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Teruelska niespodzianka 
Mniej więcej przed miesiącem do 

brze zorientowany w stosunkach hisz 
pańskich londyński „Times* pisał o 
mającej rozpocząć się w dniu 15 grud 
mia generalnej ofenzywie gen. Fran- 
co na wszystkich odcinkach frontu 
biszpańskiego. Według informacji „Ti 
miesa, zaczerpniętych z miarodaj- 
nych źródeł powstańczych, od dłuż 
szego czasu przygotowywana ofenzy 
wą gen. Franco, miała w szybkim cza 

sie skończyć się nietylko zajęciem Ma 
drytu, ale również Walencji i Barcelo 
wy — i w ten sposób położyć kres od 
półtora roku trwającej wojnie domo 
wej. Gen. Franco, tym razem był do 
tego stopnia pewny swego zwycięst 
wa, że zapewnił przedstawicieli prasy 
zagranicznej, iż Święta Bożego Naro 
dzenia spędzi w r. b. w Madrycie. 

Tymczasem jednak, zamiast ofen 
tywy wojsk gen. Franco, jesteśmy 
fwiadkami bardzo energicznego i zwy 
tięskiego natarcia wojsk republikań 
skich pod Teruelem. 

Nieoczekiwana bowiem ofenzywa 
wojsk rządowych, po kilkudniowych 
zaciętych walkach, skończyła się za- 
jeciem bardzo ważnego pod względem 
strategicznym Teruelu i rozbiciem w 
ien sposób słynnego trójkąta teruel- 
skiego, który był wbity klinem w te- 
«ytorium republikańskie i miał stano 
wić punkt wypadowy dla całkowite 
gc odcięcia przemysłowej Katalonii 
od Madrvtu i Walencji. 

To niespodziewane i duże zwycię 
stwo wojsk rządowych, wywołało sił 

De wrażenie nie tylko w Rzymię i Ber 
Unie ałe również w Paryżu, Londynie 

i Moskwie. Szczególnie prasa francus 

ka i angielska, poświęcają niespo- 
dziance teruelskiej bardzo dużo miej 
sca. Niektóre dzienniki są nawet zda 
nia, że zwycięstwo pod Teruelem nie 
jest przypadkowe i że może stanowić 
punkt zwrotny w hiszpańskiej wojnie 
domowej. 

Niesposób przewidzieć, czy zwy- 
cięstwo pod Teruelem naprawdę sta: 
nie się punktem zwrotnym w hiszpań 
skiej wojnie domowej. Na jedną jed 
mak okoliczność należy zwrócić uwa 
gę. Mianowicie: rozbicie trójkątu teru 
elskiego, jest pierwszym wielkim zwy 
cięstwem wojsk rządowych od począi 
ku wojny. Dotąd bowiem zwycięstwo 
za zwycięstwem odnosiły wojska gen 
franco. Jedynie pełna bohaterstwa i 
wytrzymałości byłą obrona Madrytu. 
To zwycięstwo jednak wojsk republi 
kańskich, było raczej pasywne, aniże 
l aktywne. Pomimo bowiem kiika- 
«rotnvch prób obrońcy Madrytu gen 
Miacha przejścia do kontrofenzywy, 
nie udawało mu się przełamać fron 
tu powstańców. ” 

Teruel stanowi pierwszą udaną 
kontrofenzywę, która skończyła się 
aktywnym zwycięstwem 

W związku z tym prasa francuska 
t angielska, analizując niespodziankę 
teruelską, zwraca uwagę na dość cha 
rakterystyczne okoliczności. Otóż zda 
niem znawców stosunków  hiszpań- 
skich, w ciągu ostatniego półrocza 
rządowi prof. Negrina — który jak 
wiadomo objął władzę po stłumieniu 
powstania anarchistycznego w Barce 
lonie udało się całkowicie przezwy- 
ciężyć dość duże tarcia w hiszpań- 
skim froncie ludowym. Dzisiaj już 
według opinii tych specjalistów, rząd 
republikański nie jest bezwolną igra 
vzką w ręku różnych nawzajem zwal 
czających się partyj i partyjek, lecz 
stanowi rząd silny, posiadający do- 
brze zorganizowany aparat admini- 
stracyjno - wykonawczy. W Katalonii 

rząd "Negrina uruchomił wszystkie za 

kłady i fabryki, które z dużą energią 
| wydajnością pracują przede wszyst 

GETTO, 

się doprowadzić do końca rozpoczęte 
jeszcze przez rządy poprzednie, two 
rzenie scentralizowanej, zdyscyplino 
wanej oraz dobrze wyszkolonej armii, 
która w chwili obecnej liczy około 
600.000 doskonale uzbrojonego żołnie 
rza. Pozatym rząd Negrina, zlikwido 
wał z bezwzględnością wszystkie uto 
pijne eksperymenty społeczne, które 
na własną rękę przeprowadzały ele- 
menty skrajno - lewicowe, a które tyl 
ko przyczyniały się do dezorganizacji 
życia społeczno - politycznego. 

Na obszarach natomiast, zajętych 
przez gen. Franco, ostatnio miały roz 

począć się bardzo duże tarcia i niepo 
rozumienia, nie tylko wśród ugrupo 
wań hiszpańskich, ale również i 
wśród wspierających Włoch i Nie- 
miec. W początku grudnia w Salaman 
ce. został wykryty zamach, przygoto 
wany przez falangistów na gen. Fran 
co. Za falangistami ponoć stali przed 
stawiciele Niemiec, którzy są bardzo 
niezadowoleni z flirtów gen. Franco 
z Anglią. Przedstawicieli zaś Włoch, 
którzy również zaczęli obawiać się, by 
gen. Franco po definitywnym zwycię 
stwie, nie zawarł ściślejszej współpra 
cy z Anglią i nie pozbawiłby w ten 
sposób Włoch owoców zwycięstwa, 
tak samo rozpoczęli jakieś knowania 
przeciwko wodzowi powstańców. 

Wszystkie te nieporozumienia, 

SALAMANKA. (Pat.) Jak podają 
komunikaty powstańcze, stanowiska 
wojsk powstańczych w Teruelu były 
również w dniu dzisiejszym gwałtow- 
nie atakowane przez wojska rządowe, 
które jednak zostały odparte z wiel- 

dent Havasa podaje, że radiostacja 
powstańcza w Teruel nadała wczoraj 
wieczorem komunikat, wskazujący, 
że wojska rządowe chociaż znajdują 
się na przedmieściach nie zdołały do 
trzeć do centrum starego miasta, któ 
ETZSTETERMA 

wadzone przeciwko uzbrojonym ban- 
dom w północnej części Palestyny 
trwają już 4 dni. Oddziały, mające za 
zadanie okrążenie buntowników toczy 
ły bój jeszcze w niedzielę rano. Wy- 
mykająca się grupa Arabów natknęła 
się koło Miszmar Hayarden na patrol 
policyjny, z którym wymieniono kil- 
kadziesiąt strzałów. Arabowie ratowa- 
li się ucieczką. Na miejscu licznych 
utarczek znaleziono wiele trupów Ara 
bów. Są to przeważnie ludzie w wieku 
od 20—30 lat, dobrze uzbrojeni i wy- 
ekwipowani. 

W innych prowincjach palestyń- 
skich panuje silne podniecenie. W Hai 
fie terorysta arabski rzucił bombę do 
kawiarni, gdzie znajdowali się liczni 
goście. Żołnierz angielski pochwycił 
bombę w locie i wyrzucił ją na zew- 
nątrz, gdzie wybuchła, nie wyrządza- 
jąc żadnych szkód. W okolicach Ram- 
leh przecięto druty telefoniczne. W 
Tulkarach ostrzeliwano ponownie wię 
zienie. Na skutek powtarzających się 

tym mieście incydentów władze wy- 
ały zakaz wychodzenia na ulicę po- 

między godz. 17-tą a 4 rano.   
Fiota japońska rozpocznie 

blokadę Tsing-Tao 
SZANGHAJ. (Pat.) Władze japoń- 

skie ogłosiły, że z dniem 26 br. flota 

japońska rozpocznie również blokadę 

Tsing-Tao. Jak wiadomo Tsing-Tao 

był dotychczas jedynym portem chiń- 

skim nie objętym przez blokadę. Za- 

wątpliwie bardzo duże znaczenie, ut- 
rudnia bowiem zaopatrzenie Szangha 

lai który większość warzyw i mięsa 

| rządzenie japońskie będzie mieć nie- 

otrzymywał właśnie za pośrednictwem 
Tsing-Tao. 

  

  

kim dla frontu. Jednocześnie udało | miały w znacznym stopniu sparaliżo 
wać przygotowywaną od dłuższego 
czasu przez gen. Franco ofenzywę, na 
wszystkich frontach, co właśnie i wy 
korzystał rząd 'Negrina, rozpoczyna 

jąc w połowie grudnia atak na Teru 
el. 

Jeżeli powyższe opinie odpowiada 
ją prawdzie — tragedia hiszpańska 
jest większa, niż to można było są- 
dzić dotąd po kilkunastu miesiącach 
wojny. 

Niespodzianka teruelska jest o ty 
le niespodzianką, że jak z niej wyni 
ka, niezanosi się wcale na zlikwido 
wanie tego wielkiego poligonu mo- 
carstw europejskich, jakim jest dzi- 
siejsza Hiszpania. 

Jeżeli po tyłu klęskach armia rzą 
dowa zdolna jest do odnowienia zwy 
cięstw, jak tego dowodzi Teruel, nie 
można mieć nadzieji na szybkie i osta 
teczne zwycięstwo gen. Franco. Z dru 

giej strony wydaje się nieprawdopo- 

dobne, aby wojska rządowe mogły 
kiedykolwiek definitywnie opanować 
sytuację w Hiszpanii. W tej chwili 
najłatwiej byłoby przeprowadzić pa- 
cyfikację, pozostawiając w rękach ka 
żdego z rządów tereny dotychczas za 
jęte. Trudność stanowi Madryt, no i 
oczywiście sam podział państwa był 

y momentem tragicznym dla naro 
du hiszpańskiego. k. s. 

