne konstrukcje rozpa* | lawiny. drzewo wolności naszej, żywione ofiarną | ce trzeźwe oko dobro własne, panoszą się | w środkach wysiłek, zdążający do uleczenia 

dają się niby budowle z piasku, a karmio- Wady nasze i ułomność czynią nas | krwią powstańczą, potem i znojem pra- |i zaprawiają nasze życie polityczne. Kwe- | zadanych przeszłością ran, zagojenia blizn— 

ne racjonalizmem dusze łakną wiary. Wy- | niezdolnymi do ziszczenia zasady miłości | cowników. Nawet w obliczu tego zdarze- | stjonuje się dobrą wolę i ofiarność ludzi, krzywd minionych, umocnienia Państwa i 

każ kwita z najgłębszych pokładów . uczucie, z |bliźniego. One sprawiają, że wciąż je-lnia, którego pamięć przetrwa wieki i ty- | którzy radość Życia całego złożyli na ołta- Narodu. 

którego zrodziła się religja, urósł Kościół, 

powstały wyznania. 

Przygnieceni szarzyzną życia, wyczer- 

pani walką o byt, rozrywani przez instynk- 

ty i popędy, podlegli namiętnościom, zrzad 

ka tylko umiemy wydobyć się z pod ich 

wpływu, odsunąć od siebie bieżące rzeczy 

i czystem spojrzeniem ogarnąć istotę i cel 

naszych spraw. .Wigilja, czerpiąca swą treść 

z Betlejemskiego Zdarzenia, z wróżących 

światu nową erę Narodzin Chrystusa i ze 

starej, wiekowej tradycji jest dniem takich 

właśnie rozpamiętywań i myśli, 

Tylko fałszywie pojęty postęp, każe 

wzbraniać się uczuciu, które wyłamuje się 
z chwilą, gdy zabłyśnie pierwsza gwiazda, 

odrzucać myśl, która szlakiem wskazywa- 

nym przez migocące światełko niebieskie, 
zdąża ku Prawdzie i Poznaniu. 

Dziecina z Betlejem wzrósłszy gło- 

siła Światu wielkie idee. Nie formę, lecz 

treść, nie wyznanie, lecz wiarę, nie słowa, 

lecz myśl, zaprawioną najczystszem  uczu- 

ciem. Wylatując ku stajence w Betlejem, 

rwie się stęskniona prawdy myśl ku naj- 

wyższej Sprawiedliwości, Miłości nadludz- 
kiej, Pojednania i Braterstwa. 

Rozliczamy się więc z sumieniem 

własnem. | z zakamarków, najtajniejszych 

= skrytek duszy wychodzą błędy i winy. 

Wszakże w nas leży przyczyna, że obraz ! ' 

świata jest tak odmienny od Bożego po-   

* 

W wigilję Bożego Narodzenia pękają 

na chwilę lody, okrywające ludzkie serca. 

Przy porzuconych warsztatach, ucichłych 

maszynach, w świecących pustkami biurach 

zostały wraz z bieżącemi sprawami nasze 

troski i utrapienia, bóle i zawody, spory i 

zwady, precz idzie na chwilę zaciekłość i 

poryw namiętności. 
Wsłuchani w cichą noc, wybieloną 

śniegiem, okrytą niebem, które skrzy się od 

gwiazd, czekamy czy nie Ozwie się, nie 

|dojdzie nas radosńa wieść o nastaniu 

władztwa Sprawiedliwości, Pojednania i Bra- 

terstwa. 
; Jak ongiś ozwała się wieść o Naro 

dzinach Dzieciny Betlejemskiej. 
  

Czytelnikom, Przyjaciołom, oraz 
Współpracownikom pisma nasze- 
go— składamy serdeczne życzenia 
„Wesołych Świąt”. 

Redakcja i Administracja 
„Kurjera Wileńskiego". 

Dr. D. Olsejko 
Choroby ucha, gardła 

  

rządku, że miast radości rośnie bujnie i nosa. 

smutek, że kąkol zła przerasta „i zagłusza Przyjmuje w Lecznicy Litewskiej (ul.Wi- 

dobre ziarno, paczy szlachetny posiew. leńska 28). Od 11—1 popol. 5981 
  

Tylko w ludzkich duszach znaleźć można 

powód nieszczęsnych wstrząsów, z których 

ostatni morze krwi wytoczył, w perzynę 

obrócił kwitnące życiem wsie i miasta, 

-_ Popierajcie Ligę 
„ Morską i Rzeczną!           
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WILKŃSKIE BIURO KOMI 
(KAUCJONOWANE) 

ul. Ad. Mickiewicza 21. Tel. 152. 
ZAŁATWIA: pożyczki, lokaty kapitałów na najpewniejsze gwarancje. Xupno i sprzedaż domów, mająt- 

majątków ziemskich i młynów. 

fachowe pisanie podeń i przepisywanie na maszynach 
Szacowanie domów i majątków w/g obecnych cen rynkowych. 

ków ziemskich, 

ułoszenia i reklamy do wszystkich pism. 

folwarków, ośrodków. 

Biuro nasze nie pobiera żadnych kosztów za zgłoszenia. 

Podpisanie traktatu handlowego między Polską i kutwą, 
RYGA, 23.XII (Pat). Minister spraw zagranicznych Zaleski i poseł polski Łu- 

r kasiewicz podpisali tymczasowy traktat handlowy między Łotwą a Polską. Na 
podstawie tego traktatu obie strony gwarantują sobie wzajemnie zastosowanie 
tych cyfr celnych, które znajdują zastosowanie wobec innych krajów według za- 

  

sady naj*iększego uprzywilcjowanie, z wyłączeniem tych krajów, które korzysta- 
ją ze szczególnych przywilejów celnych idrcych dslej od wzmiankowanej zasady. 

° Jak wiadomo, Łotwa może nadzć tego rodzaju szczególne przywileje Estonji, Li- 
| „twie, Finlandji i Rosji sow. W związku z traktatem osiągnięte zostało również po- 
||| rozumienie co do kontyngentów towarowych dla eksportu produktów przemysłu 
| łotewskiego dla Polski. 

Tumanienie narodu litewskiego przez 
SZER Waldemarasa. 

" GENEWA, 23.XII. (Pat). Z powodu znanych deklaracyj Waldemarasa złożonych 
"w Kownie po przyjeździe, zbliżony do Sekretarjatu Ligi Narodow „Journal de Geneve“ 

“| zamieszcza następujący komentarz: „Słowa Waldemarasa muszą wprawić w zdumienie 
każdego świadka ostatniej sesji Rady. Istnieją granice swobody interpretowania rze- 

‚ .._ czywistości, które powinien uszanować każdy mąż stanu. Dziwnem jest, że Waldema- 
_'.. ras wskrzesza legendę, jakoby Liga zniosła decyzję Konferencji Ambasadorów w spra- 

° —. wie granicy polsko litewskiej. Nic podobnego nie miało miejsca. 
Rząd litewski bierze na siebie ciężką odpowiedzialność za tumanienie naro- 

  

sowanych o swoich decyzjach. 

du wypaczaniem prawdy co spowodować może w przyszłości rozczarowanie Li- 
twinów i trudności międzynarodowe. Zdaniem „Journal de Geneve", Liga Narodów 

' _ powinnaby się zastanowić nad sposobem objektywnego informowania krajów zaintere- 

$ Grožby sowieckie pod adresem Anglji. 
MOSKWA, 23.XII (Pat). Komisarz ludowy Spraw Zagranicznych Cziczeriń ogłosił 

  

zresztą w wypadkach południowo-chińskich 

komunikat, w którym między innemi oskarża Anglję, iż jest ona główną siłą kierującą 
ruchem antysowieckim w Kantonie. Komunikat zaznacza dalej, iż rząd sowiecki widzi 

przejaw ogólnego ataku na Rosję Sowiecką. 
Prowadząc nadal politykę pokojową ZSRR nie da się jednak zaskoczyć i przygotowany 
jest na najgorsze ewentualności. Wobec gwałtów dokonywanych przeciwko państwu 

kroków, jakie będzie uważała za niezbędne. 
sowieckiemu w Chinach południowych, Moskwa zastrzega sobie prawo przedsięwzięcia 

Komunikat kończy się groźbą, žė wystą- 

  

К, 
į "pienia antysowieckie w Chinach będą należycie ukarane. 

