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_ Wtargnięcie Sowietów 
=: 

Radio londyńskie nadało wczoraj komunikat w którym między in.: 
słyszeliśmy (zanotowane nie dosłownie): į 

O godz. 4 rano wojska sowieckie wtargnęły na terytorium Polski, zaj 
mując obszar przed Mołodecznem i idac pasem ok. 50 km. Woiska sowie 
ckie spotykają zdecydowany opór wojsk polskich. Szczególnie zacięte wal- 
ki odbywają się w okolicy Mołodeczna. : 

_ © rozpoczętych działaniach rząd ZSSR powiadomił ambasadora pol- 
skiego w Moskwie. Ambasador odmówił przyjęcia noty. : 

* * 
k # * * i 

Z innych źródeł nadeszły wieści o wkroczeniu wojsk sowieckich rów 
- nież na innych odcinkach naszej granicy i zajęciu Wilejki, Dzisny i Woło 
żyna. : 3 3 A 

: * * » 

Bohaterski żołnierz krwawi więc na dwóch frontach, Poza tym wia- 
domo, że Warszawa się broni, Lwów się broni, a oręż polski, jak to dono- 
simy na innym miejscu, zadaje dotkliwe ciosy wrogowi.   

‚ ma terytorium Polski 
Takie są fakty. 

Ale na usta każdego ciśnie się móc pytań i wątpliwości. 
Żołnierz wypełnia rozkaz wydany zgodnie z nakazem honoru. Co ma 

jednak czynić ludność cywilna? Nie jest tajemnicą, że szereg osób już wczo 
raj pociągnął w kierunku granic Litwy, Łotwy. Z drugiej strony wiele 
wybitnych i eksponowanych osobistości oświadczyło wolę pozostania na 
miejscu w każdej sytuacji, Za czyim pójść przykładem. Uchodzić, przed 
kim i dokąd, czy zostać? 

Władze nie czynią przeszkód w sprawie ruchów ludności cywilnej. 
Przypomnieć jednak należy, że ruchy ewakuacyjne nigdy słodkie nie były 
a losy ludności ewakuowanej nieraz graniczyły z poniewierką. Przypomnieć 
wreszcie należy apel władz miarodajnych, by ludność cywilna w wypadku 
odstąpienia naszych wojsk pozostała na miejscu. 

Tak zdecydujemy indywidualnie, czy inaczej, są jednak pewne za= 
"sady, których nigdy nie przekroczymy. To zachowanie spokoju i godności 
w każdej sytuacji. 

- Wrażenie we Francji i Anglii 
Nowy czynnik nie wpłynie ma zobowiązania 

| soguszmikow wobec Polski 
PARYŻ (Obsł. sp.). Późno wieczorem francuska agencja telegraficzna 

Havas ogłosiła obszerną relację, dotyczącą agresji Rosji Sowieckiej, 
Relacja ta utrzymana w tonie bardzo ostrym przeciwko Sowietom, 

twierdzi, że rząd ZSRR niefortunnie ukrył agresję, ukartowaną przez Rib- 
bentropa i Mołotowa jeszcze przed trzema tygodniami w Moskwie podczas 
zawarcia paktu, wykrętem, że się występuje w obronie ludności 7a:hod- 
niej Białorusi i Ukrainy. | : a ' 

Bobaterskie koja armii polękiej 
RZYM (Obsł. sp.). Agencja rzymska podaje, że w ciągu dnia wczo- 

rajszego polskie wojska, mimo przewagi liczbnej przeciwnika, rozpoczęży 
na froncie lubelskim wiełką kontrofenzywę, która przyniosła znaczne su 
kcesy. 

Przeciwnatarcie rozwija się bardzo pomyślnie. 
'Walki pod Lwowem trwają. 

LONDYN. Radio londyńskie podało za Ag. „Hawasa* o kontrataku 
polskim w okolicy Gródka Jagiellońskiego, gdzie zdobyto 20 tys. jeńców 

taca w Lilwię 

„
 

® 

DodalkOWA Mł 
BPowośano 5 roczników 

KOWNO (Obs. wł.). Jak donosi | datkowo 5 roczników. 
Agencja „Hawas* rząd litewski w ob Jużwczoraj część powołanych sta 
liczu nowej sytuacji jaka wytworzyła | wiła się na nunkty zborne. 
się we wschodniej Europie, po nad- Według niesprawdzonych pogio- 
zwyczajnej naradzie gabinetu minist | sek, dodatkowe mobilizacje mają się 
rów, postanowił powołać pud broń do ! również odbyć w Łotwie i Rumun. 

Powołanie w Anglii 
5 nowych roczników 

LONDYN 17 IX. Jak donosi Agen | łały w Anglii 5 roczników. Powołani 
cja Reutera, władze wojskowe powo | zostali mężczyźni w wieku 20—25 lat 

Premier Francji na linii frontu 
zachodniego 

PARYŻ (Obsł. sp.j. Agencja Hawas do ; ską po zaciętych walkach. 
nosi: Premier Francji oraz minister spraw Premier francuski udał się na pierwszą 
wojskowych i minister spraw zagranicz linię ognia, gdzie obserwował działalność 
nych przybył wczoraj na obszary niemie | artylerii I kolumn pancernych armii. 
ckie, zajęte ostatnio przez armię francu- | — © i 

  

  

Jeżeli Niemcy liczyły na to, że wystąpienie nowego czynnika w kon- 
flikcie europejskim wpłynie na Anglię i Francję w kierunku zmiany przez 
nich swych zobowiązań względem Polski, która mężnie walczy z przewa- 
żającymi siłami niemieckimi, to ten płan Hitlerowi się nie uda. Aaglia i 
Francja są zdecydowane walczyć dalej przeciwko ustrojowi hitlerowskie 
mu aż do całkowitego zwycięstwa. 

  

Wezwanie do oficerów 
Wszyscy. oficerowie niezatrudnieni w sztabach lub oddziałach oraz 

ochotnicy, oficerowie rezerwy, pospolitego ruszenia i w stanie spoczynku 
mają zameldować się w Komendzie Miasta w poniedziałek, dnia 18 wrze 
Śnia r. b. o „odz. 9. 

Komendant Miasta 
ppk. BOBIATYTSKI 

Ojciec Swiety 
wzywa katolików całego Świata 

do pomocy Polsce 
RZYM 17 IX. Ojciec Święty wy- | mężczyznom, ale kobietom i dzie» 

dał orędzie skierowane do całego | ciom. 
świata katc „kiego. Ojciec Święty wezysał cały świat 

Papież podkreślił, że niebezpie- | katolicki do przyjścia z pomocą za 
czeństwo grozi w Polsce nie tylko | grożonej Polsce. 

Całodzienne narady 
Chamberlaina i Halifaxa 

LONDYN (Obsł. sp.). Agencja Reu Wieczorem, jak opiewa komunikat 
tera donosi: W związku z nieoczekiwa | „Reutera* rozpoczęło się posiedzenie 
ną agresją sawiecką na terytorium Pol | gabinetu brytyjskiego. 
ski, premier Chamberlain w ciągu ca W londyńskich kołach  politycz- 
łego dnia z małymi przerwami odby- | nych liczą się poważnie ze zwołaniem 
wał kosultacje z ministrem spraw za | nagłego posiedzenia obu izb  angiel 
granicznych lordem Halifaxem. skich. 

Włoskie sympatie dla Polski 
WILNO (Obsł. sp.). Włoskie radio zawierały, mimo ostrożnej i powściąg 

  

stacje nadając komunikaty o wkrocze | liwej redakcji, dużo sympatii dła naro 
niu wojsk sowieckich na teren Polski | du polskiego. 
nazywały Rosję Sowiecką agresorem i 

Cena 15 gr 
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Znaczenie KRONIKA 
nadchodzacych wydarzeń |- 

WRZESIEŃ 

nia zarządu miejskiego. 
Bagiński 

Adwokat Stanisław Bagiński mia- 

nowany został komendantem Straży 

;telskiej na m. Wilno z ramie- 

Komendant przystąpił 

  

       

  

| 
Dzieła książkowe, druki, książki 

dla urzędów państwowych, sa- 

morządowych, zakładów nauko* 
wych. Bilety wizytowe, zapro- 

  

Dziś: Ireny M. 

