
ЛУ 

ROK XIV. Nr. 338 (4298) WILNO, czwartek 9 grudnia 1937 r. Cena 15 gr 

KURJER WILEŃSKI 
wileńsko-Nowogródzki, Grodzieński, Poleski I Wołyński 
    

Odznaczenia kręcą się 
gdzieś u góry 

Kiedy premier Składkowski poca: 
łował jakąś wieśniaczhę w rękę, fakt 
ten wywołał konsternację. Nie chcę 
tu dyskutować, czy czyn tego rodzaju 
oLniża, czy nie prestiż władzy w t. 
zw; szerokich masach. Lecz każdy z 
nas zna takie paniusie w futrach i z 
pierścionkami na pałcach, które mó- 
wi:ąc o tym fakcie — a gadało się o 
tym wiele, gdyż tylkc tfkie zagadnie- 
nia zdolne są pasjonować pewną 
część naszej „opinii* — wzruszały ra- 

mionami i wiele mówiły właśnie o 
prestiżu. Ale gdyby tak premier uca- 
tował ich upierścienione rączki — oo! 
wtedy prestiżu.diabli by nie wzięli. 

A jest to sprawa znacznie głębsza, 
miżby się na pozór zdawało. Jedna z 
przyczyn wielu niedomagań współ- 
c7esnych to zagadnienie, które moż: 
na łapidarnie ująć w przeciwstawie- 
nie: góra — dół. Państwo zaś nowo- 
czesne nie może sobie pozwolić na 
przeciwstawienie tego rodzaju; w 
państwie nowoczesnym nie ma poję- 
cia warstw górnych i tego. co się 0- 
kreśla „szerokimi masami*. I jeśli 
paniusie z brylancikami na palcach 
nie mogą . zrozumieć, jak premier 
mógł pocałować wieśniaczkę w rękę, 
jest źle, Ale mniejsza o tot 

Przed paru dniami na sejmowej 
komisji prawniczej był dyskutowany 
rządowy projekt medału za długolet- 
nią służbę. Gen. Składkowoski, poru- 
szvł to zagadnienie góry i dołu. Mó- 
Sił m. in.: 
'Gdv w czasie moich inspekcyj widzia- 

łem świeżo wybudowany kościół, szkołę, 
dom ludowy, lub inne rzeczy, które prze- 

Jeidžajaceno uderzaią swoim widokiem, 
słarałem sie dowiedzieć kto to zrobił. 
Zatrzymywałem „samochód I wdatwałem 
się w rozmowę: Kto fo zrobił! Często był 
to nauczyciel, wójt, sołtys, czesto ksiądz, 
nieraz jakiś gospodarz, który dał Inicjaty- 
wę. Pytałem wówczas w fakiel wiosce za- 
padłej, z dala od szosy: A jakież odzna- 
czenie za to ośrzymałł Często byłem nie- 
zrozumiany. Nie rozumiano bowiem co to 

jest odznaczenie, jak wygląda. Nieraz w 
gminie nie było żadnego odznaczonego 
jakby fo nie była pełnowartościowa Pol. 
ska, tylko jakiś zapadły zakątek. Ludzie 

  

  

byli zdziwieni, iż mogą być jakiekolwiek 
odznaczenia. 

Po takich Inspekcjach zaczął mnie 
„szlag trafiać", że nie ma wcale tych od- 
znaczonych w Polsce, fylko kręcą się 
gdzieś te odznaczenia u góry. Kazałem 
sobie zrobić zestawienie w ilu gminach 
są odznaczeni ludzie w Polsce I w ilu gmi- 
nach nie ma ludzi odznaczonych. 

Okazało się, że na 3.746 jednostek 
samorządowych, t. |. miast I gmin wiej- 
skich, w 1.143 gminach do lata tego roku 
nie było anl jednego człowieka odzna- 
czonego. W 828 gminach było odznaczo- 
nych tylko po 1 człowieku. 

Okazało się, że ten, co całe życie 
strawił na pracy oświatowej, spółdziel 
czej, gospodarczej, jeśli był małym 
nikomu nie znanym człowiekiem, 
choćby był najczynniejszym, najhar- 
dziej energicznym i twórczym obywa- 
telem niemal nigdy nie okazał się god 
nym odznaczenia państwowego ..Od- 
znaczenia te kręcą się gdzieś u góry”. 

A jeszcze gorzej się sprawa przed- 
stawia, jeśli chodzi o drobnych, niko- 
mu nieznanych urzędników. Dla nich 
to ma być wprowadzony specjalny   

medal zasługi, który otrzyma każdy 
urzędnik, przez dziesięć lat solidnie i 
uczciwie pracujący. Państwo potrze- 
buje dzielnych urzędników, zarówno 
na stanowiskach kierowniczych, jak 
i wykonawczych. Dla nich jest prze- 
znaczony projektowany medal. 

Nie będę tu omiawiał samej zasa- 
dy odznaczeń — nie,to jest ważne. 
Ważny jest fakt owe. *demokratyzacji 

w ich nadawaniu, 8 
W tym roku ludzie na najwyższych 

nawet stanowiskach, będą mogli otrzymać 
tylko brązowy medal. jeżeli w blurze bę- 
dę widział woźnego starego ze złotym 
medalem, a obok dyrektora z brązowym 
czy srebrnym medalem, mnie się zdaje, 
że będzie to bardzo demskratyczne pod- 
kreślenie clągłości wytężonej pracy dla 
państwa 1 poniekąd „w'miesza” to róż- 
nice w administracji I biurokracji. 

Chodzi o to, by odznaczenia nie 
kręciły się tylko u góry. Odznaczenia 
to właściwie tvlko symbol. Bo przecie 
chodzi o wielkie skomplikowane za- 

gadnienie zdemokratyzowania narodu 
p . prawdziwe zatarcie różnie mię- 

dzy „górą a „dołem. P—g.   

  

„Gazeta Polska" naczelnym organem 0 ZN 
WARSZAWA, (Pat). Na mocy de- 

cyzji szefa Obozu Zjednoczenia Na- 
rodowego płk. A. Koca „Gazeta Pol-   

ska* staje się z dnicm 9 grudnia rb, 
naczelnym organem prasowym OZN, 

Min. Delbos w Rumunii 
BUKARESZT, (Pat). Pociąg wio- 

zący ministra Delbosa, przybył do Bu 
eresztu o godz. 10,15. Na dworcu 

powitał gościa francuskiego minister 
  

Podzięrowan 6 mln. Delbosa 
za priyjęce w Polscó 

WARSZAWA, (Pat). P. min. Beck 
otrzymał następujący telegram od p. 
min. Delbosa: 

„W chwili opuszczenia ziemi polskiej. 
pragnę złożyć Waszej Ekscelencji wyrazy 
ms] żywej wdzięczności za tak serdaczne 
przyjęcie, które zgotował Rzad I Naród 
Polski przedstawicielowi Francji. 

Jednocześnie proszę o przyjęcie oso- 
biścłe zapewnierła mych rajbardziej przy 
lacielskich uczuć. Zachowam głęboko 
wspomnienie tej wizyty, w czasle której 
mogłem zmierzyć całą wartość naszego 
sojuszu i całą szczerość uczuć, które łączą 
nasze dwa kraje. 

(—) YVON DELBOS". 

  

- Polskie roszczenia kolonialne 
Francuskie informacje o rozmowach min. Delbosa w Polsce 

PARYŻ, (Pat). Agencja Нахаза 
donosi, że podczas rozmowy, którą od 
hył min. Beck z min. Delbosem w po- 
ciągu Warszawa Kraków, poruszo- 
ne były przez min. Becka sprawy ko- 
lonialne. 

Roszczenia Polski, jak donosi 
agencja Havasa, opierają się na na- 
stępujących przesłankach: 

1) Polska, będąca w pełni pracy 
Grganizacyjnej swej gospodarki naro- 
dowej, potrzebuje surowców; 

2) Konieczne jest znalezienie ujś- 
cia dła nadmiaru ludności wobec du- 
żego przyrostu naturalnego. 

Min. Beck — twierdzi agencja Ha 
vasa — wyjaśnił min. Delbosowi, że   
  

Polska w ehwfił vbecnej nie ma am- 
bicyj terytorialnych — nie chce po- 
siadłości o pełnej suwerenności. Ро!- 
ska w sposób ścisły sformułowałaby 
swe żądania wówczas, gdy zagadnie- 
nie nowego podziału kołouij będzie 
postawione w sposób konkretny. W 
tym wypadku Połska pragnie, aby Ii- 
czono się z jej koniecznościami ży- 
ciowymi. 

Z punktu widzenia ckonomiczne- 
sc Polska nracnełaby bvć zaintereso- 
wana naprz. w kampaniach między- 
narodowych, projektowanych ala ek- 
anłnątacii niektórych kolonii, Ponad- 
to Polska chelałaby korzystać z pa- 
stanowień, nowztętvch w zwiszku ze 
sorawą emisracii da nasiadłości no- 

W ogniu walk w Nankinie 
TOKIO, (Pat). Komunikat dowódz 

iwa wojsk japońskich w Chinach, wy 
dany e godz. 16 według czasu miejs- 
cowego stwierdza, iż walki w dal- 
szym ciągu toczą się na przedmieś- 
ciach Nankinu, lecz miasto samo nie 
zostało zajęte. Japończycy zajęli dwie 
spośród 11 bram, prowadzących do 
Nankinu. Sztab japoński najwidocz- 
aiej nie chce zdobywać miasta sztur- 
mem i narażać żołnierzy na krawe | 
walki uliczne, wyczekuiąc dobroweł- 
sej kapitulacji stolicy Chir. 

Tymczasem do Nankinu przybyła 

wyborowa dywizja wojsk marszałka 
Czang Kai Szeka, eełem wzmocnienia 
garnizonu i zastąpienia słabo wyek- 
mipowanych i niedošwiadezonych 
wojsk prowinejonalnych. 

Przedmieścia Nankinu stoją w pło 
mieniach. Sztab japoński zawezwał 
kornus dyplomatyczny i konsularny 
w Nankinie do niezwłocznego opusz- 
ezenia miasta oraz wycofania z obrę- 
hu działań wojennych samochodów i   

statków, należących do cudzoziem- 
ców. Urzędnicy ambasad amerykań- 
skiej, niemieckiej i brytyjskiej nocu- 
ja na statkach na rzece Niebieskiej 
(9an-Tse). Marszałek Czang Kai Szek 
odleciał samolotem  pilotowanym 
przez dwuch lotników amerykańs- 
kich do Nanczangu, skąd udaje się 
do Hankou, | 

Małżonka marszałka, zajmująca 
wybitne stanowisko w komitecie ob- 
rany narodowej Chin, odleciała rów- 
nież z Nankinu do Nanczangu w towa 
rzystwie Donalda. doradey brytyjskie 
go rządu nanklūskiego, 

Obrona Nankinu po wyjeździe 
Czang Kai Szeka kieruje gen. Tang 

| Czeng Czi. > 

Japonia oczekuje od Chin 
pbropozycyj pokojowych 

TOKIO) (Pai.) Przedstawiciel Japońskie 
go MSZ złożył oświadczenie w sprawie 
ostatniej fazy sytuacji w Chinach. 