Rada Ministrów zatwierdziła rozporządze- 
mie, mocą którego państwowi urzędnicy kontrzk- 

+ towi z płacą ryczałtową, pełniący obowiązki do 
dnia 1 stycznia 1926 r., otrzymują zamiast dodstku 

_ mieszkaniowego jednorazowy dodatek w wysc- 
_ kości 60 proc. poborów listopadowych. Dodatek 

ten otrzymają tylko ci państwowi urzędnicy kon- 
traktowi, których pobory miesięczne nie przekra- 

  

   

i Jak podaje „Robotnik“, z dniem 1 stycznia 
1928 r. ma nastąpić nieodwołalnie podwyżka płac 
funkcjonarjuszom państwowym w wysokości 15% 
dotychczasowego uposażenia. Podwyżka ma doty- 

    

    

  

    

В Dn. 21 b. m. Rada Ministrów uchwa- 
 liła, na wniosek ministra Pracy i Opieki 

__. Społecznej projekt rozporządzenia Prezy- 
_ denta Rzeczypospolitej o budowie i utrzy- 

' maniu wojewódzkich zakładów opiekufńczo- 
wychowawczych. Projekt powyższego roz- 
 porządzenia przewiduje wyłączanie w każ- 
dem województwie na wniosek ministra 
Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu 
z właściwymi ministrami z dóbr państwo- 

'_ wych w szczególności z dóbr przeznaczo 
nych na cele reformy rolnej objektów prze- 
znaczonych pod budowę i rozszerzanie 
wojewódzkich zakładów opiekuńczo-wycho- 
wawczych. (Pat). 

lzmanie reprezentacji prawnej Wschodniego 
Rościoła Staroobrzędowców. 

P. minister W. R. i O. P. powiadomił pana 
_ wojewodę wileńskiego, iż dekretem z dnia 20 b. 

"m. uznał Tymczasowy Komitet Wykonawczy | 
_ Ogólno-Polskiego Zjazdu Staroobrzędowców w 

_ w Wilnie za reprezentację prawną Wschodniego 
" Kościoła Staroobrzędowców nieposiadającego hie- 
rarchji w Rzeczyposzolitej Polskiej, pod nazwą 
„Tymczasowa Rada Naczelna Staroobrzędowców". 
Na skutek powyższego p. wojewoda delegował w 

_ dniu 23 b. m. kierownika Oddziału Wyznań p. 
' Piotrowicza na odbywające się tego dnia obrady 
Komitetu Wykonawczego dla powiadomienia o 
powyższem prezesa Komitetu. Po odczytaniu de- 
kretu p. ministra, przedstawiciel p. wojewody wi: 
leńskiego złożył w jego imieniu Radzie Naczelnej 
gratulację i życzenia pomyślności w pracy nad 

| ostatecznem uregulowaniem położenia prawnego 
' Kościoła Staroobrzędowego w Polsce. Prezes Pi- 

monow dając wyraz radości staroobrzędowców z 
powodu ważnego dla nich axtu państwowego pro- 
Sił o złożenie najgłębszego podziękowania p. mi- 

_ _ nmistrowi Wyznań Religijnych i O. P. oraz p. wo- 
7 jewodzie wileAskiemu. 

M; Następnie delegacja wybrana z pośród Ra- 
| dy wręczyła p. wojewodzie z prośbą o przesłanie 
© p. ministrowi Wyznań Religijnych i O. P. nastę- 

" pujące pismo: „Naczelna Rada Staroobrzędowców 
KĘ zebrana w ym swym składzie w Wilnie w 

-_ imieniu wszystkich wiernych Wschodniego Kościo- 
|. ła Staroobrzędowego, nieposiadającego hierarchji, 

zamieszkałych na ziemiach Rzeczypospolitej Pol- 
skiej przesyła p. ministrowi w tej donicsłej chwili 
uznania przez prawnej reprezentacji iego 

Kościoła wyrazy hołdu i szczerej wdzięczności 
oraz zapewnienia, że w swej będzie kierc- 
wała się względami wa dobro Państwa Polskiego 
Kościoła. Arseni Pimonow. Prezes Rady". 

      

    
     

   

| Wiadomości poliycm | 

  

Dodatek dla państw. urzędn. kontraktowych. 
czają 800 złotych. Wypłata nastąpi jeszcze przed 

świętami. Ё 4 
Uchwalenie tego dodatku pozostaje w związ- 

ku z uchwalen' em przed niedawnym czesem @0- 
ćatku mies: kaniowego dla etatowych urzędników 
państwowych i jest niejako rekompesatą dla urzę- 
dników kontraktowych, którzy poprzednio uchwa- 
lonym dodatkiem nie zostali objęci. 

Podwyżka płac funkcjonariuszom państwowym. 
czyć wszystkich kategoryj pracowników państwo- 

wych: 

Wiedomość tę przytaczamy na odpowiedzial- 
ność „Robotnika”. 

L bituy Aowlensklė). | 
Agitacja nacjonalistów. 

Z Kowna donoszą: W tych dniach od- 
był się w Kownie olbrzymi wiec zorgani- 
zowany przez „Organizację Oswobodzenia 
Wilna”. Na wiecu 'szereg mówców wypo- 
wiedział się przeciwko rokowaniom  pol- 
sko litewskim, nawołując zebranych do boj- 
kotowania wszelkich poczynań rządu, zmie- 
rzających do unormowania stosunków pol- 
sko litewskich. Zebrani na wiecu uchwalili 
wysłać „protest* do rządu, w którym wy- 
rażają opinję, iż naród litewski nigdy nie 
zrzeknie się swych praw do Wilna i wszelkie 
próby normalnego współżycia z Polską 
spełzną na niczem dopóki Polska nie uzna 
umowy suwalskiej. 

Żydzi wypowiadają się za nawią- 
zaniem stosunków z Polską. 
W związku z panującym kryzysem 

ekonomicznym na Litwie, ludność żydow- 
ska już niejednokrotnie wypowiadała się 
za unormowaniem stosunków handlowych 
z Polską. Ludność ta cbzenie z nieroko- 
jem śledzi za dzłałalnością nacjonalistów 
litewskich, dążących do osłabienia skutków 
rezolucji Rady Ligi Narodów. 

Ostatnio w Kownie na odbytej kon- 
ferencji organizacyj kupieckich żydowskich, 
uchwalono wysłać do rządu memorjał, w 
którym ludność żydowska wzywa rząd |- 
tewski do nawiązania normalnych stosun- 
ków z sąsiądami. 

Ludność litewska wyraża swe za- 
dowolenie z powodu nóminacji 
kodem proboszcza do parafji gier- 

wiackiej. 
J. E. ks. arcybiskup metropolita Romuald 

Jałbrzykowski mianował proboszczem w Gierwia- 
tach ks. Bujwisa, który już obejmuje swe obo- 
wiązki kapłańskie. 2 

Luaność litewska wyraziła swe zadowolenie 
z powodu tej nominacji, gdyż, jak wiadomo, ks. 
Bujwis jest Litwinem. 

Silne lotnictwo to połęga państwaj 
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Wiadomości przedwyborcze, 
Żydowscy kupcy wileńscy wbrew 
uchwałom centrali, opowiedzieli się. 
za blokiem mniejszości narodowych 

Jak się dowiadujemy w dniu wczo- 
rejszym w godzinach wieczorowych odby- 
ło się w Wilnie w lokalu Związku Kupców, 
wspólne posiedzenie Rady i Związek Od- 
działu Wileńskiego Związku Kupców Ży dow- 
skich. Na zebraniu p. Zajdsznur zdał spra- 
wozdanie z narad Centrali Związku w 
Warszawie i wbrew uchwał powziętych przez 
Centralę opowiedział slę za przystąpieniem 
żydów do bloku mniejszości narodowych, 
wzywając zebranych do powzięcia ostatecz- 
nej decyzji w tej sprawie. 