Jutro: Januariusza. 
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Pomiędzy dwoma pupilami Z. S. ] tu głowy na myśl o tak łatwym w 18 | szenia, prospekty, afisze 1 wszel- 

S. R. i Japonii t į, Mongoliją i Mand | tych okolieznościach dyktowaniu wo Eyschódsiońca — 6. 4 6: 58 kiego rodzaje roboty w zakresie 

żurią doszło do porozumienia. Ozna | li sąsiadom! jPoniedziałek | 7aopód słońca — < 5 m. 27 drukarstwa 

cza to dla obu stron pewne zmiany Rosja Sowiecka poszła na krok ry 
WYKONYWUJĄ 

w sytuacji dotychczasowej. Japonia | zykowny jak niewykorzystane złama WILEŃSKA 

może wygodniej dla siebie załatwić | nia „osi* celem generalnej rozprawy DYŻURY APTEK: ЕЕ PUNKTUALNIE — TANIO — SOLIDNIE 

swoje problemy chińskie, z Japonią Rosja Sowiecka zgodziła Dziś w nocy dyżurują następujące ap- T ża 

Ostatni krok ze strony Rosji Sowie | się milcząco na zabor Chin. ki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); J V nn 

ckiej może ożnaczać: 1) albo porozu Oi Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 

mienie z Niem.ami w stosunku do 
Miejska (Wileńska 23); Turgiela (Nie- 

Zachodu; 2) obawę przed hegemonią Trudno jest w tej mgle, jaka okry WA a A W 2 i : — 

ROZ jah jes a a świat dzisiejszy coś przepowiadać, onadło stale dyżurują apteki Taka r ‚ 

Niemiec w Europie. Trudno je Być NA j. y i oai ją | (Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) Kino gprezentacyjna Dziś 1ега 

w tym wypadku prorokiem Mówimy ko Deo o: * a DAY je Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 
ziś premiera. 

„może” ponieważ odcięci od prasy ki dziś przeżywamy, jest niewątpliwie 
Wspaniały film produkcji francuskiej p * 

francuskiej i warszawskiej, lepiej zna największy na przestrzeni ostatnich TEATR i MUZYKA 
: ; 

@ jącej sprawy ZSSR i Dalekiego Wscho | lat 20. 

'З du, nie možemy twierdzić, że jest tak ; Ale kos > z tym upie dyski TEATR MIEJSK: NA POHULANCE. 

a nie inaczej. Oczywiście największą wiara, że Polsce Przy id od — „Zielone lata" na przedstawieniu 55 

korzyść z tego porozumienia odnosi obrachinku historii nie może się sta o godz. 18. Dziś, w poniedziałek dn. 18.1X т 

Japonia, która obawiała się prawdo | Nie złego. RAA wesoła komedia Puget'a „Zielone lata" 
ĖS 

podobnie, že teraz właśnie, więcej niż SEEGOCH: w wykonaniu premierowej obsady ze- : : 

a) $ UBS TSS IRAS TAN RANGE INSEEKO ł = 

kiedykolwiek, Rosja wykorzysta dłu- 
społu. : 

gotrwalą i kosztowną wojnę w Chi- 
— „Warszawianka” w Teatrze na Po- 

||| ———— [El hulance. Jutro, we wtorek dn. 19.IX odbę- Początek seansów o godz, 2—4—6—8 

nach. aja st 5 j 7 dzie się w Teatrze Miejskim na Pohulan- 

stało się inaczej. Japonia może bt : K - i i к t dstawienie „Warszawian 
Stało się inaczej Japon : į m IM NĘG a W ii в APA i z. mam Poczatek O 2-€j, ostatni seanś o 8.ej. — Tylko U nas 

spokojnie przeobrazić Chiny w swoje 5 ki“ St. Wyspiańskiego w reżyserii ©. Го- Blu chajcówszek praddńcji 

i i W WYSYŁCE CZASOPISM bóg-Kielanowskie: które poprzedzi LP z 

Indie z tągtylko różnicą zasadniczą, I DOKLADN“GO WYKO- REA r: K da Górski a 

że łagodny Hindus jest stworzeniem | NANIĄ: DMEG0 SA: SE biomas Dau rej w $ i A N i WA L c Z 
pokojowym, a żołnierz chiński nie u CENIĄ, FROSI WYDAWNI Udział Liza Zał zaBał artystyczny. 

stępuje co do wartości bojowej japoń CTWO SZANOWNYCH PT. 
W rolach głównych: Wallace BEE-Y i Robet TAYLOR 

skiemu. PRENUMERATORÓW O . R di I ki CATZEKZZEKWNA Nadprogram: ээ Polska w Кв ай аппа $ Вк еа *° 

į dokładne i czytelne adio polskie 

r Za cenę chwilowego kompromisu, wczesne, dokładne i czy е 3 . iska“i i 3 

a nas 2a lb pare SRSIAĆ odawanie zmiany adresu Radiostacja polska jest czynna Žolės : AK 

Rosja Sow. będzie za lat parę sąsia” | p «| nadaje program na fali krótkiej | Chrześcijańskie kino „SWIATOWID" Mickiewicza 9 

dowała z największą militarną potęgą El „Kurjer Wilenski“ || 325 m. 2 

współczesnego Aaa prawdziwym 
Program ma być nadawany dziś . 

Rzymem rasy żółtej obec którego od-gads B Dziš noW ro ram 

siły Dżingis Chana były drobnym tra JAAAAASAAAAAAAAAAAAAAJAAAAAAAMAAAAAMAAAAAS || AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAS 

gmentem. Po połknięciu bogatych Nowootwarta L 6 K AL E 

Chin przez ubogą Japonię znikną 0- BI BLIO T E K A TYTYYYYYTYYYYYYYYYYYTYTYWYTYVYYYYYYYYYYYTY 
ay 8 : 

Ge Še iakie 
strz у агсу- 

Piainiė Gudaeiai o > 
Dawca krwi potrzebny — męż- Rodziny Kolejowej Dziś. maski BBormejs Kkkarioff i 

ich dotychczas gnębiły, trudności eko н t : ° ieku 20—30 lat — do Kli- й 

SEZ SK czyzna w wieku : 2""2 p t s s 

nomiczne. Blok żółtej rasy będzie li ERY Lupuszyn iej niki Litewskiej, Mickiewicza 33 pok. 2 s ów 10 TaukensziEiia 

czył (jeżeli wogóle można doliczyć Wilno, ul. Sniadeckich 3 Wiwulskiego 4 Nadprogram: DODATKI. początek o godz. 6-ej, w niedziele o 4-ej 

się tej liczebności około 520 milionów (róg Mostowej) Pracownia sukien damskich. 

Hepszego żo/nierski eri kim i fran- konanie wykwintne, ceny niskie — 
najlepszego żołnierskiego materiału Beletrystyka w języku pols! i wyko y ь 

i kim, Ksiąžki dla dZieci i mtodziežy. i i i i 

na świecie © fantastycznych bogact- SB UNowościpówieściowź 7 e mieszkanie 8 (parter w po OGNISKO | Dziś. Najpiękniejsza aktorka Ameryki Kay Francis w filmie 

wach gleby i podglebia. W takich wa | Ś.,..---=rezsewtrerPtYPETFYETŁYTYTYYYYY : 
5 : 

runkach nie tylko słynny baron Ta- 
MAŁY umeblowany pokoik z niekrępu- ama przez ŻYCIE 

ag maki, ale i najbardziej pokojowy mąż 
jącym wejściem do wynajęcia — zaułek 

: 

у ZA 
$ i я Ą 1: 6, iedz. i l p ;  UROZMAICONE DUDAI Kl. 

stanu Japonii mógłby doznać zawro 
$-to Jerski 3 m. 3. Pocz. seans. o g. 6, a w niedz. i święla o 4. Nadprogram. 

ER LEA + 
iii AA i i AI ITS 

  

gol Ale, pewno bał się, żeby pan Carter nie poszedł 

za mną. Przyzwyczajenie wzięło górę... 

— A co to za para: Sam i Sal? 

— Wspólnicy Joe'go. Brali udział w tej sprawie. 

