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Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

  

Prosimy Waszą Ekscelencje 

opomocdlarodaków 
' Depesza Karpatorusów amerykańskich do min. Becka 

NEW WARK (stan New Jersey). Na 

ręce p. ministra spraw zagranicznych, Jó- 

zefa Becka, nadeszła depesza następują- 

| cej treści: 
nTysiące naszych braci Rusinów są zmu- 

° вхопе do ucieczki z Rusi Podkarpackiej 

Ł powodu okrutnego traktowania ze stro 

ny policji czeskiej. 

Prosimy Waszą Ekscelencję o pomoc 

dla naszych rodaków, fak by zostali od- 

dzieleni od Czechosłowacji I połączeni 

z południową częścią Rusi, która stała się 

obecnie terytorlum węgierskim. 

Zwracamy się do Waszej Ekscelencji 

by poparł dążenia Rusinów, znajdujących 

się pod panowaniem czeskim, do uzyska 

nia prawa decydowania o swojej przysz- 

łości pod kontrolą neutralnych krajów, ce 

Prasa francuska nareszcie 
PARYŻ. (Pał.) Prasa paryska, która do- 

fychczas przemilczała zaburzenia na Rusi 
* Podkarpackiej, od kilku dni zaczyna za- 
mieszczać coraz liczniejsze informacje, 
potwierdzające stan wrzenia, a nawet stan 
faktycznej wojny domowej na tym tere- 

- nie. 
„Le Matin“ zamieścił np. depeszę do- 

noszącą iż w Hust oraz w szeregu innych 

miejscowości ludność doprowadzona do 

rozpaczy polityką władz, manifestowała 

na rzecz przyłączenia do Węgier, ataku- 

jąc przy tym. żandarmów i policję czeską. 

W pobliżu Hustu włościanie słoczyli for- 

malną bitwę z żandarmami. W bitwie tej 

poległo 20 żandarmów. 

Dzienniki skrajnie lewicowe, jak komu-   

lem położenia kresu nędzy I cierpieniom 

naszych braci, spowodowanych niedaw- 

nym podziałem Rusi”. 
Podpisani: я 

Przedstawiciele wszysikich Rusinów, 

mieszkających w Carteret w stanie New 

New Jersey I w okolicach, ks. Alexis 

Medrcky, rektor kościoła Św. Eliasza, 

Nich Szerba, Mike Stanko. 

„uwierzyła” 
nizujący „Ce Soir" oraz organ syndykali- 
styczny "Peuple" w alarmującym tonie 
odmałowują sytuację na Rusi Podkarpac- 
kiej. 

Sytuacja wewnętrzno-poliłyczna na Ru 
si Podkarpackiej jest wysoce niepokojąca, 
pisze „Peuple“. Mają fam miejsce bardzo 
poważne zaburzenia, 

Francja zakłada 

obozy koncentracyjne 
dla.„. niewygodnych cudzoziemców 

PARYŻ, (Pat). Prasa donosi, iż ce 

lem rozwiązania zagadnienia niepo- 
żądanych cudzoziemców, którzy już 
od dłuższego czasu zajmują uwagę 

władz franeuskich, koła rządowe zde 

cydowały się ostatecznie na zorgani 

zowanie na terenie Francji | 
OBOZÓW _KONCENTRACYJNYCH. 

(Do obozów tych skierowani byliby 

zarówno eudzoziemcy naplywajacy 

do Francji, których żadne z państw 
nie chce z powrotem przyjąć i którzy 

nie posiadają żadnych tytułów do 
osiedlenia się we Francji, jak rów- 

nież eudzoziemcy przebywający już j trzecim wyroku skazującym. Speejal 

we Francji, a skazani wyrokami 

ZA RÓŻNE PRZESTĘPSTWA. 

W stosunku do obu tych kategoryj 

będą stosowane odrębne postępowa- 

nia. Kategoria pierwszych cudzoziem 

ców zostanie zorganizowana w bata 
liony pracy, gdzie będą otrzymywali 
normalne wynagrodzenie. Natomiast 

w stosunku do drugiej kategorii sto- 
sowane będą bardziej 

OSTRE RYGORY. 
Zsyłanie do obozu koncentracyjnego 

następować będzie automatycznie po 

nie niebezpieczni recydywiści będą 

zsylani do obozów koncentracyjnych, 

jakie będą założone na terenie 

GUYANNY FRANCUSKIEJ. 

Prasa francuska zaznacza, iż tego 

rodzaju zarządzenie położy przede 

wszystkmi kres anormalnemu stano- 

wi rzeczy, że cudzoziemcy, którym 

policja doręczyła nakaz wysiedlenia 

nie mogli opuścić terytorium francu 

skiego, nie mieli bowiem dokąd się 

udać. 

Zmarnowane zwycięstwo 
Marsz. Petain nawolu'e do odrodzenia 

_, PARYŻ, (Pat). Alzacja i Lotaryn- 
gia obchodziły uroczyście w niedzie 
€ 20. rocznicę przyłączenia do Fran- 

“li. W szeregu miast odbyły się wiel 
a. manifestacje patriotyczne ludnoś 

„W Kolmarze w uroczystościach 
wziął udział wicepremier Chautemps, 
który w przemówieniu swym oświad 
czył, iż Francja zdecydowana jest 

nej. 

W czasie uroczystości w Metzu 

wielkie przemówienie wygłosił mar- 
szałrk Petain. Przemówienie wodza 
wielkiej wojny przybrało charakter 
apelu na rzecz regeneracji narodowej 
Francji. 3 

Analizując zatem dzisiejszą rze- 
czywistość — oświadczył marszałek 
Petain — zmuszony jestem stwier- 

bronić się przeciwko wszelkim zaku- | dzić, że zdołaliśmy dopuścić do tego, 

som naruszenia jej całości terytorial że większość korzyści zwycięstwa 

duchowego Francji 
wielkiej wojny europejskiej wymknę 
ła się nam z rąk. ‚ 

Czemu to przypisać? * 
Głównym powodem załamania się 

— oświadczył marszałek Petain — 
jest porzucenie przez społeczeństwo 
francuskie wszelkiego życia ducho- 
wego. Odrodzenie  Franeji musi 
przyjść przez odrodzenie rodziny 
francuskiej, przez organizację wycho 
wania nowych pokoleń francuskich 
w duchu prawdziwie narodowym. 

Londyn zaniepokojony 

  

LONDYN. (Pat.] Korespondenci poli- 
tyczni „Sunday Times“ i „Observer” za- 
mieszczają obszerne utrzymane w podob 
nym tonie komentarze na temat przewidy 
wanych w czasie wizyty Chamberlaina i 
Halifaxa w Paryżu rozmów. 

"lak zaznaćza „Sunday Times”, pierw- 
szeństwo w rozmowach paryskich będzie 

udzielone zagadnieniom obrony, wzajem. 
nie obchodzącym oba rządy. 

W Londynie istnieje poważne zanie- 

pokojenie z powodu obecnej słabości 
francuskich wojsk łotniczych. Z punktu 

widzenia interesów obu krajów jest rze- 

czą najbardziej doniosłą, aby francuska 

produkcja samolotów została jak . najprę 

dzej wzmożona. 

. słabością lotnictwa Francji 
Komentarze do zbliżających Się rozmów paryskich || | | 

' —° Со яв tyczy obrony lądowej, Francja, 

;jak podkreśla „Sunday Times*, pragnę- 

| łaby uzyskać zapewnienie, że o ile zajdzie 
' pofrzeba, brytyjski korpus ekspedycyjny 

| będzie Hczniejszy, aniżeli dotąd przyjmo 
wano w Londynie „gdzie kooperacja bry- 

fyjska z Francją na wypadek wojny kal- 

kulowana była głównie na morzu i. po- 
wietrzu. 2 1   
  

Wolnošč prasy 
postulatem Zw. Dziennikarzy R. P. 
WARSZAWA, (Pat). Zarząd Głów | szechnego i reprezentującym intere 

ny Związku Dziennikarzy R. P. na po 
siedzeniu dnia 20 bm. zajmował się 
sprawą projektu dekretu prasowego. 

Zarząd Główny uchwalił rezolu: 
cję stojącą, zgodnie ze statutem związ 
ku, na stanowisku wolności prasy w 
ramach ogólnie pojętego dobra pow- 

sy zawodowe dziennikarstwa. 

Rezolucja została przesłana tele 
graficznie p. premierowi Sławojowi 
Składkowskiemu z prośbą o przyję 
cie dn. 21 bm. wniosków związku 

I dziennikarzy. 

Królowa norweska Maud 

zmarła w Londynie 
LONDYN, (Pat). Królowa norwes 

ka Maud zmarła w niedzielę rano w 
klinice, w której była poddana opera 
eji 16 listopada. | 

Królowa zmarła w czasie sńu. 
Przy łożu znajdowała się jedynie pie- 
lęgniarka. Zamieszkały w pałacu 
Buckingham król Haakon nie był obe 
cny przy zgonie swej małżonki. 

Aczkolwiek decyzja co do pogrze 
bu jeszcze nie zapadła, jest rzeczą mo 
żliwą, że królowa Maud, jako księż- 
niczka krwi brytyjskiej, zostanie po- 
chowana w Anglii. 

Zawiadomiony o zgonie swej ciot 

„ki, król Jerzy postanowił powrócić 

do Londynu w towarzystwie królo- 
wej Elżbiety. 

Następca tronu norweskiego opuś 
cił Oslo i udał się do Londynu. 

* 

Królowa Maud urodziła się w r. 1869. 

Była córką króla Edwarda VII. W r. 1896 

wyszła za mąż za księcia Karola duńskie- 

go, który w r. 1905 wstąpił na tron nor- 

weski jako Haakon VII. Ze związku tego 

| urodził się książę Olav, który w r. 1929 

| ożenił się z księżniczką Marią szwedzką. 