Po dość burziiwcj dyskusji zebrani 
jednogłośnie uchwalili przystąpić do bloku 
mniejszości. 

W związku z powyższem Związek 
Kupców wileńskich projektuje zwołać do 
Wilna konferencję wszystkich żydowskich 
organizacyj kupieckich województw wileń- 
skiego, nowogródzkiego, wolyńskiego i po- 
leskiego z zamiarem przeforsowania uch- 
wał kupców wileńskich. 

„Aguda* za blokiem narodowym. 
: Jak słychać skrajnie konserwatywna 
„Aguda* zamierza na terenie Wilna wysu- 
nąć listę żydowskiego bloku narodowego. 

Oświadczenie rabina grodzieńskiego 
W związku z pogłoskaini, które w 

ostatnich czasach krążyły w Wilnie o rze- 
komym nacisku ze strony tych sfer „orto- 
doksyjnych*, które grupują się około „A- 
gudy*, na kupców, ażeby ci nie przystępo- 
wali do bloku mniejszości narodowych — 
rabin grodzieński oświadczył, że pogłoski 
te są nieprawdziwe, gdyż rabinat polityką 
się nie zajmuje, a zwłaszcza tutaj w Wii- 
nie żadnych kroków o charakterze polity- 
cznym czynić nie zamierza. 

Oświadczenie rabina grodzieńskiego, 
szeroko jest komentowane na łamach pism 
żydowskich. 

Wołyński Zjednoczony Komitet 
Wyborczy. 

W dn. 20-go b. m. odbyło się w 
Łucku konstytujące zebranie przedstawicieli 
wszystkich ważniejszych polskich grup i or- 
ganizacyj społecznych Oraz działaczy spo- 
łecznych i politycznych. Zebrani postano- 
wili utworzyć wspólny blok wyborczy pod 
nazwą Wołyński Zjednoczony Komitet Wy- 
borczy. Blok przedstawia narazie zjedno- 
czenie polskie, które ma wezwać do współ- 
pracy wyborczej organizacje i działaczy 
wszystkich innych narodowości zamieszku- 
jących Wołyń. Zebranie wybrało prezydjum 
w składzie 1l-iu osób, którego przewodni- 
czącym został mec. Chuskowski. Program 
nowej partji stoi na gruncie popierania po- 
lityki Marszałka Piłsudskiego: 

Sfery przemysłowe i rzemieślnicze 
w Wielkopolsce wobec wyborów. 

POZNAN, 23-XII. (Pat). Zjednocze- 
nie związków towarzystw przemysłowych 
i rzemieśliiczych na Wielkopolskę i Po- 
morze, najstarsza reprezentacja zespołu 
zorganizowanego w towarzystwach prze- 
mysłowych i rzemieślniczych, składających 
się z przedstawicieli rzemiosła samodziel 
nego i niesamodzielnego, średniego i drob- 
nego przemysłu oraz drobnego kupiectwa, 
powzięła następującą rezolucję: Reprezen- 
towane przez zjednoczenie związków to- 
warzystw przemysłowych i rzemieślniczych 
zespoły są kością pacierzową polskiego 
stanu średniego. Zespoły te dążą do ko- 
niecznego usamodzielnienia w reprezento- 
waniu swych interesów wobec władz pań- 
stwowych. Osiągnięcie tego celu widzi 
zjednoczenie zw. tow. przem. i rzem. w 
zasadniczych basłach swego programu: 

1) zagadnienia gospodarcze wysunąć 
należy na pierwszy plan i nad ich rozwo- 
jem pracować ku wzmocnieniu krajowej 
produkcji przy zapewnieniu swoboby  pra- 
cy, 2) stoimy na stanowisku rzeczowej 
współpracy z rządem nad rozwojem wszyst 

kich gałęzi życia gospodarczego w  pań- 
stwie, 3) wpływ czynników partyjnych na 
życie państwowe należy jaknajbardziej o- 
graniczyć celem wzmożenia w solidarnej 
twórczej współpracy całego narodu. W 
dalszym ciągu rezolucja domaga się spra- 
wiedliwego rozłożenia ciężarów pafistwo- 
wych, wzmocnienia władzy Głowy Państwa 
i rządu, walki z nadużyciami w urzędach i 
na stanowiskach publicznych oraz odro- 
dzenia moralnego Narodu Polskiego. 

  

      

; już czasie przystąpi 

  

Dziś: Adama i Ewy. 
Sobota | Jutro: Narodzenie Chrystusa Pana. 

24 Wschód słońca —g. 7 m. 36 
grucnia | Zachód s #. 15 т. 25 

Dyžury aptek dn. 24 b. m. 

Jundziłła — Mickiewicza 33. 
Domańskiego — Dominikańska 14. 
Szyrwindta i Turgiela — Niemiecka. 
Mańkowicza — Piłsudskiego, róg Nowogródzkiej. 

Stale dyżuiują apteki: 

SZA — Witoldowa 22. 
Paka — Antokol 54, 
Szantyra — Legjonowa 24. ; 
Siekierzyńskiego — Zarzecze 20. 

METEOROLOGICZNA. 

— Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi- 
cznego U.S. B. z dn. 23 XII. b.r. Ciśnienie 
średnie w milimetrach 750. Temperatura średnia 
—110 C. Opad w milimetrach 0,2. Wiatr przewa- 
żający południowy. Pochmurno. Śnieg. Minimum 
na dobę—130 Cels. 

Tendencja barometryczna — stały spadek 
ciśnienia. 

OSOBISTE. 
— Podorokurator Kaduszkiewicz opuszcza 

Wilno. W dniu 23 b. m. p. wojewoda Raczkiewicz 
przyjął podprokuratora Sądu Apelacyjnego p. Ka- 
duszkiewicza, który opuszczając Wilno złożył wi- 
zytę pożegnalną. 

RUEJSK A 

— Posiedzenie miejskiej Komisji Finanso- 
wej. We wtorek 27 b. m. o godz. 8-ej wiecz. od- 
będzie się w lokalu Magistratu m. Wilna posie- 
dzenie miejskiej Komisji Finansowej. Porządek 
dzienny zawiera: 

1) sprawę przeniesienia kredytów z jed- 
nych paragrafów budżetu 1927—28 roku do in- 
nych. 

Ё 2) sprawę udziatu m. Wilna w Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu. 

, 3) sprawę udzielenia subsydjum na urzą- 
dzenie Targów Północnych w Wilnie w r. 1928. 

4) sprawę kredytu na uruchomienie mostu 
przez Wilję, (S) 

— budowa studzien miejskich. Jak się do- 
wiadujemy, Magistrat m. Wilna w najbliższym 

i do budowy na Antokolu 
dwóch studzien miejskich. 

— Awantura w jatkach miejskich. W dniu 
wczorajszym w jatkach miejskich podczas ścią- 
gania należnuści skarbowych przez sekwestrato- 
rów doszło do awantury, w rezultacie której z0- 
stała do jaiek zawezwana policja piesza i konna. 
Jak się okazuje winę częściową za wywołanie 
zajścia ponoszą sekwestratorzy, Którzy w sposób 
OE EA niepraktykowany ściągaj, należne po- 
atki. 

O zajściąch został powiadomiony konijgarz 
rządu, który wydelegował, do jatek urzędników 
Komisarjatu, celem zbadania okoliczności towa- 
rzyszących awanturze. Jak się okazuje wśród 
handlarzy mięsem w jatkach są poszkodowani a 
nawet pobici. Dyr. lzby Skarbowej p. Majecki 
powiadomiony O powyžszėm kazał wstrzymać 
dalszą sekwestrację, przyjmując w tymże dniu 
dełegację rzeźników. Władze prowadzą w tej 
sprawie dochodzenie. 