Każde z nich miało dostać, zdaje się, po pięćset fun- 

tów. Dziwnym trafem byli to przybrani rodzice Fłeu- 

rette Crane. Byli to kiedyś ludzie porządni, spokoj- 

ni, ale wyemigrowali przed dziesięciu laty i wpadli w 

złe towarzystwo... 

— Dlaczego nie powiedziaaś mi tego wszystkiego | 

przedtem Elżbieto? A 

— O, Piotrze, bałam się ciebiel... Czyż nie rozu 

miesz, że byłeś agentem Scotland Yardu? 

—— Ale wiedziałaś, że cię kocham! Mogłaś mi więc 

zaufać! 

— Nie chciałam trafić do więzienia za współ- 

udział w wyłudzaniu pieniędzy od Butta. : 

— Jakže moglaš się tego obawiać? Powinnaś by 

skiego... Gdy Liliama Crane została zamordowała, 

przeraziłem się ogromnie, że to uczynił Joe, aby pom 

ścić śmierć Johna: oni byli wielkimi przyjaciółmi, 

Joe i John 

— Czy ty byłaś tą kobietą, która przyjęła pienią- 

dze od Jimmy Cartera? 

Skinęła głową. 

— Tak, i ja napisałam list do pana Butta, żąda- 

jąc pięciu tysięcy funtów. Był to pomysł Joe'ego — 

zdobycia pieniędzy łatwą drogą. O, ja nie chciałam 

tego robić, nie myśl żle o mnie! Ale nie mogam zdra- 

dzić męża. 

— Oczywiście, że nie mogłaś tego zrobić, zwła- 

szcza, jeżeli kochałaś tego łotra. 

Podniosła głowę i spojrzała mu w twarz pełnymi 

łez oczyma. 

— Nigdy go nie kochałamat le on był bardzo 

MARY BICHRAONO 2 

MIŁOŚC I PODEJRZENIE 
Erzekład autoryzowany z angielskiego W. M. 

Streszczenie początku. (Ciąg dalszy). 

Przeprowadzając śledztwo w — Czy powróciłeś do brata? 

— Nie pojechałem do Anglii i zmieniłem nazwi- 

sko. Chciałam rozpocząć życie na nowo. Wówczas 

dowiedziałem się, że John został aresztowany i ska- 

zany za morderstwo. Nie chciałam wracać do No- 

wej Zelandii, ale dostałem list od Hallama, że zamie- 

rza wykraść Johna i potrzebuje mej pomocy. Przy- 

jechałam do Aucklandu na tydzień przed egzkucją... 

aprawie  zamordowań * Lilian 

Grane porwania jej córki, 

Hardinge 76 zgrozą s v!:rdz l. 

że z szajką nieuchvscaych: zbro 

Pr dniarzy współdziała jego narze 

ozoma, Elżbieta Co1-:%1av. Po: 

leca ją *'edzić, Wreszcie mają? 

dostateczne dowody je; udziału 
Zamiar wykradzenia nie udał się... Czekałam przed 

więzieniem, aż czarma flaga podniesie się nad mura- 

mi. Miałem nadzieję, w brew wszelkiemu prawdo- 

podobieństwu. Ale cud się nie zdarzył... 

— Dlaczego nie odjechałaś zaraz do Anglii? 

ACE Bo zostałam oplątana przez doktora Millera 

i Athertona. Joe prosił ich również o pomoc przy ra- 

towaniu brata. 

w zbrodmach, chc: 

dobyć informacje o -pozosta- 

łych wspćlmikach. Webec cpo* 

ru Elżbiety aresz'o'rije j: na 

podstawie sfałszowaneń« roz. | 

kazu aresztowania, aby fą "A- | 

straszyć ; zmusić do zeznań. Je 

,dnakże w drodze do Auclandu 

, Elżbiecie udało się wyk.aść pod | 

stępem  Hardinge'owi  rewoi- | 

wer i próbować ucieczki z me 

z niej wy- 

Athertonowi podobałam się i doktór Millyer za- 
prosił mnie do Charlcote. Myślałam zapewne, że mu 

| się w czymś przydam. Widzisz, miałam tyle tajemnice, 

które pragnęłam ukryć: to, że byłam siostrą Johna 

Rolfe'a, żoną Joe Hallama — gangstera amerykań-   — 

Bu AGS SU 

BODAKMTORZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kultualne litewskie i wiadomości z m. Lidy; Zbigniew Cieślik — 

1перо wysłannika”; Witold Kiszkia — wiad, gospodarcze | polityczne (depeszowe 1 telety Eugenia Masiejewska-Kobyfińska — dział p.t. „Ze świata kobiecego"; Kazimierz Leczycki — przegląd prasrą 

Helena Romer — recenzje książek; Eugeniusz Swianiewicz = krontt» wileńchst 

Jozef Maśliński — recenzje testrałne; Anatel Mikulko == ielieton literacki, kumor, 

Jėzei 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

Kacto P.K.O. 700.312. Konto rozrach, 1, Wiine 1 

Cemtrala. Wino, ml Biskupa Bandurskiego 4 

Radakcja: tel 79. Godziny przyjęć 1—3 po poładnia 

Adusinietracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15,30 

Drakumia; tel, 3-40, Redakcja rękopisów nie rwraca. 

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Przedstawicielstwa : 

   Wydwonictwo „Kaejer Wileśski" Są. 3 ©, 4, 

  
rawy kaltoralne; Jarosław Nieciecki — sport 

= artykuły polityczne, społeczne | gospodarcze. 

Oddziały: Nowogródek, Bazyłisńska 35, tel, 16%; 
Lida, ul, Zamkowa 4/7, tel, 7% Baranowicze, 

Nieśwież, Kleck, Słonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo= 

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć n/B. 

dobry dla mnie, po swojemu! Czułam, że jestem mu 

coś winna. Przysiągł mi, że gdy dostanie te pięć ty- 

sięcy funtów, porzuci zbrodniczy żywot i stanie się 

uczciwym człowiekiem. Musiałam mu uwierzyć, Pio- 

trze, i dać mu tę sposobność do poprawy! 

— Czy to za nim goniłam tej nocy? 

— Tak, ale umknął przed tobą i przed William 

sem. Był tam jeszcze jeden wspólnik, tubylec, którego 

aresztowano później w New Plymouth. Williams my 

ślał, że to Joe. 

— Ten łotr strzelał do Jimmy'ego Cartera, ale nie 

trafił, Czy wiedziałaś o tym?   — Tak, nie myślałam, że on zrobi coś podobne- 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnosseniem do 

domu w krajs —3 zł., za grani- 
cą 6 zł., s odbiorem w admini- 

stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 
pocztowego sni agencji zł, 2,50 

  

      
      

         

    

tłustym drukiem 

      
     

    

  

"Ani, Wieą, 0 Dak, Bonduażięgo 4, a 3-4 mm nh Teta Vi 

ła mi zaufać, kochana!... Kiedy się dowiedziałaś, że 

doktór Miller ma u siebie Fleu.ette? X 

— Prawie natychmiast po przybyciu tutaj. Bo, 

widzisz, Joe nie wspominał mi o córce doktora. A kie 
„dy dowiedziałam się, że ona jest kaleką i gdy nie 
pozwolono mi się z nią zobaczyć, wyciągnąłem z tego 
oczywisty wniosek. Poza tym Atherton mówił mi, 

że spotykał Lilianę Crane. Nie był dobrego zdania o 

niej! 

— Sądzę, że kiedy się ta cała sprawa wyjaśni i 
rozmaite fukty wyjdą na jaw, wszyscy będą mieli 
złe zdanie o niej! — rzekł Hurdinge ponuro. 

‘ (Di 

kronika zamiejscowe; Włodzimierz Hołubowicz == sprawozdania sądowe | reportak 

      
           
      
    

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr, przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstom 
30 gr, drobne 10 f za wyr 

liczymy podr й 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zaležny jest tylko od Administracji, Kronta 

redakc, i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za 

nia cyfrowe tabelaryczne 507, Układ ogłoszeń w tekście 5-lamowy, za tekstem 1 

Za treść ogłoszeń | rubrykę „nadesłane* redakcja nie 
sobłe prawo zmiany termina druku ogłoszeń t nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

mia są przyjmowane w godz. 

