
a 

‹ 

*evfn*i nie przyniosły oczekiwanych 
" rezultatów. 
dwiema koncencjami bvły tak wiel-| 

ROX XV. Nr. 354 (4672) 

  

Pismo nle Jest datowane neprzód 

WILNO, wtorek 27 grudnia 1938 r. 

RJER WILENIS 
Cena 15 er. 

  

Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 
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PARY . W okresie świąt Bożeg 
Narodzenia, w miejscowości Montrc 
ge pod Paryżem, w sałi miejscowego 
merostwa odbyły się obrady nadzwv 
czaneso kongresų partii socjalistycz- 
nej SFIO. 

Obrady toczyły 
adniczego zagadnienia. 

stoi przed całą opinią franeusk“ 
— wyboru między dwoma zasadni- 
tzymi koncepcjami polityki 
nicznej. & j. między utrzymaniem 

się koło za- 

zyeji w Enronie i co za tym уе — 
jej zohowiszań wiażecych ia z inny   

mi naństwarei. da czezo zmierzą re-E 

zolucią. przedstawiona przez b. pro-E 

miara Plrmra. oraz nawnej rervonecji В 
Franeji z iei pozycji enroneiskiei za 
cenę utrzymania pokoju, 
zmiarzą  rezolueja, 

Kierownicy partii. chcąc uniknar. 
publicznego rozdźwięku i publiczne” 
walki na plenum konsresu, zdecyd 

wali się przenieść cały ciężar dvskr 

sfi nad nolitvką zagraniczną do ko- 

misji redakcyjnej. 
Dwudniowe obrady komisji redak 

Rozbieżności _ między 

kie, że nie dało się doprowadzić do 
uchwalenia wspólnej rezolucji kom. 
promisowej. Postanowiono wreszci 

snrawę przekazać na płlenum kongr: 
su 

Cała dyskusja poniedziałkowa po 
toczyła się dookoła wsnomnianvc" 

dwóch projektów rezolnevi Przedst* 
wiciełe koncepcji Paul Faure'a w 
swych przemówieniach starali sie po” 
kreślić. iż są przeciwni wszelkiem" 

formowaniu błoków  ideołosieznych 
natomiast nie kwestionowali w żad- 

nvm momencie wymogów obrony ne 
rodowej. która nio nianią wątpliw” 

ści Ala wszystkich mówców. 
W. odnowiedzi na przemówienie 

Paul Fanre'aowców wystanił z obszer 
nvm przemówieniem T.eon Blum, u- 

zasadniajac swoja rezolucję. 
Przemówienie b. premiera Blum” 

trwało około 2 godzin. Po kr“ ` 

przerwie obrady kongresu potoezv?ł 

się w dalszym ciagu. 

Malad'ar ofzie 

do Tunisu 

PARYŻ. Po południu odbyła się w 

ministerstwie wojny narada, w której wzię 

li udział prezydent generalny Francji w 

Tunisie Labonne, wiceprzewodniczący naj 

wyższej rady wojennej admirał Darłan, 

szef szłabu armii lądowej gen. Georges 

oraz szef gabinełu ministra wojny gen. 

Decamp. Narada poświęcona była >rzy- 

gotowaniom do podróży premiera Dala- 

die na Korsykę i do Tunisu. 

Fortyf kacie 
na granic M ndżutuo 

PARYŻ. Havas :łonosi z Tokło, iż wczo 
raj odbyła się w Hsingkingu (stolica Man- 

dżukuoj narada w sprawie wzmocnienia 

granic Mandżukuo od strony Sowietów. 

W naradzie brali udział reprezentanci do- 

wództwa japońskiego oraz rządu man- 

dżurskiego. Postanowiono kontynuować 

na Karsykę i 

budowę umocnień granicznych, które luż | 

istnieją na głównych kierunkach ewentual | 

  

    
    

  

   

    

    

        

  

   

  

     

   

     
   

     
    

   

та та- В 

do czego | 
przedstawiany R 

przez sekretarza: generalnego stron $ 
„niewa. n. Panl Faure*a 

"czycy: "stracili 47.133 zabitych, 

 (Czahar, Suiuyan, Hopei, 

Zbroine walki Karpatorusów 

z wojskiem czeskim 

  

Wielka ofenzywa 
gen. Franco 

Opór wojsk Darceiońskich przełamany 
SALAMANKA (Pat). Komunikat 

| słównej kwatery wojsk gen Franco 

4 donosi, iż natarcie wejsk gen. Fran- 

—— dziś i en rozpoczęte 24 bm. rozwija się po 
myślnie na całym froncie katalcń 

j skim. OPÓR WOJSK BARCELOX- 
|SKICH ZOSTAŁ PRZEŁAMANY NA 
WSZYSTKICH ODONKACH WOJ 

i| SKA GEN. FRANCO .POSUNFFY STĘ przez Franeie iei dotyrkeracnwaj pr Ej NAPRZÓD PRZTCTIETNIE 0 6 KLM. 
ZAJMUJAC SZEREG WAŻNYCH 

BARCELOŃSKIE STRACIŁY WIELU 
ZABITYCH, 2200 JEŃCÓW ORAZ 
WIELE MATERIAŁU WOJENNEGO. 
Lotnictwo gen. Franco energieznie 
współdziała z natarciem wojsk lądo- 
wych. 

RZYM (Pat). „„Messagero* donosi. 

%% sen. Franco skoncentrował do о- 
hecnesa natarcia 6 korpusów. W na 

tarciu bierze udział również kornus 
włoskiej który W DOLNYM RIEGU 

STANOWISK M. INN. GRANENA DE | SFGRE W CIAGU 3 DNI POSUNAŁ 
LA GANIGA I ALMATRET. WOJSKA | SIĘ O 24 km WGŁAR UGRUPOWA- 

NIA PRZECIWNIKA, ZAJMUJĄC 
DWTE PIERWSZE LINIE JEGO OB 

RONY.   
MADRYT (Pat). Mina, założona 

przez wojska rzadowe w mieście uni 
wersyterkim, wysadziła w powietrze 
stanowiska wojsk nowstańczveh koła 

narku w zachodnim odcinku Madry 
fm. Wskrtek tesco wvybnchu опа 
zniszczeniu galeria minowa. zbndowaą 
na przez sanerów nowsłańczych, któ 

rzy zestali zasynani. 

  

Japończycy zabili 823.000 Ch'ńczyków 
zaimu'ac 47 proc. Chn z 170 m'ienam. ludności 

TOKIO (Pat). Główna kwatera ce 
sarska komunikuje, iż podczas do- 
tychczasowych wałk w Chinach Japoń 

zaś 

Chińczycy 823.300. Wojska japeń- 
całkowicie zaięły 7 prowincyj 

Szantung, 

skie 

UNGWAR (Pat). Dnia 21 bm. w 
późnych godzinach popołudniowych 
na linii demarkacyjnej koto mieisco 
wości Gergeny (Horiany) pod Uzho- 

rodem doszło do nadzwyczaj swał- 
townego starcia pomiędzy wojskiem 

  

Szansi, Kiangsu) zaś częściowo pro- 
wincje Honan, Czekiang, Kiangsi i 
Kuantung, co wyosi 1515700 km. kw., 
czyli 47 proc. obszaru Chin z ludno 
ścią 170 milionów, co wedle komuni- 

-kata stanowi .-68 zuoc. faktyrznie ist 

niejącej w Chinach ludności Zdobycz ' 

czeskim a silną grupą powstańców 
karpatoruskich. Powstańcy wtargnę- 
li głęboko na tyły wojsk czeskich. wy 
korzystując dorodny teren Jesisty i 
dopiero po siłnej wymianie strzałów 
wycofali się nie ponosząe strat. 

Japończyków w tymże okresie wyno 
si: 680 dział, 1200 granatników i mož 
dzierzy, 560 czołgów. 11 tys. ciężkich 
i 208 lekkich karabinów maszyno- 

wych oraz wiele różnej broni i amuni 
„Sj 

  

Wojsko czeskie jeszcze do późnej 
nocy trzymało pod silnym ogniem ar 
tylerii i karabinów maszynowych dro 

( gę na odcinku Horianv-Seredne. Stra 
| ty Czechów nie są znane. 

  

Rozwiązanie partii komunistycznej 
Zwolnienie mężatek ze służby państwowej 

Uchwały gabinetu czeskosiowachkiego 
PRAGA Na ostatnim posiedzeniu 

gabintu czeskosłowackiego zapadły 
uchwały, dotyczące najbardziej palą 
cych zagadnień chwili. Powzięto mię 

dzy in. uchwałę w sprawie rozwiąza 
nia partii politycznych. Na podstawie 

przepisów tego rozporządzenia jesz- 
cze przed nowym rokiem ma być roz 
wiązana czechosłowacka partia ko: 
munistyczna. 

Dalsze uchwaly dotyczą dsieko i ы 

dących oszczędności w administracji 
państwowej. Zwolnione będą ze służ- 
by państwowej kobiety zamężne, któ 
rych mężowie otrzymują niezbędne | 

dla utrzymania uposażenie. Jednocze 
Śnie rząd uchwalił wniosek ministra 
oświaty, w myśl którego z dniem 1 
stycznia 1939 r. wszyscy nauczyciele 
i profesorowie żydowscy w nieiniec- 
kich szkołach ludowych i średnich De 

dą zwolnieni. 
| Co do profesorów uniwersytetu 

, Żydów—zapadła decycja, że minister 
stwo oświaty będzie mogło zwolnić 
tych Żydów, którzy osiągnęli 60 rok 
życia. Równocześnie na podstawie 
specjalnego zarządzenia została utwo 

rzona najwyższa państwowa rada go 
| spodarcza, na której czele stanął prof. 
dr Hodacz. 