  

Terue! broni się 
kimi stratami. 

Zbližając się do Teruelu z północ- 
nego wschodu wojska powstańcze od- 
parły na tym odcinku atakujące woj- 
ska rządowe. 

Na odsiecz Teruelu 
SAN SEBASTIAN (Pat). Korespon | re jest energicznie bronione przeciw 

wszelkim atakom. Z drugiej strony 
donoszą, że wojska powstańcze $р1е- 
sząc zagrożonemu miastu na pomoce 
posuwają się szybko z półuocy i po 
łudnia ku Teruel. 

  

Rozruchy w Palestynie 
JEROZOLIMA. (Pat.) Wałki pro- | Oficer brytyjski, postrzelony w u- 

tarczce w Galilei, zmarł w szpital1. 
JEROZOLIMA. (Pat., W walkach, 

prowadzonych przez arabskich akty- 
wistów z żołnierzami angielskimi w 
okolicach Tyberjady zginęło w ostat- 
nich dwóch dniach 45 Arabów. Straty 
po stronie angielskiej są nieznaczne. 
Anglicy wyparli Arabów nad jezioro 
Genezarek. 

JEROZOLIMA. (Pat.) Rząd brytyj 
ski zażądał oficjalnie od rządu libań- 
skiego zwiększenia nadzoru granicz- 
nego, a to celem uniemożliwienia u- 
cieczki arabskich band terrorystycz- 
nych. Ze swej strony władze brytyj- 
skie zwiększyły kordony policyjne i 
straż celną, by utrudnić napływanie 
uzbrojonych bana, które usiłują wtarg 
nąć do Palestyny i tam rozwijać swą 
akcję. 

Swięta w Zakopsnem 
ZAKOPANE. (Pat.) Święta Bożego 

Narodzenia przeszły w Zakopanem 
pod znakiem wspaniałej zimowej po- 
gody i dużego zjazdu, który uwidocz- 
nił się szczególnie w drugim dniu świą 
tecznym. Kolejka linowa na Kasprowy 
Wierch w pierwszym dniu Świątecz- 
nym przewiozła ponad 1000 osób. 

Znowu rozbi! się 
- samolot 

PRAGA. (Pat.) Samolot należący 
do towarzystwa „Aire de France“ któ 
ry o godz. 15,15 w dniu 24 bm. wyle- 
ciał z Wiednia rozbił się spowodu 
mgły w pobliżu miejscowości Kasper- 
ske Hory w południowych Gzechach. 
Jedyny pasażer oraz dwaj członkowie 
załogi ponieśli śmierć na miejscu. 

  

  
  

Rozbudowa Gdyni 

    

  

Najbardziej nowoczesna szkoła powszechna na terenie gdyńskiego okręgu szkołe 
nego w Chylonii, oddana obecnie do użytku publicznego. ^ 

R 

  

   
  

Na zdjęciu widzimy elewator zbożowy w porcie gdyńskim przy pracy. 

Qdprężenie stosunków między Ameryką 

i Japonią 
WASZYNGTON (Pat). Nota ame- 

rykańska wystosowana do Tokio kła 
dzie kres napięciu stosunków dyplo- 
matycznych między Ameryką :a Japo 
nią, nie zamykając jednak incydentu. 
Odszkodowanie jakie Japonia będzie 
musiała zapłacić nie jest jeszcze okreś 
lone, zaś zaufanie amerykańskie do 
obietnic japońskich jest dość ograni- 
czone, jak wskazuje to ostatni ustęp 
noty. Z tych też względów Stany Zje 
dnoczone śledzić będą z jak najwięk 
szą uwagą akcję japońską w Chinach. 
Ogłoszenie noty przyczyni się jednak 
do uspokojenia umysłów w Ameryce 
przynajmniej na kiłka dni przed za- 

mierzoną projekcją filmu, ilustrujące 
go bombardowanie kanonierki „Pa- 
nay*, który przedstawi publiczności 
amerykańskiej wszystkie szczegóły 

|.incydentu. Z punktu widzenia między 
narodowego sądzą powszechnie, że ne 
ta może być uważana jako pierwszy 
krok ku zacieśnianiu współpracy dy 
płomatycznej Stanów Zjednoczonych 
z innymi sygnatariuszami traktatu wa 
szyngtońskiego. 

TOKIO (Pat). Żona ambasadora 
Stanów Zjednoczonych w Tokio p. 
Grew złożyła ofiarę w wysokości 50 
jer dła żon żołnierzy japońskich wał 
czących w Chinach. 

Nowy poseł sowiecki w Oslo 
MOSKWA. (Pat.) Posłem sowiec- 

kim w Oslo mianowany został niejaki 
Nikonow. Wydział Prasowy Ludowe- 
go Komisariatu Spraw Zagranicznych 
nie może udzielić informacyj, kim jest 
Nikonow. 

„Komunikat oficjalny nie mówi też 
nic o odwołaniu dotychczasowego pos 

Przyznanie nagród 
1937-38 

WARSZAWA (Pat). W dniu 23 grudnia 

1987 r. jury nagród salonu malarskiego 1937 

—1938 w Instytucie Propagandy Sztuki w 

składzie: prof. Felicjan S$. Kowarski, prze- 

wcdniczący, Michał Boruciński, Bolesław Cy 

i bis, prof. Mieczysław Kotarbiński i Wacław 

Wąsowicz, przy udziale dr, Alfreda Lauterba 

cha jako delegata ministra WR i OP, Jerze 

go Warchałowskiego — delegata ministra 

spraw zagranicznych i dr. Jerzego Sienkie 

wicza—delegata prezydenta m. st. Warsza- 

wy, przyznało nagrody następującym arty- 

stom: 

Cztery równorzędne nagrody pana preze 

su Rady Ministrów i ministra spraw wew- 

netrznych, po 500 zł.: 

Tytus Czyżewski, Warszawa — za obraz 

oejny „Dziewczynka z gruszką”, Jan Hryn 

kowski, Kraków — za obraz olejny „Pani 

z kotem”, Marian Jaeschke, Warszawa — za 

obraz olejny „„Mariwa natura z aktem", Jan 

Wodyński, piastów pod Warszawą — za ob 

raz olejny „Przy czarnej kawie”, 

  

ła w Oslo Jakubowicza. (W r. 1932 
Jakubowicz pełnił funkcje pełnomoc- 
nika Ludowego Komisariatu Spraw Za 
granicznych w Mińsku). Według infor 
macyj nieoficjalnych, Jakubowicz po- 
wrócił do Moskwy, lecz los jego nie 

„jest znany. E   
na salonie ma'arskim 
r. LPS. 

Nagrodę pana ministra wyznań  religij- 
nych i oświecenia publicznego, 1000 zł.: 

Józef Czapski, Warszawa — za autoport 

ret olejny. 

Nagrodę pana ministra spraw zagranicz 
nych 1.000 zł.: 

Michał Bylina Warszawa — za obraz a 

lejny „Czworobok pod arcis“, 

Dwie równorzędne nagrody funduszu kui 

tury narodowej, po 500 zł.: Leon Dołżycki, 

Poznań — za „pejzaż* olejny, Jan Sokołow 

ski, Warszawa — za „pejzaż z promem" 0< 

lejny. 

Nagrodę pana prezydenta m. st. Warsza 

wy. 500 zł.: Zdzisław Ruszkowski, Paryż — 

zs pejzaż 1* olejny. 
Nagrodę pana prezesa państwowego ban 

ku rolnego 300 zł.: Eugeniusz Geppert, Kra 

ków — za obraz ołejny „jeźdzcy”. 

Nagrodę pana prezesa pocztowej kasy osz 

czędności, 250 zł.: Hanna Pachniewska, War 

szwa — za obraz olejny „Dziewczynka w 

kapeluszu”, 75  
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Instytut Lešmu 
Niedawno odbyło się w Lidzie walne 

zebranie Oddziału Ziem Pėlnocno-Wscho 
dnich Polskiego T-wa феёпеао, 

Na zebraniu łym w obecnotcj przed: 
sławicieli władz Ochrony Lasów wojew, 
zawzgjćdzkiege i białostockiego oraz 
przedsławiciela wojskowości zapadła waż 
n» uchwała, dotycząca podniesienia i po- 
prawy gospodarstwa leśnego w lasach 
prywatnych. 

Mianowicie: walne zebranie jednomytl 
nie uchwaliło ułworzyć instytucję o cho- 
rakterze naukowodoświadczalnym, której 
zadaniem byłoby w pierwszym rzędzie u- 
sprawnienie i zespolenie wszysikich zamie 
rzeń, związanych z podniesieniem pozio- 
mu gospodarczego lasów prywałnych na 
łerenie ziem północno-wschodnich, Za- 
mierzono więc ułworzyć placówkę leśną 
o nazwie „insłyłuł Leśny” składającą się 
2 nasteoujacych sekcyj, albo działów: 

1) Dział doświadczalniciwa z dziedzi- 
ny hodowli. 

2) Dział doświadczalny walki ze szkod 
nikami i pasożyłami leśnymi. 

3) Dział szkolenia niższego personelu 
leśnsao (asiowych!. 

43 Dział brakarski. 
5% Dział techniczny: Przemysłowo-Han 

оу 

6) Muzeum Przyrodniczo-Leśne. 
Zostały emówiane podsławy finansowe 

tej placówki naukowo-gospodarczej. Uch- 
walono oprzeć organizację Instytulu na 
zasadach udziałowych, a funkcjonowanie 
na zasadzie składek od właścicieli lasów 
prywatnvch, obliczonych od hektara po- 
siadanej powierzchni leśnei, względnie od 
powierzchni leśnej. wzgędnie od powierz 
chni rocznej poręby. 

Zadaniem Insłytułu będzie również za- 
Jęcie się gospodarką w najbardziej za- 
niedbanych lasach małej wiasności pry: 
wałnej, pomóc w organizacji zalesień, w 
dostarczaniu nasion i sadzonek | odpowie 
dnio fachowa opieka. 