Japonia oczekuje, Iż Chiny wystąpią 
z inicjatywą bezpośrednich rokowań po- 
kojowych. Sytuacia rządu nankińskiego u- 

lega zmianie z godziny na godzinę. Nie 
widzimy jednak, pomimo to, aby rząd nan 

kiński zwrócił się do nas o rozpoczęcie 
rokowań. Bęcziemy prowadzić w dalszym 

Pośrednictwo Niemiec w Chinach 
nie dało 

GENEWA. (Pał.) Korespondent aenew 
skiej agencji „Centrał News”, Wang, za- 
pytawszy telegraficznie rząd chiński na 
temat pogłosek, dotyczących .pośrednic- 
twa Niemiec w załargu japońsko-chińskim, 
Otrzymał dziś rano z Hankou depeszę na- 

siępującą: „Główna kwa'era wojsk chiń- 
skich przyznaje, że rząd niemiecki zaofia- 

tował swoje usługi w sprawie wstrzymania 

rezu tafu 
kroków wojennych między walczącymi 
stronami i uregulowania innych spraw. 
Oceniając uczucia, którymi się kierował 

rząd niemiecki, wysuwając te propozycje, 
rząd chiński w dalszym ciągu zdecydowa 
ny jest stanowczo prowadzić swą dotych- 
czasową politykę oporu, o ile Japonia nie 
okaże szczerej chęci uszanowania teryto= 
rialnej niezależności Chin",   

ciągu politykę wyczekującą. 
powodów, aby się śpleszyć. 

Ewentualne coinięcie przez Japonię 
uznania rządu nankińskiego jest tylko po- 
głoską. Doniesienia dzienników o rzeko- 
mym pośredniciwie W. Brytanii w sporze 
chińsko-japońskim są nieprawdziwe. Zre- 
szłą Japonia, na skutek niechętnego sta- 
nowiska W. Brytanii, oddaliła się raczej 
od Anglii. Rząd japoński przyjmie jednak 
ewentualne pośrednictwo trzeciego pań- 
siwa, życzliwie do Japonii 
wanego. 

Zasadą poliłyki janońskiej jest żąda- 

nie porzucenia przez Chiny polityki skie- 
rowanej przeciwko Japonii. Rząd japoński 
jednak nie sformułował dotychczas szcze 
gółowego planu pokojowego. Japonia 

nie zamierza sięgać po terytoria chińskie, 
lecz nikt nie może powiedzieć, jaki obrót 
przv'mą wypaćki w przyszłości. 

Na zakończenie przedstawiciel japońs 
klego Ministerstwa Spra” Zagranicznych 
stwierdził, iż samoloty japońskie zbem- 

Nie mamy 

| bardowały w pobliżu Uu dwa statki bry 
fyjskie z transportem wojsk chińskich. 

ustosunko-   

zaeuropejskich, „nadwyžek Iudnošci 
krajów przeludnionych. 

Min. Delbos, jak stwierdza agen- 
cja Havasa, mógł jedynie uznać słusz 
ność żądań Po!ski, przedstawionych 
w tak umiarkowanej postaci. 

Co się tyczy 

ZAGADNIENIA EMIGRACJI, 

obaj ministrowie zgodnie stwierdzili. 
że zasadnienie to nie moeże.hvć posta 
wione wyłącznie wpłaszczyźnie etni- 
cznej. Wiadomo. że znaczny przyrost 
rocżny żywiołu żydowskieso w Pals- 
ec zmusza kierownicze czynn*ki kra- 
iu do noszekiwanta moż'iwości umie- 
szezenia tej cześci ludności na tery- 
toriach zamorskich. W związku z 
tym snecjalna misia oadhvła os'>*nio 
za pozwoleni»m rzedu fraacuskieso 

podróż na Madasaskar. Jest rzecza 

norma'na, że emisrąc'a do Patastvnv 
iest wvłoeznie ży” owska. Natomiast 

jeśli ehadzi © inne te>vtoria, to 
wzgląd ten nie odgrywa roli. 

W DZIEN””""* POLTFYKI 
OGÓLNEJ. 

ostatnia rozmowa obu ministrów spr: 
zagranicznych potwierdziła tenden- 
cje, jakie ujawn'ły się w czasie ich 
poprzednich spotkań. Jest rzeczą nie 
sporną, że koncencje dyplomatyczne 
obu rządów zbliżyły się do siebie. Pe- 
wien chłód, stwierdzony w Polsce w 
stosunku ido Ligi Narodów, wyn*ka 7 
watpliwości, powstałych w opinii pu 
blicznej Połski w wyniku foświad- 
czeń lat rhbtesłych, jeżeli chodzi @ ро- 
uareje. któresa maże oczekiwać of 
Ligi Narodów krai zaatakowany. @ 
nic ze stanawiska wrosiego Cenewie. 

Komvnikat птхейому ogłoszony 
w wynku rozmów ministrów D-'ba- 
są i Raskrą, któsacą kożiy ns"an koń 

€zy się formułami ogólnymi. wska- 
zuie ną rozszerzenie pogladów rzedu 
nag!skłacg, eo est normalne Я'а kra: 
iu, kfóresa ednowiedzia'noeść rozsze- | 
rza się z każdym Aniom, 6AkaA sfa- 
noł ww szeroen wielkich mocarstw w 
nełni rozwoju.   

spr. zagr. Antonescu w otoczeniu wyż 
szych urzędników ministerstwa oraz 
członkowie korpusu dyplomatyczne- 
go Bezpośrednio z dworca minister 
Delbos udał się do pałacu królewskie 
go, gdzie wpisał się do księgi audien+ 
cjonalnej. 

W południe minister Delbos przy- 
jęty bvł na audiencji przez króla Ka- 
rola, którv zatrzymał gościa francus- 
kie“» na śniadaniu. > 

Wszystkie dzienniki poświęcają 
dziś wizycie min. Delbosa obszerne 
artvkułv. nodkreślaiąc doniosłe zna- 
czenie solidarnej współpracy miedzy 
Francją a Rumunią. 

Krupp zakłada fabryki 
w Argentynie 

BUENOS AIRES. (Paf.j Jak donoszą ® 
Salta, znane zskłady niemieckie broni 
Kruppa zamierzają wybudować wielkie 
huty w Salta, gdzle nabyły trzy obszerne 
tereny kopalniane. Konsorcium rozporzą: 
dza kapliatem 30 millonów marek. 

„Czystka” w Hiszpann'į 
SAINT JEAN DE LUZ. (Pat.) Jak dono< 

szą z Barcelony, minister Wojny Ingalecio 
Prieto zarządził przeprowadzenie  ener- 
giczneį ,. czystki” w brygadach międzyna- 

rodowych. 
Rozporządzenie ministra Prieto pozo= 

słaje w zwiszku z wzrastającą od paru 

miesięcy demoralizacją brygad międzyna 
rodowych, których członkowie nadsyłają 
coraz liczniejsze prośby o odesianie ich 
do ojczyzny. 

Znówa sp dł samolot 

LYON, (Pat). W pobliżu Saint Sa- 

uveur spadł samolct komunikacviny, 

kursuiący między Lvonem a Marsv- 

lią  Telegrafista radiowy poniósł 
śmierć na miejscu, pilot jest ciężko 

ranny. Barman i 8 pasażerowie odr 

nieśli lżejsze rany. 

Kronika telegraf czna 
— Ilość bezrobotnych w Czechosłowaejł 

z końcem listopada rb. wvnosiła 732.981 о- 

sób. w ciągu listopada wzrosło bezrobocle 
o 95.244 osoby. 

— W czasie ostatniego tajfunu, który na- 

wiedził Filipiny, poniosło śmierć 5 lotników, 
a w tej liczbie gen. Santson, szef sztabu głów 

nego armii filipińskiej. Samolot został zas- 

kcczony przez tajfun i runął na ziemię, roz. 

bijając się doszczętnie. 

— Na drodze Meksyk—Larede w pobliżu 

Zitapan wywrócił się przepełniony autobus 

pasażerski. 8 osób poniosła śmierć na miejs- 

-cu, a 43 są lżej i ciężej ranne. 

Polscy bokserzy 
bija Danie 

W Danil, w mie'scowości Hykoebing 
rozegrany został w środę wieczorem mię- 
dzynarodowy mecz bokserski pomiędzy 
reprezeniacją Polski. która walczyła pod 
nazwą reprezentacji Warszawy, a tepre- 

zentacją Darii. Zwyciężyli polscy bokse- 
rzy w siosurku 10:6. 

Sensacją maczu były porażki Pisarskie- 
go ł Kolczyńskiego. Trzecią porażkę po- 
niósł bardzo słaby Klimecki. 

  

i 5, STEMPNIEWICZ 
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Co dokonała PAL w ubiegłym roku 
WARSZAWA, (Pat). Dziś wieczorem od- 

Było się w siedzibie P, A. L, uroczystć doro- 
tzne zebranie Polskiej Akademii Literatury. 

Na zebranie przybyli: marszałek Senatu 
Ą. Prystor, mipister wyznań religijnych i 08- 
wiecenia publicznego prof. Wojciech Świę- 
tesławski, który reprezentował równocześnie 
p prezesa Rady Ministrów, wiceministrowie 

WF i OP prof. Aleksandrowicz | Ferck-Rln. 

szyński, b. min, J. Jędrzejewiez, przedstawi- 

ciele uniwersytetu J. Piłsudskiego 1 wyż. 
szych uczelni artystycznych, literaci, kryty- 
ży, wydawcy i inni reprezentanci sfer kultu- 
ralnych stolicy. 

Zagaił posiedzenie prezes P. A. L. sen. 
W. Sieroszewski, podkreślając, że zebranie 
bhecne ma dla P. A. L. szczególne znaczenie, 

perwszy raz bowiem Akademia staje przed 

publicznością jako instytucja pełnoupraw. 

niona, zatwierdzona uchwałą ciał ustawo- 
dawczych. Mówca korzysta ze sposobności, 
aby złożyć izbom ustawodawczym najgoręt- 

»ze podziękowanie za utrwalenie bytu Aka- 
demii, 

Z kolei prezes Sieroszewski powitał no- 

vego akademika Kornela Makuszyńskiego 

„znakomitego pisarza, którego działalność li- 

teacka zjednała mu zasłużoną popularność 

w naszym społeczeństwie". „Drogi Kolego — 

powiedział mówca, zwracając się do nowego 

akademika — przyjmując Cię do swego gro. 

ba, Życzę w imieniu P. A. L., aby doskonałe 

Twoje pióro służyło nadal jak najowocniej 

naszej literaturze i przysparzało chwały kul 

turze narodowej". 

