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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

  

BilanselKardynał Kakowski 

roku 1938 
В Nikt nie zaprzeczy, že rok, ktėry 

się dziś kończy, był zwłaszcza dla po 
lityków bardzo interesujący. 

Jedno państwo znikło całkowicie 
t map Europy (Austria). Powstały, lub 
prawie powstały dwa państwa Słowa 
cja i Ruś Zakarpacka. 

Niezależnie od tego zmieniły się 
granice 4 państw środkowo-europejs- 
kich: 

Polski (Śląsk Zaołziański), Niemiec 
(Sudety i Austria), Węgier i Czecho- 
słowacji. 

Uległy zmianom konstelacje mię- 
dzynarodowe: nastąpiły zbliżenia: pol 
sko-litewskie, czesko-niemieckie, pol 
sko-sowieckie. 

Nie skończyła się, wbrew przewi- 
dywaniom, wojna hiszpańska, 

Zaktualizowały się zagadnienia: 
ukraińskie, kłajpedzkie, kolonij w A 
fryce dla Włoch i sprawa emigracji 
żydowskiej. 

Na Dalekim Wschodzie przy akom 
paniamencie armat dokonują się bez 
przerwy wielkie przeobrażenia w świe 

cie rasy żółtej. We Francji nareszcie 
znalazł się premier, który ma ochotę 
rządzić. 

W Polsce zmieniły się Izby U'sta- 
wodawcze i wiele innych rzeczy się 
zmieniło. 

Dla naszych Czytelników byłoby 
tczywiś'e najbardziej interesujące 
podsumowanie wydarzeń w kraju i 
za granicą z punktu widzenia intere- 
sów Polski. 

Zanim to uczynimy zgodnie z na 
szym przekonaniem przytaczamy dwa 
wynurzenia sojusznicze na ten temat: 

„TEMPS* JEST PESYMISTĄ. 
PARYŻ. (Paf.) „Temps” w artykule wstę 

pnym, podsumowując bilans kończącego 
się roku, stwierdza załamanie się całego 
systemu równowagi politycznej w Europie, 
stworzonej po wojnie światowej i oświad- 
cza, że konieczne jest z nałury rzeczy 
przystosowanie się do nowej syłuacji i 
rozpoczęcie nowej polityki, któraby zmie 
rzała do odnalezienia niezbędnych wa- 
runków dla utworzenia nowej równowagi. 
Po wyrzeczeniu się doktryny bezpieczeń- 
stwa zbiorowego, na której opierał się 
cały system Ligi Narodów, nie ma dotych 
czas metody, która mogłaby w obecnym 
słanie rzeczy na świecie zabezpieczyć 
choćby w pewnej mierze konsolidację 
pokoju. 

OPTYMISTYCZNE HOROSKOPY 
CHAMBERLAINA. 

LONDYN. (Pat.) Premier Chamberlain 
opublikował na tamach misięcznika „Ho- 
me and Empire" artykuł noworoczny, w 
którym pisze, iż doświadczenia i niepo- 
koje roku ubiegłego zostały zrównowa- 
żone przez korzyści. 

Czyniąc aluzję w sprawie dozbrojenia, 
premier oświadcza: „Nasza siła zbrojna 
pozwala nam zakomunikować podczas ob- 
rad międzynarodowych, że poszukując 
przyjaźni ze wszystkimi narodami, traktu- 
jemy je w duchu sprawiedliwości i roz- 
sądku, lecz nigdy nie poczynimy ustępstw 
wymuszonych siłą”. 

Po zreferowaniu wydarzeń гоки 1738, 
premier Chamberlain zaznacza, iż pom'mo 
trudności i rozczarowań można odnoło- 
wać sukcesy, które słanowią nie tylko za- 
chętę do ponowienia wysiłków dyploma- 
cji brytyjskiej, lecz same przez się stano- 
wią poważny wkład w dzieło polepsze- 
nia stosunków międzynarodowych. 

Wspominając o układach  angielsko- 
włoskich oraz deklaracjach angielsco-nie- 
mieckiej i niemiecko-francuskiej, premier 
Chamberlain konkluduje, iż odchodz. 
tok nie daje podstaw do pesymizmu. 

Jak z tego widać partnerzy z oceną 
odchodzącego roku pośpieszyli się, a- 
le poglądów nie uzgodnili. Jednolity 
pogląd optymistyczny chyba nie uzew 
nętrzni się nigdzie poza państwarzi 
całkowicie totalnymi: Niemcami i Wło 
chami, i co jest już wręcz komiczne, 
niewątpliwie i Rosją. P. Lem. 

   

  

   

        

   

      

   

    

   

        

   

    

   

  

   
   

    
   
    

    

   

    
   
    

    

   

   
    

   

  

   

  

   

    

    

  

   

   

  

   

    

  

WARSZAWA (Pat). Wezoraj o g. 
21,15 zmarł Ś. p. kardynał Aleksander 
Kakowski, arcybiskup metropolita 
warszawski. 

Przy łożu umierającego była obe 
ena kapituła metropolitalna oraz naj 
bliższe otoczenie zmarłego kardyna. 
ła. 

Ś.P. ALEKSANDER KARDYNAŁ KAKOW- 
SKI, arcybiskup, metropolita warszawskź, 
prymas Królestwa Polskiego, regent zmart- 
wychwstającej Polski, doktór świętej teolo- 
gu i prawa, urodził się dn. 5 lutego 1862 r. 
w Dębinach, powiatu przasnyskiego w rodzi 
nie szlacheckiej z Franciszka i Pauliny z Os 
sowskich. Po ukończeniu szkoły średniej w 
Warszawie w roku 1878 wstąpił do warszaw 
skiego seminarium duchownego. Po czterech 
latach wysłany został na dalsze studia teolo 
giczne do akademii duchownej w Petersbur 
8u, a następnie do Uniwersytetu Gregoriańs 
kiego w Rzymie, gdzie ukończył wydział pra 
wny. 

Po powrocie do kraju otrzymał święce- 
nia kapłańskie dnia 30 maja 1886 r. i zosta) 
mianowany wikariuszem przy parafii św. 
Andrzeja w Warszawie oraz obrońcą sakre 
mentu małżeństwa i prokuratorem w sądzie 
arcybiskupim. W r. 1887 ks, Kakowski powo 
łany został na profesora seminarium ducho 
wnego w Warszawie, gdzie wykładał praw. 
kanoniczne, homiletykę, teologię pasterską * 
literaturę połską. W г. 1898 objął stanowis 
ko rektora tegoż seminarium, a w r. 1901 zo 
slał mianowany kanonikiem gremialnym ka 
p'tuły metropolitalnej warszawskiej. W r. 
1910 nastąpiła nominacja ks. kanonika Kakc 

wskiego na rektora rzymskokatolickiej aka- 
demii duchownej w Petersburgu, najwyższej 
uczelni katolickiej w imperium rosyjskim. 

Po zgonie 6. p. arcybiskupa Wincentego 
Popiela, papież Pius 10 mianował w 1913 r 
ks. rektora Kakowskiego arcyb'skupem me- 
tiopolitą warszawskim, Konsekracja odbyła 
się 22 czerwca 1913 r. w Petersburgu, w koś 
ciele św. Katarzyny a dn. 4 września tegoż 
roku nowy arcypasterz odbył uroczysty in 
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Zaczęło się od kotów perskich skończyło się na,,, 

  

mie Żyje 
gres do swej archikatedry. Podczas wojny 

światowej za okupacji niemieckiej w r. 1917 

ks. arcybiskup Kakowski został członkiem 

Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego i ten 

cdpowiedziałny urząd, wraz z dwoma inny 
mi członkami Rady Regencyjnej, gdy wybi- 

ła godzina odzyskania niepodległości — zło 
żył w listopadzie 1918 r. w ręce Józefa Pił- 
sudskiego. Dnia 28 października 1918 r. ks. 
arcybiskup Kakowski udziehł w Warszawie 
sakry biskupiej ówczesnemu nuncjuszowi a- 
postolskiemu w Polsce mgr. Achitllesowi Rat 
tiemu, dzisiejszemu ojcu św. Piusowi 11. 

Dnia 14 grudnia 1919 r. ojciec św. Bene- 

dykt 15 mianował ks. arcybiskupa Kakows 

kiego kardynałem prezbitorem tytułu św. Au 

gustyna. Zmarły dostojnik Kościoła posiadal 

najwyższe odznaczenia polskie: wielkie wstę 

gi Orła Białego i Polonia Kestituta i innych. 

Był kancierzem kapituły pierwszego z tych 

orderów. W r. 1936 4. p. kardynał Kakowski 
obchodził pięódziesięciolecie swego kapłańst 

wa, a w roku bieżącym dwudziestopięciole 

swej sakry biskupiej.   

  

W sprawie Džibuti 
Francja pójdzie na ustępstwa ? 

BERLIN. (Pat.) Opinia niemiecka żywo Interesując się zbiżającą się wizytą 
Chamberlaina w Rzymie, pochwyciła z zadowoleniem nadeszłe z Paryża wiado- 
mości, według których Francja odrzuca pośrednictwo Anglil w obecnym konilikcie 
francusko-włoskim. 

Zdaniem korespondenta londyńskiego „Essener National Ztg.”, podczas pobytu 
Chamberlaina w Rzymie poruszone będzie jednak zagadnienie stosunków francusko- 
włoskich. 

Francja podobno gotowa jest do pewnych ustępstw w sprawie Dżibuti I So- 
таШ, pragnie jednak dojšė do ewentualnego porozumienia z Wiochami w bezpo- 
średnich dwustronnych rokowanłach z Rzymem. 

Hajermamicza śmierć 
wybitnego działacza niemieckiego 

w Ki įpedzie 
RYGA. (Pat.] Prasa ryska donosi z Kłajpedy, że przedwczoraj wieczorem na 

miejscowym cmentarzu dozorcy znaleźli zwłoki młodego człowieka, obok którego 
leżał rewolwer. 

Okazało się, że jest to wybitny działacz natodowo-socjalistycznej organizacji 
kłajpedzkiej Klus. Władze prowadzą energiczne śledztwo, celem wyjaśnienia czy 

zachodzi tu wypadek morderstwa czy też samobójstwa, 
TY WNPEEERYRZCETETOOWET ZET TREDZUDIA 

 „Žurdizili sie...“ 
Po €9 latach przestał istnieć orran katolików niem eckich 

BERLIN (Pat). Wczoraj wleczo- | kontynuować swą działalność w no- | do 5 osób, nie mniej zespół redakeyj 
rem po 69 latach istnienia ukazał sie | wym roku. To też ostateczna decyzja 
po raz ostatni organ b. stronnictwa | zwinięcia pisma zaskoczyła Fiedakcję 
centrowego į niemieckich kół katolie 
kich „Germania“. 

Ongiś tak wpływowy organ wal 
czył w ostatnich ezasach z wielkimi 

Zespół redakcyjny stwierdza, iż-łu j trudnościami, Skład personelu redak- 
dził się wciąż jeszeze, że będzi 
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KOWNO. [Pat] Rada Ministrów na 
wniosek gubernatora Galliusa postanowiła 
rozwiązać w kraju kłajpedzkim policję 
bezpieczeństwa. 

ie mógł 

  

cyjnego pisma skurczył się ostatnio 
     
       

cja autonomiczna oraz policja bezpieczeń 
stwa — organ rządu cenfralnego. Rozwią 
zania policji bezpieczeństwa domagali się 
już oddawna Niemcy kłajpedzcy. Dyrekto 

Jak wladomo, w kraju kłajepdzkim funk- | rlat wydał ostatnio nawet ze swej strony 
cjonowały dotychczas dwie policje: poll. ' okólnik na mocy którego funkcjonariuszy 
EWOOROOSPONEJEŻE V 
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wobec Polakėw 

w Morawskiej Ostrawie 
MOR OSTRAWA. (Paf.] Wczoraj w 

godzinach wieczornych nieznani spracy 
rzucili granat ręczny do Domu Polskiego 
w Morawskiej Ostrawie. Granat, eksplodu- 
Jąc, zdemolował okno | wnętrze jednej 
z klas. Jeden z przechodniów został ran- 
ny. Dochodzenie policyjne nle dało do- 
tychczas wyników. 

W budynku Domu Polskiego mieści się 
polska szkoła ludowa, biura polskich or- 
ganizacyj I sala teatralna, w której z regu 
ły odbywają się wszelkie polskie Imprezy. 
MOR. OSTRAWA. [Pat.) W dniu przed- 

  

  

wczorajszym do restauracji polskiej Fran- 
ciszka Tebiczyka w godzinach wieczor- 
nych wpadło 9 młodych osobników, uz- 
brojonych w „bykowce” i bez widocz- 
nego powodu wszczęło bójkę z przeby- 
wającymi na sall gośćmi. 

Pobito dotkliwie | poraniono właści- 
clela restauracji Polaka, Tobiczyka, kelne- 
ra I płatniczego oraz kliku gości narodo- 
wości polskiej. 

8 ciężej ranionych osób pogotowie od- 
wiozło do szpitala miejskiego. Napastnicy 
zdołali zbiec.   

ny stwierdza z całym naciskiem, że 
zawiesza swoją działalność nie na sku 
tek rezygnacji redakcji z dałszej wał 
ki o pismo, albo z braku czytelników, 
lecz z powodów zewnętrznych, nieza 
leżnych od redakcji. 

pmtów w Nłajpodde 
litewska ftada Ministrów 

policji bezpieczeństwa miano uważać je- 
dynie za osoby prywatne. 

Inna uchwała, przyjęta również na 
radzie ministrów, postanawia, że do urzę. 
dów rządu centralnego w kraju klajpedz- 
kim mają być przyjmowani przede wszyst 
kim mieszkańcy obszaru kłajpedzkiego, 

Uchwała ta wiąże się z nową polityką 
rządu litewskiego, której jedną z cech 
jest wc'ąganie do pracy sił miejscowych, 
znających specyficzne warunki terenu. 
Pierwszym krokiem było fu mianowanie 
znanego litewskiego działacza kłajpedz- 
klego Galliusa gubernatorem kłajpedz- 
kim. 

Uchwała Rady Ministrów podkreśla 
również 'konieczność ściślejszego stosowa 
nia zasady dwujęzyczności w urzędach 
rządu centralnego w kraju kłajpedzkim, 
przypominając, że zasadę tę powinny prze 
strzegać również urzędy autonomiczne. 

Na zasadzie uchwały Rady Ministrów 
wprowadzono m. in. niemiecki iekst do 
wydawanych przez dyrektoriat paszpor- 

tów zagranicznych. ё 

SOA 

zerwaniu stosunków Francji z Iranem 
LONDYN. (Pat.] Agencja Reutera donosi z Teheranu, że Iran zerwał stosunki 

dyplomatyczne z Francją. 

PARYŻ. (Pat.] Agencja Havasa komunikuje, Iż francuskie czynniki miarodajne 
potwierdzają fakt, iż Iran powziął Inicjatywę zerwnia stosunków dyplomatycznych 
z Francją. 

Decyzja ta została zakomunikowana za pośrednictwem posła francuskiego 

w Teheranie. Poseł Iranu w Paryżu udzielił wyjaśnień w sprawie powodów tej 

decyzji. jak donoszą, powodem tym była złoślia gra słów w pewnym piśmie humo- 

rystycznym, którą uznano w Teheranie za obrazę cesaza Iranu. 

! PARYŻ. (Pal.] Ministerstwo spraw zagranleznych oglosito w związku z zerwa 
niem stosunków dyplomatycznych z Iranem, następujący komunikat: Ogłoszenie 
w dniu 2 grudnła br. w dziennikach „Pet't Parisien“ I „Excelsior“ sprawozdania 
z wystawy kotów perskich oraz pewna gra słów użytych przez Jedno z pism humo- 
rystycznych, wywołały w Iranie gwałtowną kampanię prasową przeciwko Francji. 

Poseł francuski w Teheranie otrzymał Instrukcję udzielenia władzom Irańskim 
wyjaśnień, mogących zapobiec nieporozumieniu, które opublikowanie tych arty. 
kułów wywołało w irańskich kołach dworskich. Rząd Iranu zdecydował się nie 
mniej jednak nagle w dniu 28 grudnia zerwać stosunki dyplomatyczne z rządem 
francusa



Francuski komitat 
dia soraw urh dźców 

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa ko- 
munikuje, iż na mocy decyzji minist 
ra spraw zagranicznych, powołano do 

życia komitet, mający na celu ułatwie 
nie rozwiązania niektórych zagad- 
nień związanych ze sprawą uchodž- 
ców bez różnicy narodowości i wyz- 
nania Na czele komitetu stanął mini- 
ster spraw zagranicznych Bonnet. 

W skład komiłetu wchodzą: prze 
wodniczący komisyj spraw zagranicz 
nch Izby deputowanych i Senatu, ar- 
cybiskup Paryża, prezydent francn- 
skiej federacji protestanckiej, wielki 
rabin Paryża i inni. 

M>ski gaznwa 
dla ludności cywilnej Łotwy 

RYGA. (Pał.) Minister spraw wojsko- 
wych wydał zarządzenie o zaopałrzeniu 
ludności cywilnej Łotwy w maski gazowe. 
Maski te wyrabiane są w kraju i wkrótce 
pierwsza półmilionowa parlia będzie go- 
łowa. 

Maski obowiązani będą posiadać 
wszyscy urzędnicy I funkcjonariusze pań- 
stwowi, a ponadło łokalne komiłety ob- 
rony przeciwgazowej winny dostarczać je 
swoim członkom, 

Tajemnicze zag nęcia 
dzieci i młodzieży w Eaincie 

KAIR .(Pat.] Władze egipskie zwróciły 
uwagę na bardzo wysoką ilość zaginło- 
nych bez wieści w Kalrze. W rubryce tej 
na listach policyjnych figurowało w grud. 
niu po 14 nazwisk dziennie, przeważnie 
dzieci od 3 do 9 lat oraz chłopców i dzie 
wcząt w wieku 12—17 lat. 

Japończycy 

nURJER". 14676). 

aresztowali 
angieiskiego kapitana I 2 oficerów 
TOKIO. (Pat.) Agencja Domei donosi: 

Japońska policja morska aresztowała bry- 
tyjskiego kapitana marynarki, 2 oflcerów 
oraz 43 chińskich członków załogi statku 
brytyjskiego „Hannah Molier", nałeżące- 
go do towarzystwa okrętowego Moller w 
Szanghaju. 

Statek wszedł na teryloalne wody 
Japońskie w pobliżu Szłogama na wschod 
nim wybrzeżu Honkhaide I zawinął do 
portu, do kłórego wejście statkom cudzo- 
ziemskim jest zakazane. 

Nazwa porłu nie jest w komunikacie 
wymieniona. Kapitan statku oświadczył, 
Iż został na pełnym morzu zaskoczony 

przez burzę, skułklem czego zmuszony 
był do szukania schronienia w najbliższym 
porcie. 

TOKIO. (Pai.j Agancja Domei donosi: 
Władze japońskie uwięziły dwóch brytyj- 
skich żołnierzy, którzy przedarli się w 
pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 
przez łańcuch japońskich posterunków po 
licyjnych w Tiensinie, obrazili słownie oil- 
cerów japońskich oraz znieważyli czynnie 
jednego cywilnego Japończyka. Perrak- 
łacje między władzami |apońskimi I bry- 
tyjskimi w sprawie wypuszczenia zatrzy- 
manych trwają. 

Pożar ugaszony... piwem 
WIEDEŃ. [Pai.) W sposób bardzo ko- | Mianowicie wskutek zupełnego zamarz 

nięcia wodociągów musiał zarząd browa- 

  

Najlepszym naszym przyjacielem —. 
jest 

K.K O. © ® e (Wilna 

AD. MICKIEWICZA 11 

płaci od wkładów wysokie procenty, 
udziela klijentom swym taniego kredytu. 
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Dziś przemówienie radiowe 
wojewody wileńskiego 
W dn. 31 bm. o godz. 18 wojewoda 

wileński Ludwik Bociański przed mikro- 

Zwzły węgla zasypały 
2 górników 

CHORZÓW. (Pat.] Wczoraj o godz. 5 
nad ranem w jednym z szybów kopalni szłowny uratował wczoraj jeden z wiel- | 

kich browarów Austrii górnej swoje bu- j|ru zużyć do gaszenia ognia cały zapas 
dynki od zupełnego zniszczenia ich przez piwa. 

