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Gen. Żeligowski i gen. Skwarczyński 
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„Przyłączenie do Węgier albo plebiscyt!” 

Ruś Podkarpacka bliska wybuchu 
Krwawe walki z wajskiem czeskim 

UŻHOROD. (Pat.) Ewakuacja terenów, 
przyznanych Węgrom, trwa bez przerwy 

dniem i nocą, przy czym odchodzące woj 
ska czeskie wywożą z sobą wszystko, co 
się da. Hp. z Munkaczewa poza urządze- 
niem szpitala i fabryki tytoniowej, wojsko 
wywiozło 400 wagonów zboża. 

Ludność Husztu, Swaławy i innych 
miejscowości, do których ewakuowane są 
urzędy czeskie, t. zw. autonomicznego 
rządu Wołoszyna buniuje się przeciwko 
najazdowi urzędników czeskich. Wszyst- 
kie drogi prowadzące do tych miaste- 
czek są załarasowane. Same miejscowości 
pizepelnione są do ostatecznych granic. 
Wszystko nosi charakter prowizorium. 

l Afmostera, w której żyje Ruś Podkar- 
| packa, jest bliska wybuchu, 

* 

UŻHOROD. (Paf.j Wiadomość o po- 
dziale Rusi Podkarpackiej równa się ska- 
zaniu na śmierć głodową ludności tej czę 
ści „która pozostawiona została w ramach 
państwowości czechosłowackiej, wywołu- 
je fo wśród ludności niebywałe wzrusze- 
nie. Codziennie przybywają do Użhorodu 
i Munkaczewa liczne delegacje ludności 
karpatoruskiej z wiosek pozostawionych 
po stronie czeskiej, domagając się przy- 

łączenia do Węgier. 
Wczoraj przybyła do Munkaczewa de 

legacja dalszych 28 wsi, domagając się 
albo niezwłocznego przyłączenia do Wę- 

gier, albo feż przeprowadzenia plebis- 
cytu. 

Coraz częściej nadchodzą wiadomości 
o krwawych starciach między ludnością 
karpatoruską a žandarmerią I wojskiem 
czeskim. W Antalowcach, gdzie ludność 
wystąpiła czynnie przeciwko próbom za- 
kwaterowania wojsk czeskich, liczba zabi 

tych jest, jak twierdzą, o wiele znaczniej- 
sza niż początkow oprzypuszczano. 

Użhorod był w ciągu soboty trzykrot- 
nie świadkiem krwawych starć. W godzi- 
nach rannych doszło do starcia tłumu 
chłopów  karpatoruskich z oddziałem 
wojsk czechosłowackich. Mimo iż żołnie- 
rze użyli broni palnej, chłopi nie wyco- 

! fali się z walki. Żołnierze uciekli. 

: Regent Horthy w Komarnie 

„Nigdy nie przestaniemy wierzyć 
w zwyciestwo!” 

Wojska węgierskie zajmują Ii strefę 
BUDAPESZT. (Pat.) Wojska węgierskie 

rozpoczęły wczoraj zajmowanie drugiej 
strefy odzyskanych obszarów. 

Na czele wojsk węgierskich wkroczył 
do Komarna regent Horthy. W uroczy- 
stościach, jakie odbyły się w mieście, 
gdzie w końcu ub. miesiąca liczyły się 
rokowania  węgiersko - czechosłowackie 

wzięła również udział pani Horthy i człon 
kowie rządu węgierskiego. Regenta po- 
witał premier Imredy oraz burmistrz mia- 
sta. Po przemówieniach rozpoczęła się 
przed regentem defilada wojsk, które 
wkroczyły do miasta. 

  

Po przemówieniu przedstawicieli m. 
Komarna regent Horthy zabrał głos, dając 

  

  

wyraz wzruszeniu, jakie go ogarnęło w 

chwili wkroczenia na czele armii węgier- 
skiej na obszar wyzwolonych terytoriów. 
Dzień wkroczenia armii węgierskiej — 
powiedział regent Horthy — jest dniem 
tryumfu słusznej sprawy węgierskiej. Prze 
mówienie swe mówca zakończył słowami: 
„Nigdy nie przestawałem niezłomnie | 
fanatycznie wierzyć w zwycięstwo”! 

Przemówienie Hitlera w FTumujymegśi 

„Nie mam zaufania do rozbrojenia 
dopóki nie nastąpi rozbrojenie duchowe” 

BERLIN, (Pat.) Kanclerz Hitler wygłosił 
„a zjeździe dzielnicowym parii narodo- 
wo-socjalistycznej w Turyngii przemówie 
nie o niektórych aktualnych- zagadnie- 
'niach politycznych. A % 

„„Šą ludzie, którzy “ 

OBURZAJĄ SIĘ NA JEŻA ZA TO, 
ŻE MA KOLCE, 

Zamiast fego powinni raczej nie zbliżać 

się do tego stworzenia i pozostawić je 

w spokoju. Zwierzę to nie zaatakowało 

jeszcze żadnego innego, nie będąc samo 

zagrożone. Chciejmy pamiętać o tym zaw 

sze. Niech więc nam nie wchodzą w dro- 

gel... 
.„„Demokracje, mówiące stale o rów- 

nouprawnieniu | prawach małych naro- 

dów, nie powinny być zdziwione, jeżeli 

wielki naród żąda tych samych upraw- 

EST TTK TS TEST 

Aresztowania 
w Str. Narodowym 

w Poznaniu 
WARSZAWA. (Pał.) W Poznaniu wła- 

dze bezpieczeństwa ujawniły wieczorem 

dn. 5 listopada przygołowaną przez Sir. 
Narodowe dywersję w stosunku do akcji 

wyborczej w mieście. 

Oddział policji wkroczył do lokalu 

Zarządu Grodzkiego Str. Nar, gdzie zastał 

81 osób, które w osłałniej chwili lokal 

zabarykadowały. = 

Dokonana rewizja ujawniła 20 pałek 

sprężynowych, 8 pałek gumowych, 5 pa- 

lek drewnianych, pręł żelazny, bykowiec, 

kastety, pilniki, wytrychy, straszaki oraz 

zapasy bibuły i anonimowych ulotek. 

Wszystkich obecnych w lokalu zatrzy- 

nano i przekazano władzom sądowym. 

„ГЫ > 
‘ 

H. В: де čurv“ 
CIESZYN (Pat). Związek Zawodo 

wy Pracowników Instytucji Ubezpie 
czeń w Polsce oddział w Bielsku po- 

wołał do życia specjalny komitet 
„Funduszu Halinki Regerówny*, cór 
ki Ś. p. Witolda Regera — hare 
mistrza, który zginął podczas wałk © 
Śląsk Zaołzański. 

Wiyraf.nowana kara 

ś miesvą'e 
fuwte fomis sg 1528 

TALLIN. (Pat.] Sąd wojskowy w Tartu 

skazał szpiega sowieckiego Wasyljewa 

na 3 miesiące więzienia. 

Po odbyciu kary Wasyljew zostanie 

wydałony z Estonii do ZSRR. 

  

nień. Gwarancją naszych prac jest naro- 
dowo-socjalistyczna ermia. W tym duchu 
przestawiliśmy naszą politykę zagraniczną 

i zbliżyliśmy się do państw, które podob- 
nie jak Niemcy zmuszone były walczyć 

o swe prawa.” 
Odpowiadając na zarzuty prasy zagra 

nicznej, iż Niemcy zańiedbywały drogę 

rokowań, kanclerz Hifłer oświadczył, iż 

gotów jest zawsze do rozmów, ale nie 

chce pozostawiać ani cienia wątpliwości, 

że ani na drodze rokowań, ani na jakiej- 
kolwiek innej nie pozwoli uszczuplić praw 

niemieckich. 
„NIE MAMY ZAUFANIA DO ROZBRO- 

  

JENIA, DOPÓKI NIE NASTĄPI ROZBRO- 
JENIE DUCHOWE”. 