„baty Piraf 
1 Douglasem Fairbanksen 
w kinie „HELIOS“ 

CUDO+-FILM w kolorzch 
naturalnych. 6257 

SPRAWY WYBORCZE 

— Komisarz Wyborczy przy Okręgowej 
Komisji Wyborczej Nr. 63 w Wilnie, p. wies 
Łuczyński urzęduje w lokalu przy ul. Mickiewi- 
cza Nr. 21 m, 5, w godzinach 9—12 i 17—19, Te- 
lefon Nr. 12—87. 

— Woj. wileńskie liczy 512 obwodów gło- 
sowania, Jak się dowiadujemy jlość obwodów 
głosowania w powiatach województwa yileńskie- 
go wynos : Н : 

._ Okręg wyborczy Nr. 63—siedziba m. Wilno 
obejmuje 1o3 obw, w tem miasto Wilno 58 obwo- 
dów, powiat wileńsko-trocki—95 obwodów. 

. _ Okręg wyborczy Nr. 64—siedziba m. Świę- 
cisny obejmuje 244 obwody w tem powiat ŚWiIĘ- 
ciański 51 obwodów, brasławski—87 obw., po-1 
stawski—36 obw. i dziśnieński—70 obwodów. 

Powiaty województwa wileńskiego wchodzą- 
ce w skład Okręgu lidzkiego obejmują: oszmiań- 
ski—36 obwodów, wiiejski 48 obw. i mołodeczań- 
ski—31 obw. : 

Razem województwo wileńskie — obejmuje 
512 obwodów. 

SPRAWY _ PSESOWE 
— Konfiskaża, W dniu wczorajszym odnoś- 

ne włądze aumimistracyjne nałożyły areszt na Nr. 
2 organu „Bundu“—,„Uuser Sztime“, 

Areszt został nałożony za artykuł wstępny 
p. t. „Przed bitwą wyborczą”, zawierający cechy 
przestępstwa przewidziane Kod: Kar. 

sę ej skonfiskowano. 
mocześnie redakcja zustała pociągnięta 

do Oo 3 PTY 
— „Wiadomo: towarzyszenia Techni- 

ków Polskich w Wilnie*. W dniu wczorajszym 
ukazał się kolejny numer „Wiadomości Stowarzy- 
szenia lechników Polskich w wilnie* z datą 10 
grudnia r.b., zawierający szereg artykułów z dzie- 
dz.ny najnowszej wiedzy technicznej i budowianej 

Z_POCZTY. 
— Zapomogi świąteczne dła niższych fun- 

kcjonarjuszów pocztowych. W dniu Onegdź szym 
pod przewodnictwem p.o. prezesa Dyrekcji Pocz- 
towej p. F. Babickiego odbyło się posiedzenie 
Rady Dyrekcyjnej przy Wileńskiej Dyrekcji Poczt 
1 Telegrafów, na którem dokonano podziału za- 
pomóg i renumeracji dla pracowników poczto- 
wych. Ze względu na szczupłe kredyty na ten cel 
OCD było udzielić RomCE Za 
edwie 105 funkcjonarjuszom na  łąc: w u. i łączną sumę 

rzy udzielaniu zapomóg uwzględniano 
przedewszystkiem niższych służbowo wee 
ków, mających w.ększą ilość członków rodziny 
na utrzymaniu. (5). 

— Przemianowanie agencji na urząd pocz- 
towy. Agencja pocztowa Niemen pow. lidzki ze 
wzgiędu na coraz zwiększający się stan ogólny 
obrotu pocztowego została przemianowana na 
Urząd Pocztowy. (5). 

* — Nowe agencje pocztowe. Jak się dowia- 
dujemy, władze centralne zatwieraziiy wniosek 
Wileńskiej Dyrekcji Pocztowej na uruchomienie 
nowych ageńcyj pocztowych w Czarnym 'Borze i 
Poczajowie, | й (5). 

„= Lustracja Urzędu Pocztowego Wilno 1. 
W dniu wczorajszym p. o, preześ Wileńskiej Dy- 
rekcji Pocztowej p. Feliks Babićki dokonał lustra- 
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ność fuakcjonowania teo najgłówniejszego urzę- 
du w obrębie Wileńskiej Dyrekcji, zwraca się b. 
wiele uwazi. (S). 

— Zmiana taryfy telefonicznej w obrębie 
sieci lokalnej. W związku ze zmianą obowiązują, 
cej dotychczas taryfy telefonicznej, z dniem 1 
stycznia 1928 r. wszelkie rozmowy przeprowadza- 
ne w obrębie strefy t.zw. lokalnej sieci (pewiato- 
wej) to znaczy między abonentami central pomoc- 
niczych i głównych będą podlegały opłatom w wy- 
sokości 30 groszy za 3 mi:utową rozmowę zwykłą. 
Dotychczas rozmowy tego rodzaju były bezpłatne. 

Dla szerszego ogółu abonentów, prze; rowa- 
dzających takie rozmowy w obrębie powiatu % 
zmiana taryfy będzie niewątpliwie przykrą niespo- 
dzianką, ION 

Ponieważ w sprawie tej zainteresowane są 
także i urzędy państwowe, województwo wileń- 
skie wystąpiło z wnioskiem do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych o spowodowanie u miarodajnych 
czynników zanulowania tego zarządzenia, (5). 

— W uznaniu obywatelskiego czynu—na- 
groda. Za skuteczną pomoc przy ujęcu w Drui 
defraudanta pocztowego, Witolda Wasiłewskiezo, 
zbiegłego 7 Baranowi<z, Ministerstwo Poczt i Te- 
legrafów w uznaniu obywatelskiego czynu miesz- 
kańca tego miasta p. Jana Kochanowskiego upo- ? 
ważniło Dyrekcję Pocztową w Wilnie do przyzna- 
nla i wypłacenia mu nagrody pieaiężnej. 

Z KOLEI. 

— Nieszczęśliwy wypadek. Dnia 21 b. m. 
na stacji w Hoduciszkach przy naładunku węglar- 
ki, wskutek pęknięcia łańcucha, złamał nogę ro- 
botnik Siwicki Bernard. Poszkcdowauego odwie- 
ziono do miejscowego szpitala. 

NADESŁANE. 
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Gwiazdka a dobry wzrok. 
Dla słabowzrocznych, jeżeli cenisz swój 

wzrok czy też twojej maiki, ojca, męża lub żony, 
to da; im na gwiazukę parę okularów lub binoki 
z wszechświatowej sławy szkłami „AROSCOPIC* 
w Paryżu, które dają większe pole widzenja, wię- 
cej promieni światła i w których można czytać 
lub widzieć bez najmniejszego przemęczenia. 

Pan Leon 4 kociński, optyk z Paryskiego 
Instytutu Oftalmi.:nego, przebywa obecnie na 
krótki czas wraźz ze swym asystentem w Wilnie, | 
się leczy oczu, lecz ściśle do tosowuje szkła do 
wzroku. я ‹ 

Szkta ARESCOPIJNE są do nabycia wraz ž 
ładną Oprawą już od 10 zł. A 

Przyjmuje interesantów w hotelu St. Geor- | 
ges, pokój 4, ulica Mickiewicza 20: CODZIENNIE | 
od godz. 10 do 1 i oa 3 do 7. = 

1 Pracownia na miejscu. k 

SPRAWY AKADEMICKIE. 

— Nowy numer „Almae Matris*. Ukazął 
się nowy numer wydawn.ctwa Źrzes.enia Kół Na. 
ukowych „Alma Mafer vilnensis". Zawiera prace 
p. p. proi. Krasnopoiskiego, prof. Srebrnego 1 Ca- 
ły szereg innych niezmiernie ciekawych i grygi- 
naln;ch utworów, oraz bog:ty aział kroniki życia | 
akademichiego, 1 

SPRAWI KRULUTNICZE, 

— Redukcja robotnisów. Magistrat m. Wil- | 
na, zpowodu braku odpowiecnich funduszów, po- | 
stanowił zwolnić wszystkich robotników azien- 
nych, zatrudnionych na robotach ziemnych, pro- 
wadzonych ost.tnio przez Magistrat na ulicach 
Tatarskiej, Garbarskiej i Mostowej. (s) 

Teatr i muzyka. 
— „Reduta“ па Pohulance. Betlejem O- | 

strobramskie. Jutro w pierwszy dzien Šaiąt Bo- | 
żego Naiodzemia © godz. 20-ej po raz pierwszy 
sziuka p, Tadeusza Lopalewskiego p. t. „Betlejem 
Osirobramsk:e". : 

— Widow.ska świąteczne. Niedziela 25-g0 
b. m. o godź. 20-ej „Betiejeii Ostrobramskie“, | 

— Pomiedziałćk 26-g0 b. m. O godz. | 
przedstawienie ala dzieci po cenach ziiżonych 
20 gr. „Noc $w, Mikołaja” na cele kulturainógo- 
światowe N.rodo»cej UFganizacji Kobiet. 