Ciało Ataturka w Ankarze 
ANKARA, (Pat). Pociąg z trumną, 

zawierającą zwłoki Ataturka, przybył 

nu, członkowie rządu i deputowani. 

'Trumnę Ataturka umieszczono na 

do Ankary wczoraj o godz. 10. Na | wysokim katafalku przed Zgromadze- 

dworcu byli zgromadzeni Ismet Ino- 

Kanał 

niem Narodowym. 

Sueski 
wchodzi na szpalty prasy włoskiej 
Rzym, (Pat). Rzymski dziennik po 

ranny „Il Messagero* poświęca wczo 
raj wstępny artykuł zagadnieniu Ka 

nału Sueskiego. 

Dziennik wykazuje, że wysokość 

opłat pobieranych przez akejonariu 

Szy spółki za przejazdy okrętów jest 

RESTA. 

  

nadmierna i pod względem gospodar 
czym absolutnie nieuzasadniona. W 
konkluzji „II Messagero* domaga się 

bezwzględnie obniżenia stawek prze 
wozowych, co leży, zdaniem dzienni- 
ka, nie tylko w interesie Włoch, lecz 
również wszystkich państw europej- 

skich. 

Przemówienie gen. Sosnkowskiego 

g zagadnieniach wol polskie 
Uroczystość poświęcenia szkoły w Antoniowie 

ANTONIÓW. (Pat.) Antoniów, mała 

miejscowość, położona u zbiegu Wisły 

i Sanu, znana już w hisłorii Polski jako 

kwatera ks. J, Poniatowskiego w czasie 

kampanii austriackiej 1809 roku, przeżyła 

wczoraj niezwykłą chwilę. 
Uroczystość poświęcenia szkoły pow- 

szechnej, zbudowanej przez 2 gromady: 

Pniów i Antoniów, nabrała niezwykłego 

wyrazu, gdyż wziął w niej udział inspek- 

tor armii gen. broni Sosnkowski, który 
zgodził się na nazwanie nowobudującej 

się szkoły swoim imieniem. 
Do Antoniowa przybyli: Insp. armii 

gen. bryg. Piskor, gen. dyw. Kozicki, sze- 
reg wyższych wojskowych oraz liczni 

przedstawiciele władz. 
W czasie uroczystości tej gen. Sosn- 

kowski wygłosił do zebranych przemó- 
wienie, w którym m. in. powiedział: 

„Szczególnie liczne i silne są węzły, 

które łączą armię narodową z ludem wiej 

skim. Chłop polski jest uosobieniem pra- 

cy twardej i nieustępliwej — żołnierz pol 

ski jest uosobieniem siły fizycznej pań- 

stwa, a obydwaj stanowią w moim naj- 

głębszym przekonaniu dwa główne filary 

potęgi państwa. Chłop polski jest żywicie 

łem Ojczyzny, a żołnierz stol u jej granic 
z karabinem u nogi. Żołnierza polskiego 

z chłopem łączy w czasach dzisiejszych 
pewna wspólna troska, dotycząca najważ 
niejszych zagadnień państwa”. 

„Od szeregu lat czujemy wszyscy, że 
w Polsce 'robi słę ciasno, że wieś polska 
dusić się zaczyna, że młodzież wiejska. 
zaczyna pomnażać szeregi bezrobotnych”. 

‚ uCóż więc, na Boga, robić trzeba. lak 

postępować należy, aby zażegnać niebez 
pieczeństwo uduszenia się na zbyt małej 
przestrzeni, które ciąży nad wsią polską, 
aby odsunąć od niej zmorę biedy i nę- 
dzył* DE 

„Parcelowaćł 
Zapewne, jest fo środek, mogący przy 

nieść chwilową ulgę. To też parcelujemy, 
ale jednocześnie zdajemy sobie sprawę, 
że zapas ziemi do parcelacji jest przecież 
już bardzo mały w stosunku do olbrzy- 
mich potrzeb. Zdajemy sobie sprawę, že 
pewna ilość większych warsztatów rolnych 
pozostać musi i ze względu na obroną 
państwa I w obliczu ogólnych wzgiędów 
gospodarczych”. 

„A więc — brać w polskie ręce handel 
i rzemiosłał Ależ tak. Po stokroć fak, 
gdyż jest to dziedzina, gdzie tysiące, 
dziesiątki tysięcy, chłopskich synów mogą 
znaleźć pracę, chleb i dostatnie bytowa- 
nie. 

Rozbudowywać miasta I rozwijać rze- 
miosłoł Ale oczywiście tak. Przecież wie- 
my dobrze, że w pobliżu miast uprzemy- 
słowionych zwiększają się możliwości za- 
robkowania dla ludności wiejskiej, po- 
lepszają się warunki zbytu dła wytworów 
gospodarstwa wiejskiego”. 

„Obywatele. Każdy -ze środków wyli- 
czonych przeze mnie oraz wszystkie wzię 
fe razem mogą być skuteczne tylko w 
połączeniu z narzędziem  najpofężniej- 
szym, którym jest oświata”. ; 

„Od poziomu oświaty ogólnej i za- 

wodowej na wsi zależy poziom kułłury 

rolnej, a więc stan upraw rolnych. umie- 
ietność nawożenia”. Pzd Е   

+



„KURJER“ (4638) 

„Bóg nie po tó stworzył narody, aby tylko Anglia I Francja żyć megły" 

kolonialne żądania Niemiec 
zuostrzają sie 

BERLIN. (Pat.) Zagadnienie kolonii nie 
schodzi z łamów prasy niemieckiej. 

W związku z wizyłą Pirowa w Berli- 
nie i w odpowiedzi na wrzawę, którą ta 
podróż wywołała, „National Zeitung” tak 
określa stanowisko Niemiec: 

Stwierdzamy jasno | dobifnie, że dla 
nas problem kolonil ma znaczenie euro- 
pejskie. Uważamy, że opanowanie afry- 
kańskiego kontynentu jest wspólnym za- 
daniem Europy. W załatwieniu tego za- 
dania połączonymi siłami może się naj- 
lepiej urzeczywistnić wspólnota losu mo- 
<arstw europejskich. 

Po złożeniu hołdu poległym niemiec- 
kim żołnierzom kolonialnym, zabrał głos 
przedstwiciel Niemieckiego Zw. Kol., któ 

  

Wygrane IF KI. 

u. 25.000 
na nr 74404 

na пг.55567 

Ц. 10.000 
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oraz wiele innych padło w znanej 
ze szczęścia ko!ekturze . 

J. WOLANOW 
Warszawa Marszatkowska 154 

Konto P,K.O. 18.814   

ry m. in. powiedział: 

nNie bylibyśmy narodowymi socjali- 
słami, gdybyśmy nie żądali tego, co nam 
skradziono. W imię hónoru narodowego 
1 w imię honoru tylu Niemców, którzy z 
dala od ojczyzny poświęcili swe życie dla 

światowego znaczenia Niemiec, żądamy 
oddania nam z powrofem naszych kolonii. 

Bóg nie po fo stworzył narody, aby 
fylko Anglia I Francja żyć mogły, ale po 

| to, aby wszystkie narody brały udział w 
bogactwach ziemi”. 

  

Karol II we Francji 
Ambasada rumuńska w Paryżu? 
PARYŻ, (Pat). W niedzielę w po- 

łudnie król Karol wraz z wojewodą 
Michałem byli podejmowani śniada- 
niem przez prezydenta Republiki. W 
śniadaniu tym wzięło udział wiele wy 
bitnych osobistości francuskich z pre 
mierem Daladier. 

Jak informuje prasa król Karol 
odbyć miał poza tym prywatne roż- 
mowy z premierem  Daladier. min. 
Bonnetem oraz ministrem Paul Rey- 
naud. Wizyta króla Karola będzie sto 
sunkowo krótka, gdyż po polowaniu, 

jakie wyda na jego cześć prezydent 
republiki w. poniedziałek rano w ie- 
sie Rambouillet, król opuścić ma Pa 
ryż w poniedziałek wieczorem, udając 
się do Siegmaringen, gdzie z kolei 
złoży wizytę księciu Fryderykowi Ho 
henzollern, głowie rodziny -Hohen- 
zollern-Siegmaringen. + 

Prasa paryska wyraża przypusz 
czenie, iż pierwszym konkretnym re 
zultatem pobytu króla w Paryżu bę- 

  

Godne naśladowania! 

Novara bndynel koky 
Jako dar dla gminy trockiej 

W dniu wczorajszym w Grzego- 
rzewie, gmin. trockiej, odbyło się uro 
czyste poświęcenie i przekazanie gmi- 
nie 4-klasowej szkoły powszechnej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Szkoła została zbudowana przez 
PP. Grzegorza, Karolinę i Włodzimie- 
rza Kureców, właścicieli fabryki tektu 
ry i papieru w Grzegorzewie, kosz 
tem przeszło 80 tysięcy złotych. 

Duży budynek szkolny murowa- 
ny, kryty blachą, wyposażony został 
poza pomocami szkolnymi w najnow 
sze urządzenia techniczne. 

Na uroczystość przybyli przedsta- 
wiciele władz z wojewodą  Bociań- 
skim na czele, przedstawiciele KOP, 
kuratorium,  nauczycielstwa,  Zw. 
Strzeleckiego, aeroklubu wileńskiego, 
którego czynnym członkiem jest Wło   

dzimierz Kurec, dziatwa szkolna, oraz 
liczna miejscowa i okoliczna ludność. 

Uroczystości rozpoczęły się pod- 

niesieniem bandery, wczasie którego 

orkiestra jednego z pułków wileń. 
skich odegrała hymn narodowy. Ak- 

tu poświęcenia szkoły dokonał J. E. 
Ks. Biskup Michalkiewicz, wygłasza- 
okolicznościowe przemówienie. Na- 
stępnie przemawiał wojewoda Bociań' 
ski i Wł. Kurec. W czasie uroczystoś 
ci dzieci odśpiewały kilka pieśni i od 
tańczyły szereg tańców ludowych. 
Na zakończenie fundatorzy podejmo 
wali przybyłych gości śniadaniem. 