  

900. 100 dzieci 
300.000 bezrobotnych 

Zalires zimowej ealkC ji gposmmocy 
WARSZAWA. (Pat.) W wigilię świąt 

Bożego Narodzenia o godz. 12 p. m'nisier 
opieki społecznej M. Kościałkowski wy- 
głosił w ramach audycji dla robotników 
przemówienie, transmitowane przez wszys 

nego natarcia od północy. W wyniku na- | tkie rozgłośnie polskiego radia. 

rad rząd mandżurski opublikował komu- | 
nikat, w którym podkreśla konieczność 

poczynienia wszelkich wysiłków, celem 
ochrony granic. 

W przemówieniu tym, p. m'nister vod- 
kreślił, m, inn., iż rok 1938 przyniósł dał- 

„szą poprawę syfuacji świat apracy, która 

przejawiła się we wzroście zatrudnienia 

I zwiększeniu płac w szeregu gałęzi nrze- 
mysłu. 

Wzrost zatrudnienia i polepszenie płac | 
zwiększyły udział rzesz pracowniczych w 
ogólnym dochodzie społecznym. | 

P. minister specjalną uwagę zwrócił na 
akcję pomocy zimowej, która obejmuje 
opieką swą w najcięższych miesiącach zi- 
mowych ponad 300.000 bezrobotnych ży- 
wicieli rodzin. W ramach tej akcji szcze- 
gólną pieczołowitością otoczone są dzieci 

i młodzież, których dożywiać sią będzie 

w ciągu bieżącej zimy 900.009, zaś z ko- 
lonij I półkołonij letnich korzystać będzie 

w roku przyszłym 650.000 dzieci i mło- 
dzieży. 

  

Na zakończenie p. minister w serdecz-   

Prosydent R:e6 ypo politej - 
spenra Święta w Zakopa em 
Pan Prezydent R. P. spędził swię 

ta w ścisły. gronie rodzinnym w Za 
meczku w Jaworzynie Spiskiej, poś- 

więcając dużo czasu na spacery po 
okolicy. 

Wczoraj i dzisiaj z racji świąt ks. 
płk. kapelan Humpolła odprawił w 
hallu Zameczku msze św. 

10.000 rewsteńców 
w.elkonolskich 

uroczysteściach 
POZNAŃ. Wczoraj rozpoczął się w 

Poznaniu pod protektoratem P. Mar 
szałka Polski Edwarda Smigłego Ky- 
dza obchód ku uczczeniu 20 rocznicy 
wybuchu powstania wielkopolskiego 
W obchodzie wzięło udział około 10 
tysięcy powstańców wielkopolskich z 
Poznańskiego, Pomorza, Śląska, dal- 
szych okolic Polski, Francji i Belgii. 

Uczestnicy obchodu wzięli następ 
nie udział po nabożeństwie i poświę 
ceniu sztandarów w otwarciu stoiska 
„Dziesiątaków* w Muzeum Wojsko- 
wym, po czym odbyło się wręczenie 
prezydentowi miasta Rugemu, dla 
zdeponowania w ratuszu "do czasu 
zrealizowania projektu budowy pom 
nika powstańca wielkopolskiego w 
Poznaniu, urn z ziemią z czterech 

frontów powstania wielkopolskiego, o 

raz przywiezionej przez delegację о- 

kręgu francuskiego związku powstań 

ców wielkopołskich ziemi z grobów 

polesłych bajończyków na górze La 

retto. 
Imponująca defilada oddziałów 

powstańczych przed _ pomnikiem 

wdzięczności wśród huku wystrza- 

łów armatnich zakbńczyła pierwszą 

część obchodu 20 lecia powstania 

wielkopolskiego. 

Na godzinę 12.30 zwołał komitet 

organizacyjny Związku b. kombatan 

tów z r. 1914-21 do swej sali zwiazko 

wej uroczyste zebranie okolicznościo 
we. 

Zmarł Karo! Cransk 
PRAGA. Wczoraj wieczorem zmarł w 

Pradze na zapalenie płuc w wieku 48 lat 

znany powieściopisarz i dramaturg czeski 

Karol Czapek. 

Wydalono 200 obywateli 
czestich z Zsolzia 

KATOWICE. (Pat.) Wydalono z ferenu 

gmin: Rychwałd, Piewałd I Dziecmorowi- 

ce 200 obywateli czeskich. Zarządzenie 

to nastąpiło w odpowiedzi na masowe 

wydalanie obywateli polskich z Czecho- 

słowacji. 

Katastrofa autobusowa 
w Gdym 

GDYNIA. (Pat.) W sobotę wieczorem 
wydarzyła się w Gdyni katastrofa auto- 
busowa. Na wiadukcie drogi Gdynia — 
Oksywie autobus miejskiego towarzystwa 
komunikacyjnego zarżucił na śliskiej jezd 
ni i wpadł na grupę ludzi stojących na 
przystanku autobusowym, raniąc ciężko 5 
osób, z których jedna wkrótce zmarła, 

Amerykanie 
bojkotują 

niemiechie iinie u..rętowe 

Transatlantyk niemiecki „Bremen”, któ- 
ry miał 11 stycznia wyruszyć w swą nor- 
malną podróż do postów Ameryki Pół: 
nocnej, został skierowany na linię połud- 
niową, gdyż z powodu bojkotu ze strony 
podróżnych amerykańskich musiałby kur- 
sować prawie próżny. W związku z tym 

mówi się zupełnie poważnie o wycofaniu 

lepszych I najwesełszych świąt | zasłużo- i się Niemiec z obsługi pasażerskiej USA 
| nych słowach życzył robotnikom jak naj- 

nego odpoczynku przed dałszym trudem, 
jaki ich czeka w nowym roku. | 

i zlikwidowaniu starej niemieckiej linii 

okrętowej „Hamburg — America Line“,
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Nowa ofenzywa 

  

ofska 
430 okrętów koło półwyseu Pakhol 

SZANGHAJ (Pat). W pobliżu za- 
chodnich wybrzeży półwyspu Pakhoi 
zjawiło się 430 japońskich okrętów 

wojennych i transportowych. 

Wedłe przypuszczeń chodzi tu o 
samierzony desant japoński. 

Ino ogikówonecw im Aria 
Walki w róinocnei Pa estyn e 

JEROZOLIMA. W północnej Palesty- 
nie na całej przestrzeni od Nablus do Sa- 
fet toczą 5% walki weisk brytyjskich 2 
Arabami. Naciera 10.000 wojsk ang'els- 
kich z artylerią górską I polcwą, czołga- 
mi i samolofami. Arabowie pod wodzą 

Aba Fajsala i Abu Obrah'ma wprowadzili 
do akcji całość swych sił, które można 
obliczać na 3.000 ludzi. W walkach bie- 
rze udział około 120 kobiet. Arabowie 
jednak starannie un'kałą wszelkich decy- 

| dujących starć by zachować swe siły. 

Ruś Przy arpacka == oliozem warownym 
UNGWAR. (Pat.] Według wiadomości 

otrzymanych z wiarygodnych źródeł, stan 
liczebny żandarmerii czeskiej na Rusi 
Przykarpackiej wynosi obecnie ponad 3 
łys. osób. Kraj ten jest jednym obozem 
warownym, po którym gęsto krążą pat- 
role żandarmerii, zm'litaryzowanej policji 
I bojówek Wołoszyna. 

UNGWAR. [Pat.] Jak podaje „Karpato- 
ruskij Gołos” na Rusi Podkarpackiej mimo 

е томодЩеРОН ТвЯ 

Kronica telegraficzna 
— 5000 emigrantów polskich  przy- 

było do Paragwaju w r. b. Według danych 
słałystycznych urzędu imigracyjnego w 
Asuncion, są to przeważnie rolnicy. któ- 
rzy się osiedlili na roli w Paragwaju. 

— Epidemia ospy w Szanghału przy- 
biera niepokojące rozmiary. W ciągu о5- 
tatnich dwóch miesięcy zanotowano w 
koncesjach  międrynarodowych ponad 
1000 wypadków ospy. Chorują na ospę 
zarówno osoby szczepione jak i nieszcze- 

pione. 2 
— Polskie prace archeologiczne w Idiu 

w Egipcie rozpoczęły się w bież. roku 
22 grudnia, czyli o wiele wcześniej ani- 
żeli w ub. latach. Ogólne kierownictwo 
sprawuje prof, UJP Kaz. Michałowski przy 
współudziale prof. UJK Tad, Manteulla. 

Prof. Michałowski ma nadzieję odkopać 
w bież. roku całość starożytnego miasta 
Idiu z epoki pfolomejsko-rzymskiej (po- 
kład piolom.-rzymski) oraz prowadzić w 
dalszym ciągu wykopaliska na terenie met 
ropolii starego i średniego państwa. 

— Został zabify we własnym domu 
w leryho jeden z wybitnych anłagonisiów 
wielkiego mufłiego Yassin Jarallah. Ara- 
bowie porwali wczoraj w pobliżu Jeryho 
dyrektora oddziału Banku Angielskiego 
Le Bouvier. W starej dzielnicy Jerozolimy 
zosłał ranny sprzedawca w żydowskim 
sklepie, 

— Święta w Zakopanem dzięki obfi- 
łym opadom śnieżnym, jakie nawiedziły 
Zakopane i całe Podtatrze w wigilię w 
godzinach popołudniowych i trwały bez 
przerwy przez pierwszy dzień świąt, prze 
szły pod znakiem wspaniałej zimowej po- 
gody. Warstwa śniegu w samym Zakopa- 
nem osiągnęła 1/2m. W górach miejscami 
do 1 m. 