„..Jestem dumny i szczęśliwy, iż jes- 
fem Waszym wodzem. Właśnie w ostai- 
nich tygodniach naród nasz dał wspaniały 
przykład zdecydowania, opanowania, pe 
wności i niłepoddawania się zwątpieniom 
— wprost przeciwnie — pozostał on cały 
czas ufnym i karnym. 

Los nie wciągnął nas w szranki, gdyż 

byliśmy silni i to winno pozostać nauką 

na przyszłość. „Być silnym I wierzyć, 

a wfenczas naszej świętej ojczyźnie nie 

stanie się nic złego teraz I po wszystkie 

czasy”. 

  

Po Marsylii... Oslo 
OSLO. (Pat.] W Osło na jednej z głó- 

wnych ulic miasta wybuchł pożar, który 

zniszczył kilka domów. 17 osób utraciło 

życie. 
Przyczyna pożaru dotychczas nie z0- 

stała wyjaśniona. 

2 IS 
ROZDZ ORZESZE 

Fałszywe małżeństwo i fałszywe ordery 
6 i 8 miesięcy za oszukańcze macherxi 

Oskarżono ich © to, że oszukali | siębiorstwo, podawał się za urzędni- 
W tych dniach Sąd Okręgowy w 

Wilnie rozpoznał ciekawą sprawę. 

Na ławie oskarżonych zasiedli b 

urzędnik dyrekcji kolejowej Dzidkie 

wiez, oraz niejaki Frąckiewiez i jego 

znajoma, Mackiewiczówna. 

Echa tragicznej walki ulicznej 
o wdzięki pięlkmej fortanserki 

Ciurianis żąda odszeożowania od opieki nad mieniem Machteja 

Przed rokiem z górą popełnił w Wil- : 

nie samobójstwo znany w kołach przemy 

słowo-handłowych naszego miasta młody 

kupiec żydowski, Herc Machtej. Nad ra- 

nem znaleziono go wiszącego w ogródku 

obok swego mieszkania. Samobójstwo fo 

wywołało w sferach kupieckich, a szcze- 

gólnie wśród płci pięknej, wielkie poru- 
szenie. Machtej bowiem znany był jako 

LEW ŻYDOWSKICH SALONÓW 
= TOWARZYSKICH. 

swoim czasie Machtej 
warzystwie kolegi w stanie "o 

nym z „Palais de Danse“. Na ulicy Wileń 
skiej pomiędzy nimi a niejakim Ciurlant- 

* 

OSLO. (Pat. Liczba ofiar pożaru wzro 

sła do 28. Pożar wybuchł w pracowni fo- 

fograficznej, mieszczącej się na IV piętrze 

w jednym z domów, położonych w śród- 

mieściu. 

szereg firm wileńskich, mabywająe 

w nich towary na podstawie sfałszo 
wanych orderów dyrekcji kolejowej, 
które, naturalnie, nie miały pokrycia. 

Charakterystyczne, że Frąckie- 

wiez, który prowadzi prywatne przed 

sem, na tle rywalizacji o wdzięki pewnej 

fortanserki, doszio do starcia. Ciurtanis 

rzucił się na Machteja, który wydobyłym 

*z kieszeni kluczem zadał mu 

CIĘŻKIE USZKODZENIE CIAŁA. 

Ciu:lanis przez dłuższy okres czasu prze- 

bywał na kuracji w szpitalu, a gdy wy- 

szedł stamtąd stracił częściowo zdolność 

do pracy zarobkowej. 

Machtejowi wytoczono proces karny. 

Sąd uznał powództwo cywilne Ciurlanisa 

na podstawie którego Machtej miał mu 

płacić 100 zł mies. w ciągu 10 lat. 

Kiedy wyrok uprawomocnił się Mach- 

  

W japońskiej szkole 

  

Charakterystyczne zdjęcie, przedstawiające początkową naukę dziatwy japońskiej. 

P. Bogu Świeczkę 
i diabłu ogarek 

Niezdecydowanie socjalistów francuskich 

PARYŻ. (Pat. Dotychczasowe obrady | 

Rady Nacz. Partii Socjalistycznej SFIO | 

wykazały istnienie niezdecydowania w ło 

nie stronnictwa i brak określonego stano- 

wiska wobec zasadniczych zagadnień. 

W dyskusji nad polityką wewnętrzną, 

w której zabrał głos b. premier Blum, 

Rada Naczelna miała się wypowiedzieć 

co do frzech zasadniczych punktów: 

1] zagadnień  finansowo-gospodar- 

czych, 
2) sprawy utrzymania Frontu Ludowe- 

go, 
3] stosunku do rządu Daladier. 

We wszystkich tych sprawach rada na 

czelna zajęła stanowisko niejasne i polo- 

wiczne. 

Rada naczelna wypowiedziała się za 

dalszym utrzymaniem Frontu Ludowego, 

ale jednocześnie Blum wysunął jako ewen 

fuałność dość niejasną koncepcję zjedno- 

czenia żywiołów demokratycznych. 

O ile chodzi o stosunek do rządu, 

socjaliści chcą uniknąć za wszelką cenę 

wytworzenia wrażenia, że rada naczelna 

zajęła stanowisko zdecydowanie wrogie 

przeciwko rządowi Daladier. Gdyby rząd 

Daladier zwrócił się do parlamentu po 

nowe pełnomocnictwa, to socjaliści, jak 

wynika z przemówień, tym razem głoso- 

waliby przeciwko Ich udzieleniu. : 

Socjaliści w widoczny sposób nie chcą 

brać na siebie odpowiedziałności za utru 

dnienie pracy rządowi Daładier. 

Paryż sądzi Benesza 
B. prezydent trzymał w błędzie 

społeczeństwo 

PARYŻ. (Pał.) Wiadomości o oskar- 

żeniach, jakie fromułuje poseł czeski w 

Paryżu Ossusky przeciwko dawnemu kie- 

runkowi poliłyki czechosłowackiej, a spe 

cjałnie b. prezydentowi Beneszowi, któ- 

remu zarzucają, iż stale lekceważył rapor 

ty poselstwa czeskiego w Paryżu, aby 

trzymać w błędzie własne społeczeństwo 

co do stanowiska Francji — wywołały w 

paryskich kołach poliłycznych i dyploma- 
tycznych duże poruszenie. 

Dziennik „Le Journal" ze swej strony 

potwierdza słanowisko pos. Ossusky'ego, 
obarczając odpowiedzialnością b. prez 

Benesza. Dziennik informuje bowiem, że 

w czasie miesięcy letnich, gdy sprawa kon 

liktu czesko-niemieckiego poczęla wcho 

dzić w ostre sładium, premier Daladiet   
ka kolejowego, zaś Mackiewiczówna 

za jego... żonę. 

Sąd skazał Dzidkiewicza na 8 mie 
sięcy, Frąckiewicza i Mackiewiczów 

nę na 6 miesięcy więzienia. (e) 

fej odebrał sobie życie. Ciurlanis strach 

nadzieję ofrzymania pieniędzy. W między 

czasie jednak dowiedział się, że Machtej 

pozostawił pewną majętność. Wytoczył 

więc proces cywilny przeciwko opiece 

nad mieniem Machteja, domagając się 12 

tys. zł. : 

Onegdaj powództwo to rozpałrzył 

wydział cyw. Sądu Okr. w Wilnie. Oka- 

zało się jednak, że nad mieniem Mach- 

teja nie ma jeszcze prawomocnej opieki. 

