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KURJER WILEŃSKI 
Wiieńsko-Nowogródzki, Grodzieński, Poleski I Wołyński 

Rezygnacja Bonneta 

Blum otrzymał misję 
tworzenia nowego rządu 

PARYŻ. (Pat.) Jak donoszą ostat- 
nie depesze paryskie min. Bonnet, któ 
ry, jak wiadomo, podjął się wczoraj 
misji tworzenia nowego gabinetu, z 
powodu trudności pozyskania dla sie- 
bie całej grupy radykalnej, zrezygno- 
wał z formowania nowego rządu. 
Min. Bonnet komunikując prezyden 
towi Republiki o swej rezygnacji oś- 
wiadczył mu, że zdaniem jego sytua- 
cja sbecna wymaga, aby misję two- 
rzenia rządu powierzyć prezesowi par 
tj secjalistycznej Blumowi. 

PARYŻ (Pat). Wiadomość o osta- 
lecznym powierzeniu misji tworzenia 
rządu p. Blumowi potraktowana zo- 
stała w kuluarach parlamentarnych 
jako logiczny wynik rozwoju wypad 
ków, a przede wszystkim jako konse 
kwencja dotychczasowego stanowis 
ka socjalistów. 

Po rezygnacji p. Bonneta radyka- 
łom trudno byłoby wysunąć innego 
kandydata na premiera. 
. Blum, oświadczywszy o godz. 7 
dziennikarzom w pałacu elizejskim, 
iż podjął się misji tworzenia gabine 
tu, dał następnie do zrozumienia, iż 
Resi się on z pewnymi projektami, 
które w obecnej sytuacji stanowiłyby 
poważne novum w metodach pracy 
parlamentarnej . 

W kołach politycznych brano pod 
uwagę trzy możliwości: 

1) iż Blum będzie zmierzał do u- 
tworzenia „gabinetu ocalenia publicz 
nego*, złożonego z trzech ewentual- 
nie czterech ministrów ludzi o nieza 
przeczalnym autorycie, którym do po 
mocy dodany był cały sztab współpra. 
eowników, rekrutujących się z posz 
ezególnych formacyj „Frontu Ludo- 
2080“ w charakterze podsekretarzy 
Suite 

2j że powoła do życia gabinet so 

  

cejalistyczny, któremu do pomocy de 
dany zostałby komitet wybitnych rze 
czoznawców finansowych i gospodar 

czych na wzór amerykańskiego „tru 
stu mózgów* i że 

3) Blum pójdzie za wzorem belgij 
skich eksperymentów van Zeelanda i 
utworzy gabinet o bardzo szerokiej 
podstawie politycznej. Koncepcja te 
go rodzaju od dłuższego czasu lanso 
wana była we Francji przez poważ- 
nych polityków, jak np. przez b. mi 
nistra pracy Frossarda. 

Te ostatnie przewidywania nabra 
ły wieczorem pewnych cech realiza- 
cji. 

ё PARYŽ (Pat). Z palacu elizejskie 
go Blum udał się do izby deputowa- 
nych „gdzie konferował z wybitnymi 
przedstawicielami partii socjalistycz   

nej. Blum oświadczył swym przyjacio 
łom politycznym, iż przyjął misję two 
rzenia gabinetu „„Rozszerzonego Fron 
tu Ludowego*. Zażądał on okazania 
mu zaufania z tym, iż zda.on sprawę 
ze swych rozmów na radzie narodo- 

wej partii socjalistycznej, która zosta 
ła zwołana na poniedziałek wieczór. 
Grupa socjalistyczna wyraziła mu swe 
zaufanie. Blum rozpoczął rozmowy z 
przywódcami poszczególnych ugrupo 
wań oraz ze swymi przyjaciółmi poli 
tycznymi w prezydium rady minist- 
rów. 

PARYŻ (Pat). Przed przybyciem 
do prezydium rady ministrów desyg 
nowany premier Blum odbył u siebie 
w domu konferencję z przywódcami 
komunistycznymi Cachinem i Thore 
zem. 
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Przed wznowieniem działań wojennych 
na Dalekim Wschodzie 

TOKIO. (Pat.) Opublikowana dziś dek 
laracja rządu w sprawie polityki wobec 
Chin przypuszczalnie spowoduje odwoła 
nie ambasadora japońskiego  Kawagoe, 
który ma powrócić do Japonii w ciągu ty 
godnia. Ambasador chiński ma opuścić To 
kio około 20 bm. 

Wszystkie konsulaty chińskie na Ko- 

rei | Formozie potępiły stanowisko Kuo 
mintangu i uznały zwierzchnictwo tymcza 
sowego rządu w Pekinie. Pozostali kon- 
sulowie chińscy na terenie Japonii mają 
zamiar uczynić to samo. 

Wedle powszechnej opinil działania 
wojenne, zahamowane po zdobyciu Nan- 
kinu, zostaną obecnie wznowione. 

Oddział włoski zatrzymany 
koło m. St. Moritz 

GRENOBLE (Pat). Oddział wło- 
ski, złożony z 3-ch oficerów i 19 żoł 
nierzy został zatrzymany o godz. 11 
rano koło m. S. Moritz. Oficerowie 
wyjaśnili, że podczas patrolowania 

granicy zostali zaskoczeni przez bu 
rzę śnieżną i zbłądzili na teren fran 
cuski. Do czasu otrzymania instruk 
cji żołnierze włoscy zostali zatrzyma 
ni w S. Moritz. 

Zjazd kupiectwa pomorskiego w Bydgoszczy 
BYDGOSZCZ (Pat). Dziś odbył się 

w Bydgoszczy Zjazd kupiectwa po- 
morskiego. Zjazd ten przybrał formę 
potężnej manifestacji pomorskiego 
kupiectwa, gromadząc przeszło 2 tys. 
delegatów. 

  

Dyólnppalśki kongres zwiątków pracowniczy 
WARSZAWA (Pat). Dziš o godz 

10 rano rozpoczął się tu dwudniowy 

ogólnopolski kongres związków pra 
cowniczych z udziałem kilkunastu de 
legatów związków pracowników pań 
stwowych, samorządowych i prywat 
nych z całej Polski. 

Na kongres przybyli między in. 
premier Sławoj Składkowski, mini- 
ster opieki społecznej Kościałkowski, 
przedstawiciele władz oraz kilka 
członków Izb Ustawodawczych. 

W przebiegu obrad po przemó- 
wieniu inauguracyjnym przewodni- 
czącego Komisji Porozumiewawczej 
Związków Pracowniczych p Józefko 
wicza uchwalono wysłać depesze hoł 
downicze do Pana Prezydenta R. P. 

Polscy bokserzy rozgromili Włochów 11 : 5 
WARSZAWA. [Pat.) Przy wypełnionej 

po brzegi sali cyrku warszawskiego od- 
był się w niedzielę międzypaństwowy 
mecz bokserski pamiędzy reprezentacją 
Polski a reprezentacją Włoch. Spofkanie 
40 zakończyło się wielkim sukcesem Po- 
laków, którzy pokonali drużynę Italii w 
stosunku 11:5. Wynik ten mógłby być jesz 
cze korzystniejszy dła Polaków gdyby nie 
skrzywdzono Koziołka, który zremisował 
t Sargo. Koziołek walką swoją zasłużył 
Ba zwycięstwo: 

inne wyniki spotkań aaępujące potkań przedstawiają się 

aga musza: Nardechia (W) — - 
hole (P). W pierwszej ao ak 
Włoch, który z miejsca atakuje Rothol- 
za i zdobywa przewagę. W drugiej run- 
dzie walka się wyrównuje. Polak zaczyna 
udatnie atakować, co osłabia reprezentan 
ta Italii. W trzeciej rundzie Rotchol uzy- skuje jeszcze znaczniejszą przewagę, wy raźnie góruje, jednak nie może już nad- robić straconych punktów w pierwszej 
rundzie, co daje mu wynik nierozstrzyg. 
nięty. 

Waga kog.: Sergo (W) — Koziołek 
IP). Polak odrazu zdobywa nad Sergo 
bezapelacyjną przewagę. Włoch się w 
tym okresie tylko broni. Runda kończy 
się wysoką różnicą punktów dla Koziołka. 
W drugiej — Sergo trochę się poprawia. 
Walka się wyrównuje. W trzeciej wytrzy- 
malszy Koziołek uzyskuje nieznaczną prze 
wagę. Sędziowie ogłaszają jednak wynik 
remisowy, krzywdząc naszego boksera. 

Waga plórk.: Monfanari (W) — Czor- 
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tek [P). Przez cały czas wyraźna przewaga 
Polaka, który im bliżej końca, tym więcej 
góruje nad przeciwnikiem. Wygrał zasłu- 
żenie Czortek. 

Waga lekka: Fachin (W) — Wożnia- 
kiewicz (P). Woźniakiewicz zdecydowanie 
wygrał. 

Waga półśrednia: Pittori (W) — Kol- 
czyński (P). Była to najładniejsza walka 
dnia. Obaj zawodnicy zademonstrowali 
niespotykaną technikę I taktykę, co przy 
żywiołowości obu przeciwników złożyło 
się na przepiękny pokaz boksu. Pod ko- 
niec rundy Kolczyński idzie zdecydowe- 
nie na Włocha, często go trafla i ma zwy- 
cięstwo zapewnione. Polak chce Jednak 
wygrać przez k. o. Włoch w końcu trze- 
clej rundy Idzie na deski, lecz gong ra- 
tuje Pittoriego przed wyliczeniem. $ро!- 
kanie wygrał Kolczyński. 

Waga średnia: Binarri (W) — Chmie- 
lewski (P). Chmielewski ma znaczną prze 
wagę i bije swego przeciwnika wysoko 
na punkty. 

Waga półciężka: Terazina (W) — Szy 
mura (P). Wygrał zdecydowanie Szymura. 

Waga ciężka: Lazari (W) — Węg- 
rowski (P). Przebieg tej walki nie przyno- 
sl zaszczytu obu zawodnikom, gdyż wal- 
czą oni słabo technicznie. Wygrał na pun 
kty Lazari. 

Pokonanie w tak wysokim stosunku 
drużynę włoską uważać należy za duży 
sukces boksu polskiego, zwłaszcza jeśli 
słę zważy, że drużyna gości była dobrze 
przygotowana | reprezentowała dawno 
nieoglądaną na naszych ringach klasę. 

Reprezentacja polskich hokeistów 
przegrała w Zurychu 

ZURYCH. (Pat.] W Zurychu odbył się | Club. Mecz zakończył się przegraną Po- 
pierwszy występ reprezentacji hokejowej 
przygotowując się i porównując siły 
przed mistrzostwami. Przeciwnikiem dru- 
żyny polskiej był zespół  Schliftschuch 

laków w stosunku 3:1. Honorowego gola 
dla naszych barw strzelił Zieliński z po- 
dania Burdy,   

i Marszałka Śmigłego Rydza. 
W dalszym ciągu przemawiał pre 

mier Sławoj Składkowski, po czym 
wiceprezes Centrałnej Komisji Poro 
zumiewawczej Związków Pracowni- 

czych odczytał deklarację w sprawie 
sił zbrojnych Państwa, wyrażającą 
gotowość wszystkich związków pra- 
cowniczych do, podjęcia w razie po- 
trzeby zbrojnej walki o Polskę. 