— Wiceprzewodniczący Kuomintangu 
i b. premier chiński  Wang-Czing-Wei, 
kióry przybył z Czungkingu do Hongkon- 
gu ma zamiar nawiązać tam styczność z 
Japończykami. Wang-Czing-Wei niedaw- 
no oświadczył, że Chiny gotowe są za- 
wrzeć pokój na warunkach, które by nie 
oznaczały utraty niepodległości. 

— Dzienniki budapesztańskie donoszą 
o samobójstwie dra Liebermana, profeso- 
ra uniwersytetu w Budapeszcie, specjali- 
sty chorėb ocznych. Profesora Lieberman.. 
na znaleziono w jego biurze z przestrze- 
loną głową nad texstem nowego projek-    

ferroru panuje kompletny chaos. Rząd 
Wołoszyna nie potrafi zmusić ludności kar 
patoruskiej do wykonywania wydawanych 
rozporządzeń rządowych. Wykonywane 
są tylko zarządzenia, które są poparte tuż 
na miejscu siłą zbrojną bojówek lub żen- 
darmerii czeskiej. Pop!ecznicy Wołoszyna 
posługują się przeważnie  „siczowcami” 
zorganizowanymi w specjałnych oddzia- 
łach, ćwiczonych I uzbrojonych na wzór 
wojskowy, W skład tych oddziałów we- 
szło podobno dużo byłych komunistów. 

J„Path-sanama" 
we F->nr'į 

Malwersacje s:egają wielu 
milionów 

PARYŻ. (Pat.) Aresztowano tu pod za- 
rzutem sprzeniewierzenia dyrektorów to- 
warzystw filmowych „Pathe-Nafan” | „Pa- 
the-Cinema" — Bernarda Nałanas, Jana 
Cerfa i Aleksandra Johaindera. Malwersa- 
cje sięgać mają wielu milionów franków. 

Mędzyuarodowe zawody konne 
w Zakopanem 

ZAKOPANE. W drugi dzień świąt 
rozpoczęły się w Zakopanem XI zimo 
we zawody konne. Po raz pierwszy 

w konkurencji międzynarodowej u- 
dział w nich biorą przedstawiciele 
Niemiec (2 jeźdźców i jedna amazon 

ka) oraz jeźdźcy polscy w liczbie ki' 
kndziesięciu oficerów z gruna olim" 

ską na czele oraz kilku jeźdźców cy- 
wilnvch i pat. 

Do konkursu otwarcia imienia za 
rządu miasta Zakopanego stanęło 91 
koni. 

Parcours konkursu ctwarcia ukoń 
cło hez błędu 28 koni 

identyczny czas, który decydowało 0 
zajęciu kolejności, uzyskali ppor. Sr 
*zvństi na ..Bina* i Scharfo''ar (Nipr 

cy) na klaczy „Araneris*. W rozgryw 
ce na 7 przeszkodach jadacy jako 

pierwszy pnor. Sroczyński wsiąwszy 
szvhkie temno zaraz na drusiei nrze 

szkodzie „Zarabia* 4 punkty karne 
Tadacv za nim, jako drugi, Niemien 
Scharfetter przechodzi parcours bez 
błedn i wygrywa konkurs. 

PRIOR   
W r. b. ilość tzw. „wypadków świą- 

iecznych* w porównaniu do lai ubieg- 
łych znacznie spadła. Było mniej bójek, 

  
  

iu ustawy o Żydach. 
— Japońskie ministerstwo wojny za-- 

arzecza zagranicztym doniesieniom o kon“ Nie oznacza to jednak, że święta mi- 
centracji wojsk japońskich na granicy so- ; nęły spokojnie. Zarówno pogofowie ra- 
wiecko-mandżurskiej, twierdząc, iż są one | tunkowe, jak i policja interweniowały wie- 
całkowicie bezpodstawne. Na całej gra- = lokrotnie, zaś do szpitala Św. Jakuba do- 
nicy panuje spokój. £ starczono ponad 10 ofiar świątecznych 

— Przed sądem wojskowym w Kluzu bójek. 
(Siedmiogród) odbył się proces przeciw- 4 Np. podczas uczty świątecznej przy 
ko 18 mieszkańcom m. Reszycy, oskarżo- % ul. Trakt Batorego 22 został dotkliwie po- 
nym o przynależność do b. Żelaznej Gwar li rżnięty nożami Bazyli Pitrakow [Równe 
dii. 10 oskarżonych skazano na kary wię- ;, Polej. Zrobili to... bracia, którzy zaprosili 
zienia od 6 do 8 miesięcy, 8 uniewin-i go do siebie na wilię 
niono. Pitrakow leży w szpitalu, bracia siedzą 

— W porcie w Konstancy w Rumunii w areszcie. 
spłonął jeden ze składów, należących do W nocy na drugi dzień świąt policja 
dyrekcji porłu. Straty wynoszą około: mi» ;, zafrzymała trzech osobników: Wincentego 

liona ei. Michniewicza (Szeroka 5], Romualda Da- 
Pod Bukaresztem w miejscowości Mo- Ej widowicza (W. Świętych 2) oraz Wikiora 

mniej awantur i mniej „porźniętych” w 
wyniku „łibacyj” świątecznych. 

    

  

nastirea spłonęły koszary żandarmerii o- 
raz apieka wiejska. Słraż ogniowa, śpie- 
sząca do pożaru z Bukaresztu, musiała za 
wrócić z drogi, gdv: z powodu silnej za- 
mieci śnieżnej nie można się było prze- 
dostać. 

Minkiewicza (Żydowska 11), którzy będze 
pod „dobrą datą”, zaczęli dla „kawalu 
łamać parkan, okalający posesję Bułhaka 
przy zbiegu ul. Mickiewicza I placu Ka- 

| ES 
Panów dla wytrzeźwienia odprowadzo-   

„ZABÓR Or 
— 

Popłech wśród urzędnIów Karratorusi | 
Czesi zawiesiti wypłatę poborów ! 

UNGWAR (Pat). Cemtralny rząd | łoszyna znajduje się, zgodnie z pow- 
praski zawiesił z dniem 1 stycznia szechną epinię, w stanie opłakanym. 
1939 r. wypłatę poborów urzędni- | Jednocześnie iaformują, że centralny 
czych na Rusi podkarpackiej, które | rząd w Pradze nosi się z zamiarem 
odtąd mają być pokrywane z kasy | znowelizowania ustawy o poborach z 
rządu Wołoszyna. Decyzja ta wywo- | r 1926, zmierzając do powszechnej 
łała wśród urzędników ogromny po- | redukcji wynagrodzeń, a to wobec 
płoch, gdyż stan finansowy rządu Wo ! skurczenia się wpływów. 

Litwinow tarnuie się 
Zap'aćcie za kolei, będę pertraktowz?ł 

TOKIO. [Pat.] Jepońskie ministerstwo | rybacy jepońscy mogl'by dokonywać po- 
spr zagr. komumikuje, że w zakończeniu | łowów, z tym jednak, by obszar, na kłó- 
ostatntel rormowy mmbssador Japonii w | rym mogłoby się odbywać rybołówstwo, 
Moskwie Togo zrzucił na komisarza Li | nie uległ zmniejszeniu. 
winowa wszełką odpowiedz'alność za n'e Komisarz Lliwinow oświadczył przy 
dolście do skutku porozum'enia w spra- | tym, Iž rzad sow'ecki gotów jest przystą- 
w'e rybołówstwa. pić do dałszych rokowań w sprawie rybo- 

Kom'sarz Llitwinow oświadczył, Iž ZSRR | łówstwa pod werurk'em, że rząd Mandżu 
nctėw iest kontynuować rokowania w tej | kuo zapłaci Sowiefom ostatnią ratę za 
spraw'e po nowym roku. Jak głosi komu- | kolej wschodnie-ch'ńską (północnó-man- 
n'kat japoński, Japonia zgodziłaby sę dłurskaj w kwocie 6 milionów jen. Pro- 
ostatecznie na zasłąp'enie 40 odcinków | pozycja ta rostała odrzucona przez am- 
na morzu janońskim. wvłaczonych pzez basadora Japonii, który doradził, by w 
rząd sowiecki ze względów strateg'cz- | sprawie tej płatności Sow!ety zwróciły się 
nych. przez inne 40 odcinków, na których | beznośrednio do rządu Mandżukuo. 

85 zakltych i 320 rannych 
Zderzutśc: się 2 pociągi 

BUKARESZT (Pat). Acencja Ra- 
dor donosi iż w dn. 24 na 25 bm. zda 

rzyły się dwa pociągi osobowe pomię 
dzy stacjami Frevesut a Etulea na li 

nii Galac — Basarabersea. Dwa pa 
rowozy i 7 wagonów pasażerskich u 
legły całokowitemu zniszczeniu. Do- 

tychczas ustalono, iż ofiarą katastra 
fy padło 80 zabitych i 250 rannych 
Katastrofa nastąpiła na skutek wad 

liwego nastawienia zwrotnicy. Wysła 
no dwa pociągi ratnnkowe z Ickarza 
mi, łekarstwami oraz wagon:m sani 
tarnym. Wększość rannych została u 
mieszczona w szpitalach w m. Bel- 
grad w Besarabii. 

BUKARESZT. Liczba ofiar kata- 
strofy kolejowej w Besarabii wynosi 
wedle ostatnieh doniesień 85 zabitych 
1 320 rannych. 

