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Polska objeła pozostałe tereny 
ma' poqgeamiczu słowacihciem 

Na skutek strzałów prowokacyjnych 

zginął major wojsk polskich 

  

interwencja 
WARSZAWA. (Pat.) Zgodnie z brzmieniem not, wymienionych dn. 

25 bm. między rządami polskim a czeskosłowackim, wojska polskie objęły 
w dn. 27 bm. wszystkie pozostałe terytoria odstąpione Polsce na pogra- 
niczu połsko-słowackim. Delimitaeja ostateczna nowej granicy na tych 

terytoriach winna być zakończona do dn. 30 bm. włącznie. 

W trakcie obejmowania terenu Jaworzyny wywiązała się utarczka 
pomiędzy wojskiem polskim a oddziałami czeskosłowackimi. Po zaprze- 
Staniu ognia na polecenie rozjemcy czeskosłowackeigo, dokonane na żą- 
danie dowództwa polskiego, już w czasie wycofywania się oddziałów cze- 
skosłowackich padła samowolna seria strzałów ze strony czeskosłowackiej, 
Od których zginął mjr. Rago i został ciężko ranny kpr. Oleksowicz z od- 
działów polskich. 

Na polecenie rządu polskiego poseł R. P. w Pradze dokonał u rządu 
„czeskosłowackiego niezwłocznej interwencji, żądając natychmiastowego 

przeprowadzenia dochodzenia i surowego ukarania winnych. 
Rząd czeskosłowaeki wyraził posłowi polskiemu głębokie ubolewanie 

z powodu incydentu, przy tym zakomunikował, iż sztab generalny czesko- 
„Słowacki zarządził niezwłocznie .energiczne dochodzenia, przywiązując 
wielką wagę do załatwienia sprawy w sposób, odpowiadający jej wadze. 

ZAKOPANE. (Pat.) Wezoraj wojska polskie zajęły Jaworzynę z Pod- 

Spadami na terenie Spisza oraz wsie Sucha Góra i Głodówka na terenie 
"Orawy, a wreszcie w obrębie Pienin miejseówość Leśnica. Jednocześnie 

W kilku punktach granicznych nastąpiły znaczne wyrównania granicy, 
"w toku rokowań komisji delimitacyjnej 

Ołciec św. 
powrócił do żaleć 
CITTA DEL VATICANO. (Pat.) 

Pomimo zaleceń lekarzy, Ojciec Świę 
powrócił wczoraj z rana do nor- 

malnych zajęć i udzielił 10 udiencyj. 

Odznaka harcerskiej | 
„Wdzięctności* dla min. Becka 
WARSZAWA, (PAT). W Ministerstwie 
aw Zagranicznych odbyło się uroczy- 

ste wręczenie p. ministrowi J. Beckowi 
Najwyższej harcerskiej odznaki „„Wdzięcz- 
ności”, Dekoracji p. ministra dokonał w 

obecności przedstawicieli maczelnych 
władz harcerskich przewodniczący ZHP 
P. woj. dr Michał Grażyński. Minister 
eck, dziękując serdecznie za odznacze- 

nie, stwierdził, że uważał zawsze harcerst 

Wo, przede wszystkim za szkołę charakte- 
łów, A przecież dość było i jest dowo- 

dów, że ludzie o pewnych charakterach 
Zawsze znajdą najprostszą drogę do choć- 

najtrudniejszych celów. 

Zabezpieczanie majątku 
‚ 

- po-masonskiego 
MWARSZAWA, (PAT). W zwiazku z de- 

tefem o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomu- 
Arskich, na polecenie komisariatu rządu 
Organa policyjne w dniu 26 bm. zabez- 
Pieczyły majątek „Stowarzyszenia Huma- 
Niłarnego — Braterstwo b'Nei b'Rith", któ 