Rząd powinien popierać urzędnika 
śmiałego i energicznego 

Przemówienie premiera Sławoj-Składkowskiego 
Wszedł na trybunę witany hucznymi 

oklaskami p. premier gen. Sławoj-Skład- 
kowski, który wygłosił następujące prze- 
mówienie: 

„Szanowni państwo. Witam was wszyst 
kich, was — pracowników, którzy ciąg- 
niecie naprzód życie Polski. Nie dziwcie 
się, jeżeli szczególnie powitam najbliż- 
szych moich kolegów, a więc urzędników 
państwowych I samorządowych, łączy nas 
bowiem to, że nle mamy pracodawcy, nie 
mamy tego, z którym moglibyśmy z wiel- 
ką łatwością walczyć o swój byt, gdyż 
pracodawcą naszym wspólnym jest pań- 
stwo — jest Polska. 

Jakiż ma być więc stosunek urzędnika 
do tego pracodawcył 

Ten stosunek reguluje każdorazowy 
rząd. 

Tylko rząd egoistyczny, tylko rząd 
krótkowzroczny, tylko rząd, który kurczo- 
wo trzyma się władzy dla samego siebie, 
chciałby mieć urzędnika zahukanego, za- 
bledzonego | bojącego się wszystkiego. 
Rząd, który pracuje dla przyszłości Pol- 
2%, a nle dla siebie, rząd, który widzi 
wielkie zadania I trudności, stojące przed 
Polską, powinien popierać urzędnika 
śmiałego, energicznego — urzędnika, któ 
ry zna swoje obowiązki, ale zna równieź 
swoje prawa (oklaski). 
LLS S S) 

Alkohol wydał Maruszeczkę 

  

Wierzcie państwo, że taki Jest stosu- 
nek obecnego rządu do urzędnika I pra- 
cownika w ogóle. 

Pragnąc zadokumentować ten stosu- 
nek, przyszedłem tu, aby życzyć wam о- 
wocnych obrad (oklaski). 

W czasie tych obrad będziecie pań- 
stwo mieli na celu dobro wasze, dobro I 
cel waszego życia. Życzę wam, abyście 

radząc nad tym waszym dobrem stale mie 
Il przed sobą również dobro wyższe, do- 
bro państwa”. 

Dziś wizyta 
Stojadinowicza u Hitlera 
BERLN (Pat). Jugosłowiański pre 

mier Stojadinovic w towarzystwie 
małżonki i posła jugosłowiańskiego 
w Berlinie przybył dziś na zaprosze- 
nie premiera Góringa do Karinhall, 
gdzie zwiedził założony przez niego 
park natury, po czym odbyło się śnia 
danie w pałacu myśliwskim. 

Wieczorem goście jugosłowiańscy 
będą obecni na przedstawieniu ope- 

retki Straussa „„Nietoperz*. Po przed 
stawieniu odbędzie się bankiet. 

Przyjęcie Stojadinovica przez Hit 
lera przewidziane jest na poniedzia 
łek przed południem. 

LLA 

w ręce policji 
Pijany bandyta zaczepiał przechodniów. Przed schwyta- 

fiiem postrzelił posterunkowego 
KRAKÓW (Pat). Poszukiwany od 

dłuższego czasu przez policję całej 
Polski bandyta Nikifor Maruszeczko 
został wczoraj aresztowany na_ pl. 
Wolności w Białej na Śląsku. 

Posterunkowy P. P. Miciński 
wezoraj około godz. 23 zauważył po 
dejrzanego osobnika, odpowiadające 
go rysopisowi poszukiwanego bandy 
ty. Osobnik ten, znajdujący się w sta 
nie nietrzeźwym, zaczepiał przechod 
niów. W chwili, gdy posterunkowy 
zbliżył się do podejrzanego, chcąc go 
wylegitymować, osobnik ów cofnął 
sie pod ścianę, dobył rewolweru i 
strzelił kiłkakrotnie do policjanta, za 
dając mu dwie powierzchowne rany. 
Posterunkowy Miciński, nie tracąc 0- 

| rientacji, skorzystał z momentu, gdy 
Maruszeczko usiłował zmienić maga 
zyn w rewołwerze, rzucił się na nie 
80 przy pomocy nadbiegłego posterun 
kowego Góry, zdołał obalić bandytę, 
a następnie przy pomocy kilku prze 
chodniów nałożyć mu kajdanki. 

W wyniku tymczasowego przesłu 
chania, po stwierdzeniu identycznoś 
ci Maruszeczki, okazało się, że bandy 
ta uszedłszy urządzonej na niego ob 
ławie ną terenie woj. kieleckiego, 
przedostał się na teren woj. śląskiego, 
ukrywając się między in. w m. Biels 
ku. 

Aresztowanego osadzono w wiezie 
niu bielskim, > M   

Na zjazd przybyli wicepremier 
Kwiatkowski, minister przemysłu i 
handlu Roman, gen. Górecki, wojewo 
dowie poznański i pomorski itp. 

Obrady rozpoczęły się o godz. 11 
w teatrze miejskim. 

Centralnym punktem obrad było 
przemówienie wicepremiera  Kwiat- 
kowskiego, który podkreślił wagę 
zjazdu dzielniey, reprezentującej poli 
tycznie i gospodarczo największe wa 
lory dla Odrodzonej Ojczyzny, przez 
uią bowiem idzie droga ku własnemu 
morzu. O znaczeniu granicy morskiej 
dla Rzeczpospolitej świadczy między 
iu. fakt, że przepuszcza ona w dwu- 
sironnym ruchu trzykrotnie więcej 
towarów, niż potężna, prawie 6.000- 
kilometrowa granica lądowa. 

Po wicepremierze Kwiatkowskim 
przemawiał minister przemysłu i 
handlu Roman. у 

Następnie zabrał głos gen. Górec 
ki, poruszając zagadnienia kredytu 
kiótkoterminowego. Gen. Górecki za 
znaczył między in., że osiedlenie się 
kupców pomorskich na Kresach 
wschodnich nie powinno mieć cha- 
rakieru ucieczki tego kupca z zacho 
du, ale powinno być filialnym zako 
twiczeniem tego kupiectwa na rubie 
żach Polski. 

Następnie przemawiało wiele in- 
pych osób. й 

* * * 

Wicepremier Kwiatkowski i mini 

ster przemyslu i handlu Roman odje 
chali dziš do Warszawy. 
DESI SCE RET ZET WEZ ICE 

Skład broni 
w apartamencie przy ul. S. La- 

zarre w Paryżu 

PARYŻ (Pat). Apartament przy ul. 
$. Lazarre, w którym wykryto rano 
wielki skład broni, został wynajęty 
przez pewnego osobnika w imieniu 
jego przyjaciela Ludovici, przebywa 
jącego w Indochinach. Policja wy- 
łamała rano drzwi i wykryła znacz 
ną ilość broni i ekwipunku. W miesz 
kaniu znaleziono 3 karabiny maszy- 
nowe, 18 karabinów, 18 mauzerów, 
20 skrzyń z granatami, 20 tysięcy na 
bojów i 15 skórzanych kurtek. 

Student szakał zabawy na schodach 
a znajarł Śmierć 

KRAKÓW. (Pat. W Domu Akademic- 

kim w Krakowie wydarzył się wczoraj tra- 

giczny wypadek, zakończony śmiercią stu 

denta. Mianowicie, student Wydziału Fi- 

lozoficznego U. J. 23-letni Wojciech Klu- 

ger, zjeżdżając po poręczy ze schodów, 

upadł na kamienną posadzkę, doznając 

złamania podstawy czaszki | kręgos.upa. 

Tragicznie zmarły student był synem 

znanego lekarza krakowskiego. 

Napad na redakcję 
„Krakowskiego Kuriera 

Wieczornego" 
4 młodych osobników dostało się do 

lokalu „Krakowskiego Kuriera Wieczorne- 
go”, gdzie w jednym z pokojów praco- 
wało 2 urzędników administracji. Osob- 
nicy pobili jednego ze spotkanych urzęd 
ników, uszkodzili telefon, zdemolowali u- 
rządzenie pokoju, po czym zbiegii.
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Kurjer Sportowųy 
  

„KURIER“ (4334) 

RADY SPORTOWE 
Przed kilku dniami słyszałem zdanie, że 

wszelkie porady narciarskie czy sportowe są 

rsczej teorią, że trudno z nich korzystać po 

czątkującym, a przedewszystkim  narcia- 

rzom. S 

Nie chcę z tym zdaniem polemizowač. Po 

eady są teoretyczne, bo nie mogą być prze- 

cież praktyczne, w znaczeniu doświadczal- 

ayn.. Pragnę jednak zaznaczyć, że ci, którzy 

tudzą, posiadają jednak zasób wiedzy spor- 

towej, opartej przede wszystkim na prakty 

ee na doświadczeniu. 

A doświadczenie zdobyli przecież też za 

peśrednietwem teorii, bo bez teorii nie można 

rozpocząć żadnej pracy sportowej. Trzeba 

mieć przynajmniej elementarne podstawy, że 

by móc na przykład wysmarować dobrze 

narty. 

Pragnę zaznaczyć, że prowadzenie porad 

n'ka sportowego, wzgłędnie udzielanie rad 

sportowych nie jest rzeczą tak bardzo łat 

wą jak niektórym może to się wydać. Z wła 

snego doświadczenia znam kilka bardzo przy 

krych wypadków. Wybieram w sklepie ko 

muś narty. Staram się wybrać najlepsze i po 

najtańszej cenie. Narty są rzeczywiście dob 

te. Zdawałoby się, że będzie można na nich 

jeździć całe życie, aż tutaj dowiaduję się na 

stępnego dnia, że zostały złamane, a osoba, 

której udzielałem wskazówek, kłnie mnie na 

szym Świat stoi i powiada, że się nie znam 
na nartach. Pytam o szczegóły wypadku. Za 

pytuję w jakich warunkach i przy jakich o 

kclicznościach zostały narty złamane. Oka 

zuje się, że świeżo upieczony narciarz naje 

thal na drzewo. 
Dla mnie nie ulega wątpliwości, że musia 

la pęknąć narta, ale ten mój znajomy sądził, 

łe pęknie raczej drzewo niż narta. Przykła 

dów takich jest mnóstwo. Z zasady więc nie 

kierujemy nikogo do sklepów sportowych, 

szy do wytwórni nart. Możemy tylko teore 

tycznie pouczyć, jakie narty są dobre, a ja 

kie złe. 

Ktoś przed kiłku dniami zapytywał, jak 

vie robi bumerang. To znów drugi pyta czy 

nie można domowym sposobem preparować 

piłeczek ping - pongowych. 

Oczywiście, że pytań jest całe mnóstwo, 

wyliczam tylko bardziej charakterystyczne. 

Przyznam się szczerze, że nie wiem, jak się 

robi bumerang i czy można ot tak sobie w 

domu siedząc wystrugać z sosny, czy z olchy 

kawał drzewa, który mieć będzie tajemniczą 

Krėl Syjamu 

  

12-letni król Syjamu, Ananda Mahidol, 

w czasie pobytu na nauce w Lozannie, 

z radością wiłał wolne chwile, które po- 

święcał nartom. W królestwie swym spor- 

fu fego uprawiać nie może, bo... nie ma 

tam śniegu. 