-. Amerykańska awantura 
walka załogi węzjennej z polic'ą 

BUENOS AIRES. (Paf.j Policja w Se- 
govii, w Kolumbii, aresztowała pewnego 
osobnika, którego odstawiono do m'e'sco 
wego więzienia. Dyrektor więzten'a pole- 
cił zwolnić aresztowanego, bo był on za- 
trzymany bezpodstawnie. W "wiazku z fvm 
doszło do ostrej sprzeczki pomiędzy ko- 
mendantem policji | dyrektorem więzie- 
nia, przy czym komendant policji oddał 
do dyrektora więzienia kilka rewolwero- 
wych strzałów W obronie dyrektora wię- 

zer w — 

zienia stanęła załoga więzienna, której 
Interwencja doprowadziła do krwawego 
starcia z policią, stojącą w obronie swe- 
go komendanta. W rezultacie 13 osób 
zostało zabitych, a 10 -ilężko rannych. 

Wezwane na pomoc pos'łki z okolicznych 
mielscowości zdołały po wielkich wysił- 
kach przywrócić porządek. Wypadek wy- 
wołał prawdziwą sensację w całym kralu. 

Władze sądowo-śledcze prowadzą ener- 
i glczne dochodzenie w tej sprawie. 

53.000 z4. dla Zydów z Niemiec 
zebrano w Wilnie 

Trwająca od kilku tygodni w Wilnie 
zbłórka na rzecz uchodźców Żydów z Nie 
miec dała dotychczas 53.000 złotych. 

100 par bielizny dla żołnierzy 
przekzz”ło nieświeskie Gimnzaz'um Krawieckie 

    

  

| Organizatorzy zbiėrkl mają zamlar 1e- 
| brać 100.000 zł. Zbiórka pofrwa do 31 
bm. 

czystości łej byli obecni przedstwiciele 
miejscowego garnizonu, władz administra 
cyjnych oraz organizacyj | zreszeń spo- 
łecznych. Wręczenie daru poprzedził po- 
ranek muzyczny oraz przedstawienie w 
sali gimnazjum, 
nice, 

W Nieświeżu odbyła się uroczystość 
przekazania daru dla wojska przez miej- 
scowe gimnazjum %rawieckie im. Marsz. 
Śmigłego-Rvdza, pozosłające pod opieką | 
klaszłoru SS Benedyktynek. Uczenice gim 
nazjum wykonały z własnego materiału wykonane przez ucze- 
i we własnych pracowniach 100 par wy- | 
borowej bielizny dla żołnierzy. Na uro- 

        PERFEKT RET 

Wilimo poeci qgaazesa 
Awantury, bójki, „kawały” 

tedralnym, We wszystkich wypadkach In- 
terweniowała policja. 

63-letnia Janina Jakonisowa, podczas 
awanfury w lokalu dobroczynności przy 
zauł. Dobroczynnym, spadła ze schodów 
i złamała rękę. Przewieziono ją do szpi- 

tej 

roo ocy wj 

Brat zabił siostre 
Tragiczna k.ótnia rod choin. ą 

sza 16 letnia siostra Jadwiga i ode- 
brała mu przemocą rękawiczki. Wó: 
czas Antoni Stakuć schwycił ze stoła 

no do aresztu. ‚ 
Edward Siekierski (Wąwozy 15) pod 

wpływem wódki dotkliwie pobił swoją 
matkę Konstancję Siekierską, która złoży- 
ła o tym meldunek w policji. 

Bójki świąteczne wydarzyły się na Ło- | 
siówce, na Zwierzyńcu oraz na placu Ka- | fala. 

  

W dzień Wigilii Bożego Narodze- 
nia w folwarku Stare Naniszki, pod 
Oikienikami, wydarzył się tragiczny 

wypadek. nóż i z całych sił wbił go siostrze w 
14 letni Antoni Stakać, syn jedne | bok, powodując  natychmiastow., 

0 z miejscowych gospodarzy związał | śmierć. 
arę rękawiezek, którc zamierzał spre 

zentować na gwiazdkę młodsze* siost 14 letniego siostrobójcę sędzia ślec 

rze. W chwiłi, gdy skończył robotę | czy pozostawił na wolności pod opie 
pod choinką, podbiegła do nego star | ką rodziców. 

  

  

KURIER SPORTOWY 
Owa zwycięstwa |wows<ich 

В оке 5Ё мм w Rumuni: 

LWÓW. Przed świętami Bożego Маго- 
dzenia hołejowy mistrz Lwowa drużyna 
Czarnych gościła w Bukareszcie, rozgry- 
wając w siolicy Rumunii dwa mecze z czo 
łowymi zespołami Rumunii, W dwuk'ot- 

nych spotkaniach Czarni wyszii zwycięsko, 

mimo że stanęli w Bukareszcie zupelnie 

bez treningu. 

=    

Pierwszy swój mecz rozegrał Czarni 3 

z drużyną Venus. Czarni wygral spotka- 

nie 2:1 (2:1, 0:0, 0:0). 

W nasiępnym dniu Czarni spotkali się 

z mistrzem Rumunii Telephon Club Ro- 

mana, odnosząc identyczny sukces jak w 
pierwszym dniu 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). 

Ruch—A%XS 5:2 
KATOWICE. Na stadionie w Chorzo- 

wie odbył się towarzyski mecz obu ilą- 

skich drużyn ligowych Ruchu I AKS. Zwy- 

ciężył Ruch 5:2 (4:2). 
Do zawodów tych obie drużyny wy- 

stąpiły w swym normalnym składzie. W 

drużynie AKS zagrał po raz pierwszy no- 
wopozyskany Grolik. 

Skład Francji na misirzostwa 
FIS w Zakopanem 

LYON. (Pał.) Przez dwa tygodnie od- 
bywał się w Chamonix obóz przygotowaw 

czy francuskich narciarzy do mistrzostw 

FIS w Zakopanem. Kierownikami obozu 
byli: Payot i Emile Allais, Eliminacje, do- 

konane w ramach zawodów „Coupe Va- 

lisere" pozwoliły na zestawienie składu 
ekipy francuskiej, która przedstawia się 
następująco: 

Skoki — Georges Couliei (zeszłorocz 
ny mistrz Francji). : 

Biegi: 18 km I 50 gm — Gindre, Mer- 
mound, Loonce, Cretin, Arnaud i Bou- 

Zjazdy — Emile Allais, twórca t. zw. 
„francuskiej rzkoły narciarskiej” i autor 
poważnej książki teoretycznej, Maurce 
Lafforgue, James Couttet, Bernard Burnet, 
Louis Agnel, Rene Lafforgue, Maurice 

Besseon. 

асВ РО 
jeszcze lersze od 

„Płaskich* 

(erawostki ze św'eta 
SZKLANE HEŁMY, 6 LAT BEZ SNU... 

Policja amerykańska otrzymała osiai- 

nio nowe, specjalne ubrania ochronne do 

walki z gangsterami. Zastosowano m. in. 

druciane, b. miękkie i ścisłe koszulki oraz 

kaski na całą głowę, wykonane z nietłu- 

kącego się szkła, 
* $ * 

W tych dniach zmarła w Londynie w 

wieku lat 104 Elżbieta Glayton, znana w 
całej Anglii jako „wróg wynalazków Nr 1”. 
Pani Glayłon nigdy w życiu nie była w 
kinie, ani razu nie słuchała radia, jak rów- 
nież nie posługiwała się komunikacją sa- 
mochodową. 

ж 4 # 

Niejaki Isaac Wilbur, 69-letni mieszka- 

niec miasta Orlean w słanie Massachus= . 
selłe cierpiał od 6 lał na zupełny brak 
snu. Przed kilkoma dniami zasnął po raz 
pierwszy i spał bez przerwy 3 doby. Po 
przebudzeniu się stwierdził, że jest zmę- 

czony i że nigdy już nie wróci do tego 
cudownego stanu, kiedy bez zmęczenia 

mógł pracować 24, a nawet 48 godzin. 
ж * * 

Na pokazie chryzantem we Frankfur- 
cie n. M. sesację budzi największy kwiał 
lego gatunku, wyhodowany w Niemczech 

Mierzy on 25 cm średnicy. 

DEPP YYYY YYYYYTYWYYYYYYYNY 

Książka kształci, bawi, rozwija 

Czytelnia Nowości 
Wilno, ul. Šw. Jarzego 3 

OSTATNIE NOWOŠCI 
Lektura szkolna —' Beletrystyka — 

Naukowe — Wysyłka na prowincję 

Czynna od 11 do 18. 

Kaueja 3 zł. Abonament 1.50 zł 

YYYWYTYYYYYEWYCYYYYYYVYYYYYYTYVY 
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"Zakopane czeka na „FIS“ 
| Zakopane, 20.XII (od wl. koresp.) 

| Zaczyna się od tego, że w ponie- 
działek rano pociąg wileński „przy- 
Śpieszony*', jest tak opóźniony, że 

_ konduktor otwarcie mówi, że pociągu 
7.35 do Zakopanego nie złapię! Win- 
szuję... Jednak dzięki uprzejmości p. 
K., wyskoczywszy na podmiejskim 
dworcu, łapię pociąg „Zakopane* — 
a na Głównym zakorkowanie pocią- 
gów opóźnia jeszcze bardziej odjaz- 
dy. 

Smary zamarzają. Do Zakopanego 
e obywamy z 130 m. opóźnieniem. 
07 rano trzeba się zerwać, by roz- 
począć 

DŁUGI RÓŻANIEC UROCZYSTOŚCI. 

| Dobrze zrobili ci, co zaspali, Oka- 
zuje się, że panowie z Warszawy wice- 
min. Bobkowski, Korsak, p. Jędrzeje- 
wiez, przybędą o godzinę później... 
Stoimy u stóp Giewontu „pogoda ła- 

 Skawie się ociepliła, a mimo że chło- 
paki poprzebierane za białe niedźwie- 
dzie skaczą wkoło, nikt nie marznie. 
Nad górami przetaczają się zwały po- 
pielatych jak futerko kota angory ob- 
łoków i leniwie ocierają się o skały. 

| Śniegu tyle, co cukru na oszczędnym 
torcie. Narciarze próbują przemykać 
się bokami i raz po raz wywalają się 
na kamienie. 