Następnie prezes Sieroszewski oddał głos 

sekretarzowi generalnemu P. A. L., Juliuszo- 

wł Kaden Bandrowskiemu, który odezytał 

sprawozdanie z działalności Akademii za r.   uh. W roku tym odbyła P. A. L. 12 posie- 

dzeń plenarnych, dwa zebrania uroczysie, 6 | tej co miała zaszczyt i szczęście być prty na- 
m brań dyskusyjnych i wiele zebrań poszcze- 
gólnych sekcyj i komisyj. W r. ub. P. A. L. 
zainicjowała m. in. wyjazdy Akademi: na 
piewincję, w cel unawiązania ściślejsze: łą 

czności z kulturalnymi środowiskami poza. 
stołecznymi. 

Pierwsze takie zebranie uroczyste odbyło 
się w Katowicach. 

Sprawozdanie wspomina o nagrodacn P. 

A. L. o konkursach polonistycznych, oczu 

nizowanych przez P. A, L., o kontakiach 2 

zagranicą, o udziale w krzewieniu mił.śniet 

wa sztuki, o bibliotece P. A. L, wykuznjų- 

cej znaczny rozwój, o działalności biuca A- 

kademii i o innych jej pracach. 

Po sprawozdaniu sekretarza generalnego 
nowy akademik literatury Kornel Maknszyń 
ski wygłosił odczyt p. t. „Ślubowan»:', Pre. 
legent podał rodowód swej twórczości, wy. ' 

jaśniając czemu „dobroczynna radość sta 

sie jej melodią przewodnią”. Stwierdsiwszy. 

że jest nezniem tych mistrzów, co z niero- 

terwalności literatury ze swoim narodem 

pierwsze i główne uczynili przykazanie, — 

prełegent przedstawił obraz nowej literatury,   

rodzinach bohaterskiego eposu, lecz zapart 
szy się tej odwiecznej wspólnoty, poszła swe 
ją drogą i dąży „ do kresu mocy” za prze- 

wodem Celine'a. Dalsze ustępy odczytu poś- 

w.ęcone były wzruszającemu hymnowi Jana 

Kasprowicza, który był opiekunem jego li. 

iurackiej młodości i którego wybrał sobie za 
patrona. 

Zajmujący ten i ujęty w piękną for.nę 

odczyt przyjęła publiczność żywymi oklas- 

kami 

Następnie odbyło się rozdanie nagrėo 

młodzieży gimnazjalnej Kuratorium brzes 

kiego, która zdobyła pierwszeństwo w te- 

gorocznym konkursie polonistycznym. Uzy- 

skali nagrody: pierwszą — Maria Rołoszy- 

nówna, drugą — Hanna Petrykowska, trze. 

„ią — Rusnelda Orzechowska, Nagrodę zespo 

łową otrzymała 8 kl. ginnszjam im. M. Ko- 

ncpniekiej w Łomży, 

Wręczając nagrody, prezes Sieroszewski 

wyraził życzenie, aby nagrody były symbo- 

lem ukochania przez młoa.ież literatury 

polskiej, która winna być dla niej źródłem 

begacenia i podniesienia ducha. 

UNE TEZĄ WROCKA PORTOW OR CZEPZRZ TEE TOTO TRADE 

Wdzięczność Polaków dla Bułgarów 
za współudział w akcii ratowniczej rozbitego samolotu 
WARSZAWA, (Pat). Dziś o godz. 13 przed 

siedzibą poseistwa bułzarskiego przy Al. U- 

jazdowskich Nr. 37 odbyła się manifestacja 

ludności stolicy celem wyrażenia wdzięcz- 

ności narodowi bułgarskiemu za pełen. po- 

święcenia współudział w akcji ratowniczej 

pu katastrofie polskiego samolotu . 
W czasie manifestacji odśpiewano hym- 

  

  

  

nv narodowe bułgarski i polski oraz wzno- 
szeno wielokrotnie okrzyki „niech żyje Buł. 
guria“. 

Obecny na balkonio gmachu poselstwa 
poseł bułgarski Trajanow w odpowiedzi 
waniósł okrzyk „niech żyje Polska”. Po ma- 
nitestacji udała się do poselstwa bułgarskie- 
g0 delegacja Towarzystwa Polsko-Bułgarskie 
go, Zarządu Głównego LOPP z mjr. Mazur- 
kiem, Związku Strzeleck'ego, Słowiańskiego 
Zjednoczenia Kobiet, Koła Polek į innych. 

Delegację przyjął w otoczeniu członków 
poselstwa poseł Trajanow. W imieniu dełe- 
gucji przemówił prezes Towarzystwa Polsko 
Bułgarskiego Pawlikiewicz, wyrażając wdzię 
czność dia narodu bułgarskiego za pelne po. 
święcenia trudy poniesione w czasie akcji 
ratowniczej, 

Linarcio Intytnta Wydgzej Kallnry Relgijej w Wilnie 
Dnia 8 bm. odbyło się uroczyste 

otwarcie Instytutu Wyższej Kultury 
Religijnej w Wilnie, na które przy- 
byli przedstawiciele władz państwo- 
wych z wojewodą L. Bociańskim na 
czele, władz kościelnych z arcybisku- 
pem ks, R. Jałbrzykowskim : ks. bis- 
kupem Michalkiewiczem, liczne du- 
chowieństwo oraz zaproszeni goście. 

Progran. uroczystości rozpoczęło 
zagajenie ks, arcybiskuna, po czym 
przemówił nrezes Akcji KatoHekiej, 
PREFRCCZM 

podkreślając, iź powstanie Instytutu 
w dużej mierze należy zawdzięczać 
twórczym wysiłkom ks, arcybiskupa, 
jak również bezinteresownej pomocy 
profesorów teologii, którzy zadekla- 
rowali swą współpracę. 

Cele Instytutu i jego zadania oraz 
kierunek prac obszernie omówił dy- 
rektor Instytutu ks. prof. I. Świrski. 
Omówienie to charakteryzowało obe- 
ena rzeczywistość | wskazywała na 
walki ideowe, w których ehristjaniz- 

Poświęcenie kaplicy 
pod wezwaniem Matxi Boskiej Zwycięskiej 
W dniu wczorajszym w godzinach ran. 

nych odbyło się uroczyste poświęcenie ka- 
plcy pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycię- 
skiej przy ul. Wiłkomierskiej Nr. 1, Aktu 
poświęcenia w asyście licznego duchowieńst- 
wa oraz zebranych przedstawicieli instytu- 
<yj dobroczynnych, społecznych I „Caritas* | 
na czełe z dyrektorem majorem T. Biereckim 
dokonał J. E. Ks, Arcybiskup Jałbrzykowski. 

Nowopoświęcona kaplica jest zbudowana 
według projektu inż. arch. Borowskiego. 
Nad artystyczną kompozycją kaplicy praco- 

wali prof. Siendziński 1 Hoppen. 

Uroczystościem poświęcenia kaplicy asy. 
stowały tłumy wiernych oraz repreezntanci 
władz miejscowych, delega*je różnych orga- 
nizacyj | stowarzyszeń o -charakterze spo- 
tecznym, zawodowym i charytatywnym. 

W ramach uroczystości została również 
pcświęcona Słatua Marii Niepokałanej z Lo- 
urdes na frontonie zakładu wychowawczego 

* św, Kazimierza, gdzie przed kasatą S. $. 
Ubogich, które w tym domu miały swój kla- 

| szlor stała inna statua, która po powstaniu 
styczniowym została przez zaborczy rząd ro- 

ł syjski usunięta. 

Jubileusz samarytańskiej placówki 
35-lecie Pogotowia Ratunkowego 

Skromnie, bez szablonowych uroczys- 
tości obchodziło wczoraj Pogotowie Ra- 
tunkowe 35-rocznicę swego istnienia. 

Pogotowie, które powstało jako insty- 
iucja dobroczynna jeszcze za czasów oku 
pacji rosyjskiej już przy pierwszym samo- 
rządzie polskim podniesiona została do 
godności słałej instyfucji miejskiej. Od 
jego czasu pogotowie rałunkowe już nie 
było uzależnione od dobroczynnych skła- 
dek i miało stałą i zapewnioną egzysten- 
cję. Byłoby zbyłecznym podkreślać zna- 
czenie i niezbędność tego samarytańskie- 
go zakładu w życiu wielkomiejskim, Każ- 
dy wilnianin, gdy przytrafi się jakiś nie- 
szczęśliwy wypadek odrazu alarmuje po- 
gołowie i czarna karetka wraz z lekarzem 
] obsługą saniłarną niezwiocznie stawi się 
ma pierwsze zawołanie, by nieść pierwszą 
pomoc choremu. 

Od czasu swego zalożenia Pogotowie 

Rałunkowe w Wilnie rozv'inęlo się i przy- 
słosowało się do szybszego tempa życia, 
charakieryzującego czasy powojenne. Pa- 
mietamy jeszcze drewniany wehikuł, kió- 
rym przed kilku laty posługiwało się po- 
gołowie, a który służy obecnie do prze- 
wożenia zakaźnych. chorych do szpilala 
na Zwierzyńcu.   Obecnie pogołowie posiada dosko- 
nały tabór samochodowy, co wpłynęło na 

skutecznošė pomocy Pogołowia przez 
szybsze przybycie na miejsce wypadku. 

Statystyka Pogotowia Rałunkowego 
nie jest dla Wilna niestety pomyślne, wy- 
kazuje ona mianowicie stały wzrost Inter- 
wencyj Pogotowia w nieszczęśliwych I na- 
głych wypadkach. Wówczas kiedy w roku 
1930 i'ošė wypadków, '* których interwe- 
niowało Pogołowie Raunkowe wynosiła 
6.000, ło w roku ubiegłym osiągnęła licz- 
bę blisko 9.000, zaś w tym roku niewątpli 
wie i ten smułny rekord zosłanie przekro- 
czony, i fo przekroczony grubo. Mimo io, 
mimo nasilenia się pracy, personel Pogo- 
fowia Ratunkowego nie zos!ał zwiększo- 
ny. Lekarze i saniłariusze Pegolowis pra- 
cują z coraz większym nałężeniem. 

Jak zaznaczyliśmy na wstępie, 35-letni 
jubileusz istnienia tej placówki Magistrat 
nie zaznaczył żadną oficjalną uroczystoś- 
cią. Prawdopodobnie jednak na margine- 
sie tej uroczystości powzięła została uch- 
wała Zarządu Miejskiego wyasygnowania 
24.000 złotych na usprawnienie taboru sa- 
mochodowego Pogotowia, Jest to dar mia 
sła dla Pogotowia, który bardzo ucieszył 
persone! łej insłyłucji, znacznie więcej, 
niż by ło sprawić mogły uroczysie prze- 
mówienia i kwiały. 