"e miało charakter wolnomularski, 

Kampania przedwyDorcza 
w Kłajpedzie 

KOWNO, (PAT). Kampania przedwy- 
borcza w kraju kłajpedzkim rozwija się w 
„i pełni. Przed kilku dniami upłynął 
sypia sprawdzania spisów wyborców do 
Sjmiku i składania umotywowanych pro- 
Sstów w sprawie nie wciągnięcia na listy 

B skreśleń na listach dokonywanych. 
totesty składali wyłącznie Litwini. W sa- 

kich Kłajpedzie wpłynęło ponad 1.500 ta- 
с protestów. W przeważnej części zo- 
п у опе uwzględnione. Dowodzi. tego 
a: ogłoszenie w dniu wczorajszym do- 
BĘ list wyborczych, obejmujących 

© 2.000 Litwinów. 

90-iecie „Czasu” 
ы KRAKOW, (PAT). W. Krakowie odbył 
'ę jubileusz 90-iecia istnienia organu 
onserwatystów polskich krakowskiego uCzasy”, ? : 

  

lsko-czeskosłowackiej. 

ś ubolewanie 

przez granicę o godz. 9.45 

wodu powrotu do Macierzy. 

czeskie. 

WARSZAWA. (Paf.) W starciu, do 
jakiego doszło w dn. 25 listopada w 
rejonie Czadcy podczas zajmowania 
obszarów przypadających  Polsee 
przez oddziały wojskowe grupy ope- 
racyjnej gen. Bortnowskiego, polesło 
dwóch żołnierzy: starszy strzelec Mle 
kodaj Stanisław i strzelec Storch   Ozjasz, obaj z nowosądeckiego pułku 

Odprężenie we Francji 

Pierwsze patrole zmotoryzowanych wojsk polskich wśród gromkich 
okrzyków zebranych tłumów góralskich przy dźwiękach skocznych mar- 
szów, granych przez orkiestry góralskie, przejechały w szyku bojowym 

Gdy tylko pierwsze oddziały wojsk polskich przekroczyły granicę 
górale samorzutnie obalili słupy graniczne, wyrażająe głęboką radość z po- 

Na całym Podhalu dzień przejęcia terenów na Spiszu i Orawie miał 
charakter świąteczny. Wszystkie domy udekorowane zostały flagami naro- 
dowymi, a na terenach zajmowanych pojawiły się w miarę posuwania się 
naszych oddziałów coraz liczniejsze flagi o barwach narodowych połskich. 
W wielu miejscowościach natychmiast zaczęto usuwać i zdzierać napisy 

Pniskie ofiary incydenfu z p'zed 3 dni 
strzelców podhalańskich. 

Uroczysty pogrzeb poległych żoł- 
nierzy odbędzie się 28 listopada о g. 
10 w Cieszynie. 

Pomiędzy paru rannymi w czasie 
starcia w dniu 25 listopada znajduje 
się jeden oficer — kapitan Misiński 
ze sztabu grupy. 

DRZE 

Strajki załamują się — robotnicy wieculą i urządzają pochody 
PARYŻ. (Pat.) We Francji odbyły 

się weżoraj w wielu miejscowościach 
wiece protestacyjne przeciwko ostat- 
nim dekretom. Wiece zakończone za- 
zwyczaj pochodami ulicznymi, odby 
ły się m. in. w Ville, Tulonie, Stras- 
burgu, Tuluzie, Dijon, Denain, Nan- 
ey, Rouen, Cherbourgu, Grenoble i 
Clermont-Ferand. 

Z Lille donoszą, že na 83 fabryki 
okupowane w tym okręgu wczoraj 
wieczorem okupowano wszystkiego 
EEE, 

trzy, pozostale zaš ewakuowano. Wla 
dze zaprzeczają, jakoby 7 tysięcy ro- 
botnikom cudzoziemskim miano ode- 

brać karty pobytu z powodu udziału 
w strajku. 