Wobec tego proces odroczno, powód zaś 

zwrócił się do Sądu Grodzkiego z prośbą 

o natychmiastowe wyznaczenie opieki 

nad mieniem samobójcy. (<) 

    

   

  

   

  

   

  

   

  

   

   

   
   

Czechosłowacji 
wysłał kolejno do Pragi z własnej isicja- 

tywy trzech poufnych emisariuszy, aby 

poinformować dokładnie prez. Benesza 

co do istotnych zamierzeń i intencyj rządu 

francuskiego w sprawie konilikiu niemiec- 

ko-czeskiego. 

Te trzy demarches ze słrony prem. Da 

ladier uzupełnione były takimi samymi 

demarches z estrony min. Bonneł, c ojed 

nak — jak zaznacza „Le Journal“ — 

nie wpłynęło zupełnie na zmianę stano- 

wiska Benesza. 

Znów 

trzęsienie ziemi 
w Japonii 

TOKIO. (Pat.) W niedzielę, o g. 

17.54 czasu lokalnego, w północno- 

wschodniej i wschodniej Japonii z To 

kio włącznie odczuto ponowne silne 

wstrząsy podziemne, których ośrodek 

znajdował się w odległości około 60 

km od m. Kinhazan w prefekturze 

Miyagi. 2 

Najsilniej odczuto trzęsienie ziemi 

w Fukuszima. Dotychczas brak do- 

niesień o ofiarach ludzkich lub więk 

szych szkodach materiałnych. 

TOKIO. (Pat.) Następstwem trzę* 

sienia ziemi, które nawiedziło w 50- 

botę w nocy wschodnią Japonię wraz 

z Tokio, Utsunomiya, Sendal i Aomo- 

ri było uszkodzenie w kilku miejscach 

linii kolejowej ora zprzewodów tele- 

graficznych. 
Szkody wyrządzone prze ztrzęsie- 

nie ziemi s ana ogół biorące niezna- 

czne. 

  

Bezskuteczne 
poszukiwania zwłok 
w popiełach* N. Galleries" 

MARSYLIA (Pat). Przeszukiwa 

nie zgliszez Nouvelle Gallerie i oko- 

licznych domów, zniszczonych przez 

pożar, trwa w dalszym ciągu. Dotych 

czas nie znaleziono jednak nowych 

zwłok ofiar kałastrofy. Prawdopodob 

nie spłonęły one całkowicie. 

Data pogrzebu ofiar katastrofy nie 

została jeszcze ostatecznie ustalona. 
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R. K. S. Elektrit mistrzem Wilna 
Rozegrane zostały w Wilnie mi. 

slrzostwa drużynowe okręgu z udzia 
łem tylko 2 drużyn, a mianowicie: 
WKS Śmigły i RKS Elektrit. Kluby 
Wileńskie wystąpiły na ring w naj- 
Siiniejszych składach. Przed samym 
meczem okazało się jednak, że w dru 

żynie WKS Śmigły brak jest boksera 
w wadze ciężkiej Skrzyckiego,. który 
nie został na czas zwólniony z woj- 
ska. Elektrit stanął więc do walki 
mając dwa punkty przewagi. 

Mecz był bardzo ciekawy i sta? 
stosunkowo na wysokim poziomie 
= Ociąż u niektórych zawodników wi 
AĆ było brak odpowiedniego trenin 
wi Tutyny meczowej. Braki te nad 

ci lane były ambieją młodych pięś- 
arzy, 

| uwaga zwrócona była na 
czon ina, który z chwilą gdy wyzna 
stai Y został do reprezeniacji Polski 

nych S, pupilem licznie zgromadzo- 
kw Widzów. Lendzin spotkanie swa 
aktyvo lecz wykazal szereg błędów 
trafił „cte Przede wszystkim nie po 

ie narzucić swego systemu wałki. 
a walczyć w zwarciu, lecz 

Es odważnie i o całą klasę prze- 

ył macro a, „przeciwnika, który 
i . > 

dem uniknął 2 ki 

Ponadto na uwagę zasługuje jesz 
cze Rusiecki, który potrafił pokonać 
Łukmina — boksera o bogatej ruty- 
nie i tradycji sportowej. Rusiecki trze 
ci raz w życiu walczył na ringu i już 
poszczycić się może tak pięknym su 

kcesem sportowym. 
Szkoda wielka, że nie mogliśmy 

zobaczyć na ringu Bluma, który jako 

by znajduje się w szczytowej formie. 

Mecz miał bogate ramy oprawne. 

Zawody były bardzo dobrze zorgani 

Zowane. Wyniki podawano przez gi- 

Bantefony, a przed meczem i po me- 

“zu przygrywała muzyka nadawana 
Przez głośniki. > 

Wyniki techniczne zawodów 

Przedstawiają się następująco: 

| Waga musza — Lendzin (E) po- 
konał wysoko na punkty Piątka 

migły), który walczył o wagę ni: 
żłej. Piątek uskarżał się na ból z od- 
nowionej rany po złamanym żebrze. 

Lendzin w drugiej rundzie mógł spót 
kanie zakończyć przez KO, lecz re- 
prezentantowi Polski zabrakło zdecy 
dowania i nie potrafił przejść z wa! 
Ki otwartej do zawarcia. Lendzin po 
Winien jeszcze pracować nad sobą i 

suchąć trenerów. Wierzymy, że zdol 
= ten bokser czynić będzie coraz 

aczniejsze postępy. 

ky. 38a kogucia — Rusiecki (Śmig 
5) pokonał na punkty po morderczej 

Alce rutynowanego zawodnika E- 

lektritm Łukmina. Walka była cieka 
Wa ij żywa, chociaż chwilami Łukmim 

stosując zbyt często uniki psuł ogólne 
wrażenie. Rusiecki jeżeli zmieni nie 

co dotychczasowy tryb życia, to mo- 

Że w prędkim czasie dojść do bardzo 

przyzwoitych rezultatów. 

Waga piórkowa — Nowicki (Śmig 
ły) pokonał na punkty Krasnopioro 
wa (E) który zawiódł oczekiwania i 
niestety nie pokazał nie ciekawego. 

Nowicki zwycięstwo swoje zawdzię- 
czać powinien przede wszystkim agre 

sywności i odwadze. Krasnopiorow 
źle rozegrał mecz taktycznie. Mając 

przewagę fizyczną i długość rąk po- 
"winien był walczyć na dystans i nie 
pozwolić wpędzać siebie do rogu. No 
wicki jeżeli chce zwyciężać nie tylzo 

w Wilnie, to powinien nauczyć się 
walczyć czysto, w przeciwnym razie 
otrzymywać będzie napomnienia i ka 

rany dyskwalifikacją. 
Waga lekka — Kulesza (Elektrit) 

pokonał w drugiej rundzie przez ko 
Snitkę (5), który w pierwszej rundzie 
trzymał się nieźle, lecz na początku 

drugiej rundy nadział się na lewy 

prosty Kuleszy i padł na deski rin 
gu. Spotkanie chociaż trwało krótko, 
to jednak można powiedzieć, że Ku 
lesza niestety nie czyni większych po 
siępów. Osłabła agresywność, a nie 
zmniejszył się chaos. Kulesza ma za 

datki na dobrego boksera, lecz powi 
nien w czasie walki nie tylko młócić, 
lecz i myśleć. 