PP. Kurecowie otrzymali wiele de 
pesz gratulacyjnych, m. in. od p. m. 
opieki społecznej, Mariana Zyndram 
Kościałkowskiego. 

  

Niefortunny poszukiwacz 

skarbu ks. 
W pobliżu wsi Mironowce, pow. 

trockiego, znaleziono w rowie nawpół 
zasypanego piaskiem, ze złamaną rę- 

Nieuczciwa : 

pracodawczyni 
Ciekawy proces rozpoznał Wileński 

Sąd Apelacyjny. Na ławie oskarżonych za 
siadła mieszkanka Horodziszcza, Frejda 
Bielawska, oskarżona o wprowadzenie w 
błąd Sądu za pomocą przedstawienia 
sfałszowanych kwitėw o rzekomej wypła 
cie należności służącej Archanowiczów. 
nie na sumę 200 zł. 

W r. 1936 Archanowiczówna wyło- 
tzyla Bielawskiej „swej bylej pracodawczy 
ni, sprawę w Sądzie Pracy, domagając się - 
wypłaty zaległych 200 zł, Bielawska oka- 
zała sądowi pokwiłowania, podpisane 
rzekomo przez służącą, z których wyni- 
kało, że tamła rzekomo pieniądze otrzy- 
mała. Archanowiczówna oświadczyła wów 
czas, że kwiły Ie zosłały przez Bielawską 
słałszowane, Szd Okręgowy skazał Bie- 
lawską na pólłora roku więzienia. Sąd 
Apelacyjny zatwierdził wyrok pierwszej 
insłancji z łą różnicą, że, w razie jeżeli 
Bielawska wypłaci poszkodowanej służą- 

cej 200 zł, wykonanie kary zosłanie jej 
zawieszone, (c) 

  

trockiego 
ką i nogą 23-letniego Adama Steckie 
wieza. W stanie nieprzytomnym prze 
wieziono go do szpitala. Nieco później 
okazało się, iż Steckiewicz rozkopy- 
wał wzgórze, w którym według krążą 
cych w okolicy opowiadań miał się 
znajdować zakopany skarb pewnego 
księcia trockiego. 

Oczywiście, że skarbu Steckiewicz 
nie znalazł, lecz podczas uciążliwej 
pracy został zasypany zwałami ziemi 
i ledwie nie przypłacił życiem poszu 
kiwania urojonego skarbu. (e). 

Za śmierć syna 
Wydział cywilny Sądu Apelacyj- 

nego w Wilnie rozpoznał onegdaj po 
wództwo mieszkańca Brześcia n. R. 
Wilczyńskiego, który domagał się od 
skarbu państwa odszkodowania w wy 
sokości 6 tys. zł za tragiczną śmierć 
swego syna, który zginął w katastro- 
fie autobusowej podczas wycieczki 
zorganizowanej dla uczniów szkoły 
powszechnej do zakładów tkackich. 

Sąd Okręgowy uchylił powództ- 
wo, zaś Sąd Apelacyjny w Wilnie 
uznał częściowo pretensje Wilezyn 
skiego za vžasadnione i zasądził mu 
odszkodowanie w wysokości 1190 zł. 

dzie podniesienie poselstwa rumuń- 
skiego w Paryżu do rangi ambasady, 
tak jak to miało miejsce w Londynie. 

Bata rrzemytnikiem 
„Niepotwierdzone“ ale... 

ciekawe 
BERLIN. (Pat.] Sudecko-niemiecki dzien- 

nik „Die Zeit“ donosi, że znany przemy- 

słowiec czeski, Bata, został w tych dniach 

aresztowany w Zelfmeritz przez niemiec- 

ką straż celną za usiłowanie przemycenia 

dewiz. Znaleziono przy nim 164 tysiące 

funtów angielskich. : 
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BERLIN. (Pot.] Niemieckie Biuro Infor- 

macyjne donosi, iż wiadomość, podana 
przez jeden z dzienników niemieckich o 
aresztowaniu  czesklego przemysłowca 

Baty za przemyt wałuf, nie potwierdza się. 

Z teki policyjnej 
NEC HERKULES... 

Jan Urbanowicz (Witoldowa 33) zo- 
słał napadnięty przy zbiegu ul. Wiłeńskiej 
i Ludwisarskiej przez dwóch osobników, 
którzy go dotkliwie pobili. Policja spisała 
protokół przeciwko napastnikom, Okazali 
się nimi: Feliks Lucyn (Stara 29) oraz Cze 
sław Sławiński (Mickiewicza 62). 

„PRÓBA”. 

Sora Brynerowa (Wileńska 7) zamel- 
dowała policji, iż niejaka Molemanowa, 
zam. w Olkienikach, przywłaszczyła sobie 
jej radioodbiomik, wartości 300 zł. Mole- 
manowa wzięła radioodbiornik tytułem 
„próby”, chcąc go rzekomo sprzedać i 
od tego czasu nie zgłaszała się w ogóle 
do sklepu. 

Brynerowa posiada informacje, że Me- 
lemanowa sema korzysta z radioodbiomi 
ka. Policja wszczęła dochodzenie. 

KREWKI RAKARZ. 

Właściciel sklepu spożywczego, Jóżef 
Pilżys (Giedyminowska 46), zauważył nad 
ranem, że za jego psem ugania się raxarz. 
Sklepikarz mężnie wystąpił w obronie 
psa, chcąc wyrwać go z rąk „myśliwego”. 
Ten ostatni jednak nie chciał tak łatwo 
zrezygnować z łupu i zapomniawszy o 
grożących mu konsekwencjach kilkakrot- 
nie zdzielił Pilżysa kijem rakarskim. 

Popędliwym rakarzem okazał się... wła- 
ściciel rakarni przy ul. Nowogródzkiej 
125, Stanisław Mania, przeciwko któremu 
policja spisała pofokół. Epilog rozegra 
się w sądzie grodzkim. 

NIEMĄDRY JUDEL. 

Mojżesz Magit (Wiłkomierska 81) 
przed progiem swego mieszkania został 
napadnięty przez Judela Szymelewicza 
(Wiłkomierska 74), który kilkakrotnie ude 

rzył go pięścią po twarzy. 
Jak się okazało, Szymelewicz dokonał 

napadu z zemsły za to, že Magit oskarżył 
go w policji o przywłaszczenie na jego 

szkodę 74 złotych. 
Niemądry Judel. Zamiast jednej spra- 

wy będzie miał dwie... 

ESENCJA. 

W swoim meiszkaniu przy ul. Subocz 
85 załruła się wczoraj esencją octową 
29-letnia Stefania Trębacka. Powód — 
neporozumienie rodzinne. Pogołowie ra- 
funkowe przewiozło desperatkę w stania 
poważnym do szpiłala Św. Jakuba, 

NAGŁY ZGON. 

Przy ul. Antokolskiej 21 zasłabł nagle 
kupiec Eliasz Zarecki. Wezwany lekarz 
pogotowia ratunkowego stwierdził zgon. 
Przyczyny „nie ustalono. 

„KUPCY”. 

W ciągu dnia wczorajszego organa 
policyjne sporządziły 7 prołokółów za 
uprawianie połajemnego handlu w dniu 
świąłecznym. Kupcy zostaną ukarani w   drodze administracyjnej. (c) 

  
      

wy cmentarz ewangelicki. 

Moro Giaffe i 
ob'ońtą Grynszpana 

PARYŻ, (Pat). Wybitny adwokat 
paryski, Moro Giafferi, podjął się 
obrony Grynszpana, zabójcy _dyplo- 
maty niemieckiego von Ratha. 

Moro Giafferi posiada wybitne 
sympatie lewicowe i kilkakrotnie już 
występował w wielkich procesach 
politycznych. 

Ks. Gloucester 
wicekrėlem Indyj ? 
LONDYN, (Pat). „Sunday Picto- 

rial* zapowiada, iż książę Gloucester 
ma być mianowany wicekrólem In- 
dyj. Lord Linlithgow, wkrótce ma 
ustąpić ze stanowiska wicekróla. | 

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy J. Kulczyckiej 

Dziś po cenach propagandowych 

Krysia Leśniczanka T
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Wacław Mackiewicz 
Kurator Synodu Wileńskiego Ewangelicko - Reformowanego 

I Sekretarz Generalny Konsystorza, Obywatel ziemi Mohylewskiej 

urodził się w roku 1880, zmarł 17 listopada 1938 roku 
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w Kościele Ewangelicko- $ 

Reformowanym w Wilnie, ul. Zawalna, dn. 22 listopada 1938 r. 
o godzinie 13, po czym nastąpi eksportacja zwłok na miejsco- 

O powyższym powiadamia 
Kolegium Kuratorów 

I Konsystorz Wileńskiego Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego 

  

    

          
    
    
    

    
        

10.268.815,32 21. 
na FOM 

WAJRSZAWA. (Pat.) Sian zbiórki na 
Fundusz Obrony Morskiej na dzień 16 
listopada wyraża się kwotą 

ZŁ 7.618.615.32. 
Łącznie ze zbiórką prowadzoną od- 

dzielnie wśród korpusu oficerskiego I po- 
doficerskiego armii I floty, kapitał wynosi 

ZŁ 10.268.815.32, 

ETER NET ZY OOKO AC EAIRTTRTECZOZCĄ 

Nieprzyjemna i 
wycieczka 

4 generałów 
LONDYN. (Pat.] Według koresponden- 

ta „Sunday Express”, samolot hiszpański, 
włozący 4 generałów armii rządowej do- 
konał przymusowego lądowania na Mal- 

cie. . 
Samolot ten, który miał udać się z Bar 

celony do Marsylii, w drodze został na- 
padnięty przez samoloty powstańcze I 
zmienił trasę swego lotu. 