  

Instyłuł nawiąże współpracę z Uniwer 
sylełem Stefana Bałorego w Winie | z iz- 
bami rolniczymi na terenie województw 
p5lnocno-wschodnlch, 

Nowa instyłucja ma ogromne przed 
sobą zadanie, Opieka nad lasem, dbałość 
6 wprowadzenie lepszych mełod gospo- 
darczych, szczególniej jeśli chodzi o ho- 
dowlę lasu, walkę z pasożytami i szkod 
nikami, ochronę młodych kultur leśnych, 
nasiennictwo i szkółkarstwo oraz podnie- 
sienie tak bardzo zaniedbanego u nas dzia 
łu użytkowania lasu we własnym zarzą- 
dzie z pominięciem pośredników — kup- 
ców. 

Walne zebranie powołało komitet or- 
ganizacyjny Instytutu Leśnego, w stład któ 
rego powolani zostali pp. inspektorowie 
Ochrony Lasów wojew, wileńskiego, nowo 
aródzkiego i białcsłockiego,* z ramienia 
właścicieli lasów prywatnych pp. Jan Ba- 
liński, hr, Jundziłł, Stanisław Sicheń I Jan 
hr. Tyszkiewcz, z ramienia administracji 
eśnej pp. Franciszek Piasecki, inż, Stefan 
Madrzykowski i inž, Wlastimil Adamiczka. 

Projekt łechniczno-finansowy Instytutu 
Leśnego ma byż opracowany przez Komi- 
let Organizacyjny do 15 marca 1938 r. i w 
łym terminie przedsławiony do aprobały 
nadzwyczajnemu walnemu zebraniu Od- 
działu P, T. L. 

Zarząd Oddziału Ziem Pėlhocno- 
Wscerodnich P. T. L. składa się z następują- 
cych osób: Prezes Zarządu Ludwik ks. 
Czełwertyński. 

Wiceprezes Zarządu Jan hr. Tyszkie- 
wicz, 

Sekrełarr Zarządu inż. Stanisław No- 
wacki. 

Członkowie Zarządu: inž. Madrzykow- 
ski, Sieheń, lan Baliński, hr. Jundziłł, Fran- 
ciszek Piasecki | inż. Jan Sawrynowicz. 

Siedzibą Oddziału jest Wilno, czasowo 
sekrefariał mieści się w Lidzie, ul. Mackie- 

„KURJEK“ (4314) 

  

z Szanghaju, że dnia 24 grudnia nieznani 
sprewcy rzucili bombę do mieszkania In- 
żyniera Drouri członka zarządu Klubu oby 
wałeli sowieckich. inż. Drouri został lekko 
ranny odłamkami bomby. 

Tegoż dnia również nleusfaleni spraw- 

POZNAŃ. (Pał.) Z Ostrowa donoszą:     wicza Nr 3, 

  

Sląsk polski gromi 
W niedzielę odbył się w Bytomiu 

mecz piłkarski między reprezenłacjami 
Śląska polskiego i Śląska niemieckiego. 
Spotkanie zakończyło się oczekiwanym 
zwycięstwem Śląska polskiego w stosunku 
4:2 (2:0), 

Przed zawodami w imieniu m. Bytomia 
powiłał polskich piłkarzy dr. Schmiding. 
W imieniu drużyny polskiej odpowiedział 
na przemówienie p. Maszłelarz. Po tych 
lormalnościach rozpoczęły się właściwe 
zawody. 

Grę rozpoczyna drużyna niemiecka I 
już w pierwszej minucie ma murowaną po- 
zycję, której jednak nie wykorzystpje. Na- 
tomiast Polacy ładnie wbijają gola. 
Po zdobyciu łej bramki drużyna polska 
przejmuje już całkowicie incjatywę w swo 
le ręce. Ma ona w nasłępnej fazie gry 
szereg okazyj da podwyższenia wyniku, 
których jednak atak, niedysponowany 
srzałowo nie umie wykorzystać. W 25-ej 
min. Wilimowski po przeboju podwyższa 
wynik do 2:0. W chwilę później ostry 
strzał Piontka bramkarz gospodarzy ład- 
nie broni. Do końca piervsszej połowy Po 
łacy maję przewagę i wynik mógłby być 
znacznie wyższy, gdyby atak polski połra- 
fił lepiej wykorzystać dogodne syłuacje, 

  

List z Paryża 

2:2 
Druga połowa gry rozpoczyna się pod 

znakiem wielkiej przewagi drużyny pol- 
skiej. Polacy nie schsdzą prawie z połowy 
boiska gospodarzy, zagrażając ich bram- 
ce, w kłórej jednak bramkarz Sianiczek 
broni bardzo szczęśliwie, nie dopuszcza- 
Jac do podwyższenia wyniku. 16-ła minuta 

były przez Wilimowskiego. W 22-ej min. 
Cebula z podania Pieca |-go podwyższa 
wynik do 4:0. 

Zanosi się na wysokocyfrową porażkę 
Niemców, gdyż Polacy w dalszym ciągu 
mają znaczną przewagę. Od 26-ej min., 
w kłórej Niemcy zdobywają _ pierwszy. 
punkł przez Pawlickiego z zamieszania 
podbramkowego, następuje zupełny 
zwroł. Drużyna niemiecka przejmuje Ini- 
cjaływę i przy dopingu publiczności raz 

| po raz zagraża bramce polskiej. Dobrze 
Jednak grająca obrona (Kinowski—Micha! 
ski) likwiduje szereg groźnych syłuacyj. 
W 39-6j min. Pawlicki po raz drugi umiesz 
cza piłkę w bramce polskiej, ustalając 
wynik dnia. 

W drużynie polskiej, która przewyż- | 
szała o klasę Niemców najlepiej zagrali 
bracia Piecowie oraz obrona. Wilimowski   przecięłny. Zawiedli Skrzypiec oraz pion- 

przynosi trzeci punkt dla Połaków, zdo- | 

  

Sąd Okręgowy w Ostrowie ustanowił nad 

Sląsk niemiecki 
łek. Poza tym Cebula na pozycji kierow- 
nika ataku zupełnie zawiódł. 

W drużynie niemieckiej najlepszym 
był Pawlicki oraz bramkarz Słaniczek.. 
Reszta grała słabo, z wyjąfkiem kilku mi- 
nuł w drugiej połowie. 

Sędziował p. Buefłner z Bytomia, wl- 
dzów około 6.000. 

* * * 

Na meczu obecny byl kapitan sporio- 
wy PZPN Kałuża, który w rozmowie 2 
dziennikarzami oświadczył, że obrona 
Kinowski—Michalski zagrała lepiej, niż się 
tego spodziewał. Poza tym podobała mu 
się gra braci Pieców, natomiast rozczaro- 
wał go Piontek, 

Zwolnienie : 

Dziewickiej 
W przedświątecznym numerze zamieściłiś 

my wiaądómość o aresztowaniu Marii Dzie- 

wickiej na sali sądowej, po ogłoszeniu wy 

rcku w sprawie d-ra Henryka Dembińskie 
go i innych. 

Następnego dnia, po przesłuchaniu u sę 

dziego śledczego Dziewieką zwolniono. 

  

  

Erocadere 
Dziennikarze franeuscy zupełnie 

pcważnie zapytywali przy wejściach 
ną Wystawę czy takie, łab inne, nie- 
wykończone stoisko zostanie „otwar- 
łe przed zamknięciem” i zupełnie po 
ważnie odpowiadano im: „ależ skądi* 

Rzeczywiście — olbrzymi gmach 
kobót Publicznych nadał drzemie ca 
ły w rusztowaniach, przejrzysty na 
wylot, jak zarys szkieletu, a sala teat 
ralna w Trokadero bvla inaugurowa 
na w dniu zawieszenia Wystawy: 

Owe fakty zupełnie nie zasługują 
n» rozdmuchiwanie ich do rozmia- 
rėw skandalu, jak to czyniono w wie 
lu gazetach. Gdyby gości, zaproszo- 
mych na obiad, zapewniono że dosta 
na,naprzykład czterdzieści dań, a da. 
noby im „tvlko* trzydzieści dziewięć 
-- można byłoby spoglądać z polito 
waniem na każdego, ktoby się potem 
użatoł, że wstał giodnv od stołu. 

Wystawa w zakresie rzeczy wyko 
nanych, była już dostatecznie ciężko 
strawna w swojej przytłaczającej róż 
norodności. Gdyby przeprowadzono 
porządną selekcję i nsnnięto niejed 

па rzecz, wykraczającą poza ramy 
sziuki, techniki, a nawet — dobrego 
smaku — wystawa na tym zyskała 
by napewno więcej, niż na dobudowa 
nia jeszcze takiej, czy innej iłości i 
jakości stoisk tymczasowych, a to — 
( gmachów stałych, gdyż centrum mia 
sta jest jaź aż nadto domami przecią 
Łone. 

Z tego też względu — Wystawa Ko 
ienialna była racjonalniejsza. Położo 

miejskich — sprzyjała powstawaniu 
nowych dzielnic, nie zaś — zagęszcza 
niu starych, gdzie nietylko miejsca 
brak, lecz — gdzie nowy gmach mu 
si razić nowoczesnością na szarym tle 
sędziwych kamienic, z uwagi na któ 
re Łudno jednak wznosić budowie w 
styłu ubiegłego stulecia. 

Na to, by bodaj przebiec wszyst 
kie sale Trokadero, trzeba. conajm- 
niej paru godzin. 

W dziale marynarki francuskiej, 
sieszyła spora ilość wolnych przestrze 

  

     ni i puste miejsca na ściarach witało 

na daleko od zatłoczonych arteryj 

  

się bodaj z większą przyjemnością, 
niż rysunki, przedstawiające ewolu- 
cje kostiumu marynarzy od czasów 
nejdawniejszych, aż do obecnych. 

W dziale „porównawczej rzeźby” 
ochwytywała atmosfera przedziwne- 
go lasu o drzewach, skamieniałych w 
portyki kościelne, o koła ach, przeob 
reżonych w sarkofagi, o promieniach 
słońca, stężałych w ornamentykę. 