  

    

        

   

Nia Świeta 
PIWA 1 LEMON:ADY | 

BROWARU 3 
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Parę miesiecy czatowały 
okręty gen. Franco na statek rządowy remontowany w Gibraltarze 

LONDYN (Pat). Dnia 27 sierpnia 
rządowy kontrtorpedowiec hiszpańs 

ki „Jose Luiz Diez* był w cieśninie 
Gibraltarskiej zaatakowany przez krą 
żłownik floty gen. Franco „Canarias“ 
4 odniósł poważne uszkodzenia. „Jose 

   
  

    

    

  

   

PECJALNY 
SYSTEM. 
BLOKÓW 
KASOWYCH 

  

  

  

WKŁADY 
od 1 zł do 100.008 zł 

od osób prywatnych, firm lub od instytucyj — goeszeyjrmuje 

Chrześcijański Bank Spółdzielczy 
ma Antokolu 

4 płaci solidne oprocentowamie. 

Bank przyjmuje i wypłaca wkłady rano od g. 9—11/, i wiecz, od 5—7 

Wlino, Mickiewicza 1, domy własne. 

Konto P. K. O. 700.137. 

Bloki kasowe 
zapewniają konfrolę 4 skułeczną reklamę 

DRUKARNIA 
WARSZAWA, SIEŃ 

Wzory | informacje: Wilno, Jagiellońska 16 m. 9, tel. 22-77. 

Restauracja „MAZOWIECKA” 
Jagiellońska 2-a 

Zwyczajem lat ubiegłych urządza Spotkanie Nowego Roku 1939, 
a także składa życzenia Noworoczne swoim bywalcom. 

PIJCIE PIWA 
T-wa Handłowo-Przemysłowego 

Moracy Keller 
Sp. Akc w Warszawie 

  

    

Luiz Diez*, schronił się wówczas do | tarskiego, czekające nań od miesięcy 
portu w Gibraltarze gdzie odbył się | 
remont. 

Wczoraj w nocy kontriorpedowiec 
usiłował przedostać się ku Walencji, 

gdy jednak wypłynął z portu Gibrał 

  

: YNSK HLESZC2YNS ! 
'« TEL, 20706 
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Afera szpiegowska w Szwajcari 

okręty wojenne gen. Franco otworzy- 
ły ogień. 

Kontrtorpedowiec najechał na ok- 
ręt floty gen. Franco „Jupiter* który 
odrazu zatonął. 

Niemniej silnie ostrzeliwany przez 
krążownik „Canarias* i inne jednost 
kj „Jose Luiz Diez* zmuszony hyl 
schronić się z powrotem na wybrzeże 
gibralarskie. W odległości 50 m. od 
brzegu okręt osiadł na mieliźnie. 

W czasie walki z krążownikiem 
„Canarias“ kontrtorpedowiec stracił 
7 zabitych i 11 rannych marynarzy 
Wszyscy ranni zostali natehmiast o. 
desłani na ląd i umieszczeni w szpita 
lu w Gibraltarze, 

DLA KASZLĄCYCH I OSŁARIONYCH 
LELIW KARMFLKI 

| EKSTRAKT 
BRET STOWETZASTC WT TREKOOREE OCZNA 

Zatnną? fuńsk! statek 
HAMBURG. (Paf.) Duński statek „War. 

na”, kłóry w dniu 17 grudnia wyszedł z 
ładunkiem węgła ze Swinaujścia na pełne 
morze, zaginął bez śladu. Wszelkie czy- 
nlone dotychczas poszukiwania nie dały 
ładnych wyników I zdaje się nie ulegać 
wątpliwości, В statek zatonął. 

WINA, WÓDKI, towary. kolonialno- 
Spożywcze. Duży wybór broni, amu- 

nieji | artykułów sportowych poleca 

Spółka Chrześciiańska 

„ EKONOMIA" 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 

  

MIÓD, SERY, GRZYBY I ZAJĄCE 

nabywa w każcej ilości 

p'acąc najwyższe ceny 

Spółka Chrześcijańska 

„ EKONOMIA" 
Baranowicze, Szentyc:iego 50, tel. 97 
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Aresztowana tancerka rozpoczęła głodówkę 
BERN. (Pat.) Opinia publiczna w Szwaj- { 

carii śledzi z zainteresowaniem przebieg 
śledztwa wdrożonego w związku z zaa- 
resztowaniem w Genewie tancerki Virginii 
Rota pod zarzutem szpiegostwa. 

Wraz z oskarżoną zaareszłowano 118- 
reg orób, m. in. defekływa genewskiego, 
Rocha!, z kiórym, jak wykazało śledztwo, 
była w zmowie, 

W chwili aresztowania jej na granicy 
francusko-szwajcarskiej Rota miała ukryty 
pod suknią model aparatu skonstrucwa- 
nego w Szwajcarii, a mającego służyć do 
wysadzania czołgów w powietrze. Model 
ten miała oskarżona oddać w Paryżu 
przedsławicielowi pewnego obcego mo- 

 carstwa. 

Nici śledztwa prowadzą do kilku miast. 

znajdujących się na pograniczu szwajcał- 
sko-francuskim I być może do Barcelony. 
Oskaržona wydalona już była z granic 
Szwajcarii w 1934 r., a w ostatnich cza- 
sach utrzymywała bliższe stosunki z pew- 
nym zagranicznym dyplomatą w Genewie, 

Po przesłuchaniu tancerka rozpoczęła 
głodówkę w więzieniu. 

! 
! 

I „Polska“ w Świętochłowicach na głębo- 
! kości 480 metrów nastąpiło obsunłęcie sit 
węgła na przestrzeni wkoło 20 mefrów. 
Wskutek wsirząsu zasypanych zostało 2 
górników: Jan Pohl I Ryszard Kucharczyk, 
obaj ze Świętochłowic, 

CHORZÓW. [Pat.]j Akcjn ratownicza 
na kopani „Polska”, w Świętochłowicach 
doprowadziła do wydobycia zwłok jed- 
ngo z zasypanych górników, 45-letniego 
Ryszarda Kucharczyka. Dasza akcja w to- 
ku. 

śatastrofalny wybuch 
gnzu świstlnega 

ALGIER. [Ра!.) Podczas świąt miał 
miejsce w centrum Algieru wybuch gazu 
świetlnego nagromadzonego w piwnicach 
w pobliżu jednej z uczęszczanych restau 
racyj. Jedna osoba została zabiła, zaś 25 
odniosło rany. 10 sklepów zostało komp 
letnie zniszczonych. Straty materiane ob- 
liczane są na setki fysięcy franków. 

Śmiertelny popis 
cyrkowy 

HELSINKI. (Paf.] W czasie przedsła- 
wienia w tutejszym cyrku wydarzył się tra 
glczny wypadek, a mianowicie podczas 

pokazów akrobatycznych, jeden z arty- 
stów cyrkowych runął z wysokości 12 mel 
rów, ponosząc śmierć na miejscu. 

Giełda warszawska 
z dnia 30 grudnia 1938 

SES.   AMY, © 
tO 

fonem Rozgłośni Wileńskiej złoży życze- 
nia noworoczne ludności ziemi wileńskiej 
I rodakom tej ziemi za granicą. 5 

większych kościołach wileńskich (parafial 

  

Belgi belgijskie 89,32 

Dolary amerykańskie 527,50 

Dolary kanadyjskie 522,50 
Floreny holenderskie 288,14 
Franki francuskie 13.96 

Franki szwajcarskie 119.45 

Funtv angielskie 24,65 

Guldeny gdańskie 100,25 
Korony czeskie 10,75 

Korony duńskie 110.00 
Korony norweskie 123,73 
Korony szwedzkie 126,84 

Liry włoskie 1810 
Marki fińskie 10,87 

Marki niemieckie — 
Marki niemieckie srebrne 88,85 

Tel Aviv = 

Akcje: 

Bank Polski 137,50 

Papiery procentowe: 
Pożyczka wewnętrzna 65,00 
Pożyczka inwestycyjna pierwsza 85,50 
Pożyczka inwestycyjna druga 845 

Pożyczka konwersyjna 68,50 

Pożyczka konsolidacyjna 66 

NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
MATRYCE I farby do powielania 
KALKI maszynowe, ołówkowe i przebitkowe 

TAŚMY do wszysikich systemów maszyn 
TUSZE, ATRAMENTY i KLEJE biurowe i szkolne—produkuje 

Fabryka Chem. „SŁOŃCE Sp. z 0. 0. 
Warszawa, Ludna 6/8. Tel. 9-53.58. 

Żądać wszędzie. 

žo
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Nabožaistaa w kość ołach 
ra powitanie Nowego Rotu 
Dziś w nocy o godz. 12 we wszystkich 

nych), w tej liczbie w Bazylice oraz w ko- 
ściołach Ostrobramskim, Św. Jana i innych 
odbędą się nabożeństwa na powiłanie 
Nowego Roku 1939. 
OE" KTS AAEA 
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UROD MASKA „AD Dy 

a jest nią cieniutka, niewi- 
doczna warstewka, przy- 
słaniająca wszelkie us- | 
terki i plamy cery. tę ° 
maskę urody, powabu 
i świeżości-tworzy niesz- 
kodliwy, idealnie miałki 

Rudar 
ABARID 

PRZEZORNA GOSPODYNI zmuszona w 

obecnych czasach liczyć się z wydatkami, 

a jednocześnie pragnąc dogodzić swoim do- 

mownikom w jedzeniu, kupuje wspaniałe po 
marańcze i grejpfruty Jafskie. Tanie, wydaje 

ne, zdrowe i orzeźwiające, Owoce Jafskie są 

ozdobą stołu i stanowią wydatek, który się 

stokrotnie opłaci. у 
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Księgi buchalteryjne, Teki rozdzielcze, Skoro- 
szyty, Teczki wszelkiego rodzaju i inne artykuły biu- 

rowe i kancelaryjne na nowy 1939 rok 
POLECA: 

„Papier Spółka Akcyjna” 
Hurtowy Skład Papieru i Materiałów Piśmiennych 

Wilno, Zawalna 13, tel. 501. 

      

  

      

RADIO „TELEFUNKEN“ | 
Najnowsze superheterodyny bateryjnė 
przystosowane do potrzeb wsi i małych 

B. Mitropolitański 
Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 2-80 
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miasteczek — poleca 
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„KURJER“ (4676). 

5Ка — sojuszZ 
ExpoSsĆ sin. Spraw zagr. FReumauszańń 

BUKARESZT (Pat). Minister spr. 
zagr. Gafencu, wygłosił przeż radio 
eksposć w sprawie polityki žag 'anicz 
nej Rumunii. Polityka zagrańi:zna 
Rumitnii rozwija się pod przewodnńist 
wem króla, który żapewaia jej ciąg- 
łość. Polityka ta eżerpia źródło siły 
wyłącznie wewnątrz kraju w świado 
mości rumuńskiej oraz w sile žbroj- 
nej gotowej do wsżelłkich poświęceń. 
Wspomniawszy 6 ostatniej podróży 
króla Karola II zagranicę, który w 
szeregu stolic europejskich zadoku- 
mentował iż Rumunia pragnie 5yć о- 
becna przy wszelkiej pokojowej 
współpracy oraz podkreśliwszy twór 
czą rolę Włoch, minister Gafenen prze 
szedł do omówienia roli wielk*ch i 
mniejszych państw Europy wschod. 
niej, od których w znacznej mierze 
zależy pokój i rėwnowaga na konty 
nei cie europejskim. 

Rumunia bedz.e kon:ynnowała po 
litykę sojuszu z Polską. 

Następnie min. Gafencu podkreś 
lił przyjazne stosunki łączące Rumu 
nię z Czčehoslowacją, oraz wszech. 
stronną współpracę ze sprzymierzoną 
Jugosławią. 

Polityka rumuńska opiera się rów 
nież na pakcie bałkańskim z Turcją 
| Greeją, z którymi łączy Rumunię 
wspólność poglądów na sprawę trwa 
łości obecnego porządku rzeczy w Eu 
ropie południowo wschodniej Rumv 
nia poczyni wysiłki celem doprowa- 
dzenia do możliwie naj'ep*zego po- 
rozumienia również z innymi sąsia- 
dnimi państwami dunajskimi, jak pań 
stwa te zdawać sobie będą sprawę ze 
wspólnoty interesów i konieczności 
solidarności. Z ZSRR Rumunia prag 
nie utrzymywać pokojowe słosu"k* 
dobrego sąsiedztwa, _ wzmocmoine 
przez pokojowe protokóły i pakty 0- 
raz konwencję określającą pojęcie na 
pastnika. 

Co się tyczy zagadnień mniejszoś 
ciowych, to Rumnmia zwróci się do 
mocarstw kolonialnych o nłatwienia 
pokołowego i trwałego rozwiązania 
zagadnienia żydowskiego w drodze   

żwiększenia możliwości emigracyj. 
nych. Wszystkie mniejszości w Rumu 
nią będą korzystały z praw zagwaran 
towanych konstytucją. Utworzenie ko 
misariatu generalnego do spraw mniej 
szości narodowych oraz jego statut 
przewidują uprawnienia z których ko 
fzystać będą mniejszości z wyjątkiem 
elementów, które nie zamierzają roz 
wijać swej działalności w ramach pań 
stwa rumuńskiego. 

Rumunia wykonuje swe zobowią 
zania na podstawie absolutnej nieza 
ieżności i integralności terytorialnej 
na której pogwałcenie nie pozwoli ża 
den Rumun. Zwalczając obce ideolo 

ie, Rumunia zwaleza jednocześnie 
wszelką interwencje zewnętrzną w 
przekonaniu, że obrona niezawisłości 
przeciwko wpływom zagranicznym 
stanowi obronę pokoju przeciwko nie 
bezpieczeństwu wojny. 

" Tr 

Nowa rezydencja Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

  

mr 

Zameczek myśliwski w Jaworzynie, najnowsza rezydencja Pana Przeydenła Rzeczy- 
pospolitej, w której Pan Prezydent spędza obecnie wraz z rodziną wywczasy 

     
świąteczne. 

strzałów na postrach 

  

Zuchwałe zrabowanie walizki choremu kolejarzowi 
Przed kilku dniami przybył do Wilna | 

! zatrzymał się w hotelu „Bełgia” przy ul. | 
Szopena maszynista kolejowy z Wołko- 
wyska Aleksander Wolłejko, który spę- 
dzał w Winie urlop śwłąteczny, Wczoraj 

"1 
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Odsiedziai 2 

      

  

Wołłejko nagle zachorował, wobec cze- 
go spakował swoje walizki z zamiarem 
udanla się do szpiłala kolejowego na 
Wilczej Łapie. 

W chwili kiedy kolejarz wyszedł z ho- 
felu I postawił walizki na chodniku ocze- 
kując na dorożkę, podbiegł do niego Ja- 
kiš osobnik, chwycił walizę I rzucił się do 
ucieczki. Wołłejko nie mogąc dogonić ra 
busla, wydobył rewolwer I oddał kilka 
strzałów na postrach. Rabuś jednak uciekł 
I walizki nie rzucił. te] 

EP TOYOTY SETA SPA TIE 

rresz tu 
a po tym został uniewinniony 

Gospodarz ze wsl Zagorze koło Oran, | Aładowicz 
Stenistaw Aładowicz, posładał konia ka- 
rego. Kupił go niezbyt dawno I był bar- 
dzo zadowolony. 

Nieszczęście spadło nagle. Oskarżo- 
no Aładowicza, że koń pochodzi z prze- 

ту!и | że wiedział on o tym. Gospodarz 
wyjaśniał, dowodził, prosił — nic nie po- 
mogło. Nie miał niezbitych dowodów 
swojej niewinności, wytoczono mu więc 
sprawę karną. 

Sąd opierając słę na materlale, do- 
slarczonym mu przez śledziwo, skazał 
Aładowicza na 2 miesiące aresztu. Konia 
skonfiskowano | sprzedano z licytacji. 

Autograf Lenartowicza 
Staruszek pochylił siwą głowę | dzieci pracowały zdala od ojca. Cięż 

nad gazetą. Dwoiły mu się w oczach | kie myśli tworzyły się w zbolałej gło 
litery. Po chwili drżącymi palcami 
odsunął z obrzydzeniem zadrukowa- 
ną płachlę. 

Podszedł do okna i spojrzał za- 
myślonymi oczami przez zamarzłą 
szybę na widniejący las sosnowy, na 
szare domki przedmieścia, rozrzuco- 
ne wzdłuż wąskiej zaśnieżonej drogi. 
Usłyszał dalekie wycie zgłodniałego 
psa.. Wrony z krakaniem wirowały 
nad lasem... 

Rzucił okiem na portrety i obraz- 
ki, zawieszone na Ścianach. Oto do- 
mek z oszkloną werandą, obrośniętą 
dzikim winem. Tam przeżył wiele 
'at szczęśliwych z ukochaną żoną, da 
czekał się dziatek, miał własny war 
ształ pracy, której oddawał się z za- 
miłowaniem. W czasie wielkiej woj- 
ny zabrano mu ojcowiznę troskliwie 
zebraną bibliotekę, rozkradziono cen 
nc zbiery. Wygnany z rodziną w. oh- 
ce sirony, był osadzony rok prawie 
w więżienin smoleńskim przez bol. 
szewików. Po powrocie do Mińska. 
zmuszony był szakać pracy, zmienia 
50 miejsce pobytu. Zmarła żona,   

odsiedział  dwumiesięczni 
areszt. т 

Po pewnym czasie szczęśliwy traf zrzą 
dril, że Aładowicz spofkał tego Jego- 
mościa, od którego w swoim czasie nabył 
konia, pochodzącego rzekomo z przemy- 
łu. Okazało się podczas rozmowy przyja- 
ciełskiej, że można łatwo obalić ten za- 
rzut. To też Aładowicz postarał się o 
wznowienie procesu. 

Wczoraj na podwórze Sądu Okręgo- 
wego sprowadzono konia. Był on nabyty 
1 licytacji przez wieśniaka, zamieszkałego 
niedałeko od Aładowicza, łatwo też mógł 
go odszukać. 

` ЗЫЕЛа 1. 

wie. Przetrwał wszystko; stracił siły, 
opuściła go dawna energia. Po pół 
wiekowej pracy, już nie był zdolny 
do niczego. Ogarnęła go obawa, że 
może stać się ciężarem dla dzieci, że 
skromna emerytura nie pozwoli mu 
być pomocnym tym, którzy tej po- 
mocy będą potrzebowali. 

Nie wie Wacław, co ma z sobą 
począć. Najczarniejsze powstają myś 
li o jego i dzieci przyszłości. Smutek 
i zwątpienie opanowały całą jego isto 
ę. 

Podszedł do etażerki, na której 
piętrzyły się albumy. Chował je tro 
skliwie i woził z sobą. Dla ob-ych te 
albumy mogły być rzeczami niepo- 
trzebnymi. Dla niego zaś były dregi 
mi pamiątkami, w których odźwier- 
ciadlały się jego przeżycia od lat dzie 
cinnych — do ostatniej chwili. 

Machinalnie wybrał gruby, opra- 
wiony w czarną skórę, jak dawniej 
nazywano „sztambuch*, z wylłocza- 
nym na oprawie rakiem 1877. Był 
włedy szesnaslolelnim „Waciem* ucz 
niem rosyjskiego gimnazjum. Skrupu   

Koń w swolm czasie był opisywany 
jako kary, dziś zaś przedstwił się jako 
clemno-siwy. Rzeczoznawcy orzekli jed- 
nak, że laka zmiana jest możliwa. Konia 
rozpoznali wszyscy załnteresowani, 

Sąd uznał, że Aładowicza posądzono 
niesłusznie 1 uniewinnił go. 