Do Wilna przybędzie 

piów-dciokinierów 2 Niemio 
Anonimewa ofiara Polaka 

Wileński Żydowski Komitet Po- 
mocy Uchodźcom Żydom z Niemiec 
otrzymał wczoraj depeszę z central- 

nego komitetu w Warszawie donoszą 

cą, że wobec konieczności całkowitej 
likwidacji obozu uchodźców w Zbą- 

szyniu, w którym w chwili obecnej 
znajduje się ponad 6 tys. osób, Żydzi 
znajdujący się w tym obozie zostaną 
urządzeni w poszczególnych mias- 
tach. Między innymi do Wilna przybę 
dzie partia w liczbie 500 osób. 

Miejscowy komitet nosi: się z za- 
miarem rozlokowania zbiegów w do- 

mach letniskowych, zaopatrzonych w 
piece. Jednocześnie jutro w gminie 
żydowskiej odbędzie się specjalna na 
rada wraz z przedstawicielami posz: 
czególnych organizacyj żydowskieli 
celem przeprowadzenia zbiórki na 
rzecz uchodźców. 

Miejscowy Komitet Pomocy ogło 
sił wczoraj w żydowskiej prasie, iż 
pewien znany w Wilnie Polak prze- 
słał na ręce Komitetu, jako ofiarę dla 
uchodźców 1000 zł. Polak ów nie 
chciał jednak by jego nazwisko ogło* 
szono. 

Zofia i Franciszka 
Zofia Dowiatówna (Uniwersyfecka 4) 

i Franciszka Kozłowska (Majowa 10) po- 
waśniły się nie na żarty i rozpoczęły „po- 
jedynek meldunków”. 

Zofia zgłosiła się do policji i zamel- 
dowała, że Franciszka grozi jej zabójst- 
wem, Ledwo zdążył dyżurny policjant spi 
sać protokół zameldowania, jak do komi- 

  

sariafu zgłosiła się Franciszka i oświad- 
czyła, że zosłała na ulicy napadnięła 
przez Zofię, która ją dotkliwie pobiła. 

Policja prowadzi dochodzenie, który 
z łych meldunków jest prawdziwy. Ni8 
jest wykluczone, że obie niewiasty móe 
wiły. prawdę, 

Zabójca „Anioła Śmierci” 
dziś przed sądem 

Dziś Sąd Okręgowy w Wilnie roz 
pozna sprawę Wsałdemara Bagińskie- 
go, Michała Paulińskiego oraz Ignace 

go Mica, oskarżonych o zabójstwo 
furmana żydowskiego Michała Gryn- 
felda, znanego pod przezwiskiem 
„Anioł śmierci*. Wypadek miał miej- 
sce 14 sierpnia br. przy zbiegu ul. 
Słowackiego i W. Pohulanki obok 
gmachu Dyrekcji PKU. 

Oskarżeni, będąc w stanie nietrzeź 

wym, zaczepiałi przechodniów, prze- 
ważnie Żydów. Jeden z zaczepionych 
Żydów wszezął alarm. Na ulicy wytwo 
rzyło zbiegowisko, co zmusiło napast 
ników de ucieczki. Napadnięty Gryn- 
feld postanowił ich jednak dogonić, 
wsiadł do dorożki i rozpoczął pościg. 
Przy zbiegu ul. Nowogródzkiej i Sło- 
wackiego dogonił ich. 

Wówczas jeden z nich Waldemar 
Bagiński uderzył go kamieniem w 
skroń, powodując Śmiertelną rauę.   

Przewieziony do szpitala Grynfeld po 
upływie czterech dni zmarł. 

Wszyscy trzej oskarženi po wy- 
padku zbiegli i ukrywali się w ciągu 
trzech tygodni, zanim zdołano ich 
aresztować. (ej. 

zamieniła 
dziecko na... cielaka 

Policja aresztowała niejaką Ana- 
stazję Kiwiczównę, mieszkankę osa- 
dy Hrudziszcze, gm. wišniewskiej, 

pod zarzutem zamienienia swego nie 
ślubnego dziecka na... cielaka. Traa- 
zakcji tej dokonała z Cyganką Hraś 
ko. Cyganka ta z kolei zamierzała 
sprzedać dziecko za 50 zł pewnemu 

bezdzietnemu małżeństwu. : 
Kiwiczównę oraz Cygankę osadzo 

no w areszcie, (eb. 
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"Kurjer Sportowy 

Dlaczego młodzież wileńska jest krzywdzona 
Nie wiem od ilu już lat mówi się 

w Wilnie o budowie domu sportowe- 
go i krytej pływalni. Niemal wszyscy 
Pizyznają słuszność, że dwie te po- 

"Ważne inwestycje muszą powstać, 

lecz niestety sprawa wlecze się latami 

„i ani rusz nie może wejść na właści- 
we tory. 

Entuzjazm sportowy zaczyna gas- 
nąć. Sport zaczyna przejadać się i 
tracić na swej atrakcyjności. Trzeba 
z tym zgodzić się gdyż trudno jest 
Żyć dłużej w swerze wyobraźni, czy 

też otaczać się kręgami zakłamania. 

Nie pomogą tutaj . szumne sprawoz- 
dania tych czy innych urzędników 
wychowania fizycznego, czy też in- 
stytucyj sportowych. Nie pomogą bi- 
lansy i propaganda głoszona przez ra 
dio czy przez prasę. 

Trzeba zapytać dłaczego sport za- 
czął zatracać swoją aktualność i po- 

ciągać znacznie mniej młodzieży niż 
w poprzednich latach? 

, Przede wszystkim dlatego, że mło- 
dzież pozbawiona jest możności upra 
wiania sportu w warunkach odpo- 
wiednich, to znaczy w higienicznych, 
nowoczesnych i częściowo nawet re- 
prezentacyjnych. 

Ośrodek WF. w Wilnie chwali się, 
że miesięcznie przez salę przy ul. 

Ludwisarskiej przewija się około 12 
tysięcy ludzi. Ilość ta jest imponują 
ca, lecz nas nie cieszy, bo wiemy, że 
gdyby Ośrodek posiadał dwie sale nie 
takie jak przy ul. Ludwisarskiej, a 
znacznie większe i odpowiednio urzą 
dzone, to nie 12 tysięcy przewijałoby 
Się młodzieży, a znacznie więcej. 
Ośrodek WF powinien pamiętać, że 
Jest w Wilnie jedyną państwową .in- 
stytucją, która daje dach nad głową 
nie tylko niestowarzyszonym lecz i 
zrzeszonym sportowcom. 

A mimo wszystko sport upada. 
Dwanaście tysięcy ludzi miesięcznie 
Jest zerem w porównaniu z rozwojem 

sportu w Niemczech. Dwanaście ty- 
Sięcy ludzi miesięcznie jest nikłym 
ułamkiem w porównaniu z wynikami 
osiąganymi na terenie tylko sportu, 
a nie wychowania fizycznego, bo trze 
ba dobrze umieć rozdzielać sport od 
wychowanią fizycznego. W danym 

u nie będę w tym artykule 
duiegniować i zakreślać granic tym 2 
„Edzinom życia, lecz zaznaczę, że 
Jak jedna tak i druga jest ważna. Nie 
możną więc kosztem wychowania fi- 
zycznego zmniejszać możliwości roz- 
woju sportu. 

Ciekaw jestem ilu z tych 12 tysię 
ty ludzi odwiedzających sale Ośrod- 
ka WF da się zaliczyć do rzędu spor- 
towców, to znaczy tych, którzy mają 
na piersiach numery zawodnicze, któ 
Tzy walczą i zwyciężają. Dla mnie 
Osobiście wszyscy ci chłopcy sportow 

cy są znacznie bliżsi od tych panów, 
którzy gimnastykują się dla zdrowia. 
,_ Teraz dopiero można zrozumieć 
Jakie jest podłoże i jaki jest cel pra- 
ty Ośrodka WF, który dusi się w 
€lasnych salkach przy ul. Ludwisar- 
skiej, Dopiero teraz możemy zrozu- 
Mieć w jak trudnych warunkach znaj 
uje się sport wileński. 

Brak sali paraliżuje wszystkie nie 
a“ poczynania. Wczorajszy mecz 
okserski z IKP z Łodzi był jednym 
Wielkim protestem, a jednocześnie 

laj m wołaniem o nową salę, lecz 
* ą salę w której można by było 
1е tylko ćwiczyć lecz również prze- 
Browądzać poważne imprezy sporto- 
We, Nie ulega najmniejszej wątpli- 
Woścj, że gdyby Wilno posiadało od 
Powiednie warunki techniczne, to 
mecz Polska — Łotwa nie odbywałby 
SIĘ w Toruniu, a drużyny gier sporto 
wych z Estonii i Łotwy stale odwie- 
dzałyby nasze miasto. 

Zapyta ktoś może i 
będzie Wilno. Nie A de 
się w danym wypadku z punktu wi- 
dzenia egoistycznego, chociąż widzę 

również i dla samegó Wilna wiele pły 
nących korzyści. Z -chwilą gdy pow- 

* stanie u nas sala gimnastyczna, z chwi 
lą gdy wybudowany. zostanie dom 

_ sportowy, to tym mniej włóczyć 
"Się pędzie po ulicach młodzież, zmniej 

*Ży się procent ludzi chorych. a sport 
zdobywać będzie coraz szerszy TOZ- 
lnach i coraz większym cieszyć się 
Powodzeniem. 