W nieskończonym korowodzie fo 
tcgraficznych sprawozdań z konser- 
wacji i rekonstrukeji gmachów histo 
rycznych, przyjemnie było napotkać 
zdjęcia ołtarza Vita Stwosza, oraz — 
mapę zasięgu gotyku, wskazującą, że 
polskie kresy wschodnie są w Euro 
pie granicą cywilizacji zachodniej. 

Niezrównany jednak był dział 
książki. Bogaty i wszechstronny — 
przyciągał nawet robociarzy w biu- 
zach. Spędzali tam połowę czasu prze 
zrnaczonego na posiłek. Widok mura 
rza, ochlapanego wapnem, wertujące 
go jakiś dział encyklopedii i nie zwra 
cającego najmniejszej uwagi na resz 
tę publiczności, wiełe mówił o istocie 
francuskiego demokratyzmu. 

Przez te sale przeb'egłam pędem. 
Bałam się, że w nich ugrzęznę i nie 
zobaczę niczego więcej. Książki, jak 
wino, działają narkołycznie. U; ity ni 

B. P. 

  

z giębokim smutkiem zawiadamiamy o przedwczesnym zgonie naszego 
nieodżałowanego współwłaściciela _ - : 

BORYSA ZIMANA 
TOWARZYSTWO METALURGICZNE 

B-cia Czerniak i S-ka 

Zamachy bombowe w Szanghaju 
MOSKWA, [Pat.] Ageneja Tass donosi | cy rzucili bombę w iokalu agencji „Intu- 

rst” mieszczącym się na obszarze koncesji 
międzynarodowej. Wybuch bomby nie po 
ciągnął za sobą żadnych ofiar, gdyż w 
biurze spowodu późnej godziny nie było 
już nikogo, 

Sąd ustanowił opiekuna nad 
Ks. Michałem Radziwiłem 

ks. Michałem Radziwiłłem tymczasowego 
opiekuna w osobie Alfreda Chłapowskie- 
go de czasu rozstrzygnięcia sprawy o jego 
ubezwłasnowolnienie. Wniosek o wyzna- 
czenie tymczasowego opiekuna postawiła 
rodzina ks. Michała Radziwiłła, Wniosek 
len jednak został odrzucony przez Sąd 
opiekuńczy w Ostrowie, Przeciwko tęmu 
odwołała się do Sądu Okręgowego ro- 
dzina księcia i prokurator. 

    

przygotowuje deświadczony b. naucz. 
gimn. w sakresie programu nowego 

£ dawnego typu gimn Specjalność: pol 
ski, matemaivka, flzyka, przyroda. 
Nauka. solidna. Opłata przystępna. 
Zgłoszenia: do redakcji „Kurjera Wie 
ieńskiego" po godz. 7,30 wiecz. lub 
telefonicznie nr. 4—84, pokój 45, od 

godz. 1 rano do 7 wiecz. 
E AC AEOWOZWZ   

lzba Rzemieślnicza w Wilnie przypomi- 

na, że z dniem 31 grudnia 1937 r. traci moc 

obowiązującą rozporządzenie Ministra Prze 

mysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1936 r,. wy 

dane w porozumieniu z Ministrem WAR i OP 

w sprawie zmiany przepisów, dotyczących eg 

zuminu na czeladnika t zn. wszyscy kandy 
daci do egzaminu czeladniczego, którzy nie 

mają świadectwa ukończonej szkoły dokształ 

cającej zawodowej winni przesłać podanie o 

dcpuszczenie do egzaminu czeladniczego do 

izby przed dniem 31 grudnia 1937 r. 

Do podania należy dołączyć:   1) Własnoręcznie napisany krótki życia 

rys kandydata, 

2) Świadectwo ukończenia nauki rzemio 

sia, lub świadectwo, stwierdzające przebyty. 
czas nauki, 

3) Podanie do Knratorium Okręgu Szkoł 

| mi — człowiek zapomina o wszyst- 
ksm. 

Jednak w bibliotece dziecinnej 
przystanęłam na chwilę i zmrok mnie. 
tak zaskoczył na czytaniu bajek, 

Były to bajki francuskie, Żaden na 
ród nie potrafi tak pisać. W najdzi- 
waczniejszej historii z syrenami i po 
tworami obowiązuje realizm i ścis- 
łość, co już daje efekt znakomity 
rzeczywistości i komunizmu. Jeśli ma 
ma — małpa gotuje obiad w domku, 
zawieszonym na szczycie palmy —- 
widzimy ją w białym fartuchu i czep 
ku, żeby nie natrząść do rondli rudej 
szerści. Zupa, jaką sporządza, składa 
się z daktyli i bananów. Czytamy nie 
mal jej przepis. ® 

Wdzięk, prostota, naturalność 
Żednego meralizatorstwa, tak dzie- 
ciom obmierzłego. Żadnego przema - 
wiania, ani — seplenienia. Styl, mało 
różniący się od książek dla dorosłych 
Zresztą — sam język francuski nie do 
puszcza możliwości dekomponowania 
= i 

# Nie tedy dziwnego, że potem daje 
się podchwycić następujący dialog w 
ogródku: ^ 

Chłopczyk ośmioletni oznajmia 
swojej młodszej o rok towarzyszce 
spaceru, że szkoła ich będzie zaprowa 
dzona do zoołogicznego ogrodu.   

   
  

  

Wyprowadzenie zwłok nastąpi dziś w poniedziałek dnia 27 grudnia o g. 
12-tej w poł. z mieszkania przy ul. Mickiewicza 48. 

  

Kup ł ryby — znalazł 
złoto 

W ogrodach rezydencji cesarskiej w Pe 
kinie znajduje się opuszczony, samotny staw 
rybny, którym od lat nikt się nie zajmował. 
Aż tu przed dwunastu laty pewien Ameryka 
nin, Joe Lowell, zwrócił się do władz chiń- 
skich z prośbą o udzielenie mu pozwołenia 
na połów ryb w stawie. Ponieważ Lowell za 
proponował sumę 450.000 dołarów za wydzier 

ławienie mu sławu, władze chińskie bez na 
mysłu zgodziły się na ten intratny interes, 

Wszystkich dziywiła jednak impreza, która 

pezornie nie przedstawiała żadnych korzyś 

ci dla Amerykanina 

Okazało się jednak po pewnym czasie, iż 

Amerykanin wiedział co robił, że był dob- 

tym bnsinessmanem. Otóż rzecz się miała 

tak: Lowell dowiedział się, ze starych ksiąg 

chińskich, iż w Chinach panował przed dwu 

stu laty zwyczaj, że ludzie bogaci z różnych 

prowincji cesarstwa przesyłalłi w prezencie 

cesarzowi piękne okazy ryb, które vypusz- 

tzeno do stawu w ogrodach rezydencji mo 

narszej w Pekinie. Każda jednak ryba mia 

łą przy ogonie złotą obrączkę, do której do 

tzepiona była złota płytka z wyrytym as 

niej nazwiskiem oflarodawcy. Wyczytawszy 

ta, sprytny Amerykanin nie pisnął nikomu 

„api słówka o swym odrkyciu, lecz przystą 

pił do rzeczy 1 wydzierżawił złotodajny sław. 

Teraz dopiero, gdy staw był już jego, ka 

zał Lowell spuścić wodę i zaczął rozgrzeby 

wać gęsty pokład szłamu, który zalegał dno 

siawu. Istotnie — w szlamie znajdowały się 

niezliczone szkielety ryb, a każdy miał ovyą 

złoią obrączkę i płytkę, 

  

Egzaminy czeladnicze 
nego Wileńskiego w Wilnie z prośbą o wy 

danie zaświadczenia, stwierdzającego, że w 

czasie i miejscowości odbywania nauki rzę- 

miosła nie było szkoły dokształcającej zawo 

dowej, 

4) 2 fotografie z własnoręcznym podpi- 

sera, 

$) Umowę o nankę rzemiosłą. 

Jednocześnie Izba Rzemieślnicza podaję 
do wiadomości tych kandydatów do egzami 

nn czeladniczego, których KOSW w Wiłnie 

nie dopuściło do egzaminu czeladniczego, że 

w nni nadesłać do Izby Rzemieśniczej w Wił 

nie podania, adresowane do Wileńskiego U 

rzędu Wojewódzkiego Wydział Przemysłu, 

w podaniu należy podać przyczyny nie uczę 

szczania do szkoły dokształcającej zawodo 

wej. 

— Kto ci to powiedział? —. pyta 
dziewczynka. 

— Piotruś. 

— Och — odpowiada mała, pogard 
liwie wzruszając ramionami — Piot 
ruś może być źle poinformowany — 
ta wiadomość nie jest oficjalna, a już 
cieszyłam się... - 

W porównaniu z taką rozmową, 
cóż za nieporadny bełkot usłyszałoby 
sie w ustach naszych siedmiotetnich 
„pociech*, które przecież takź: mog 
łyby być inteligentne, gdyby ich syste 
matycznie nic oglupiano rėžnymi stod 
kimi zbrodniami, od kićtrych popro- 
stu robi się mdło. 

Dziecko rysuje, zanim nie nauczy 

się pisać. Jest to rodzaj swoistej ste- 
nografii, przy pomocy której dziecko 
notuje doznane wrażenia. Spoufalone 
do rysunków i spostrzegawcze — ma 

ono pamięć wzrokową daleko wezżeś- 
niej rozwiniętą od pamięci słuc'iowej. 
To też metoda nauczania przy poino 
cy obrazków, daje rezultaty niczastą 
pione. 

Francuskie książki dla naimłod 
szych są niemał całkowicie pozbawio 
ne tekstu. W dziecinnej bibliotece Tro 
kadera widziałem „wykład* o świe- 
cie: Na mapie znajdują się otwory; 
U dołu każdej stronnicy, sztywnej i 
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"GRUDZIEŃ Dziś łana Apostoła i Ew 

27 | 
| Jutro Miodzianków 

| E 
: ją Wschód słońca — g. 7 m. 45 

Poniedziałek | zachód słońca — g. 2 m. 36 
Sposirzeżenia Zakładu Meteorologi USB 

w Wilnie dnia 28 XII. 1937 r, 

Ciśnienie 778 
Temperatura średnia — 4 
Temperaiura najwyższa — 3 
Temperatura najniższa — 7 
Opad — 5 

Wiatr północno-zachodni 
Tend.: wzrosł ciśnienia 
Uwagi pochmurno * 

WILENSKA 
DYŽURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują nasiępujące ap- 
teki: Nałęcza (Jagiellońska 1); Augustow- 
skiego (Kijowska 2); Romeckiego (Wiłeń- 
ska 8); Frumkinów (Niemiecka 23); Rost- 

kowskiego (Kalwaryjska 31): 
Ponadło stale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10); 

Zajączkowskigo (Wifoldowa 22). 