Koń będzie teraz zwrócony Aladowl- 
czowi. Obecny jego właściciel będzie żą- 
dał od władz odszkodowania. Również 
I Aładowicz ma zamiar wszcząć sprawę 
o odszkodowanie za... odsiedziane 2 mie 
siące aresztu. Obronę wnosił adw, Fryd- 
man. 

  

łatnie zaczął zbierać rysunki i auto- 
grafy kolegów, potym przyszła kolej 
na rodzinę, krewnych, przyjaciół, a 
nawet znzjomych. Przez 60 lat zebra 
ła się wielka ilość pamiątek, a każda 
z nich wiele mówiła o sobie. Odwra- 
cał kartkę po kartce. Bezzębne usta 
uśmiechały się pod siwym wąsem na 
widok rysuneczków dziecj i ukocha 
nej wnuczki, zasępił się, odczytując 
autografy i wiersze zmarłych rodzi- | 
ców, żony, braci i krewnych. W koń 
cu zwrócił uwagę na małą kartkę, wy 
dartą, widocznie z zeszytu, a poty 
wklejoną do albuma. 

Czytal półgłosem: 

„Kochany Panie Wacławie: 
„Serdecznie Ci dziękuję za przychyl- 
ność, na którą u współziomków swo- 
ich starałem się zasłużeć *). Żyj zdrów 
i bądź zawsze dobrej myśli 

Teofil Lenartowicz". 
Fłorencja 4/11. 92, 

Skąd dostała się ta kartka, adre 
sowana do niego? W jaki 5розлЬ stał 
się właścicielem cennego autografu? 

Zamyślił się głęboko... 
Przypomniał .. 

Przed pięćdziesięciu lay Wacław 

*) Tak w oryginale. 
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WILNO 

„DWA BŁĘDNE KIERUNKI" 

Pod takim tytułem zamieszcza 
wczorajszy „Czas* artykuł wstępny 
poświęcony obronie naszej polityki za 
granicznej. Artykuł polemizuje ze Sta- 
nisławem Strońskim i Stanisławem 
Mackiewiczem. Autor dostrzega ana- 
logiczne błędy u obu przeciwników: 
brak umiarkowania. Tymczasem poli- 

tyka polska załecona przez Marszałka 
Piłsudskiego oparta jest na umiarko- 
waniu. 

Polska siosująca się do wszystkich 
dezyderatów Francji popadłaby rów- 
nież w kompletną zcieżność. Musiała- 
by zerwać z polityką porozumienia w 
stosunku do Niemiec. Wzięłaby na 
swe barki wszystkie ujemne  konsek- 
wencje z tego fakiu płynące, naio- 
miast wyłącznym beneficjentem takiej 
polityki byłaby Francja, któraby uzy- 
skała w stosunku z Niemcami dodatko- 
wy atut. 

Ale tak samo odwzotnie, zalecany 
przez Mackiewicza soiusz polsko-nie- 
miecki skierowany przeciwko Rosji 
dałby korzyści i strały bardzo jedno- 
stronne. Niemcy uzyskałyby nowy bo- 
gaty teren swej ekspansji w postaci 
kompletnie uzależnionej od siebie 
Ukrainy. Natomiast Polska pozbyłaby 
się wprawdzie poiężnego sąsiada, na- 

iomlast odczułaby niewąfpliwie bardzo 
poważnie na wewnąfrz skutki powsta- 
nia Ukrainy I fo tym bardziej, że kraj 

fen zawdzięczałby swoją niezawisłość 
nie nam, lecz Niemcom, a z drugiej 
strony przyczyniłaby się do powstania 
tak jednostronnego układu sił w tej 
części Europy, že musłałoby to dopro- 
wadzić do kompleinego podporząd- 
kowania Warszawy I fo pod wszystkimi 
względami Berlinowi. 

Dalej „Czas” przypomina znaną 
anegdotę o Marszałku Piłsudskim. 

Gdy to piszemy przypomina nam 
slę znana przypowieść o Piłsudskim, 
socjallstach I przystanku tramwajowym. 
Wielki Marszałek jechał  socjałistycz- 
nym framwajem tak długo, póki nie do 
Jechał do przystanku niepodległość! 
Wiedy opuścił tramwaj. W. analogicz- 
ny sposób powinno postępować kie- 
rownletwo naszej polityki zagranicz- 
nej. Może ono jechać dłużej albo kró- 
<ej koleją francuską czy niemiecką, ale 
powinno ono z niej wysłąść na stacji 
granicznej, gdzie się kończy niezależ- 
ność naszej polityki. 

Artykuł Mackiewicza był świetny. 
lego argumenty niezmiernie efektow- 
ne. Nie przekonały one nas jednak. 
Redaktor „Słowa” tym razem naszym 
zdaniem, jest w Hłędzie, tak jak w od- 
wrotnym klerunku błądzi Stanisław 
Stroński. 

Uwagi „Czasu* są bardzo słuszne 
diałektycznie, ale niestety nie zawsze 
życiowe. Łatwiej jest wysiąść z pociągu 
w polityce wewnętrznej, niż zewnętrz- 

nej. Wyskakiwanie w pełnym biegu 
wymaga nie bylejakich zdołności dyp 
lomatycznych. Geniusz może robić to, 
co talent, nawet wielki , nieraz zawo- 
dzi. Dlatego też każdy człowiek i każ   
służył, jako podporucznik saperów w 
Mitawie. Tam zamieszkiwały wtedy, 
pochodzące przeważnie ze Żmudzi pol 
skie rodziny, które pragnęły, by ich 
synowie odbywali studia w świetnie 
prowadzonym przez Niemców gim 
nazjum, gdzie rusyfikacja nie miała 
dostępu. Po ukończeniu gimnazjum, 
polska młodzież garnęła się przeważ 
nie do Politechniki Ryskiej, urządze 
nej po europejsku; wykładali tam zna 
komici niemieccy profesorowie. Pra- 
wie wszyscy studenci, Polacy, wstę- 
powali do polskich korporacji „Ar- 
konia“ i „Welecja”. Dzięki „mitaw- 
czykom“ i ówczesnemu prezesowi 
„Arkonii* Aleksaadrowi  Rossetowi, 
który był szkolnym kolegą Wacława 
w Odesie, miał możność bywania na 
lak zwanych „komerszach*. Poznał 
wtedy filistra „Arkonii* inżyniera 
Floriana Wyganowskiego, jednego 7 
założycieli tej drogiej dla każdego Po 
laka placówki kultur; połskiej wśród 
Niemców **), 

Dziwnym zbiegiem okoliczności 
Wacław po paru latach został wyzna 
czony do Wojskowej Komisji budo- 
wy koszar w Olicie nad Niemnem (w 
zowiecie trockim). Do tej samej ko-   
  

[ **) Založonej ® 1879 r.   

Najmiiszy prezent NA GWIAZDKĘ, najtaniej można zakupić w firmie 

D-H „„ODYNIEC”* wł, Irena Malicka 
Hurto: szkta oklennego, porcelany, emal!!, fajansu, naczyA, 
zę lamp, gramofonów i płyt. : 

Detał, Dyrekcja I Biura = Wieęłka 18, iel. 4-24 
Huriowe składy — Ostrobramska 27, tet. 30-24 

Wyprzedaż naczyń wysortowanych po zniżonych cenach. 

Najnowsze przeboje płyt gramofonowych. 

Nożycami przez prasę 

da nowa epoka muszą szukać i dróg. 
własnych. 

„POLSKA ZACHODNIA 
O POLITYCE FRANCUSKIEJ 

P. Z. w artykule wstępnym gromi 
prasę francuskį za jej stanowisko w 
stosunku do Europy Wschodniej. Zda 
niem „Polski Zachodniej“ jest to zwy- 
kły manewr cclem odwrócenia uwagi: 
od... siebie. 

Ktoś pociąga sznureczki, ktoś dyk- 
tuje i podsuwa z Pragi mapy I dane: 
cyfrowe, a Pierre, Tabouls, nieznany 
gość z „Temps'a“ znany aż za dokład 
nie gość Pertiinax z „Ordre” wraz z 
swym czcigodnym wydawcą Bure — 
piszą i piszą, że fo Niemcy, że tworzą 
Ukrainę, że zagrożona cała Europa — 
w czyim interesie? 

A w czyim Interesie głos w tej sa- 
mej ukralńskiej sprawie zabiera na ła- 
mach „Excelsior'a” aż sam pan gene- 
rai Niessel, były szef francuski misji 
wojskowej w Polsce, cieszący się, mo- 
że | nie bez racji ustaloną opinią przy. 
Jaciela Wielkiej Rosji! — Po coż 

Żeby uwagę Niemiec odwrócić od 
kołonii, żeby ich apetyty skierować z 

„Afryki na Ukrainę? Żeby świat zapom- 
niał, czego to Włosi żądają w Tunisie, 
a czego w spółce akcyjnej kanału Su- 
eskiegoł 

Nie chcemy tak niskich pobudek 
prasie francuskiej nawet podsuwać. 
I dlatego bardzo słanawczo będzie się 
opinia polska domagała wyjaśnienia 
przyczyn podniesienia przez prasę fran 
<uską tego alarmu ukraińskiego, 

Żadne „głosy prasowe" nie pomo- 
8ą na bieg historii. Kompromis w spra 
wie żądań włoskich jest nieuniknio- 
ny. Któż będzie ryzykował losy 2 
państw dla Dzibutti? Jaka Somalia 
opłaci Włochom zniszczenie bezcen- 
nych galeryj sztuki, a Francuzom np. 
Nicei, czy urządzeń portowych w Mar 
sylii?! P. Z. niepotrzebnie zastępuje 
dyplomację sowiecką w trosce o Uk- 
rainę. Atramentem nie zmienia się gra 
nic państwowych. 

DOMINIUM ŻYDOWSKIE 

„Robotnik* zamieszcza następują- 
cy nowy projekt rozstrzygnięcia pro- 
blemału żydowskiego. Tym razem wy 
chodzi ©n z kół zbliżonych do Ligi Na 
rodów. 

ы Dawny długoletni dyrektor sekcji 
ekonomiczno-finansowej Ligi Narodów, 
a obecnie zasiadający w Izbie Gmin 
Jako poseł niezależny, znakomily so- 
<jolog angielski str Arihur Salter ogta- 
sza na łamach „Times'a” interesujący 
artykuł o zagadnieniu uchodźców ży- 
dowskich. 

Salter stwierdza na wstępie, że rów 
nolegie z zarządzeniami, mającymi na 
<eu udzielenie tymczasowego pzzyiuł- 
ku, podjęty być musi plan szerszy dla 
masowego osiedlania Żydów w kolo- 
niach lub Innych zamorskich obszarach. 

Rząd brytyjski wystąpił coprawda z 
pewnymi propozycjami, z których naj- 

(Dokończenie na str. 4; 
ZMW ki BE 

misji, jako oficer rezerwy inżynier 
Wyganowski. Dwa lata wspóltej pra 
cy, w otoczeni« sympatycznych ofice 
rów batalionu pontonierów, którym 
dowodził Polak, pułkownik Węcławo 
wicz, zbliżyły Wacława z Florianem. 
Od tego czasu „Wacek stał się przy 
jacielem „Florka*. Po zakończeniu 

budowy koszar, Wacław został prze- 
niesiony z saperami do Grodna. Cięż 
kie to były czasy dla Polaków. Mos- 
kale wysilali się, by zrusyfikować, 
tak zwany  „Siewiero - Zapadnyj 
Kraj” ***) — nawet oficerowie Pola 
cy byli prześladowani. Zabraniano im 
mówić publicznie po polsku, nie wy 
znaczano oficerów Polaków na stano 
wiska odpowiedzialne, istniały nie 
liczne wakanse dla Polaków i okreś- 
lono dla nich procent, który przekro 
czyć nie było wolno. 

Pod koniec roku 1891 Wacław 0- 
trzymat list od Wyganowskiego, w 
którym zawiadamia go o swym przy 
byciu do Grodna i prosi by zaszedł 
do ojca, u którego zamieszkał. 

(Bokończenie nastąpi) - 

Wacław W. 

    

*3*) Kraj Północno-Zachodni.    



4 „KURIER“ (4676). 

Walka o spadek po matce 
„Miss Europy” 

Sprawa testamentu i opiekuna w Sądzie 
W Wydziale Cywilnym Sądu Okręgo- 

„wego został ogłoszony wyrok w sprawie 

opleki nad mieniem ś. p. Supko, matki 

„Miss Europy”, p. Tatlany Masłowówny. 

O sprawie tej pisaliśmy wczoraj krótko na 

marginesie powództwa b. narzeczonego 

„Miss Europy* milionera holenderskiego 

Eah Scholtena, który żąda od clotki „Miss 

Europy” zwrotu ok. 800 tysięcy złotych, 

ulokowanych przez niego w swoim czasie 

w przemyśle tekturowym Wileńszczyzny. 

Sprawa opieki nad mieniem 6. p. 

Supko 

WYPŁYWA ZE SPRAWY TESTAMENTU 

matki „Miss Europy”. Jak już pisaliśmy 

$. p. Supko w testamencie tym zapisała 

dość spory majątek w postaci 40 proc. 

udziałów w fabryce drożdży w Nowej Wi 

łejce kilku swolm bliskim krewnym 

i córce. 

Mąż $. p. Supko uważa fen testament 

ta krzywdzący jej córkę z pierwszego 

małżeństwa, p. Taflanę Masłowównę. P 

im. Supko chce, aby cały majątek po je- 

go żonie przypadł „Miss Europie" coby 

jak mówi, zabezpieczyło jej przyszłość 

pod względem materialnym. W tym tež 

celu wytoczył proces o unieważnienie te- 

stłamentu, Chce on dowieść, że testament 

  

   
który zapewni radosny, beztroski nastrój 
podczas świął i będzie. cieszył wszyst» 

kich przez długie lała = to wspaniały 
odbiornik z klawiaturą 

PHILIPS... 738 
Do nabycia w šraiai 

Składy 
radio-elektrotechniczne 

AA 
WILNO 

UL. TROCKA 17 
telefon 781 

Duży wybór 

najmodniejszych żyrandoli 
I lamp biurowych 

Ceny konkurencyjne 

Warunki dogodne       

Jest nieważny z tego względu, ponieważ 

panł Supko w czasie Jego sporządzania 

była już bardzo chora I 

NIE ZDAWAŁA SOBIE SPRAWY Z TEGO 
CO CZYNI. 

Pozatym p. rim. Supko twierdzi, że żo- 

na jego wyrażała nlezadługo przed 

śmiercią życzenie, aby cały majątek prze 

szedł w ręta osób jej najbliższych. P. Sup 

ko prosił sąd o zbadanie na te okolicz- 

ności świadków I bległych. Sąd postano- 

wił zbadać ich. 

Strona przeciwna, to znaczy fe osoby, 

którym na podstawie testamenu przypada 

majątek ś. p. Supko, a więc bracia Ko- 

walewowie i Inni stoją na stanowisku, że 

festament jest słuszny | zgodny z wolą 

matki „Miss Europy”. 

Ciekawym szczegółem fej sprawy jest 

fo, że p. Tatlana Masłowa nie przyłączy- 

ła się do protestu swego ojczyma, który, 

jak on sam mówi, staje w obronie jej In- 

teresów. Tak dalece nawet nie podziela 

zdanła swego ojczyma, że 

L zj   ZOSI. 38 а < 

Przy otyłości 

  

  

OBRONĘ TESTAMENTU PROWADZI 

TAKŻE JEJ OBECNY NARZECZONY, 

ADWOKAT. 

Przed wynikiem procesu © uniewaźnie 

nie testamentu mienie pc £. p. Supko po- 

winno znajdować się zgodnie z przepisa- 

ml prawnymi pod opieką osoby wyzna- 

czonej przez sąd. 

Oplekunką tego mienia była z począ- 

fku p. Wiera Afanasiewowa. P. rtm. Sup- 

ko prosił jednak sąd o wyznaczenie Inne- 

go oplekuna, ponieważ, zdaniem jego, p. 

W. A. jest osobą zainteresowaną. Sąd 

przychylił się do prośby tej i wyznaczył 

NOWEGO OPIEKUNA 

w osobie p. radcy Zwierko. 

Przeciwko tej decyzji wystąpili spadko 

biercy (wg testamentu) ś. p. Supko, pro- 

sząc o przywrócenie opieki p. W. Afana- 

slewowej. 

Właśnie w tej sprawie sąd ogłosił 

ostatnio wyrok, oddalający prośbę o przy 

wrócenie opieki p. W. A. (z). 

ii Ai 

stosuje się znaną SÓL MORSZYŃSKĄ lub WODĘ GORZKĄ 
MORSZYŃSKA. Żądać w artekach i składach aptecznych 

Parcelował dobra radziwiłłowskie 
Dostał 1-rok i 6 miesięcy więzienia 

Donoslliśmy już, że Hniećko Kazimierz 
mieszkaniec Folwarkowców pod Nieświe- 
żem, wiosną br. „parcelował* dobra ra- 
dziwiłłowskie podając się za plenipoten- 
ta, a wydzielone działki nie wyłączając je 
zior, parków, ogrodów i zabytkowych bu- 
dowll — sprzedawał po niebywale nis- 
kich cenach. Ponabierał on szereg łatwo- 

wiernych na mniejsze lub większe sumy. 
Hniećko stanął przed Sądem Okręgo- 

wym na sesji wyjazdowej w Nieświeżu 
I został zasądzony na 1 | pół roku więzie- 
nia, Po wyroku wprost z sali sądowej od- 
wiezicno rzekomego plenipotenta dóbr 
radziwiłłowskich do więzienia barano- 
wicklego. 

Dochodzenie w sprawie kawiarni „Prater” 
Została ostatecznie zlikwidowana jed- 

na z największych  kawlarń wileńskich 
„Prater”, założona w ub. r. 

Likwidacją tej kawiarni zainteresowały 
się władze sądowo śledcze. Policja prze- 

słuchała w tej sprawie b. właścicieli prze. 
ciwko którym wpłynęły skargi do władz 

policyjnych. 
Szczegóły dochodzenia 

narazie w tajemnicy. 
trzymane są 

(e). 

BERETY EEE TERE YERRY ZY RENICE ORNE TOWOZSARNONCEOA ZZ D 

187 robotników 
wyjechało z Brasławszczyzny 

de Łotwy 
Do dnia 28 grudnia rb. z terenu pow. 

brasławskiego wyjechało na roboty sezo. 
nowe do Łotwy 187 robotników. Robot- 
nicy ci mają już umowy zawarte na rok 
1939 na warunkach ustalonych przez od- 
powiednie czynniki polskie i łotewskie. 

Śmierć pod pociągiem 
29 bm. o g. 22.55 na st. Hancewicze z 

chwilą ruszenia pociągu naprzód miesz- 

„| kaniec wsi Jaśkowicze pow. łuninieckiego 

'| Marmuzewicz Makar, lat 43 wskakiwał ja 

ko pasażer bez biletu do wagonu i wpadł 

pod koła, doznając złamania obu nóg 

1 wkrótce zmarł. 

ENN) 

Nożycami przez prasę 
(Dokończenie ze str. 3) 

ważniejsza dotyczy Gujany brytyjskiej, 
ale Salter nie uważa, aby plany te w 
swej obecnej postaci rozwiązywały to 
zagadnienie szerzej. W grę wchoczi 
trzy I pół miliona Żydów w Polsce 
oraz około dwuch milionów z Wę- 
gier, Rumunii, Czechosłowacji I Litwy. 
Znaczny odsetek tych Żydów zostanie 
prawdopodobnie zmuszony do wyeml- 
growania. Pomijając bowiem szerzenie 
się doktryn rasistowskich i wzmagają- 
<y się antysemityzm, odgrywają fu ro- 
№ czynniki nie chwilowe, przede 
wszystkim natury ekonomicznej. 