— O godz. 10-€j po cenech zpiżonych od 
30 gr. „Zemsia” Al. Freury. | й 

— O godz. 2U-ej beilcjem Ostrobramskie. 
— Wtorek 0 godz. Ż0-ej „beilejem Ustro- 

bramskie*, 4 я 
— Środa o godz. l6-ej „Noc św. Mikotaja“, 

o godz. ŻU-ej „bęliejem Ostrubramskie*. Ni 
— Najbliższy konceri symfoniczny odbę- 

dzie się w leatrze na Fohulance we wtviek dnia 
21 b. m. o godz. 5 popeł. pou dyt. Rafała Rubin- 
sztejna ze współuaziatem wybitnej wileńskiej pia- 
nistki Qigi Wizunównej. W programie koncert 
Es-dur Liszta, >checherezaaą Rimšnij-Korsakowa, 
utwory Debussyego, Rowela i in, . 

Bilety do nabycia w Orbisie Mickiewicza II, 
iw dniu koncertu w kasie Reduty. 3 

— Teatr t'olski (sala „Lutnia*), Repertuar | 
świąteczny Teatru Polskiego. W pierwsze świętu | 
Bożego Narodzeiia w niedzielę uubędą Się na- 
stępujące widowiska: 

Q gouz. 12 m. 30 popoł. orazek dla dzieci 
i młodzieży Maryli Gremo. ; 

O godz. 4 m. 30 popoł. grana będzie „ko- 
medja Z. Kaweckiego „Fura słomy*. 

O godz. 8-ej wiecz. ostatnia nowość reper- 
tuaru, rozśmiewająca krotuchwiia Laufsa „Wom | 
warjatów”. | 3 

— W poniedziałek 26-g0 b. m. odbędą się | 
następujące widowiska: "23 

O godz. 12 m. 30 popoł. porznek dla dzieci 
i młodzieży Maryli Gremv. ‹ ; 

O godz. 3-ej popoł. specjalnie dla młodzieży 
po raz ostatni w sezonie „Ułani ks. Józefa" Mazura. : 
i O godz. 6-ėj popot. „Hisžpaiska mucha* j 
Arnolda i Bacha, po oOdegranju której nastąpią | 
produkcje taneczne Roveny - Łaszkiewiczowej i ‚ 

Gastona. * 
O godz. 8-ej m.30 wiecz. (punktualnie) „Dom —„ 

warjatów* Laufsa, ‚ 
O godz. 10-ej wiecz. Ostatni występ tauecz- + 

ny Maryli Gremo, 44 
— We wtorek 27 b. m* „Kredowe kolo“ * | 

Klabunda. у 

2 
Ofiary. 1 

й — Zamiast wizyt świąteczaych i noworocz- 
nych—złożyć p. wojewocda Władysław Raczkiewicz 
25 zł. na rzecz Komitetu Wojewódzkiego „Chleb 
Dzieciom*, . i PLATE 

‘ › — Zamiast wizyt i powinszowań  świątęcz- 
nych i noworocznych Eugedja i Edward Tauro- 
gińscy na żłobek im. Maryt zł, 5. AN 

s 
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+   Jai a pocztowego Wilno 1. Lustracja dała 

jż na sprąw- wy! należy, 
— Bežimiennie ala dwojga staruszków 2 al. 

Erdi ała biednej poni 1 , 

      



Radijo. 
PROGRAM STACJI WARSZAWSKIEJ. 

Fala 1111 m. 
SOBOTA 24 grudnia. 

11.40, Komunikaty P. A. T.- 
12.00. Sygnał czasu i komunikaty. | 
17.15. Program dla dz eci. „Baśń wigilijna", 
21.00. Kolendy w wykonaniu chóru i solistów. | 
2230. Transmisja „Pasterki” z katedry poznańskiej. 

PROGRAM STACJI WII,EŃSKIEJ. 
Fala 435 m. 

PONIEDZIAŁEK 26 grudnia. 
*.  10.15.—11.45. Transmisja nabożeństwa z Katedry 

Poznańskiej. Celebruje s. infułat Meysner 
AL kazanie wygłosi ks dyr. Durzyński. 
a 12.00. Sygnał czasu i komunikaty. ZA 

12.10.—14.00. Koncert poświęcony Chopinowi (tran- 
smisja z Filharmonji Warszawskiej. 

14.00.—15.00. Transm. 3 odcz. rolniczych z War- 
szawy. ы 

15.10.—17.20. Transmisja koncertu symf. z Filhar- 
monji Warszawskiej. 

17.20.—19.10. Przerwa. ` я 
19.10.—19.35. Audycja gwiazdkowa dla dzieci w 

wyk. p. Janiny Sumorokowej. 4 
19.35.—20.00. „Jak organizować teatry amatorskie”? 

Odczyt z działu „Oświata pozaszkolne", wy- 
głosi dyr. P. M. 5zk. Z, Wil. Stanisław Ciozda. 

20.00 Referst i komunikaty Zwiąsku Rew. Pol. 
Śpółczielni Rol. Z. Wil. Pw, 

4 20.30. Koncert organowy Feliksa Nowowiejskiego. 
Na zakofczen'e: Gazetka radjowa. 

WTOREK 27 grudnia. 

17.15.—19.00. Transmisja koncertu symfonicznego 
z Filharmonji Wsleńskiej. Ы + 

19.10.—19.35. „Warunki pomyślnej todowli roślin 
pok' jowych* odczyt z dziełu „Ogrodnictwo* 
wygł dyr. Śr. Szk. Ogr. na Sołtaniszkach p. 

i Roman Kraus. 
19.35.—20.00. Przerwa. Alų 

4 20,00.—20.25. „Istoria Balto Palacaus Vilniuje 
odczyt pióra p. Heleny Romer wygł. w języku 
litewskim p. Bohdan Kościałkowski. | 

20.30. „Cnotliwa Zuzanna, operetka J. Gilberta 
(transm. z Warszawy). | 

Na zakończenie: Gazetka radjowa. 

— Nagła Śmierć, We własnem mieszkaniu 

ow
ad
 
P
o
 

. przy ul. Antokol 27, zmarła nagle Anna Palczew- 
2 skr. Przyczyn* śmierci narazie niewiadoma. 

szkodę Zotji Przyjemskiej zam. przy zauł. Śnie- 
zi 20. skrzdziono bieliznę wart. 300 zł. 

— Zolja Szykuć zam. przy zauł Drueta 6, 
po powrocie co dćmu zauważyła brak bielizny i 

: la niezwtocznie досБойтете, К!бге doprowadzilo 
do ujęcia sprawczyni. Okazała się nią Augustyna 
Szodejko. Skradzione rzeczy wszystkie odnalezi: - 
no i zwrócono poszkodowanym. 

) — Systematyczne kradzieże bielizny, Na 

` 
| bižuterji wart. 700 z!. Zaalsrmowana policja wszc7ę- 

LECZNICA Litewskieg 

  

  

W przychodni przyjmują lekarze specjaliści: Choroby wewnętrzne od 11 — 2; chirurgiczne od 1 — 2; kobiece 11 — 1; 
zębów 10—11 

W szpitalu oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczny i nowo odremontowany oddział położniczy z osobnemi pokojami. 