Życzymy pomyślności  samarytaūskim 
pracownikom Pogotowia Ratunkowego. 

  

mowi przeciwstawić się zaczyn” z e0- 
raz żywszą siłą wojułące bezbożniet- 
wo. wypływające zarówno z komuni- 
zmu jak i z neonasaństwa. Posłebie- 
nie wiedzy religijnej wśród najszer- 
szerszych rzesz inteligencji będzie. 
skutecznym Środkiem zanebiegają- 
evm postenniacerm weież pracesówi 
ncgowania prawd Bożych, których 
nieznajomość bardzo często jest po- 
wodem małej religijności. 

Zrozumienie doniosłości chwili. 
jak również wyraźne życzenie stolicy 
annstolckieji — oto momenty, które 
zadecydowały 0 pawstontn Tnstvtutn. 
Ks. Šwirski xokończył swe przemó. 
wlenie wyrażeniem nadziel. że snołe- 
czeństwo nonrze podieta inieiatywę 
I przyczyni tym samym da utrzyma- 
nia ośraska wiedzy religijnej w na- 
szym mieście, 

Odczyt ks. prof. Pawłowskiego p. 
t. „Eueharistia oeniskiem kultu i ży- 
cia chrzościjańskiego* zakończył u- 
roczystość. 

MAŚĆ 
PRZECIWRFUMATYCZNA, 

NĘMNEF 

  

  

  

  

00B.0RKIKI < CHO ZOSTAŁY NAGRODZONE 

ZEOTVYM MEDALEM 
NA ŚWIATOWEJ WYSTAWIE W PARYŻU 

Przedświąjeczna cb dka cen wozyolich podej 

RADIO CHO 
UMOŽLIWIA OBDAROWA NIE SWGICH I SIEBIE PIĘKNYM 

PREZENTEM GWIAZDKOWYM 

4-lampowy odbiornik (3 pentody) o światowym zasięgu (typ 231-2) 

ZŁ. 260 
zamiast zł, 297 

  

g.lampowy odblornik (2 pentody) © pełnym zasięgu europejskim 
(Typ 127-2) 

  

s-lampowy odbiornik bateryjny © w. zasięgu europelskim 
(Typ 133-B) 

ZŁ. 160 
zamiast zł. 178 

SPŁATY DO 15 

Piz 

<>, 
RAT 

  

Uroczystości poświęcen'a gmachu PKO 
w W;inie 

Dnia 12 bm. odbędzie się poświę- | Kwiatkowski, ezłonkowie rządu, oraz 
cenie nowego gmachu Oddziału P. 
K. O. w Wilnie. Aktu poświęcenia do- 
kona osobiście J. E. Arcybiskup Me- 
tropolita Wileński Ks. Romuald Jał- 
brzykowski. W uroczystości weżmie 
udział p. wicepremier inż. Eugeniusz 

przedstawiciele władz państwowych 
i wojskowych, duchowieństwa, bar- 
kowości, liczni posłowie i senatoro- 
wie, przedstawiciele Świała nauko- 
wego i miejscowego spcłeczeństwa. 

Zjazd Młodych Polityków 
z Inicjatywy Bratniej Pomocy Słuchaczy Szkoły Nauk 

Politycznych w Wilnie 
W dniach 11 i 12 w Szkole Nauk 

Politycznych w Wilnie odbędzie się 
organizowany z inicjatywy: Bratniej 
Pomocy Studentów Szkoły Nauk Po- 
litycznych w Wilnie zjazd studentów 
szkół nauk politycznych w Warsza- 
wie Krakowie i Wilnie pod nazwą 
„Zjazd Młodych Polityków*. Pierw- 
szy taki ziazd odbył się w grudniu 
1936 r. w Warszawie. 

Program zjazdu przewiduje obra- 
dy nad najistotniejszymi zagadnienia- 
mi życia młodzieży studiującej w 
szkołach nauk politycznych w Pols- 

ce, a więc nad akademizacją tych u- 
czelni, samopomocą, praktykami za- 
granicznymi, stosunkiem studentów 
do armii itd. 

Zjazd wzbudził duże zatntereso- 
wanie wśród młodzieżv akademiekiej 
Warszawy, Krakowa i Wilna. Z War- 
szawv zapowiedziane jest przvbveie 
licznych nocztów sztandarowych a- 
kademickich uczelni Warszawy i. wy- 
sieczka studentów Szkołu Nank Poli- 
tveznvch w Warszawie. Poza tym za- 
newiedzieli udział w zjeździe przed- 
siawiciele władz nauki i dyplomacji. 

Rok pracy Rady Wil. Zrzeszeń Art. 
Rada prowadzi dalej czytelnię czasopism, | npalistwowiona, Ale ta sprawa idzie oporimi< 

ktora jednak ma słabą frekwencję. Wilnia- 

n'e jakoś nie umieją korzystać z jedynej wła 

iciwie dobrze zaopatrzonej (i tani:j) czy- 

telni artystycznej, tak samo jak nie umieli 

pceprzeć kwartalnika „Środy Literackie", któ 

ry podzielił wstydliwy los innych pism lite- 

rackich wydawanych dla wileńskiej publi- 

czności, 

W dziale plastyki postanowiono zorgani- 

tować wystawę grafiki wileńskiej. 

Najlepiej przedstawia się sytuacja w 

dziale muzyki. Prowadzone przez Radę Kon- 

serwatorium rozwija się. Majątek Konserwa- 

terium wzrósł (nabyto szósty już fortepian, 

powiększono bibliotekę nut, ete.). Uczelnia 

miałaby nieporównanie większe szanse roz- 

wcju (dostępniejsze ceny itd.), gdyby została 

EEE 

Przedłużenie okresu leczenia 
na Koszt Ubezpieczaini Społecznej 
Pracownicy umysłowi, którzy prze 

byli w ubezpieczeniu emerytalnym 
pizynajmniej 60 miesięcy  składko- 
wych (po 1 stycznia 1928) i robotnicy 
— 200 tygodni składkowych (po 1 
stycznia 1934) nabywają po wyczer- 
paniu 26 tygodniowego okresu zasił- 
kawego i leczenia w  Ubezpieczalni 
prawo do dalszej pomocy leczniczej 
na koszt Zakładu Ubezpieczeń Społe- 

cznych, niezależnie od prawa do ren- 
tv inwalidzkiej lub starczej, jeżeli są 
nadal chorzy na tą samą chorobę. Dał 
szej pomocy leczniczej w tej samej 
chorobie na rachunek ubezpieczenia 
en:erytalnego pracowników umysło- 
wych i robotników udziela Ubezpie- 
ezalnia Społeczna dopóty, dopóki jest 
ta pomoe konieczna.   

Kcnserwatorium uzyskało narazie Państwo- 

wą Kom. Egzaminacyjną dla nauczycieli mu- 

zyk i śpiewu. Dobre rezultaty dała inicjaty- 

wa Rady na prowincji. Szkoła muzyczna w 

Święcianach rozwija się-dobrze, tak samo 

Instytuty muz. w Nowogródku i w Grodnie 
i szkoła w Baranowiczach. W tym roku ura- 

chcmione będą szkoły w Wilejce Pow. i w 

Mołodecznie. Podkreślić należy piękne, choć 

rzidkie jeszcze odruchy społeczeństwa: — 

Michal Tyszkiewicz z Ornian zobowiązał się 
do rocznej subwencji w kwocie 250 zł. dla 

niczamożnych uczni w Święcianach. Dyr. 

Antoszczuk z Mołodeczna subwencjonuje ró- 

wnież szkołę święciańską. 

Agendy koncertowe przyjął istniejący 4 

reku samodzielnie Klub Muzyczny. 

Dążąc do pobudzenia ruchu kulturalnego 

na prowincji (biblioteki, odczyty, koncerty 

itu.) Rada zabiegała o subwencje samorzą- 

dowe. Miasto Wilno wstawiło do budżetu 

nu rok 1937/38 p: zycję 6000 zł., którą się po 

dzieli na trzy wymienione wyżej działy. Sej- 

mik wileńsko-trocki wyasygnował 300 zł. 

Scymik pow. święciańskiego 100 zł. Natomiast 

Wydział Powiatowy w Brasławiu sumę 600 

zł., przewidzianą w swym budżecie na eels 

kulturalne, dzieli między Tew. Opieki nad 

Połakami Zagranicą, Związek Obrony Kre- 

sów Wschodnich, Tow. Turystyczne i ia. le< 

nych obowiązków kutturalnych, zwłaszczg 
wobec terenu własnege Brasław widocznte 

nie nznaje, `
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GRUDZIEŃ Dziś Niepokalane Poczęcie 

g g Jutro N M P Loreteńskiej 

Wschód słońca — 9. 7 m 32 

Czwarick | z.chód słońca — g. 2 m.50 
AEPRZCKDREY JENA 

-posirzeženia Zakładu Meteorologi USB 

w Wilnie dnia 8 XII. 1937 r. ‚ 

Cišnienie — 757 

"Temperatura najwyžsza — 12 

Temperatura šrednia — 13 
Temperatura najniższa — 15 
Opad — 01 

Wiatr — północny 
fTendencja barom. — wzrost 

Uwagi — pochmurno, przelotny śnieg. 

"WILEŃSKA 
PRZEWIDYWŹŻNY PRZEEIEG POGODY 

w dniu 9 grudnia 1937. 
W dalszym ciągu pogoda chmirna i 

Aglista x przejašnieniami w ciągu dnia, jed. 
dak również miejscami przelotny śnieg. 

Na północy i wschodzie kraja mróz u- 
miarkowany, poza tym lekki, przechodzący 
w odwilż na południo-zachoadzie Polski. 

DYŻURY APTEK. 
Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

Bc kolawskiego (Tyzenhauzowska 1); S 6w 
Chomiczewskiego (W. Pohvlanka 25); Miej. 
ska (Wileńska 23); Turgiela i Przedmiejskieb 
|hemiecka 15); Wysockiego (Wielka 8). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka (An- 
šokolska 42); Szantyra (Legionów 10) i Za- 
Jączkowskiego (Witoldowa 22). 

MIEJSKA 
— Obniżenie opłat za t. zw. „Suchą wodę* 

Zarząd miejski postanowił « bniżyć opłaię z! 
wodę do 5 procent dochod 1 od mieszkań dla 
mieszkańców peryferyj, które właściwie wo- 
dv nie otrzymują, bo nie ma tam jeszcze wo- 
dcciągów, ałe jest kanalizacja. 

Zmniejszenie tych opłat pociągnie za so- 
bą dla miasta wydatek w wysokości 12000 zł. 