Waga _półśrednia — Matiukow 
(Śmigły) zremisował z Borysem (E- 
lektrit). Obaj bardzo silni. Obaj szli 

na całego, lecz Matiukow miał więk- 

Szy repertuar ciosów i bogatszą ru 

tynę. Natomiast Borys niczym nie ry 

zykował i szedł cały czas odważnie 

do walki. Walka prowadzona była na 

dystans. Spotkanie stojące na stosun 

kowo wysokim poziomie zakończyło 

się wynikiem remisowym.  Publicz- 
RER TECYZ OCE 

W. Kałowicach rozegrany został rewan 
żowy mecz piłkarski Śląsk Górny — Śląsk 
Zaolzański, w którym drużyna Śląska Gór 
nego zwyciężyła w wysokim stosunku 6:1 
(4:0). 

Drużyna Śląska Zaolzańskiego wypad 
ła o klasę gorzej, aniżeli podczas meczu 
w Karwinie. Wpłynęło na ło w dużym sto 
pniu ciężkie, na skułek deszczu, boisko. 
Drużyna Śląska Górnego, lepiej zaawan- 

Zakończony zosłał mecz bokserski o 
drużynowe mistrzostwo Warszawy klasy A 
Okęcie — Czechowicze, zakończony nie- 
spodziewaną porażką Okęcia 7:9. 

Wyniki poszczególnych walk notuje- 

W wadze muszej Brzęczek Cz.) wy- 
punktował Seroczyńskiego. 

W koguciej Sobkowiak (O.) pokonał 
na punkty Millera.   

i punkty z Makusińskim. 

  

W. piórkowej Czortek (Oo) wygrał na ' 

ność ostro protestowała, chcąc wi- 
dzieć zwycięzcą Matiukowa. 

Waga średnia — Unton (Elektrit) 
pokonał na punkty słabszego od sie 
bie Zygmunta (Śmigły). Walka mało 
ciekawa. Unton nie wykazał żadnej 

od zeszłego roku poprawy. Unton 
miał przez cały czas wyraźną prze- 
wagę, lecz nie umiał walczyć seriami 
i rozprawić się z przeciwnikiem zna 
cznie wcześniej niż w trzech rundach. 

W dalszym ciągu u Untona brak gar- 
dy. RE 

Waga półciężka — Polakow poko 

nał na punkty Iwaszkiewicza z WKS 
Śmigły. Iwaszkiewicz debiutował w 

| mistrzostwach. Debiut jego wypadł 

nie najgorzej. Posiada on wiele bra- 

ków, lecz są i plusy, a przede wszyst 

kim atletyczna, piękna budowa. Wal 

ka stała na niskim poziomie technicz 

nym. Polakow — to bokser z Bożej 

łaski, który jest surowy i twardy. 

Waga ciężka — Blum zdobył dla 

Elektritu dwa punkty walkowerem. 

Pod koniee meczu na sali ukazał się 

Skrzycki, który przyjechał dopiero 

na sam mecz i chociaż chciał wal- 

czyć, to jednak kierownictwo WKS 

Śmigły nie pozwoliło mu wyjść na 
ring, licząc się z jego zmęczeniem. 

Ostatecznie mecz zakończył się 
zdecydowanym zwycięstwem bokse- 

rów Elektritu, którzy pokonali pięś- 

ciarzy WKS Śmigły 11:5, zdobywa- 

jąc ostatecznie tytuł mistrza _ Wilna. 
W ringu sędziował dobrze Romuald 

Hołownia. Punkty obliezali: Coch, Ka 
leński i Gitmuł. Publiczności przesz 
ło tysiąc widzów, J. N. 

Śląsk Górny — Śląsk Zaolzański 6:1 
nad gośćmi, którzy ponadto wykazali brak 
szybkości, przegrywając niemal wszystkie 
pojedynki. 

Jaśniejszym punkiem drużyny zaolzań 
skiej był bramkarz  Siostrzonek, który 
wspaniałą grą uchronił swą drużynę od 
cyfrowo większej porażki. Ponadło wyróż 
nił się jeszcze Lubojacki na lewym skrzy 
dle. Bardzo słabo przedstawiała się na- 

sowana technicznie, czuła się na takim te | tomiast obrona i pomoc. Sędziował słabo 

renie pewniej, słąd też miała przewagę | p. Gruscha. Widzów tysiące. 

Okęcie pokonane w meczu o mistrzostwo 
Warszawy 

W lekkiej Kozłowski (O. cięż 
Janczewskiego w drukim ah sė 
chniczny nokaut. 

W półśredniej Grądkowski (Cz.), mi- 
mo walki raczej wyrównanej, uzyskał zwy: 
cięstwo punktowe nad Bakowskim, 

W średniej Kupiec (Cz.) niespodzie- 

wanie wypunktował Leoniaka, 
W półciężkiej Archacki (Cz, 

na punkty z Czerwińskim. wra 
W. ciężkiej Osuch (Cz.) zremisował z 

| Urbanem. 

Zdawałoby się, że nie ma już w Polsce 
człowieka, który by nie rozumiał znacze- 
nia sporiu, a jednak raz poraz zdarzają 
się przykre wypadki świadczące o całko- 
witej ignorancji, a nawet o wyrządzaniu 

krzywdy tej pięknej dziedzinie życia — 
jaką jest właśnie sport. 

Są w Polsce ludzie, którzy mimo wszyst 

ko sporłu nienawidzą, a jeżeli nie daj 
Boże kłóryś z tych nienumerowanych wro- 
gów, zajmując jakieś wyższe stanowisko 

ma u siebie za podwładnych służbowo 
ludzi młodych interesujących się spor- 
tem to ci sporłowcy są po prosłu mlireto 
wani. 

Można futaj przytoczyć szereg najroz- 

maitszych scen z życia szkoły gdy profe- 
sorowie (nie wszyscy oczywiście) znęcają 

się nad sportowcami, zwiększając w sło- 
sunku do nich swoje wymagania. 

Rozmawiam z por. Kosackim — człon 
kiem Zarządu WKS Śmigły i znanym dzia 
łaczem piłkarskim. Dyskutujemy na tema- 
ły piłkarskie — Ligi — drużyny WKS 
Śmigły — graczy iłp. 

Właśnie łe „i £. p.” są w danym wy- 
padku najważniejsze. 

Por. Kosacki żali się, że w czasie os- 
łatniego wyjazdu na mecz z Pogonią do 
Lwowa prześladował drużynę dziwny 

— Graliśmy w dziesiątkę. 
— Dlaczego? 
— Z tym cały skandal. 
— Jaki? 
— Otóż znałazł się w Wołkowysku 

człowiek, który sparaliżował nam plany 
i wstrzymał wyjazd Bałlosska, który po- 
siadał zwolnienie wydane z Wilna. 

— Jakto, więc dyrekcja wileńska urło- 
puje, a urzędnik w Wołkowysku nie speł 
nia rozkazu kierownika wydziału? 

— Rozmawiałem — mówi por. Ko- 
sacki — telefonicznie i otrzymałem w 
przykrej formie wyrażoną odmowę zwol- 
nienia na dwa dni Bałlosska. 

— Któż to taki? 
— Inž. Lisowski. 