, Przyznam szczerze, że z pewnym 
Niedowierzaniem słucham tego co mi 
Opowiada obecny kierownik Ośrodka 
ń s Jest on człowiekiem  energicz- 
Ym i pełnym poświęcenia, lecz wie 

My bardzo dobrze, że od niego sto- 
SUnkowo mało zależy, zwłaszcza w 

„Ważnych sprawach, jak przydział 
Botówki, 

  

  

Budową domu sportowego zainte- 
resować się powinien przede wszyst- 
kim Zarząd Miejski i samo Wilno, a 
po drugie kwestią powstania pięknej 
i wielce pożytecznej inwestycji zain- 
teresować się musi PUWF i PW, któ 

ry dła Wilna jak dotychczas nie uczy 
nił nic specjalnego. 

PUWF i PW powinien zrozumieć, 
że zamiast dwuch sal w Warszawie, 
czy na Śląsku względnie we Lwowie 
można ze znacznie większym powo- 
dzeniem wybudować przynajmniej 
jedną lecz porządną salę w Wilnie i 

mieć nareszcie „z tym Wilnem spo- 

kój”. Niestety w PUWF i PW nurtu. 
ją inne poglądy i jeżeli chodzi o pie- 
niądze, to stale Wilno spotyka się z 
odmową, względnie z obietnicą że to 
w przyszłym roku budżetowym coś 
niecoś wstawi się i jakoś tam załata 
się dziurę, lecz my nie chcemy, żeby 

było „jakoś tam*. Poprostu domaga 
my się, żeby PUWF i: PW otoczył 

sport wileński nieco troskliwszą opie 

ką i żeby raz nareszcie zerwał z sza- 

blonem i  eksperymentowaniem, 
względnie prowizorką. Przecież moż- 
na chyba było przez tyle lat pomyśleć 
przynajmniej o tak ważnej sprawie, 
jak budowa domu sportowego. Do- 
piero teraz zaczęto kołatać, wów- 

czas gdy we wszystkich niemal ia- 
nych miastach istnieją liczne sale i 
piękne pływalnie. 

Pytam Min. Wyz. Rel. i Ośw. Publi 
cznego, jak również PUWE i PW dla   czego wileńska młodzież ma być upo 

„KURJER* (4638) 

śledzona przed młodzieżą innych 
miast przez te miasta które są fawo- 
ryzowane, chociaż są znacznie bogat 

sze i mniej potrzebujące. Ja się py- 
tam jak długo trwać będzie taki stan 
rzeczy i kiedy nareszcie będzie moż- 

na mówić o sporcie wileńskim w spo 
sób poważny. 

Stwarza to wszystko przykry i 
nieprzychylny nastrój. Związki okrę- 

gowe mają przewrażliwioną ambicję, 
a niektórzy z działaczy sportowych 
chorują na manię wielkości i wydaje 
im się, że są w Wilnie dyktatorami 
życia sportowego i śmierci. W prak 
tyce wygląda to jednak całkiem ina- 

czej. Sypią się niepowodzenia i po- 
*sm słabnie zainteresowanie, a do sze 
regów działaczy jak i zawodników 
wkrada się zniechęcenie i pesymizm. 

Wyleczyć z pesymizmu jest bardzo 
trudno. ё 

Nie možna byč rėwniež upartym. 
Słyszałem, że do wczorajszego meczu 

Elektrit dołożył około 500 zł. Nie 
chcę włazić, pchany ciekawością, do 
cudzej kieszeni, lecz twierdzę, że jeże 
li Elektrit mógł wyrównać poważny 
deficyt, to również mógłby za te pie- 

niądze założyć drużynę hokejową. 
Pieniądze poszły w błoto. Nikt nie 
ma z tego meczu najmniejszej korzyś 

ci. Dlaczego był deficyt? Sala za cias 
na. Ludzie odchodzili bez biletów, 
gdyż zabrakło miejsc. Trzeba było 
pomyśleć o wynajęciu sali. w kinie 
Mars względnie w innym którymś z 
kin, a tu raptem kosa trafiła na ka-   

mień i pertraktacje o salę przy ul. 
Ludwisarskiej (po teatrzyku) trwały 
tak długo aż przyjechali pięścia- 
rze z Łodzi. Miożna było przed dwoma 
tygodniami zakontraktować salę ki- 
na Mars i mieć spokój, a uniknęłoby 
się kompromitacji i wstydu, że-w tak 
fatalnych warunkach Wilno musi pro 
pagować sport. Z jednej strony wy- 

maga się od ludzi piszących żeby pro 
zowali sport, a z drugiej strony nic 

się nie robi, żeby poprawić sytuację 
stanu faktycznego, a na dziennikarzy 
sportowych, którzy ośmielają się wy- 
stąpić z krytycznym artykułem w о- 
bronie praw sportu i młodzieży pa- 
trzy się z ukosa, jak na jakiegoś szpie 
ga, czy przestępcę. 

Przyzwyczaiłem się już do tych 
spojrzeń i przyznam się, że nie ro- 

bią one na mnie większego wrażenia, 
lecz z drugiej strony pragnę nadmie- 
nić, że rola dziennikarza jest nie 

mniej przykra od roli działacza bok 

serskiego, który musi nolens volens 

świecić oczami w czasie zawodów od 
bywających się w ciasnej i dusznej, 

a jedynej sali gimnastycznej w Wil- 

nie. Tragedia!!! 
Dużo jeszcze wody upłynie w Wil 

nie i nie raz zapłoną nasze policzki 
wstydem, że jesteśmy tacy biedni 
przez własne niedołęstwo, upór i za- 
cofanie, jak również przez stałe i ten 
deńcyjne po prostu krzywdzenie nas 
przez czynniki sportowe w Warsza- 
wie. 

Jarosław Nieciecki. 

Wspaniałe zwyciestwo „Elektritu* 
nad I. K. P. Łódź 

Zqgasio świałlio mad rimegiem 
Skandal! Tak organizować zawo- 

dów nie można. Duszno. Ciasno. 
Krzyk. Te żadna propaganda sportu. 
Ludzie męczą się. Ludzie krzyczą i 

Iamentują, a żeby tak w tym chaosie 
padło słowo — „pali się* — nad 

ranem wynoszono by zwęglone ciała 
entuzjastów sportu. 

Stop! 
Koniee na tym. 
Niech rozważają nad tym tema- 

tem inni. My zajmijmy się boksem 
i tym eo się dzieje na ringu, a zapem 
nijmy o natłoczonej, jak beczka, sali, 
która © mały włos nie rozleciała się 
w kawałki po ul. Ludwisarskiej. 

Mecz IKP Łódź — Elektrit Wilno 
zakończył się niespodzianką. Wilnia 
nie wygrali 9:7 zasłużenie, chociaż 
nie brak było niespodzianek. Brako- 
wałoby do wianuszka tych koralo- 
wych sensacyjek sportowych, żeby 
przegrał Lendzin, tak jak przegrał 
Łukmin, Kulesza, Borys i zremisował 
powolno-leniwy Blum, lecz Staś Len- 
dzin pamięta, że jest reprezentantem 
Polski i z byle kim nie ma prawa 
przegrać nawet wówczas gdy przyj 

dzie się walczyć w ciemnościach sali. 
Właśnie a propos ciemności. Sen 

sacją sportową jest 
  

przegrana | 
* 

I. K. P., lecz światło nad ringiem mu- 

si byč. Przecie... 
Rozpoczyna się mecz 0: mistrzo- 

stwo Polski — podkreślam o mistrzo 
stwo Polski — a na sali bałagan trud 

ny do opisania, a nad ringiem w cza- 

sie pierwszej rundy walki Lendzin — 

Szwed gaśnie światło. Lendzin miał 

przewagę. Punktował przeciwnika. 

Zbierał oklaski rozradowanej widow 

ni, że doczekała się nareszcie na zasz 
czytne wyróżnienie wilnianina, aż tu 
niespodziewanie złośliwość losu prze 
rywa agresywność Lendzina. 

Jest ciemno. Przerwa. Narada. 
Konsternacja. Postanowiono w  pół- 
mroku kontynuować spotkanie. Mija 
ją minuty rund. Lendzin wygrywa 
zdecydowanie na punkty, lecz po sali 
obiega plotka, że Łódź zgłosi protest, 
że spotkanie z winy organizatorów od 
było się w nienormalnych wartin- 
kach. » 

W wadze koguciej, Marcinkowski 
(Ł) pokonał Łukmina, który raczej 
zremisował. Sędziowie skrzywdzili 
boksera Wilna. 

W piórkowej Malinowski zademon 
strował doskonałą formę. Bokser 
Elektritu wygrał w Bartniakiem, któ 
ry zastępował Spodenkiewieza. Mali- 

EBS 

Bokserzy Warty pokonali Polonię 9:7 
W. Cyrku Warszawskim rozegrany zo- 

stał towarzyski mecz bokserski pomiędzy 
poznańską Wartą a stołeczną Polonią. 

Zwyciężyła drużyna Warty w słosunku 

9:7. 
Mecz był ciekawy, zawodnicy obu 

drużyn:walczyli ambitnie i zajadle. 

Bokserzy Wisły zrem sowali w Lublinie 
W niedzielę rozegrany zosłał w Lub- 

linie grupowy mecz bokserski o druży- 

nowe mistrzostwo Polski pomiędzy kra- 
kowską Wisłą a lubelskim WKS. 

Mecz zakończył się wynikiem remiso- | 

wym 8:8, wobec czego powłórzony bę- 
dzie w przyszłą niedzielę w Krakowie. 

W ringu sędziował p. Jchimski z Lub 
lina. 

Poznańczycy pokonali Ślązaków 11:5 
W Poznaniu rozegrany został mecz 

bokserski o drużynowe mistrzostwo Pol. 
ski pomiędzy poznańską drużyną Н. Се- 
gielski a zespołem śląskim IKB Siemia- 
nowice. 

  

Zwyciężyli poznańczycy w stosunku 
11:5. Drużyna Cegielskiego była zespo- 
łem bardziej wyrównanym i więcej przy- 
gotowanym, choć goście również zapre- 
zentowali się korzystnie. 