> Łaźnia Agresta dla najbiedniejszych. 
Magistrat postanowił wydzierżawić część ła- 
źni Agresta w tym celu, by najbiedniejszym 
mieszkańcom Wilna dostarczyć możność ko- rzystania z kapięji. 

WOJSKOWA 
—- Kary na opieszalych poborowych. Re. 

ferat wojskowy Zarządu miejskiego sporzą- 
dza obecnie listę poborowych rocznika 1917, 
którzy w terminie do dnia 1 grudnia nie za- 
rejestrowali się w refc - !e. Łista ta zosta- 
nie przesłana do Starostwa Grodzkiego, któ- 
re winnych pociągnie do odpowie łzialności 
karnej. 

— Wypłata zasiłków rezerwistom. Refe- 
rat wojskowy zakańczą obecnie tegoroczną 
akeję wypłacania zasiłków rezerwistom, któ, 
vzy odbyłi już ćwiczenia wojskowe. Zasiłki 
wypłacane są w normach z rokn ubiegłego. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 
— Ks. prof. dr. Józef Wojiuklewicz 

10 b. m. o godz. 7 pp. wygłosi IX swój 
wykład n. ł. „Człowiek w planie Bożym”, 
Wsłęp 25 gr., tla młodzieży uczącej się 
bezpłatny. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pietwworsędny - Ceny przystępne. 
Telefony e pokojach Winda oka 
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— Ostatni odczyt o Sołowkach. [ziś, we 
czwartek, w auli gimn. im. Kr. Zygmunta 
Augusta punktualnie o godz. 5 po poł. z ini- 
cjatywy księży prefektów odbędzie się ostat. 
mi odczyt ks. D. Nowickiego, 9-letniego więź- 
nia sowieckiego dla młodzieży szkół średnich 
m. Wilna p. t. „Sołówki — katakumby TX 
wieku”, Przeżycia więźniów, ich ratusze mo 
ralne jak również ukryte ż” ie religijne, bę- 
dzie tematem odczytu. Odczyty ks. D. No- 
wiekiego budzą b. głębokie przeżycia. Wstęp 
bezpłatny. 

Niniejszym uprasza zię P. T. Dyrekcje 4 
Rodziców o ułatwienie i zachęcenie młodzie- 
ży do wysłuchania odczytu, я 

— Zebranie Wydziału | Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk w Wilnie cdbędzie się w 
piątek 10 grudnia o godz. 19 w lokalu 
Seminarium Polonistycznego U. 5. B. (Zam 
kowa 11). Na porządku dziennym: 1) Re- 
ferat dr. Marii Dunajówny — Ze studiów 
nad techniką powieściową Józeła Korze- 

niowskiego. 2) Sprawy bieżące. Wsięp dla. 
członków i wprowadzonych gości. 
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LIDZKA 
— Otwarcie sali gimnastycznej. Ko'e- 

glum ks. ks. Pijarów w Lidzie wybudawało 

piętrowy gmach przeznaczony częściowo 
do użytku gimnazjum kupieckiego. 6 bm. 
odbyło się uroczysłe otwarcie sali gimna- 
stycznej. Sala gimnastyczna służyć będzie 
także dla wszelkich imprez amatorskich. 

— Wydawniciwa turystyczne. Oddział 

«miejscowy Polskiego T-wa Krajoznawcze 
go rozpoczął wydawanie  publikacyj 
książkowych. Wydawnictwa te mają cha- 
rakter turystyczno-krajoznawczy. Dla łat- 
wiejszego. wykonania powziętych prac 
T-wo Krajoznawcze w Lidzie postanowiło 
stworzyć specjalny fundusz wydawniczy. 
Jako pierwszą imprezę dochodową na 
ien fundusz przeprowadzono ostainio lo- 
łerię fantową, która przyniosła zł. 220 
dochodu. 
— Werenów będzie miał elektryczność. 

Miasteczko Werenów, pozostające do 
chwili obecnej bez światła elekirycznego, 

na skuiek słarań miejscowego samorządu 
ofrzyma w najbliższym czasie elektrycz- 
ność. Prąędu świeilnego dosłarczyć ma ©- 
lektrownia prywatna miejscowego młynu. 

" BARANOWICKA 

— Konferencje mleczarskie, W szere- 
gu miejscowości na terenie pow. barano- 
wickiego odbędą się w najbliższym czasie 
konferencje w sprawie mleczarskiej: 14-go 
b. m. w Kroszynie gm. stołowickiej; 17-go 
b. m. w Marysinie gm. molczadzkiej; 21 
bm. w Wolnej gm. wolniańskiej I ł. d. 

19 bm. odbędzie się zebranie Stowa- 
rzyszenia producentów sera nowogródz- 
kiego w Baranowiczach. 

"RER 

Wielki Konkurs Zimowy 
Polskiego Radia 

Ogłoszony w 50 numerze „Anteny“ Wiel- 

ki Konkurs Zimowy Polskiego Radia wzbu- 
zii juž ogromne zainteresowanie zarówno 
wśród czytemików pisma, jak i w kołach ra. 
diosłuchaczy. Dowodem s4 choćby liczne li- 

sty, jakie otrzymało w ostatnich dniach Poł- 
skie Radio. 

Jak z tych głosów wynika, Wielki Kon- 

kurs Zimowy Polskiego Radia może liczyć 
ax szeroką popularność, jednak znaczna 

część korespondentów zwraca się równocześ 
Bie z prośbą o wprowadzenie pewnego ułat- 

wienia do warunków konkursowych. Idzie 
więc o możliwe ograniczenia liczby speake- 

róv do szczuplejszego (niż to poprzednio 

zamierzano) grana — trzech speakerów pro. 

gramu ogólnopolskiego, co niewątpliwie u- 

łorwia udział w konkursie nawet tym wszy- 

stkim słuchaczom, którzy nie zdołali jeszcze 

poznać dość dobrze głosów wszystkich na- 

szych speakerów. A zatem w myśl życzeń 
Budiosłuchaczy konkurs zimowy przedstawia 

się w sposób następujący: 

Speakerów będzie tylko trzech. Są nimi 
Tadeusz Bocheński, Józef Opieński i Zbig- 
niew Świętochowski. Poza żym warunki kon 
kursu są niezmienione. Będzie on polegał 
więc na odgadnięcin nazwisk speakerów wy 
siępujących w audycjach konkursowych. 
Auvdycje konkursowe będą nadane w identy- 
cznym brzmieniu po jednej w grudniu, sty. 
<zniu i lutym. Odgadniętą kołejność speake. 
rów należy wypisać na wydrukowanym w 

„Antenie* kuponie konkursowym, ważnym 
dla danego miesiąca, to znaczy jeśli ktoś wy 
ałuchał audycji w grud..lu należy odpowiedzi 

nadesłać na kuponie grudniowym itd. Pod. 

kreślić należy, że odpowiedzi na nieodpowie 

dnim kuponie będą unieważnione. Aby wziąć 
udział w konkursie wystarczy wysłuchać ty] 

ko jednej z audycyj konkursowych. 
Aby zorientować nowych słuchaczy, któ- 

Tzy zarejestrują się w terminie trwania kon- 
knrm 1 wie znają jeszcze głosów speakerów   

— madana zostanie przed każdą audycją 
konkursową t. zw, audycja rozpoznawcza, w 

której speakerzy przedstawią się publicznoś- 

«©, zabierając głos, naturalnie w innej kołej. 
ności niż w audycji konkursowej, 

Pierwsza audycja konkursowa nadana 
będzie przez wszystkie rozgłośnie dnia 21-go 
grodnia o godz. 20,00, Audycja rozpoznaw- 

cze — w niedzielę dn, 19 grudnia e g. 14.00. 

Wielki Konkurs Zimowy Polskiego Radia 
dtstępny jest także dla nowozarejestrowa- 
nych abonentów, należy tylko mieć karię re- 
Jestracyjną z terminu, poprzedzającego z-- 
kończenie konkursu. Odpowiedzi wysyłane 
mogą być najpóźniej w dn. 28 lutego 1938 r. 
Decydowa: będzie data stempla pocztowego. 

Nagrody przewidziane na konkurs zimo. 
wy są cenne i liczne, a jako pierwsza nagro- 
du figuruje auto. 

Odpowiedzi należy nadsyłać pocztą pod 
adresem: Polskie Radio, Warszawa, ul. Ma- 
zowiecka 5 z napisem „Wielki Konkurs Zi- 
mowy”, Odpowiedzi wypełnione nieczytelnie 
względnie nie nadesłane pocztą hędą unie- 

wažnione, 

Przed każdym wydrukowanym nazwis- 
kiem speakera na kuponie zaajduje się krat. 
ka. W kratkę tę należy wpisać cyfrę kolej. 

ności, w jakiej występowali poszczególni spe 
akerzy; nazwisko, imię i wszełkie inne dane 
należy wypisać starannie, aby nie było żad. 

rych wątpliwości. Na to ostatnie trzeba zwró 

cić szczególną uwagę. 

SONATA SKRZYPCOWA 
KAROLA SZYMANOWSKIEGO, 

Sonata na skrzypce i fortepian geniałne. 

go, przedwcześnie zmarłego kompozytora 

pciskiego, Karola Szymanowskiego zostanie 
odegrana przed mikrofonem wileńskim: w 

piątek, 10 grudnia, o godz. 18,20 przez Wan 

dę Ledóchowską (skrzypce) i Cecylią Kre- 

wer (fortepian). 

„KURIER _WILEŃSRI* $. XIE. 1937 

12 b. m. o godz. 12,30 odbędzie się 
w Wilnie w lokału Zakładu Mineralogii 
I Pelrogrefii U. S. B. przy ul. Zakreowej 
23 zebranie Rady Społecznej TOM-u 
Porządek obrad: 1) Sprawozdanie 2 do- 
tychczasowego stanu pracy TOM-u i plan 
pracy na b. rok szkolny; a) organizacyjno- 
stypendialny — ref. ob. Kordowicza Wik- 
tora; b) wychowania — ref. о5. Nowickie 
go Tadeusza; c) regulamin pracy Rady— 
ref. ob. Kordowicza. 2) Dyskusja nad pla 
nem i regulaminem. 3) Ukonstyłuowanie 
się Prezydium Rady Społecznej. 4) Wolne 
wnioski. 

Rada Społeczna TOM-u wybrara na 

=— Zebranie organizacyjno O. Z. N. 
w Krzywoszynie. 28 ub. m. w lokalu Za- 
rządu gminy w Krzywoszynie pod prze- 
wodniclwem inż. Niezabiłowskiego Leona 
odbyło się zebranie organizacyjne OZN. 
Do Zarządu wybrani zostali pp.: 'nż. Nie- 
tabitowski Leon, Wojno-Sidorowicz Kon- 
stanty, Jarmotowicz Bronislaw, Jahoikow- 
ska Julia, Kreemieniewski Jan, Sidorowicz 
Wacław, Rucki Stanisław, Trojanowski 
Bronisław, Pleszko Julian I Ligocki Sianis- 
law. 