Przysposobienie wojskowe gėral- 
skie w cudnie cyfrowanych portkach 
drobi nieznacznie kierpciami, przysp. 
Wojskowe kolejowe w czarnych pele- 

'rynach i okrągłych góralskich kape- 
 luszach bardzo malowniczo wygląda. 
Wreszcie auta — wyrównanie szere- 
 Bów, fotografowie latają, przyklękają 
| 1 skaczą. 
| Wspaniały ksiądz kanonik płk. 
_Humpola w fioletach zdejmuje futro, 
zaczynają się przemowy: 

___ Wieeminister inż. Bobkowski, bur- 
mistrz miasta, różni dygnitarze kolej- 
no, 

: „ Nie silę się pamietač, ile wstęg 
ało-czerwonych przecięli tego dnia 

dygnitarze... ile razy ks. płk. Humpola 
pił zamarzającą wodą i ile razy 

były nożyce w robocie... To pewnie 
0 wiele dokładniej wyliczy „PAT*%. Ja 
Mogę mówić o wrażeniu ogólnym, 
Ogromnych inwestycjach i wielkim 
pz energii, którą wyładowano, 

  

VY doprowadzić Zakopane do stanu 
Pierwszorzędnego  „zimowiska“ na 
skalę międzynarodową. Liczy się na 
Lutowy „Fis“, 11—19 luty, że zjadą 
się tłumy szlachetnych cudzoziemców 

l opłacą to wszystko. Daj Boże. Urzą- 
zenia są pierwszorzędne... ale... góry 

Nie są tak znowu niebotyczne. 
Starzy miłośnicy Zakopanego, ra- 

 Czej Tatr, wyją z rozpaczy, że te dru- 
ty, kolejki, hotele i dancingi wśród 

г i niszczą urok cichych gór i wpro 
 Wadzają wszędzie filisterski hałas, 
_ Snobizmu i w ogóle dysharmonię. Te- 
Mz zabiegają pilnie, by 

| Z JAWORZYNY ZROBIĆ 
_ REZERWAT, PARK NARODOWY 
iw ogóle coś trochę wolnego od dru- 

tów, dźwigów i żelastwa. 
Na ogół jednak ludność Zakopa- 

lego cieszy się z tych atrakcyj, no i 
zapewne z grubych tysięcy, które 
Wzbogaciły górali. Jacyż oni są zgrab 
Di, smukli i rasowi! Jaka to odrębna, 

 Szląchetna rasa! Raz po raz widzi się 
©rle nosy, oczy jak szydła, wąskie 
stą na twarzy opalonej, suchej. jak 
W Winnetu, (czerwonoskóry džentel- 
Men), a jak mają te stroje tak malo- 
Wniczo i artystycznie pomyślane, to 

: awdy idą jak same Harnasie. 
__ No, ale więc święcimy dalej: Po 
 Wlicy Prezydenta Mościckiego w kie- 
_ Mmku Kuźnic, ul. Józefa Piłsudskiego, 
Pod reglami. Obok wywyższona czy 
Drzedłużona o 50 m skocznia i duży 

dowy plac ćwiczeń łyżwiarskich. Na 
€ skocznię trzeba iść po schodach. 
"a myślę, że i narciarz nóg nie czuje 
Bdy wejdzie. 

    

   
   

  

     

  

    

  

    
   
    

  

    
   
    

  
  

TU BY DŹWIG BYŁ POTRZEBNY. 
Jazda do Kuźnie — zmów ва lewo 

wstęga, Świeci się saneczkowy „wy- 
ciąg" na jakiś szczyt, na prawo dro- 
ga, kręta serpentyna wśród lasów, pro 
wadzi do nowego wspaniałego schro- 
niska. Dużo osób idzie te 2 km pieszo, 
bo autobusy nie mogą, a auto rwą w 
górę jak kozice. 

Schronisko, gdzie podano śniada- 
nie, ma bardzo komfortowe pokoje 
(zimna i ciepła woda), na 1, 2 osoby 
i większe sale na zbiorowe wycieczki. 
Weranda, z której widok na góry i 
ciemne świerkowe lasy, przypruszone 
śniegiem, w pół drogi ciekawe Pustel- 
nice Braci i Sióstr Albertynów. Mają 

rowo wyszywane, na wzór chłopskich 
śłąskich i chusteczki, serwetki z Jite- 
rami „Fis“ wyhafiowamymi na pamią 
tkę zawodów lutowych, zasługują na 
wyróżnienie, jak również pierścionki 
i łańcuszki. 

Katowice, zaczynające opiekę nad 
przemysłem ludowym, przedstawiają 
haftowane, białe muśliny, specjalność 
tamtejszych okolic. 

Całość robi dodatnie wrażenie. 
Wszystko jest bardzo gustowne, 

ŻADNEJ KARYKATURY, ANI 
JASKRAWOŠCI, 

Stamtąd idziemy znów święcić ga- 
| raż samochodowy. Jak przy każdym 

  

Nowowzniesiony stadion wraz z trybunami na skoczni narciarskiej na Krokwi, gdzie od- 

będą się Międzynarodowe Narciarskie Mistrzostwa Świata. 

habity koloru prochu ziemi, zajmują 
się w myśl założyciela najbiedniejszy 
mi, opuszczonymi przez wszystkich. 
Ostatnio otrzymali zapis, grunt koło 
Doliny Kościeliskiej, i tam mają sta- 
wiać zakład i warsztaty. 

Po zjeździe z Kałatówek, święci 
się starą, główną ulicę Zakopanego: 
ul. Kościuszki, na nowo odremonto- 
waną i wnet Bazar Przemysłu Ludo- 
wego, którym się specjalnie opiekuje 
córka P. Prezydenta pani min. Bob- 
kowska. Tkaniny: Len wileński, cud- 
ne, artystyczne wyroby „Ładu”, któ- 
ry osiągnął najpiękniejsze, wyniki w 
stylizowaniu motywów . ludowych. 
„Zespół Młodych*, sprzedający wyro- 
by uczenic i absolwentek  žeūskich 
szkół przemysłowych, daie też rzeczy 
ładne, gustowne i pomysłowe w za- 
kresie strojów sportowych i pamiątek. 
Pewne kapturki z białego sukna kolo- 
BE 

ЛОО ЛО: 
Wilno przyrotowuje 
Zarząd m. Wilna do rzędu najbar 

dziej pilnycl. inwestyeyj za''eza regu 
lację pl. Katedralnego. Roboty mają 
rozpocząć się wczesną wiosną roku 
przyszłego. Całkowite wykonanie pla 
nu regulacyjnego zakończone będzie w 
początkach sierpnia. Bowiem 15 sierp 
nia na płacu Katedralnym w Wilnie 
odbędą się wszechpolskie uroczystoś- 
ci, związane z 25-leciem Legionów i 
jednocześnie z 25-leciem stacjonują- 
cej w Wilnie dywizj. legionowej im. 
Wielkiego Marszałka. 

Przygotowawcze roboty kanaliza- 
cyjno - wodociągowe przeprowadzone 
mają być jeszcze w ciągu bieżącej zi 
my. Ponieważ roboty regulacyjne pro 
wadzone będą w wyjątkowo szybkim 
tempie, a miasto do ehwili obecne; 
nie uzyskało jeszcze potrzcbnych na 
ten cel kredytów, Zarząd Miejski za 

NA NARTY? 

święceniu, słyszymy wyrazy wdzięcz- 
ności dla p. wicemin. Bobkowskiego, 
że tyle położył trudu, niezmordowa- 
nie czuwając nad inwestycjami dla 
Zakopanego. Wreszcie następuje kul- 
minacyjny punkt: 

KOLEJKA ZĘBATA 
(zdaje się, że to tak trzeba nazywać), 
słowem taka, co się po woli sunie pod 
niebo, na Gubałówki. 

Tam schronisko i już sporo wil i 
pensjonatów, wielkie ułatwienie dla 
narciarzy i ludności, która tam się 
zacznie budować. To też kupują na 
gwałt tereny, stoi ogromny hotel, 
gdzie się je teraz obiad, a widok na 
całe Zakopane przepiękny, iskry świa 
tełek płoną w zmroku... Ale zawsze 
najpiękniejsze szaro-niebieskie chmu- 
ry, które osuwają się na grzbiety Gie- 
wontu i jego towarzyszy. 

Hel. Romer.   

Wycieczka n uczycie'- 
5Ма р Iski go zLiiwy 

w Wilne 
Oneguaj przybyła do Wilna wy- 

cieczka nauczycielstwa polskiego z 

Litwy, licząca około 30 osób, pod ki: 

rownictwem wicedyrektora  gimnaz- 

jum polskiego w Kownie im. Adama 

Miekiewicza p. Wiałbutta. Wycieczka 

zabawi w Polsce 10 dni. : 

Dziś część jej wyjeżdża w głąb Pol 

ski. 

Zebrane komis! 
tkaciwa i przemysłu 

judowece 
21 bm. odbyło się w Izbie Rolniczej ze- 

bramie komisji tkactwa i przemysłu hudowe- 

go, na którym przewodniczył dyr. Macule- 

wicz. Na zebraniu tym został odczytany re 

ferat p. Janiny Krahelskiej n. t. „Produkcja 

i zbyt tkanin samodziałowych na potrzeby 

wsi, po którym wywiązała się dłuższa dy 

skusja. 