Najraniesze ogłoszenie drobne Hczymy za 10 słów. Wyrszy 

Iwójnie. Zastrzeżeń miejscz dła „drobnych* nie przyjnu 

odpowiada. Administracja 

2.30 — 16.30 | 17 — 0. 

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

gminie szkoły pomniki im. Marszałka Pił- 
sudskiego. Bezwąłpienia jest fo 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 pokryty 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 trudności ze zdo- 
bywaniem środków na najważniejsze na- 
sze poczynania. 

A jednak przy wytrwałości, energii i 
dobrej woli dużo można zrobić, Chcę łu- 
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- 
lę gromady wsi o przystąpienie do bu- 
dowy szkoły własnymi siłami. Środków na 
razie nie było żadnych. Gromada dała 
419 zł gotówką, plac i bezpłałną pracę 
nie fachową. Wiłeński Bank Ziemski 
właściciel sąsiedniego majątku ofiarował 
budulec w ilości oxoło 200 m*. : 

Z chwilą przystapienia do roboty 
pewne subwencje udało się wykołałać 
z gminy, która w budżecie pierwotnie na 
ten cel nic nie miała, ostatecznie po czte 
„soletnich 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 Iekcyj- 

- nych 5, kancelaria i mieszkanie kie;owni-- 
ka. Wydatki gotówkowe wyniosły wraz 
z ofynkowaniem i malowaniem 6.000 zł, 

  

bytej pracy gromady, 
Szkoła taka kosztuje przeciętnie fa- 

niej niż szkoła — pomnik. Pominęliśmy 
jednak warłość energii ludzkiej i pracy 
ideowej, a fo na gotówkę z trudnością da 
się przeliczyć. . я 

  

nie licząc ofiarowanego budulca i- wydo--|- K. S. 

Bezrobotni pracownicy umysłowi 
Wkróczyliśmy w okres szczególnego 

nasilenia bezrobocia. Jak wykazują os- 
tatnie statystyki, samo Wilno liczy już po 
nad' 10.000 bezrobotnych, w tym bardzo 
pokažny procent pracowników  umysło- 

7 wych. Jeżeli chodzi o tych ostatnich — w 
pewnych kołach „wysuwany jest projekt 
częściowego rozładowania bezrobocia 

pracowników umysłowych za pomocą za- 
trudnienia 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- 

POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI 
POLIS 

JP OWSZECHNEGO 
AKL A BE 
UsSEZPIECZEŃ 
WWŻAJEKNYCH 

00 TROSK 
OGIEŃ — GRAD — ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA * NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI — 

Zgłoszenia przyjmują Oddzióte (Inspektoraty) 

GHRONI 
N — GR 

# * * 

  

  
we wszystkich większych miastach 

* 

— "mogą znaleźć zatrudnienie w zarządach gmianych | 
du poważne straty finansowe. 

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 spot<ały się 
z zawodem. 

Nie ma wąłpliwości, 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 pośrednie!. 
wem' Wojewódzkiego Komitetu Pomocy 
Bezrobotnym, 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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KRADZIEŻ - AUTOCASCO. 
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ROZRYWKI 
  

BUDOWLANE 
_DYKTY, POSADZKI, OPAŁ 

produkcji 

Lasów Państwowych 
BNAK TOWAROWY 

L 8P 
STANDARYZOWANE WYMIARY-DOKŁADNE SORTOWANIE 
STARANNA KONSERWACJA - KLASYFIKACJA JAKOŚCI 

zabezpieczają nabywcę przed błędną kalkulacją I stratami 

Sprzedaż: 

»PAGED« POLSKA AGENGJA ORZEWNA $p. Zo. 0. 
Centrala: Gdynia, ul. Świętojańska 44, tel. 19-16 

Ga 
ma 
[LP] 

MATERIAŁY 
STOLARSKIE 

SZORSTKIE 
ISTRUGANE 

  
Delegatura w Wilnie: Mała Pohułanka 3, tel. 27-00. 

  

UMYSŁOWE 
(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 prezenłu, ułożył ja na stole 
w kwadrat. Ile było klocków, skoro pacz- 
ka ważyła mniej. niż -ilogram?... 

Ikcebok. 

Arytmograi 3 punkty. 

1, 2, 3, 1, 4, 5, 6 7,4, 6, 2, 5, 6,'1,.9. 

Wyrazy pomocnicze: 

1,9, 1,4, 8 = ręka bez dłoni. 

5,2, 6, 7 = opad. 

Z tekl pesymisty 6 punktów. 

Czy ło będzie Wspak-drugi — wspak- 
trzeci czy Michał, gdy w nim siedzi duch 
plerwszy—trzeci, 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— 
czwarła: byle kałdun zapełnić, mieć na 
grzbiecie futro, A, że zmienić się może 
świata pierwsza—czwaria, o tym niech 
sobie myślą jego dzieci jutrol 

Dziadek 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. 

Trudcy 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 ilość kaszy 500 gr przy 
padła do podziału pomiędzy 3 osoby. 

Na każdą osobą przypadło po 166*/, 

Z teki policyjnej 
55 letni Josieł Spis (Subocz 94) wsku- 

tek spłoszenia się konia spadł z wozu, 
doznając ogólnych obrażeń ciała. 

Pogotowie przewiozło go do szpi- 
tala. \ 

Wladyslaw Reginer (Šwironek 11) pod- 
czas kłótni z żoną, będąc м stanie 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 wartošci 116 zł, po czym wyjechał 
do Grodna. 

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

Drugi zaś 300—1677/, 1321, czyli 
Odsłąpił 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 staje się coraz po- 
czyłniejszą gazeła Ziem Wschodnich, po- 
daje -bezstronnie cświellone wiadomości 
całego świata, 

Zadanie lit. Jeanneffe. Macdonalde. 
Wizytówka — Sekwestrator podai- 

kowy. 
Szarada — Kurytyba. 

ZADANIE MATEMATYCZNE 

Kul bilardowych było 233 = 529. 
1 + 4 + 9 ++ 16 -- 25 +4- 36 + 49 

+ 64 + 81 1 100 +- 144 = 529. 
(Jakkolwiek p. Karlicki nie miał słusz- 

ności jednak jego wywody bardzo cie- 
kawe). 

Owy 

Kierownik działu 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 stałek, wiozący  kilkuwagonowy 
transport włókna lnianego na Daleki 
Wschód. 

Włókno fo zostało zakupione na iere- 
mie 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- 
malnej taryfie przewozowej (len za 1000 kg 
‘-со wag. st, zał.) Ziemiopłody — w ładun- 
«ach wagonowych, mąka | otręby—w mniej- 

szych ilościach. W złotych: 

  

Żyto I stand, 696 g/l 1450 15.— 

a 670 2 14,— 14.50 
Pszenica I w 748 „ 20.50 21.— 

a HL M, 185) 19.— 
JeczmienI | „678/673, (kasz) — — — 

5 1 „ 649 „. „ 15— 1550 

„ [M „ 620,5, (pdst) 14.50 15.— 
Owies | „ 468 , 1450 15— 

s M 0.48; 1325 14— 
Gryka «69H. 1775 1825 

° „ 610 . 17.25 „17,5 

Mąka żytnia gat. I 0—30% 30 — 30.75 

° ° „ 10—55% 27— 27,75 

» » „ Il 50—65% — — 

° „  razowa do 95% 20.25 21:25 

Mąka pszen. gat. I 0—50% 37— 38,— 
© © — 1А 0—65% 3550 36.50 
” ° „ Il 50—60% 30.— 30.75 

s  ,„ I-R 50-—65% —  — 
” ” „ Ш 65—70% 1875 19.25 

`э —„ — раземпа 15,— 1550 
„ zlemnlaczana „Superior“ 3350 34.— 8 
° ° „Prima” 32— 32.50 

Otręby żytnie przem stand. 9.50 10.— 
Otręby pszen, śred. przem.stand. 10.50 11 — 

Wyka 17— 17.50 

Łubin niebieski 9.25 9.75 

Siemię Iniane b. 90% f-co w, 5.7. 48.50 49.50 

Len trzepany Wołożyn 1600.— 1640.— 

. „  Horodziej 1890.— 1930.— 

” » _ Traby 1€00.— 1640,— 

. - Miory 1280.— 1320.— 

Len ezesany Horodziej 2160— 2200.— 

Kądziel horodziejska 1560,— 1600.— 

jzzoezacowanacnnononaDODODP000 0 
PIERWSZA 

WILEŃSKA HURTOWNIA WŁÓKIENNICZA 
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. Odblorców 

na prowincji. 