Tradycyjnym zwyczajem pułk u- 
łanów zaniemeńskich zorganizował 
w Wilnie bieg Św. Huberta. Bieg zgro 
madził na Antokolu przeszło 50 jeź 
dźców, a w tej liczbie około 10 ama 

W niedzielę, na Sładionie Wojska 
Polskiego, rozegrany zosłał mecz trenin- 

gowy, w którym nasza reprezentacyjna 

drużyna pokonała Czarnych z Radomia 

6:1 (4:1). 
Bramki zdobyli: Wostał — 3, Piontek— 

dwie * oraz Piec I jedną. Dla Czar- 

Szwecki Związek Łyżwiarski zaangażował 

słynnego łyżwiarza norweskiego .Engestan 

gena jako trenera dla swoich zawodników 

w jeździe szybkiej. 
оо ж 

Zmakomity średniodystansowiec belgijski,   Mostert, weźmie wdział w nadchodzącym 

A 

Kieliszek goryczy sportowej 
Bal duggmitacze kolejowi ma prerocyimacjai 
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Rozmowa nasza potoczyla się na inne, 
chociaż pokrewne tematy. 

W Wilnie brak jest 
sportu. 

Cóż z tego, że mecze ligowe cieszyły 
się powodzeniem, cóż z tego, że mówiło 
się głośno o Lidze, lecz jak przychodziło 
co do czego „ło nikt nie chciał pomóc. 

Ze wszystkich stron spotykało się nie- 
powodzenia. 

Jasną jest rzeczą, iż chcąc mieć silną 
drużynę trroha mieć dobrych graczy, a 
żeby mieć __orych graczy, trzeba ich za- 
trudnić, trzeba mieć kilka posad i w ten 
sposób zapewnić graczom egzystencję. 

Nie można zgodzić się pod żadnym 
warunkiem z fałszywą opinią, że sporłow 
cy źle pracują. Praktyka wykazuje, że 
czynny zawodnik, że dobry  sporłśmen 
(chociażby przykład z Lendzinem) jest 
wzorowym pracownikiem. 

W Wilnie niestety tego się nie rozu- 
mie, że sport pofrzebuje pomocy z ze- 
wnątrz, że gracz jako taki może na boisku 
dać z siebie maksimum, lecz potrzebuje 
on jeść, pić i spać tak jak każdy inny 
człowiek, a na chleb trzeba zarobić nis 
kopaniem piłki a bardziej skomplikowaną 
pracą zawodową. 

Jeżeli nie ma się. możłiwości załrud=| 
nienia w Wilnie kilku graczy i jeżeli Wił= 
no samo nie posiada talentów sporłos, 
wych, to niech lepiej raz nareszcie zas 
pomni o Lidze i nie karmi siebie marze» 
niami, że tegorocze niepowodzenia miną 
szybko, a w roku przyszłym „Śmigły” 
ponownie znajdzie się w Lidze, ; 

Otóż ježeli w Wilnie nie zmieni się 
całkowicie opinia i nasławienie niektó- 
rych panów i jeżełi sprawy sportowe za- 
łatwiane będą w podobny sposób jak to 
pozwolił sobie potraktować wyjazd Bał- 
losska — p. L., to w takim razie zlikwi- 
dujmy sport zawodniczy i powiedzmy, że 
w Wilnie istnieje tylko Ośrodek W. F. 
ze swoją siedzibą przy ul. Ludwisarskiej, 

, ze swymi kursami itp. J. Nieciecki, 

zrozumienia 

  
Bieg Św. Huberta w Wilnie 

zonek. W pogoni za lisem zwycięży 
ła p. Reissowa. Po biegu ułani podej, 
mowali zaproszonych gości tradycyj 
nym bigosem. 3 

* 

Reprezentacia Polski — Czarni 6:1 
| nych honorowy punkt uzyskany został 
przez Mazurkiewicza. 

Przez cały czas meczu w bramce Czer 
nych bronił Madejski. Po przerwie za- 
miast Nyłza grał Piec Il, a zamiast Wiki. 
mowskiego — Pytel, 

Sędziował p. Gąsior. 

Sport w kilku wierszach 
sezonie zimowym w licznych zawodach w 

halach amerykańskich. 

* £ * 

Najlepszy tenisista wžoski Palmieri objąl 

funkcję oficjalnego trenera Włoskiego 

Związku Tenisowego. 

Dramatyczny proces w Wilnie Aresztowania 
podejrzanych o podrabianie świadectw 

niezamożności 
& Niedawno donieśliśmy o tym, że wła- 
я = sądowo-śledcze wpadły w Wilnie na 

rop wielkiej afery, polegającej na pod- 
rabianiu świadectw niezamożności, upraw 

Niających do odbierania przesyłek odzie- 
żowych z zagranicy bez cła. 

W sprawie tej kilka tygodni temu za- 

Irzymano parę osóbe—w tej liczbie dwóch 

bzw. pokainych doradców. W trakcie dal 

Włamanie 

szego dochdozenia, jak się dowiaduje- 

my, nastąpiły dalsze aresztowania. 

Onegdaj z polecenia sędziego śledcze 

go areszłowano kupca Szecheta z ul. Osz- 

miańskiej oraz jego żonę. W. tymże dniu 

zatrzymano niejakiego Glezera. 
Dalsze dochodzenie w tej sprawie 

trwa. Szczegóły trzymane są w tajemnicy. 

(<) 

do Hajbera 
Policja poszukuje amatorów sera i kiełbasy 

Wczoraj rano właścicielka popularnej 
w Wilnie mleczarni, mieszczącej się przy 

zbiegu ul. Mickiewicza i Przeskoku, p. 
Hejberowa, zameldowała policji o wła- 
maniu, dokonanym w nocy do jej przed- 

siębiorstwa. 

Nieznani sprawcy przy ос - 
robionych kluczy otworzyli si 2 
ny podwórka i skradli stamtąd produkty 
żywnościowe, w pierwszym rzędzie ser 
i wędliny, na ogólną sumę około 600 zł. 

Policja wszczęła dochodzenie, te] 

Niebezpieczna złodziejka 
w rol wywiadewczyni policji 

Onegdaj została aresztowana przez 
Policję niebezpieczna złodziejka Lidia 
łegowieszczenskaja. 

Podawała się ona w wielu wypadkach 

° за wywiadowczynię policji, wprowadzała 
w błąd służące i okradała mieszkania. 
Ponadto w szeregu innych wypadków wy 

stępowała ona w charakterze... nieobec- 

nych akurał w tym czasie właścicieli mie- 

szkań. Usypiała w ten sposób uwagę słu- 

żących i dokonywała kradzieży. 

Błagowieszczeńską osadzono w wię- 

zieniu. (c)   

Nieszczęśliwa matka domaga się 
surowej kary dla... siebie 

Przed Sądem Okr. w Wilnie odbył 

się onegdaj pełen dramatycznego na 
pięcia proces. Na ławie oskarżonych 
zasiadła młoda niewiasta, J. Pietkie 
wiezowa. Oskarżono ją © to, że w 
mroźną noc podrzuciła na ulicy J. 

Jasińskiego swoje nieślubne dziecko, 
które przemarzło i wkrótee po prze 
wiezieniu do przytułka zmarło. 

Pietkiewiezowa Przyznała się do 
winy. W słowach pełnych goryczy o 
powiedziała swoją tragedię. 

Jako młoda biedna krawcowa na 
wiązała romans z inżynierem. Poko 
chała go szczerze, lecz była w jego 
ręku tylko igraszką. Pewnego dnia 
porzucił ją bez wszelkich skupułów. 
Gdy przyszedł na świat owoc jej miło 
ści, nie mogła nigdzie zarobić grosza. 

Nie przypuszczała, że porzucając 
dziecko skazuje je na Śmierć. Do dziś 

odwiedza codziennie miejsce, gdzie 

zostawiła dziecko na pastwę losu. 

Kończąc swoją dramatyczną opo 

wieść, oskarżona prosi Sąd o wymie 

rzenie jej surowej kary. 