  

Cichmu sza? 
Jeden z naszych czytelników utrzymuje, 

łe gdyby doszło do totalizmu prasowego w 
prasie wileńskiej zaszłyby następujące zmia 
ny personalne. 

„Dziennik Wileński* redaktor naczelny 

Bolwit - Święcicki, zastępca redaktora Kom 

stanty Szychowski. z 

„Slowo“ — redaktor Jerzy Wyszomirski, 

rastępca redaktora Walerian Charkiewiez. 

„Expres* — redaktor ks. Piotr Śledziew 

„ski, zastępca Jerzy Orda. 

„Тод“ — redaktor naczelny Stanisław 

Kodź, zastępca Piotr Kownacki. 

„Głos Ziemi** redaktor Stanisław Mackie 

wies, zastępca Władysław Kamiński. 

„Kurjer Powszechny” redaktor naczelny 

„Jan Ost”, zastępca Stefan Łoehtin. 

„Zait* — redaktor Z. K., zastępca A. P. 

  

K. 
„Maly Dziennik“ — redaktor naczelny 

Joechel Judelewiez, zastępca Kazimierz Le 

tzycki. 

„Środy Literackie" — redaktor Fózet Ma 

tkiewiez, zastępca Wineuk Markotuy. 

N. N. N.   

siłę wracania z powrotem. Co do pileczek 

ping - pongowych, to powiem jedno, że szko 

da fatygi i czasu. Niewątpliwie domowym 

sposobem wypadnie drożej, niż w sklepie. 

Wracajmy jednak do nart. Otóż teore- 

tyczne wskazówki mają swój sens, bo moż 

ma jednak wiele skorzystać. Trzeba tylko ści 

śle przestrzegać tego, co się mówi i pisze. 

W smarowaniu nart nie trzeba filozofować 

! nie mieszać kilkunastu gatunków smarów 

na raz. Najwyżej na desce mogą być dwa 

trzy gatunki smarów i koniec, bo jeżeli zacz 

niemy mazać i układać na narcie cały tort 

ze smarów to skutek będzie wręcz opłakany. 

Dobry narciarz, który korzysta przy sma 

rowaniu nart i z teorii i z doświadczenia wie 

bardzo dobrze, że narty smarować trzeba pa 

re godzin przed wyruszeniem w teren. Smar 

wówczas lepiej przylega do deski. Jest bar   dziej spoisty. W języku narciarskim powia 

da się, że smar jest zamrożony. Zamraża się 

zasadniczo tylko trzy gatunki smarów a mia 

nowicie: skares, klister i tento. Wszystkie te 

trzy gatunki smarów należą do tak zwanej 

grupy smarów płynnych. Nie są to co praw 

da w stu procentach płyny, ale w każdym 

bądź razie takie, bardzo rzadkie jak świeżo 

zebrany miód. 

Początkujący narciarz, jeżeli nie będzie 

korzystał z porad fachowych zmarnuje o wie 

le więcej czasu na naukę niż ten, kto zech 

ce odrazu pierwsze swoje kroki stawiać pod 
okiem instruktora, względnie korzystać z li 
teratury sportowej. Można tutaj doskonale 

zastosować powiedzenie, że czas to pieniądz. 

Sprzęt narciarski jest stosunkowo drogi. Dro 

gle są również smary, a więc lepiej nie eks 

perymentować, a korzystać z doświadczenia 

tych ludzi, którzy na tym „zjedli już zęby” 

i nie jeden ząb złamali. J. N. 

Wyšciai konno-narciarskie na Pośpieszce 
Kawalerzyści wileńscy zorganizowali 

pierwsze w tym sezonie zimowe zawody 
konno-narciarskie, Zawody udały się bar 
dzo dobrze. Żałować tylko trzeba, że sto- 
sunkowo mało zebrało się publiczności. 

W konkursie hippicznym zwyciężył 
por. Sedivi przed ppor. Giecewiczem, 
ppor. Kisielewskim, ppor. Kiłowskim | 
ppor. Szejdzielarzem. Przeszkód było 10 
o wysokości do 1 mtr 10 ctm, oraz do 3 
'mfr szerokości. 

W poszczególnych biegach skióringo- 
wych zwycięstwa odnieśli: Ponizowkina, 
Burhardtówna, a wśród oficerów: rim. Boh 
danowicz, ppor. Kisielewski, por. Majew- 
ski. Największym powodzeniem cieszyły 
się: biegi uczniowskie, w których zwycię- 
żyli: Mackiewicz, Surawa, Ciundziewicki, 

* Płk. Picheta staną 
Tegoroczne walne zebranie Wil. Okr. Zw. 

Piłki Nożnej minęło w wyjątkowo spokoj- 

nym nastroju. Pierwszy bodaj raz w historii 

piłkarstwa wileńskiego zapanowała zgod- 

ność poglądów poszczególnych delegatów 

klubów piłkarskich. 

Zebranie zagaił i przewodniczył płk. Pi- 

cheta. Sprawozdania  ustępujących władz 

przyjęte zostały bez dyskusji. 

Do zarządu wybrani zostali: prezes płk. 

Picheta, wiceprezes pkt. Jarosz, II wicepre- 

zus dr Kukla, III wiceprezes wacat do czasu 

wyboru przewodniczącego spraw sędziow-   skich, sekretarz sierż. Gryener, zastępca se 

Kkretarza Bajbakow, skarbnik mgr. Coch, ka 

Jasiewicz, Isakow, Szyman, Kryczyński I 
Litwinowicz, 

W biegu bez jeźdźca za koniem po- 
pisywał się rm. Bohdanowicz. 

Warunki na torze dosyć ciężkie. Nie- 
mal wszystkie panie miały upadki. 

Zaraz po zawodach płk. Dreszer roz- 
dał zwycięzcom pamiątkowe nagrody. 

W przyszłości warło może do takich 
zawodów zapraszać zawodników kłubo- 
wych, którzy reprezentują wyższy 
poziom narciarski od młodzieży szkolnej. 
Miała ona jednak na Pośpieszce swój pięk 
ny dzień, Zawody pod względem propa- 
gandowym zdały swój egzamin. Sądzimy, 
że przy pierwszej okazji organizatorzy ze 
chcą jeszcze raz dołożyć wszelkich starań 
i powłórzyć zawody, a wówczas może 
nieco więcej zbierze się pubiczności. 

ł na czele piłkarzy 
pitan związkowy sierż. Gąsiorek, członkowie 

zarządu Wolman, dyr. Biernaeki, sierż. Ole 

chowski. 

Wydział Gier i Dyscypliny — przewodni 

czący dr Kukla, członkowie: Babicz, Paduch, 

Rywkind, Treszczyński i mgr. Słucki. 

Komisja rewizyjńa przewodniczący dyr. 

Adamski, członkowie: sierż. Wilczyński, Mer 

ło, Łukojć i Żamejć. 
Specjalnych wniosków, za wyjątkiem czy 

sto administracyjno-wyszkoleniowych, nie 

zgłoszono, a delegatom na walne zebranie 

PZPN dano pełnomocnictwa. Delegatami wy 

brani zostali: płk. Picheta i red. Nieciecki. 

Zebranie trwało przeszło 5 godzin. 

J. Zajewski pokonał (z. Łabucia 
Na Rowach Sapieżyńskich odbyły się | wych zawodników, którzy mogliby mieć 

pierwsze w tym sezonie zawody narciar- 

skie, zorganizowane przez Ośrodek WF 

w Wilnie. Do zawodów stanęło 97 zawod 

ników. Szkoda wielka, że na słarcie nie 

widzieliśmy wszystkich naszych czoło- 

Kaiendarzyk meczów ligo- 

wych W. K. S. Šmigly 
Tabelka rozgrywek piłkarskich o mi- 

strzostwo Ligi z uwzgłędnieniem tylko 

drużyn, z którymi grać będzie WKS Śmig 
ły przedstawia się następująco: 

Kwiecień: 10 — Ruch — WKS Śmigły 

w Hajdukach; 

24 — WKS Śmigły — Pogoń w Wil- 

nie. 

Maj: 1 — WKS Śmigły — AKS w 

Wilnie; 
8 — Cracovia — WKS Śmigły w Kra- 

kowie; ! 
15 — Warszawianka — WKS Śmigły 

w Warszawie; 
29 — WKS Śmigły — Wisła w Wilnie, 

Czerwiec: 12 Polonia — WKS Śmigły 

w Warszawie; 
19 ŁKS — WKS Śmigły w Łodzi; 
26 — WKS Śmigły — ŁKS w Wilnie. 

Lipiec: 3 — Warła — WKS Śmigły 
w Poznaniu. 

Sierpień: 21 — WKS Śmigły — Po- 
lonia w Wilnie; 

28 — Wisła — WKS Śmigły w Kra- 
kowie. 

Wrzesień: 4 — WKS Śmigły — War- 
szawianka w Wilnie; 

11 — WKS Śmigły — Cracovia w 

Wilnie, 

Poździernik: 2 — AKS — WKS Śmig- 
ly w Chorzowie; 

9 — WKS Śmigły — Wara w Wilnie; 
16 — WKS Śmigły — Ruch w Wilnie; 
30 — Pogoń — WKS Śmigły we Lwo- 

wie. 

Na pierwszym miejscu są: gospodarze 

zawodów. Wilnianie pierwszy więc mecz. 
o mistrzostwo Ligi rozegrają 10 kwietnia 

z Ruchem na Śląsku, a o!warcie sezonu 

ligowego w Wilnie nasiąpi 24 kwietnia 

meczem z Pogonią ze Lwowa. 
  

doskonały trening. 
W biegu na 12 km zwyciężył Jan Za- 

jewski z Ogniska w czasie 57 m. 27 sek. 
Drugie miejsce zajął Czesław Łabuć rów- 

nież z Ogniska w czasie 1 godz: 1 min 
43 sek. Trzecie miejsce wywalczył młody 
jeszcze, ale bardzo obiecujący zawodnik 
Gurianow z Ogniska, mając czas 1 godz. 
3 min. 28 sek. Czwarte i piąte miejsce za- 
jęli zawodnicy niestawoarzyszeni Słankie- 
wicz I Roginiewicz. 

W biegu па 9 km wyniki były nastę- 
pujące: 1) Kułesza 56 m. 25 sek. 2) An- 
druszkiewicz 56 m. 50 s. 3) Walas, 4) Nel- 
kin. 5) Wysoczyński. Organizacja bardzo 
dobra. Zawody przeprowadził kpi. Ja- 
nusz Żmudziński, 

Warto zwrócić uwagę, że w doskona- 
łej formie znajduje się Zajewski, który 
pokonał Łabucia. Usprawiedliwieniem Ła 
bucia jest fo, że od 6 rano zajęty on był 

łyczeniem trasy, W każdym bądź razie 
zapowiada się niezmiernie ciekawy poje- 
dynek między Zajewskim I Łabuciem na 
mistrzostwach Wilna 22 stycznia, Do po- 
jedynku łego dołączą się jeszcze zawod- 
nicy z AZS, jak Juszczyński, Pietrow, Pim- 
picki, Starkiewicz i inni. 