22222 — 222 2222 2] 

Pierwszy transport wileńskiego Inu 
odszedł do Japonii =.

 

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

Kompetentne czynniki Iniarskie sądzą, 
że pojemny rynek japoński da się w przy 
szłości całkowicie pozyskać dla eksportu 
wileńskiego Inu. 

| rk. owoc
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% ulepszone hamulce hydrauliczne; 

gk ulepszone niezależne zawieszenie;') 

jk ułatwiona zmiana biegów)” 

A nowa, piękna opływowa linia. 
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W SPRZEDAŻY—STYCZEŃ 1939. 
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antysemityzmy: włoski i niemiecki 
różmieą sie pod względem gospodarczym 

Niedawno doniosły pisma 0 dekre- 
łach rządu włoskiego, na mocy któ- 
rych Żydzi nie mogą w królestwie 
Italii posiadać dóbr nieruchomych 
tak w miastach jak i na wsi. 

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

Wiele osób widzi w tym tylko zwy 
kły przejaw antysemityzmu i uważa 
że 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 co 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 
łeją znacznie, ale nie to było myślą 
przewodnią W. Rady Faszyzmu, gdy 
zapadły na niej odnośne postanowie 
nia. 

Zwróćmy uwagę na inny fakt. — 
Olo niedawno bo zaledwie przed trze 
ma tygodniami została utworzona 
przy włoskim ministerstwie spraw za 

granicznych specjalna komisja, ma- 
jąca na celu zorganizowanie reemi- 

gracji rzesz wychodźeów  włoskieh, 

a l 

  

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 idei 
zorganizowanego narodu, która znaj 
duje pełnię urzeczywistnienia w pań 
stwie, drugie zaś ma na eelu przede 
wszystkim wzmocnienie potencjału 
domograficznego a zatem ; wojskowe 
go Italii, że jest ono również podyk l 
wane troską o przyśpieszenie momet. 
tu, kiedy imperium kolonialne Włoch 
zacznie brać udział aktywny w życiu 
gospodarczym ojczyzny, że wreszcii 
chodzi o to,aby zapobiec  dalszem:. 
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 przy 
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 tysięey ludzi, aby móc 
zorganizować reemigrację, ująć fa 
lę jej w jakieś łożysko, bez czego sta 
łaby się ona tylko źródłem zamiesza 
nia i słaboścj wewnętrznej kraju — 
trzeba dla powraca "cych przygoto- 
wać zawczasu warszłaty pracy. 

  

  

Dlatego też, choć dziwnym to się 

może wydać wywłaszczenie Żydów 

zresztą za odpowiednią zapłatą jest 

kosekwencją decyzji przywołania do 

ltalii rzesz wychodźców włoskich. I 

nic w tym nie zmieni fakt, że pierw 
szy dekret został opublikowany wcze 
niej od drugiego. 

Bo przecież I. R. I., które stanie 
„ię właścicielem nieruchomości i dóbr 
należących do Żydów we Włoszech, 
a posiadających wartość około 5 mi 
iardów lirów włoskich, ani nie bę- 

izie 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 

się rynek wewnętrzny Italii i nie moż 
na 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 tyłko 
Włoch stale przebywający za granicą. 

Ten Włoch oszczędny i przedsiębior 
czy, który na wychodźtwie dorobił się 

niejednokrotnie wielkich fortun. 
I oto z chwilą powrołu do kraju 

ERRA 

emigrantów i sprowadzenia ich 0sZ- 

czędności znajdą oni gotowy warsztat 
pracy, a jeśli ktoś woli—gotową loka 

tę kapitału w postaci*nieruchomości, 
które z rąk żydowskich przejdą na 

własność 1. 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, 

klórym na wychodźtwie 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. 

nigrant powracający i nabywa- 
nieruchomoścj płacić będzie 

wce, w obcej walucie, 

  

   
   
   

    

   

  

zagraniczną, 
ą, a po wtóre ca- 
EMA    

Wilki chciały urządzć 1 
Sekretarz gminy howeźniańskiej pow. 

nieświeskiego Sopoćko Włodzimierz, ja- 

dąc drogą Siejłowicze — Howezna zau- 

ważył kilka wilków biegnących za dzieć- 

mi, wracalącymi ze szkoły. Widząc nie-       

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 staną 
się właścicielami domów, fabryk ł 
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 uprzemysło 
wienie i co zatem idzie poziom życia 
w Italii. 

Jasne jest więc, że zarządzenia 
przeciwżydowskie we Włoszech i w 
Niemczech różnią się nie tyle charak 
ierem 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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Dziś: NOWY ROK 1939 

  

STYCZEŃ 
1 Jutro: Makarego Op. 

Wschód słońca — g. 7 m. 45 

Niedziela || zachód słońc— g. 3 m. 00 
ост 

KRONIKA HISTORYCZNA: 

1467. Urodziny Zugmunta I Starego. 

1683. Wejście w życie Kalen |. Gregorį. 
1771. Wojska rosyjskie ałakują Jasną 

Górę. 
1803. Wysłanie legionistów na San 

Domingo. 
1917. Zamordowanie Raspufina. 

PRZYSŁOWIA 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, я 

Spostrzeženia ТаК!айц Ме!еого!од!! Ч$В 
w Wilnie z dn. 31.XII. 1938 r. 

Ciśnienie 754 
Temperatura średnia — 6 
Temperatura najwyższa — 5 
Temperatura najniższa — 9 
Opad 0,1 
Wiatr: połudn-wschodni 
Tendencja barom.: spadek 
Uwagi: pochmurno, wieczorem śnieg. 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. 

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

Ponadło stale dyżurują apłeki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
| Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 

SPRAWY SZKOLNE 
— „Instytut Germanistyki". Od Nowe- 

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

SE 7 KOT HI 

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

UE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZE" 

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

Kursy rozpoczną się dn. 10 słycznia 
1939 r. w lokalu Stowarzyszenia „Służba 
RR ul. Biskupa Bandurskiego 

4. 
Kurs dla początkujących we włorki I 

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

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

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

z ZABAWY 
BAL MORSKI. Dn. 7 stycznia 1939 r. 

(sobota) w salonach Oficer. Kasyna Gar- 
nizonowego w Wilnie odbędzie się tra- 
dycyjny BAL MORSKI. Zaproszenia i bi- 

lety w cenie 5 zł i 3 zł (akademicki) można 
już nabywać w biurze Ligi Morskiej i Kom. 
łonialnej w Wilnie, zauł, Ś-to Jerski 3/I, 
tel. 22-34 od godz. 10—14, 

NOWOGRÓSZKA 
— T. O. Z. wysyła młodzież do Ро- 

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

— Autobusy Już kursują. Wznowiona 
NY już komunikacja autobusowa na 
inii Nowogródek—Baranowi i 
gródek—Lida—Wilno. > 

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

— Wyjaśnienie * sprawi. dla 
drobnych rolników. W ii is 

w Nowo-   

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

Rolnicy, którzy zalegają z opłałą od- 
zefek ponad 6 mies. 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- 
mocn'kami”* zamknął w jednym pokoju Jó- 
zefa Buzera, (który zamieszkiwał w lokału 
S. 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. 

  

BIEŚWIESKA 

— Cdzienne modły baptystów. W 
gminie snowskiej pow. nieświeskiego, we 
wsi Chwojewo znajduje się centrum ru- 
chu bapłysłów. Ponieważ ilość wyznaw- 
ców w osłainich 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 modlifewna baptystów jesł 
szczupła, wobec czego zebrania na mod- 
litwy odbywają się niemal codziennie. 

— GAJOWY  WSPÓŁDZIAŁAŁ ZE 
ZŁODZIEJAMI! 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 aułobusową 
wstrzymano. 