Salter zwraca stę do rządu brytyj- 
sklego z apelem aby wprowadził w 
życie następujące postulaty: „rząd bry 
tyjski winien nadać swym propozycjom 
formę konkretną przez podjęcie pla- 
nów szeroko zakrojonej kolonizacji 
masowej. Byłoby rzeczą bardzo ko- 
rzystną, gdyby W. Brytania podjęła ini- 
cjatywę, jest ona bowiem głównym mo 
<arstwem kolonialnym, a przytem po- 
slada specjalne doświadczenie w tej 
mierze. W. Bryfania jest silnie zalntere- 
sowana w tym, aby pomóc światu w 
masowym rozwiązaniu zagadnienia u- 

chodźców. Powodzenie 'faklego pianu 
przysporzyłoby prestiżu w oczach o- 
Plnil amerykańskiej I w innych krajach. 
Głos ten jest ja_cze jednym ds. . 

  

wodem, że zaogniony problemat zbli- 
ża się do swego rozstrzygnięcia. 

PROSIMY © INWESTYCJE 

„Goniec Warszawski* zachwyca 
się dorobkiem turystycznym Zakopa- 
nego. 

* Era „wielkiej rewolucji" klerowanej 
żelazną ręką obecnego dyktatora tu- 
rystycznego, wicemin. Bobkowskiego, 
stara się jednakże nie tylko pchnąć ma 
sy do uprawiania popularnej turystyki, 
lecz równocześnie stworzyć realne pod 
stawy dla tych nowoczesnych wędró- 
wek ludów w postaci Inwestycji tere- 
nowych. 

Działalność $a rozwija się z nie- 
zwykłym w naszych warunkach pośpie 
chem. W ciągu trzech lat wybudowała 
Liga cały szereg popularnych hoteli tu 
rystycznych w najważniejszych pun- 
ktach wycieczkowych, ostatnio zaś wy- 
stawiła na Podhalu kilkanaście nowo- 
czesnych Inwestycji na miarę europej- 
ską, w tym 3 górskie koleje w Krynicy 
1 Zakopanem. 

B. pięknie, ale kiedyż kolejka urzą 
dzeń turystycznąm na wielką skalę 
dojdzie do Wilna i Ziemi Wileńskiej? 

Czekamy z niecierpliwością!   

Wiadomości radiowt 
WSPOMNIENIA Z SYLWESTRA. 

Koncert rozrywkowy. Niedziela 1 stycz 

mia o godz. 17.30. Składa się z wyjątków o 

peretkowych, piosenek 1 utworów tanecz- 

nych, w wykonaniu ulubionych artystów: 

Barbary Halmirskiej (piosenki i gwizd), An 

toniego Iżykowskiego (piosenki), Hipolita 

Zawadzkiego (saksofon), zespołu mandolini 

stów „Kaskada”, oraz Orkiestry Rozgłośni 

Wileńskiej pod dyr. Władysława Szczepań 

skiego, niewątplrwie zainteresuje i sprawi za 

dowolenie miłośnikom muzyki lekkiej, 

ZABAWA NA PRZEDMIEŚCIU. 
Noworoczna zabawa na Łosiówce. Dow- 

cip, zręczna szermierka słowna przedmiej- 

skich Don Juanów, domorosła gra uficznej 

orkiestry z garbuskiem na czele, wszystko to 
stanowi materiał interesującej audycji słow 

no-muzycznej w opr. Władysława Lachowi 

cza i Wincentego Mackiewicza. 

RADIOWY SYLWESTER 1938/39. 

Sobota dnia 31 grudnia przyniesie właś 

ciwe koncerty syłwestrowe. O godz. 16.35 pia 

nista Z, Dygat odegra „Karnawał”* Schuman 

na, najpiękniejszy obraz karnawału w muzy 

ce poważnej. O godz. 19.16 rozpocznie się 

koncert rozrywkowy pod hasłem „Na weso 

to pod jemiołą, transmitowany z Rozgłośni 

Katowickiej. Wielki koncert wieczorny p.t. 

„Rok umiera, rok się rodzi, grać panowie, 

smutek szkodzi” trwać będzie od godz. 21.15 

do 23.59 i zapowiada się bardzo atrakcyjnie, 

tak ze względu na udział doskonałych arty 

stów, jak 1 na dobór p.ogramu. W tym „Ka 

lejdoskopie sylwestrowym” znajdą się or- 

kiestry: Symfoniczna i Mała P. R., Rozgłoś 

ni Poznańskiej i Lwowskiej; ze śpiewaków 

wystąpią: Lucyna Szczepańska, Jadwiga Kon 

da, Mieczysław Salecki oraz pieśniarka Mi 

ra Grelichowska; na ksylofonie grać będzie 

Irena Paluli, na wibrafonie M. Orzechowski, 

na skrzypcach E. Raabe i Artur Kopernok, 

a na saksofonie J. Mikutowski. Poza tym 

w koncercie weźmie udział Włada Majew 

ska, Czesław Halski i Henryk Ładosz, „Chór 

Zbycha”, zespół wokalny K. Waberskiego i 

inni. 

Od godz. 24.05 do 2 w nocy przygrywać 

będzie orkiestra taneczna. 

Jak widać z tego zestawienia program 

sylwestrowy będzie bardzo urozmaicony i 

wesoły, tak że każdy kto spędzi Sylwestra 

przy aparacie radiowym powita Nowy Rok 

w nastroju pogodnym.   

uroczystość 
w Zakładach Piękna ARDAL - PEPEGE 
„w Grudziądzu 

26 bm. w pięknie udekorowanej sali 

Żłobka Fabrycznego odbyła się staraniem Za 

rządu Sp. Skc. „Ardal' gwiazdka dla dzieci 

robotników, zatrudnionych w Zakładach 

„Ardal - Pepege* w Grudziądzu. Na sali op 

rócz dzieci zgromadziłi się rodzice i przed 

stawiciele Zarządu fabryki oraz Wydziału 

robotniczego. 

Przy wręczaniu dzieciom licznych podar 

ków, Prezes Zarządu S. Mełup wygłosił do 

rcbotników przemówienie, w którym wyra 

ził radość i zadowolenie, że w obchodzie 

gwiazdkowym bierze udział ponad 70 dzieci, 

znajdujących się w żłobku fabrycznym. Pre- 

zes ma nadzieję, żo w przyszłym roku zaró 

wno ilość dzieci jak I 1086 zatrudnionych 

w fabryce robotników podwoi się. W odpo 

wiedzi przedstawiciel wydziału robotniczegć 

w imieniu 1750 robotników wyraził prezeso 
wi Mełupowi podziękowanie za wysiłki poła 

żone nad utrzymaniem fabryki bez przerwy, 

w ruchu, pomimo ciężkiej konkurencji. 

Uroczystość odbyła się w nastroju pod< 
niosłym. Na zakończenie uroczystości odby< 

ło się wręczenie dzieciom wartościowych pe 
darków w postaci odzieży, mydła i łakoci ot 
raz wszystkim 1750 robotnikom podarków 

gwiazdkowych w postaci cukru i mąki, 
SARAS OS TACO AORTY OOETTTT AZOT OTOZ WTCTROZRÓŚ 

Ponisy króla zwierzat 

  

Niezwykle emcojonujące ewolucje Iwa na linie, 
przedstawienia w Deutschlandhalle w Berlinie. 

podczas wielkiego świąteczn: 

  

Kurjer sportowy 

Mistrzostwa hokejowe Wilna 
Zakończone już zostały mistrzostwa 

hokejowe Wilna z udziałem czterech dru- 
żyn: Ogniska KPW II, ZZS, Makabi 
i ŻAK-=su. 

Mistrzostwa były ciekawe ze względu 
na to, że jak Ognisko tak też I AZS wyka- 

zały słosunkowo wysoki poziom sporto- 
wy. Pierwsza miejsce zdobyli, jak było 
zresztą do przewidzenia, hokeiści Ognis- 
ka, którzy w decydującym meczu poxo- 
nali AZS 12:2, a Makabi 12:0. 

Drugie miejsce przypadło AZS, który 

pokonał ŻAKS 12:0. Akademicy grać bę 
dą w meczach międzynarodowcyh o mi- 
strzostwo Polski drużyn A klasowych Og- 
nisko natomiast posiadające drużynę li. 
gową zostało siłą rzeczy wyeliminowana 
z rozgrywek dalszych o mistrzostwo A 
klasy. 

W klasie A okręgu wileńskiego pozo< 
staly więc tylko dwie drużyny: Ogniska 
i AZS, a Makabi i ŻAKS spadły do kla- 
sy B. 

Hokeiści Warszawianki grają jutro 
w Wilnie 

Na dwa mecze towarzyskie przyjeżdża 
do Wilna doskonała drużyna hokejowa 
Warszawianka, która w Wilnie spotka się 
z graczami Ogniska KPW. Mecze odbędą 
się na ślizgawce w Parku Sportowym Mło 
dzieży Szkolnej. Pierwszy mecz rozegra- 
ny zostanie w niedzielę 1 stycznia o godz. 
11 min. 30. 

Spotkanie rewanżowe odbędzie się w 
poniedziałek wieczorem o godz. 17 m. 30. 

Warszawianka jest drużyną znaną. Posia- 
da wicemistrzostwo Polski. 

W drużynie Ogniska grać będą wszy- 
scy najlepsi hokeiści Wilna, Skład Ognis- 
ka przedstawia się następująco: Wigura, 
Godlewski III, Sierdziukow, Godlewski I, 
Lakman, Godlewski II, Nuszel, Staniszew= 
ski, Ginter, Meyer, Okułowicz, Witwicki 
i Stankiewicz. Widzimy z powyższego, że 
Ognisko wystawia trzy linie ataków. 

Oriewicz przyjedzie do Wilna 
Polski Związek Narciarski postanowił w 

Wilnie zorganizować kurs unifikacyjny dla 

instruktorów i przodowników narciarskich 

Kurs rozpocznie się 9 stycznia i trwać bę 

dzie do 12 stycznia. Kierownikiem kursu bę 

dzie znany narciarz Zakopanego Marian Or 

lewicz.   
Na kurs zgłoszeni zostali z Ogniska 6, 

AZS-u 5, KOP 4 i z przysposobienia wojsko 

wego 2 narciarzy. Uczestnicy kursu w cza- 

sie ówiczeń otrzymywać będą jednorazowe 

posiłki w schronisku narciarskim na Ro- 

wach Sapieżyńskich 

Reprezentacyjna sztafeta Wilna 
w Zakopanem 

Wiłeńskie władze narciarskie postanowi 

ły wysłać z Wilna do Zakopanego reprezen 

tacyjną sztafetę 4X10 km. Zawody odbędą 

się 29 stycznia w Zakopanem i mieć będą 

charakter zawodów eliminacyjnych przed 

ustaleniem reprezentacji Polski na zawody 

FIS. 

Do reprezentacji Wilna brani są pod uwa 

gę: Łabuć i Pimpicki, którzy bawią już w 

Zakopanem, a ponadto Zajewski, Starkie- 

wicz i Hansen. Przed 8 laty Wiłno brało u 
dział w biegu sztafetowym o mistrzostwo 

Polski w Zakopanem i zajęło jedno z zas 

czytnych miejsc. 

Jubileusz narciarzy Ogniska KPW 
Wyznaczony został termin jubileuszowych 

zawodów narciarskich Ogniska KPW, które 

w tym sezonie obchodzić będzie 10 lecie swe 

go istnienia. 

Zawody jubileuszowe z udziałem czoło- 

wych zawodników Zakopanego odbędą się 

Lendzin wybiera 
Stanisław Lendzin 5 stycznia walczyć bę 

dzie w Poznaniu z Jasińskim. Spotkamie to 

mieć będzie charakter walki eliminacyjnej 

przed wyznaczeniem reprezentanta Polski na 

mecz z Holandią w wadze muszej. Przypo 

minamy, że Lendzin w kcńcu października 

miał się spotkać z Jasińskim, lecz, niestety 

do meczu nie doszło, gdyż Jasiński do Poz 

nania nie przyjechał, a Lendzin pokonał 

Stemoniewieza i gakwalifikowal się do re-   

21 i 22 stycznia, Do zawodów tych organiza 

torzy zapraszają wszystkich narciarzy wik 

leńskich. 
Organizacja tych zawodów spoczywać bę 

dzie w ręku prezesa sekcji narciarskiej Og 

niska KPW nacz. Duźniaka. 

się do Poznania 
prezentacji Polski na mecz z Łotwą. 

Teraz pojedynek Lendzina z Jasińskimi 

będzie tym ciekawszy, że Lendzin ma znae£ 

nie głośniejsze nazwisko niż Jasiński. 

Ponisy łyżwiarskie 
które miały się odbyć 1.1 1939 r. w parku 
Żeligowskiego i na płacu Marszałka PH< 
sudskiego — zostały przeniesiona ma 

dzień 6 bm. i 
1 
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3 1 | Wschėd siofica— g. 7 m. 45 

Sobota || Zachod sloūcs —g, 2 m. 59 
— 

sposirze.enia Zakładu Meteorologii USB 
a Wilnie « dn. 30.XII. 1938 r. 

Ciśnienie 759 
Temperatura średnia — 11 
Temperatura najwyższa — 8 
Temperatura najniższa — 20 
Opad — 
Wiatr południowy 

Tend.: leki spadek ciśnienia 
Uwagi: pochmurno. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące 
Bpłeki: Nałęcza (Jagiellońsika 1); S-ów 
Augusłiowskiego (Kijowska 2); Romeckie- 
go i Żelańca (Wileńska 8); Frumkinėw 
(Niemiecka 23) Rostkowskiego (Kalwa- 
ryjska 31). 

Ponadto stale dyżurują apteki: Paka 
(Antokoiska 42); Szantyra (Legionów 10) 
j Zajączkowskiego (Wiłołdowa 22). 

MIEJSKA. 
— Magistrai zwiększa wpływy miasta 

© 80.000 złotych. Odbyło się kolejne po- 
siedzenie budżetowe Zarządu Miasta, na 
kiėrym zakończono rozpatrywanie strony 
dochodowej nowego preliminarza budże- 
Iowego. 

W wyniku obrad postanowiono zwięk 
szyć pozycją dochodową o 80.000 zł. w 
stosunku do sumy, jaką ustalił referat bu. 
dżetowy Magistratu. 

Globalna suma dochodów w nowym 
budżecie ma być również większa od su- 
my preliminowanej w preliminarzu bie- 
żącym. 

Wobec zakończenia  rozpatrywanila 
Mrony dochodowej, następne budżetowe 
posiedzenie Magistratu odbędzie się do- 
piero za tydzień. Na posiedzeniu tym roz- 
pałrywany będzie nowy budżet po stro- 
nie wydatków. 
— 140.000 zł na zakup kostki bazalto- 

wej. Zarząd Miasta, nauczony tegorocz- 
nym smutnym doświadczeniem z kostką, 
"której brak w wielu wypadkach zahamo- 
wał tempo robót i spowodował, że ulice, 
przez dłuższy czas po rozkopaniu, musia- 

ły być zamknięte dla ruchu kołowego — 
postanowił ewenłualności łakich uniknąć 
w nadchodzącym sezonie inwestycyjnym. 

W związku z tym Magistrat skupuje kost- 
kę kamienną u okolicznych kamieniarzy. 
Niezależnie od tego projektuje się już 
obecnie nabycie kostki bazalłowej na su- 
mę przeszło 140.000 zł. 

Kostka bazalłowa jes! nieco droższa 
gd koki bam'nn=>i 

IAIKOWA 

— Dodaikowa Kormisja Poborowa. Naj 

bliższe dodatkowe posiedzenie Komisji 

Poborowej wyznaczone zosłało na dzień 

5 słycznia. Będzie to przedostatnie po- 

siedzenie przed zarządzeniem poboru 

rocznika 1918. 
Komisja Poborowa urzędować będzie 

w lokalu przy ul. Ostrobramskiej 25. Sta- 
wić się winni wszyscy mężczyźni, którzy 
we właściwym czasie nie uregulowali swe 
go słosunku do wojska. ` 

SPRAWY SZKOLNE 

— „lństytut Germanistyki”. Od Nowe- 
go Roku nowe grupy w nowym lokalu: 
Wielka 2 m. 1 nad Sztrallem Pocztowymi 

ATA IST WANRZYSZIJ 

— Zarząd Okręgu Wileńskiego Zwią- 
tku Żołnierzy I Polsklego Korpusu urzą- 
dza 6 stycznia 1939 r. o godz. 16 w sali 

Ogniska Kolejowego przy ul. Kolejowej 

19, tradycyjny opłatek z udziałem człon- 

ków Związku i ich rodzin. Po opłałku od 

będzie się zabawa koleżeńska. 

Zarząd prosi o zgłaszanie się wszyst- 

kich członków do lokalu sekretariatu przy 

ul Słowackiego 17—48 celem zapisania 

lię na opłatek. 
Sekretariat czynny jesł we włorki i piąt 

ki każdego tygodnia od godz. 15 do 17. 

W pilnych sprawach można zgłaszać się 

telefonicznie — telefon Nr 20-82. 

RÓŻNE. 

— Spoikanie Nowego Roku w „Palais 

de Danse" zapowiada się, jak corocznie, 
doskonale. Obfity program artystyczny, 

specjalna dekoracja lokalu, "a przede 

wszystkim jakość i obfiłość jedzenia i 

frunków zadowoli niewątpliwie najwybred 
niejszych smakoszów. Ceny- nie „słone”. 
Zamówienia na pozostałe w ograniczonej 

ilości stoliki przyjmuje osobiście dyr. Kne 
blewski w godzinach popołudniowych. 

ZABAWY 

— Dziś w salonach Oficerskiego Ka- 

syna Garnizonowego Polski Biały Krzyż 
urządza „Noc Sylwestrową” z'łaskawym 

udziałem Czołowych Artystów Teatru 
„Lutnia”, Dwie doborowe orkiestry, Tanie 

| smaczne bufety. Moc ::iespodzianek. 

Początek o godz. 22. Stroje wieczorowe.   

NOWUGRODZKA 

— CO NAM PRZYNIESIE 1939 ROK? 

Jest to pytanie frapujące zarówno mło- 

dych jak i starych. Każdy chciałby wie- 

dzieć, jaką niespodziankę przyniesie mu ne 

wy rok i jakimi drogami potoczy się życie. 
Czy i nadał będzie pełne trosk i niepokoju 

o dzień jutrzejszy, czy też nareszcie jakoś 

się ustabilizuje i znikną wszelkie kłopoty. 

Wielu przytem roi sobie przepiękne nadzie- 

je. Może los się uśmiechnie i padnie wresz 

cie ta, od łat wyczekiwana wygrana? A mo 

że ktoś obdarzy bogatym spadkiem? Wresz- 

cie kto wie, może jakiś skarb się znajdzie, al 
bo meteor ze szczerego złota spadnie przed 

drzwiami? Na świecie wszystko jest możli 

we. 
Zapewne, rzeczywistość przechodzi cza- 

sami najśmielsze oczekiwania i fantazje. Mo 

tliwość wygrania-na loterii jest coraz więk- 

sza. Ale prawdziwy, realny skarb, gwaran- 

tujący lepszą przyszłość, zabezpieczający 

przed rutną materialną — każdy może so- 

bie stworzyć przez składanie swych oszczę 

dności w Komunałnej Kasie Oszczędności w 

Nowogródku. 

K. K. O. jest bowiem naszą najpewniejszą 

skarbnicą, zabezpieczającą masze wkłady са 

tym majątkiem samorządowym powiatu no- 

wogródzkiego (nieruchomości i podatki), ca- 

tym majątkiem własnym, hipoteką dłużni- 

ków i funduszem gwarancyjnym wszystkich 

Komunalnych Kas Oszczędności w Polsce. 

Oparte na takich  niewzruszonych pod- 

stawach Komunalne Kasy Oszczędności w 

Małopolsce i Poznańskim potrafiły zabezpie 

czyć i wypłacić swoim klientom wkłady nie- 

mal w 100% pomimo wielkiej zawieruchy 
wojennej i dewaluacji pieniądza. 