EET DESI TSRS ISIN 

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny ==» Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

   

    
SPRAWY SZKOLNE 

— Opłatek na Kursach im. Komisji 
Edukacji Narodowej. Odbył się iradycyj- 
ny opłałek w dn. 22 bm. na Kursach Wie- 
czornych im. Komisji Edukacji Narodowej. 

W pięknym przemówieniu okolicznościo- 
wym ks. prof. C. Trzeciak podkreślił po- 

rzebę pokoju wewnętrznego i zewnęłrzne 

go. Przy łamaniu się opłatkiem, chór kur- 

sowy wykonał szereg kolęd. 
{ 

GOSPODARCZA 

— Projeki podniesienia podatku obro- 

towego zamiast wykupywania patentów 
przemysłowych. Odbyło się posiedzenie 

Komisji Podatkowej przy Wileńskiej izbie 

Przemystowo-Handlowej, na którym roz- 

patrzono projekt n inisterialny w sprawie. 
zniesienia systemu wykupywania patentów 

handlowych i przemysłowych przy jedno- 

czesnym podniesieniu podatku obrotowe 

go. Projekt ten nadesłany został do Wilna 
przez Ministerstwo celem zaopiniowania 

Komisja Podatkowa przy łzbie Przem.- 
Handlowej po wszechstronnym omówieniu 
projektu i po wniesieniu kiłku poprawek 
w zasadzie wypowiedziała się za wprowa 
dzeniem projektu w życie. Nowy sposób 
opodatkowania obowiązywałby od t sty- 
cznia 1939 r. 

Ze ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ. 
— Ze Zw. Żołnierzy I Polskiego Korpu- 

su Wsebodniego w Wilnie. Wobec ustąpie- 

mie inż. Żahoklickiego ze stanowiska prezesa 

zarządu okręgu wileńskiego Związku, obo- 

wiązki prezesa do czasu walnego zgromadze 

n'a pełni wiceprezes kpt. rez. Władysław Le 

becki. 

Siedziba związku mieści się obecnie przy 

nl. Słowackiego 17—17 (telefon 20-82). Sekre 

toriat czynny we wtorki i piątki od godz. 
17 do 19 (w wyjątkowych wypadkach wice 

hotel EUROPEJSKI 
Pieriwszorzęjny = Ceny przystępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

      

podwójnej, jest rączka z kartonu. Po 
ciąga się ją powolutku i — otwory 
napełniają się kolejno florą, fauną, 

> poszczególnych konatynen 
w. 
Francuskie metody początkowego 

nauczania powinny być wzorem dla 
wszystkiech powszechnych szkół na 
kwiecie. 

W ostatniej sali tego skrzydła Tra 
kadera — ściany pokrywają wyjątki 
z rękopisów francuskich arcydzieł. 
Powiększone stronnice o piśmie mę- 
cząco zastępującym w dół, wzłatują- 
cym ku górze, pokrešlone; zaopa- 
trzone odsyłacze, notatki, dopiskj. 

Jest coś niepomiernie wzruszają- 
cego w takim widoku narodzin ludz- 
kiej myśli. Stoi się, jak u Źródła naj 
intensywniejszego życia, które prze- 
chodzi w nieśmiertelność. 

Anatol France, w jarmułce, z cha 
rakterystyczną brodą i bokobrodami, 

zajmuje tam miejsce zaszczytne. Pół 

tciany zdobią jego rękopisy i jego fo - 

tografia w ogromnym powiększeniu. 

Szkoda, że nie zmarnowano mn 

życin. jedwnie dlatego, że był Żydem. 

Dziś Francja w swoim dorobku 

Kulturalnym, zamiast wielkiego pisa 

rza, miałaby wiełki wstyd. 

: Maria Milkiewiczowa.   

KA 
preżeś przyjmuje codziennie ed godz. 16 do 

17 
zad Związku w dniu 2 stycznia 1938 

rcku, 6 godz. 13 urządza dla swych członków 

tradycyjny opłatek w lokalu Ogniska Kolejo 

wego (KPW) przy ulicy Kolejowej 19. 

Walne. zgromadzenie odbędzie się w dniu 

23 stycznia 1933 r. w Wilnie w lokalu przy 

ulicy Wileńskiej 12 (sąła sejmiku wiłeńsko- 

trockiego) w pieryyszym terminie o godz. 11, 

w drugim terminie o godz. 11.30. 
Na walne zgromadzenie ma przybyć z 

Warszawy prezes zarządu głównego Związ 

ku płk. Belina Prażmowski. 

  

RÓŻNE. 
—Budżeł wyznaniowej gminy żydow- 

skiej. Gmina żydowska kończy już prace 
nad nowym preliminarzem budżetowym 

na rok 1938-39. Budże* globalnie wynosić 

będzie razem sumę przeszło 600.000 zł. 
Dziś, 27 bm. ma odbyć sią posiedzenie 

zarządu gminy, na którym ostatecznie bud 
żeł ma być uchwalony. Następnie projekt 
nowego preliminarza budżełowego prze- 
słany zostanie władzom administracyjnym 

NOWOGRÓDZKA 

— Kasa Spółdzielcza w Nowogródku— 

na cele społeczne. Rada Nadzorcza i Za- 

rząd Kasy Spółdzielczej z odpowiedzial- 

nością nieograniczoną w Nowogródku na 

wspólnym posiedzeniu dn. 16 grudnia rb. 

przyznały następujące zapomog: na cele 
społeczne: 

I. Z zysków za rok 1936: 

1) Na prace Bursy Związku Osadni- 
ków w Nowogródku (uirzymy- 
wanie w Bursie dzieci wiejskich) 350 zł 

2) Na siypendium spółdzielcze za 

pośredn. T. O. M. 
3) Na zakup książek spółdzielczych 

50 zł 

dla wsi 45 zł 
4) Na zakup książek dla szkó! pow- 

szechnych: 
Nr 1 # 15 zł 

"Nr 2 15 zł 
5) Na wycieczki dzieć szkolnych 

dla gmin: 
Wsielub 25 zł 
Nowogródek 25 zł 
Kuszelewo 21,63 zł 

Rajca 21,62 zł 

NH. Z budżetu Kasy za 1937 rok: 

6) Na pomoc zimową dla bezrobot. 

(Powiatowy Komitet) 
7) Na prace wychowania spółdzie|- 

czego Związku Młodej Wsi 
8) Poprzednio przyznane na fund. 

stypend. T. O. M. 

250 zł 

200 zł 

50 zł 

  

Razem 1.068,25 zł 

— Późni się kolejka. W ub. środę po- 

łudniowy pociąg z Wilna przyszedł do 

Nowogródka dopiero przed godz. 2 pp. 

—- Zamiast życzeń świętecznych « nowo 

rocznych złożyli do Komitełu w Zdzięciole 

nz gwiazdkę dla biednych dzieci: 

Lewiński Eugeniusz 2 zł; Mogielnicki Mie- 

czysław 1 zł; Brodawicz Szymon 2 zł; Ko- 

złowski Marian 1 zł; Łukaszewicz Mikołaj 

4 zł; Zabieliński Eliasz 1 zł; Szumski Alek- 

sander 1 zł. 
— Podziękowanie, W związku z za- 

kończeniem prac Nowogródzkiega Komi- 

łełu Wykonawczego obchodu 19-ej rocz- 

nicy Święta Niepodległości, jako prezes 

łego Komiteiu, poczuwam się do obowiąz 

ku złożyć serdeczne podziękowanie tym 

wszystkim, którzy się przyczynili do uświeł 

nienia tej rocznicy w Nowogródku, a to 

przez wspaniałe urządzenie obchodu i 

przez zebranie funduszu stypendialnego 

na rzecz miejscowych szkół zawodowych. 

W szczególności dziękuję Wydziałowi 

Powiatowemu za 200 zł, ofiarowanych na 
ten fundusz, Dowódcy 80 p. p. za łaskawe 
przysłanie kompanii wraz z orkiestrą oraz 
wszystkim organizacjom społecznym za 
współpracę i ofiary pieniężne na pokrycie 

kosztów obchodu Święła. Wreszcie dzię- 

kuję za rzetelną pomoc i współpracę sek- 

rełarce Komiłełu p. A. Marcinkiewicz. 

Nadmieniem, że sumy zebrane na Fun- 

dusz Stypendialny przekazane zosłały na 

konto Nr 2732 KKO w Nowogródku. Na 

ło konto proszę szlachetnych ofisrodaw- 

ców przekazywać otiary do dn. 5.11 1938 r. 

Po tym terminie zebrane pieniądze zosta- 

ną podjęte do dyspozycji miejscowych 

szkął zawodowych. 
Mieczysław Rymkiewicz, 

pik. w s s 

LICZKA 
— „Sylwesier“ w Pulku. 31 bm. odbę- 

dzie się tradycyjny „Sylwester” w sali Ka- 
syna oficerskiego pułku piechoty. Począ- 
łek o godz. 22-ej. Dochód przeznacza się 
na cele kuliuralno-oświałowe pułku. 

— T-wo Opieki nad Zwierzętami w Li- 
dzie rozmieściło na placach publicznych 
i przy szkołach karmiki dla piaszków. Kar 
miki znajdują się pod opieką dziatwy 
szkolnej. 

= „Ziemia Lidzka”, Wyszedł z druku 
i jest do nabycia nowy numer „Ziemi Lidz 
kiej”. Jak się dowiadujemy, „Ziemia Lidz- 
ka” ma od Nowego Roku zmienić tytuł 
i szałę i rozszerzyć zasięg zainteresowań. 