Przedsiębiorcy aułobusowi dośładają 
starań w celu wznowienia komunikacji 
na najważniejszej arterii autobusowej jak 
Słonim—Baranowicze i Slonim—Wolko- 

wysk. Wysłane juž zostaly partie robol- 
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 kilku dni. Nara- 
zie Słonim ma tylko połączenie autobu- 
sowe z Nowogródkiem i Różanką. 

DZIŚNIEŃSKA 

— Wybory do rad gromaduskich w 260 

gromadach powiatu dziśnieńskiego zakoń. 

czone zostały 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 
s powczechnej 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, którymi opie 
kuje się miejscowy oddział KOP-u. Ze 
składek oficerów i podoficerów koszłem 
przeszło złotych 500 zakupiono obuwie, 
ubranie, szałiki, czapki oraz małerieł na 
bieliznę, uszyłą następnie przez żony oli- 
cerów i podoficerów. 

W obecności starosty powiatowego 
| inspektora szkolnego przedstawiciele 
KOP-u rozdali dzieciom prezenty: 70 
dzieci otrzymało paczki z obuwiem i ub- 
raniem, a 140 dzieci obdarzono paczka- 

  

„KURJER” 14677). 

W wigilię Nowego Roku policja šled- 

cza w Wilnie zlikwidowała wielką bandę 
złodziejską, która w ciągu ostatnich kilku 

tygodni dokonała w młeście większej [lo 

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 Julian Juszkiewicz, 
Józet Simkiewicz oraz Adolf Paszkiewicz. 

Prócz nich zatrzymano jeszcze 5 osób. 

  

mi ze słodyczami. Na zakończenie uro- 

czysłości dziatwa szkolna wykonała de- 

klamacje na cześć ofiarodawców, żołnie- 

rze zaś odśpiewali kilka piosenek żołnier 

skich oraz wystąpili z żywym obrazem 

pł. „Arabi z wielbłądami w pustyni przy 

wieczornej modlitwie”. Następnie kopiś- 

ci podejmowali dziatwę szkołną 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 słarzec Józef Simankowicz, wzno 

sząc na zakończenie okrzyki na cześć 

Rzeczypospoliłej, 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 

| prywatnych. W sprawach tych «wymie 
rzano przeważnie kary areszłu w grani- 
cach od 3 do 30 dni przy równoczesnym 
odszkodowaniu na rzecz wisścicieli lasów 
w wysokości dwukrotnej warłości drzewa. 
Nadto %ilkadziesiął osób ukarano aresz 
fem w granicach od 7 do 30 dni za nie 
wykonanie pracy z tytułu zastępczego 
obowiązku wojskowego. 

WOŁYNSKA 

— Zjazd uczestników walk o niepodleg- 

łość w Łucku, W drugiej połowie lutego nd 
będzie się w Łucku z inicjatywy Związku 

Legionistów ogólnopolski zjazd ezłonków 
organizacyj, grupujących byłych  nozestni- 

ków wałk o niepodległość. Cełem zjazdu bę 

dzie omówienie wszełkich zagadnień intere 

sujących niepodległościowców ze szczegól- 

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- 

łeczeńsbwo miejscowe łuckiemu Oddz. Zw. 

Legiomstów. Spodziewany jest b. Hezny 

cjalne zniżki kolejowe dla nczestników, o 

czym zawiadomione będą wszystkie organi 

zacje byłych uczestników walk o Biepodle 

głość. Organizacje te proszone są o jak naj 

wcześniejsze zgłaszanie ilości uczestników. 

zjazdu pod adresem: Łuck, ul. 24 P. P. Nr. 

12, Mieczysław Podolski. Karta uczestnictwa 

uprawniafąca do udziału w zjeździe oraz 

otrzymania bezpłatnego noclegu i wyżywie 

nia kosztować będzie 2 zł. 50 gr. 

Niepodległościowcy, mie zrzeszeni w żad 

tiej organizacji, będą mogh wziąć udział w 

zjeździe po otrzymaniu od Oddziału Związ 

ku Legionistów w Łucku karty nezestnict. 

wa, która zostanie wydana  zainteresowa- 

nym po udowodnienin przez niego udziału 

w walkach o niepodległość. 

— Dom Społeczny w Kowlu. W Kowlu 
wzniesiony zostanie dom społeczny, który   mieścić będzie wszystkie większe organizae 

Ls io na 

Dziś mecz hokejowy 
z Warszawianką : 

Dziś o godz. 11.30 w Par porto- 
wym Altodziežy Szkolnej odbędzie się 
mecz hokejowy między Pow 
|Polski W: wianką a Ogniskiem 
KPW. 4 2 3 

Spotkan; rewanżowe Kdbędzie się 
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w poniedzialek o godz. 17.30. | 
Oba te mecze zapowiadają się wy- 

jątkowo interesująco. | A e | = 

Warszawianka do Wałka przyje- 
a w najlepszym składzie. 

zjazd z całej Polski. Zostały wyjednane spe i 

    

Zlikwidowanie wielkiej bandy złodziejskiej 
w WiPmie 

8 złodziei i 3 paserki aresztowano 

luszklewicza aresztowano na gorącym 
uczynku usiłowanła 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 | Sonię Durycką [Szkaplerny 10), 
przy których  znalezłono wieksze ilości 
kradzionych rzeczy. te) 

III ITS I I TK ITT 

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 Panieru i Materiałów Piśmiennych 

Wilno, Zawalna 13, tel. 501. 

  

je polskie. Poza orgamzacjami w domu spo 

łecznym mieściłyby się lokale 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 popołudniowe wypeł 

| ni kapitałne widowisko Zygmunta Nowakow 

skiego „Gałązka rozmarynu”, 

Dziś w niedziełę dn. 1 stycznia 1939 r. o 

godz 20 barwne widowi:ko renesansowe „Sę 

dzia z Zalamel* Calderona w przekładzie Ed 

warda Podębowicza. Inscenizacja dyr. Kie- 

lanowskiego. Inscenizacja muzyczna na mo- 

tywach l.iszpańskich prof. T. Szeligowskiego 

Jutro w pomiedziałek dm. 2 stycznła o .g. 

20 „Gałązka rozmarynu", 

Dnia 10 stycznia 1937 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 świętnej obsadzie ról z Kułezycką, Ry 

chterem i Wyrwicz-Wichrowskim na czele. 

Ceny miejsc zniżone, 

O godz. 8,15 powtórzenie wspaniałej „Re 

wli Sylwestrowej* z ndziałem całego zespo- 

łu który na premierze wywołał huraganowe 
wybuchy śmiechu. 

Jutro po cenach propagandowych grana 

  

     NACIERANIE 

 „KŁUCIU Z POWODU PRZEZIĘBIENIA 

WYRÓB f GŁÓWNA. SPRZEDAŻ 

będzie ulubiona operetka „Krysia Leśniezan 

ka“, 

., CHEMIKA DR/""FRANZOSA 

h SMOCORZASDO DLA 

seb "POSTRZALE ISCHIASIE-1-T P 
/2DO_ NABYCIA W APTEKACH 

аАСЬ ЕСЛ ЗЧ 

ADTEK 

SPOLUZIELNIA PRACY 
ARTYSTÓW WILEŃSKICH 

SPAW 
Prowadzi lekcje malarstwa i rysunku. 

Wykonuje wszelkie zamówienia z za- 

kresu malarstwa 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. 10.48 — 16-18. 

Adres pracowni: Wilno, pl. Orzeszko 

wej (róg Wileńskiej). 

  

! 

      

Wiesprezydont Grodnieki sekrata- 
rem ganeralnym О 1 К 0к Wil. 

Jak się dowiadujemy, sekretarzem ge 
neralnym OZN okręgu wileńskiego mia- 
noweny został wiceprzzydent miasta Gros 
dzicki, który z dniem i znia rb. przys 
stępuje do pełnienia swych obowiązków. 
AAA. AAAAŁAAAN O 

Teatr muzwczny „LUTNIA" E 

0 g.4.15 Król na jedną noc ł 
0 g. 8.15$hawia Sylwest: owa 
Jutro Krysia ei 

    

Dziś dwa przedstawienia 

Ceny propagandowe 

RADIO 
NIEDZIEŁA, dnia 1 stycznia 1939 r. 