Z Valenciennes donoszą, że tam- 
tejszy związek zawodowy górników 
zawezwał kolejarzy do podjęcia pra- 
cy, wyrażając im jednocześnie po- 
dziękowanie za objawy solidarności. 

| zwiazek górników wyraża nadzieję, 
iż podjęcie pracy przez górników i 

Śmierć za opozycję 
133 Arabów zginęło za niesolidaryzowanie się 

„ 2 powstańcami | 
JEROZOLIMA, (PAT). W okresie os- 

fafnich rozruchów w Palestynie (od 1936 
r.) zginęło z rąk terrorystów arabskich 133 
Arabów miejscowych, w tej liczbie 24 

Węgry w OwlicZU 

  

notablów i działaczy politycznych, którzy 
byli w opozycji do polityki W. Muftiego 
Jerozolimy i nie solidaryzowali się z arab- 
skim ruchem powstańczym. | 

doniosłych zmian 
wewnetrzmuycl 

BUDAPESZT, (PAT). Dečyzja regenta 
Horthy'ego utrzymująca rząd Imredy'ego 
po klęsce tego rządu w parlamencie, ma 
b. doniosłe znaczenie z uwagi na zmieny 
jakie fo pociągnie za sobą w życiu waw- 
nętrznym kraju. 

Oznacza to m. in. pierwszy krok na 
drodze do zmiany systemu rządów, opar- 

tych na wybujałym parlamentaryzmie i su 
chym dostosowaniu się. do dzisiaj już w 
wielu wypadkach przestarzałej tradycyj- 
nej konstytucji węgierskiej. Wraz z pozo- 
sławieniem Imredy'ego na stanowisku sze 
fa rządu, należy oczekiwać w życiu go- 
spodarczym szybkiej realizacji jego zakre- 
ślonego na wielką skalę programu gospo 
darczego, w którego ramach mieści się 

m. in. reforma rolna. W iej dziedzinie nie 
należy się spodziewać posunięć radykał-. 
nych, niemniej jednak energicznych, na- 

cechowanych wolą szybkiego i stopniowe 
go wprowadzenia jej w życie. W poli- 
tyce wewnętrznej zaznaczy się niewątpli- 

| wie jeszcze szybciej niż dotąd podkreślo- 
ny kierunek  chrześcijańsko-narodowo- 
prawicowy. 

Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną 
kierunek dotychczasowy  zosłanie bez 

zmian utrzymany. 

jącym wywłaszczenie żydowskiej własno- 

ści ziemskiej i nieruchomości miejskich, 

koła gospodarcze spodziewają się, że 

instytutowi odbudowy przemysłowej (Iri). 
Instytut ten dookna oszacowania obiek   

  
-Fapierani, które nie można hodzie sprzedać 
zapłaci skarb włoski Żydom za wywłaszczone majątki 

RZYM, (PA). W związku z dekretem | tów żydowskich, poczym wypuści spec- 
Rady Ministrów z dn. 10 bm., przewidu- | jalne imienne papiery procentowe, któ- 

sprawa wywłaszczenia powierzona będzie. 

kolejarzy spowoduje złagodzenie re- 
presji w stosunku do strajkujących. 

Z kopalni węgla w Marles dono- 
szą, iż około połowy górników nie 
stawiło się do pracy. Kopalnia wszak 

że nie została okupowana. 

Pomimo pewnego odprężenia w 
sytuacji, władze wydały energiczne 

zarządzenia, mające na celu zapew- 
nienie sprawnego funkcjonowania 
poczty, telegrafów i telefonów. 

Liczni kupey detaliczni w Paryżu 
i na prowincji zawiadomili władze, 
iż we środę pomimo zapowiedzianego 
strajku powszechnego otworzą skle- 

PY: 
Stowarzyszenie urzędników i pra- 

cowników komunalnych Francji i 
kolonii zawezwało swych członków 
do powstrzymania się od udziału w 
strajku i do normalnej pracy we 
środę. | 

* * * 

PARYŻ, (PAT). O godz. 20 prem. Da- 
ladier wygłosił przez radio apel do oby- 
wateli francuskich. 