Komisja postanowiła między łn. akcią 

produkcji i zbytu tkanin samodziałowych 

objąć w roku przyszłym dwa powiaty: osz 

miański i baranowicki, jako objęte już pra 

cą instruktorki tkactwa i przygotowane do 

tej akcji. Chodzi w tej akcji o produkowanie 

tkanim na codzienne potrzeby wsi w mvśl za 

sady: „Biedma tkaczka wiejska tka dła bogal 

szego mieszkańca wsi”. Akcję tę należy nd 

różniać od akcji Bazarów Przemysłu Ludo 

wego, które obejmują swoją akcją skim, ale 

na potrzeby miasta, wojska i monopoli. 

BITE NIDA AZP OP YZYDZ 

Kobieta — płeć... 
dekaracy!na... 

Gdziekolwiek jest — salonie, tramwaju, 
na ulicy czy w teatrze, pragnie Pani rozia- 

czać wdzięki swej urody chce się podobać, 

pragnie być wtdziana i podziwiana. Jest to 

jakgdyby przyrodzone prawo kobiety. Oskar 

Wilde wyraził to w złośliwym parodoksie: 

„Kobiety... — to płeć dekoracyjna". Rzeczy 

wiście niepodobna sobie wyobrazić życia bez 

tej niezastą.ionej „dekoracji”. Nie też dziw 

nego, że każda Pani nie ustaje w staraniach 

f trosce o swój wygląd. Nietylko strój i ucze 

sanie, ałe twamz Pani, jej cera. kołoryt, n- 

sta, oczy, ręce wymagają odpowiedniej pie 
lęgnacji i zabiegów upiększa jących. w la 

tach ostatnich do arsenałów środków pięk 

ności kobiecej przybył i uzyskał sobie pra 

wo obywatelstwa na cał"m świecie niezastą 

tony przez żaden inny puder z pyłów 5 

"kwiatów FORVIL oraz woda kwiatowa tua 

letowa o naisnbtelnieįszym zapachu 5 kwia   
tów. również Forvil. 

REAR ia iii iai a ik i a 

r reglacją Placu Katedralna 
się do sierpniowej uroczystości Lerionów 
biegał u władz centralnych o przyzna 
nie Wilnu dotacji w wysekości 600000 

złotych. -abiegi te dały wynik pozy- 

Policja w Wilnie otrzymała wiadomość 
z Warszawy o zatrzymaniu niejakiego 
Keplermana oraz osobnika, podającego 
się za hrabiego Rekomickiego, którzy do- 
konali szeregu oszustw na terenie War- 
szawy, Wilna i Łodzi. 

Osobnicy odwiedzali zamożnych Żydów, 
odznaczonych albo zajmujących wyższe 

stanowiska w handlu, przemyśle i zapew- 
niali ich, że są redaktorami wydawnictwa 
pt. „Album Zasłużonych Izraelitów”, coś w 
rodzaju znanego już wydawnictwa „Czy 
wiesz kło to jest” i proponowali każdemu 

Ostatnio zwiększyła się znacznie w 
Vilnie liczba zachorowań na grypę, kióra 
v tym roku przybrała szczególnie złośli- 
+y charakter, powodując poważne kom- 

plikacje sercowe i płucne. 

Pogołowie ratunkowe wzywano w kil- 
ku wypadkach zasłabnięć na 

a * я 7 

Čioink' dia wszyst 
W roku bieżącym Zarząd miasta 

Wilna ustawił na placach publicz 
nych choinki, przybrane różnokoloro 
wymi lampkami elektrycznymi. Cho 
inki ustawiono między in. na placu 
przed dworcem, na placu Katedra|l- 

   

  

  

  

    

grypę.   

tywny. Fundusz Pracv rrzyobiecał wy 

asygnowanie Wiłnu tej sumy w for 

mie bezzwrotnej dotacji. 

„Alim zobiźonych raeliów" 
Afera na terenie Wilna, Warszawy I Łodzi 

| z nich, by. za pewną opłatą zgodził się 
zamieścić w tym wydawnictwie swoją bio- 
grafię naturalnie z fotografią. Ceny wa- 
hały się od 500 do 50 zł w zależności od 
miejsca, które poświęci się danej osobie. 
Naiwnych nie zabrakło. Osobnicy robili 
wcale dobre „Interesy” I byliby Jeszcze 
nadal „robili” Interes, gdyby nie policja, 
która wydrwigroszów aresztowała. Historia 

z wydawnictwem została przez nich zmyś 
lona celem wyłudzenia pieniędzy. Policja 
ustala nazwiska poszkodowanych. (<) 

Grypa szaleje w Wilnie 
28-letnią Andrejewą z zauł. Obozowego 
przewieziono natychmiast do szpitala, 

gdzie po upływie kilku godzin, mimo za- 
biegów lekarza, zmarła. Przyczyną zgonu 
były komplikacje pogrypowe. 

Chorzy na grypę powinni w tym roku 
szczególnie uważać. [5] 

    

a? 

ch na placach Wiina 
nym, Orzeszkowej, «raz na placu im 

Marszałka Piłsudskiego. Również i 
Ubezpieczalnia wileńska na placu 
przy nowowybudowanym gmachu. u- 

stawiła przybraną choinkę. . 

RADIO 
WTOREK, dnia 27 grudnia 1988 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziemaik poraR 

my. 7.36 Muzyka z płyt. 8.00 Progra: ma dzi 

siaj 3.06 Muzyka poranna. 8.50 Estetyka 

życia codziennego” — pogawędkę dla kobiet 

prowadmi Dorota Szwykowska Kraszewska. 

9.00 Przerwa. 11.57 Sypnał ezasu | hejnał. 

1203 Audyeja poładniowa. 13.060 Wiadomoś 
€i z miasta i prowincji. 13.65 Sprawy wiej 

skie: „Wieś sięga po ksiiżkę" — pogadan- 

ln Witełła Necheria Zisleniewskiego. 13.15 

Koneert muzyki leskiej. 14.00 Przerwa. 15 00 

„Mam 13 lat" — powieść dła młodwieży. 15.20 

Małą skrzyneczkę dla dzieci miejskich pro- 

wadzi Cioeia Hala: 15.35 Muzwka obiadowa 

w wsk. Orkiestry Rozełośni Witeński - 1800 

Dziennik »połndmiowy. 16.08 Wiadomości 

gospodarcze. 16.20 Przegtąd aktualności - 

nansowo - gospodarczych. 18%) Pieśń a rie 

mi naszej — fragmenty z kantaty Bolesława 

Demhińskiemo. 1700 Czymnik społeczny V 

Powstania Wiełkonolskimpoexh"nka. 17 10 

„Ojców swoich szłakiem* — amdycja Hera 

ko | mMimevenna. IR 0 Sviwetką snartoweów. 

18.05 Utwory fortepinnowe W. A. Mozarta w 

wsk. W. Trackieco. 1820 ..Zima w lesie" — 

felieton wygł. Włodzimierz Korsak. 18.30 An 

dycja dla robotników. 1990 Koncert rozrvw 

ton 20.00 „Straszny dwvėr“ — opera Stani 

sława Montuszki. Ok. 2052 W przerwie l: 
Dziennik wieczorny i wiadomości sportowe. 

Ok. 21.52 W przerwie I: „Cvkion* — no 

wieść mówiona. Ok. 22.0 W przerwie III: 

Rezerwa programowa. O 22.55 Ostatnie wia 

domości | komnnikały. 2330=7akończenie 

programu. 

ŚRODA, dnia 28 grudnia 1939 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik po- 

ranny. 7.16 Muzyka z płyt. 8.00 Program na 

dzisiaj. 8.05 Muzyka poranna. 8.50 Odcinek 

prozy: „Notariusz z Hawru“ — fragment z 

powieści Jerzego Duhamela. 9.00 Przerwa. 

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audycja 

południowa. 13.00 Wiadomości z miasta i pro 

wincjh. 13.05 Chwilka, Wileńskiego Towarzy. 

stwa Opieki nad Zwierzętami. 13.10 Z muzy 

k. skandynawskiej. 14.00 Przerwa, 15.00 Nasz 

koncert — „Co było pod choinką” — andy 

cja słowno - mmizyczna. 15.30 Muzyka obia 

dowa. 16.00 Dziennik popołudmowy. 1605 

Wiadomości gospodarcze. 16.20 Dom i szko 

ła — gawęda. 16.35 Koncert kamerałny mu- 

zyki polskiej. 17.00 „Pisarze współcześni © 

żołnierzu* (Ankieta Polsk: Zbrojnej). 17.15 

Reportaże z bałetów: Teatr Łazienkowski w 

Pomarafczarni. 18.00 Sport na wsi. 18 05 „Bo 

że Narodzenie" — andycja słowno-muzyczna 

w opr. Napoleona Fantiego. 18 30 Nasz ję- 

zyk — audycja w opr. Dr Tadeusza Pizły. 

1840 Dyskutujemy: „Gramice koleżeństwa”. 

19.00 Koncert rozrywkowy. 20.35 Anvdeie 'в 

formacrine. 21.00 Koncert chopmowskł w 

wyk. Zbigniewa Grzybowskiego. 21.30 „Cvk 

ton" — powieść mówiona. 21.52 Płyty. 22 00 

Teka Wileńska: „Ofiara losu* — monolog 

Fustacheso Nietubvłły. 22.15 Nowe nagrania 

z płyt. 2300 Ostatnie wiadomości į komunė 

katy. 23:05 Zakończenie programu. 

Viadamośri radiowi 
„BOŻE NARODZENIE*. 