Prośbie jej nie stało się zadość. 

Sąd skazał ją warunkowo na 6 mie 

sięcy, zawieszając wykonanie kary 

na lat 2. (e) 

  

    

      

     
      
    
    
     

Książka kształci, bawi, rozwiia! 

Czytejnia „NOWOŚCI. 
OSTATNIE NOWOŚCI 

ka — 
Lektura szkolna — Beletrysty! 

Naukowe — Wysyłka na prowincję. 
Czynna od 11 do 1B-ej. 

Kaucja 3 zł. Abonament 1.50 zł. 
       

Z „frontu wyborczego" 

Oddała swój głos 
Na marginesie wczorajszych wyborów 

dó Sejmu zanołowano w Wilnie nastę- 

pujący nieszczęśliwy wypadek: 

60-leinia Rozalia Pawłowiczowa (Piw- 

na 2), wychodząc z obwodowej komisji 

i... złamała nogę 
wyborczej, gdzie przed chwilą oddała 
swój głos, poślizgnęła się, upadła na jezd 
nię i złamała sobie nogę. 

Wezwane pogotowie rałunkowe prze- 
wiozło ją do szpiłala Św. Jakuba. (e) 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 

Telefony w pokojach, Winda osobowa     

     
Samobójstwo 

żony niebezpiecznego 
włamywacza 

Wczoraj wieczorem w swoim mieszka- 

niu, przy ul. Cedrowej 5, usiłowała odeb 

rać sobie życie żona niebezpieczenego 

włamywacza, Łukjanowa, odsiadującego 

obecnie kolejną karę w więzieniu na tw 

kiszkach. ! 

Łukjanowa napiła się esencji octowej 

zmieszanej z jodyną. W słanie ciężkim 

przewieziono desperaikę do szpiłala. (c) 

Niesłusznie 
posądzona o kradzież 
kwiatów na grobach 

Przed kilkoma dniami donieśliśmy o 
zafrzymaniu na cmentarzu Rossa niejakiej 

T. Popławskiej pod ciężkim zarzutem okni 
dania mogił z kwiatów. 

Jak okazało się, posądzenie Popław= 
skiej o kradzież było niesłuszne. Popław- 

ska, pracując w charakterze służącej © 
pewnej rodziny, chciała przenieść k : 
z grobu rodzinnego swych praodoawe" 

do kościoła. Załrzymano ją wówczas pod 
zarzułem kradzieży. / 

Gdy mąż jej przeczyłał.ułym or ej . 
kę w gazełach, zbił niaszczęśiwa mo. 
sę, nie ułejąc Iłumaczeniom żony.  
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Dziś: Nikandra i Karyny 
| toma | 

Jutro: Godfryda i Mara 

7 
Poniedziałek 

  

Wschód słońca — g. 6 m. 35 

Zachód słońca — g. 3 m. 31   
Pogoda na dziś 

Chmurno i mglisto; miejscami drobny 

deszcz, w ciągu dnia rozpogodzenia, 

Nieco cieplej. Słabe lub umiarkowane 

wiatry z kierunków zachodnich . 

WILEŃSKA 
> DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 

teki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 

Miejska. (Wileńska 23); Turgiela (Niemiec 
ka 15); Wiwulskiego (Wielka 3). 

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

ZE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZEŃ 
— Bohaterstwo niewoli. W poniedzia- 

łak dnia 7 listopada br. o godz. 19 prof. 
Józef Wojtukiewicz wygłosi piąty wykład 
religijny pod tytułem: „Bohaterstwo nie- 

z 

woli" w soli sodalicyjnej (Zamkowa 8). 

"One RÓŻNE.. 
— Podziękowanie. Zarząd „Ochronki 

Dziennej przy ul. Dar 6, składa stokrotna 

„Bóg zapłać” wszystkim P. T. odwiedzają 

cym groby, którzy raczyli poprzeć naszą 

rozsprzedaż świec i lampek nagrobkowych 

na rzecz biednych dzieci, w dniach 1 i 2 

Fstopada b. r. na cmentarzach: Rossa i Ber 

nardyńskim. © "ię 

* Niemniej serdecznie dziękuje wszystkim 

Paniom, które przyszły z pomocą w organi 

zowaniu kiosków i prowadziły rozsprzedaż, 

a p. Wiktorowi Jankowskiemu (Saska Kępa) 

na troskliwą i stałą pomoc dla „Ochronki”, 

A ostatnio za bezinteresowne odlanie płyty 

kuchennej. 

LIDZKA 
— Lida unaradawla się. Zarząd Miejski 

m. Lidy, dążąc konsekwentnie do una- 
rodowienia handlu, postanowił skorzy- 
słać z istniejących na rynku jatek miej- 

skich, przystępując do przebudowy tych 
jatek na sklepy handlowe. Od strony głó 
wnej ulicy miasta powstaną więc trzy no- 
wocześnie urządzone sklepy, w %tórych 
Towarzystwo Przyjaciół miasta Lidy zamie 
rza osadzić kupców z zachodnich woje- 
wództw kraju. W chwili obecnej na tere- 
nie Lidy są już 4 duże firmy kupieckie, 
sprowadzone z Poznańskiego. 

— Żywcem pogrzebany. Józef Ostro- 
uch, mieszkaniec kolonii Radziwoniszki 
gm. białohrudzkiej, w czasie pogłębiania 
studni, po rozkopaniu ziemi na głębokość 
13 cymbrowin betonowych, opuścił się do 
słudni nie zabezpieczając ścian. W mo- 
menci egdy Ostrouch pracował na dnie 
studni, ziemia osunęła się z wierzchu, za- 
sypując go 5-metrową warstwą. Nim od- 
kopano nieszczęśliwego, upłynęło dwie 
godziny. Ostrouch zmarł. 

— „Bławat Poznański” A. Miśkiewicz 
Lida, ul. Suwalska (w lokalu dawnych 
jatek miejskich na rynku). Wielki wybór 
towarów. Ceny niskie i stałe. Obst: 
szybka i fachowa. 
BRCHSTIGETZTTJ 

  

POSTAWSKA 
— Wydział Zamiejscowego Sądu Okrę- 
gowego. Istnieje projexł utworzenia w Po 
stawach Wydziału Zamiejscowego Sadu 
Okręgowego. W realizacji tego projektu 
nasuwa się trudność w postaci wynajęcia 
odpowiedniego pomieszczenia. Wydział 
Powiatowy, doceniając znaczenie posia- 
dania w swym powiatowym ośrodku Sadu 
Okręgowego, na ostatnim swym posiedze 
niu w dn. 29 ub. m, zadeklarował roczną 
dopłatę czynszu dzierżawnego w sumie 
2.000 zł na przeciąg lat 8. 

DZIŚNIEŃSKA 

— Zakaz moczenia inu w rzekach. 
Wobec licznych skarg ludności, że nie- 
którzy mieszkańcy moczą len i konopie 
w wodach publicznych oraz wobec tego, 
iż moczenie powoduje szkodliwe zanie- 
czyszczenie wody, pociągając w skutkach 
zatrucie ryb i nieprzydatność wody do pi 
cia i pojenia zwierząt, starostwo dziśnień 

skie zarządziło powiadomienie ogółu lud 
ności za pośrednictwem gmin i sołtysów 
o zakazie moczenia Inu w wodach pub- 
licznych. Winni moczenia lnu w tych wo- 
dach będą karani w trybie administracyj- 

nym. 