Składając swe oszczędności w Komunal 

nej Kasie Oszczędności w Nowogródku, о- 

ciągamy podwójną korzyść i satysfakcję: 1) 

mamy spokój i pewność, że nasze pieniądze 

nie zgimą, 2) włożony kapitał stale nacasta 

procentami (do 50/0), które obliczane są dwa 

razy w ciągu roku (30.VI i 31.X1]) i 3) przez 

składanie swoich oszczędności w K. K. O. 

przyczyniamy się do rozbudowy życia gospo 
darczego całego powiatu, gdyż KKO puszcza 

gotówikę w obieg, zasilając handel, rołnizt- 

wo, przemysł, rzemiosło i wszelkie warsztaty 

pracy. 

Gdy więc dzisiaj składamy przed sobą ra 

„chamek sumienia. za:rok ubiegły i. układamy 
płany ria rok następny, a dotychczas nie ma 

my jeszcze swojej książeczki oszczęinościo- 

wej KKO — pomyślmy o tym... - 

Adres: Komunalna Kasa Oszczędności Po 

wiatu Nowogródzkiego w Nowogródku, Plac 
11 Listopada. 

— Zarząd Nowogródzkiego Koła Zrzesze 

nia Sędziów 1 Prokuratorów zawiadamia, że 
9 stycznia 1939 r. o godz. 13 m. 30 w gma 
chu Sądu Okręgowego odbędzie się roczne 
Zgromadzenie członków Koła. 

LIDZKA 
— List do Redakcji. Do Redakcji Gazety 

„Kurjer Wileński w Wilnie, ul. Biskupa 
Bandurskiego 4. 

W związku z notatką umieszczoną w ga 
zecie „Kurjer Wileński" z dn. 7 grudnia 
1938 r. Nr 336 (466) w rubryce „Kronika 
Lidzka“ zatytułowaną: „Amonimy na dyrek 
tora Ubezpieczałni Społecznej" — proszę o 

2 sprostowania treści następują. 
cej: 

1) prawdą jest, że zostałem zwolniony z 
pracy w Ubezpieczałni Społecznej na podsta 
wie art. 25 p. 4. Rozporządzenia Prezyden- 
ta Rzplitej z dnia 16 marca 1928 r. 

2). nieprawdą jest, ażebym. był zwolniony 
za anonimy wysyłane do władz centralnych 
w Warszawie. 

3) nieprawdą jest, abym: w sprawie wysy : 
łanych anonimów był przesłuchiwany, 

Czesław Krąkowski. 

MIEŚWIESKA 

— Dyscyplinarne dochodz 
wójtowi. Wydział POWAISWY PEER 
żu wyłoczył dochodzenie dyscyplinarne 
przeciwko wójłowi gm. howeźniańskiei 
Adamowi Głowińskiemu za 
korzystanie z dóbr gminnych. 

— Zrzeszenia młodzieżowe, istniejące na 

terenie pogramcznej gminy Łań, pow. nieś 
wieskiego, urządziły imprezę dochodową na 

rzecz odbudowania spalonej przed kilku ty 

godniami spółdzielni ' spożywczej; Całkowity 

dochód w kwocie około 100 zł. przekazano 

spółdzielni „Zgoda”, ; > 
— Konferencja gospodarcza, Odbyła się 

w Nieświeżu dwudniowz konferencja perso 

„telu instruktorskiego Okr. Tow. Organiza 

cyj i Kółek Rołniczych, na której omówio 

no program działalności na rok 1939, 

Ponadto uchwalono przystąpić do inten 

sywnej budowy w zagrodach gospodarskich 

silasėw (betonowe zbiorniki na przygotowy 

wanie kiszonek). 

‚ Udział w konferencji wzięli: insp. lzby 

Roln. mż. Bobiatyński, kier. oddz. zby Le 

tuwt i insp, oświatowy Sieczko. 

— ŚWINIA PRZYCZYNĄ POŻARU. W 

fotwarku Rymaszemctiego Jana w Howeź- 

bezprawne 

„KURJER” [4676]. 
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Ivch,    
nie, pow. nleświeskiego wybuchł pożar, któ 

ry strawił doszczętnie dom, chlewy piwni- 

ce, budynki gospodarcze a w nich 3 krowy, 

dlka cieląt, świnie, owce z jagniętami 1 na 

rzędzia gospodarskie. w. 

Prawdopodobnie ogień powstał wskutek 

uieostrożności przy opalaniu obok stodoły 

zabitej świni. Ogień objął momentalnie dom, 

s którego z trudem zdołali wydostać się do 

mowniey, zajęci w tym czasie ćwiartowa- 

niem zabiiej świni. 

"RASŁAWSA 
— Za brudy we młynie. Starosta powiato 

wy brasławski, ukarał w drodze karno-admi 

nistracyjnej Lejzera Byka, właściciela mły 

nu w Słobódce, grzywną w wysokości zł 100 

z zamianą w razie nieściągalności na 4 ty- 

godnie, aresztu za brudne utrzymanie młynu 

i posesji otaczającej młyn. 

WOŁYNSKA 

— NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI PRZY 
PRACY. W lesie ks, Radziwiłła przy wsi 
Bierezce podczas wywożenia drzewa z 
lasu 31-letni Michał Szkil, mieszkaniec wsi 
Biereściany, dostał stę między wozy I 
przygnieciony przez nie poniósł śmierć 
na miejscu. 

Na st. kol. Sienkiewiczówka w pow. 
łuckim podczas przetaczania wagonu na 
skutek własnej nieostrożności przyciśnięty 
został do rampy zbożowej mieszkaniec 
w. Nowoslołki, pow. dubieńskiego Paweł 
Markulicz, który doznał zgniecenia klatki 
piersiowej I zmarł po paru godzinach. 

Stradziano 2 lisy. 
Prywatnemu hodowcy” lisów w Nie- 

świeżu Postaremczakowi skradziono 2 li- 
sy. Policja odnalazła jedną scórkę z za- 
bitego lisa u niejakiej Chładowskiej. 

Ofiary 
W. 1 E. Orczykowscy zmiast wizył świą- 

tecznych, składają na rzecz bezrobotnych 
zł 10. 
ESTETINIO TAR 

— Zapisz się na członka Oddziału 

Grodzkiego Wil. Woj. T-wa Przeciw- 

gružHezego, Wilno, Wilefūska 27 m. 1. 
  

Kiedy otrzymu e Pan(i) razetę ? 
Mieliśmy w statnich dniach szereg reklamacji z powodu 

* opóźnienia w dostarczeniu „Kurjera Wileńskiego* naszym Pre- 

numeratorom poza Wilnem i w Wilnie. Działo się to nie z wi- 

ny wydawnictwa, a jedynie albo z winy poczty, albo roznosicieli. 

Ponieważ chcemy usunąć wszystkie braki w. dostarczaniu nasze- 

go pisfna, a o-wielu z nich nawet możemy nie wiedzieć, prosi- 

my naszych Czytelników o reklamowanie wszystkich wypadków 

spóźnionego dostarczania pisma. Najlepiej wg wzoru na odwro« 

cie pisemnie lub telefonicznie na nr 99. ё & 

  

TEATR | MUZYKI 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— „Sędzia = Zalamei“ w Teatrze na Po- 

rulance. Dziś, w sobotę dnia 31 grudnia o 

godz. 20 jedna z najlepszych komedii Całde 

roma de la Barca „Sędzia z Zalameł* w prze 

kładzie Edwaroa Porębowicza, w insceniza 

cji dyr. Kielanowskiego. Jest to barwne wi 

dowisko renesansowe, dające fragment z ży 

cia Hiszpanii z okresu jej rozkwitu w XVI 
wieku, w którym odżyją nieśmiertelne typy 

komedii dell.arte z Żołnierzem-Samochwa 
łem na czele. Jest to próba wskrzeszenia 

przed oczyma współczesnego widza teatru 

renesansowego w jego ówczesnej formie 

wraz ze sztuką aktorską tej epoki. Muzyka 

na oryginalnych motywach hiszpańskich 

prof. T. Szeligowskiego. Oprawa dekoracyj 

na — Jan i Kamila Golusowie. 

— Jutro, w niedzielę dnia 1 stycznia 39 

r. o godz. 20 „Sędzia z Zalamei'. 

— Sylwester na Pohulanee. Artyści Teat- 

ru Miejskiego „na Pohułance zapraszają 

wszystkich niezagrypionych, a żądnych, za 

bawy Wiłnian, na Wesołą Rewię SYLWEST 

ROWĄ, która odbędzie się w Teatrze na Po 

hułance — dziś, w sobotę dnia 3Ł grudnia 

1938 r. o godz. 23.30. Na całość Rewii złoży: 

się humor, taniec i śpiew. W programie 20 

obrazów, między im.: „Co robić?...*, „500 

złotych, Migawki, Przegląd repertuaru, Te 

lefonistka, Emulacja, Na posterunku itd. U 

dział bierze cały zespół artystyczny. 

— Gałązka rozmarynu* na niedzielnej po 

południówee! Jutro, w niedziełę dnia 1 sty 

cznia 1939 r, o godz. 16 — przedstawienie 
popołudniowe wypełni ciesząca się dużym 
powodzeniem, sztuka Zygmunta Nowakow-. 

skiego „Gałązka Rozmarynu* w reżyserii Z'e 

mowita Karpińskiego. Udział bierze cały ze 

spół artystyczny. Ceny popularne. 

TEATR MUZYCZNY .,LUTNIA”, 

— Dzdsetjsze wieczory „Rewii Sylwestro- 

wej* w „Lutni*, — Dziś o godz. 8 m. 15 i 

11 m. 30 odbędą się dwa wieczory „Rewii: 

Sylwestrowej*, specjalnie przygotowanej dla 

  

„ Wyśmienite piwo i 

[ŻYWIEC 
z Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu 

— Do nabycia wszędzie — 

  

  

Ad mańmiStrac ja. 

SOBOTA 31 grudnia 1938 r. 

6,57 — Pieśń poranna; 7,00 — Dziennik 

poranny; 7,15 — Muzyka z płyt; 8,00 — Pro 

gram na dzisiaj; 8,06 — Muzyka poranna; 

8.50 — Czytanki wiejskie: Z gawęd Wincen 

tego Pola; 8,00 — Przerwa. 

11,57 — Sygnał czasu i hejnał; 12,03 — 

Audycja południowa; 13,00 — Wiadomości 

z miasta i prowincji 13,05 — Małą skrzynecz 

kę prowadzi Ciocia Hala; 13,20 — Piosenki; 

13,30 — „Nasza Sylwestrówka* — audycja 

słowno-muzyczna w opr. W. Borkowskiega 

z udziałem orkiestry dętej KOP; 14,00 — 

Przerwa. 

15,00 — Teatr wyobraźni dla dzieci: „O 

biedzie co miała siedem kostek* — słucho 

wisko; 15,80 — Muzyka obiadowa; 16,00 — 

— Dziennik popołudniowy; 16,08 — Wiado 

mości gospodarcze; 16,20 — Kronika lite- 

racka; 16,85 — Robert Schumann: „Karna- 

wał” wykona Ignacy Dygat; 17,00 — Nabe: 

żeństwo na zakończenie „Starego Roku'; 

18,00 — Noworoczne przemówienie. wojewo- 

dy wileńskiego; 18,15 — Muzyka polska; 

18,80 — Audycja dła Polaków za granicą; 

10,15 — Na wesoło pod jemiołą — once 

rozrywkowy; 20,35 — Audycje 1nformacyj- 

ue; 21,00 — „Cyklon“ powieść mówiona; 

21,21 — „Rok umiera rok się rodzi — grać 

panowie smutek. szkodzi” — wielki kalejdo 

skop rozrywkowy; 23,59 — Powitanie Nowe 

go Roku; 24,00 — Muzyka taneczna; 2,00 — 

Zakończenie programu. 
    

powitania Nowego Roku w wesołym nastro 

: Z poszczególnych numerów na wyróżnia 

nie zasługują: 8. minut operetki, Porcelana 

holenderska, Poczta Większagoła, Szantaž, 

Ośla serenada, Bolero, Tango notturno, Dy- 

namit, Lambeth — walk, Przepióreczka, sym 

fonia podwórza, Na gruzach Pompei i imne. 

Udział bierze cały zespił artystyczny. 

— Popołudniówka niedzielna w Lutot. 

Jutro o godz. 4. m. 15 p..p. na przedstawie- 

niu popołudniowym po cenach zmiżonych u 

każe się operetka kameralna „Król na jed 

ną noc* w premierowej obsadzie z 1. Kul: 

czycką w roli. głównej. 

„Krysia Leśniczanka* w poniedziałek u+ 

każe się po raz ostatni „Krysła leśniczanka* 

— Teatr dla dzieci. Jutro o godz. 12 m. 

15 w południe grane będzie wielkie widowi- 

sko dła dzieci i młodzieży oraz najszerszej 

pubhczności „Betleem Polskie“ Rydia uroz- 

„maicone špiewami, tafcami i intermediami, 

  

Na zł. EE gr. ES 
imię, nazwisko i adres wpłacającego:     

      

| 

  

złote słowami: 

Odbiorca 

Poczta: 

PRZEKAZ ROZRACHUNKOWY 

Kurjer Wileński 
ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Wilno I 

Na zi НЕ сг В 

gr. E 

2 
DOWOD NADESLANIA 

PRZEKAZU ROZRACHUNKOWEGO 

Na zł. 

      

    

  

Odbiorca 

„KURJER WILEŃSKI* 

Wilno, Biskupa Bandurskiego 4. 

  

Nr. rozrachunku: 1. Nr. rozrachunku: 1. Nr. rozrachunku: 1. 
  

Dz
ie

ń 
w
p
ł
a
t
y
 

  
    

     

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 

L iilan i CE 

Hotel EUROPEJSKI | 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach, Winda osobowa 

  
  

    

Nr. wpłaty. 

    

Nr. wpłaty. 
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Chcieli pobić członków komisji wyborczej 
a znaleźli się za kratkami | 

Z polecenia władz sądowych zostali 
aresztowani m-cy wsi Kirkucie, gm. mie- 
łegłańskiej, pow. święciańskiego Piotr 

SEAT TSRS СЕНа 

Miejski Komitet Obywatelski Zimowej 
Pomocy Bezrobotnym w Wilnie 
zwraca się z gorącym apelem do społe 
czeństwa z uprzejmą prośbą o łaska- 
we składanie w biurze Komitetu, ul. 
Ostrobramska Nr 25 — używanego 
obuwia i odzieży dla bezrobotnych. 

Czybir | Feliks Kazimieraniec. 

€zybir i Kazimieraniec 12 grudnia rb, 
na czele grupy kilkunastu mieszkańców 
okolicznych wsi wtargnęli do. lokalu gro= 
madzkiej komisji wyborczej w Janiań- 

cach, obsypali wyzwiskami uszędujących 
tam członków komisji wyborczej ł usiło- 
wali Ich pobić. > m 

Przeprowadzone natychmiast docho- 
dzenie ustaliło osoby prowodyrów tego 

najścia, którzy znaleźli się za kraiami.



REKLAMACJA 
Do Administracji „Kurjera Wileńskiego” 

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4, tel. 99. + 

D „Kurjer Wileński* nie został dostarczony wcale w dn. ............. 

  

2) Został dostarczony z opóźnieniem dn. o godz. 

3) Stale otrzymuję pismo o godz. .. 

4) Czy jest to zdaniem Pana (i) dostatecznie wczešnie, czy tež 

„pożądane byłyby zmiany i jakie? _ 

  

  

(Czytelny podpis) 

  
Dokładny adres : 
   

   Dziś początek seansów o g. 2-е] 

Wolna przeróbką powieści 

T. Dotegi-Mostowicža 

OSTATNIA 

  

      

    

              

    
w filmie 

Prawo do szczešcia 
Obsada: Gorczyńska, Barszczewska, Wysocka, 
Zbyszko Sawan, Junosza-Stępowski, Siełański, 

Picheiski i inni. 

Kolorowy nadprogram Sala dobrze ogrzana 

UWĄGA! Dziś o godz. 42 w mocy w kinie „PAW 

ae Seans SylwestroWwy 
„ powieść Dołęgi-Mostowicza 

Ostatnia Brygada «sn „Prawo do szczęścia” 
PETA 

Sala Kina MĄARS | 
— — 

  

Tylko dziś, w sobotę 31 grudnia 1938 roku 
o godzinie 8-ej i 10-ej wiecz. 

Wesoła Rewia Sylwestrowa 
= „Buzi cmok —na Nowy Rok“ 
Gdział biorą: Barbara Halmirska, Leon Warski, Dziadžka Wiri- 
cuk, Trio Vald, Stenia Podolska, Wanda Wańkowiczówna, Barbara 
Topolnicka, Wiktor Bowgird, Piotr Harny oraz Eugeniusz Zahorski. 

Szczegóły w afiszach. Sala dobrze oqrzana. Ceny biletów od 54 ar. 

Nieodwołalnie ostatni dziań. Tylko 3 seanse: 2—4-6 py GEHENNAS“ 

  

Chrzešcijaūskie kino = Dzis. Arcywesoly program świąteczny! 

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

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

„KURJER* (4676. ||| 

CASINO | Dziś Peuła produkcji francuskiej. Wialki film erofty czny 

“ „POKRZYWDZONA“ 
(Poprzedni tytuł ŻĄDZA). W rolach gł: Jean Galland, Jeanne Boitel i Franc. Rosay 
Dramat człowieieka, pozbawionego cech meskości. Walka z pokusą zdrady. Pośw'ęcenie 
męża, cieuie na szczęściu, Nadprogram: DODATKI. Początek o godz. 2—4 - 6 - 8—10.15 

i i A С d Micky Mouse i rodzeństwo 5%.” 

  

  

Dziś o godz. H2 i #.Й5 — specjalny program HELIOS | 
25 gr 

UWAGA! Od godz. ZB-ej Sylwestrowa rewelac. rewią dodątków p. t. 

NMKECKY MOUSE i rodzeństwo 
w 8 częściach oraz 2) czarująca 

FRANCISZKA GAAL 
w filmie „MIODOWY MIESIĄC". Tylko dziś ostatni seans o godz. 9.30 

  

  

KINO 

Ródziny Koleiowej 

ZNICZ 
Wiwulsklego 2 

Pola Negr'i 

„TANGO NOTTURNO" 
©adprogram: DODATKI. 

w swoim najnowszym 
i naiwiększym filmie 

Początek codz. o q. 4, w święta o g. 2 pp 

LOKALE 
POSZUKUJĘ mieszkania dwupokojowego 

z kuchnią, najchętniej w okolicy Antokoła. 

Zgłoszenia do Administracji Kurj. Wil. pod 

„Bezdzietne małżeństwo”. 

  

POTRZEBNY od zaraz w centrum miasta 

lokal pięciopokojowy na piętrze. Zgłoszenia 

pisemne dla Tymańskiego, ul. Wiwulskiego 
8-a m. 3. 

_ RÓŻNE — 
STARSZA EMERYTKA poszukuje drugiej 

emerytki dla wspólnego urządzenia stę w 

Wilnie. Oferty kierować pocz. Stasily, J. Ia» 

kubowska. 

  

NOWOOTWARTA BIBLIOTEKA Teresy 
Łopuszyńskiej — Wilno, uł. Śniadeckich 8 
(róg Mostowej). Beletrystyka w języku pol- 
skim i francuskim Książki dla dzieci i mło» 
dzieży, Nowości powieściowe. 