Premier kategorycznie odparł zarzuty 
na temat dążenia do dyktatury, wskazując, 
że wymuszenie poszanowania dla prawa 
legalnymi środkami nie jest dyktaturą. 
Natomiast agiłacja dążąca do narzucenia 
gwałtem swej woli ludności i rządowi 
przez partię lub klan jest szantażem. Pre- 
mier jest zdecydowany skończyć z tego 
rodzaju metodami. 

rymi zapłaceni zostaną dotychczasowi wła 
ściciele Żydzi. > 

Papiery te nie będą mogly byč prze- 
noszone i sprzedawane ani w kraju, ani 
też za granicą. Stopa oprocentowania 
łych papierów nie jest dotychczas znana. 

  

Wręczenie 
sztandarów ZPZZ 
WARSZAWA, (PAT). Odbyło się w 

| Warszawie uroczyste poświęcenie sztan- 

| daru Rady Naczelnej Zjednoczenia Pol- 
skich Związków Zawodowych i dziesięciu 
sztandarów warszawskich _ oddziałów 
ZPZZ. 

Z kościoła kilkułysięczny pochód ru- 
szył do Belwederu, gdzie delegacja z pre 
zesem Naczelnej Rady ZPZZ sen. Tomasz 
kiewiczem i wiceprezesem sen. Wojłkiem 
Malinowskim złożyła wieniec z białych 
chryzantem. 

Pochód przeszedł następnie ulicami 
Warszawy na plac Józefa Piłsudskiego, 
gdzie złożono wieniec na Grobie Niezna.. 
nego Żołnierza, po czym uczestnicy uro- 

czystości udali się na uroczystą akademię, 
do Resursy Obywatelskiej. 

Na uroczystości przybył  przedstawi- 
ciel p. premiera minister poczt i telegra- 
fów Kaliński, władze naczelne OZN z gen. 
Skwarczyńskim na czele, delegacje ZPZZ, 
członkowie Wydziału Wykonawczego 
ZPZZ, przedstawiciele wojskowości, orga- 
nizacyj i stowarzyszeń. 

Akademię zagaił prezes Wydziału 
Wykonawczego ZPZZ sen. Tomaszkie- 
wicz, obrazując rozwój organizacji w cią= 
gu pierwszego roku istnienia, która dziś 
ma już koło 200 fys. zorganizowanych 
członków. 

Wiłany burzą oklasków, okrzyków 
„niech żyje” i pieśnią „Pierwszej Bryga- 
dy“, gen. Skwarczyński wszedł na irybu- 
nę wygłaszając następujące przemówie- 

nie: 
Panie Ministrze, Obywatelki, Obywatele. 

Za chwilę mam wręczyć. związkom. :ro- 

„bofniczym sztandary. Sztandary, to synibole 

związane swym charakterem z wojskiem — 

każdy pułk posiada swój sztandar, na któ- 
rym jest napis „Honor i Ojczyzna*, bo 
sztandar wojskowy jest symbolem walki 

orężnej o bezpieczeństwo i potęgę Rzeczy- 

pospolitej Polskiej. в 

Rad jestem, že sztandary związkom ro- 

hotniczym wręczam ja, wojskowy z powo- 

łania. Sądzę, że ma to niejako symboliczne 

znaczenie, bo nie tylko istnieje armia wal- 

cząca orężnie, ałe istnieje też u nas w Pol- 

sce wzrastająca coraz liczniej — armia pra- 

cownicza. I ta armia pracownicza spełnia 

równie gzczytne i ważne zadania, jak armia 

waleząca. Zadania jej wypisane są jako sym 

bole na sztandarach — na jednym napis 

brzmi: „Dobro Narodu i Państwa naszym 

prawem naczelnym, na innym widnieje - 

hasło „Cześć pracy”. Praca to twórczość, to 

Środek do dźwigania Polski wzwyż — has- 

ło, które za naszym Wodzem Naczelnyw 

cały nasz Obóz i cała Polska powtarza. 

Obywatele. Wręczając wam te sztandary 

jestem głęboko przeświadczony, że będą one 

symbolem zwycięskiej waszej walki o po- 

tęgę Rzeczypospolitej. 