  

  

Za tydzień mistrzostwa narciarskie Wilna 
Zosłał już ustalony termin narciarskich 

mistrzostw Wilna. Zawody odbędą się 22 
| 23 stycznia. Organizatorzy postanowili 
odsłąpić w tym sezonie od tradycji i pierw 
szy bodaj raz w historii narciarstwa wileń- 
skiego bieg na 18 km przeprowadzić n'e 
na wzgórzach Rowów Sapieżyńskich, a na 
Karolinkach. 

Na Karolinkach trasa będzie bardziej 
urozmaicona „a i gałunek śniegu będzie 
nieco wyższy, niż na Rowach Sapieżyń- 
skich. 

22 stycznia mieć więc będziemy dwa 
biegi, a mianowicie: bieg panów na 18 
km oiwarły i do kombinacji i bieg pań na 
8 km. > 

Start | meła mieścić się będą zapewne 
opodal szkoły ogrodniczej na Sołtanisz- 
kach. Co do technicznych szczegółów, to 
leraz frudno jest jeszcze mówić, bo dzieli 
nas od zawodów niemal tydzień cały. W 
każdym bądź razie zgłoszenia do mi- 
sfrzostw przyjmowane będą tylko do 21 
stycznia do godz. 18-'w Ośrodku WF. Tam 
te odbędzie się o godz. 19 losowanie 
numerów. 

Tyle co do biegów. Słów kilka powie- 
dzieć trzeba o skokach. Konkurs skoków 
odbędzie się 23 stycznia na Antokolu. 
Plerwsl skakać będą zawodnicy zgłosze- 
nl do kombinacji, a potem ci wszyscy, któ 
rzy startować będą w otwartym konkursie 
skoków. W dniu biegów wstęp będzie   

bezpłatny, ale za konkurs skoków pobie« 
rane będą minimalne opłaty. 

Warto wspomnieć, kto bronić będzie 
tytułów mistrzowskich. Otóż w roku ub. 
mistrzostw nie było ze względu na brak 
śniegu, a w roku 1936 tytuły mistrzowskie 
zdobyte zosłały przez: Czesława Łabucia 
w biegu na 18 km, Halinę Ławrynowiczów 
nę w biegu pań na 8 km, Emila Kelma 
w kombinacji i ołwarłym konkursie sko- 
ków. Widzimy, że wszystkie tytuły w roku 
1936 należały do Ogniska. Zobaczymy 
jak w tym roku wypadnie walka między 
AZS a Ogniskiem, która wpływa bardzo 
datnio na podniesienie poziomu 
sporłowego naszych czołowych zawodni 
ków. 

Po misfrzostwach Wilna narciarze nasi 
startować zamierzają, jak już wspomina- 
liśmy, w Rydze. 

Wilnianie postanowili w tym sezonie 
nawiązać stosunki sportowe z okręgiem 
Wołyńskim, 'a jeżeli uda się, to może na- 
wet będziemy świadkami rawiązania sto- 
sunków sportowych ze Lwowem. W każ- 
dym bądź razie propozycia rozegrania 
meczu Wilno—Lwów już jest omawiana. 
Istnieje projekt, żeby mecz odbył się w 
Wilnie. 

Słowem narciarze wileńscy biorą się 
do robofy. Sezon zawodniczy jest nieco 
spóźniony, ale trudno. Miejmy nadzieję, 
że narciarze postarają się odrobić siraco- 
ny czas, 

Czy odbędzie się mecz narciarski 
Wilno — Ryga 2? 

Wspominaliśmy już o łym, że Łotwa 
zaproponowała narciarzom wileńskim ro- 
zegranie meczu międzymiastowego Wil- 
no—Ryga w kuracyjnej miejscowości pod 
Rygą, w Siguldzie. Decyzja w tej sprawie 
nie została jeszcze co prawda powzięła, 
ale jak informowaliśmy się u kapiłana 
sportowego Wil. Okr. Zw. Narc. mjr. Czes 
ława Mierzejewskiego, nic chyba nie sta- 
nie na przeszkodzie, żeby mecz zakontrak 
jować. 

Ze swej strony pragniemy zwrócić u- 
wagę na szereg bardzo lstofnych momen 
łów. Decyzja osłateczna powzięła. zosta- 
nie przez OZN, który niewątpliwie zasta- 
nawiać slę będzie nad szansami naszych 
zawodników. O fych właśnie szansach pra 
gniemy słów kilka powiedzieć. Mamy 
przed sobą wyniki tegorocznych między- 
narodowych zawodów akademickich w 

Krynicy. W zawodach tych udział brali 
narciarze Łotwy i czołowy zawodnik wileń 
skiego AZS Słarkiewicz. | 

Łotwa w Krynicy odniosła szereg 
wspaniałych sukcesów. W biegu otwartym 
na 16 km zwyciężył znany już nam Lotysz 
Kaneps w pięknym czasie 1 godz. 04 min. 
18 sek. Ciekawe jest, że pokonał on m. 
inn. Mańłt Hari (Finlandia) o 3 min. Dru- 
gie miejsce zajął również Łołysz Pehake, 
5 miejsce wywalczył weteran narciarstwa 
lofewskiego Reksfins, na 6 miejscu zna- 
lazt się wilnianin Starkiewicz, a na 9 | 13 
dwaj następni Łotysze. W konkurencji tej 
rwyciążyć więc będzie irudno. Starkie- 
wicz jest przecież jednym z najlepszych 
naszych zawodników. 

Jeżeli w ogóle coś będziemy mogł! 
mieć do powiedzenia to w kombinacji I w 
otwartym konkursie skoków, ale I tutaj 
Łotysze mleć będą przewagę, bo skakać 
będą na własnej, dobrze znanej skoczni, 
która nieco jest większa od wileńskiej 
na Antokolu, Zajewski i Kelm powinni 
jednak pokonać Auskapsa I Pukitisa. 

Punkty dla Wilna dostarczone mogą 
być w biegu pań, jeżeli oczywiście kon- 
kurencja ta zostanie wprowadzona do o- 
gólnego programu. Chociaż kło wiec, czy 

  

Czytelnia „Nowości” 
Wlino, Jagleliofiska 10—5. Tei. 13-70 

Beletrystyka polska — obca =» naukowa 
= lektura szkolna 

Kaucja 3 zł abonament 1 zł, 50 gr 

Czynna od g. 11—19.         

nasza mistrzyni Ławrynowiczówna potrafi 
wyjść zwycięsko z dawną swoją rywalką 
Martinsons, 

Zawodnicy wileńscy mieli mato 'renin 
gu. Prawie zupełnie nie startowali. Nie są 
znane siły młodszych narciarzy.  Ustalić 
reprezentację Wilna będzie więc bardzo 

trudno. 
Mecz ma się odbyć 29 i 30 stycznia. 

Termin to bardzo dogodny, bo dopiero 
w pierwszych dniach lutego większość nar 
ciarzy wileńskich ma wyjechać do Za- 
kopanego na mistrzostwa przysp. wojsk. 

Z Łotwą można grać, ale przy dużej 
dozie szczęścia sportowego.  Narły to 
częściowo tak jak loteria. Smary, pogoda, 
frema, teren i ogólne poczucie zawodni 
ków. Jesteśmy przekonani, że Zw. Narc. 
dołoży jednak wszelkich starań, żeby pro 

pozycja Łotwy została przyjęła. Mecze 
Wilno—Ryga muszą wejść w tradycję 
sportu wiłeńskiago. Dodawać to będzie 

bodźca zawodnikom do treningu, a i pub 
liczność wileńska będzie mogła mieć nie- 
lada atrakcję sportową. 

Sport wiłeński powinien właśnie nawią 
zywać łączność z zagranicą: Łotwą, Esio- 
nią, Finlandią, Prusami Wschodnimi. Nia 
trzeba zrażać się przegranymi, bo prze- 
grana uczy, jak trzeba walczyć, żeby zwy 
ciężyć w następnym pojedynku, 

Kto ma prawo uczyć jeździć 

"na nartach 
Zarząd Wil. Okr. Zw. Narc. ogłosił 

listę osób uprawnionych do nauczania jaz 
dy na narach na terenie wojew. wileń- 
sklego | nowogródzkiego, Polski Zw. Nar- 
ciarski uważa wszystkich, podejmujących 
się nauczania jazdy na nartach, a nie ob 
letych tą listą, za osoby szkodzące pol- 
skiemu narciarstwu. Wyjątek stanowią 
"osoby wojskowe, Instruujące wojsko. 

Lista przedstawia się następująco: Czes 
law Łabuć (pomocnik. trenera), instrukto- 
rzy: Nieciecki Jarosław, Grabowiecki Jan, 
Apołonik Piotr, por. Bokowiec Kazimierz, 

Pietkiewicz Konstanty, Nowicki Mieczys- 

ław, Ramsza Jan, mir. Sokólski Eugeniusz, 
Strycharzewski Aleksander, kpt. Więckow 
ski Stanisław, por. Zając Bronisław, por. 
Tomaszewski Aleksander i kpt. Leszczyń- 
ski Stanisław. 

Pomocnikami instruktora są: Andrejew 
Grzegorz, Awzan Zygmuni, Juszezynski 

Michał, Krym Słaniław, Pimpicki Mieczys 
ław, Pućkowski Stanisław, Retinger Słanis- 
ław, Słapczyński Antoni, Paszkiewicz Wik 
tor, Ruszczycki Czesław, Słarkiewicz Mie- 

czysław i Wojtkiewicz Leon. 

  

Krwawy napad na Pośpieszce 
Właścicielka sklepu spożywczego i jej Służąca ciężko ranne. 

Sprawca napadu, 
“ Na krańcu Pośpieszki, w fym miejscu 

gdzie szosa zbacza w sironę Wołokumpii 
(Antokciska 141] mieści się sklep spożyw 
czy 60-lefniej Rochy Lasowej. 

Wczoraj o godz. 9,30 wiecz., ktoś za- 
pukał do drzwi sklepu. Lasowa uchyliła 
okienko. W osobniku, kiėry o fak późnej 
porze dobijał się, poznała niejakiego Dej 
cza, robofnika Żyda, zam. w pobliżu, któ- 
ry od czasu do czasu kupował w jej skle- 
pie. 

Gdy Lasowa otworzyła drzwi, Dejca 
rzucił się na nią i zadał nożem kilka głę- 
bokich ran. Na obronę Lasowej rzuciła się 

służąca, 22-lefnia Wiktoria Wykszówna 
Napastnik pokieraszował z kolei I Ją no- 
żem, zadając aż 20 ran. 

Krzyki rannych kobiet obudziły 54sia- | ciężkim do szpitala Św. Jakuba. 

robotnik Dejcz zatrzymany 
dów, co zmusiło zbira do ucieczki. Po król 
kim pościgu zdołano go jednak ująć. 

Pogotowie przewiozło ofiary w stanie 

(<) 

Wzrost wkładów w P. K. 9. 
W dniu 14 bm. odbyło się posiedze- 

unie Rady Zawiadowczej P, K, O., która, 
po wysłuchania sprawozdania Komisji Re- 
wizyjnej, zatwierdziła bilans P. K. O. za 
rok 1937, zamykający się czystym zyskiem 
zł 5.657.417.61. 