  

OGNISKO [ 
Świąteczny program! Chluba polskiej kinematografii 
Brcvdzieło w1 dłośnei powieści T. Dołeai-Mostowicza p. t 

ZNACH OR 
W rol. gł.: Junosza-$Stępowski, Barszczewska, Zacharewicz, Cwiklińska, Węgrzyn i inni 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKL 

Sygnatura: Km 767/88. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wołoży- 

nie Brunon Gruźdź, mający kancelarię w 

Wołożynie, ul. Wojciechowskiego Nr 77 na 

podstawie art. 602 k. p. c. podaje do publioz- 

nej wiadomości, że dnia 24 stycznia 1939 r. 

o godz. 8 w Ławskim Brodzie, gm. Zabrze- 

zie, odbędzie stę druga licytacja ruchomoś 

ci, należących do Wandy Kezimiery Rodzie 

wiczowej, składających się ze 153 sztuk 

drzew ściętych, sosnowych, oszacowanych 

na łączną sumę zł. 3060.— 

Ruchomości można oglądać w dniu licy 

tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym 

Dnia 22 grudnia 1938 r. 

Komornik (—) B. Grufdź 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI 

Na podstawie Rozp. Rady Ministrów z 

  

"dmia 20. czerwca 1932 r. o postępywan u 

egzekucyjnym władz skarbowych (De U. R. 

P. Nr 62, poz. 580), 1 Urząd Skarbowy w 
Wilnie niniejszym podaje do wiadomości pu 

blicznej, iż w styczniu 1939 roku odbywać 

się będzie w dniach 3, 10, 13, 17, 20, 24, 27 
i 81 od godz. 10 w Sali Licytacyjnej przy 

ul. Niemieckiej 22 sprzedaż z licytacji publi 

cznej ruchomości, zajętych na pokrycie nałe 

żności Skąrbu Państwa oraz innych wierzy 

cieli. 

Przeznaczone do sprzedaży przedmioty 

oglądać można na m'ejscu sprzodaży w dniu 

lcysa ji między 9 a 10. 

Naczelnik Uryedu 

(-) M. ŻOCHOWSKI. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA 

Kupno i sprzedaž 
TVVVVVYVYVYmwwuy: ww" —"wYwYYYYYWYYYTVYYTYY 

SPRZEDAJĘ młode jamniki rasowe, czar 

ne i bronzowe. Gatunek angielski i francu- 

ski, Wilno, ul. Mostowa 15—8. 
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REDAKTORZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. Lidy; 
Hołubowicz — sprawozdania sądowe i reportaż „specjalnego wystannika“; Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze i“ 
Kazimierz Leczycki — przegląd prasy; Józef Maśliński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, 

Swianiewicz — kronika wileńska; Józef Święcicki — artykuły. polityczne, społeczne i gospodarcze. 

    
REDAKCJA i ADMINISTRACJA Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; CENA PRENUMERATY 

  
Konto P.K.O. 700.312, Konto rozrach. 1, Wilno 1 

Centrala: Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel, 79, Godziny przyjęć 1—3 po południu | Przedstawicielstwa; 

Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 

Drukarnia: tel, 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z o, 
       

  0, 

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

Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- 
no — 3 Maja 6, Suwałki — Emili Plater 44, 
Równe—3 Maja 18, Wołkowysk—Brzeska 9/1 

Druk. „Znicz*, Wilno, ul, Bisk. Ba 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 
cą 6 zł., z odbiorem w admini- 

stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie nie ma urzędu 

pocztowego ani agencji źł. 2.50 

DOZ 

О 4, tel, 3-40 Wacz. u E. Kotlarewskiego, Wileūska ią 

Prez. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

ANAAA BABA KANAŁ 

LEKARZE 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz, 

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

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

    

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne skórne i moczopłcio e 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz. 

9—13 i 3—8. 

  

  

DOKTOR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narzą 
dów moczowych od godz. 7-1 1 5-8 w. 

DOKTOR 

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

Wileńska Nr 28 m. 3. tel. 277. 

  

  

DR. MEDYCYNY 

A. Cymbier 
Choroby weneryczne, syfilis, skórne 

i moczoplciowe 
ul. Mlekiewicza 12 (rėg Tatarskiej), tel. 15.64 

Przyjmuje od godz. 8—2 I 5—8. 

ALASAAAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAAAAAAAAAAA MAMA 

AKUSZERKI 
TVVYVYVYVYVYVYVTVYVYVVYTYVYVYVVYVYYVVVYYTY 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—? róg ul. 

3-gx Maja ohok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów. pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł zające. 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1, 

  

AKUSZERKA 

M Brzezina 
masaż leczniczy 1 elektryzacjn. UI. Grodz 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAMAIAS 

PRACA 
Potrzebna NIANIA z pierwszorzędnymi 

referencjami do 8-mies. dziecka. Zgłosić się 

oeobiście, Hotel Bristol, pok. 15 od 10—11 

rano. 

  

SIOSTRA (b. studentka medycyny), za 

strzyki, bańki, masaż, kateteryzacja. Przyj: 

muje dyżury. Wilno, ul. Portowa 6 m. i, 

N. Kreniowa. 

NAAAAAAAA S AAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAA 

Niešwieskie 
WYYVYTYTYYYYYYYYYYTYTTPPWYY 

ELEKTROWNIA nieświeska chcąc uprzy« 
stępnić szerokim masom ludności korzysta" 
nie z prądu elektrycznego nie tylko do oś- 
wietlania ale przede wszystkim dla potrzeb 
gospodarczych i domowych wprowadziła za 
zgodą władz nadzorczych t. zw. taryfę blo- 
kową, obniżającą cenę jednostki zużytego 
prądu do 21 groszy za kilowat-godz. Celem 
szybkiego wprowadzenia w życie tej przy- 
siępnej taryfy — elektrownia w Nieświeżu 
już sprzedaje na raty po 2 zł miesięcznie, 
Żelazka, kuchenki, grzejniki itp. Ułatwienia 
te niewątpliwie zachęcą szeroki ogół L.iesz- 
kańców Nieświeża | Klecka do taniego, bez! 
plecznego, szybkiego i wygodnego korzysta- 
nia z prądn elektrowni nieświeskiej. 

    

Powłlałowa Spółdzielnia Rolniczo - Han- 

dłowa z odpow. udziałami w Nieświeżu, tel. 

29. ddziały: w Klecku. i Snowie. Zakupuje: 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 

nicze — nawozy sztuczne — artykuły — bu- 

dowlane. 

  

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK LUDOWY w 
Nieśvieżu jest najstarszą instytucją kredy- 
tową w powiecie. Wydaje pożyczki człon: 
kom, przyimuie wkłady od t złotego. 

  

Komunalna Kasa Oszczędności pow. nie- 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

od 1 złotego. 

  

Jan Giedroyć-Juraha — „Warszawian< 

ka", Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż : 

owoców południowych i delikatesów, 

AAAAAAAAKALLAALAAALAASAAAAAAAAKAAAASAAAAAA 

Stołpeckie 
tY"ttvvry"" 

KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 

pow. stołpeckiego w Stołpcach (ul Piłsudskie 
go 8) istnieje ol roku 1lyz, Wkłady osz- 
czędnościowe wynoszą ponad 300 tys. zł. 
K. K O. przyjmuje wkłady od 1 złotego. 

  

SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO - HANDLO- 
WA w Stołpcach, Plac Kościelny 2 tel. 71 
Sprzedaje: nawozy sztuczne, maszyny, na- 
rzędzia rolnicze 1 galanterię żelazną, arty- 
kuły spożywcze, i koloni.lne, nasiona zbóż, 
materiały opałowe i budowlane, meb! oraz 
prowadzi komisową hurtownię soli. 

Skupuje: — zboże wszelkich 
oraz trzodę chlewną. * 

ARABAR "NA AAARKAABŁAKAM AKAAAAAAAAAAANAAŁ 

BARANOWICKIE 
WYYYYYYTYVYVYVYYY" 

FIRMA RÓŻNOWSKI | KARAŚ, Barano- 
wicze, Nowogródzka 4, tel. 141. Poleca naj- 
lepszy prezent na gwiazdkę, radioodbiornik 
„Echo“, względnie „Elektrit“. . 

  

  

BIURO POŚREDNICTWA PRACY przy 

Wileńsko-Nowogródzkiej Izbie Lekarskiej 
ogłasza konkurs na stanowisko tekarza asy 
stenta w szpitalu żydowskim w Lidzie. Bliż 
sze informacje i składanie podań w Kance- 
lari Izby (Dąbrowskiego 10—2) w terminie 
do 14 stycznia 1939 r. 

„AAAAŁAAAAŁA 

Handel i Przemys! _ 
wyr” 

Balowe, wizytowe SUKNIE, kwiaty, tor-b 
ki. W. NOWICKI, Wilno Wielka 30, tel. 30-08 
jedwabne pantofelki, pończoszki, bielizna.   POZNAŃSKI DOM GALANTERII, Bara. 

nowicze, Szeptyckiego 31, tel. 248. Praktycz” 
ne podarki gwiazdkowe. 

ią ALAALASAAAMAAL AA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAMAAA, 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

„Dziś wielki podwójny program: 

Pierwsza | druga seria egzot. filmu 

Indyjski grobowiec 
i dramat wschodni 

ij Tygrys Esznapuru 
*YYWYYWYTYWYWYVYYWYYYYY 

  

Maria Aleksandrowiczowa — wiadomości z Wołynia; 
polityczne (depeszowe i telef.); 
humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; 

Zbigniew Cieślik — kronika zamiejscowa; Włodzimierz 
Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p. t. „Ze świata kobiecego"; 

Helena Romer — recenzje książek; Eugeniusz 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10,gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne licz: my za 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drol 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od 
redakc. i komunikaty 60gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen 
nia cyfrowe tabelaryczne 500, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, 

10 słów. Wyrazy 
nych* nie przyjmujemy 
Administracji, Kronika 
dolicza się za ogłosze* 
za tekstem 10-łamowy 

Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszee 

    

nia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 

 



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

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

Trudno przypuścić, by cały nasz ubo- 
pi kraj mógł być pośryty siecią takich 
szkół. Potrzebne nam są szkoły i miesz- 
kania nauczycielskie zwykłe, tania na ja- 
kie w rzeczywistości nas słać. Wiemy do- 
brze jak przeciążone są nasze budżety 
gminne i jakie mamy frudności ze zdo- 
bywaniem środków na najważniejsze na- 

sze poczynania. 

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

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

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

Z chwilą przystąpienia do roboty 
pewne subwencje udało się wykolatač 
z gminy, która w budżecie pierwotnie na 
ten cel nic nie miała, ostatecznie po czte 

roletnich wysiłkach szkoła została skoń- 
czona i już obecnie prowadzona jest na- 
uka, 

  

Przedstawia szkołę załączone foto- 

grafie. Wymiar szkoły 30x12 metrów, a 

* kabatura około 1.700 mir *, sal lekcyj- 

nych 5, kancelaria i mieszkanie kierowni-- 

ka. Wydatki gotówkowe wyniosły wraz 

z ofłynkowaniem i malowaniem 6.000 zł, 

nie licząc ofiarowanego budulca i wydo- 

bytej pracy gromady, 
Szkoła taka kosztuje przeciętnie ta- 

niej niż szkoła — pomnik. Pominęliśmy 

jednak wartość energii ludzkiej i pracy 
ideowej, a 13 na gotówkę z trudnością da 
się przeliczyć. 

K. S. 

Bezrobotni pracownicy umysłowi 
-- mogą znaleźć zatrudnienie w zarządach gminnych . 
Wkroczylłiśmy w- okres szczególnego 

nasilenia bezrobocia. Jak wykazują os- 

łatnie. statystyki, samo. Wilno liczy już po 

nad 10.000 bezrobotnych, w tym bardzo 

pokaźny procenł pracowników umysło- 

wych. Jeżeli chodzi o tych osłatnich — w 

pewnych kołach „wysuwany jest projekt 

częściowego rozładowania bezrobocia 

pracowników umysłowych za pomocą za- 

frudnienia ich w samorządzie terytorial- 

nym, a w szczególności w zarządach gmin 

nych. Trzeba to nadmienić, że zarządy 

gminne w okresie największego nasilenia 

bezrobocia w miastach (od grudnia do 

maja) mają zazwyczaj najwięcej pracy. 

Przy normalnej obsadzie personelu etato- 

wego nie mogą sobie dać rady i chętnie 

by przyjęli na ten okres pracowników do- 

datkowych. Brak tych pracowników po- 
woduje, że mimo nadliczbowej pracy per 

sonelu etatowego, tworzą się olbrzymie 

zaległości, które powodują dla samorzą- 

Zgłoszenia przyjmują Oddziały (Inspektoraty) 
we wszystkich większych miastach 

  

         MYŚL 0 PRZYSZŁOŚCI 
POLISA 

POWSZECHNEGO — * 
YA KtEADU 
USEZPIECZEŃ 
WA ZAIEMNYCA 

0D TROSK 
| OGIEŃ — GRAD — ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA | 

NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI — 

du poważne straty finansowe, R 

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

Nie ma wątpliwości, że w całym wo- 
jewództwie wileńskim w gminach na „ok- 
res bezrobocia” znajdzie pracę 100 
osób, co Wilnu przyniosłoby dość pokaź- 
ną ulgę. Dobrze więc byłoby, żeby spra 
wa ta pokierowana byłaby za pośrednict. 
wem Wojewódzkiego Komitetu Pomocy 
Bezrobofnym, Urzędu Wojewódzkiego 
i Wydziałów Powiatowych. A wówczas 
akcja ta da napewno dobre wyniki I za- 
dowoli z jednej strony gminy, z drugiej 
zaś strony bezrobotnych pracowników 
umysłowych. 
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(CEJ 

BUDOWLANE 
_ DYKTY, POSADZKI, OPAŁ 

produkcji 

Lasów P 
znax rowakówi 

L 68P 
STANDARYZOWANE WYMIARY-DOKŁADNE SORTOWANIE 
STARANNA KONSERWACJA - KLASYFIKACJA JAKOŚCI 

zabezpieczają nabywcę przed błędną kalkulacją i stratami 

Sprzedaż: 

»PAGEDc POLSKA AGENCJA DRZEWNA $p. Z0.0. 
Centrala: Gdynia, ul. Świętojańska 44. tel. 19-16 

aństwowych 

a 
[LEJ 
[GEJ 

MATERIAŁY 
STOLARSKIE 

SZORSTKIE 
I STRUGANE 

  
Delegatura w Wilnie: Mala Pohulanka 3, tel. 27-00. 

UMYSLOWE 
(Konkurs grudniowy) 

Zadanie matematyczne 2 punkty. 

Ojciec kupił swojemu synkowi, Jasio- 
wi sześcienną paczkę klocków, z których 
każdy ważył po 10 gramów. Jasio, po 
otrzymaniu prezeniu, ułożył je na stole 
w kwadrat. lle było klocków, skoro pacze 
ka ważyła mniej niż kilogrami... 

Ikcebok. 

Arytmograf 3 punkty. 

1 2,3, 1, 445, 6 1,4, 6, 2, 5, 6;71;-9: 

Wyrazy pomocnicze: 

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

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

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

Dla jego rozumowań krótka druga— 
czwarta: byle kałdun zapełnić, mieć na 
grzbiecie futno> A, że zmienić się może 
świata pierwsza—<czwarta, o tym niech 
sobie myślą jego dzieci jutrol 

Dzładek z Bakszty. 

REBUSIK 2 punkty     
Rozwiązanie konkursu listopadowego. 

Podział orzechów. W koszyku było 
127 orzechów. 

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

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

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

Dowód, Ogólna iłość kaszy 500 gr przy 
padła do podziału pomiędzy 3 osoby. 

Na każdą osobę przypadło po 166*/, 

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

tek spłoszenia się konia spadł z wozu, 
doznając ogólnych obrażeń ciała, 
aS * przewiozło go do szpi- 

tala. 

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

Wezwany lekarz pogotowia udzielił 
desperatowi pierwszej pomocy. 

Stanisława Rakowska (Sapieżyńska 7) 
zameldowała, iż Józef Wołejszo (Nowo- 
popławska 12) skradł na jej szkodę 98 zł 
gotówką oraz zegarek damski i pierścio- 
nek wartości 116 zł, po czym wyjechał 
do Grodna. 

gr. Z tego wynika iż pierwszy stróż od- 
stąpił przybylemu 200—167*/, = 32, 
gr. 

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

Szarada Ankara. 

KWADRATY MAGICZNE. 

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

PRZESTAWIANKA. 

Kurjer Wileński s'aje się coraz po- 

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

Zadanie lit. Jeannefte Macdonalde. 
Wizytówka — ' Sekwestrator podat- 

kowy. 
Szarada — Kurytyba. 

ZADANIE MATEMATYCZNE 

Kul biłardowych było 23? = 529. 
1 + 4 + 9 - 16 -- 25 - 36 + 49 

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

ności jednak jego wywody bardzo cie- 
kawe). 
1 

Kierownik dzialu prosi p. Kobeckiego 
o współpracę, dziękując za dotychczas 
nadesłane zadania. 

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

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

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

Włókno to zostało zakupione na tere- 
nie ziem północno-wschodnich, przy tym   

  

  

Giełda zbożowo-towarowa 
i Iniarska w Wilnie | 

z dnia 31 grudnia 1938 r. 

Ceny za towar średniej handlowej ja. 
<ości, za 100 kg. parytet Wilno, przy nor- 
nalnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
*<o wag. st, zał.) Ziemiopłody — w ładun- 

«ach wagonowych, mąka I otręby—w mniej- 

szych ilościach. W złotych: 

Łyto I stand, 696 g/l 14.50 15.— 

” п . 670 , 14.— 14.50 

Pszenica I „ 748 . 20.50 21.— 
“HA 7863 185' 19— 

Jęczmieńl _ „678/673, (kasz) — — — 
«5 ce 1680; ©. Mo 15%0 

„ II „ 6205, (past) 1450 15— 

Dries I, 468., 1450 15— 
- п „ 445 . 13.25 14.— 

Gryka » 630 , 17.75. 1825 
ug G10-0 1725 17.75 

Mąka żytnia gat I 0—30% 30— 30.75 

° » „ I 0—55% 27.— 27.75 

. „ Il 50—65% - — 

. „ razowa do 95% 20.25 21.25 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 37— 38— 

‚ в „.1-A0—65% 3350 3650 
ws „ ! 50—60% 30.— 30.75 

° » ” Ц'Н 50—65% 2 S, 

э » „ IM 65—70% 1875 19.25 

`$  „  pastewna 15.— 15.50 
„ zlemniaczana „Superior“ 3350 34.— 

” ” „Prima“ 32.— 32.50 

Otręby żytnie przem stand. 950 10— 

Otreby pszen. śred. przem.stand. 10.50 11 — 

Wyka 17.— 1750 

Łubin niebieski 9.25 9.75 

Stemie Iniane b. 90% f-co w. s.7. 48.50 49.50 

Len trzepany Wołożyn 1600.— 1640.— 

° s Horodziej 1890.— 1930.— 

. „ — ТгаБу 1€00.— 1640.— 
2 „ Miory 1280.— 1320.— 

Len czesany Horodziej 2160,— 2200.— 
Kądziel horodziejska 1560,— 1600.— 

PBW TDUD R OP CZDADW ACH ED CDD CH GDEP WOOD GD WD ED TD GP CP EDGPED ET 

PIERWSZA 

WILEŃSKA HURTOWNIA W ŁÓKIENNICZA 
Kuzców i Przemysłowców Chrześcijan 

w WILNIE 
ul. Bazyliańska Nr 2, telefon 25-20, 

rozpoczyna z dniem 3 stycznia 1939 r. 

sprzedaż hurtową materiałów wełnianych 

bawełnianych, kortów, drelichów, płócien, 

flaneli i baji, po cenach konkurencyjnych. 

Korzystna okazja dla zaopatrywania się P. T. Odbiorców 

: na prowincji. LA 

Pierwszy transport wileńskiego Inu 
odszedł do Japonii 

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

Kompetentne czynniki lniarskie sądzą, 

że pojemny rynek jepoński da się w przy 
szłości całkowicie pozyskać dla eksportu 
wileńskiego Inu.
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MONTOWANE W ZAKŁADACH LILPOP, RAU i 

  

AO NU 

'W SPRZEDAŻY—STYCZEŃ 1939. 

Jk ulepszone hamulce hydrauliczne; 

x ulepszone niezależne zawieszenie; 

x ułatwiona zmiana biegów? 

yk dłuższe i obszerniejsze wnętrze wozu; 

% nowa, piękna opływowa linia. 