Orlewicz trenuje w Krakowie 
Wyznaczony do treningowej grupy | 

narciarskiej znany nasz zawodnik, Woyna- 

Orewicz, przebywa na słudiach w Kra- 

kowie (wychowanie fizyczna na Uniwer- 

sytecie Jagiellońskim). 

Mimo fo, Orlewicz nie zaniedbuje tre- | 

  

ningu i prowadzi systemałyczną suchą za- 
prawę. Codziennie rano biega on na bież 
żni stadionu akademickiego. 

W połowie grudnia wyjedzie Orle- 
wicz do Zakopanego.   

nowski to rozumny i wartościowy 
pięściarz. 

W lekkiej Kowalewski jako repre 
zentant Polski nie zademonstrował do 
brej formy. Pokonał coprawda Kule 
szę, który był chotyczny, lecz zwycię- 
stwo to nie przynosi mu zaszczytu. 

W wadze półśredniej Taborek (£) 
miał dziwny dzień. O mały włos nie 
przegrał w I rundzie przez KO. Borys 
walił jak w worek, lecz w II i III run 
dzie spuchł i znacznie ustępował prze 
ciwnikowi, który wykorzystał znacz- 

nie lepszą technikę. Wygrał Taborek. 

W średniej, Unton (Elektrit) po- 

konał Trojanowskiego przez dyskwa 
lifikację w III rundzie. Trojanowski 

cały czas trzymał Untona.Wilnianin 
zastosował złą taktykę. Skoro ktoś 

nie umie walczyć w zwarciu, to musi 

iść na dystans. Gdzie się podziały sil- 
ne i celne ciosy Untona. 

W półciężkiej po mało ciekawej 
walce Polakow (Elektrit) wypnukto- 
wał słabego Frontezaka. 

W ciężkiej rozczarował zapewne 
wszystkiech Blum, który potrafił tyl- 
ko zremisować z Pietrzakiem. W 
pierwszej rundzie Blum czekał, a w 
drugiej namyślał się, a gdy nadeszła 

trzecia to tylko bronił się. Jak na 

głośnego mistrza to trochę za słabo. 

Ostatecznie zwycięża Elektrit 9:7. 

Zwycięstwo jest sprawiedliwe i c€en- 

ne. Teraz walczyć będziemy, 4 grud- 

nia w Wilnie z Goplanią z Inowrocla 
wia. Sądzimy, że tym razem organi- 
zacja będzie lepsza. Trzeba zrehabili- 
tować się. 

Sędziował w ringu p. Zygmunt Ka 
leński. Publiczności pełna sala Ošrod 
ka WF. ё 

: J. Nieciecki. 
BEST T SAN S STS 

Piteczka na stole ping- 
pongowym 

25, 26 i 27 listopada w sali przy ul. 

W. Pohulanka 14—19 odbędzie się pierw 

szy w tym sezonie wielki międzyklubowy 

turniej ping-pongowy z udziałem wszyst 

kich czołowych graczy wileńskich. Zawo- 

dy organizowane są przez ŻAKS. Kon- 

kurencje następujące: gra pojedyńcza pa 

nów, gra podwójna i gry mieszane, 

Skocznia ra Rowach 
Sapiežynskich 

Na Rowach Sapieżyńskich niebawem 
przystąpi się do budowy terenowej sko. 
czni narciarskiej, która potrzebna jest 
narciarzom wileńskim przed przejściem 
na skocznię wielką na Antokolu. Skocznia 
terenowo-treningowa . powsłanie przy 
schronisku narciarskim na Rowach Sapie- 

żyńskich. 

"3 

Sport w kilku wierszach 

W kalendarzu narciarskim PZN uka- 
zuje się corocznie wyczerpujący spis 
schronisk w terenach narciarskich. Spis 
ten stanowi ważną pomoc dla turystyki zi 
mowej. Kałendarz informacyjny PZN uka 
że się niebawem. Zestawienie schronisk 
jest kompletne i obejmuje również schro 
niska na terenie Śląska Zaołzańskiego. 

Poza tym ogłoszony będzie w kałen+ 

darzu PZN spis wszystkich słacyj ratunko+ 

wych w Karpatach. Niektóre ważniejszą 
schroniska wyposażono — jak wiadomo 
— w odpowiedni sprzęt ratunkowy. 

ZINGERLE TRENEREM NASZYCH 
ZIAZDOWCÓW. 

Funkcję trenera polskiej reprezenłtacyją 

nej drużyny narciarskiej na zawody FIS 

w zakresie biegów zjazdowych obejmią 

sławny zjazdowiec austriacki, Franz Zin< 

erle, z, 

я Trener Zingerle przybędzie do Polskį 

1 stycznia i pozosłanie u nas przez 6 tyd 

godni. 

ZAWODNICY W OŚRODKU 

TRENINGOWYM W ZAKOPANEM. 

Grupa zawodników w ośrodku treninz 

gowym w Zakopanem, została ostatni 

powiększona do błisko 40 osób. Opróch 

Zakopiańczyków znajdują się w ośrodku; 

czterej narciarze z Nowego Targu, czter: 

ze Śląska oraz Jan Morcinek ze Śląsk. 

Zaolzańskiego: | 2 

Uruchomiony został ośrodek tren 

wy dła zawodniczek, obejmujący obed 

nie 10 pań. Do grupy reprezentacyjn: 

należą: Maria | Helena Marūsarzėwn 

Jadwiga Bornełówna I Zofia Stopkėwna= 

wszystkie z Zakopanego. 

MISTRZOSTWA PODHALA — 

ELIMINACJAMI NA FIS. 

Mistrzostwa narciarskie okręgu pod. 

halańskiego, które się odbędą 28 i 29 

stycznia, mieć będą charakter eliminacji 

do narciarskich mistrzostw świata i posłu« 

żą za podstawę przy ustalaniu składu pole 

skiej drużyny reprezentacyjnej. 

TURNIEJ HOKEJOWY CZTERECH MIAST. 

Zapoczątkowany w r. ub, w Katowicach 

tumiej hokeja lodowego 4 miast, będzie 

kontynuowany w r. b. W tegorocznym 

turnieju udział wezmą reprezentacje: Ber 

lina, Krakowa, Lwowa i Katowic. 

Turniej odbędzie się w dn. 17—19 

grudnia br. W roku ub. w turnieju czie- 

tech miast zwyciężyły Katowice. 

KANADYJSCY HOKEIŚCI PRZYJADĄ 

DO KATOWIC. 

Katowicki Dąb otrzymał z Londynu od< 

powiedź na pismo, skierowane do sekre- 

tarza Angielskiego Związku Hokejowego 

w sprawie słartu kanadyjskiej drużyny 

„Smoke Caters" w Katowicach. 

Odpowiedź angielskiego związku, 

który jest aranżerem meczów Kanadyjczy 

ków w Europie, ma charakter pozytywny. 

Kanadyjczycy przyjadą do Katowic na 3 

mecze w okresie 29—31 stycznie, za od- 

szkodowaniem w wysokości 140 funtów 

angielskich. 

Na razie nie postanowiono jeszcze kio 

będzie przeciwnikiem kanadyjskiej druży 

ny. Katowickie czynniki hokejowe propa 

nują, aby w pierwszym dniu grała repre= 

zenłacja Polski, w drugim — reprezenta- 

cja Śląska, a w trzecim klubowy zespół 

Dębu. 

SUKCES LEONA GRABOWSKIEGO 

W KRÓLEWCU. 

W Królewcu zakończył się turniej za- 

paśniczy zawodowców, w kłórym znany 

zapaśnik połski Leon Grabowski zajął 

drugie miejsce. 
Grabowski poniósł jedyną porażkę w 

walce o pierwsze miejsce ze znanym za+ 

wodowcem niemieckim Auderschem. 

Na piątym miejscu uplasował się Tor 

now z Łodzi. : 

S. RUUD CHORY. 

Sigmund Ruud, najstarszy z trzech braęl 

słynnych skoczków narciarskich, przezięx 

bił ię w czasie niedawnej podróży do 

Ameryki tak silnie, że przez całą nadcho 

dzącą zimę będzie musiał pauzować. 

STANY ZJEDNOCZONE — EUROPA 

W BOKSIE AMATORSKIM. 

Najlepsi bokserzy europejscy, podob. 
nie jak w roku bieżącym, udadzą się i w 
roku przyszłym do Słanów Zjednoczo- 
nych, celem rozegrania meczu Europa 

Ameryka Półn. 

O składzie Europy zdecydują wyniki 
mistrzostw Europy, jakie zakończone zo- 
staną 22 kwietnia 1939 r. w Dublinie. Już 

w dwa dni później z Dublina czołowa 

ósemka pięściarzy Europy wyjedzie do 

New Yorku. 
Oficjalny mecz reprezentacji obu częś 

ci świała rozegrany zosłanie 10 maja w 

Chicago. Po nim, podobnie jak w r. b. 

drużyna Europy rozegra dalsze dwa spot-   kania na terenie amerykańskim,



(Mickiewicza 10); Narbuta (Św. Jańska 2); 

wy Zarządu Miasta. 

„KURJER” (4638) — 
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Listopad Dziś: Alberta B. W. 