Wkłady wzrosły w ciągu roku ubiegłe 

we wzrosły w ciągu roku sprawozdawcze 

go o zł 144.500.000, osiągając na dzień 

31 grudnia ub. r. ogólną sumę złotych 

1.037.3000.000. Książeczki oszczędnościo- 

go o 636.439 szłuk do 2.919.747 sztuk, 

Ogólny obrót wyniósł nienotowaną dotąd 
cytrę 34,5 miliardów złotych.  



Pow. postawski 
przygotowuje się do nowego 

sezonu turystycznego 

Referat Letniskowo-Turystyczny opra 
cował plan prac na najbliższą przyszłość 
i przedstawił go na osłatnim posiedzeniu 
Wydziałowi Powiałowemu. Na czoło za- 
gadnień związanych z rozwojem ruchu 
letniskowo-turysłycznego nad Naroczem 
wysuwa się przygołowanie terenu i jego 
dostosowanie do potrzeb Ietnikėw i tury- 
stów. W dniach 9—12 lutego rb. odbędą 
się w 5 miejscowościach nadnaroczańskich 
zebrania ludności z udzialem przedstawi- 
cieli Związku Powiatów i Związku Propa- 
gandy Turystycznej. W konferencjach tych 
wezmą także udział pracownicy samorzą- 
dowi, zajmujący się sprawami letniskowy- 
mi. Wygłoszone referaty będą miały na 
celu przedstawić ludności korzyści, jakie 
daje jej rozwijająca się turystyka oraz za- 
chęcić do dostosowania swych mieszkań 
| osiedli do jej potrzeb. Potem zostaną 
wydane druki, zawierające instrukcje dla 
ludności w sprawach budowlanych, miesz 

kaniowych i saniłarnych. 

Jak doświadczenie lat ubiegłych wy- 
kazało, teren nadnaroczański i znajdujące 
się na nim schroniska, obozy i lefniska 
w okresie letnim odczuwają brak zorga- 
nizowanej dostawy produktów. W tym ce 
lu Referat Turystyczny zwrócił się do Spół 
dzielni „Wygoda”* w Posławach o utworze 
nie sezonowej filii w Kobylniku i zorga- 
nizowanie tych.e dostaw. 

Celem doraźnego zwiększenia ilości 
pomieszczeń, których corocznie odczuwa 
się wielki brak, zostaną uruchomione w 3 
miejscowościach schroniska sezonowe. 
Kredyt w wysokości 500 zł na zakup łó- 
tek Wydział asygnował z budżetu tego- 
tocznego. 

Na okres półroczny poczynając od 1 
lutego zosłała zaangażowana specjalna 
instruktorka, która obejmie swą pracą 16 
miejscowości nad Naroczą. W miejscowość 
ciach tych zostaną przeprowadzone kursy 
gołowania, założone ogródki warzywne 
oraz będzie prowadzona systematyczna 
Bkcja uświadamiająca wśród miejscowej 
ludności. Ponadto instruktorka obejmie 
opieką wymienione schroniska sezonowe 
| pozostawać będzie w ścisłym kontakcie 
1 referatami letniskowymi gmin kobylnic- 
klei i miadziolskiej. 

Należy dodać, że zbliżający się sezon 
powoduje wśród czynników, działających 
nad jeziorem Narocz duże ożywienie. Po- 
nadło szereg organizacyj prowadzi per- 
Irakiacje o nabycie działek celem wzno- 
szenia domów turystycznych i lefnisko- 
wych. 

BOPB ZO TOWER TORWRERZACZ 

Bopierajcie pierwszą w Kraju Społ. 
dzielnię Śrzeciwgrużliczą w powiecie 

wileńsko - trockim 

Posiedzenie Sekcji 

15 bm. o godz. 19 w lokalu Biblio 
teki Państwowej im. Wróblewskich 
odbyło się pierwsze inauguracyjne po 
siedzenie naukowe Sekcji Historii Naj 
nowszej przy T-wie Przyjaciół Nauk 
w Wilnie. Sekcja ta w oparciu o T-wo 
Przyjaciół Nauk i w łączności z Woj 
skowym Biurem Historycznym przy 
stępuje do systematycznych badań z 
zakresu ruchów wyzwołeńczych na te 
renie ziemi dawnego W. Ks. Litews 
kiego w okresie wojny światowej i 
wojny polsko - bolszewickiej. Jest to 
historia współczesna, nam najbliższa, 
która częstokroć nie posiada dokład 
nych naukowych opracowań, zwłasz 
cze z terenu ziem b. W. Ks. Litewskie 
go. 

Próby podejmowane nie miały cha 
rakteru prac_ systematycznych wielo 
płaszczyznowych — opracowywaly 
poszczególne odcinki tych zagadnień. 
Sekcja Historii Najnowszej podejmu 
je pracę planową, ciągłą, a nie doryw 

14 bm. odbyło się posiedzenie Komi. 
fetu Uczczenia Pamięci Ferdynanda Rusz- 
czyca. Poza mniej inferesującymi dla sze- 
rokiej publiczności kwestiami, związany- 
mi z ilkwidacją Wysławy Ruszczycowskiej, 
zapadły tu również uchwały, które winny 
by zainiereować każdego przeciętnie kul- 
turalnego wilnianina. 

A więc: 1) sprawa zorganizowania więk 
szej wycieczki zbiorowej do Warszawy na 
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątko- 
wej w ścianie domu przy Alejach Ujaz- 
dowskich, gdzie w swoim czasie mieszkał 
artysta, zaczyna przybierać kształt realny. 
Zosłaną bowiem wszczęte starania o uru- 
chomienie specjalnego pociągu popular 
nego na fę uroczystość, Komiłet zwróci 
się równocześnie do dyr. Osterwy z proś- 
bą o wystawienie w tym dniu, t. j. 6 lute- 
go rb. „Balladyny”, by wiłnianie miel+ spo 
sobność zapoznania się z tym kapitalnym 
dziełem _ niepospolitego  inscenizatora 
(„Balladyna“ zostanie bowiem wystawio- 
na w tym kształcie scenicznym, w jakim 
wprowadził ją na scenę warszawską Rusz- 
czyc w r. 1914). 

Wiele uwagi poświęcono również spra 
wom sekcji wydawniczej Komitetu, której 
głównym zadaniem jest wydanie w roku 
bieżącym monografii o Ruszczycu. Książ- 
ka ta, zawierająca około 300 stron tekstu 
oraz przeszło 100 ilustracyj jedno i wielo- 
barwnych, o formacie albumowym, wy-   

  

  
kwininie drukowana, ma koszfować wi 

„KURJER” (4334] 

Historji Najnowszej 
przy T-wie Przyjaciół Nauk w Wilnie 

czą. Istnieje wiele dziedzin tej histo 
rii prawie nieruszonych i czekają- 
cych na opracowanie, jeśli wymienić 
tylko takie tematy: samoobrona wi- 
leńska, Komitet Obrony Kresów, dzie 
je Dywizji Litewsko - Białoruskiej 
(1szej i 2-giej), dzieje frontu litew- 
sko - białoruskiego, samoobrona gro 
dzieńska i td. 

Inaugurację pracy z zakresu dzie 
jów najnowszych ze szczególnym 
uwzględnieniem dziejów walk o wyz 

wolenie ziem b. Wielkiego Księstwa 
Litewskiego — Sekcji Historii Naj- 
nowszej Wydziału Historycznego To 
warzystwa Prz. Nauk zagaił prof. dr 

Ryszard Mienicki, po czym referat o 
„Samoobronie grodzieńskiej* wygło 
sił dr Walerian Charkiewicz. 

Na pierwsze posiedzenie nowej se 
kcji T-wa przybyli liczni goście, 
wśród nich uczestnicy „Samoobrony 
Wileńskiej”. 

Komitet uczczenia pamięci 
Ruszczyca 

| przedpłacie 15 złotych. Komitet akcepto- 
wał projekt szczegółowego prospektu, 
który ukaże się w najbliższym czasie w 
15.000 egzemplarzy. : 

Tegoż dnia odbyło się posiedzenie 
Sekcji wydawniczej Komitefu, na którym 
wyłoniona została podsekcja wykonaw- 
cza w następującym składzie: prof. Ma 
rlan Morelowski, art.-malarz Jerzy Hop- 
pen, dyrektor B. G. K. Ludwik Szwykow 
ski, art. fotograf Jan Bulhak. 

Podsekcja fa ma niezwlocznie przy- 
stapič do prac, związanych z wydanien 
monografii o Ruszczycu, mającej na celu 
zobrazowanie całokształłu twórczości Fer 

dynanda Ruszczyca w tej postaci, w jakiej 
zarysowała się ona w pamięci i świado- 
mości współczesnych. Specjalny nacisk 
zostanie położony na część obrazową, któ 
ra bogactwem swym nietylko uzupełni 
tekst, ale jednocześnie przemówi sama 
mocą | czarem artyzmu Ruszczyca, 

POKOJE 
TANIE. CZYSTE i CICHE 
W HOTELU ROYAL 

Warszawa Chmielna 31 

Dla pp. czytelników „Kurjera Wileńsk,* 
15% rabatu 

      

Larządzonie 0 zwalczania wóciekizny w Wilnie 
Wobec ujawnionych na terenie m. Wilna 

ficznych wypadków wścieklizny psów oraz 
pokąsania szeregu ludzi. Starosta grodzki wy 
łał zarządzenie treści następującej: 

1) wszystkie psy winne być utrzymane na 
uwięzi we dnie i w nocy, prowadzić wolno 
psy na smyczy przy jednoczesnym zaopa- 
trzeniu w bezpieczne kagańce. Zakazuję rów 
nież swobodnego puszczania kotów. 

Psy myśliwskie, policyjne, pociągowe a 
owczarskie w czasie używania ich do pracy 
twalniam od powyższego rygoru pod warun 
kiem, że psy pociągowe będą zaopatrzone w 
bezpieczne kagańce, a psy myśliwskie, poli 
cyjne i owczarskie w czasie nieużywania ich 
do pracy będą trzymane na uwięzi lub za- 
opatrzone w bezpieczne kagańce i prowadzo 
ne na smyczy, 

2) obowiązek trzymania psów na uwięzi 
iub prowadzenia ich na smyczy, zaopatrze 
nia w bezpieczne kagańce, jako też zakaz 
swobodnego puszczania kotów dotyczy rów 
nież psów i kotów wprowadzonych na teren 
m. Wilna. 