*) w modelach De Luxe 

$ niezawodny, górnozaworowy, 6-cio cylindrowy silnik) 

Antysemityzmy: włoski i niemiecki 
różmią się pod względem gospodarczym 

Niedawno doniosły pisma o dekre- 
łoch rządu włoskiego, na mocy któ- 
rych Žydzį nie mogą w królestwie 
Italii posiadać dóbr nieruchomych 
tak w miastach jak i na wsi. 

Dobra te mają przejść na włase 
ność t. zw. I. R. S., czyli Instytutu 
Odbudowy Przemysłowej, który wza- 
mian za to b. właścicielom doręczy 
imienne obligacje mające przynosić 
pewien określony próeent od sum na 
które opiewać będą. Obligacje te bę 
dą wyjęte spod obrotu giełdowego tj. 
nie będzie ich właściciel mógł nimi 
rozporządzać według swego uznania 

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

Jest to mniemanie z gruntu błęd 
ne. Nie przeczę, że wpływy żydow- 
skie w ten sposób we Włoszech zma- 
leją znacznie, ale nie to było myślą 
przewodnią W. Rądy Faszyzmu, gdy 
zapadły na niej odnośne postanowie 
nia. 

Zwróćmy uwagę na inny fakt, — 
Oto niedawno bo zaledwie przed trze 
ma tygodniami zostałą utworzona 
przy włoskim ministerstwie spraw za 
xranicznych specjalna komisja, ma- 
jaca na celu zorganizowanie reemi- 
kracji rzesz wychodźceów  włoskieh.   

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

Powie ktoś, że jedno z drugim nie 
ma nie wspólnego, że pierwsze zarzą 
dzenie jest dalszym krokim na dro- 
dze do ostatecznego złamania wpły- 
wów żydowsko-masońskich we Wło 
szech, tych wpływów, z którymi od 
tak dawna walczy faszyzm, będący 
w gruncie rzeczy wyrazicielem ide: 
zorganizowanegó narodu, która znaj 
duje pełnię urzeczywistnienia w pań 
stwie, drugie zaś ma na eelu przede 
wszystkim wzmocnienie potencjału 
domograficznego a zatem į wojskowe 
go Italii, że jest ono również podykic 
wane troską o przyśpieszenie momen 
tu, kiedy imperium kolonialne Włoch 
zacznie brać udział aktywny w życiu 
gospodarczym ojczyzny, że wreszcii 
chodzi o to,aby zapobiee dalszemu. 
wynarodawianiu się rzesz wychodź 
ców italskich na obczyźnie i o zalud- 
nienie nimi olbrzymich połaci uro 
dzajnych ziem afrykańskich. 

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

Ale to nie wszystko! Ażeby móc 
urzeczywistnić ten projekt nowej węd 

rówki setek tysięcy ludzi, aby móc 
zorganizować reemigrację, ująć fa 
lę jej w jakieś łożysko, bez czego sta 
łaby się ona tylko źródłem zamiesza 
nia i słabości wewnętrznej kraju — 
trzeba dla powraca "cych przygoto- 
wać zawczasu warsztaty pracy.   

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

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

Takim nabywcą zaś nie może stać 
ię rynek wewnętrzny Italii i nie moż 
ną go nawet na nim poszukiwać, 
'dyż jest on w tej chwili zbyt wyczer 
pany finansowo przez kilka emisyj 
pożyczek państwowych w ostatnich 
latach. Może więc nim się stać tytko 
Włoch stale przebywający za granicą. 
Ten Włoch oszczędny i przedsiębior 
czy, który na wychodźtwie dorobił się 
niejednokrotnie wiełkich fortun, 

       ZERA S 

wilki chciały 
Sekretarz gminy howeżźniańskiej pow. 

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

  I oto z chwilą powrotu do kraju 

emigrantów i sprowadzenia ich 0sz- 
czędnošci znajdą oni gotowy warsztat 
pracy, a jeśli ktoś woli—gotową loka 
tę kapitału w postaci nieruchomości, 
które z rąk żydowskich przejdą na 
własność I. R. I. A lokata ta, wobee 
szybkiego tempa uprzemysławiania 
się półwyspu apenińskiego nie będzie 
zaiste należała do najgorszych ani 
do najmniej zyskownych. 

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

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

   

urządz ć polowan e na dzieci 
bezpieczeństwo, grożące dzieciom, So- 
poćko polecił furmanowi zatrzymać ko- 
nie i oddał 5 strzałów z rewolweru. Spło 
szyło to wilków, które zbiegły do lasu.   

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

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

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

Dr Zygmunt Rzewnieki. 
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STYCZEŃ Dziś: NOWY ROK 1939 

1 Jutzo: Makarego Op. 

Wschód słońca — g. 7 m. 45 

Niedziela 1 zachód słońca — g. 3 m. 00 
B — 

KRONIKA HISTORYCZNA: 

1467. Urodziny Z-19munta | Starego. 
1683. Wejście w życie Kalen |. Gregor]. 
1771. Wojska rosyjskie ałakują Jasną 

Górę. 
1803. Wysłanie legionistów na San 

Domingo. 
1917. Zamordowanie Raspulina, 

PRZYSLOWIA LUDOWE: 

Nowy Rok pogodny 
Będzie zbiór dorodny. 

ROZMAITOŚCI: 

Najwyższym budynkiem Warszawy jest 
16-piętrowy gmach Tow. Ubezp. „Pruden. 
fial'* wysokości 60 metrów, przy placu 
Napoleona. 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 31.XII. 1938 r. 

Ciśnienie 754 
Temperatura średnia — 6 
Temperatura najwyższa — 5 

Temperafura najniższa — 9 
Opad 0,1 

Wiatr: połudn.-wschodni 
Tendencja barom.: spadek 
Uwagi: pochmurno, wieczorem śnieg. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące 
apłeki: Nałęcza (lagiellońsika 1); S-ów 
Augustowskiego (Kijowska 2); Romeskie- 
go i Żelańca (Wileńska 8); Erumkinów 
(Niemiecka 23) Rostkowskiego (Kalwa- 
ryjska 31). 

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

SPRAWY SZKOLNE 
— „instytut Germanistyki", Od Nowe- 

go Roku nowe grupy w nowym lokalu: 
Wielka 2 m. 1 nad Sztęallem Pocztowym! 

2 KOPE 

— Nowy wicedyrektor kolel. Z dniem 
f stycznia 39 r. dr Roman Górnicki objął 
słanówisko drugieqo wicedyrektora Kolei 
Państwowych w Wilnie, 

ZE Zw7AZKÓW I STCWARZYSZEY 

— Towarzystwo Polsko-Francuskie za- 
wiadamia o zorganizowaniu pod kierow- 
nictwem p. prof. Georges Rousseau kur- 
sów języka francuskiego. 

Kursy rozpoczną się da. 10 słycznia 
1939 r. w lokału Stowarzyszenia „Służba 
iai ul. Biskupa Bandurskiego 

r 4. 
Kurs dla początkujących we włorki I 

soboty, godz. 19—20. Kurs słarszy w te 
same dni, godz. 18—19. 

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

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

ZABAWY 

BAIL MORSKI. Dn. 7 stycznia 1939 r. 
(sobota) w salonach Oficer. Kasyna Gar- 
nizonowego w Wilnie odbędzie się tra- 
dycyjny BAL MORSKI. Zaproszenia 1 Ы- 
lety w cenie 5 zł i 3 zł (akademicki) można 
już nabywać w biurze Ligi Morskiej i Ko 
lonialnej w Wilnie, zauł. Ś-to Jerski 3/1, 
tel, 22-34 od godz. 10—14. 

NOWOGRODZKA 
— T. O. Z. wysyła młodzież do Po- 

znańskiego. Towarzystwo Oświaty Zawo- 
dowej w Nowogródku uzyskało fundusze 
na wysłanie około 25 chłopców do wo- 
jewództwa poznańskiego w cełu odbycia 
3-letniej nauki rzemiosła i 3-letniej prakty. 
ki czeladniczej. Młodzież wysłana zosta- 
nie już w styczniu miesiącu. 

— Autobusy już kursują. Wznowiona 
została już komunikacja autobusowa na 
linii Nowogródek—Baranowicze i Nowo- 
gródek—Lida—Wilno. 

— Ślizgawka. Staraniem Rodziny Urzę- 
dniczej urządzona została na Kolonii 
Urzędniczej przy ul. Słonimskiej słizgaw- 
ka, do której dostęp mają wszyscy oby- 
wałele miasta. 

— Wyjaśnienie w sprawie ulg dla 
drobnych rolników. W związku ži 
nolaiką pt. „Ulgi dla drobnych rolników” 
zamieszczoną w „Kurjerze” z dn. 28 grud. 
nia, ofrzymaliśmy z K. K. O. w Nowo- 
gródku wyjaśnienie, że ulgi te dotyczą 

NIKA 

  

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

Rolnicy, którzy zalegają z opłatą od- 
sełek ponad 6 mięs. w ogóle nie mają 
praw do tych ulg. 

LIDZKA 
— ZDEMOLOWALI LOKAL STRON- 

NICTWA NARODOWEGO W LIDZIE, — 
Właściciel lokalu, zajmowanego przez 

Stronnicwo Narodowe w Lidzie Franciszek 
Jakubowski wraz z dwoma narazie nie 

ustalonymi osobnikami dokonał najścia na 
lokal Str. Narodowego; zdemolował urzą. 

dzenie, wyrzucając niektóre rzeczy na 
podwórze. Ponadto wraz ze swymi „po- 
mocnikami” zamknął w jednym poko!u Jó- 
zefa Buzera, (który zamieszkiwał w lokalu | 
5. N.), zawiązując drzwi drutem. Uwięzio- 
ny wydostał stę z mieszkan!a przez okno, 
po wyjęciu dubeltów. Jak wynika z prze- 
prowadzonego dochodzenia, Jakubowski 
dopuścił się tego czynu pod wpływem 
alkoholu. 

NIEŚWIESKA 

— Cdzienne modły baptystów. W 
gminie snowskiej pow. nieświeskiego, we 

wsi Chwojewo znajduje się centrum ru- 
chu baptystów, Ponieważ ilość wyznaw- 
ców w ostatnich czasach *vzrosła niepo- 
miernie, kierownik ruchu sekciarskiego i 
sprawujący funkcje duchownego, Winni. 
czek Mikołaj, zarządził odprawienie na- 
bożeństw oddzielnie dla kobiet i męż- 

czyzn. Sala modlitewna baptystów jest 
szczupła, wobec czego zebrania na mod- 
liiwy odbywają się niemal codziennie. 

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

SŁONIMSXA 
— Przerwa w komunikacji autobuso- 

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

Przedsiębiorcy autobusowi dokladają 
starań w celu wznowienia komunikacji 

na najważniejszej arierii autobusowej jak 
Slonim—Baranowicze i Słonim—Wołko- 
wysk. Wysłane już zostały partie robot. 
ników dla usunięcia zasp śnieżnych z szo- 
sy. Jeśli większych opadów atmosferycz- 
nych nie będzie przewrócenie komuni- 
kacji Słonima z Wołkowyskiem i Barano- 
wiczami nastąpi w ciągu kiłku dni. Nara- 
zie Słonim ma tylko połączenie autobu- 
sowe z Nowogródkiem i Różanką. 

DZIŚNIEŃSKA 
— Wybory do rad gromadukich w 260 

gromadach powiatu dziśnieńskiego zakoń 

czone xostały w dniu 21 grudnia. Głosowa 

nie odbyło się tylko w 12 gromadach, zaś | 
w 247 gromadach wyboru do rad gromadz 
kich dokonano przez aklamację, wobec zgło 

szenia w tych gromadach po jednej liście 
kandydatów. 

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

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

W obecności słarosty powiatowego 
| inspektora szkolnego przedstawiciele 
KOP-u rozdałi dzieciom  prezenły: 70 
dzieci otrzymało paczki z obuwiem i ub- 

„KURISR“ [4627]. 

W wigilię Nowego Roku policja śled- 
cza w Wilnie zlikwidowała wiełką bandę 
złodziejską, która w ciągu ostatnich kilku 
tygodni dokonała w mieście większej Io 
ści kradzieży mieszkaniowych. Złodzieje 
wyspecjalizowali się w okradaniu przed- 
pokojów, przy czym posługiwali się spe- 
cjalnymi nożycami do rozelnania łańcusz- 

ków. 
Na czele bandy stali Jułtan Juszkiewicz, 

Józef Simklewicz oraz Adoli Paszkiewicz. 
Prócz nich zatrzymano jeszcze 5 osób. 

  

mi ze słodyczami. Na zakończenie uro- 
czystości działwa szkolna wykonała de- 
klamacje na cześć ofiarodawców, żołnie- 
rze zaś odśpiewali kilka piosenek żołnier 
skich oraz wystąpiłi z żywym obrazem 
pł. „Arabi z wielbłądami w pustyni przy 
wieczornej modlitwie”. Następnie kopiš- 
ci podejmowali dziatwę szkolną i obec- 
nych gości gorącym bigosem z kuchni po- 
lowej. Na pożegnanie kierowniczka szko 
ły złożyła podziękowanie kopistom za 
opiekowanie się szkołą, poczym w imie- 
niu gospodarzy wsi Miereckie przemówił 
70-letni starzec Józef Simankowicz, wzno 
sząc na zakończenie okrzyki na cześć 
Rzeczypospolitej, Pana Prezydenta, Na- 
czelnego Wodza, Armii, KOP-u i obec- 

nych przedstawicieli władz. 
— Za szkodnictwo leśne. W grudniu 

w ciągu 14 dni odbyły się wyjazdowe ro- 
ki karno-administracyjne w różnych miej 
scowościach  powiału _ dziśnieńskiego. 
Rozpoznano 500 spraw o różnego 

rodzaju _ wykroczenia _ administracyjne. 
Szczególnie dużo rozpoznano spraw o 
szkodnictwo leśne w lasach państwowych 
i prywatnych. W sprawach tych wymie 
xzano.. przeważnie kmy. aresztu. w _grani- | 
cach od 3 do 30 dni przy równoczesnym 
odszkodowaniu na rzecz wisścicieli lasów 
w wysokości dwukrotnej wartości drzewa. 
Nadło kilkadziesiąt osób ukarano aresz 
tem w granicach od 7 do 30 dni za nie 
wykonanie pracy z tułułu zastępczego 
obowiązku wojskowego. 

WOŁYNSKA 

— Zjazd uczestników walk 0 niepodleg- 

łość w Łucku, W drugiej połowie lutego od 

będzie się w Łucku z inicjatywy Związku 

Legionistów ogólnopolski zjazd członków 

organizacyj, grupujących byłych  uczestni- 

ków walk o niepodległość. Cełem zjazdu bę 

dzte omówienie wszelkich zagadnień fntere 

sujących niepodległościoweów ze szczegół- 

nym uwzględnieniem spraw wołyńskich. 

Na zjeździe wyłoniony zostanie wołyń- 

ski komitet międzyorganizacyjny. Na prog 

ram zjazdu złoży się referat zasadniczy, któ 

ry wygłosi prezes Oddz. Łuckiego Związku 

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

wołyńskiego OZN i T-wa Rozwoju Ziem 

Wschodnich. W czasie zjazdu odbędzie się 
również przekazanie przez Komitet Obywa 

telski sztandaru, ufundowanego przez spo- 

łeczeństwo miejscowe łuckiemu Oddz. Zw. 

Legiomstów. Spodziewany jest b. ficzny 

zjazd z całej Polski. Zostały wyjednane spe 

cjałne zniżki kolejowe dła uczestników, o 

czym zawiadomione będą wszystkie organi 

zacje byłych uczestników walk o miepodie 

głość. Organizacje te proszone są o jak naj 

wcześniejsze zgłaszanie ileści uczestników. 

zjazdu pod adresem: Luck, ul. 24 P. P. Nr. 
12, Mieczysław Podolski Karta uczestnictwa 

uprawniafąca do udziału w zjeździe oraz 

otrzymania bezpłatnego noclegu i wyżywie 

nią kosztować będzie 2 zł. 50 gr. 

Niepodległościowey, mie zrzeszeni w żad 
nej organizacji, będą mogh wziąć udział w 

zjeździe po otrzymaniu od Oddziału Związ 

ku Legionistów w Łucku karty nczestnict- 
wa, która zostanie wydana  zainteresowa- 

nym po udowodnienin przez niego udziału 
w walkach o niepodległość. 

— Dom Społeczny w Kowlu. W Kowiu 
wzniesiony zostanie dom społeczny, który   raniem, a 140 dzieci obdarzono paczka- mieścić będzie wszystkie większe organizac 

METIN SS S TEN RSS TT I STREET CZORT 

Dziš mecz 
z Warsz 

Dziś o godz, 11.30 w Parku Sporto- 
wym Młodzieży Szkolnej odbędzie się 

mecz hokejowy między wicemistrzem 
Polski Warszawianką a Ogniskiem 
KPW. 

Spotkanie rewanżowe odbędzie się 

— 

hokejowy 
a2wianką 
w poniedziałek o godz. 17.30. 

Oba te mecze zapowiadają się wy- 
jątkowo interesująco. 

2 Warszawianka do Waiłwa przyje- 
chała w najlepszym składzie. 

Zlikwidowanie wielkiej bandy złodziejskiej 
w Wižmie 

8 ztodziei i 3 paseski aresztowano 

Juszklewicza aresziowano na gorącym 
uczynku usiłowania kradzieży, w chwili 
kiedy przecinał specjalnymi nożycami łań 
cuszek w mieszkniu znanego w Wilnie 
adwokata. 

W wyniku dalszego dochodzenia po- 
licja aresztowała również trzy paserki 
Aleksandrę Olszewską, Apolonię Szpa- 
kowską I Sonię Durycką (Szkapierny 10), 
przy których  znalezłono wieksze Ilości 
kradzionych rzeczy. te] 

  

Księgi buchalteryjne, Teki rozdzielcze, Skoro- 

szyty, Teczki wszelkiego rodzaju i inne artykuły biu- 
rowe i: kancelaryjne na nowy 1939 rok 

POLECA: 

„Papier Spółka Akcyjna" 
Hurtowy Skład Parieru i Materiałów Piśmiennych 

Wilno, Zawalna 13, tel. 501. 

  

je polskie. Poza organizacjami w domu spo 

łecznym mieściłyby się lokaie handlowe, 

sala odczytowa na 300 osób i sala teatralna 

na 1000 osób. Komitet Budowy przewiduje 

ukończenie domu w ciągu lat sześciu. Pod 

budowę domu komitet uzyska odpowiedni 

plac od zarządu miejskiego w Kowlu. Z po 

dobnymi planami budowy domów społecz- 

nych występuje również Łuck i Równe. 

— Za bojkot wyborów. Sąd Grodzki w 

dn. 28 grudnia rozpoznawał sprawę z oskar 

żenia jednego z miejscowych przywódców 

Stronnictwa Narodowego Franciszka Stuch 

ły-Orleańskiego o nawoływanie na publicz 

nym zebraniu w Torczynie do bojkotu wy 

borów do ciał ustawodawczych. 

Sąd uznał winę oskarżonego za udowod 

nioną i skazał go ma 4 miesiące aresztu z 

zawieszeniem wykonania kary ma przeciąg 

lat 2. 

TEATR I MUZYKI 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 
Dziś w niedzielę dn. 1 stycznia 1939 r. o 

| godz. 16 przedstawienie popoładniowe wypeł 
ni kapitałne widowisko Zygmunta Nowakow 

skiego „Gałązka rozmarynu*, * 

Dziś w niedziełę dn. 1 stycznia 1939 r. © 

godz 20 barwne widowi:ko renesansowe „Sę 
dzia z Zalamei* Calderona w przekładzie Ed 
warda Podębowicza. Inscenizacja dyr. Kie- 
lanowskiego. Inscenizacja muzyczna na mo- 
tywach Liszpańskich prof. T. Szeligowskiego 

Jutro w poniedziałek dm. 2 stycznia o g 
20 „Gałązka rozmarynu”. 