Cabinet Roentgena i elektro-leczniczy. = promieniami, 

Ogioszenie. 
-_ Dyrekcja Państwow. Monopo 

" podaje do ogólnej wiadomości, że na zasadzie Rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 28 października 1927r. w sprawie przyjmowania zwrot- 
nych naczyń po wyrobach monopolu spirytusowego (D.U.R.P. Nr. 102 
poz. 889): 

4 1) Od dnia 1 stycznia 1928 roku tak państwowe, jak również 
prywatne sklepy detaliczne nie mają obowiązku przyjmowania od kon- 
sumentów zwrotnych butelek po wyrobach 

2) Państwowe Wytwórnie Wódek, 
Państwowe i Komisowe Hurtownie Wódek 
detalicznej sprzedaży butelki zwrotne tylko 
włącznie, po tym terminie żadnych butelek zwrotnych przyjmować 

ag “nie będą; 

u 3) Państwowe Wytwórnie Wódek oraz Komisowe Rozlewnie 
przyjmować będą od Państwowych i Komisowych Hurtowien Wódek G< 
butelki zwrotne po wyrobach monopolowych tylko do 31 stycznia į 
1928 roku włącznie, potym terminie żadnych butelek zwrotnych przyj- 
mować nie będą. 

- ZAPAMIĘTAJ TATUSIU, 
NAD 

SUCHARD 

  

   

        

   

          

   

    

    

MILKA 

Jedyna czekolada sporządzona 

na czystem mleku szwajcarskiem. 

MILKA-NUT 

najlepsza w świecie czekolada 

mleczna z orzechami 

VELMA 

Idealna czekolada tondant 
mie wywołująca pragnienia. 

BITTRA 
Gorzka — idealna 

Śla osób palących! 

ORANGE 

Czekolada deserowa 
ze smakiem poma- 

rańczowym — 

jedyna w swoim 

    90 PRZESZŁO 160. LAT UZNANA ZA NAJLEPSZĄ W ŚWIECIEI 

o Stowarzyszenia Pomocy Sanitarnej 
; skórne i weneryczne od 2—21/a; nerwowe 1—2; dziecięce od11 — 12 i od 2—2!/, 

    

   
JASNO 

DŁUGO 
SWIECI 

li Spirylisowego 

monopolowych; 

Komisowe Rozlewnie oraz 
przyjmować będą od miejsc 
do dnia 15 stycznia 1928 r. 

6252/5721 

WILNO, Wielka 58. 

  

IŹ NIEMA NIC LEPSZEGO 

p CZEKOLĄDy 

wzmacnia mięśnie 

wspakają ocrwył 

  

fotografowanie, prześwietlanie. Diatermia. 
Elektryczne wanny. Laboratorjum analityczne, 

TYLKO BATERJA 

BŁYSK 

APTECZNY DOM HANDLOWY Oddział Detaliczny 
Tel. 392. 

AJ. 

Brezenty do wozów, burki | 
brezentowe, wojłok || 

POLECA" K. WILDSZTEJN, 4 Wilna, Rudnicka 2, telef. 11—77. Ceny fabryczne. 

opałowy WĘGIEL s: 
z dostawą od 1 tonny w zamkniętych plombowanych 

wozach. Ceny najniższe. - į 
M. DEULL, 

  

      

      

к 
ч 

. 
Jagiellońska Nr. 3, m. 6, 

  

telefon 811. 6256 

Dzi. zieržaw ` 
majątków ziemskich poszukujemy 

WILEŃSKIE 
Biuro Komisowo-Handlowe | 

Mickiewicza 21. ozis Pi       

Zarząd Oddziału Centralnego Związku 
Feiczerów Rzeczypospolitej Polskiej 

w Wilnie. ` 
niniejszem zawiadamia członków i wszelkich dyplomo- wanych felczerów, że dnia 8 Stycznia 1928 r. w I ter- 
minie o godz. 14, w Il terminie o godz. 15 tegoż dnia, 
odbędzie się doroczne ogólne zebranie członków Od- działu, w lokalu kol. Sz. Bejlina — Wilno, Mickiewi- cza 35 m. 39 z następującym porządkiem dziennym: 

1) Zagajenie i wybór Prezydjum, 2) Odczytanie 
protokółu z poprzedniego zebrania, 3) Sprawozdanie zarządu, 4) Odczytanie protokółu Zjazdu Prezesów w Ą Warszawie z dnia 6-XI 27 r., 5) Wykazanie potrzeby - Przynależności do Związku niestowarzyszonym, 6) Po» | trzebę likwidacji zgromadzeń felczerskich, 7) Wybory 4 Zarządu, 8) Wybory delegatów na zjazd delegatów do 
Warszawy, 9) O opłatach podatkowych, 10) Wolne 
wnioski (wolne wnioski winne być zgłaszane na pismie | 
zarządowi na dwa tygodnie przed ogólnem zebranier). | 

H. Bazyl Prezes Oddziału. 
Centralny Związek Felczerów Rzeczypospolitej | 

Polskiej, przygotowując spis dyplomowanych felczerów 
na rok 1928, wzywa wszystkich felczerów zarejestro- 
wanych w Urzędach Zdrowia, do nadesłania pod adre- 
sem Związku — Warszawa, Złota 30 — swoich da- |   

Wilno, ul. Wileńska 28. 
Telefon Nr. 846. 

oczu 12—2; uszu, nosa i gardła od 11—1 popoł. 

Kwarcowa lampa, Solux. 
RS 5980 

    

    

  

     

             i 
   
S-ka 

  

6159-1 ста XDA © COCA ZK) CXZDDA QOROCD оее ©® 

Į Najlepszy, bo kulturalny, modny, tani pedarunek 

  

   NA ŚWIĘTA poleca specjalnej uwadze Sz. Klijenteli wielki wybór efektow- 
nych upominków jak to: perfumerji, kosmetyki i galanterji firm krajowych 
i zagranicznych. Towary otrzymujemy w dużych ilościach z pierwszych 

nych personalnych. 1 „AA 

KONKURS s 
z 

na 8 stanowisk w wydziałach Rachunkowym i Kontroli Docho- 
dów Dyrekcji P. K. P. w Wilnie. ` 

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie, winni składać po- 4 dania w terminie do 10-go stycznia 1928 roku z dołączeniem 
w odpisach następujących dokumentów: Р 

Metryka urodzenia, dowód obywatelstwa polskiego, do- 
wód odbycia powinności wojskowej, lub zwolnienia od tej 
służby, świadectwo moralności, dyplom ukończenia studjów 
prawniczych lub wyższych handiowych, oraz ewert, zaświad- 
czenia odbytej służby lub praktyki bankowej lub w instytucjach | 

finansowych. а ! 
Kandydaci po odbyciu rocznego przeszkolenia w odnoś- 

nych urzędach liniowych i złożeniu egzamioów, będą po prak- 
tycznem przeszkoleniu przeznaczeni na odpowiedzialne stano- | 
wiska kontrolujące. ‘З 

W czasie przeszkolenia, praktykantom zasadniczo będzie 
pora uposażenie w wysokości 86% Vill-ej grupy pra- 
c „sa nę am 2 

iższe szczeg6ly W Dyrekcji P. K. P“ Wydziat Osobowy | 
I. p. pokój Nr. 15. 6253 (2317) VI || 

: JA 

  

  

ь- ® 3 1 ^ 

niedošcigniona (0 54 3411 3 

AMERYKANSKA : 
BAT. ANODOWA 74 
ZAKŁADY PRZEM. | H4FDLOWE j 

„TĘCZA” 
KRAKÓW, CZARNOWIEJSCA 72 НН 3 

ZADAC WSZĘDZIE! |. 4                    

  zj 

  

Okręgowy Urząd Ziemski w Wilnie podaje do 
4 wiadomošci publicznej, že Okregowa Komisja Ziemska | 
Ы w Wilnie na posiedzeniu w dniu 9 czerwca 1927 roku 4 

postanowiła wdrożyć postępowanie scaleniowe na ob- | j na gwiazdkę ie: Ra 
firmy „ELEKTRIT“ ias 24, telef. 10-38. 
Aparaty detekterowe i lampowe (do 8 lamp) O niezwykle dalekim zasięgu 
i czystej, przyjemnej audycji, wyróżnione na wystawach w Polsce, Francji 

Bardzo dogodne warunki spłaty. 
Składy wyrobów: Głębokie—Zamkowa 29, Lida—Suwalska 65, mk za 

A 028 Nowogródek—Korelicka Ś Wołkowysk—Zamkowa 9. 581 

i Włoszech. 