„KURJER* (4314) 
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Wilno, Wielka 66   
BARANOWICKA 

— Wybory kandydatów na biegłych 
do opiniowania o wymiarze podatku ob- 
roiowego. Zw. Rzemieślników Chrześcijan 
dokonał wyboru kandydatów do Izby 
Skarbowej w Nowogródku, jako biegłych 
do opiniowania o wymiarze podatku do- 
chodowego od warszłałów pracy. 

Weszli z cechu wędliniarskiego: Baran- 
cewicz Mieczysław, Zambrzycki Jan i Bry- 
czkowski Edward; rzeźnicy: Borysewicz 
Jan, Szaban Siefan, Łukaszewicz Jan; ślu- 
sarze: Szpakowski Adam, Jarocki Jerzy, 

Ćwirko-Godycki; kowale:  Okuniewicz 
Jan, Tarasiewicz Paweł, Paszkiewicz Julian; 
murarze: Bubień Józef, Hołoburda Adam. 
Duda Jan; cieśle: Klink Lucjan, Kaszkare- 

wiez Andrzej, Kurosz Walenty; krawcy: 
Stasiewicz Stanisław, Michałowski A!ek- 
sander, Ciawłowska Maria; stolarze: Ciu- 

pa Edward, Czubokowski Stanisław, An- 

dryjanowicz Aleksander; kołodzieje: Po- 
mianowski Marian, Wasilewicz Stefan; 

szewcy: Makarewicz Mikołaj, Kucharczyk 
Dymiir, Radziszewski Michał; zduni: Ser- 
gieł Jan; rymarze: Górnik Władysław, Ka- 
niewicz Włodzimierz; fryzjerzy: Łobodziń 
ski Władysław, Miezin Jan i Lalko Antoni. 

PINSKA 
— Za obrazę sędziego. Z polecenia wice- 

prokuratora 1 rejonu wszczęto dochodzenie 

przeciwko Wacławowi Mazurkowi, urzędni- 

kowi Zarządu gminnego w Łohiszynie i Józe 

fowi Kijowskiemu, osadnikowi z Kowniaty 

na, w sprawie zniesławienia przez nich sę- 

dziego W. Dmoszyńskiego. 

— Nadużycia w spółdzielni: spożywców. 

Wiadze proktńratorskie. prowadzą dochodze 
nie w sprawie Antoniego Szmaji, oskarżone 
go w popełnieniu nadużyć na szkodę Spół- 

dziełni Spożywców уу Łohiszynie na sumę 

580 zł. 
— Wpadła do stładni i utraciła mowę. We 

wsi Juchniewicze, gm. brodniekiej przez nie 

ostrożność wpadła do studni 50-letnia Irena 

Jepiszko. Po wydobyciu niewiasty okazała 

się, że straciła ona mowę. 

GRODZIEŃSKA 
— We czwariek miało się adhyč posie- 

brak guorum, posiedzenie zostało odwołane. 

— Rok aresztu za oszczerstwa, W swoim 

czasie pisaliśmy już pokrótce o sprawie La 

zarskiego, oskarżonego przez płk. Wiktora 

Misky'ego. Sprawa ta przedstawia się jak na 

stępuje: 

W roku 1934 Łazarskiego zaangażowano 

jako kierownika apóldziełni —- składnicy 

Mat. Int. 

Na początku Łazarski należycie wywiązy 

wał się ze swoich obowiązków, lecz później 

doprowadził do tego, że członkowie spėldziel 

ni zaczęłi hojkotować własną spółdzielnię, a- 

to z powodu niełaktownego obchodzenia się 

kierownika spółdzielni z klientami. 

Gdy rewizja wykryła brak 236 zł. Łazar 

ski zwolniony został ze stanowiska. 

Sądząc, że zwolnienie to spowodował płk. 

Misky, Łazarski zaczął pisać „donosy* do 

Izby Kontrolerów, do Ministra Spray Woj- 

skowych ż t. d., w których zarzucał płk. Mi 

sky'emu nadużycia. 

Wdrożone zostało dochodzenie, które u 

staliło hezpodstawność zarzutów, wobec cze 

go Łazarskiego pociągnęto do odpowiedzial 

neści karnej. Sprawa tu umorzona została 

jednak na skutek amnestii. 

Łazarski nie zaprzestał jedrak oczerniać 

pik. Misky'ego, który wreszcie pociągnął go 

d: odpowiedzialności sądowej za oszczęrst- 

wo. 

Na enegdajszej rozprawie w Sądzie Grodz 

kim, oskarżony sformułował swoje zarzuty 

jak następuje: 

Pik, Misky korzystał z usług ogrodników 

zatrudnionych w składnicy Mat. Int., korzy 

stał z rządowych środków lokomicji dlą prze 

DB RNB CZSCĄ 

Za 5 groszy dziennie 

możesz mieć to, co daje teatr. kino, 
okręt itd., bo książkę z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, uł. Jagieliońska 10. Tel. 13.70 

Ostatnie nowości — klasyczne — lite- 
ratura szkołna — naukowa. 
Czynna od Ii do 19 godz. 

Kaucja 3 zł. — Abonament miesięczny 
1 zł 50 gr. 

Qkazyjnie do nahycia: 1) Rymawicz 
i Święcicki: Prawo eywilne Ziem 
Wschodnich — T. X. Część L (3 to- 
my) — 2) Encyklopedia Gutenberga 

* (20 tomów).   

Wysyłka za zaliczeniem pocztowym. Pożądane zamówienia zbiorowe. 

  

wcżenia różnych materiałów budowlanych 

na swoją osadę. 

Bezprawnie przydzielił żołnierza do ob- 

sługi spółdzielni i t. p. 

Oskarżony oświadczył, że wiadomości 0 

rzekomych nadużyciach popełnionych przez 

pik. Misky'ego. otrzymał od szofera składni 

cy Józefa Szenemana. Przewód sądowy wyka 

zał całkowitą bezpodsta*ność zarzutów. 

Rzecznik płk. Misky'ego mec. Firstenberg 

wniósł o surowy wymiar kary. 

Obrońca (z urzędu) oskarżonego apl. adw. 

Kaduszkiewicza wnosił o łagodną karę, wy 
chodząe z założenia, że oskarżony wprowa 

dzcny został przez informatorów w błąd. 

Sąd skazał Łazarskiego na ! rok aresztu 

1 50 zł. grzywny, zawieszając wykonanie ka 

ry na przeciąg lat 5-ciu. Łazarski zanowie- 

dział apelację. (3) 

  

Zawsze trzymaj się zasady: 
Jadać SUCHARD czekolady, 
MILKA, VELMA, BITTRA. 

      

TEATR I MUZYKA 
"TEATR MIEJSKI NA POHULANCE, 

— Na Pokułanee dziś wieczorem o godz. 

8.15 M. Morozowicz « Szczenkowskież „Wa 

lący się dom*, 

TEATR MUZYCZNY „LŁUTNIA*, 
— „Wiedeńska krew* po cenach zniżo- 

nych. Dziś ukaże się po cenach zniżonych peł 
na czarownych melodyj słynna op. J. Strauą 
3a „Wiedeńska krew*. 

— „Wróg kobiet". Jutro operetka Eyslera 
„Wróg kobiet", Ceny zniżone. 

— „Diabelski Jeździee*. Ostatnia nowość 
sęzcnu „Diabelski Jeżdziec* Rałmapa ukaże 

"się w środę i czwartek. 
— Rewia Sylwestrowa. Tradycyjna rewia 

Bylwestrowa składająca się z 17 numerów w 
opracowaniu  režyserskiem K. Wyrwiez - 
Wichrowskiego grana będzie vy piątek 31 hm. 
dwukrotnie o-godz. 8.15 i 11.80 w. 

— „Fosea* w Lutni. Najbliższą operą, któ 
ra wystawiona zostanie z występami słyn- 
nych artystów rumuńskich: Dinu Badeseu, 
selisty króla Karola H, oraz Serbana Tasia 
na, barytona opery królewskiej w Bukarasz 
cie, będzie ogólnie lubiana opera Puccini'ego 
„Tosca“, W roli tytułowej wystąpi Francjsz 
ka Plattówna, primadonna opery warszaw- 
skiej. „Tosca* ukaże się w piątek 7-go bm. 

Froszki 
* MIGRENO-NERVOSIN" 

GUTEK 
ZASTOSOWANIE: 

   
     

  
  

Uplety pocziowe 
przy wysyłania życzeń 

świątecznych 
€elem zapobieżenia przykrościom, wyni- 

| kającym na tle nieznajomości stosowania za 

sad taryfy pocztowej, Dyrekcja Okręgu Poczt 

i Telegrafów przypomina: 

1) za opłatę 5 gr. mogą być przesyłane 

kartki lub w niezaklejonych kopertach bile- 

ty z życzeniami świątecznymi, wyrażonymi 

najwyżej w pęieui słoryach lub przy pomo- 

cy pięciu ogólnie przyjętych liter początko- 

wych bez wliezenia słów podpisu i daty. 

Dopuszczalne jest umieszczenie ohok naz 

wiska wysyłającego dopisku np. „z żoną”, 

„% rodziną”. | 

Natomiast koperty zawierające więcej bi 

letów wizytowych niż jeden, pochodzących 

nawet od członków tej samej rodziny, trak 

towane są jako przesyłki listowe — obowią 
zuje więc za nie opłata 25 gr. 

Poza tym należy pamiętać, że: 

2) w obrocie krajowym telegram gratula 
cyjny do 15 słógy doręczany adresatowi na 

zwykłym błankiecie kosztuje i zł., na błan 

kiecie — 1 zł. 50 gr.; 

8) w obrocie zagranicznym mogą być na 

dawane telegramy z życzeniami według usta 

łenych tekstów za specjalną zniżoną opłatą 

np. do Stanów Zjednoczonych Ameryki Półn. 

! Kanady — 9 zł.; 

4) opłaty za rozmowy telefoniczne 2 kra 

jami zamorskimi, jak: Australia, Cejlon, In- 

die Brytyjskie, Islandia, Kanada, Kenya, No 

wa Zelandia, Rodezja Połudn. i Półn., Unia 

Pcłudniowa Afrykańska w czasie od 23 grud 

nia 1937 r. do 4 stycznia 1938 r. z wyjątkiem 

25 grudnia — zostały obniżone przeciętnie 

od 30 do 60 procent. ; 
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RADIO . 
PONIEDZIAŁEK, dnia 27 grudnia 1937 r. 