Przy dźwiękach Pierwszej Brygady 
gen. Skwarczyński dokonuje aktu wręcze- 
nia sztandarów. 

Z kolei na trybunę wchodzi minister 
Kaliński i w imieniu pana premiera doko- 
nuje dekoracji 16 ząsłużonych w pracy 
na terenie robotniczym działaczy krzyża- 
mi Odrodzonej Polski i krzyżami zasługi. 

DES TTT SNS SSRS 

Apel do społeczeństwa 
Sekcja Propagandowa Międzynarodo- 

wego tygodnia Przeciwrakowego zwraca 
się z gorącym apelem do całego społe- 
czeństwa o udekorowanie okien i wystaw 
sklepowych nalepkami w ciągu ostatnich 
3 dni Tygodnia Przeciwrakowego.   

  

W związku z bliskim wywłaszczeniem 
nieruchomości żydowskich zabronione zo- 
stały przed paru dniami rejentalne tran- 
zakcje kupna i sprzedaży pomiędzy Ży- 
dami a Włochami. 

Według krążących pogłosek nierucho 
mości żydowskie w Rzymie I Mediolanie 
oceniane sa na 2,5 miliardów lirów. — —



  

uroczy 
„2 „KURIER” (4645). 

stość 
junaków wileńskich 

Po dni: ch wytrwałej pracy — dzień uznania | nagród 
W Wilnie odbyła się wczoraj pięk- 

na uroczystość przekazania zwycię- 
skiemu w wyścigu pracy batalionowi 
junaków wileńskich proporczyka — 
odznaki honorowej za zajęcie pierw- 
szego miejsca w klasyfikacji ogólno- 
polskiej. 

Uroczystości rozpoczęły się nabo- 
żeństwem, po czym na ul. Mickiewi- 
cza odbyła się defilada. Na trybunie, 
przybranej w godła junackie — 

oskard i łopatę, 

zajęli miejsca komenadnt główny JHP 
płk. Kunc, który przybył na uroczy- 
siość z Warszawy, wojewoda Bociań- 
ski, gen. Bohaterewiez, dowódcy wi- 

leńskich pułków piechoty, sztab ko- 
mendy głównej JHP, przedstawiciele 
władz, wojska i społeczeństwa. 

Wzdłuż ulicy ustwiły się tłumy 
publiczności, dużo młodzieży szkol- 
nej, O godz. 11.15 rozpoczyna się 

defilada, 
którą otwiera orkiestra junaków 2 
fanfarami, Kilką kompanij junaków 
maszeruje ze sprzętem na ramieniu, 
wywołując liczne brawa, 

Junacy są podzieleni na kompa- 
nie według wyszkolenia zawodowe- 
go, a więc przodownicy drogowi, stra 
ganiarze, elektromonterzy. 

Za kolumnami pieszymi defiluje 
na samochodach kurs lotniczy, kurs 
broni pancernej, kurs murarzy, sto- 

larzy, rymarzy i białoskórników z po 
mysłowymi eksponatami. Całość wy- 
warła b. dobre wrażenie. 

Dalszy ciąg uroczystości  junac- 
kich odbywał się na placu koszaro- | 
wym. 

Ustawiły się kompanie junackie, 
piesze i zmotoryzowane, w kolum- 
nach rozwiniętych. Komendant głów- 

ny płk. Kunc, po przyjęciu raportu 
od komendanta batalionu Wilczyń- 
skiego, przechodzi przed frontem od- 
działów junackich. 

Następuje moment 
wręczenia proporca 

za.zdobycie pierwszego miejsca w wy 
ścigu pracy. Komendant główny zwra 
ca się do junaków i przypomina, że 
proporzec symbolizuje wysiłek 
nie tylko młodzieży  wilęńskiej, 
ale wysiłek tysięcznej młodzieży ju- 
nackiej, która sięgała w szlachetnym 
współzawodnictwie po ten propo- 

rzec. 
W zakończeniu płk. Kunc za pięk 

ne dobre czyny, za junacką pracę 
dziękuje batalionowi i apeluje, 

aby przodował zawsze, 
skoro został wyróżniony tym, że sła- 
cjonuje w Wilnie, miłym mieście Ko-   mendanta. 