— Włamanie się do lokalu głmn. pań- 
ttwowego. Podaliśmy niedawno wzmian- 
kę o włamaniu się nieznanych sprawców 
do prywatnego gimn. żeńskiego im. Alek- 
sandry Piłsudskiej w Beranowiczach. 5 
b. m. nastąpiło znowu takie same włama- 
nia do lokalu gimn. państwowego im, 
Tadeusza Rejtana. Nieznani sprawcy do- 
słali się do wewnątrz lokalu przez okno 
! rozpruli kasę ogniotrwałą oraz skradli 
Jedną kasetkę żelazną pustą, 1 aparat fo- 
tograficzny firmy Drogiera, 3 wieczne pió 
ra I zapalniczkę. 

GRODZIEŃSKA 

— Świetlica OZN dla młodzieży pra- 
€ulącej. W lokalu klubu „Cresovia“ od- 
była się uroczystość poświęcenia świetlicy 
młodzieży pracującej, założonej | prowa- 
dzonej przez organizację miejską OZN w 
Grodnie. Świetlica ma ju za sobą piękny 
dorobek w pracy oświatowej w posłaci 
stałych pogadanek na różne aktualne ie- 
maty współczesnego życia Polski. W chwi 
Ji obecnej świellica zrzesza ok. 100 osób 
młodzieży obojga płci. 

SZCZUCZYNSKA 

— Nowy starosta szczuczyński p. Wło- 
dzimierz Wierzbicki. 9 b. m. obejmuje 
urzędowanie incwy starosta szczuczyń:ki 
Włodzimierz Wierzbicki, dotychczasowy 
starosta słołpecki. Starosta Kowalski prze 
niesiony został na miejsce p. Wierzbic- 
kiego do Stołpców—0 czym: pisaliśmy już. 

— Zebrano ponad 100.000 kg. ziem 
niaków dla bezrobofnych. Wedłuq ostał- 
nich obliczeń Komitetu Zimowej Pomocy 
Bezrobotnym, powiał szczuczyński do 
chwili obecnej zebrał ponad 100.000 kg. 
ziemniaków, wysuwając się na pierwsze 
miejsce w woj. nowogródzkim. Zebrane 
ziemniaki zostały zadołowane, co umożli- 

wi ich konserwację. 

PIŃSKA 

»— Eksport frzeiny I słomy, Z począt- 
kiem mrozów w Pińsku rozpoczyna się se- 
zon na gromadzenie większych ilości 
trzciny bagiennej i słomy, 

Na ulicy Nadbrzeżnej, blisko rynku 
zgromadzone są olbrzymie zapasy słomy, 
którą stopniowo zeladowują do wagonów 
na bocznicy porłowej. Wszystkie wolne 
płace przy terenach kolejowych zajęte są 
przez kopce frzciny bagiennej, oczekują- 
cej wywiezienia na Zachód, gdzie uży- 
wają ją przy ołynkowywaniu wnętrz, 

        ponośtycH| JE 
© 'PSZCZÓŁKA: 
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RESTA I ODA SSE SE WZROK 

Odprawa strzelecka 
w Wilnie 

9 b. m, o godz. 9 rano, w lokału 
strzelców-akademików (AOZS) przy ul. 
Wielkiej 68 odbędzie sią odprawa powia 
łowych komendantów Zw. Strzeleckiego 
ze wszysikich powiatów Wileńszczyzny. 
Odprawę poprowadzi komendant Podok 
ręgu Wileńskiego kpi. Piłłner Józef. 

ODCZYT RED. OTTMARA. 

Tego samego dnia, o godz. 20, w sali: 
Związku Lieratów Polskich w Wilnie przy 
ul. Ostrobramskiej 9, zostanie wygłoszony 
odczyt p. t. „Osłałnie wypadki w Rosji 
Sowieckiej”. Prelegeniem tego wieczoru 

będzie red. Olimar, długoletni korespon 
dent „Gazeły Polskiej”. Wstęp na odczyt 

      

   

    

  dła strzelców i ich rodzin będzie bez- 
plainy. 

Zebranie Rady Społecznej TOM 

  

f-ym Walnym Zjeździe Delegsišw Kół 
TOM-u rozpoczyna swoje urzędowanie z 
chwilą ukonstyłuowania się. Potrzeba pra 
cy Rady jest niezmiernie wielka przede 
wszystkim dlatego, że akcja TOM.u bu 
dując się od dołu w formie Kół TOM-u 
Gminnych, Powiatowych i Referatów Sa- 
modzielnych — musi mieć zaufanie wszysł 
kich czynników społecznych akcją stypen 
dialną zainteresowanych. Najważniejsze 
zadanie Rady to skoordynowanie wszyst- 
kich czynników społecznych, zaintereso- 
wanych | prowadzących akcję styperdr- 
alną. 

Echa radiowa 
10-leGie n:odzin Hzrszałka 

P Isndskiego 
Dnią 5 grudnia upłynęła 70-leinia 

rocznica przyjścia na świał Wskrzesiciela 
Polski. Nader uroczyście P. R. uczciło tę 
rocznicę. Audycja poranna w wykonaniu 
T. Łopalewskiego była poświęcona opiso- 
wi Zułowa. Produkcje muzyczne, wyjątki 
x dzieł Marszałka Piłsudskiego, charakte- 
ryzujące osobę i działa!ność Marszałka w 
okresie największego ucisku zakorzów, 
ułożyły się na całość obszerną i interesi- 

lącą. 
Wario by podczas najbliższej rocznicy 

(np. 19 marca, lub 12 maja r. przyszłego) 
zobrazować cały dorobek kultu Marszałka 
Piłsudskiego. Od 100 szkół im. Marszałka 
Piłsudskiego, aż do Muzeum urn z ziemią 
na Sowin'sc, ileż fundacyj, stypendiów, 
ochronek i szkół, internaiów i kursów zro- 
dziło imię Piłsudskiego, nie tylko w Pols- 
te, ale i poza jej granicami. Od Ameryki, 
aż po Charbin, od Francji, do Afryki pod- 
zwroinikowej, wszędzie, gdzie tylko sta- 
nęła noga emigranta polskiego łam pow- 
stawał zawsze jakiś czyn społeczny, na- 
zwany imieniem Marszałka. Zdaje się, że 
sam rejestr tych fundacyj po upływie kilku 
lat, wystarczy na książkę sporeqo formatu. 

Na pomnik Marszałka Piłsudskiego 
Naród Polski zebrał 12 milionów złotych. 
Jest to, jak na nasze stosunki, suma olbrzy 

mia. Ale niepomiernie większa jest war- 
łość pomnika fundacyjnego, wzniesione- 
go przez ludność Polski i emigrację Józe- 
lowi Piłsudskiemu. 

Zbieranie informacyj po rozmailych 
zakamarkach brazylijsko-kanadyjskich by- 
łoby ułatwione, gdyby nasza stacja krót- 
kolalowa wezwała dó tego emigrantów, a 
kłóraś z instytucyj społecznych podieła 
się opracowania nadesłanych materiałów. 

TFATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHUŁANCE. 
— Dziś, dnia 9 bm. o godz. 8,15 odeerana 

zostanie współczesna komedia  Bekeffiego 
„Nieusprawiedliwiona godzina* w wykona- 
niu premierowej ohsady zespoła z pp.: H. 
Billing i R. Hierowskim w rolach głównych. 
Reżyseria dyr. M. Szpakiewicza, oprawa de- 
koracyjna K. i J. Golnsowie. Ceny proga- 
gandowe. 

— Nowa premiera. Najbliższą premierą 
Teatru będzie najnowsza sztuka współ-tesn: 
Szezepkowskiej p .t. „Wałący się dom*. pre 
n.era której zapowiedziana jest na środę 
Onda 15 grudnia rb. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 
— „Wróg kobiet* po cenach propaganda 

wych. Dziś, grana hędzie pa raz ostatni ope 
reika Evsłera „Wróg kohiet* 

— „Diabelski jeździec". Najnowszy nt- 
wór E. Kalmana „Diabelski jeździec* ukaze 
sie po raz pierwszy na scenie „Lutni* w din 
jutrzejszym. 

Efektowne balety: „Rapsodia węgier ka“ 
i „Palaios“ w układzie baletmistrza J. Zie- 
sielskiego — urozmaicają to barwne wide- 
wisko. 

° — „Carmen* z W. W. nińską w „Lntni*. 
Znakomita śpiewaczka w otoczenin K. Cear-   neckiego i E .Płońskiego, artystów орегу 
warszawskiej wystąpi dnia 14 bm. w op:rze 
Bizeta „Carmen*, Reżyseria B. Fołańskicgo. | 
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— Kino „PAN“. Dziś premiera potężnego 
filmu „Port Artura“. Nad program wyjątko- 
wy ciekawy reportaż pod tytułem „J. K. M. 
Krół i Królewicz rumuński w Polsce". Powi- 
tanie dostojnych gości rumuńskich przez P, 
Prezydenta Rzeczypospolitej. Armię i Naród 
Polski, Również wyświetla się cudowny da. 
datek kolorowy. 

RADIO 
CZWARTEK, dnia 9 grudnia 1937, 

6.15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,40 
Muzyka. 7,00 Dziennik poranny. 7,15 Muzy- 
ku 8,00 Audycja dla szkół, 8,10 Przerwa. 
11,15 Romantycy — poranek muzyczny dla 
gimnazjów. 11,40 Płyty dla dzieci. 11,57 Sy- 
gnał czas. i hejnał 12,03 Audycja południo- 
wa.. 13,00 Wiadomości z miasta i prowincji. 
14,05 Kobiety starego Wiłna — pogadanka 
Eugenii Kobylińskiej - Masiejewskiej. 13,15 
Koncert życzeń. 14,25 Witold Hulewicz, te- 
goroczny laureat nagrody Tow. Filomatów 
w Wilnie — audycja w porae.waniu Wła- 
dysława Sebyły. 14,35 Muzyka popularna. 
14,45 Przerwa. 15,30 Wiadomości gospodar- 
cze 15,45 Rozmowa muzyka z młodzieżą. 
16,15 Koncert rozrywkowy, 16,50 Pogadanka. 
17,00 Polska wyprawa raukowa do Egiptu, 
17,15 Recitał fortepianowy J*%zefa Turczyń- 
skiego. 17,50 Pogadanka sportowa. 18,10 Ma- 
ła skrzyneczka dla dzieci miejskich — Cio- 
cia Fala. 18,20 Recitał śpiewaczy. 18,40 Na- 
tza turystyką w zimie — diałog Józefa Le- 
wona i Jarosława Niecieckiege, 18,50 Pro- 
gram na piątek. 18,55 Wileńskie wiadomości 
sportowe. 1900 Powszechny Teatr Wvobraž- 
m „Na miedzy* — słuchowieko. 1925 Kon- 
cerł chóru męskiego „Echo”. 1950 Poendan- 
„s 20,00 Film i operetka. 20.45 Dziennik wie 
tzorny. 21.45 „Śląsk tematem lit. rackim" — 
szkic. 2200 Koncert kamerałlnv. 2950 Ostat- 
mie wiadomości i komunikaty. 2300 Muzyka 
na dobranoc. 23,30 Zako *czenie prorramu. 