8) Psy przewożone koleją, statkami, au- 
tcbusami i innymi środkami lokomocji win 
ny być zaopatrzone w bezpieczne kagańce, 
taś wywożone poza obręb województwa win 
ny być zaopatrzone w świadectwa lekarsko- 

weterynaryjne. Wyprowadzanie (wywoże- 
nie) psów z zagród i posesyj zapowietrzo- 

nych, dopuszczalne jest tylko za zezwole- 
niem Starosty, 

4) wprowadzanie psów do jadłodajni, re 
siauracji i cukierni jest zbronione, 

5) wszystkie psy i koty wściekłe, podej- 
rzane o wściekliznę lub o zarażenie się pod 
legają natychmiastowemu zabiciu. Za podej 
rzane zarażenie się wścieklizną należy uwa 
łać psy i koty nawet wówczas, gdy można 
przypuszczać, że zetknęły się ze zwierzęta 
mi chorymi, podejrzanymi o wściekliznę. Wy 
jątkowo za zgodą wojewody można odstąpić 
ud zabicia psa, podejrzanego o zarażenie się 
wścieklizną, pod warunkiem, że pies będzie 
podlegał zamknięciu i obserwacji na prze- 
ciąg 3-ch miesięcy, 

6) obławy na psy bezdomne i wałęsające 

Į się na terenie m. Wilna winny odbywać się 

w godzinach rannych, przed rozpoczęciem 
się zajęć szkolnych. Do czasu jednakże usu 
nięcia wałęsających się psów niewiadomego 

pochodzenia, zezwalam na periodyczne doko 
nywanie dodatkowych obław na terenie m. 
Wilna bez ograniczeń co do czasu. 

7) W czasie trwania obław na Psy; fun 

Kcjonariusze Policji obowiązani są inter we 
niować niezwłocznie, gdy ludność nie dopu 
szcza przeprowadzających obławę do wyko 
nania powierzonych tm czynności lub teź 
udaremnia takowe, 

8) zwierzęta gospodarskie, u których ob 
jawy wzbudzają podejrzenie o wściekliznę, 
posiadacz oprócz doniesienia odnośnym wła 
dzo powinien odosobnić od ludzi i zwierząt, 
aż do przybycia Pow. Lekarza Weteryna- 
ryjnego. W. razie stwierdzenia w obecności 

przedstawicieła władzy miejskiej lub fun 

kcjonariusza policji, że zwierzę wściekłe 7a 
graža bezpieczeństwu publicznemu — posia 

dacz winien zwierzę zabić i przechować do 

przybycia Powiatowego Lekarza Weteryna- 

ryjnego tak, aby ludzie i zwierzęta nie mieli 

dcstępu do zwłok zwierzęcia, 

9) otwieranie zwłok zwierząt pał ych, za 
bitych i podejrzanych o wściekliznę m>że 
odbywać się jedynie w obecności Powiatowe 

go Lekarza Weterynaryjnego, 

10) zwłoki zwierząt padłych lub zabitych 
winny być zakopywane wraz ze skórą i sierś 
cią, е 

11) zwierząt dotkniętych wścieki:zną nie 
wolno poddawać leczeniu (szczepizniul tub 
ubojowi. Użytkowanie wprowadzanie w oLrót 
mleka i jego przetworów od takich zwierząt 
jest zakazane, 

12) osoby władające zwierzęciem chorym 
lub podejrzanym o wściekliznę, winny odo- 

sebnić go zupełnie od ludzi i zwierząt, jak 
również donieść o tym najbliższema poste- 
rurkowi Policji lub bezpośrednio do Urzę 
du Starostwa, 

13) władze policyjne po otrzymaniu wia 
domości o wałęsaniu się psa wściekłeg» lub 
podejrzanego o tę chorobę winny zarządzić 
aby go schwytano lub zabić,     

14) psy i koty co do których nie Będzie 
przestrzegane niniejsze zarządzenie, jak rów 
„nież schwytane przy obławach psy i koty, 
będą zgładzane, 

15) winni naruszenia niniejszego rozpo- 
rządzenia będą karani na podstawie art. 98 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

£ dnia 27 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu za- 
raźliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. P. 
Nr. 77, poz. 673) — karze aresztu do 6 tygod 
ni lub grzywny do 1000 zł., przy czym kary 
aresztu | grzywny mogą być wymierzane 
łącznie, 

16) rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia | obowiązuje aż do 
odwołania. 

Wilno, dnia 13 stycznia 1938 r. 

P- 0. Starosty Grodzkiego 

(- J: Czerniechowski. 

  

  

Wiosenna wycieczka 
do Jugosławii 

Towarzystwo Przyjaciół Jugosławii u- 
rządza dla swoich członków zbiorową wy- 
cieczkę do Jugosławii w okresie 2—27 
kwietnia rb. ze zwiedzeniem miasta Bu- 
dapesztu i Wiednia, po 2 dni w każdym 
z tych miast i z pobyłem w Dubrowniku 
w ciągu 12—14 dni oraz zwiedzaniem in- 
nych ciekawszych miejscowości! 

Koszt wycieczki razem z wizami i pasz 
portami wyniesie ckoło 350 zł od osoby, 
włączając w to przejazd, paszport zagr. 
i utrzymanie. Zapisy na członków T-wa 
| wycieczkę przyjmowane są w Banku 
Związku Właścicieli Nieruchomości  (Ja- 
giellońska 7) u sekr. T-wa p. Stefanii Nagin 
w godz. 10—13 do dnia 30 stycznia rb., 
gdzie również udzielane są bliższe infor- 
macje co do programu i warunków wy- 
cieczki. 

Zastęgcze doręczanie 
przesyłek pocztowych 

Wobec zdarzających się nieporozumień 
na tle doręczania przesyłek pocztowych in- 
nym osobom a nie samemu adresatowi, Dy- 
rekcja Poczt wyjaśnia: 

W myśl postanowień Ordynacji poczto- 
wej niektóre przesyłki mogą być doręczone 
zamiast do rąk adresata — innej osobie, a 
mianowicie: 

Polecone przesyłki listowe i paczki bez 
podanej wartości w miejscu wskazanym w ad 
resie — dorosłemu członkowi rodziny adre 
sata, a jeżeli to niemożliwe — dorosłej oso 
bie u niego pracującej albo temu u kogo 
adresat mieszka; 

Paczki i listy wartościowe z podaną war 
łeścią do 260 zł, kwoty przekazowe do 200 
zł przesyłki ohciążonćy pobraniem do 200 zł, 
jako też dokumenty oddawcze na te prze 
tyłki oraz zlecenia inkasowe, adresowane do 
mieszkania, w razłe niemożności doręczenia 
adresatowi można doręczyć sobię dotosłej 
należącej do rodziny odbiorcy i żyjącej z 
nim we wspólnym gospodarstwie domowym. 

Ponadto zwykłe przesyłki listowe można: 
1) doręczyć domownikowi adresata, 0s0 

bie u niego pracującej albo jego służbodaw 
cy. właścicielowi, zarządcy lub dozorcy do 
mu; 

2) właścicielowi, zarządcy lub portierowi 
Rotelu „domu zajezdnego, restauracji lub ka 
wiarni, jeżeli przesyłkę tam adresowano i to 
rawet wówczas, gdy adresat jeszsże nie przy 
tył: 

3) włożyć do skrzynki Hstowej adresata 
lub w domach posiadających sp-tjalne szaf 
Z z przegródkami, do jego przegródki. 

Wymienione doręc:enic za tępzy jest nie 
00 wolone: 

а) przy doręczaniu dckumentów wierzy 

lelnościowych z listów zleceniowysi uszko 
dzonych listów wartościowych i pacz:k prze 
syłek zwróconych urzędowi pocztowemu z 
powodu mylnego doręczenia pr<'kazów cze 
kowych PKO oraz urzędowych prz ::yłek 
władz i urzędów państwowych, tudzież sa 
morządowych w porzuconym zakcesie dzia 
łania, opatrzonych na stronie adr:sowej u 
waga „do rąk własnych". 

b) jeżeli adresat lub jego pełaomocnik 
pisėmnym oświadczeniem złożonym w od- 

dawczym urzędzie pocztewym zastrzegł się 
przeciw zastępczemu doręczaniu oczesyłek 
pocztowych.   

Piszą do nas 

NIEOPALORY WAGON 
Na wysławie w Paryżu mieliśmy śliczny 

niebieski parowóz, którym wszyscy zwie. 
dzający się zachwycali. Było czym — os- 
tatni krzyk mody technicznej. Lecz czem- 
że są zachwyty, jaką dają satysfakcję, jeśii 
u siebie jeździmy w zimnych nieopala- 
nych wagonach, przypominających nieco, 
powszechne kursujące w Rosji „ciepłusz- 
ki”. Taki wagon doczepiono do pociągu 
Łuniniec — Baranowicze w dn. 9 b. m. 
Wagon był nieopalony, to też pasażero- 
wie przy dość silnym mrozie — marzli jak 
na dworze. Może doczepiono ten wagon 
lylko jeden raz, lecz chociażby i tak, wis 
ną chyba kolei jest to, że nie zapewniła 
minimum warunków potrzebnych do nor: 
małnej komunikacji. ©. !, 

P. S. Inni nasi czytelnicy skarżą się 
znowu, że wagony bywają opalane nad- 
miernie. Trudno wytrzymać — powiadają 
—w dwudziestokilkustopniowej tempera- 
turze, szczególnie, jeżeli jeszcze w wago- 
nie zgromadzi się sporo palących papie« 
rosy. 

Peprawa sytuacji | 
gmin wiejskich 

Na ostatnim posiedzeniu Wydziału Po 
wiałowego w Posławach zostały uchylone 
preliminarze budżetowe (administracyjne) 
gmin w głobalnej wysokości 483.000 zł 
oraz budżety drogowe (szarwarkowe) w 
wysokości 215.000 zł. 

Jak wynika ze sprawozdań inspektora 
samorządu gminnego, obecna syfuacja #- 
nansowa gmin kształłuje się pomyślnie, 
Na pierwszym planie znajduje się Woro- 
pajewo, która wykonała budżet tegorocz 
ny po słronie dochodowej w wysokości 
151 proc., pozostałe — od 115 do 90 
proc. Według przewidywań niektóre gmi 
ny będą musiały zamknąć rok budżetowy 
т niedoborem, pozostaje fo jednak w 
związku z dużymi Inwestycjami, które 
przeprowadziły w roku bieżącym. 

W posiedzeniu Wydziału wziął udział 
wojewódzki inspektor samorządowy p. 
Żyłko. 

Sala pokątnych operacyj 
Policja śledcza aresztowała wczoraj 

zam. na Zameczku (Karolinki) dwie siostry 

Justynę i Kazimierę  Dziewidowiczówny, 

które trudniły się dokonywaniem pokąt= 

nych, zakazanych operacyj. 

Policja wkroczyła do „sali operacyj- 

nej” już po „operacji”. Ofiarę znachor- 

skiego zabiegu pannę Z. T. przewieziono 

w stanie bardzo ciężkim do szpifala Św. 

Jakuba. Pokaine akuszerki osadzono w 

areszcie, (c) 

Aresztowanie złodziei 
na Zwierzyńcu 

Wczoraj wieczorem na Zwierzyńcu kil 

ku wywiadowców aresztowało niebez- 

piecznych złodziei Dargowojska i Orze- 

chowskiego, którzy nieśli worek kradzio- 

nej bielizny i 50 kg szmalcu, (c) 

Najście na mieszkanie przy ul. Filareckiej 
Omyłkowo pobili gościa 

Jerzy Komiejew bawił w gościnie u 
znajomych przy ul. Fiłareckiej 37. Nad 
ranem kilku osobników dokonało najścia 
na to mieszkanie. Przyjąwszy Korniejewa 

za właściciela, do którego mieli urazę, na- 
pastnicy dotkliwie go pobili, zadając mu 
$ głębokich ran tępym narzędziem. (c) 

Dziś hr. Rzewuskiego odesłano do Berezy 
Wczorajszy dzień spędził w areszcie centralnym 

Jak donosiliśmy, został zafrzymany na | areszcie centralnym. Późno wieczorem (o 
skutek zarządzenia wojewody Ludwika | g. 23) zboczeniec został odesłany do Be- 
Bocłańskiego hrabia Eustachy Rzewuski. 