Młody utalentowany pianista wileński 

Napoleon Fanti wyspecjalizował się w opra- 

cowywaniu audycyj słowno muzycznych: 

W tygodniu świątecznym usłyszymy audy- 

cję „Boże Narodzenie" w jego opracowaniu 

i wykonaniu (środa, 28 grudnia, godz. 18.05) 

OFIARA LOSU, 

Tym rezem,„Teka Wileńska" zawierać bę 

dzie dowcipny monolog Eustachego Nietuby- 

ły. Środa, 28 grudnia, godz. 22.00. 

RECYTACJE PROZY. 

Zachęcamy do wysłuchama fragmentów 

z ciekawej książki Jerzego Duhamela „Nota 

riusz z Hawru". Środa, 28 grudnia i czwar 

tek, 28 grudnia, godz. 8.50. 

30 i 31 grudnia w ramach „Czytanek wiej 

skich* odczytane będą gawędy Wincentego 

Pola. 

PRAWIE 160 ZAKŁADÓW PRZEMYSŁO- 

WYCH W ŁODZI RADIOFONIZUJE 

SWOICH ROBOTNIKÓW. 

Na terenie Łodzi prowadzona jest spec- 

jalna akcja radiofonizacji robotników przy 

pomocy zbiorowych zakupów przez fabryki 

odbiorników radiowych. Akcja ta, której 

|| patronuje Społeczny Komitet Radiofonizacji 

Kraju rozwija się bardzo pomyślnie, W cią 

gu ostatniego miesiąca przystąpiło do niej 

dalszych 26 zakładów przemysłowych, a to 

skutkiem powodzenia, jakim cieszyła się ta 

akcja na terenie innych fabryk. Podkreślić 

aaležy, że rozszerzenie sję tej akcji na te 

ren 96 fabryk zawdzięczać należy stanowi 

sku robotników, którzy mogąc na terenie 

swej pracy zaopatrzyć się w odbiorniki kry 

ształkowe „Detefon* na raty po 50 gr. ty 

godniowo występują sami do pracodawców 

o zbiorowy zakup odbiorników radiowych. 

Wobec bliskiego już uruchomienia no- 

wej 10-kilowatowej Rozgłośni w Łodzi spo 

dziewać się należy, że wraz z polepszeniem 

odbioru radjowego akcja ta dozna jeszcze   ! wydatniejszego wzmożenia.
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GRUDZIEŃ | Omi Jana Ap. | Ew. 

27 Jutro: Młodz'anków M. M. 

Wschód słostca — q. 7 m. 43 

o Zachód słońca — q, 2 m. 52 

opos:rze enia Zakładu Meteorologii US3 
Wilnie 41  23.XIL 1938 r. 

Cišnienie 765 

Temperatura średnia — 10 

Temperatura najwyższa — 9 

Temperatura najniższa — 11 

Opad: 6,2 

Wiatr: ctsza 

: Tendencja: bez zmian 

Uwagi: pochmurno, śnieg 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące 
apłeki: Nałęcza (Jagielloństka 1); S-ów 
Augusłowskiego (Kijowska 2); Romeskie- 

go i Żełańca (Wileńska 8); Frumkinów 
(Niemiecka 23) Rostowskiego (Kalwa- 
Tyjska 31). 

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

MIEJSKA. 

— Zmiany na rynkach wiłeńskich. — 
Magistrat przed kilku dniami powołał 

specjalną komisję do uregulowania spra- 
wy rynków wileńskich. Komisja ta opra- 

cowała już projekt zmian. Rynek Drzewny 

przy ul. Zawalnej zostanie całkowicie zlik 
widowany, rynki Antokolski i Zwierzyniec 
ki mają być rozszerzone, rynek Nowo- 
gródzki ma być przesunięty o 400 mir w 
kierunku posesji Huwaldowej. Rynek Ki- 

jóowski ma zmienić zasadniczo swój cha- 
rakter. Na rynku tym dopuszczany będzie 
tylko handel owocami oraz artykułami 
związanymi z chłodnia, która obecnie tam 
się buduje. Rynek Łukiski ma pozosłać 

na dawnym miejscu ź tym, że REŻ 
będzie rozszerzony. 

Miejsce na handel kia nie zo- 
yłało jeszcze wyznaczone. 

— Bezrobocie w Wilnie wzrasta. — 
Ubiegły tydzień przyniósł dalsze zwięk- 

szenie się bezrobocia na terenie Wilna. 
W. stosunku do tygodnia poprzedniego 
liczba bezrobotnych zwiększyła się o prze 
szło 50 osób. Wiłno liczy obecnie ponad 
5000 bezrobotnych, w tym sporą ilość pra 
gowników umysłowych. 

RÓŻNE. 
— Korpus otieerski i podoficerski Kowień 

skiego Pułku Strzelców wpłacił zamiast ży- 

czeń świątecznych kwotę 115 zł do dyspozy 

cji Koła Rodziny Wojskowej z przeznacze- 

niem na gwiazdkę dla dzieci bezrobotnych. 

— Zrzeszenie Wierzycieli Masy Upadłoś 

ciowej Domu Bankowego T. BUnimowicz w 

Wilnie, mające siedzibę swoją w Wilnie przy 

ulicy Wielkiej 44 m. 5, podaje do wiadomoś 
ci osób zainteresowanych, że Radcą Praw- 

nym Zrzeszenia jest adwokat Adolf Powir- 

skier, mający swoją kancelarię w Wilnie przy 

ulicy Wielkiej 18/2. Co do kwestii, zwtąza- 

nych ze zgłaszaniem wierzytelności do p. Sę 

dziego Komisarza Masy Upadłościowej, nastą 

pi osobne powiadomienie. 

— KUrs gotowania dla pomocnic domo- 

wych, zorganizowany zostanie staraniem 

Pol. Kat. T-wa Opieki nad dziewczętami i 

trwać będzie dwa miesiące, w którym to 

czasie dzięwczęta zdołają dostatecznie opa- 

nować wiadomości z dziedziny kulinarnej i 

porządków domowych. Początek zajęć 10 

stycznia 1939 r. Pierwszeństwo mają ko- 

biety bezrobotne. Pożądanym jest aby kan 

dydatki miały ukończoną szkołę powszech- 

ną. Bliższych informacyj udziela Biuro Po- 

średnictwa Pracy dla Kobiet Pol. Kat. T-wa 

Opieki nad dziewczętami. ul. Gimnazjalna 4, 

w godzinach od 10 do 3. 

= 

WOŁYŃSKA 
— „Dni Słowackiego”. W związku z 

przypadającą w roku przszłym 130 rocz- 
nicą urodzin oraz 90 rocznicą zgonu »oe- 

fy, komisja programowa komiłełu uczcze- 
nia pamięci Juliusza Słowackiego w Krze. 
mieńcu opracowała program projectowa- 
nych we wrześniu 1939 r. w Krzemieńcu 
„Dni Słowackięgo” oraz szeregu innych 
imprez artystycznych. Planowane jest m. 
In. urządzenie wystawy malarzy krzemie- 

  

  

„KURJER” (4672) 

szyty, Teczki wszelkiego 
rowe i kancelarvine 

niackich pod nezwą „Pojzaż krzemieniec- 
ki“ oraz na femafy, związane ze Stowac- 
kim, urządzenie wystawy fołografiki „Krze 
mieniec — miasto Słowackiego” i powłó 
rzenie jej we wrześniu 1939 r. z udziałem 
ozone wybitnych fotogratėw pol- 

skich, wreszcie zorganizowanie w tvmże 
czasie wysławy „Ziemia krzemieniecka w 
malarstwie” z udziałem szeregu malarzy 

z poza Krzemieńca. Młodzież licealna, MAF 
Teatr Wołyński i Reduta wystawią kilka 
dramałów Słowackiego. 

WILEJSKA 
— Miły dar. Sierżant Józef Kozłowski za 

mieszkały r Bryckacu pów, wilejskiego, ofia 

rował szkole jednokłasowej w Nowej - Hu- 

cie (gmina Ilia) trzylampowy odbiornik ra- 

diowy, typu „Marconi*. 

° — W trosee o ryby Willi. Zarząd Koła 

Rybackiego w Wilejce zwrocił się do staro 

stów witejskiego, mołodeczańskiego, oszmiań 

skiego | wileńsko-trockiego z prośhą o wy 

danie zakazu ludności powiatów na mocze 

nie lnu i konopi w publicznych wodach ot 

wartych. 

Moczenie Inu i konopi powoduje szkndh 

we zanieczyszczenie wód, co w skutkach po 

ciąga zatrucie ryb (a zwłaszcza młniego na 

rybku). A. J. 

Hurtowy Skład +rasieru i 

  

(MNĄ | Drmszu — 

Kino-Teatr Pa raz perw > w 

Nowogródzka 8 

Chrześcimńskie kino 

STYŁ'ETFA 

-— Koło P. В. K. Założone 

22 października rb. w Stołpcach Koło Pol 
skiego Białego Krzyża liczy obecnie 85 
członków. Koło zamierza w najbliższym 

czasie zaangażować świelliczarkę do świet 
licy żołnierskiej w: Batalionie KOP Słołp- 
ce oraz rozpocząć inne formy pracy oś- 
wiałowej wśród żołnierzy KOP na terenie 
powiału. 

Na czełe rokordowei obsady: 
Początki seansów o godz, 4-ej, w 

OGNISKO | 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

Dziś. Arcywesoly program świąteczny! 

ŚWIATOWID [ Szczęśliwa trzynastka 

Swiąteczny program I 
Arcydzieło w1 dłośnei powieści T, Dotani Mostow'czą p, t. 