SŁONIMSKA 
— Zjazd nauczycielski. Odbył się 

zwyczajny zjazd powiatowy ZNP w Sło- 
nimie. Zjazd, któremu przewodniczyła p. 
Rozalia Wasilewska, przewodnicząca Od 
działu Powiatowego ZNP, zaszczycili swo 
ją obecnością starosta powiatowy, dowód 
ca garnizonu, dowódcy pułków, stacjo- 
nujących w Słonimie, inspektor szkolny, 
b. poseł na sejm p. Samecki, oraz przed- 
stawiciele miejscowych władz i organi- 
zacji. Zjazd wysłał depesze do Pana Pre- 
zydenta, Pana Marszałka Śmigłego Rydza 
oraz do p. Zygmunła Nowickiego prezesa 
Zarządu Głównego ZNP. Entuzjastycznie 
przyjęto rezolucję, stwierdzającą ogólną 
radość z powodu powrotu Zaołzia do Ma 
cierzy. Chwilą milczenia uczczono pamięć 
ś. p. Józefa Łuczyńskiego członka Zwią- 
zku Naucz. Polskiego, tragicznie zmarłe- 

go podczas zamachu bombowego na lo- 
kal ZNP w Łodzi. 

Z wielkim zainteresowaniem  wysłu- 
chano referatu przedstawiciela Zarządu 
Okręgu ZNP w Wilnie p. Eugeniusza Bal- 

ceraka. 
W drugiej części obrad omówiono 

sprawy: organizacyjne powiatu. Dzień zja- 
zdowy zakończono miłą zabawą w salach 
miejscowego Domu -Ludowego. Na ob+ 
rady lokalu gościnnie. udzieliło. starostwo. 
powiatu słonimskiego. 

HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 
Telefony w pokojach 
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OKNA === 

Fumigatore Cimex 
syst. „Mormit* 

Wlino, Jagiellońska 16—9, te!. 2277 
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Nieodwolalnie ostatni dzień 

a PER ZEK LE NA 
JUTRO. Arcydzieło genialnego mistrza-reżysera 

я |\М. Turżańskiego 

ż „Przebrzmiała melońla 
  

Kolosalne PAN] 
powodzenie Joan CRAWFORD 

w „, MM Q© DEE EK A ** 
  

KINO 
Rodziny Kolejowej 

Adolf DYMSZA i Eug. BODO w komedii jakiej 
jeszcze nie było 

ZNICZ Robert i Bertrand =" Deal złodzieje 
"Wiwulskiego 2 w pozost. rolach: Grossówna, Fertner, Cwiklińska, Znicz, Orwid | in Znicz, Orwid i in 

Nadprogram: DODATKI. Pcez. seans. codz. o g. 16, w święta o 14   

„KURJER” (4624) 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— „Subretka* w Teatrze na Pohulanee! 

Dziś, 7 listopada o godz. 20 powtórzenie 

świetnej komedii Devala „Subretka* w reży 

serii Ziemowita Karpińskiego. Ceny popu 

larne, 

— „Gałązka rozmarynu* — Nowakow- 

skiego najbliższą premierą Teatru Miejskie- 

go. Już tylko parę dni dzieli nas od premiery 

świetnego widowiska Zygmunta Nowakow- 

skiego „Gałązka rozmarynu*. Przygotowuje 

reżysersko sztukę Ziemowit Karpiński. W 

przedstawieniu bierze udział cały zespół o- 

raz tłumy statystów. 

— Jutro, we wtorek dnia 8 grudnia z 

pewodu próby generalnej — teatr nieczyn. 

ny. 

TEATR MUZYCZNY ..LUTNIA*. 

— Występy J. Kulezyekiej. Dziś po cenach 

propagandowych raz tylko jeden grana bę 

dzie „Wiktoria I jej huzar* z Janiną Kulczy 

cką i W. Rychterem w rolach tytułowych. 

— „Krakowiacy i Górale*. Jutro wraca 

na repertuar opera narodowa „Krakowiacy 

i Górale*. 

11.go listopada o godz. 12 m. 15 dla dzie 

ci i młodzieży dane będzie premiera widowi 
ska ze śpiewami i tańcami według H. Sien 

kiewicza „Ogniem t mieczem*. 

Żydzi 
zbiersią pieniadze 
dla uchodźców z Niemiec 
Wileński miejski komitet „Bundu” za- 

inicjował zbiórkę na rzecz wygnańców z 
Niemiec. 

Komitet „Bundu” zwrócił się do ży» 
dowskich związków zawodowych z proś- 

bą poparcia tej akcji i zainicjowania zbió 

rek wśród żydowskich cas pracowniczych. 

Niezależnie od tego, z taką samą ini- 

cjatywą wystąpiła gmina żydowska w 

Wiłnie, tworząc Wileński Żydowski Komi 

tet Obywatelski Pomocy Uchodźcom z 

Niemiec. Gmina wyasygnowała na ten cel 

2.000 zł. (<) 

Pociąg popularny 
do Warszawy 

Dełegatura Ligi Popierania Turystyki w 

Wilnie organizuje pociąg popułarny z Wil 

na do Warszawy na „Święto Niepodległości", 

Odjazd z Wilna 10, powrót 14 listopada 
r. b. 

Cena karty Konsżoknej 13 zł 50 gr. = 
Zapisy: w „Orbisie“. p. 

CET 

  

GRUZLICA 
PŁUC 

jest nieubłagana i corocznie, nie robiąc róż- 
wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc- 
nych, bronchitu, grypy, uporczywego mę- 
czącego kaszlu i Ł p. stosują p. p. Lekarze 

„Balsam Trikolan — Age“ 
ktėry ulatwiając wydzielanie się plwociny, 
usuwa kaszel, wzmacnia organizm i samo- 

poczucie chorego. Sprzedają apteki. 

TSRS STETENTSSNEMIS DA 

LEKARZE 
DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
_ ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-68, 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

          

DOKTÓR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery-zne, skórne * moczopłciowe 
ul. Zamkowa 15, tel 19-60. Erzyjmnje w godz, 

od 8—1 i od 3— ”. 

AAAAAAAAAA AAA AA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

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

3-gv Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

Zofia Malewska-Kubińska 
z długoletnią praktyą 

przyjmuje codziennie 

ul. Połocka Nr 1 m. 2. 

  

AKUSZERKA 

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

  

AKUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż leczniczy | elektryzacja. UI. Grodz- 
ka Nr. 27 (Zwierzyniec). 

Nauka I Wychowanie” 
TYYYYYTYYVVY' 

KURSY KREŚLEŃ TECHNICZNYCH inż 
H, Gajewskiego, prywatne, roczne, korespon- 
dencyjne. Warszawa 22, Przemyska 11-a. — 
Wydziały: maszynowy, budowlany, mierni- 
czo-drogowy. Opłata 15 zł. miesięcznie. — 

RÓŻNE 
TYVYVYVYVYVYVYVYVVYVYVYVYVYVYVYVYTYVYVYYY" 
ZGUBIONĄ legitymację wydaną na imię 

Michala Sabiny za Nr 1112, uniewažnia się. 

    

  

Dziś premiera. Film jeszcze lepszy anizeli „Buffalo Bill“ 
Historia najbardziej tragicznego momentu w dziejach USA 

„Pi ) SCIG" 
(Epopea „Czarnego Legionu *) 

Role glówne. Joan Bannet i Randolph Scott. Pożar prerii. Walki z Indianami. 