PIĄTEK, dnia 10 grudnia 1937. 

6,15 Pieśń poranna. 6.20 Gimnastyka 4,40 
Muzyka z płyt. 7.00 Dziennik porannv. 7.15 
Muzyka. 8.00 Audycia dła szkół. 8.10 Przer. 
wa. 11,15 Audvcja dla szkół. 11,40 Rewia pio 
senkarzy 11,57 Sygnał czasn i heina'. 12.03 
Audvcja południowa. 13.00 Wiadomości z 
miasta I prowincji. 13,05 Słoma i siano w go 
spodarstwie rolnym — pogadan'a. 1315 
Słynne orkiestry i chóry. 14.25 „Załąc* — 
noweła A. Dysasińskiego. 14.35 Muzvka pa- 
nularna. 15.30 Wiedomości gosnodarcze. 
15,45 Poczvtaimv sobie. 16.00 Rozmawa ® 
chorymi. 16.15 Walce i serenad . 15.50 Po- 
gadanka. 17,00 Co z ałahastrn robią w pol- 
skiej chacie — pogadanka. 17.15 Utwory wo- 
kalne. 17.50 Przecłąd wydawnictw — prof. 
H. Mościcki. 18.00 Komunik * śnierowy. 18,10 
Wileński poradnik sportowy. 18.15 Jk snę- 
dzić święto? 18.20 Kon.ert. 18.40 Chwiłka 
litewska w języku litewskin:. 18,50 Prosram 
na sobote. 18.55 Wileńskie wiadomości spor. 
tewe. 19.00 „Pieśni pode :sza“ — Kurant sta- 
rożwiecki. 19,80 Nieznane pieśni Indowe Ś'4- 
skie w wyk. chórn meskiego. 19.50 Posadan. 
ka aktualna. 20.00 Koncert svmfonieny x 
Filharmonii Warszawskiej. 21,00 Dziennik 
wieczorny i pogadanka aktnalna. 2250 Os- 
tatnie wiadomości i komunikaty. 23,00 Mu- 
zyka na dobranoc. 23,30 Zakończenie. 

Incydent na koncercie Jan ny Kulczyckiej 
Młodzież pikietująca sklepy żydewsk. urządza „Kacią muzykę" 

Zapowiedziany na onegdaj koncert 
znanej w Wilnie wieloletniej primadonny 
operetki wileńskiej Janiny Kulczyckiej 
zgromadził w Sali Miejskiej sporo publicz 
ności. Aktorkę szumnie oklaskiwano Koło 
godziny jedenastej, w ostaniej części pro 
gramu, kiedy Janina Ku!czycka wykony- 
wała jedną z piosenek, na galerii roziegły 
się krzyki, łupanie nogami, gwizdki, ok- 
laski,. które całkowicie zagłuszyły głos 
zaskoczonej tym aktorki. 

Kulczycka musiała przerwać śpiew. Na 
sali momentalnie uciszyło się. Aktorka 
zwróciła się wówczas do galerii z zapy- 
łaniem, kto urządził demonstrację. Ponie- 
waż nik! na ło pyłanie nie odpowiedział, 
Kulczycka wyjaśniła, że demonstracja zo- 
stała urządzona przez liczną grupą studen 
łów, klóra w tym celu przybyła na kon- 

cerł. 

Jak nas informują, sprawa przedstawia 
się jak następuje: 

W przeddzień koncerlu p. Kulczycka 
czyniła w mieście zakupy. Między innymi 
wsłąpiła również do pewnej firmy żydow 
skiej, w której zawsze kupowała w czasie 
swego pobytu w Wilnie. Przed wejš-   cięm do firmy zosiała zatrzymana przez 

pikietujących sklepy żydowskie studen: 
|. łów, którzy zażądali od niej, by nie kupo- 
wała u Żydów. Kulczycka, znana ze swe- 
go przekornego charakteru, oburzyła się 
na pikieciarzy, nie szczędząc im ostrych 
słów. Podobno, jak Informuje ołaczenie 
p. Kulczyckiej, pikiełujący zapowiedzieli 
zemstę i groźbę swoją wykonali, 

Z powodu „„demonstracji** śpiewaczka 
nie zakończyła koncertu i zaniosła się pła- 
czem przy oiwarłej kurlynie. Publiczność 
nagrodziła ja długo niemilknącymi oklas- 
kami. 

W ogóle onegdajszy koncert Janiny 
Kulczyckiaj obfitował w wypadki. Przy« 
była na koncert policja zatrzymała w we- 
stibiulu znanego już policji nieletniego 
złodziejaszka Bronisława Kuleszę, przy 
którym znaleziono... 8 par skradzionych 
rękawiczek. 

Jak się okazało, nieletni złodziejaszek 
okradł w tłoku 8 widzów, a mianowicie: 
Karola Wójcickiego, Zofię Kondratowiczo 
wą, 5. Gurwicza, Ch. Szykańskiego, Br. 
Januszkiawicza, M. Szora, P. Grodzkiego 
oraz Sł. Borowskiego. Polcja zwróciła 
wszystkim poszkodowanym skradzione rę 
kawiczki, zaś nieletniego  złodziejaszka 
odstawiono do Izby Zatrzymań. tg



sę 

"Liczne wypadki 
zarzadzenia w Wilnie 

W ciągu ostatniej doby w Wilnie za- 
notowano ponad 8 wypadków тастайте- 
nła. Tłumaczy się to nadejściem mrozów, 
które zmusiły do bardziej intensywnego 
pałenła w piecach. 

Wa wszystkich wypadkach czad pow- 
stał z powodu przedwczesnego zamknię- 
€la szybrów. Niektóre wypadki były bar- 
dzo poważne. Tak np. bardzo niebezpiecz 
nemu zaczadzeniu uległa rodzina fryzjera . 
Marcinkiewicza przy ul. Podgórnej 2, 
gdzie jedynie dzięki szytkiej interwencji 
pogotowia ratunkowego zdołano ofiary 
czadu uratować. 

Powaźny wypadek zaczadzenia zano- 
towano również przy ul. Bonifraterskiej 7. 

Oszustwo przy wyra- 
hianią nosad 

Słefania Matelska (W. Pohulanka 16) 
zameldowała policji, że niejaki Michał Ba 
ranowski, którego miejsca zamieszkania 
nie wie, wyłudził « d niej 50 zł. obiecując 
posadę państwową, 

INa marginesie łego wypadku należy 
zaznaczyć, że ostatnio w Wilnie coraz 
częściej notowane są wypadki oszustwa 
tego rodzaju. Przed kilku dopiero dniami 
donosiliśmy-o aresztowaniu oszusta Szcze 

  

wystarczy przeciągnąć 
puszkiem, aby subtelny, 
przylegający puder nadał, 
Pani wygląd świeży i po. 
wabny — byle by to był, roś. 
linny, nie zatykający porów 

PUDER 
„ABARID 

      pulanisa, który wyłudzał arubsze sumy POLSKI SKLEP 
pieniędzy, obiecując posady... woźnych ° : uniwersyteckich, S || GALANTERI! i TRYKOTAZY 

JAN FRLICZKA 
Wilno, Vileika 11, tel. 19-69 

poleca NĄ GWIAZDKĘ 
modne sweterki. bluzki, szłafro- 
ki, pijamy, bonjurki oraz bieliz- 

nę damską i męską 

po cenacb niskich. 

Dwa pożary w Wilnie 
Wczoraj zanotowano w Wilnie dwa 

/ pożary: Przy ul. Nowogródzkiej 15 zapa- | 
Ма się ściana w mieszkaniu prywatnym. 
Interweniująca straż pożarna ogień uga- 
siła. Drugi pożar wybuchł przy ul. Tatar- 
skiej 3. Zapalił się dach, grożąc zniszcze- 
niem budynku. Straż pożarna ogień uga- 
siła. (c) 

  

    

„REKORD“ « 6. Cyryńsxi 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA -SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKOW 

ELEKTRIT - RADIO 
Najdogodniejsze warunki spłaty. 

— Ceny niskie — 

T — 
= 

  

  

CZARUJĄCY TON APARATÓW 

| „ESBROCK-RADIO“ 
vodbja ws ystkich radiosłuchaczy. Demon truje I sprzedaje 

S. Gierasimowicz, Baranowicze, Mickiewicza 5 
warunki dogodne. Warunki dogodne. 

  

Dziś premiera. 
Potężny f.lm SZPIEGOWSKI. 
Tragiczna karta z wojny rosyjsko- 
japońskiej 1904-5 r. 

Bohaterska walka o 

PORT 
Į„ARTURA 

Bezgraniczna miłość Rosjanina i Japonki na # 
potężnym tle zmega:ń RASY ŻÓŁTEJ iBIAŁEJ EQ 
W rol. gł. urocza: D A R R į E U X 
a DANiELLE 
"i Adolf WOHLBFUECK 

Piękny nadprogram: : 
„d. C.M.Kroli Krolenios rom. i u w Polset" 

Cudowna kolorówka Sala dobrze oqrzana 

  

       
Staraniem Instytutu Caritas Archidiecezji Wileńskiei wyświetla 
monument, film wiary I mi- Białe róże 

Chrześci'aśck'ę ' по 

SWIATOWID Į 
Bohaterami te 'o flmu są ludzie o gorących sercach, zdolni do największych poświęceń 
w imię miłości I dla dobra biźnich. Każdy powinien zob c yć, to cudowne arcydzieło 

Uprasza się o przybywan'e na początki seansów: 3—-5—7 9, w niedzielę od l-ej 

łości, pełen uśmiechów I łez 

Dziś. Znakomita 
nasza rodaczka DGNISKO | Pola Negri 

w super- M 

filmie pt. H : 
Nad prozrom UNOMAT ONE RONA IKI — Рест. SEANS. © 4-cj, w niedz. I św. o 2-ej. 

RPN 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312, Konto rozrachun 1, Wilno 1 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4. 

Redakcja; tel, 79—godz.ny przyjęć 1—3 po południu 

Administracja: tel”99—czynna od godz. 9.80—15.50 

  

   Lida, ul, Ułańska 11 

Przedstawiciele: 
  

   Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca . „. 8-go Maja 6 

UEI SS KAT AA TEST ARS " 

Wydawuictwy „Kurier Wileński" Sp. z 0. 0,. 