Jutro: Cycylii, Marka 
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P.medziatek 
Wschód słońca — g. 7 m. 03 

Zachód słońca — д. 3 m. 07   
  

POGODA NA DZISIAJ. 
Dość pogodnie, przy słabych 1 umiar- 

kowanych wiatrach z południowego-za- 
chodu. Temperatura około 8 st. Widzial- 
pość dobra. : 

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK. - 
Dziś w nocy dyżurują następujące 

apteki: Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodo- 
wicza (Ostrobramska 4); Augustowskiego 

Zasładskiego (Nowogródzka 89). 
Ponadło stale dyżurują apteki: Paka 

(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10) 
i Zajączkowskiego (Witoldowa 22), 

KOŚCIELNA 
— Zakończenie nabożeństw poświę- 

conych Opiece Matki Boskiej. Wczoraj 
nastąpiło w Ostrej Bramie zakończenie 
8-dniow. uroczystości, poświęconych Opie 
ce. Matki Boskiej. Przez cały ten okres 
przy wyjątkowo licznym udziale wiernych 
odbywaiy się przed cudownym obrazem 
Małki Boskiej Ostrobramskiej nabożeńst- 
wa zarówno z rana, jak i wieczorem. i 

DZE MIEJSKA. | 
« — Prace budżetowe Magistratu. W Ma. 
gistracie prowadzone są już prace nad 
nowym preliminarzem budżetowym mia- 
sła na rok 1939/40. 

Jak słychać, nowy budżet ma być 
zwiększony w pozycjach inwestycyj miej- 
skich. Drugą bardzo poważną..pożycję w 
nowym budżecie stanowić będą działy 
opieki społecznej i szpiłalnictwa. Podob- 
no zwiększony ma być również kredyt 
na cele oświatowe. 

Uchwalenie nowego budżetu * przez 
Radę Miejską ma nastąpić najpóźniej w 
ciągu marca r. prz. 

. — Posiedzenie Rady Miejskiej. Naj- 
bliższe plenarne posiedzenie Rady Miej. 
skiej wyznaczone zostało definitywnie na 
dzień 24 bm. Porządek dzienny jest Wy- 
jatkowo obfity, zawiera aż 24 punkty. 

WOJSKOWA 
— Uwadze poborowych rocznika 1924. 

Z dniem 1 grudnia, w związku z wejściem 
w życie nowej ustawy wojskowej, rozpo 
cznie się rejestracja rocznika 1921. Rejest 
racja trwać będzie do dnia 1 stycznia, 
przeprowadzać ją będzie referat wojsko- 

Należy przypomnieć wszystkim pobo- 
rowym tego rocznika, że winni są zao- 
patrzyć się we wszystkie dokumenty, jax 
metryka urodzenia, dwoód tożsamości, 
świadectwa szkolne itp.   

NIKA 
— Zasiłki dla rodzin rezerwistów. Re- 

ferat wojskowy Magistratu wypłaca obec 
nie zasiłki rodzinom rezerwistów, którzy 
odbyli już ćwiczenia wojskowe. 

Zasiłki wypłacane są w wysokości sta. 
wek obowiązujących w łatach ubiegłych. 

SPRAWY SZKOLNE 

— [Instytut Germanistyki* — Zamkowa 

10. Nauka języka niemieckiego. Nowe gru- 

py od 1 grudnia 1938 roku. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— (Ciekawy odczyt. 22 listopada rb. o 

godz. 19 w lokalu przy ul. Wielkiej 33 p. inż. 

Karol Klukowski, uproszony przez Stowa- 

rzyszenie Techników Polskich w Wilnie, wy 

głosi odczyt na temat: „Zagadnie hutni- 

etwa żelaznego w Polsce". 

Ze względu na długoletnie doświadczenie 

p. inż. K. Klukowskiego, jako dyrektora naj 

większych w Polsce i Rosji hut żelaznych, 

odczyt może dać dużo ciekawego materiału 

mie tylko dla świata technicznegu, lecz i 

szerszego społeczeństwa. 

Wstęp wolny. 

RÓŻNE 
— Ulgi dla nabywców świadectw 

przemysłowych. Jak się dowiadujemy, 
wkrótce ukaże się okólnik, wprowadzają- 
cy ulgi dla nabywców świadeciw  prze- 
mysłowych. Zaznaczyć należy, iż ci przed 
siębiorcy, którzy nie mogą liczyć na ulgi, 
powinni wykupić świadectwa nie czekając 
na nowe rozporządzenie, bowiem termin 
ulgowy "po: 1 stycznia: nie: będzie wpro- 
wadzony. * Dnia 2 stycznia rozpoczną się 
lustracje przedsiębiorstw. › 

LIDZKA 
— „Bławat Poznański” A. Miśkiewicz 

Lida, ul. Suwalska (w lokalu dawnych ja- 
te< miejskich na rynku). Wielki wybór to- 
warów. Ceny niskie i state, Obsługa 
szybka i fachowa. 

Kars Prysposobien'a Społdziel- 
czego dla Kobiet 

Koło Ligi Kooperatystek w Wilnie po- 
wiadamia, że w dniach 21—23 listopada 
br. w lokalu Stowarzyszenia „Służba Oby 
watelska“, ul. Biskupa Bandurskiego 4, 
odbędzie się Kurs Przysposobienia Spół- 
dzielczego dla Kobiet. Kurs bezpłatny. 
Wykłady będą trwały od godz. 17 do 21. 

Likwidacja strajkm w „Kamęratce” 
Postulaty robotników zostały 

uwzględnione 
Zakończył się trwający od 3 tygodni 

strajk w firmie fufrzarskiej „Kamczafka”, 
mieszczącej się przy ul. Niemieckiej. Straj 
kował personel w ilości 10 osób, wysu- 
wając pod adresem właściciela szereg 
postulatów. 

RADIO 
PONIEDZIALEK, dnia 21 listopada 1938 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik poran 

ny. 7.16 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla 
szkół. 8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Muzyka 
popularna. 8.45 Audycja dia najmłodszych w 

opr. A. *Bupwidówny.- 9.00—11.00 „Przerwa. 

11.00 Audycja dła szkół. 11.20 Francuska 

muzyka instrumentalna. 11.57 Sygnał czasu 

i hejnał. 12.03 Audycja południowa. 13.00 

Audycja dla kupców i rzemeiślników. 13.30 

„Haydn* — audycja muzyczna dla gimnaz- 
jów. 14.00—15.00 Przerwa. 15.00 Teatr Wy- 

obraźni dla młodzieży: „Listopadowy dzień” 

(z ok. 20-lecia obrony Lwowa). 15.30 Muzyka 

obiadowa. 16.00 Dziennik popołudniowy. 

16.05 Wiadomości gospodarcze. 16.15 Kroni- | 

ka naukowa: Nauki społeczne. 16.30 Reci- 

tal fortepianowy Zbigniewa Grzybowskiego. 

17.00 O promieniach radu i Roentgena — 

odczyt. 17.15 Opowieść o Bachu: „Sierotka 

muzyk'*. 18.00 Wileńskie wiadomości spor- 

towe. 18.05 Arie i pieśni włoskie w wyk. 

Józefa Katina. 18.20 Z naszego kraju: „Po 

męidzy Dzisną a Cieszynem* — pogadanka 

Jana Duchnowskiego. 18.30 Piosenka lwow 

ska w biegu lat dziejowych — audycja. 19.00 

Audycja żołnierska. 19.30 Koncert rozrywko 

wy. 20.35 Audycje informacyjne. 21.00 Nasza 

poczta — przemówienie Ministra Poczt i Te- 

legrafów. 21.10 Recital śpiewaczy Ady Sari. 

21.40 Nowości literackie. 22.00 Skrzynkę 

ogólną prowadzi Tadeusz Łopalewski. 22.10 

Koncert orkiestry Rozgłośni Wileńskiej pod 
dyr. Władysława -Szczepańskiego. 23.00 

Ostatnie waidomości i komunikaty. 23.05 

Zakończenie programu, 

} 
WTOREK, dnia 22 listopada 1938 r. 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik poran 

ny. 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja dla 

szkół. 8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Muzyka 

popularna. 8.50 Czy tylko praca w domu? 

— pogawędkę dla kobiet prowadzi Zofia 

Iwaszkiewiczowa. 9.00—11.00 Przerwa. 11.00 
Audycja dla szkół. 11.15 Japonia w muzyce. 

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03 Audycja 
południowa. 13.00 Wiadomości z miasta i 

prowincji. 13.05 Sprawy wiejskie: „Nauczy- 

ciel ludowy" — pog. Nikodema  Krasow- 

skiego. 13.15 Muzyką lekka. 14.00—15.00 
Przerwa. 15.00 „Mam 13 lat* — powieść dla 

młodzieży. 15.15 Mała skrzyneczka dla dzie- 

ci miejskich — prowadzi Ciocia Hala. 15.30 

Muzyka polska. 16.00 Dziennik popołudnio 

wy. 16.05 Wiadomości gospodarcze. 16.15 

Przegląd aktualności  finansowo-gospodar- 

czych. 16.25 Pieśni Stanisława Niewiadom- 

skiego w wyk. Hanny Łosakiewicz-Molickiej. 

16.45 Z pamiętników Obrońców Lwowa — 

recytacja. 17.00 Audycja śląsko lwowska (z 

okazji przyjazdu do Lwowa 3000 Ślązaków). 
17.30 Z pieśnią po kraju. 18.00 Sylwetki spor 
towców. 18.05 Utwory fortepianowe w wyk. 

Zofii Kerntopf-Romaszkowej. 18.20 „Modne 
leki“ — gawęda regionalna Leona Wołłejki. 
18.80 Audycja dla robotników. 19.00 Koncert 
rozrywkowy. 20.35 Audycje informacyjne. 
21.00 Koncert Stowarzyszenia Miłośników 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI. NA POHULANCE 

— Dziś, w poniedziałek, dnia 21 listopa 

da o godz. 20 w Teatrze na Pohulance do- 

skonała komedia Levala „Subretka* w reży 

serii Ziemowita Karpińskiego. Komedia ta 

zdobyła sobie szczyt powodzenia w bieżą 

cym sezonie i graną jest stale przy wypełnio 

nej widowni. Wesołe perypetie młodej pary 

małżeńskiej w środowisku miltonerćw ame 

rykańskich połączone w dowcipnym dialo- 

giem — składają się na całość komedii try 

skającej humorem i wywołującej huragany 

śmiechu na widowni. Obsadę tworzą: Na- 

wrocka (Subretka), Jasińska-Detkowska, Kor 

win, Ślaska, Jaśkiewicz, Martyka, Surzyński, 

Wołłejko, Żuliński. Ceny popularne. 
Oprawa dekoracyjna — Jana i Kamili 

Golusów. 