Wczorajszy dzień hrabia spędził w 
rezy. te) 

  

Mieszkał w Wilnie, Kradł i oszukiwał 
na Łotwie, siedzi w więzieniu w Wiedniu 

Niedawno w Wilnie pojawiła się tajem | Jej szwagra znajduje się schowek, zawie- 
nicza pani w drogim fokowym futrze L... 
podwójnych okularach. Uwijała się ona 
po mieście, przyglądając się mężczyznom. 
Policja załnteresowała się bliżej nieznajo- 
mą. Okazała się ona obywatelką Łotwy 
Renią Tefówną, współwłaścicielką dużej 
labryki bielizny w Rydze przy ul. Jeżus 
Baźnćias. Sprowadziły ją do Wilna nie- 
codzienne okoliczności. 

PRZYSTOJNY „FABRYKANT” Z WILNA. 

W sierpniu ub. r. poznała Tefówna w 
Rydze przystojnego I eleganckiego mło- 
dzieńca, który podał się za Simona 
Zaidenera, fabrykanta torebek z Wilna 
Tefówna zakochała się w fabrykancie, 
który zdołał wyłudzić od niej tytułem 
przyszłego posagu 2 tysiące łatów. Do- 
wiedział się on również, że w mieszkaniu   

rający wartościową biżuterię. Zaidener | 
pewnego dnla, kiedy szwagier „narzeczo 
nej” wraz z rodziną udał się do kina, prze 
dostał się do Ich mieszkania, zabierając 
ze schowku dolary oraz biżuterię, ogólnej 
wałtości 30 tys. zł. 

Zakochana Tefówna daleka była od 

posądzenia o fo swego ukochanego. Gdy 
oświadczył on, że musi wyjechać do Wił- 

na, celem załatwienia swych interesów, 
„wypożyczyła” mu jeszcze 700 łatów na 

drogę. 
LIST Z WIĘZIENIA. 

Zaldener po przybyciu do Wilna na- 
byt od „pošrednika“ fałszywy paszport 

zagłaniczny | wyjechał via Wiedeń do 
Paryża. W pociągu jednak usiłował skraść 

pewnemu profesorowi uniwersytetu złoty   

zegarek, wysadzany brylantami. Został 

przychwycony I osadzony w więzieniu w 
Wiedniu. 

Zeldener, siedząc w więzieniu, skomu 
nikował się ze swoją siosfrą l... żoną w 
Wilnie, by napisały list do jego „narze- 
czonej” w Rydze z prośbą o ratunek. W. 
liście, który został przez kobiety napisa- 
ny w Imieniu Zaldenera, zapewniał on 
„marzeczoną”, że gdy go urafuje, wyje- 
dzie wraz z nią do Kowna I tam „będą 
szczęśliwi”. 

Tefówna przybyła do Wilna. Dowie- 
dzławszy się klm właściwie jest Załdener, 
zameldowała o wszystkim w policji. 

Wydział Śledczy w Wilnie skomuniko 
wał się z policją wiedeńską I hochsztapler 
Simon Załdener zostanie w dniach najbliż 
szych dostarczony do Wilna, do dyspo. 
zcji tutejszych władz sądowo-śledczych.



' nia 1938 r. przedktadając dowody akademi 
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„KURIER“ (4334] 

  

Pod wysokim protektoratem Jego Ekscelencji ambasadora Leona Neola, ministra Francji, 

JEJ PIERWSZY BAL 
(UN CARNET DE ЕБ ) 

Realizacja: Julien Duviver. Obsada: Marie BELL, Harry BAUR, Pierre Bianchar, Richard Wilim, Francose Rossay i in 
Film odznaczony plerwszą nagrodą na Wystawie Sztuki Kinematograficznej w Wenecji. Nad program: DODATKI. 

Bilety honorowe nieważne, 

KRONIKA 
godz. 19 m. 15 odbędzie się zwyczajne wal 

ne zebranie członków Oddziału Wileńskiego 

Polskiego Towarzystwa Chemicznego, na któ 

  

— 
STYCZEN | Dziś Antoniego Op. 

17 Jutro Kat. św. Piotra 

Poniedziałek 

m a mi 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 
w Wilnie dnia 16.1. 1938 r. 

Ciśnienie 758 

Temperatura średnią 0 

Temperatura najwyższa + 1 

Temperatura najniższa — 1 

Opad 0,1 

Wiatr: południowo - zachodni 

Tendencja* lekki spadek ciśnienia 

Uwagi: pochmurno, p.zelotny śnieg 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
teki: 

Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowi- 

  

rym zostanie wygłoszony odczyt p. prof. 

Dra Leona Kamieńskiego p. t.:„Flawiny (wi 

taminy B2)“, 

Wstęp na odczyt bezpłatny. Goście mile 

| 
| 

| 
| Wschód słońca — g. 7 m. 36 

Zachód słońca — g. 3 m. 22 

widziani. 

— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR, przypo 

mina swym członkom, że w dniu 18 bm. o 

gedz. 18 w lokalu Związkowym ul. Orzesz 

kowej 1l-a m. 1. — odbędzie się wykład na 

temat ogólny, na który prosi o jak najlicz 

niejsze przybycie. 

RÓŻNE 

— Bezrobocie wzrasta. Ubiegły ty- 
dzień przyniósł dalsze zwiększenie się 
bezrobocia. W Wilnie bezrobocie zwięk- 
szyło się o przeszło 50 osób, Obecnie 
miasło liczy ponad 7000 bezrobotnych. 

Hotel EUROPEJSKI 
  

      

cza (Ostrobramska 4); S-ów Augustows- Plerwszorzędny — Ceny przystępna. 
kiego (Mickiewicza 10);  Narbufta (Św. Telefony w pokojach Winda osobowa 
Jańska 2) i Zasławskiego (Nowogródzka 
89). = 

Ponadto stale dyżurują następujące ap NOWOGRÓDZKA 
teki: Paka (Antokolska 42); Szantyra (Le- 
gionów 10) i Zajączkowskiego (Witoldo- 
wa 22). 

— Nowy lokal szkolny. Rozpoczęta 
przed dwoma laty;budowa szkoły pow- 
szechnej przy ul. Zamkowej została naresz 
cie w połowie zakończona, Obecnie od-    

  

   
    

  

HOTEL dany już został do użytku szkoły powsz. 
Š Nr. 1 parłer i piwnica. 
ST. GEORGES“ — Spuszczenie „Orła” na wodę. 15 

” S Wi Ekis bm., jak donosiliśmy przedwczoraj, spusz 
czony zosłał na wodę polski okręt pod- 
wodny „Orzeł” im. Marszałka Piłsudskie- 
go. Ziemia Nowogródzka ofiarowała na 
ten okręt około 50.000 zł. 

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 
— Dziś, w poniedziałek dni4 17 bm. o 

godz. 8.15 wiecz. Teatr na Pohulance gra w 
Galszym ciągu komedię współczesną Bus Fe 
kete'go p. t. „Jan“, 

— Koncerty w Teatrze na Pohułauce. W 
Środę dnia 19 bm. o godz. 8.15 w »cz. odbę- 
dzie się jedyny koncert sławnego pianisty 
Alet sandra Unińskiego — laureata Między 
narodowego Konkursu Pianistów im. Fr. Cha 
bira w Warszawie. 

W czwartek dn. 20 stycznia o godz 9 wie 
cz'rem koncert Leonida Zachodnika — te- 
го! 

Pierwszorzędny = Ceny przystępna 
Telefony w pokojach $ 

ADMINISTRACYJNA. 
— Protokėly za potajemny handel.— 

7 prołokółów sporządziły wczoraj organy 
policyjne za uprawianie potajemnego han 
dlu w niedzielę, 

AKADEMICKA 
— Wycieczka do Prus Wschodnich. Za- 

rząd Wileńskiego Oddziału Polskiego Akade 
mickiego Związku Zbliżenia Międzynarodo- 
wego „Liga* organizuje w miesiącu lutym 
br. tygodniową wycieczkę do Prus Wschod 
nich — w programie zwiedzanie ziem za- 
mieszkałych przez Mazurów jak również por 
tu Królewieckiego. 

Najbliższych informacyj udziela Sekreta 

riat PAZZM „Liga* w godzinach od 17 — 
16-1ej. 

— Koło Filozoficzne Studentów USB urzą 

dza w lokalu Seminarium Filozoficznego 

(Zamkowa 11) dnia 17 stycznia 1938 r. (po 
niedziałek) Zebranie Naukowe. Na porządku 

dziennym „Formalizm i antyformalizm Czo 

cego". Dyskusja ną marginesie wykładów 

prot. H. Elzenberga p. t. „Estetyka Czocego 

i jej zastosowanie w krytyce literackiej", Za 

gaja p. Maria Rzewuska. 

Początek o godz. 20. Goście mile widzia | „JEJ PIERWSZY BAL* DZIŚ NA EKRANIE 
ni. KINA „CASINO“, 

— Nowe legitymacje członkowskie. Za- 

rząd PAZZM „Liga* Oddział w Wilnie zawia 

damia swych członków, że należy odmówić 

legitymacje członkowskie do dnia 31 stycz 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*, 

— Dziś ukaże się ciesząca się niesłabną 
cym powodzeniem świetna operetka „DiaŁel 
ski jeździec*, 

— „Kraina uśmiechu”, Jutro powraca na 
repertuar jedna z najpiękniejszych operele< 
Fr. Lehara „Kraina Uśmiechu* przyjmowa- 
ną przez publiczność wszędzie gdzie była 
grana wprost entuzjastycznie. 

— „Królowa sniegu“. Przyįmowana ra- 
dešnie i z zapałem baśń czarodziejska „Kró 
lowa Śniegu” ukaże się po raz ostatni w nie 
dzielę dnia 23 bm. Ceny specjalne niskie. 

Co mówią ci, którzy, widzieli... 
Uwagi wybitnyche literatów i artystów o 

tym niezw: ym arcydziele sztuki filmowej. 
IRENA KRZYWICKA: 3 

ej Pierwszy Bal“ jest jednym z naj 
zych filmów, jakie widziałam. Na 

przemian tragiczny i nieodparcie wesoły, po 
etyczny i realistyczny. Każdy znajdzie w nim 
coś dla siebie... 

„ JADWIGA SMOSARSKA: :„Byłam do głę 
bi poruszona tym filmem, w którym bije 
wielkie serce człowieka... 

KAROLINA LUBIEŃSKA pisze tak: „Film 
wprowadza widza w niepowszechdni nast 
rój”. EUG. BODO twierdzi w jednej z re- 

     
ckie (indeks — legitymację). 