„KURJER WILEŃSKI" 9. XII. 1937 

  

   

  

  
Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 

Baranowicze, ul. Ułańska 11 

Kleck, Nieśwież, Słonim, 

Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 

Czyńcie zakupy świąteczne tylko w 

Okręgowej Spółdzielni Stowarzyszenia Spożywców 

„JEDNOŚĆ w Lidzie 
Biuro Spółdzielni — ul. Mackiewicza 14, tel. 143, 
Prowadzi sprzedaż: 

Materlały włókiennicze, ubraniowe, bielizniane, pościełowe orzz gałanteria — 
sorzesaż w sklepie — Rynek 2, tel si. 

Gotowa obuw'a damskie I męskie — Suwalska 52. 
Materlatv budowlana, ceme't wapno, papa dachowa, blacha itp. — Piaski 19 
Piekarnia mechaniczna I cukiernia — Kolejowa 13. te'. 127. 

Sklepy spożywczo-kolonialne zaopatrzona wa wszelkie towary Świąteczne — 
1) Suwalska 6, 2) kynek 2, 3; Piasxi 19, 4) Żeligowskiego 11, 5) Su- 
walska 125, 6) Mennickiego 4, 7) Wyzwo enie 52 i 8) m:ko Zyrmuay   

  

Zarząd Restauracji „EMPIRE 
w Baranowiczach 

zaprasza do świeżs odrementowanego lokalu, znanego 
z dobrej kuchni i doborowych trunków, godziwej rozrywki 

i sympatycznej obsługi. Ceny konkurencyjne. 

A. więc wszyscy na dancing-kabaret do „Empire“! 
WWE 

  

  

Baranowicze, 
Nowogródzka 2 та Rożnowski i Kara 

Poleca: 

RADIOODBIORNIKI modele 1938r. 
„ECHO“ P. Z. T. 

APARATY zaš 231Z sp zedajemy częšciowo za požyczkę inwestycyjną 
względnie konsolidacyjną > 

„EKONOMIA? 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 

poleca BROŃ, AMVNICJĘ i przybory myśliwskie. 

Zapalniczki i kamyczki monopolowe oraz karty do gry 

brydżowe, pokerowe i inne. Duży wybór żarówek elektr. 

  

  

  

B. Mitropolitański 
Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 280 

Wyłączna sprzedaż 

| znan. aparatów radiowych 
światowei marki X ELEFUN E EN 

SUPERHETERODYNY prądowa | bateryjne o mi 
aimalnym zużycia prądu i niskiej cenia 

  

  

  

Zjedn. Zakł. Włókiennicze K. Scheiblera I L. Grohmana 
Spółka Akcyjna w Łodzi 

urządzają w dn od 25 listop:ia do 74 qrudai+ h.r sprzedaż przedświąteczną 
swoich wyrobów po cenach fabrycznych wyłącznie w t,rmie . 

Skład Manufaktury 6. i I. Izykzonowie 
Baranowicze, Szeptyckiego 27 

Jednocześnie firma G. i I. zykzonowie poleca: Wieiki wycėr wyrobów jedwabe 
nych, wełnianych i bawełnianych i materiałów na płaszcze damskie. Ceny niskie     

Wstrząsający film 
CASINO | o wielkiej niesprawiedliwości ludzkiej... 

„ZRCUDZE WINY" 
W rolach głównych: Warner BAXTER i Gloria STUART. 

Nad proaram: DODA ' kl. Sala dosize oqrzana 

Potężny film prod 19-8 r. o bohaterstwie, miłości i poświęceniu 

HELIOS| Łódź podwodna nr. 9" 
Dolores Del Rio, Richard Dx i Chester Morris. 
Była kochanną jednego I źoną diugi go. Katastrofa lodzi podwodnej, N ebywała technika 

zdjęć na dnie oceanu Nad program: AKTUALIA — Sala .dobrze ogrzana 

Kim MARS| Potężne arcydzieło reżyserii 

Turżańskiego .. MIASTO ANATOL 
Sceny pełne napięcia i sensacji! Wysadzanie miasta w powietrze 

Piękny kolorowy NADPROGRAM. 

  

  

  

  

WĘGIEL 
najiepszych kopalń 
dostarcza w koszach i tonowo 

SILESIA е 
Piisudskiego 2, telefon 26 27 

Ceny, konkurencyjne. Waga cwaran owana 
  

    

3 Świeży transport : 

OLIWY nicejskiej 
w najpizedniejszym qaiunku „Extra 
V.ė ge Gerantie pure“ bezpošiednio 

z NICCY — połeca 

A. Januszewicz 
Zamkowa 20 a, tel. 8- 2 

AAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAKAAAAAAAAAAASASAALAO 

Teatr muzyczny „LUTNIA* A
A
A
A
 

  

Dziś o g, 8.15 w. — ceny propagand, 

WROS KOBIET 
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CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

noszeniem do domu w kraju—3 zł., za gra- 

nicą 6zł, z odbiorem w administracji zł. 2.50, 

na wsł, w miejscowościach, gdzie nie ima 

         
      
       

     

  

         

  
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 30 gi, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komuuikaty 60 gr. 

| za wiersz jeduoszp. Do tych ceu dolicza się za ogłoszema cyfrowe tabe'arycz= 
tie »0%/9. Usład ogłoszeń w tekście 5-cio tamwy, za tekstem .10-lamowy. Za 
treść ogłoszeń t rubrykę „nadestane* redakcja nie Gdpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zm any terminu druku ogłoszeń i nie pizyjmuje zastrzes, 
żeń miejsca. Opłószenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 { 17 — 19 

AASAAAAAASAAAAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAA AAA AAS 

Nauka I Wychowanie 
YYYYYYVY"YYYYYYYYYVYYYYTYV 

  

STUDIO RYTMO-PLASTYKI TANECZNEJ 
Kołakowskiej-Śmietańskiej, przyjmuje zapi- 
Sy. godz. 16—18. Indywidaulne lekcje tań- 
ców towarzyskich. W Pohulanka 19 m. 12-a. 

AAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAMAS 

Handel I Przemysł 
'WYVYYTYTYVY 

  

GUSTOWNE szaliki, apaszki, pończochy, 

skarpety W. NOWICKI — Wilno, ul. Wiel- 
ka Nr. 30. Moane rękawiczki, torebki, para- 
sole, ciepła bielizna. 

  

AAAASAAAAALAAAAAAAAAAAAAAA, 

PRACA 
TYYYYYYYVYYVYVYY TYY*—"YYTYTYYTYVYYYYVYYY 

KRAWCOWA z długoletnią praktyką 
przyjmuje do roboty suknie i piaszcze oraz 
mcże iść na dom. Wykonanie solidne i su- 
mienne. Ceny dostępne — 1 . Metropolitalną 
Nr. 1—18. 

aBKAAAAAAAA DAAD AGGA DAŁA AA NAA ŁA AAS Z AAA CAŁKA 

LEKARZE 
WTYYVVYYYYYYYY, 

  

DOKTOR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby weneryczne, skórne moczopłciowe 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60 Przyjmuje w godz. 

5 od 8—1 i od 3- ^. 

  

DOKTOR MED, 

J. Fiotrowicz-Jurczenkowa 
Oidynator Szpitala Sawicz Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 1866 Przyjn uje od 5—7 wiecz. 

  

DOKTÓR 

zeldowicz 
Ghoroby skórne, wenervczne, Syfilis, narzę: 

dów moczowych. od godz. 9 -1 i 5—8 w. 
  

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kokiece, skórne, weneryczne, narzą- 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 
Wiłeńska 28 m. 3, telefon 17. 

  

AAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAS AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

AKUSZERKI 
PYYYYYYYYYYYYYTYYYYYYVYVYVYYVYVYVYVYYYYYYY 

* 

AKU“ZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elekiryza.ja Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

  

: AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny. odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie< 
gów. brodawek. łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder : brzucha, kremy odmł dzające, 
w»nny elektryczne, elektiryzacja Cenv przv. 
stępne Porady bezpłatne. Zamkowa 26 6. 

  

AFUSZERLA 

Maria Laknerov'a 
Przyjmuje od godz 9-ej rano dn godz 7-ej 
wieczorem Ul. Jakuba aJsiūsi ego 5—18 
róg Ofiarnej, obok Sądu. 

Obwieszczenie 
G LICYTACJI 

W myśl par. 83 rozporządzenia kady Mi- 
nistrów z dnia 25. VI. 1932 r. o postę: 
powaniu egzekucyjnym Władz Skarbowych 
(Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 58 Urząd Skarba- 
wy w Baranowiczach podaje do ogólnej wia- 

* domošci, że dn. 20 grudnia 1937 r. © godz. 
11-е] w maj. Sieliszcze, gm. lastrzębi, pow. 
Baranowicze, celem uregulowania zaległych 

    

należności skarbowych n» rzecz 29 Urzę t 
Skarbowego w Warszawie i Urzedu Skarbo- 

- wego w Baranowiezach. od Jė i Janiny 
Raciborskich, odbędzie się sprzed , licyta- 
ci: niżej wymienionych ruchomości: i Sa. 
mochód firmy „Fiat“ kol. orzechowego zł.: 
6000, lisztuk krów różnej maści zł. 2000, 
19 sztuk świń tuczonych zł. 1500. 

Zajęte przedmioty mcżna oglądać od dn. 
17 do 18 grudnia. 1937 r. od godz. iQ do 
godz. 11 w maj. Sieliszcze. 

Naczeinik Urzędu 
KAZIMIERZ DYLING 

Obwieszczenie 
O LIC: FACJI 

W myśl par. 83 rozporządzenia Rady Mi. 
nistrów z dnia 26, VI. 193 r. o postępowaniu 
e„zekucyjnym Władz Skarbowych (Dz. U. R. 
P. Nr. 62, poz. 580), Urząd *' rbowy w Li- 
dzie, podaje do ogólnej wiadomości, że dnia 

16 grudnia 1937 r. o godz. 9 w lokalu zobo- 
wiązanego Nienartowicza Jana w, Krzywi. 
cze, gm. Bielica, celem uregulowania należ- 
ności, odbędzie się sprzedaż z licytacji niżej 
wj mienionych ruchom ści: 3 szt. krów róż. 
nej 'maści zł, 240, 4 jałówki 2-letnie różn.| 
maści zł. 160, 3 byczki paszne zł, 120, 2 wies 
prze paszone po 6 p. zł. 150, 1% pudów mio 
«1 w borzce zł. 150, , mas” 'na do szycia "Ir. 
930392 zł. 40, н 

Zajęte przedmioty możn. ogladač dn. 16 
grudnia 1987 r. ad godz. 8-cj w lokalu zo- 
bowiązanego. 

  

Kierownik Działu Egzekucy jn. 
Podpis nieczytelny 
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Redakto: odp, Jan Pupialto 
   