— Jutro, we wtorek dnia 22 listopada o 

godz. 18 „Mariella”, 

TEATR MUZYCZNY .LUTNIA*. 

— Tydzień propagandy teatru. 

— Dziś ukaże się po cenach propagan- 

dowych ostatnia nowość repertuaru „Krysła 

Leśniczanka* — operetka Jarno z J. Kul- 

czycką w roli tytułowej. Udział bierze cały 

"zespół artystyczny. 

, — Jutro entuzjastycznie przyjmowana, 

zawsze mile widziana operetka Abrahama 

„Bal w Savoy'u* z Janiną Kulczycką w roli 

głównej. Tangolitą będzie urocza Tatiana 

Masłowa. Zespół „Balu w Savoy“l“ naležy do 

najlepszych spośród granych w „Lutni* ope- 

retek. 

— „Ogniem i mieczem* — Teatr dla dzie 

ci zyskał ogromny sukces wystawieniem wi 

dowiska według H. Sienkiewicza „Ogniem 

1 mieczem*, Młodociani widzowie przyjmują 

sztukę entuzjastycznie. 

— Imre Ungar, ociemniały pianista wy- 

stąpi w dn. 29 bm. w sali b. Konserwato 
rium. Bilety sprzedaje „Fiłharmonia”, Wiel. 
ka nr. 8. 

AAAADAAAAAAAAAAAAAAAŁAAAADAADAAAAAŁAAAD 

NOWOOTWARTA 

(I6L107EN 
Teresy Łopuszyńskiej Ė 
Wilno, ul. Šniadeckich 3 

(róg Mostowej) 

Beletrystyka w języku polskim i fran- 
cuskim. Książki dla dZieci i młodzieży. 

Nowości powieściowe. 

ZWYYWYYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYVYVYYVYVY 

Dawnej Muzyki. Transm. z sali Konserwa 

torium Warszaw. 22.00 „Temperamenty* — 

powieść mówiona. 22.15 Pieśń zwycięstwa — 

koncert z okazji 20-lecia Obrony Lwowa. 

22.55 „110 lat istnieje Konwent Polonia* — 

reportaż. 23.00 Ostatnie wiadomości i komu 

nikaty. 23.05 Zakończenie programu. 
  

  

Dziś. premiera 
Najrozkoszniejsze zjawisko ekranu 

Durbin 
w nowej świetnej kreacji jako 

bohaterka tysiąca wesołych zda- 

rzeń i wzruszających przygód 

„LTE 
Piękny kolorowy nadprogram 

Uprasza się o przybywanie na pocz. 
seans. punktualnie: 4, 6.10, 8.15 i 10 20 

OGNISKO | Dziś Fenomenalna tancerka 
VIRGINIA BRUCE, 

swym ślicznym melodyjnym filmem p.t. 

   
ELEANOR POWELL, piękna 

męski JAMES STUART oczarują Was 

„Krėolowa tanca“ 
_ Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o Ż-ej. 
  

KINO 
Rodziny Kolejowej Dziś Najpiękniejsza para JaRDNOLtE Macdonald i Nelson Eddy 

najpiękniejszym filmie 

ZNICZ GDY KWITNĄ BZY” 
Nadprogram: DODATKI. Pocz. seans. codz. 0 g. 4, w święta o 2 p.p   

Dz'* ostatni dzień CASINO | 

Conrad Veidt 

  

W roli 
glownej 

Potężnv film o miłości i nienawiści 

Serce i szpada 
iako „Czarna śmierć" 
— mistrz szpady oraz Annabella : jako siostra przywódcy rebeliantów. Film o imponujacym rozmachu i wystawie. у Nadprogram: DODATKI. 

Ostatnie dni! HELIOS | 
Następny program 
tytan sceny polskiej 

DOROTHY LAMOUR 
w rewelacyjnym filmie „Zew Półmocy" 

KHusdwikk Solski w arcyfilmie 

GENIUSZ SCENY Film jakiego jeszcze nie bylo! 

kin MARS | w PREMIERA. Dwaj mali geniusze ekranu 
reddie Eartholomew oraz Mickey Rooney 

w świetnym, w «u 

И ОНЕр 
szającym filmie np. t. 

JEF-F 
  

Chrześcijańskie kino 

SWIATOWID | 

„TANGO N 
Początki seansów o godz. 4-ej, 

  

  

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
Telefony w pokojach. Winda osobowa 

KAUSTA VITAE OZ 

POLA NEGIH 
w swoim najnowszym i najweselszym filmie 

OTTURNO“ 
w niedziele i święta od godz. 1-ej 

    HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

„Telefony w pokojach 

  

      
         

GRUZLICA 
PŁUC 

jest n ublagana i corocznie, nie robiąc róże 
wiele ofiar. Przy zwalczaniu chorób płuc* 

nych, bronchilu, grypy, uporczywego mę* 
czącego kaszlu i t. p. stosują p. p. Lekarze 

„Balsam Trikolan — Age“ 
ktėry ulatwiając wydzielanie się plwocinys 
Usuwa kaszel, wzmacnia organizm i samo* 

poczucie chorego. Sprzedają apteki. 

LEKARZE 
vYvYY! 

” DR MED, JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpiłała Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 

ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66. 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

        

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne skórne i moczopłcio»8 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz 

9—13 i 38. ! 

  

DOKTOR MED. 

Zygmunt Kudrewicz 
choroby wenery-zne, skórne  moczopleiowė 
ul. Zamkowa 15. tel. 19-60 Przyjmuje w godži 

ой 8—1 1 od 3- 

DOKTOR 

Zeldowicz 
Choroby skórne, wenervczne, syfilis, narzą: 
dów moczowych. od gadz 7-1 i 5—8 w. 

powrócił 

DORTOR 

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

Wileńska N+ 28 m % tel. 977. 

„AKUSZERKI", 
AKUSZERKA 

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

  

AKUSZERKA 

Smialowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 
cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie* 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczi 
2 bioder i brzucha, Lžemy odmł. qzające 
wenny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy* 

. tine. Wielka 4—1. stępne. Porady bezplaine. ie! į 

  

AEUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiec: 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—” róp ul 

3-g. Maja ohbok Sądu 

NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL AAA Aaa AAB 

Nauka i Wychowanie 
PYVYVYVYVVYVYvYvYvYVyVvUVVvYVVYSVIVYTS SV 
KURSY KREŚLEŃ TECHNICZNYCH 10% 

H, Gajewskiego, prywatne; roczne, korespo8* 
dencyjne. Warszawa 22, Przemyska 1l-a. - 
Wydzialy: maszynowy, budowlany, mieral4 
czo-drogowy. Opłata 15 zł. miesięcznie. -* 
Programy wysyłamy bezpłatnie. 

ПА 

DYPLOMOWANA PIELĘGNIARKA przył 

muje dyżury przy chorych, zastrzyki, ъа Ак 

masarze. Ceny konkurencyjne. PI. Metropo* 

litalny 3 m. 8. 

    

Gerszon Noz, Wilno, Dominikańska " 

m. 20 ogłasza za nieważny weksel na sumė 

zł 60, pł. w Lidzie dnia 16 grudnia rb. £ wy. 

stawienia „Bławat Polski" J. Miskiewicz, Li 

da, ul. Maj. Mackiewicza 1. Z upoważnienia? 

Antoni Miśkiewicz. 

  

Sygnatura Km: 767/38. 

Obwieszczenie 
O LICYTACJI NIERUCH OMOšCI 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wołożynie 
Brunon Grudź, mający kancelarię w woło* 
żynie ul. Wojciechowskiego Nr 77 na pod“ 
stawie art. 602 k. p. c. podaje do publicznej 
wiadomości, że dnia 5 grudnia 1938 r. 0 B 

8 w maj. Ławski Bród, gm. Zabrzezie od: 
będzie się I licytacja ruchomości, należących 

do Wandy Kazimiery Rodziewiczowej, skła 

dających się z 153 sztuk drzew, ściętych, s0* 

snowych. Oszacowanie nastąpi w dniu licy* 

tacji. 

Ruchomości można oglądać w dniu licy* 

tacji w miejscu i czasie wyżej oznaczonymi: 

Dnia 17 grudnia 1938 r. 

Komornik: Brunon Grudź. 

+ S MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4 44 

Kino „APOLLO“ 
3 w Baranowiczach 
Dziś najlepszy. film produkcji polskiej 

Prof. WILCZUR 
i dalsze sensacyjne dzieje „Znachora* 

"W roli gł. K. JUNOSZĘ-STĘPO WSKI 
į i szereg najwyb. sił ekranu polskiego 

YYYFYTYYYYYYYYYYYVVYVYYYYVYTYYYVYVYTYYYYYĆ 

  

REDAKCJA i ADMINISTRACJA 

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

Centrala. Wilno, ul. Biskupa Bandurskiego 4 

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

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

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

ОЛВ SESI 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński" 

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; Pińsk, Dominikańska 40. 

Nieśwież, 
Stołpce, Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Grod- 
no — 3 Maja 6, Suwałki — Emili Plater 44, 
Równe—3 Maja 13, Wołkowysk—Brzeska 9/1 

Przedstawicielstwa: Kleck, 

wraca. 

    

Sp. 2 0. 0 Druk. „Znicz 

  

| ROWEDUZ SAT TORRE 

  

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, 

ET TERRA» 

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 
redakce. 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 ogłószeń i rubrykę „radesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłoszee 

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

    

() Чося. ц Е. Katlarewskiego, Wileńska Il 

® 

Redaktor odp. Zbigniew Cieślik 

   