6,15 Kolędy; 6,20 Gimn. 6,40 Koncer'; 

W przerwie o godz. 7,00 Dziennik por. 

8,00 Przerwa; 11,40 Jak zię buduje orge- 

ny”; 11,57 Sygnał czasu; 12,00 Hejna!: 

12,03 Audycja połudn. 13,00 Wiadomośc” 

z miasta i prowincji; 13,05 Chwilka LOPr 

Kolej. 13,10 Chwilka krótkofałowców; 

13,15 Pieśni z ogrodu Francji; 14,00 No- 

wości muzyki lekkiej; 14,25 „Pójdźmy za 

nim'”* Henryka Sienkiewicza; 15,35 Muzyka 

popularna; 14,40 74,40 Audycja „Przed 

Nowym Rokiem”; 14,45 Przerwa; 15,30 

Wiadomości gospod. 15,45 Z pieśnią po 

kraju; 16,15 Orkiestra; 16,50 Pogadanka; 

17,00 „Kowalscy się odnaleźli" powieść; 

17,15 Koncerł skrzypcowy; 17,50 Pogad. 

sport. 18,03 Wiad. sport. 18,10 Skrzynka 

ogólna; 18,20 Reciłal fortepianowy Anny 

Kossowskiej-Górnickiej; 18,40 Nowe wier 

sze Aleksandra Rymkiewicza; 18,50 Pro- 

gram na włorek; 18,55 Wil. wiad. sport. 

19,00 Audycja strzelecka; 19,30 Dyskutuj- 

my: „Bilans dobrej woli”; 19,50 Pogadan- 

ka; 20,00 Koncert mandolinistów „Kaska- 

da“ z udz. Stanisława Lenarła; 20,45 Dzien 

nik wiecz, 20,55 Pogadenka; 21,00 Kon- 

at rozrywk. 21,40 Nowości iierackie; 

22,00 Polskie wesele — suiła F. Nowo- 

wiejskiego; 22,50 Osłałnie wiadomości; 
23,00 Tańczymy; 23,30 Zakończenie, 

й 
WTOREK, dnia 28 grudnia 1937 r. 

6,15 Kolęda; 6,20 Gimnestyka; 6,40 

Muzyka; 7,00 Dziennik por. 7,15 Muzyka; 

8,00 Przerwa; 11,57 Sygnał czasu; 12,00 

Hejnał; 12,03 Audycja południowa; 13,00 

Wiadomości z miasła i prowincji; 13,05 

„Jak zaczęto drukować książki” pog. wygł. 

Adam Berwaldł; 13,15 Piosenki angielskie; 

14,00 Nowości muzyki lekkiej; 14,25 Nasi 

pisarze: H. Sienkiewicz: „Pójdziemy za 

nim”; 14,35 Muzyka popularna; 14,38 Au- 

dycja — „Przed-Nowym Rokiem”; 14,43 

Komunikał Związku KKO; 14,45 Przerwa; 

15,30 Wiadomości gospodarcze; 15,45 

„Rzeczy ciekawe z piciu części świała"— 

audycja dla dzieci starszych; 16,05 Prze- 

ględ aktualności finansowo-gospodarcz, 
16,15 Utwory na dwa fortepiany; 16,50 Po 

gandanka aktualna; 17,00 „Kowalscy się 

odnaleźli” — powieść mówiona; 17,15 Mu 

zyka salonowe; 17,50 „Po białej stopie — 

pog. myśliwska; 18,00 Wiadomości sport. 

18,10 Chwilka lifewska w jęz. polskim; 

18,20 Recital $piewaczy Alicji Bandurskiej- 

Olszamowskiej; 18,40 Stare i nowe W'lno: 

„Mury obronne miasta” pog. dr Ksawere- 
go Piwockiego; 18,50 Program na środę; 

18,55 Wil. wiad. sport. 19,00 „Nieśmiertel 

ne książki” — wieczór Vli; 19,30 Recital 
skrzypce. Tadeusza Ochlewskiego; 19,50 

Pogadanka akłualna; 20,00 Muzyka tanecz 

na w wyk. Małej Ork, P. R. W rzerwie © 

20,45 Dziennik wiecz. i Pogadanka akfuał 

na; 21,40 Sylwetki kompozytorów polsk. 

22,30 Pogadanka muzyczna; 22,35 Przer- 

wa; 22,40 „Dziecko i czary” — fantazja 

liryczna; 23,30 Ostatnie wiadomości i ko- 

munikaty; 23,40 Zakończenie programu. 

Wiadomości radiowe 
RECITAŁ FORTEPIANOWY ANNY 

KOSSOWSKIEJ-GÓRNICKIEJ. 

W poniedziałek, 27 grudnia, o godz. 
18,20 Rozgłośnia Wileńska nada reciłal 
fortepianowy młodej, utałentowanej pia- 
nistki Anny Kossowskiej-Górnickiej ucze- 
nicy prof. Turczyńskiego, która wykona 
program, złożony z utworów kompozyła- 
rów współczesnych, a więc m. in. Karola 

Strawińskiego, Dahnayi'ego. 

WIERSZE ALEKSANDRA RYMKIEWICZA, 

W; kwadransie recyłacji literatów wileń 
skch, które nadawane są dwa tygodnie -z 
wileńskiego studia, w poniedziałek, 27.X11 
o godz. 18.40 usłyszą radiosłuchacze nie- 
drukowane liryki młodego wiłeńskiego po 
ety, Alekandra Rymkiewicza. 

Brznłatra poradnia prredśl bra 
Dnia 5.XIt rb. została otwarła w Wil. 

nie przy ul. Zamkowej 8 Poradnia Przed- 
ślubna i Małżeńska Wil. Koła Zjednocze- 
nia Polskich Lekarzy Katolików. Poradnia 
ta ma za zadanie udzielanie porad przed- 
ślubnych i małżeńskich oraz szerzenie eu 
geniki według zasad etyki katolickiej, Po 
rady są bezpłatne. Poradnia jest czynna 
codziennie oprócz świąt. 

Godziny przyjęć: 
„/ dla niewiest: w poniedziałki i czwartki: 
10—11 rano, we włorki i soboty: 5—%6 w. 
Dla mężczyzn: we środy i piątki: 5—6 w, 

Likwiduje się około 40 
przeds ęb OrS W 

W ciągu grudnia do urzędu przemysłowe 

g> ha m. Wilno wpłynęła największa w ro 

kv bieżącym liczba zgłoszeń na likwidacię 

różnego rodzaju przedsiębiorstw, przeważnie 
handlowych. Fakt ten tłumaczy się tym, że 
w ciągu grudnia muszą być wykupione no 
we patenty na rok 1938 i właściciele przed- 

siębiorstw, którzy rezygnują z dalszego pro 
wsdzenia swych zakładów właśnie w tym 

miesiąca przeważnie je likwidują. W grud 
niu zgłoszono już około 40 likwidacyj, w 
tym przedsiębiorstw handlowych przeszło 20, 
reszta drobne przedsiębiorstwa przemysłowe 
1 rzemieślnicze. = 
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Order dla „martwych dn?” 
Sensacyjne aresztowanie w wiqilig Bożego Narodzenia 

; w Wilnie 
W wigilię policja wileńska dokonała 

sensacyjnego aresztowania. Osadzono w 
więzieniu Łukiskim  kancelistę Dyrekcji 
Kolejowej Edwarda Dzikowicza, zam. ptzy 
ul. Miodowej 13, oraz niejakich Mackie- 
wiczową i Frąckiewicza, którzy współdzia 
łali z nim. Kancelista Dzikowicz od pew 
dego czasu fałszował ordery z ramienia 
Dyrekcji Kolejowej do rozmaitych firm wi- 

leńskich, wystawiając te ordery na nazwi- 
ska dawno umarłych, lub zwolnionych u- 
rzędników. Mackiewiczowa zaś | Frąckie 

|wicz kupowali na fe sfałszowane ordery 
towary w rozmaitych firmach. 

Ofiarą oszustów padły „Bławat Polski”, 
Polski Dom Odzieżowy oraz sklep p. Pi- 
kiela przy uł. Wielkiej. (<) 

Echa krwawego zaišcia pod 
Gierwiatami 

W uzupełnieniu oneadajeszej wiadomoś 
ci o tragicznym wypadku na drodze mię- 
dzy Gierwiatami a stacją kolejową Gudo- 

"gaj, w czasie którego zginął od kuli rewol 
werowej 25-lefni Władysław Aszkiłojć I 
został ciężko ranny S. Szarejko (Bernar- 
dviski zaul. 7), dowiadujemy, się że na- 

Włamanie do firmy futrzarskiej w Wilnie , gwa ga! 
W noc wigilijną złodzieje dokonali 

włamania do firmy futrzarskiej Fajna przy 
ul. Niemieckiej 26. 

Przed zamknięciem bramy włamywacze 
ukryli si na tylnej klatce schodowej, pro- 
wadzącej do sklepu. Gdy zamknięto bra- 
mę ł mieszkańcy domu położyli się do 
sni — włamywacze, przy pomocy borów 
trobili otwór w ebitych żelazem drzwiach, 
oowadzących do sklepu Fajna, wybili 2 

pad, jak to ustaliło dalsze dochodzenie, 
nie miał fła rabunkowego. Wracający do 
domu Szarejko z synami i Aszkiłojć zosta 
fi zaczepieni przez pijanych osobników. 
którzy zaczęli strzelać. 

Sprawcy zabójstwa zostali aresziowani. 
(e) 

j szyby i w ten sposób przedosfali się do 
wnętrza. 

Przypuszczalnie znajdowaii się wśród 
nich fachowcy z branży futrzarskiej, skra- 
dli bowiem oni co najdroższe futra, ogól 
nej wartości blisko 20 tys. zł. 