7,15 — Kolęda; 7,20 — Muzyka poranna 

w wykonaniu orkiestry. wojskowej pod dyr 

por. Aleksandra Rutki; 8,10 — Program na 

dzisiaj; 8,15 — Noworoczna gazetka rolnicza 

dla wsi; 8,30 — Wiadomości rolnicze. Tran 

smisja do Baranowicz; 8,45 — Koncert świą 

leczny; 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; 

12,63 — Poranek symfoniczny; 13,20 — Kou 

cert rozrywkowy; 14,45 — Audycja dla dzie 

ci; 15,10 — Audycja dla wsi; 16,30 — „Żół 

ta szlafmyca 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 Roworo- 

схпе“ — wesola audycja; 22,20 — Dałszy 

ciąg muzyki tanecznej; 23,00 — Ostatn'e 

wiadomości; 23,05 — Zakończenie programu 

    

  

     

  

   

     

PALI 
N kończ ocaabrzyrankachod 
ё о‹!п-#п‚а słosuja się ory- 

alnq maść Gęseckiego | 

® 

Niešwieskie 
4444444444444444444 

Powiałowa Spółdzielnia Rolniezo - Han- 

dłowa z odpow. udziałami w Nieświeżu, tel. 

09. ddziały: w Klecku i Snowie. Zakuūpuje: 

wszelkie ziemiopłody — trzodę chlewną — 

bydło. Sprzedaje: maszyny i narzędzia rol- 

nicze — nawozy satuczne — artykuły — bu- 

dowlańe. 

    

CHRZEŚCIJAŃSKI BANK ŁUDOWY w 
Nieśrieżu jest majstarszą instvineją kredy- 
tową w powiecie. Wydaje pożyczki człon= 
kom, przyjmnię wkłady od ! złotego. 
  

Komunalna Kasa Oszezędności pow. nie- 

świeskiego w Nieświeżu, przyjmuje wkłady 

od 1 gotego. 

Jan Giedroyć-Juraha „Warszawiane 

ka". Nieśwież, ul. Wileńska 34. Sprzedaż 

owoców południowych i delikatesów. 

o" stolożckie 

 atojpe 

KOMUNALNA EASA OSZCZĘDNGŚCI 
pow. stolpeckiego w Stołpcach (ul Piłsndakie 
go 8) istnieje 0! roku 144; Wklady osz- 
czędnościowe wynoszą ponad 300 tys. zł 
K. K. O. przyjmuje wkłady od 1 złotego. 

a 

  

SPÓŁDZIEŁNIA ROLNICZO - HANDLO- 
WA w Stołpeach, Plac Kościełny 2 tel. 71 
Sprzedaje: nawozy sztuczne, maszyny, nas 
rzędzia rolnicze i galanterię żelazną, arty- 
kuły spożywcze, | koloni.lne, nasiona zbóż, 
materiały opałowe i budowlane, meb': oraz 
prowadzi komisową hurtownię soli. 

Skupuje: — zboże wszelkich :: dz 
oraz trzodę chlewną. 

AAAAAB PSS AAKPAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAI 

BARANOWICKIE 
wwvvwv' 

FIRMA RÓŻNOWSKI i KARAŚ, Barano- 
wicze, Nowogródzka ź, tel. 141. Poleca naj- 
lepszy prezent na gwiazdkę, radioodbiormik 
„Echo”, względnie „Elektrit". 

    

  

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

MA NA KAA AAAAAAAASAASAAAASAAAAMALAAAALAS 

Kino „APOLLO“ 
w. Baranowiczach 

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

Indyjski grobawiec 
1 dramat wschodni 

Tysrys Esznapura 
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Dziś premiera! 

m na obsada: I
E
 

Nadprogram: DODATKI. 

  

   
Wolna przeróbką 

T. Doł 

OSTAT 

w filmie 

Pichelski i inni 

HELIOS | 
specjalny program 

Ceny od 25 gr. Niebywały sukces wśród dzieci i dorosłych. 

Dziś premiera. 

Film wspaniałych gwiazd: 

„Klituś, Bajduś i Jaś*. Pocz. o 2. 

Pola Neqgri 

„TANGO NOTTURNO“ 

  

KINO 

Rodziny Kolelowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

я Nadprogram: DODATKI. 

Dziś początek seansów o g. 12-ej 

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

Kolorowy nadprogram Sala dobrze ogrzana 

Dziś ostatni dzień o godz. FZ-ej i 7.75 — 

Micky Mouse i rodzeństwo 
Złota seria Polski. 

Rewelacyjny film w mistrzowskiej reżyserii Józefa Lejtesa . 

SYGNAŁY| 
Żelichowska, Pichelski, Cwiklińska, 

Stępowski i in. Nadprogram: Kolorowa atrakcja Walta Disney'a 

  

„KURJER" (4677). 

Wspaniały film muzyczno-špiewny 

Początki seansów: 2—4—6— 

    

   

   

powieści 

egi-Mostowicža 

NIA 

     
     

      

Honorowe bilety i ulgi nieważne. 

w swoim najnowszym 
1 największym filmie 

Początek codz. 0 qi 4, w święta org. 2:pp 
  

Dziś  Szampański OGNISKO | 
W rol. głównych: 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKL 

Symfonia młodości 
Dick Powel, Rosemary Lane, Fred Warlng | jego słynna orkiestra 

film z wesołego życia studentów p. t. 

Peez. seans. o 4-ej, w niedz. I św. o Żej, 
  

Przetarg 
Państwowy Zakład Zdrojowy w Druskie 

nikach ogłasza niniejszym przetarg na dzier 

tawę w r. 1939: 4 

1) Cukierni „Park“, 

/2) Pięciu sklepów przy ul. Wileńskiej 1, 

3) 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 
16 stycznia 1939 r. 

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 £ -dnia 
29 stycznia 1937 r. (Dz. Ust. R. P. Nr 13 
poz: 92). 

Informacji co do objektów dzierżawnych 
{ о uprawnieniach i obowiązkach dzierżaw 
ców udziela Biuro Zakładu Zdrojowego co- 
dziennie od godz. 8 do 14. 

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

(-) W. Abramowicz 
  

  

        

REDAKTORZY DZIAŁÓW: Władysław Abramowicz — sprawy kulturalne litewskie I wiadomości z m. Lidy; Maria | 
Hołubowicz — sprawozdania sądowe i reportaż 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

8-a m. 3. 

Ogłoszenie 
Na zasadzie 8 22 rozporządzenia minist- 

rów: Sprawiedliwości, Skarbu oraz Rołnict 

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 49 poz. 300) 
nadzorca nad mieniem Szymona i Antoniny 
Meysztowiczów, właścicieli maj. Gieranony, 

gm. lipniskiej, pow. lidzkiego ninejszym po- 
daje do publicznej wiadomości, że wyłożenie 
listy 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. 
Ostrobramskiej 19. 

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

Nadzorca Józef Pawłowski. 
LLS 

AAAA AAAA AAAA AAA AAA AAA AAA 

LOKALE 
POTRZEBNY od zaraz w centrum miasta 

lokal pięciopokojowy na piętrze. Zgłoszenia 
pisemne dła Tymańskiego, ul. Wiwulskiego   

„specjalnego wysłannika”; Witołd Kiszkis — wiad. gospodarcze i polityczne « 
Kazimierz Leczycki — przegląd prasy; Józet Maśhński — recenzje teatralne; Anatol Mikułko — felieton literacki, humor, sprawy 

Swlaniewicz — kronika wileńska; Józef Święcicki — artykuły polity: 

PBERRENECY TSV TYAN TEST OKAP OWOCE 

Oddziały: Nowogródek, Bazyliańska 35, tel. 169; 

8—10.15. 

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

Dziš premierai 

sm GWIAZDY ZAPŁONĄ 
La Jane, Lil Dagower, Anny Ordra, Olga Czechowa, H'rry Liedtke, Hans Moser i wiele innych 

Bilety honorowe i bezpłatne bezwzg 'ędnie nieważne | 
  

Początek o 2-ej. 