2 NA 4 EH © FR 
W rol. gł: Junosza-Stępowski, Barszczewska, Zacharewicz, Uwiklinska, węgrzyn i inni 

  

Księgi buchalteryjne, Teki rozdzielcze, Skoro- 

rodzaju i inne artykuły biu- 

na nowy 1939 rok 

„Papier Snólka Akcylna* 
M-teriałów Piśmiensvch 

POLECA: | 

Wilno, Zawałna 13, tel. 501. 

  

Ostatni dzień Początek o godz 2 ej. 

PAWEŁ 
i GAWEŁ 

— Beda, (rosso = 22 | jn. 
jekny natprogiam kolorawy p t. „WESOŁA GWIAZOKA“ 

  

MUZA „ULTIMATUM“ 
Piękny kolorowy nadpiogram. 

Wsnaniała polska komedia ESY CZ, 

Grossówna | Sielański 
niedziele « święta od qodz. 1-ej 

Chluba polskiej kinematoarafil 

Poz seans. o 4-ej, w niedz. i św. o Żej. 
  

— Rozbudowa miasta. Nieświeski Za- 
rząd Miejski opracowuje szeroko zakreš- 
lony plan rozbudowy miasta wzdłuż uł. 
Marsz, Edwarda Śmigłegó-Rydza, w kie- 
runku na trakt, wiodący do Znowia. Przy- 
ległe tereny będą dzielone na działki, 
które mniej zamożni mieszkańcy będa mo 
gli nabywać pod budowę po przystęp- 

KINO 

Rodziny Kole!owei 

Wiwulskiego 2 

Nadprogram: DODATKI. 

Swiąteczny proaram. Pierwsza aktorka świaa Bette Davis oraz 
Humphrey Bogart w filmie o niezwy le śmiałym ujęciu p. t. 

ZNICZ FORTANCERKI 
Milionowa armia kobiet poza nawiasem życia! 

Początek codz. o a. 4. w swieta o g. 2 рр 
  

nych cenach. Jedyną przeszkodą w reali- 
zacji zamierzeń Zarządu Miasta jest. teren 

bursy żeńskiej, stanowiący własność Skar 

bu Państwa, ale M, WR'i OP wyraziło już 

zgodę na m" części posiadanego 
ank: 

Z BERBRE 

8480888833268 

Popleraieis Przemys! Krajowy' 

66600606666€66   
  

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

cniazteczek — poleca 

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

  

    

Wkrótce wielki film erotyczny 

KRZYWDZONA“ 
poprzedni tytuł „ŻĄDZA: 

  

      

  

Dziś o godz. 1 i 2.20 MICKEY MOUSE i rodzeństwo zapraszają 
swoich wielbicieli na specjalny program. Ceny zn żone od 25 ar RELIOS | 
Od godz. 4ej Freaemciszka GAAL 

„MIODOWY M:'ESIĄC" 
Nadprogram: Kolorowa atrakcja I aktuaiia 

Kino BRARS | 

  

Dramat czystych serc w walce o szczęście. Perła prod. polskie 

ROZ 
wa powieści Heleny Mniszek. 

W rol. gl: Wysocka, Benita, Cwiklińska, Zacharewicz, Samborski i inni 

Nadororram: Balka kotorowa „„ A Ji Baba i 22 PROW"   

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAAASAMAAAAAAAAMAAS 

LEKARZE 
'утттуЧут 

"DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

„, Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

      

DOKTOR MED. 
Zygmuni Kudrewicz 

choroby wenery zne, skórne moczopłciowe 

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

  

DOKTÓT 

zZeldewicz 
Ghoroby skórne, wensrvczne, syfilis, narzą 
dów moczowych od zndz. 7 ! 1 5—8 w. 

DOKTOR 

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

Wileńska Nr 28 m. 3. tel. 277. 
  

DOKTÓR 

A. Libo. 
Choroby nosa, uszu i gardła 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ 

na ul. Mała Pohulanka 3, tel. 5-99. 

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

  

DR. MEDYCYNY 

A.Cvmbier 
Choroby weneryczne, syfilis, skórne 

1 moczopłciowe 
ul. Miekiewieza 12 (róg Tatarskiej), tel. 15.64 

Przyjmuje od godz. 8—2 i 5—8. 

""BARANOWICKIE 
'VYVYYYVYVYYVYY 

FIRMA RÓŻNOWSKI i KARAŚ, Barano- 

wicze, Nowogrėdzka +, tel. 141. Poleca naj 

lepszy prezent” na gwiazdkę, radioodbiornik 

„Echo”, względnie „Elektrit". 

  

    
  

POZNAŃSKI DOK GALANTERII, Bara- 
nowicze, Szeptyckiego 31, tel. 248. Praktycz- 

ne podarki gwiazdkowe.   0 к gwiazdkowy. "| | 

і 

= 

TEATR I MUZYKĄ 
TEATR MUZYCZNY „LUTNIA”. 

— Występy Kulezyckiej. Dziś grana bę: 

dzie w dałszym ciągu operetka kameralna 

Laaga „Krół na jedną noc”. 

— Występy Denbowskiego. We środę I 

czwartek — występy K. Dembowskiego w 

operetkach „Wiktoria i jej huzar" oraz „Bal 

w Savojų“. 

D0:Ziran iemaw'a'ą 
W wieczór wigilijny znaleziłoao dwoje 

porzucony th dzieci, dziewczynki w wieku 14 

17 dni — w kłatce schodowej domu Nr 12a 

przy ul. Kopanica, oraz w bramie domu 

Nr 21 przy ul. Sukocz. 

Sałesął lnk 
W Wigilię Bożego Narodzenia z powodu 

'adssiernego napalenia w piecyku wj buchł 

pożar w kiosku tytoniowym Józefy Ulewi- 

czowej (Popławska 14), znajdujący: się 5 
wylotu ul. Św. Anny tuż przy moście przez 2 

Wilenkę. Ki=-  s=łenał 

ER 
Zamiast ż nyc noworo4 

nych zł 3 (trzy zł) usdesłół P- ae Wła 

dysław Luzo — Święciany Wil. 

m AELNS7 Ei | 

J.KARLIN 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 605 

OGŁOSZENIA 
DO WSZYSTKICH PISM 
DOGODNE WARUNKI 

  

    
      CIWREUMATYCZNY 

OS O) BN“ 

„A 
Koa 

' 

AKUSZERKI 
ууИ 

AKUSZENKA 

Maria Laknerowa 

przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecź 

— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—? róg uk 
BR Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

Smialowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny. odmładzanie | 

cery, usuwanie zmarszczek, wągrów. pie” 

gów, brodawek. łupieżu. usuwanie tłuszczu 

z bioder i brzucha, kremy odmł lzające 

wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy”. 

stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1. 

  

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy i elektryzacja UI. Grodź* 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, AAAAAAAAAAAAAAAAAAB 

Handel i Przemysł 
TYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYVYTYYYYTYTTYY 

WILEŃSKA SPÓŁKA ODZIEŻOWA 

firma chrześcijańska 
Wiino, Wielka 30, tel. 29-05 

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

  
   

   
   

    

Na gwiazdkę: SUKNIE, GARSONKI, bla 
zeczki, szlafroczki, spódniczki, pidźamy. = 

W. NOWICKI, Wilno, Wielka 30, tel, 30-08- 
Rabat gwiazdkowy. A 

S 

WYTWORNA BIELIZNA, GALANTERIA" 
trykotaże, wyroby wełn. W. Nowieki, Wilna 
Wielka 30, tel. 30 08. Gotówkowy 

  

REDAKTORZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Maria Aleksandrowiczowa — wiadomości z Wołynia; Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Wiodzimierž 
Hołubowicz — sprawozdania sądowe i reportaż „specjalnego wysłannika”; Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze i polityczne (depeszowe i telef.); Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p.t. „Ze świata kobiecego" 
Kazimierz Leczycki — przegląd prasy; Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — 

Swianiewicz — kronika wileńska; Józef Święcicki — artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze. 
sport; Helena Romer — a książek; Eugeniusž | 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 
Konto P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 1, Wilno | 

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

tel 99—czynna 0d godz. 9.30—15.30 

Centrala. 

Administracja: 

Drukarnia: tel. 3-40. o SE” nie zwraca. 

  

kairio „Kurjer Wiledski“ Sp. z 0. 8, 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do. 

domu w kraju —3 zi. za grani- 

cą 6 zł., z odbiorem w admini- 

stracji zł. 2.50. na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie nie ma urzędu. 

EE ani agencji zł. 2.50 

Oddziały: Nowegródek, Bazyliańska 35, tel. 169: 
Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 
Wileńska 42, tel. 96; Brześć n/B.. ul. Pierac- 
kiego 19, tel. 224; Pińsk. Dominikańska 40. 

Przedstawiciełstwa:; Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Stołpce, EC, Wołożyn, Wilejka, Grod- 
no — 3 Maja 6,, Suwałki — Emili Plater 44, 
Równe—3 e 13, S 971 

Druk, >Zoicz”, Wilno, ul, Risk, B: žando 4, tel, 3-40 

  

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekste 
30 gi. drobne 10 gr za wyraz, Najimniesze ogłoszenie drobne as za 10 siėw. WyraZ 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „dro 
Przydział ogłoszeń'do odpowiednich rubryk zaležny jest tylko od Adnatnistracji. K 
redakc. I koinunikaty 60 gi za wiersz įednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za og: 

h* nie pržyjmūjemį 
łosze” 

nia cyfrowe tabelaryczne 500%, Układ ogłoszeń w tekście 5-iamowy, za tekstem 10-łamo 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrz 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

nia są przyjmowane w godz, 9,30 — 

tłocz, u E. Kotlarewskiego, Wileńska Ż4 

Ogłosze* 
16.30 i 17 — 20, 

 