Ze ZWIĄZKÓW i STOWARZYSZEŃ 

— Zarząd Oddziału Wileńskiego Polskie 

go Towarzystwa Chemicznego polaje do wia 

damošei, že w dniu 17 stycznia r. b. w Audy 

łorium Chemicznym Instytutu Jędrzeja Śnia RON: : > 
i Ё у z 2 cenzji, že film dostarcza wiele rėžnorodnych 

deckiego przy ulicy Nowogródzkiej 22 o emocji... 

AEA, TEN KS OT ЦЕН ТРОУРО OOOOEAEE 

Polska komedia muzyczna OGNISKO | |j)ypjomatyczna żonać 
W rolach głównych: Grossówna, Cwiklińska, Żelichowska, Żabczyński, Znicz i inni 
Nad program UROZMAICONE DODATKI.  Pocz. seans, © 4-0j, w niedz. i św. o 2-ej. 

   

  

     
    

  

    

    

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: 

  
Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyljańska 35 

Początek seansów o godz, 4 — 6 — 8 — 10.20, Wejście na salę tylko na początku seansów 

Drobni sprzedawcy rynkowi i straganiarze 
w Wślmie 

domagają się podziału rynków na stronę 
chrześcijańską i żydowską 

Depesza do wicepremiera 
16 bm. na zebraniu Chrześcijańskiego Sto 

warzyszenia Sprzedawców Drobnych Rynko 

wych i Straganiarzy w Wilnie na wniosek 

wiceprez. Chrześcijańskiego Związku Kup- 

ców Wiejskich i Straganiarzy Ziem Północ- 

no - Wschodnich w Wilnie M. Zaleskiego 

u-hwalono wysłać depeszę do p. wicepremie 

ra treści następującej: 

„Członkowie Chrześcijańskiego Stowarzy 
szenia Drobnych Sprzedawców Rynkowych 
1 Straganiarzy w Wilnie, zebrani w dnlu dzi 
sleįszym w ilości 124 osób, wobec bardzo cięż 
kich warunków pracy uprzejmie proszą p. 
Wieepremiera o jak najśpieszniejsze polece 
nie podwładnym czynnikom spełnienia po- 
danych w memoriale z dnia 10 grudnia 37 r. 
postułatów odnośnie obniżenia kwoty podat 
ku przemysłowego, przyznania zasiłków dla 
chrześcijańskich kas bezprocentowych, znie 
sienia handlu rynkowego w święta, przedłu 
żenia czasu pracy, pozwolenia handlowania 
wszystkimi towarami na wszystkich rynkach 
bez wyjątku oraz podzłału rynków na stro 
ny chrześcijańską | żydowską”. 

5 Piękny film polski, 

N 

  

Ponadto uchwalono następujące rezolu 

cje 

1) zwrócić się do wszystkich organizacyj 
pokrewnych na terenie całej Polski z prośbą 
© poparcie postulatów straganiarzy wileń- 
skich, przesłanych p. Wicepremierowi w me 
moriale stowarzyszenia x Inła 10 grudnia 
1937 r., 

2) wysłać delegację do dyrektora Izby 
Skarbowej w Wilnie z prośbą o polecenie 
wszystkim urzędom skarbowym sprolongo 
wania terminu wykupywania świadectw dla 
straganiarzy chrześcijan 1 drobnych sprze- 
dawców rynkowych do dnia 3 lutego rb., 

3) zwrócić się z apelem do członków Sto 
warzyszenia Kupców 1 Przemysłowców Chrze 
śeijan w Wilnie o zaopatrywanie swych skle 
pów 1 firm w towary pochodzące w miarę 
możności wyłącznie z hurtowni 1 wytwórni 
chrześcijańskich, 

4) zwrócić się za pośrednictwem prasy 
do wszystkich organizacyj rolniczych z ape 
lcm o wpłynięcie na swych członków, by 
sprzedawali przywożone do sklepów Sery, 
masło, jaja itp. wyłącznie kupcom chrześci 
Jańskim. 

  

KRÓLOWA 
PRZEDMIEŚCIA 

Czarujący dodatek kolorowy 

B Košciuszko 
Ceny normalne 

Kino MARS | 
  

DZIŚ PREMIERA. 
rego akcja toczy się na Saharze 

"Nad program; Atrakcja kolorowa I akrualla. Początek o godz. 4—6—8—10'15 

Sensacyjno-egzotyczny dramat, któ- 

RYCERZE 
Piękny kolorowy _PUSTYNI 

RADIO | 
PONIEDZIAŁEK, dnia 17 stycznia 1938 r. 

6,15 Pieśń poranna. 6,20 Gimnastyka. 6,40 

Muzyka z płyt.7,00 Dziennik poranny. 7,15 

Muzyka z płyt. 8,00 Audycja dla szkół. 8,10 

Pizerwa. 11,15 Audycja dla szkół. 11,40 Od 

warsztatu do warsztatu — rozmowa z bru- 
karzem. il,57 Sygnał czasu i hejn:t. 12,03 

Audycja południowa. 13,00 Wiadomości z 

miasta i prowincji. 13,05 Walka ze szkodni- 

kami lasu (owady) — pogadanka inż. Bole- 

sława Takielskiego. 13,15 Skrzypce, flet I 

harfa. 14,00 Nowości muzyki lekkiej. 14,25 

„Fałszywa kuropatwwa* — noweła Klemen- 

sa Junoszy. 14,35 Muzyka popularna. 14,45 

Frzerwa. 15,30 Wiadomości gospodarcze. 

15,45 „Z pieśnią po kraju* — audycja. 16,16 

Poetyczne obrazki w wyk. Orkiesty Adama 

Hermana. 16,50 Pogadanka aktualna. 17,00 

Największa na świecie kopalnia miedzi — 

odczyt. 17,15 Recital śpiewaczy Adeliny Ko- 

rytko-Czapskiej. 17,50 Pogadanka i wiadomo 

ści sportowe. 18,10 Skrzynka ogólna prowa- 

dzi Tadeusz Łopalewski. 18,20 Utwory sało- 

nowe na trio. 18,35 Gawęda regionalna Wła- 

dysława Hermanowicza. 18,50 Program na 

wtorek. 18,55 Wileńskie wiadomości sporto- 

we. 19,00 Audycja żołnierska. 19,30 Dysku- 

tujmy: „Spółdzielczość w gospodarstwie do- 

mowym*. 19,50 Pogadanka. 20,00 Druga au- 
dycja Wielkiego Konkursu Zimowego Pols- 

kiego Radia w wyk. artystów teatru „Małe 

Qui Pro Quo". 20,45 Dziennik wieczorny. 

20,55 Pogadanka aktualna. 21,00 Muzyka tas 

neczna w wykonaniu Małej Orkiestry P. R. 
21,40 Nowości poetyckie omówi Władysław 

Sebyła. 22,00 Arcydzieła muzyki symfonicze | 

nej. 22,50 Ostatnie wiadomości i komunika- 

ty. 23,00 Tańczymy. 25,30 Zakończenie. * 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Kino „APOLLO“: 
w Baranowiczach 

Wyświetla wspaniały dramat z życia 
rosyjskiego w-g pow. Lwa Tołstoja 

„Ostatnia salwa” 
W roli głównej Peter Petersen 
ТТ 

RADIO „Esbrock“ = 
> MASZYNY DO SZYCIAŽ 

i 

2 ARTYKUŁY ELEKTROTECHNICZNE £ 
poleca — 

D S.GIERASIMOWICZ 
„aj Baranowicze, ul. Mickiewicza 5 

    

  

  

CHRZEŚCIJAŃSKA PRALNIA 
i FARBIARNIA 

oraz chemiczne czyszczenie odzieży 

„MIGIENA** 
Wł. E. Arciuszkiewicz 

Baranowicze Narutowicza 11 (vis a vis 
kina „Apollo*). Wykonuje sposobem no- 
woczesnym roboty w zakresie farbowania 
czyszczenia i prania bielizny. Ceny niskie 

  

„Cukiernia Centralna" 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, telef. 112 

Jedyny rozrywkowo-towarzyski lokal ran- 
dez-vous m. Baranowicz, gdzie przy dob- 
rej kawie i tradycyjnych pączkach mile 
spędza się czas, Do dyspozycji gości 
czekolady i bomboniery pierwszorzędnych     

  

  

firm warszawskici i  bezkonkurencyjn 
nadprogram własny wypiek p” 

Najweselszy program sezonu. Nowa D D bi (AAAAAASA4SAAAAAAAAMAAS 
LU X| czarująca 16-letnia gwiazda ekranu eanna ur n L E K A R Ž E 

w_rewelac. Realizacja; Kosterlitz | pyyyyyYYYYYYYYYYYYYYYYYTYWYTYYYYYTY YYYY komedii ») (( с 1 Р:[з!егпнк DOKTOR MED. 
śpiewno= piew. Humor. > 
ye) Wspan, gra aktorów J. Piotrowicz-Jurczenkowa 

ek Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne, 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 

Chrześcijańskie kino. _ Kapitalna a = 66 tel. 18-66. Przyjmuje od 5—7 wiecz. 
S polska 3 

SWIATOWID | tonedu 
muzyczna 55 

w rolach gł. Lubieńska, Niemirzanka, Bodo, Fertner, Sielański i inni 
Nad program: Atrakcje Początki seansów 5, 7.1 9 W niedz. i święta od 1-ej 

Nowość! 
Cud techniki w dziedzinie 

odbiorników bateryjnych. Nowość! 
Długo oczekiwana niedoścignionej jakości 7.0bwodowa 

superheterodyna PHILIPSA 4-08 B. na rok 1988 
już jest do nabycia w firmie 

Braci Ś. i M. LWOWICZ 
SKŁAD PRZYBORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH, 
— RADIOWYCH, ROWERÓW i MOTOCYKLI. — 

Baranowicze, ul. Szeptyckiego 52, tel. 104 
(vis-A-vis Pomnika Nieznanego Żołnierza) 

  

   
   

CENA PRENUMERATY miesięcznie: z od- 

DST   
CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr, Konto P,K.O. 700.312, Konto rozrachun 25, Wilno 1 

Centrala — Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4, 
Redakcja: tel. 79—godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca, 

Lida, uł. Górniańska 8, tel. 166 
Baranowicze, ul, Ułańska 11 

Przedstawiciele: Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Szczuczyn, Stołpce, Wołożyn, Wilejka, Grodno, 
3-go Maja 6 

    

     
   
     
   

  

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

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

na wsi, w miejscowościach, gdzie nie ma 

urzędu pocztowego ani agencji zł. 2.50 

   

  

   

   

     

  

     
    

    

   
     

       

Wydawnictwo „Kurjer Wilenski“ So. z 

  

о, 0, 

    

MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AAA AAS 

AKUSZERKI 
TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYYYYYYYYVYYYYYVYYYVY " 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—3, róg ul. 

38-go Maja obok Sądu. 

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy | elektryzacja. Ul. Grodz+ 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). ) 

  

„AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AA AAA 

LOKALE 
YYYYYYVY 

SKLEJ SPOŻYWCZY do odstąpienia. Ad 
res w Administracji, 

ATRSARO PKT RITEK 

Popierajcio Przemys! Krajowyt 

  

za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr. 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycze 
ne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-cio 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 zastrzee 
żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19 

Redaktor odp. Józef Onusajlis. 

  

 