źródeł, wobec czego sprzedajemy djo-aparat 
Radjotechniczne w Wilnie, 

        

       
    

   

CODEC DOD 

Kapelusze damskie i męskie 
czyści, tarbuje i przerabia według najnowszych fasonów 

specjalna pracownia kapeluszy 

I. ŁAM i. SYN 
  

POKOJU 
elegancko umeblowanego 

(może być salonik) z niekrępującem wejściem (po- 
żądaną wanna) poszukuję w centrum miasta. 

Oferty do „Kurjera Wileńskiego". dla J. B. 6142 

WIELKA 52 
obok kościoła św. Kazimierza. 

EOS 

KALENDARZE 
ŚCIENNE BIUROWE KSIĄŻKOWE, 
MATERJAŁY PIŚMIENNE, 

Gotówkę 
w każdej simie lokų. 
jemy najdogodniej. 

kn LL adi Gdańska 6, telef, 9- 

  

  

  

  

  

0 
  

  

6241-3 
  

  Majątki   

ZGOWGOWGOJOSDAOJGO0OGOWGOWTOWGO0 

ji 1 powodu likwidacji działu zabawkowego, 
| uprzejmie proszę o wykorzystanie okazji zro- 
т bienia taniego i ladnego 

podarunku gwiazdkowego dla dzięci. 
WIELKI WYBÓR LALEK. 
CENA NIŻEJ KOSZTU. 

poleca firma „UNIWERSAL* 
ielkiej Nr. 21. przy ul, Wielkiej 1 85) 

    

ziemskie, domy, place, 
folwarki sprzedajemy 
kupujemy dogodnie. 

w aitystycznej reprodukcji 

polęa Księgarnia Iš. Rutskiego 
Wileńska 35. Tel. 941. 6223 0) 

POCZTÓWKI Świąteczne | noworoczne     Dom H./K. „ZACHĘTĄ“, 
Gdańska 6; telef. ы 

6248-. 

Krawcowa 
przyjmuje wszelkie obstalunki 
na płaszcze, suknie, ubra- 
nia dziecinne, bieliznę it p. 

Ji. €iasna 3, m. 4. A. W. 
amże potrzebna dziew- 

czynka do nauki, 

        

Kamienie młyńskie 
wszelkie części do młynów na dlugoterminowe 
spłaty, ko tna budowa i przebudowa młynów, 

у kosztorysy i płany. 

Biuro techniczno-bandlowe | robót inżynieryjnych 
ST. STOBERSKI, Wilno, ul. Mickiewicza 9, tel. 12.75, 

Fachowe porady bezpłatnie. 5843-3 
** 

dochodowy w dzielnicy 
handlcwej Wilna sprze- 
damy bardzo dogodnie. 
Dom H. K. „ZACHĘTA“, 
Gdańska 6, telef. 9-05. 

6249-1 

Majątek 
około 100 ha bardzo 
dobrej ziemi z komple- 
tem budynków sprzeda- 

my natychmiast. 
Dom H. K. „ZACHĘTA* 
Gdańska 6, telef. 9-05 

6250 

“ zaklad optyczno- 
„Aptylol dkalistytsas naj- 

wię. w Wiieńsztzytnie, wł. 
F-c x Olkieniccy, Wilno, ulica 
Wielką 66, Wielki wybor tate. 
cza A o. 2 

e da 
-Rabli" Najstarsza fir- 

„ me wt 
w 1849 r. ul. Domini- 

te'ei. 10-58. 

  

  

      

  

kańsks 17 

wojsk., zaśw. 
Ńsiążka Krzyża wal. i 
inne dokumenta  skra- 
dzione u Leonardy Bec- 
darskiej, zam. Kolonja 
Wil. Nr 1, unieważn. się, 

Q szarze: 1) około 60 ha gruntów nadziałowych, należą- 

  

   

3 

cych do gospodarzy wsi Czarnuszka vel Czernuszka, | 
2) około 26 ha gruntów z majątku Olany, własność | 
Antoniego Szafnagela, jako zaprzedanych gospodarzom 
wsi Czarnuszka vel Czernuszka, 3) około 24 ha grun- | 
tów, stanowiących równoważnik za zlikwidowany ser-_ 
witut w majątku Olany, 4) około 2 ha gruntów wsi 
Gieniowce i 5) około 2 ha gruntów folwarku Bałasze, 
własność Witolda Rozwadowskiego, włączonych celem 
sprostowania granic ze wsią Czarnuszka — wszystko | 
gminy kucewickiej, powiatu oszmiańskiego, łącznie | 
około 114 ha. i 

Powyższe orzeczenie uprawomocniło się dnia 30 - 
września 1927 roku. 6251-2-366-V1. | 

sa) 
| 
A 

z! 
я 
2 

; 
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   Uprasza się Sz. p. p. 
Księgarzy i inne osoby, jeśli im wpadną w ręce 
książki z wyciśniętą pieczątką „JANOPOL*" na ty- 
tułowej karcie i wewnątrz, o zawiadomienie o ich 

istnieniu i miejscu p. K. Romerową. 
Mostowa 7, m. 4. 

Najradykalniejszy środek 

      

     
  

6247a. 

na przepuklidą. 
   

dla cier- 
piących 

Najstarszą przepuklinę, sw naset 
paski i operacja nie pomogły, usuwa jedynie specjalny 
Środek dla usunięcia ruptury za pomocą mojego opa- | 
tentowanego bandażu Nr. 1209, który przynosi praw 
dziwą pomoc. Sg mO, !Werszawa, ul. Sosnowa 13. | 

Prospekty bezpłatnie. 5777-4 — 

Czy zapisałeś się na członka 4 | 
1-0. P.P.P waj 

ax



GO KUPIĆ „ GWIAZDKĘ! 
Oczywiście tylko wyroby 

A      
х Face — а — main 

Lornetki teatralne i polowe 

    

Okulary ";ir*" oprawach ze szkłami 
Ultrasin 

    

fotograficzne aparaty 

  

A gdzie to nabyć? 
Tylko w składzie fabrycznym 

„Optyk Rubin* lim 
Dominikańska 17, tel. 10—58. 

Najstarsza firma w kraju (egzyst. od 1840 r.). 

DZIŚ SKLEP OTWARTY. 2   
: c dz. 9—3 ppoł. Ni е ой 2—3 ppoł. Redaktor działu gospodarczego przyjmuje od 8—9 wiecz. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Administrator przyjmuje od 9—2 p) Redakcja i Administracja Jagiellońska 3. Tel. 99. Czynne od 5 TA PP laczelny ye PTL ^ Seas mo GżekóweBEK/ O „601606. Drukatnia AU sy lanacėgo 5 Tel 990. j poł, 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do demu lub przesyłką pocztową 4 zł. zak 1zł. CENA OGŁOSZEŃ: za wiersz milimetrowy przed tekstem—25 gr., w tekście—30 gr., za tekstżm—10 gr., ogłoszenia mieszkaniowe—10 gr. (za wiersz > 

głoszenia przyjmują się od 9 — 

petitowy) kronika rekl.—nadesłane—30 gr. (za wiersz redakcyjny), dla NĄ pracy: 

Wydawca Tow. Wydaw. „Pogoń”. 