Dnia 10 stycznia 193% r. (o godz. 20,30) 
w Teatrze na Pohułance odbędzie się kon- 

cert Haliny Zboromirskiej i Aleksandra Pole 

skiego. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA". 

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

pp. „Król na jedną noc*. Operetka kameral 

na w świetnej obsadzie ról z Kulczycką, Ry 

chterem i Wyrwicz-Wichrowskim na czele. 

Ceny miejsc znižone, 

O godz. 8,15 powtórzenie wspaniałej „Re 
wii Sylwestrowej* z udziałem całego zespo- 

łu który na premierze wywołał huraganowe 

wybuchy śmiechu. 
Jutro po cenach propagandowych grana 

będzie ułubiona operetka „Krysia Leśniczan 
ka“. 
ее 

NERWOL 

  

CHEMIKA DR. FRANZOSA 
NACIERANIE 
STOSUJE SIE" PRZY: 

REUMATYZMIE 
KŁUCIU Z POWODU PRZEZIĘBIENIA 
?POSTRZALE 5ISCHIASIE.1.T P 
DO NABYCIA W APTEKACH 
WYRÓB: | GŁOWNA SPRZEDAŻ 

    

  

ADTEKA MIKOLASCHA 
LW6GW KOPERNIKA:J 

  

ста 

SPÓŁCZIELNIA PRACY 
ARTYSTÓW WILEŃSKICH 

SPAW 
Prowadzi lekcje małarstwa i rysunku. 

Wykonuje wszelkie zamówienia z za: 

kresu małarstwa ształugowego i ścien 

nego, grafiki, rzeźby, dekoracji teat- 

ralnych, bałowych, wystaw  sklepo- 

wych, reklam, plakatów, napisów, wy 

kresów, dyplomów i prac kreślarskich. 

Projektuje wnętrza i meble. Informa- 

cje w godz. 10-68 — 16-18. 

Adres pracowni: Wilno, pl. Orzeszke 

wej (róg Wileńskiej).     
  

   

Wiesprezydent Grodzicki sekrała. 
riem gazeralnym 0 ZN Or. Wil. 
Jak Tę dowiadujemy, sekretarzem ge. 

neralnym OZN okręgu wileńskiego mia- 
nowany został wieeprzzydent miasła Gro- 
dzieki, który z dniem 1 ia rb. przys 
siępuje do pełnienia swych obowiązków. 
AAA. (AAAAAAAA5 

Teatr muzvcznv „LUTNIA“ 
z W, 

Dziś dwa przedstawienia 

0 g.4.15 Król na jedną noc 

og. w Sylwest: owa 

  

Jutro sta Leśniczanka 
Ceny propagandowe 

RADIO 
NIEDZIELA, dnia 1 stycznia 1939 r. 

7,15 — Kolęda; 7,20 — Muzyka poranma 

w wykonaniu orkiestry wojskowej pod dyr 

por. Aleksandra Rutki; 8,10 — Program na 

dzisiaj; 8,15 — Noworoczna gazetka rolnicza 

dla wsi; 8,80 — Wiadomości rolnicze. Tran 

smisja do Baranowicz; 8,45 — Koncert świą 

teczny; 9,25 — „Śląscy betlejkarze* — audy 

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

bożeństwa z katedry poznańskiej. Kazanie z 

Warszawy; 11,57 — Sygnał czasu i hejnał; 

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

cert rozrywkowy; 14,45 — Audycja dla dzie- 

ci; 15,10 — Audycja dla wsi; 16,30 — „Żół 
ta sziafmyca albo kolęda na Nowy rok* — 

komedio-opera Franciszka Zabłockiego. Ra- 

diofonizacja i opr. St. Harasowskiej; 17,30 

Koncert rozrywkowy w wyk. orkiestry Roz- 

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

nie noworoczne dyrektora naczelnego Pols- 

kiego Radia Min. Konrada Libickiego; 19,00 

— Noworoczna audycja sportowa; 19,35 — 

„Zabawa na przedmieściu* — audycja słow 
no-muzyczna; 20,10 — Wileńskie wiadomoś- 

ci sportowe; 20,15 — Audycje informacyjne; 

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

„Cyklon* — powieść mówiona; 21,20 — Mu 
zyka taneczna; 21,40 — „Telegramy woworo- 

czne" — wesoła audycja; 22,20 — Dalszy 

T
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ciąg muzyki tanecznej; 23,00 — Ostatn'e 

wiadomości; 23,05 — Zakończenie programu 

   

  

OTMRDŻENIOM 
k r. nkach od sinygki aa 

| maść Gętcckiego 

  

    

     

Powiałowa Spółdzielnia Rolniczo - Han- 

dlowa z odpow. udziałami w Nieświeżu, tel. 
99. ddziały: w Klecku i Snowłe. Zakupuje: 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chłewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 

nicze — nawozy sztuczne — artykuły — bu- 

dowiane. 

      

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK LUDOWY w 
Niešviežu jest majstarszą instytueją kredy- 
tową w powiecie. Wydaje pożyezki calon- 
kom, przyimnie wkłady od ! złotego. 

  

Komunałna Kasa Ośzczędności pow. nie- 
świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 
od 1 goiego. 

Jan Gledroyć-Juraha — „Warszawian- 

ka". Nieśwież, nl. Wileńska 34. Sprzedaż 
owoców południowych i delikatesów. 

| Stołpeckie | 
wwa niw + 

  

KOMUNALNA NASA OSZCZĘDNEŚCI 
pow. stołpeckiego w Stołpcach (nl Piłsndskie 
go 8) istnieje 01 roku 1v4, Wkłady osz- 
czędnościowe wynoszą ponad 300 tys. zł 
K. K. O. przyjmuje wkłady od 1 złotego. 

SPÓŁDZIEŁNIA ROLNICZO - HANDŁO- 
WA w Słołpeach, Plac Kościelny 2 tel. 71 
Sprzedaje: nawozy sztuczne, maszyny, nas 

rzędzia rolnicze i galanterię żelazną, arty- 
kuły spożywcze, i koloni.lne, nasiona zbóż, 
materiały opałowe i budowlane, meb': oraz 
prowadzi komisową hurtownię sol, 

Skupnje: —- zboże wszelkich r dzo 
oraz trzodę chlewną. 

RAAAARI * >> 3339 445ERAKAAAAAAŁKAŹĘBAAKAAKAAAŁ 

BARANOWICKIE 
FIRMA RÓŻNOWSKI i KARAŚ, Baranos 

wicze, Nowogródzka 4, tel. 141. Poleca naj- 
lepszy prezent na gwiazdkę, radioodbiormik 
„Echo*, względnie „Elektrit". 

      

POZNAŃSKI DON GALANTERII, Bara: 
nowicze, Szeptyckiego 31, tel. 248. Praktycz- 
ne podarki gwiazdkowe. 

Kino „AFÓLEGŻ 
w Baranowiczach : 

Dziś wielki podwójny program: 
Pierwsza | druga seria egzot. filmu 

Indyjski grobowiec 
1 dramat wschodni 

ji Tygrys Esznapuru      
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«c Dziś premiera! 

A. 
s 
R 
w 

Nadprogram: DODATKI. 

  

Dziś początek sea 

Wolna przeróbką powieści 

T. Doli 

ĘOSTAT 

„KURJER" (4677). 

Wspaniały film muzyczno-śpiewny 

   

    

   
nsów o g. 12-ej 

egi-Mostowicža 

NIA ‚ BB 

BRYGADA 
w filmie 

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

Picheiski i inn 

  

ELIOS | 
specjalny program 

Kolorowy nadprogram Sala dobrze ogrzana 

        i. 

   

  

  

Dziś ostatni dzień o godz. FZ-ej i F.45 — 

Micky Mouse i rodzeństwo 
Ceny od 25 gr.. Niebywały sukces wśród dzieci i dorosłych. 

    

   „Film wspa 

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

SYGNAŁY 
ch gwiazd: Żelichowska, Pichel 

tępo < gram : Ko     

  

ki, Cwiklińska, 
Walta Disney'a 

i ulgi nieważne. * 

      

+ 

  

    

jw swoim najnowszym 
1 nalwiększym riimie 

     
Państwowy Zakład Zdrojowy w Druskie 

* nikach ogłasza niniejszym przetarg na dzier 
żtawę w r. 1939; 

1) Cukierni „Park“, 
2) Pięciu sklepów przy ul. Wileńskiej 1, 
%) Kiosku kefirowego w parku zdrojo- 

wym, 
4) Kiosku z placem tenisowym, 
5) Rybołóstwa na jeziorze „Druskonie". 
Termin składania ofert z podaniem ceny 

dzierżawnej oraz dowodem złożenia wadium 
w kasie Zakładu w wysokości zł 100 — dla 
cukierni „Park, zł 50 dla sklepów i kios- 
ków oraz rybołóstwa — ustala się do dnia 

ng | jego słynna orkiestra 
edz. I šw. o 24], 

    

   
    

Na zasadzie 8 22 rozporządzenia minist- 
rów: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Rolniet 
wa i Reform Rolnych z dnia 24 kwietnia 
1936 roku o szczegółowych zasadach postę- 
powania układowego dla posiadaczy gospo- 
darstw wiejskich (D. U. R. P. Nr 40 poz. 300) 
nadzorca nad mieńiem Szymona i Antoniny 
Meysztowiczów, właścicieli maj. Gieranony, 
gm. lipniskiej, pow. lidzkiego ninejszym po- 
daje do publicznej wiadomości, że wyłożenie 
sty wierzytelności obciążających wymienio 
ny majątek nastąpi w okresie od dnia 5. I. 
do dn. 24. I. 1939 r. w lokalu Wojewódzkie- 
go Urzędu Rozjemczego w Wilnie przy ul. 16 stycznia 1939 r. "Ostrobramskiej 19. 

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

Osoby oferentów oraz treść i forma ofer 
ty winny odpowiadać wymogom, ustalonym 
w. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
29.stycznia 1937 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 13, 
poz: 92). + 
“Informacji co do objektów dzierżawnych 

I o uprawnieniach i obowiązkach dzierżaw * tów udziela Biuro Zakładu Zdrojowego co- | 
$ziennie od godz. 8 do 14. 

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

(-) W. Abramowicz 
  

    
REDAKTORZY DZIAŁÓW: 
Hołubowicz — sprawozdania 
Kazimierz Leczycki 

REDAKCJA 1 ADMINISTRACJA 

Konto. P.K.O. 700.312. Konto rozrach. 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—1 
Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwtaca. 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp z o. o. 

8-a m. 3. 

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

Nadzorca Józef Pawłowski. 
Kaki LZ a SG 

LOKALE 
POTRZEBNY od zaraz w centrum. miasta 

lokal pięciopokojowy na piętrze. Zgłoszenia 
pisemne dla Tymańskiego, uł. Wiwulskiego 

Wtadystaw Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie i wiadomości z m. 
sądowe i repórtaż „specjalnego wysłannika”; 

— przegląd prasy; Józef Maśliński — r 

   

  

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 
Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

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

REKA CZT TAE 
Druk. „Znicz*, Wilno, uł, Bisk, B 

Przedstawicielstwa ; 

5.20 

į Browning „Wesko“ kał. 6 mm, jest uznany 

  

Kino MARS | Dziś uroczysta premiera. 
Wielki film batalistyczny. Milionowe arcydzieło 

Dziś premierat 

m GWIAZDY ZAPŁONĄ 
Rewelacyjna obsada: La Jane, Lil Dagower, Anny 0*dra, Olga Czechowa, H-rry Liedtke, Hans Moser i wiele innych 

Początki seansów: 2—4—6—8—10.15. Bilety honorowe i bezpłatne bezwzg'ędnie nieważne 

Początek o 2-ej. 

UEHEŁMY 
W roli głównei Łunedwók Wremker. . : 

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

Chrześcijańskie kino Dziś. Arcywesoly program świątecznył 
Wspaniała polska komedia muzyczna ŚWIATOWID | Szczęśliwa trzynastka 

Na czełe rokordowej obsady: Grossówna i Slelański 
Początki seansów o godz. 4-ej, w niedziele i święta od godz. 1-ej 

  

Jedyna Chrześcijańska Składnica wyrobów ludowych 

Franciszka Awłosewicza 

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

zdobnictwo drzewne, skórzane, filcowe. Ceramika I czeczotka. 
Ceny niskie Warunk: sprzedaży doqodne 
  

Gwarancja Jakości 
Cud techniki nowoczesnej 

  

przez znawców za najlepszy. Zabezpiecza od. 

mimowolnego strzału. System belgijski, pięk 

nie niklowany. Repetuje się przed strzałem. 

Automatycznie wyrzuca gilzy.. Huk kolosai- 

ny. Wykonanie luksusowe. Rękojeści. wykła 
dane macą bakołitową. QGwarancja fabryce 

na na 8 lat. Idealna obrona przed napadem I 

kradzieżą. Cena wraz z futerałem zł 6.75, 2 

sztuki zł 13. Setka naboi syst. „Flobert* zł 

3.65. Pozwolenie niepotrzebne. Wysytamy“na 

listowne zamówienie. Płaci. się przy odbio- 
rze na poczcie. Adres: Wytwórnia Automa- 

tów, „Strzała”, Warszawa. Dr. Zamenhofa 

12fkw. Zwróć uwagę na firmę, gdyż nasza 
wyroby uznane są za najlepsze. 

AAAAAAAAAAAAAAAASAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAS 

Handel I Przemys! 
TVVVVYVVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYVYY ""YYTYYYYTYY 

Na Karnawał KOSZULE, krawaty, ręka- 

wiczki, kołnierzyki, spinki. H. NOWICKI, 

Wilno, Wielka 30, telef. 30-08. — Modne la 
kiery. " 

  

WILENSKA SPOLKA ODZIEŽOWA 

firma chrześcijańska 

Wilno, Wielka 30, tel. 29-05 

Na. gwiazdkę: ubra:ia męskie, damskie, 

:zkolne. Futra. Ceny niskie, 

  

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

KADADA DADA KARAAAAAAAD AAAA KAŻĄKAKAAŚKAA ŁA 

PRACA 
TYTYTYYYYVYYYYYV PYT" "FTYYYYPYYTYYYTYWYY" 

PSZCZELARZ potrzebny. Zgłoszenia: 
Grodno, skrytka pocztowa Nr 102. 

  

PRZEDSTAWICIELA poszukuje Wydaw 

nictwo M. Arcta na pensję i prowizję. Tyl- 

ko poważni reflektanci z praktyką mogą się 

zgłosić z dokumentami w Oddziale Wileń. 
skim, Wilno, Sawicz 11 od godz. 10—13, 
— 

OSOBA inteligentna z Warszawy z dobrą 
kuchnią poszukuje pracy do jednej lub dwoj   

  

  ga osób. Adres Bazyliańska 9—7.    

literacki, 

   

  

ВЕН 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł., za grani- 
cą 6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50. na wsi, w miej. 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 
pocztowego ani agencji zł. 2.50 

Słonim, 

          

     
andursk   

Byłabym bardzo rada 
gdybym dostała od Niego maszynę do szy- 

cia. haftu i mereżek z firmy Polski Dom 

Handlowy KRISCHER', Kraków, Zwierzy- 
niecka 6. Wydz. 13, która nie jest droga, bo 
do nabycia. już od zł 150 gotówką i na dogod 

ne spłaty. Na żądanie wysyła się cenniki. bez 
5 płatnie. 

Nauka i Wychowanie 
TYvvv' CA, wy 

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

dencyjne albo słuchowe, Warszawa 22, ul. 

  

| Przemyska 11-a, — Wydziały: maszynowy, 

budowlany, mierniczo-drogowy. 
zł. mies. 

Opłata 15 

Programy wysyłamy bezpłatnie. 

  

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

Polskie — jedyne czasopismo ułatwiające 

praktycznie opanowanie języków (znającym 

początki). Szczegółowe prospekty, numery 0- 
kazowe bezpłatnie: Warszawa Waliców trzy. 

AAAAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4 

Kupno i sprzedaž 
# 

SPRZEDAJĘ młode jamniki rasowe, czar 
ne i bronzowe. Gatunek angielski i francu- 

ski, Wilno, uł. Mostowa 15—8. 

      

PIANINA, FORTEPIANY „Bliithner", „Be 
cker“, „Mūhlbach“, „Offenbacher" į in. od 
zł 250 sprzedaje na dogodnych warunkach 
N. KREMER uł. Niemiecka 19 (wejście w 
bramie). 
— — 

DO SPRZEDANIA mohoniowy styłowy 
komplet salonowy I orzechowe biurko (an- 
tyk) oglądać od godz. 10—13 i od 15—17. 
Rzeczna 3b--$, 

ZAKŁAD FRYZJERSKI damski i męski, 
dobrze prosperujący | nowocześnie urządzo. 
ny w Lidzie, z powodu wyjazdu do sprze. 
dania. Oferty kierować do Adm. „Kurjera“ 
Wilno, Biskupia 4, pod „Fryzjer“. 

  

    

  

  

  

  

  
ZAZDROŚĆ... 

LEKARZE 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

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

Przyjmuje od b do 7 wiecz. 

    

DOKTOR MED. 

Zygmuni Kudrewicz 
choroby wenery zne, skórne moczopiciowe 
ul. Zamkowa 15, tel. 19-60. Przyjmuje w godz 

od 8—1 i od 3- 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne skórne i moczopłcio. « 
uł. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz, 

9—13 i 3—8. 

    

DOFTOR_ MEL. 

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

Zamkowa 3 m. 9. 

    

DOKTÓT 

zeldowicz 
Choroby skórne, wen=*rvczne, syfilis, narzą 
dów moczowych od godz. % - 1 i 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. | 

DOKTOR 

A. Libo 
Choroby nosa, uszu ! gardła 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ 
na ul. Mała Pohulanka 3, tel. 5-09. 

Przyjmuje od godz. 8-11 i 3-5. 
— 

DOKTÓR 

ЪМ @ ! #5 от _ 
Choroby skórne, weneryczne | moczo 4 
płciowe Wileńska 7, tel. 10.67. Przyjmujć 

od godz. 10—12 i 5—8 wiecz. 

AAAA AAAA AAAA AAA AA DA AAAA AAA 

AKUSZERKI 
24 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—% róg ul 

3-gx Maja ohok Sądu. 

AKUSZERKA 

Smiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie« 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z bioder i brzucha, kremy odmł 1zające, 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy« 
stępne. Porady bezpłatne. Wielka 4—1. | 

        

AKUSZERKA a 

masaż leczniczy | elektryzacjn. UI. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

„RÓŻNE... 
УАР 

KOSMETYCZNE Kursy Dra H. Łom- 

żyńskiego, Warszawa, Plac $ Krzyży 11—4, 
Tel. 908-355 — uprawniają do otwarcia sa- 

modzielnego gabinetu kosmetycznego. Po« 

czątek nowego 4-miesięcznego kursu w lui 

tym. * 

Lidy; Marla Aleksandrowiczowa — wiadomości z Wołynia; Zbigniew Cieślik. — kronika zamiejscowa; Włodzimierz Witold Kiszkis — wiad. gospodarcze i polityczne (depeszowe i telef.); Eugenia Masiejewska-Kobylińska — dział p. t. ecenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton 
Swlaniewicz — kronika wileńska; Józef Święcicki 

„Ze świata kobiecego"; 
humor, sprawy kulturalne; Jarosław Nieciecki — sport; Helena Romer -— recenzje książek; Eugeniusz 

— artykuły polityczne, społeczne i gospodarcze. 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr. drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne ańska za 10 słów. Wyrazy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drol 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od 

nych*. nie przyjmujemy 
Administracji. Kronika 

redakc. i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze* 
tia cyfrowe tabelaryczne 50%/,. Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane” redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega” 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszee 

° nią są przyjmowane w godz. 9.30 —-16.30 ! 17 — 20. 

Redaktor odp. Zbigniew Cieślik            