ŽELAZNEME L MY 

W roli glownei MLusel wśólk Tremker. 
Nadprogram: Piękny dod. kolorowy p. t. „Teatr amatorski* i aktualia 
  

Chrześcijańskie kino Dzi, Arcywesoly program świąteczny! 
Wspaniała polska komedia muzyczna ALON | Szczęśliwa trzynastka 

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

  

Jedyna Chrześcijańska Składnica wyrobów ludowych 

Franciszka Awłosewicza 
Polecą w wielkim wyborze upominki gwiazdkowe: KILIMY GLINIAŃSKIE 
o wzorach artystycznych, muzealnych, gobelinowych na Ścianę I podłogę, oraz 
dywany do kościołów. Specjalny dział wyrobów artystycznych » ludowych: 

zdobnictwo drzewne, skórzane, filcowe. Ceramika I czeczotka. 
Ceny niskie 

Gwarancja jakości 
Cud techniki nowoczesnej 

  

Browning „Wesko'** kal. 6 mm, jest uznany 

przez znawców za najlepszy. Zabezpiecza od 

mimowołnego strzału. System belgijski, pięk 

nie niklowany. Repetuje się przed strzałem. 

Automatycznie wyrzuca gilzy. Huk kolosal- 

ny. Wykonanie luksusowe. Rękojeści wykła 

dane masą bakelitową. Gwarancja fabrycz- 

na na 8 lat. Idealna obrona przed napadem I 

kradzieżą. Cena wraz z futerałem zł 6.75, 2 

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

405: Pozwolenie niepotrzebite: Wysyłamy i 

tistowne zamówienie. Płact się przy odbio- 

rze na poczcie. Adres: Wytwórnia Automa- 
tów, „Strzała”, Warszawa Dr. Zamenhofa 

12/kw. Zwróć „uwagę na firmę, gdyż nasza 

wyroby uznane są za najlepsze. 

 AAAAAAAAAAA AAA AAAA AAAA AAAAKAAAAAAAAAAAA 

Handel I. Przemysł 
РУ 

Na Karnawał KOSZULE, krawaty, ręka- 

wiczki, kołnierzyki, spinki. H. NOWICKI, 

Wilno, Wiełka 30, telef. 30-08. — Modne la 

kiery. 

  

  

WILEŃSKA SPÓŁKA ODZIEŻOWA 

firma chrześcijańska 

Wilno, Wielka 30, tel. 29-05 
Na gwiazdkę: ubra-ia męskie, damskie, 

szkolne. 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- 
ła Skór I Futer Sp. z o. 0. w Poznaniu, Fo- 
cha 27. 

  

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 Oddziałe Wileń- 
skim, Wiłno, Sawicz 11 od gode. 10—13. 

    

  

OSOBA inteligentna = Wars wy x dol 

kuchnią poszukuje pracy do jej lub ów 
ga osób. Adres Bazyłłańska 0—7, 

ów 

CENA PRENUMERATY | 

   

    

    
   

  

  
  

    

       
      

    
   
   

Warunk: sprzedaży doqodne 

  

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 + 

płatnie. | 

DAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAAABAAA 

Nauka I Wychowanie 
KURSY KREŚLEŃ Technicznych Inż. H. 

Gajewskiego, prywatne, roczne, korespon- 

dencyjne albo słuchowe, Warszawa 22, ul. 

Przemyska 11-а. — Wydziały: maszynowy, 

budowlany, mierniczo-drogowy. Opłata 15 

zł mies. Programy wysyłamy bezpłatnie. 

  

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

Polskie — jedyne czasopismo ułatwiające 

praktycznie opanowanie języków (znającym 

początki). Szczegółowe prospekty, numery 0- 

kazowe bezpłatnie: Warszawa Waliców trzy. 

  

Kupno i sprzedaż 

SPRZEDAJĘ młode jamniki rasowe, czar 

ne i bronzowe. Gatunek angielski i francu- 
ski, Wilno, ul. Mostowa 15—38. 

    

PIANINA, FORTEPIANY „Blūthner“, „Be 

cker“, „Mūhlbach“, „Offenbacher" i in. od 

zł 250 sprzedaje na dogodnych warunkach 

N. KREMER uł. Nieniecka 19 (wejście w 

bramie). 

  

DO SPRZEDANIA mohoniowy stytowy 

komplet satonowy i orzechowe biurko (an- 

tyk) oglądać od godz. 10—13 i od 15—17. 
Rzeczna 3b--8. 

  

ZAKŁAD FRYZJERSKI damski i męsk!, 

dobrze prosperujący i nowocześnie urządzo. 

у w Lidzie, 2 powodu wyjazdu do sprze. 

lenia. Oferty kierować do Adm. „Kurjera" 
Biskupis 4, pod „Fryzjer“. 

e! pa 

| — ul Jakuba Jasińskiego 1 a—* 

    
    

  

ZAZDROŚĆ... 
  

MAAAADAAAAAAA 

LEKARZE 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne | kobiece 
ul. Jaglellońską 16 m. 6, tel. 18-66. 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

DORTOR MED. _ 
Zygmunt Kudrewicz 

choroby wenery zne, skórne  moczopłciowe 
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 1 3—8. 

      

DOFTCR_ MEL. 

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

Zamkowa 3 m. 0. 

    

DORTÓT 

zeldowicz 
Choroby skórne, wenervczne, «8yfilis, narzą 
dów moczowych od godz. 7-1 1 5—8 w. 

DOKTOR 

Zeldowiczowa 
Choroby kołiece, skórne, weneryczne, narzą: 
dów moczowych od godz. A": 1 4—7, ul 

a..Ne. 3... tel. 277: 

  

  

A 

  

„ DOKTOR 

A. Libo 
Choroby nosa, uszu I gardła 

PRZEPROWADZIŁ SIĘ 
na ul. Mała Pohułanka 3, tel. 5-99. 

„Przyjmuje od godz. 8-11 i 3-5. 

  

DOKTÓR 

; Wo!fsom 
Choroby skórne, weneryczne i moczo « 
płciowe Wileńska 7, tel. 10.67. Przyjmujć 

° od godz. 10—12 i 5—8 wiecz. 

KAAAA ADA DARA AA AAAA AAAA AAAA DAAAAAAADADADAAĄ 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 c= 

róg UI 

  

8-g0 Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

SŚmiałowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie< 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 
z «owa i brzucha, kremy odmł 1zające, 

je, elektryzacja. Ceny przys 
Han P ly bezpłatne. Wielka 4—1. 

  

AKUSZERKA |. 

M. Brzezina 
masaż leczniczy 1 elektryza-ja. Ul. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

" ВОМЕ — 
TYVVVVVVYVYVYVVVYVYVYTYTYVYVVYTYVVVYVYVYY" 
KOSMETYCZNE Kursy Dra H. Łom: 

żyńskiego, Warszawa, Plac 3 Krzyży 11—4, 
Tel. 908-35 — uprawniają do otwarcia sa 
modzielnego gabinetu kosmetycznego. Po 
czątek nowego 4-miesięcznego kursu w lu 

4   tym. 
m SOS 

Wołynia; Zbigniew Cieślik — kronika poz Włodzimierz 
telei); Fugenla Masiejewska-Kobylińska — dział p. t. 

Jatosiew Niećlecki — sport; Helena Romer — 
„Ze świata kobiecego"; 

— recenzje książek; Eugeniusz 

SZEŃ: Zs wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 

      

   
    

          

ntlesięcznie: z odnoszeniem d 

domuw kraju —3 zł, za gra 
<ą.6 zl, z odbiorem w admin 

stracji zł. 2.50. na wsi, w mie. й 
scowościach, gdzie nie ma urzędu 

cztowego ani agencji zł. 2.50 

Lida, ul. Zamkowa 4/7, tel. 73; Baranowicze, 

Ułańska 11; Łuck, Wojewódzka 5. 

Przedstawicielstwa:  Nieśwież, Kleck, Słonim, 

Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Głębo- 

kie, Grodno, Pińsk, Wołkowysk, Brześć п/В. 

0 gr za wyraz, Najmuiesze ogłoszenie drobne licz: = Ra za 10 stów. Wyrazy 
a tzymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „dr nych* nie przyjmujemy 
eń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
aty 60 gi za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze« 
aryczne 50%, Układ jłoszeń w tekście” Klamewył za tekstem 10-łamowy 

i rubrykę „aadesłore* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
zmiany termluu drbafogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogloszės 

Už tia. są py mowane w p 9.30 — 16.30 i 17 — 20. 

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

Centrala. Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

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

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

"
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