Kradzież spostrzeżono dopiero naza- 

jufrz rano. Policja wszczęła dochodzenie. 
| dotychczas jednak na trop włamywaczy 

nie zdołała natrafić. 

Wypadki 
Do awantury doszło w czasie przyjęcia 

świątecznego przy ul. Targowej 13, gdzia 
podczas fańców do mieszkania Stefana 
turszy włargnęło dwóch nieproszonych go 
šci. Wynikła bójka. Zostali dotkliwie po- 
?anieni nożami Stefan Jurszo (głęboka ra- 
na w okolicy klatki piersiowej) oraz Kazi- 
mierz Hryniewicz (Dunajek 36), któremu 
przebito nożem brzuch, tak, że wypłynęły 
łelita. 

Pogotowie przewiozło rannych w sta- 
ale bardzo ciężkim do szpiłała Św. Jaku- 
ba. 

KĄ 

Do szpiłala Św. Jakuba dostarczono 2 
tozbiłą głową 18-letniego Bronisława Ma- 
ciejuna, mieszkańca kolonii Leoniszki, gm. 
mejszagolskiej. Maciejun brał udział w za 
bawie świątecznej w miasteczku Korwie I 
tostał uderzony siekierą po głowie. 

* * * 

Krwawa bójka wynikła również w mie- 
szkaniu Władysława Nawika (ul. Łokieć 8), 
w czasie której brał uderzy Wł, Nowika 
łępym narzędziem w głowę. Interwenio- 
wało Pogotowie. 

* * + 

W pobližu Mostu Zielonego pijany 
przechodzeń napadł na kobietę, którą 
obalił na śnieg, grożąc wrzuceniem do 
Wilii.  Przechodnie awanłurującego 519 

  

jegomościa, zatrzymali i oddali w ręce po- 
licji. 

e ооЬ 

Wczoraj wieczorem wezwano pogoto- 

wie na ul. Świerkową 38, do niejakiej Julii 
Bernatowicz, która zosłała rzekomo pobi- 
ła przez jej męża Bolesława. Ponieważ 
tany zadane Bernatowiczowej okazały sią 
błahe, lekarz pogotowia ukarał niesfor- 
nego małżonka za fałszywy alarm. 

Po upływie pół godziny pogotowie 
znowu wezwano pod tym samym adresem. 
Tym razem jednak alarmował nie Bernato 
wicz, lecz jego żona, która po niepotrzeb 
nej wizycie pogotowia, dotkliwie pobiła 
męża, zadając kilka ciętych ran tasakiem 
po głowie. Pogotowie znowu pomknęło 
w fym samym kierunku. Po drodze jednak 
utknęło w zaspach i w ciągu dwóch go- 
dzin nie mogło ruszyć ani w przód, ani 
w tył, Musiano wezwać rakietę straży og- 
niowej, która wydobyła auło pogotowia 
ze śnieżnej uwięzi. 

Tym razem alarm nie był fałszywy. 
Stan Bernatowicza istotnie wymagał na- 
tychmiastowej interwencji. 

dowe 

Na ul. Stefańskiej trzech podhumorzo- 
nych osobników zatrzymało dorożkę, w 
której znajdował się pewien oficer rozer- 
wy w towarzystwie damy. Napastnicy po- 
bili go dotkliwie i zbiegli, (c) 

  
  

pow, lidzkiego w Lidzie 
Najpopularniejsza instytucja oszczędnościowa, Świadczą o tym następujące cyfry! 
w ciągu Il-tu miesięcy b. r. (do dnia 1 qrudnia) suma wkładów zwiększyła się 
o zł. 73864.76, a liczba książeczek wzrosła o 301. Oqólna suma wkładów oszczęd- 
nościowych na dzień 1 grudnia b. r. wynosi'a zł. 452713.05, a ilość książeczek 1429 
Wszyscy powinni zaoszcze47one pieniądze skladzć w KKO powiatu lidzkiego — 

Lida, ui. 3-90 
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Maja 13, tel. 95, 

„REKORD“ + 6. Cyryūski 
Baranowicze, Szeptyckiego 35, tel. 129 

WYŁĄCZNA SPRZEDAŻ 
ODBIORNIKOW mia _ || ELEKTRIT - RADIO 

   

HELIOS | 

KSIĄŻĘ == 
Najdogodniejsze warunki spłaty, 

— (Ceny niskie — 

  

Gigantyczny 
film w-g nieśmiertelnej powieści Marka Twaina 

    
W rolach głównych: Król akrorów Errol Flynn oraz fenomenalni bliźniacy 

\ . Biliy I Bobby Mauch 
Dodatki: Atrakcje i aktualia 

  

    

    
   
   

    
        

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 
Konto P,K.O. 700.312, Konto rozrachun 1, Wilno 1 
Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4, 
Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30-—15.30 
Drukarnia; tel. 3-40; Redakcja rękopisów nie zwraca. 

    

Wydawnictwo „Kurjęr Wile ński* Sp. 

W dnie Świąteczne początek o 4-ej 

Lida, ul. Ułańska 11 

8-go Maja 6 

IEEE   

    

Z 0. 0, 

„KURJERĆ (4314) 

  

Wediug miešmiertelnego arcydziela St. Moniuszki. 

Władystaw Ladis, 
L:li Zielińska, 
Witold Zacharewicz oraz   
Orkiestra Filharmonii Warszawskiej, 

Balet Opery Warszawskiej. 
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St. Sielański, 

Znicz, Orwid, 

Chór Dana 
w naj- 
nowsz, 
filmie 

Dziś. Wspaniały program świąteczny. Kapitalna komedia muzyczna 

"— Piętro wyżej 
W rolach głównych: Król humoru Eaagemiusz BOBO 

Hieliena Grosrówna 
Józef Orwid i inni 

Arcykomiczne momenty gry w „Bibera* 

Kino | Nasz świąteczny program. POLSKA komedia muzyczna, pełna MARS werwy, dowciou i niefrasobliwego humoru ; 

DWA DNI W RAJU 33 o == 
Siełański, Grossówna 

Piękny nadprogram. Początek o godz. 12-ej 

Świąteczny program. Monumentalny film polski ---ISKO | PŁÓMIEŃNE SERCA W rolach gł: Elżbieta Barszczewska, Mieczysław Cybulski, i е е 
Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. ana As © 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej.   Chrześcijańskie kino Monumenta!ny film polski osn. na tle gen. utw. Mniszkówny 

ŚWIATOWID] Qrdynat Michorowski W rolach głównych: Barszczewska, Wiszniewska, Wysocka, CwikliAska, Brodniewlcz, Junosza-Stepowski iin Nad program: ATR “K JE Początki seansów w powszednie dni 5, 7, 9, W niedzielę i święta 1,35, 71 9 
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AKUSZERKI Księgi nieruchomości 
TVVVYVYTYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYTYVYTYYYY 

opracowane brzez Stowarzyszenia 
Właściciell Nieruchomości i zaak- 
ceptowane przez Władze Skarbowe 
oraz kwitariusze komornego — poleca 

WŁ. BORKOWSKI 
Wilno, Mickiewicza 5, tel. 3-72 

AFUSZERŁA 

Maria Laknerowa 
Przyjmuje od godz 9-ej rano do godz. 7-ej 
wieczorem. UL Jakuba aJsińskiego 5—18 
róę Ofiarnej, obok Sądu 

  

ARUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elektryzacja Ul. Grodz- 

  

  
Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 

Baranowicze, ul. Ułańska 11 
Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 

Szczuczyn Stołpce, Wołożyn, Wilejka. Grodno, 

Druk, „Znicze, Wilno, 

ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

         
    

  

   

    

  

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

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

nicą 6zł. z odbiorem w administracji zł. 2,50, 

ma wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego aui agencji zł, 2,50 

    
      

   

      

    

    

„ul. Bisk. Bandurskiego 4, tel, 3-40, 

pLJOTEKĄ 
. , „Ы *   

Pierwszy polski film reprežentacyjny 

produkcji 1937-38 r, 

   
Chóry Konserwatorium Warszawskiego. 

rukows 
Loda Halama, 

  
  

  

  

Ewa Bounedirowskiaes > T sar-sKkaz 

Coś niewidzianego. Oszalamiające i zachwycające, 

Nad program: Niebywały film w kolorach naturalnych 

„CYGAŃSKIE DZIEWCZĘ” 
Początek w sobotę i niedziele o godz. 12-86] w poł. 

W dnie świąteczne wszelkie ulgi zawieszone, 

  

    

  

Grossówna, Górska, 

Terne, Żelichowska, 

Parada gwiazd Warszawy 
Nad program: Aćrakcja kolorowa i inne. Passepartout nieważn 
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LEKARZE 
VVVYVYVYVYTYTYVYTI 

DOKTOR ED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa 
Ordynator Szpitala Sawicz Choroby skórna. 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel 18-66 Przyjmuje od 5—7 wiecz. 

    

DOKTÓR 

Zeldowicz 
Choroby skėrne, wenervczne, syfilis, narzą- 
dów moczowych od godz. 5 1 1 5—8 w. 

  

DOKTOR 
Zeldowiczowa 

Choroby kobiece, skórne, weneryczne, warzą: 
dów moczowych od godz. 12—2 i 4—7, ul. 
Wileńska 28 m 3, telefon */7. 
  

DOKTOR MEL. 

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

Zamkowa 3 m. 9. 

4AŁAAASAAŁŁ A BAŁA Ł AAAA k AAAA AAAA AAA AA RADA AO 

Handel I Przemysł 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYTY 
GUSTOWNE szaliki, apaszki, pończochy, 

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

DRUKARAA | IATAOLIGATORH 
„ZNICZ“ 

WILNO, BISKUPIA 4, TEL. 2-40 

Wykonuje wszelkiego rodzaju 

roboty w zakresie drukarstwa 

PUNKTUALNIE — fANI0 — SOLIDNIE 

IPCC DOLLARS 
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GENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz.milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, 
za tekstem 80 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr. 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
ne 507, Układ ogłoszeń w tekście 5-cio tamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń I rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada, Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze” 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w gódz. 9.30 — 16.30 1 17 — 19 

   

Redaktor odp. jan Pupiałł 
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