Ostatni dzień. Dziś początek seansów o godz. 4-ei. Rewelacja sezonu 

Е INDIE MOWIA (Drum) 
Jutro premiera. Fascynujący film o mocnych ludziach 

1 
ib 
s|99 

Wkrótce 

FLORIAN" 
wg powieści Maril Rodziewiczówny 

„GRANICA 
  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID 
Wielki dramat sensacyjno-obycźajowy wg pow ACEĄEBO 

| Kobiety nad przepaścią 
Film ten poświęcony tysiącom shańbionych dziewcząt, W rolach gł: Nora Ney, Bogda, 

Andrzejewska, Wiszniewska, Brodzisz, Stępowski, Samborski, Żabczyński I nni 
Uprasza się o  Pantaio na początki s.: 4—6—8—10, w niedzielę 1 święta od godz. 1-e 

    

Dziś, Wstrząsający film szpiegowski wg głośnej powieści 
Józefa Conrada (Korzeniowskiego) 

TAJNY AGENT 
W rolach gr Sylvia Sidney i Oskar Homolka. 

Nadprogram: UROZMAICONE DODATKL Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o Żej.   

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnią 7 listopada 1938 r, 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik por, 

7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla szkół, 

8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Muzyka po- 

ranna. 8.45 Audycja dla najmłodszych w 

opr. Jadwigi Badowskiej. 9.00 Przerwa. 11.00 

Audycja dla szkół. 11.15 Muzyka kameralna. 

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audycja 

południowa, 13.00 Pogadanki dla kupców 

t rzemieślników. 13.35 „Schubert* — audy- 

cja muzyczna dła gimnazjów. 14.00 Przerwa. 

15.00 Teatr Wyobraźni „dla młodzieży: „Le: 

genda o młodym królu". 15.30 Muzyka obia 

dowa. 16.00 Dziennik popołudniowy. 16,05 

Wiadomości gospodarcze. 16.20 Kronika nau 

kowa. 16.35 Polskie utwory fortepianowe w 

wyk. St. Staniewicza. 17.00 Droga handlowa 

„Śląsk — morze" — pogadanka, 17.10 Doli: 

na złota i Śmierci — reportaż. 17.25 Kon- 

| ceft solistów. 18.00 Wiłeńskie wiadomości 

sportowe” 18.05 Wilhełm Backhaus gra (for= 

tepian). 18.20 Z naszego kraju: „Płoną łu- 

czywa" — felieton. 18.30 Koncert rozryw: 

kowy w wyk. Orkiestry Rozgłośni Wileń: 

skiej, 18.45 Jak się tworzyła Legia Akade- 

micka w 1918 roku — wspomnienia uczest- 

ników. 19.00 Audycja Żołnierska. 19.30 Kone 

cert rozrywkowy w wyk. Orkiestry Rozgłoś- 

ni Wileńskiej pod dyr. W. Szczepańskiego 

z udz. solistów. 20.35 Audycje informacyjne. 

21,00 Recital skrzypcowy Emila Telmany?. 

21.40 Nowości literackie. 22.00 Skrzynkę 

ogólną prowadzi Tadeusz Łopalewski. 22.10 

Orkiestra Alexandra z udz. Edmunda Zayven 

dy. 23.00 Ostatnie wiadomości i komunikaty; 

23.05 Zakończenie programu. 

WTOREK, dnia 8 listopada 1938 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik poran 

ny. 7.16 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dła 

szkół. 8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Muzyka 

poranna. 8.50 „Gdy dziecko przyszło na 

świat* — pogawędkę dła kobiet prowadzi 

mgr. A. Adolphówna. 9.00 Przerwa. 11.04 

Audycja dla szkół. 11.15 Koncert mandolia! 

stów „Kaskada”. 11.57 Sygnał czasu i hez 

nał. 12.03 Audycja południowa. 13.00 Wia: 

domości z miasta i prowincji. 13.05 Sprawy 

wiejskie: „Młody lekarz na wsi" pog. Dr St. 

Wawrzyńczyka. 13.15 Muzyka lekka. 14.00 

Frzerwa. 15.00 „Mam 13 lat* — powieść mó 

wiona dła młodzieży. 15.15 Małą skrzynecz 

kę prowadzi Ciocia Hala. 15.30 Muzyka о- 

biadowa. 15.45 Chór szkoły powszechnej Nr 

42 pod dyr. Lucji Mackiewicz - Prokopowt 

czowej. 16.00 Dziennik popołudniowy. 18 05 

Wiadomości gospodarcze. 16.20 Przegląd sk 

tuałności finansowo - gospodarezych 16% 

Pieśni polskie i obce w wyk. Franciszki Pla 
tówny. 16.55 Palestyna w oczach przyrodni 

ka — felieton. 17.10 Recitał skrzypcowy Te 

masza Jaworskiego. 17.25 Rola Komitetu 

Rozbudowy "w budownictwie nmrómszkanio- 

wym — pog. 17.35 Z pieśnią po kraju. r<04 

Sylwetki - sportowców. 18.05 „Recitał: Edwae 

da. 18.20 „Co nowego u samego“ — 

gawęda Ciotki  Albinowej t  kumem 

Antonim. 18.30 Audycja dla robotai 

ków. 19.00 Koncert rozrywkowy. 20.35 Aa 

dycje informacyjne. 21.20 Koncert symfo: 

niczny. 22.00 Kompleks wiełkości i komp- 

leks małości — odczyt. 22.17 Sonaty «a 

skrzypce i fortepian. 22.55 Rezerwa progre 

mowa. 23.00 Ostatnie wiadomości i komunį 

katy. 23.05 Zakończenie programu. 

Kupno i sprzedaż 
"wyrry- —"WYYYYYTYYYYYYTYTT" 

SPRZEDAM AGAWĘ lat 16. Cem zł %, 

Kalwaryjska 38—4. 

    

Zdrowe drzewka i krzewy owocowe 
zakwalifikowane przez Izbę Rolniczą 

poleca 
CENTRALA ZAOPATRZEŃ OGRODNICZYCA 

wl. J. i J. KRYWKO 
Wilno, uł. Zawalna 28 m. 4, tel. 21-48. 

i 

MA AAAAAMAAAAAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAA1A4 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

ul. Narutowicza 

Ostatnia 
brygada 

wg znanej powieści Dolęgi-Mostowicza 

      

Aż 

Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowlczach 

uł. Prezydenta Mościckiego 14 

GRANICA 
wg znakomi ej powieści Nałkowskiej 

    

REDAKCJA ( ADMINISTRACJA 

Konto P.K.O. 700.312. 

Centrala. 

Administracja: 

    

Konto rozrach, 1, Wilno 1 

Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

tel 99—czynna od godz. 9.30—15,30 

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

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

Nieśwież, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- 

Suwałki — Emili Plater 44, 

Przedstawicielstwa; Kleck, 

no — 3 Maja 6, 
Równe—3 Maja 13, 7 9/1 

CENA PRENUMERATY 

miesięcznie: z odnoszeniem do 

domu w kraju —3 zł, za grani- 

cą 6 zł., z odbiorem w admini- 
stracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie nie ma urzędu 
pocztowego ani agencji zł. 2.50 

Słonim, 

tłocz, u E. Kotlarewskiego, Wileńska 14 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najmniesze ogłoszenie drobne. liczymy za 10 słów. Wyrazy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń miejsca dla „drobnych* nie przyjmujemy 
Przydział ogłoszeń do odpowiednich rubryk zależny jest tylko od Administracji. Kronika 
redakc, i komunikaty 60 gr za wiersz jednoszpaltowy. Do tych cen dolicza się za ogłosze» 
nia cyfrowe tabelaryczne 50%/,, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy 
Za treść ogłoszęń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie „Dižyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogloszė» 

nia są przyjmowane w godz, 9.30 — 16.30 i 17 — 20. 

  

Redaktor odp. Zbigniew Cieślik 
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