A 

4 

| 

A 

8.mio łamowy. "Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń. Ad 

  

  

  Od dnia 25 go do 30-go grudnia 1927 r. będzie wyświetlany film: | AE 

„Bestja morska dramat w 12-tu aktach, wstrząsejące arcydzieło Ran ZÓW 
współczesnej kinematogrefji. W rolach głównych: 

  

iejski Kinematograf 

  

fulturalno Oświatowy najgenjalniejszy tragik Świata John Barrymore oraz piękna Dolores Costello. Ostatni Lustra F 
SALA MIEJSKA seans o godz. 10. W poczekalni koncertradjo. Orkiestra pod dyrekcją p. W. Szcre- najwyższych. gatunków ŚJ 

' pańskiego. 26 grudnia kasa czynna od godz. 1, początek seansu o g. 2. We wszystkie KN B 
(ul. Ostrobramska 5) | jnne dni: kasa czynna od g. 31/2, początek seansów o g. 4. Cena biletów: parter 80 gr. p: leca; | 

balkon—40 gr. Nastepny program: „Wielka parada” w. Woźnicki - я 
Wileńska 5. 5919-11 Ę 

M ejski Kinematograf а у ______ liri-lwiny | 27 g0 grudnia Rze: 
SALA MIEJSKA kino nieczynne. zgubiła 

(ui. Ostrobramska 5). książeczkę rachunko- @) 
wą „Schroniska Izo- 

tedzi ё tanki ielki fates: i ; lacyjnego“ im. Ję- ino- Od niedzieli 25-70 b m. codziennie. Wielki Świąteczny cudo-film! Cały film w Kino-Teatr isteralnych CZARNY PIRAT“ Największa atrakcja wszech- .| .drzeja Śniadeckiego, _ 
“ kolorach 99 światowa. W rolach główn. RZ się przy | 

4 największy bohzter wszystkich czasów, rycerz bez skazy DOUGLAS FAIRBANKS | "l: Senatorskiej (An- 
i przepiękna BILLIE DOVE. Oszałamiający przepych wystar! Dla młodzieży do- | !Okol).Laskawego zna- | 

ul. Wileńska 38. zwolone. Początek o godz. 2-ei W kinie centralne ogrzewan e. 2458 lazcę uprzejmie pro- | 
526 О zwrot takowej | 
pod w/w adresem lub „7 
do Adm. „Kur. Wil.“, (44 
za co zgóry wyražam | 
serdeczne  podzięko- | 
wanie. 4 

6218-0 Siostra. 4 

Od r. 1843 istnieje ž 

Wilenkin 
UL. TATARSKA 20 

MEBLE. 
jadalne, sypialne, salonowe i 
gabinetowe, kredensy, stoły, | 

szafy, łóżka itd. й 

5 Wykwintne—Mucne— | 
Niedrogo. 

"RO Sprzedaż na raty. M 

a Sklep „Okazją: 

  

I0DGPDNGHWGPOWGONWGOWGPNGPNGOWGOOGPONGOWTHNWGO0GONWGHPNWTGPN0GON0GOWGO0 

Składy Elektro - Radjotechniczne 

„DZWON" 
Firma egzystuje od r. 1908. , Wilno, Wilenska 21, Tel. 655. 

Zawsze na składzie: Detektorki i odbiorniki lampowe 
po cenach fabrycznych. 

Słuchawki różnych fabryk krajow. i zagran, 
po cenie od zł. 12.50. 

Sprzęt radjowy i elektryczny po cenach konkurencyjnych. 

Wszystko na raty i za gotówkę. 
Prosimy 0 przekonanie się. 

PGPWGDIOGOWGONGOWGPWGPNWGOWGOOIGOPWTONWTZEHA 
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Q00000000000000000000060000 0O0GOOGGODOGOCO kuo“ sri M EBLĄ 
© 8” DYWANY, ANTYKI, Lombardo? 
9 o) Na nadchodzące święta i karnawał 0 © Seana rec anais Bi | 

м 2 s z rowincję. Zawiadamiać list, Qa| Najnowsze modele sukien!!! 7 o A 
ŚŚ w znanym Magazynie Ostatnich Nowości S A AH 
© ш ga = @ R Poj Mickiewiczacj 

E ELEGANT e on Ba zo 
8 2 Wilno, Wilenska 15. > 8 Sprzedam 

© © | Poleca się w dużym wyborze: w, © DO M 

os galanterję, bieliznę i trykotaże. D. лНЙ а я 
8 6110b Suknie wełniane od 15 zł. | m 3 a OE RZA łowy 

0000000800000000000000080:60400006040066660 
Niedrogo 

e 2-ch pokojowe mieszkanie     

z kuchnią do wynajęcia. 
Targowa 9. || „6201-04 „OPTYFOT“, VIELM 66. 

ZAKŁĄD OPTYCZNO-OKULISTYCZNY. 
Nea RAE ao na WZ Ad 

iaśicele Bela ОМЕ PAROS 
Wielki wybór optycznych, fotograficznych przyborów. młody, posiadający || 

Najlepsze szkła Punktal - Zeissa", dużą praktykę 
przystąpi A Е 

WIELKI WYBÓR S maka do powažnej kancelarji | 
RADJOSPRZĘTU i odbiorników od detektorowych do wielo- adwokackiej w Wilnie, jaa 
lampowych. UWAGA! Amatorzy, kupujący kompletny radjosprzęt w którem z większych miast * 

  

          

  

korzystają z naszych anten, bateryj, lamp i głośników dla wypróbo: na prowincji. Zgłoszenia 
wania swoich odbiorników i jednocześnie otrzymują porady Od inży. do Administracji „Kurjera | 

niera specjalisty. 6033-1 Wileńskiego” Jagiellońska | 
Nr. 3, pod „Adwokat“. 

X II I V OUI ‹ 6261 | 

|  ””  _ Na Gwiazdkę т 1 
Książka jest nieocenionym podarunkiem 

przekona się każdy oglądając Śliczne nowości wydawnicze dla osób 
doroslych, młodzieży i dzieci w księgarni Paweł Bure 

| © e ! © 

| " Kazimierza Rutskiego uprasza łaskawą klijentelę zwracać się tylko pod adresem 

ul. Wileńska 38. Telefon 941. 6184-2 ul. Mickiewicza 4, flja zlikwidowana. 

Poleca zegarki najlepszych fabryk i konstrukcji 
oraz wykonywa reperacje zegarków i biżuterji 

Baczność sportowcy! om | ‚ po cenach PRZENPNYCY. 6216-3 | 

|do nich: buty, wiązania, wiatrówki, ASG sportowe, łyżwy | były pracownik t my A Rydiewski, „OSTROBRAMSKA 13 
i wszystkłe artykuły sportu zimowego. | przyjmuje wszelkie reperacje w zakres kia 

Dom Sportowy Ch. DINCES, wicika15. Tel. 10-46. | A as, e | 
UWAGA! P. p. wojskowym, urzędnikom państwowym i koda sportowym udzielamy 

* rabatu, Oraz kredytu na dogodnych warunkach. 
Na prowincję wysyłamy za zaliczeniem pocztowem. 6242- a 

  

W. Jurewicz, 
były majster firmy 
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HALLO!! RADJO!! 1 
Pat:fony, gramofony oraz płyty gramof. i patef., | 

Я 

    

_—@тттш@_ттттт% 

RADJOAMATORZY! | 
Wiedzcie i pamiętajcie, że najlepiej, najtaniej i najuprzejmiej 

jakoteż skrzypce, bałałajki, gitery i mandoliny, 
lustra, zabawki dla dzieci i różne artykuły spor- M. 

towe. Maszyny do szycia. 1575 
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obsłuży was U N I W E R S A L“ 

„WileAska Ротос Szkolna“, Dziat Radjo, ч WIELKA Mi 
Wilno, Wileńska 38, tel. 941. 6138-4 WIELKI WYBÓRI DOGODNE WARUNKI. 

  

pea p MPO si nds ini OE OJEOACO PEOKOJEOA CO KOCI COCO KOKO CODEC 

Yo zniżki, ogł. cyfrowe i tabelowe o 20% drożej, ogł. z zastrzeżeniem miejsca 10% drożej. Zagraniczne 50% drožej. Układ ogłoszeń 5-cio łamowy, na stro- | 

„Pogeń*, Drsk. „Paz”, si, dw. fitungozn £, Tew. Wvd, ; Redaktor wz. A Faranowski, 

 