Następnie komendant główny wrę 

cza proporczyk mjr. Wilczyńskiemu 
a ten przekazuje go pocztowi sztan- 
darowemu. Batalion 

prezentuje sprzęt 
i piękny proporczyk. przechodzi 
przed frontem kompanij junackich, 
aby zająć miejsce na czele batalionu. 

Następuje moment rozdania od- 
znak honorowych JHP osobom zasłu 
żonym, współpracującym z junaka- 
mi. 

Po rozdaniu odznak dowódca puł 
ku piechoty legionowej wręcza bata- 
lionowi wileńskiemu junaków dużą, 
pięknie wykonaną odznakę pułkową, 
jako symbol łączności wojska z ju- 
nakami. 

Vln ovali 
  

Z kolei wiceprezydent miasta Na- 

gurskį wręcza batalionowi nagrodę 
za piękne ukwiecenie gmachu swoich 
koszar w czasie akcji ukwiecanią 
miasta. 

Część oficjalną uroczystości koń- 
czy rozdanie nagród poszczególnym 
kompaniom. 

Następnie odbył się obiad junacki. 
Na uroczystość nadesłano liczne 

depesze i listy z życzeniami, z któ- 
rych szczególnie wzruszający był 

list dzieci ze szkoły Nr 43 
w Wilnie, w którym dziękują juna- 
kom za opiekę i pomoc materialną 
i obiecują, że zostaną junakami, aby 
móc tak szlachetnie postępować, jak 
oni. 

     
  

walczących o Niepodległość na teren'e Rosii 
Odbył się w Wilnie dwudniowy do- 

roczny Walny Zjazd Delegatów Związku 
Żołnierzy Pierwszego Korpusu Polskiego. 
Na zjazd przybył Zarząd Główny Związku 
oraz delegaci wszystkich okręgów woje- 
wódzkich w liczbie ok. 150 osób. 

Głównym tematem sobotnich obrad 
była sprawa połączenia się ze Stowarzy- | 
szeniem Dowborczyków „Ku chwale Э)- 
czyzny” oraz powzięcia uchwał w sprawie 
utworzenia jednego związku, skupiające- 
go wszystkich b. żołnierzy Polaków wal- 
czących o niepodległość i zjednoczenie 
Polski — na terenie Rosji, 

Do utworzenia jednego związku przy- 
słąpiły już mastępujące organizacje: 1) 
Związek Żołnierzy Pierwszego Korpusu 
Polskiego, 2) Związek Sybiraków, 3) Zwią 
zex Murmańczyków, 4) Związek Kaniow- 
czyków i Żeligowczyków, 5) Stowarzysze- 
nie Dowborczyków „Ku chwale ojczyzny” 
oraz grupa formacji innych jak kaukaska, 
finlandzka, odeska itd. 

Drugi dzień zjazdu, poświęcony był 
uroczystości obchodu 20-lecia Niepod 

głości. > 

W godzinach rannych, po nabożeńst- 
wie w kościele po-Bernardyńskim, ufor- 
mował się duży pochód, na którego czele 
kroczyły poczty sztandarowe Związku 
Pierwszego Korpusu oraz szłandary zwią- 
zków kombatanckich sfederowanych. Po- 
chód przeszedł ulicami miasta na Rossę, 
gdzie u słóp grobowca złożono piękny 
wieniec, oddając hołd Sercu Wielkiego 

Marszałka. { 
Q godz, 13 w sali Ogniska Kolejowe- 

go odbyła się uroczysta akademia uczcze 
nia 20-tej rocznicy niepodległości. 
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Akademię zagaił płk Belina Prażmow- 
ski, wiceprezes Zarządu Głównego Re- 
prezentacji Żołnierzy Polskich na Wscho- 
dzie, wzywając obecnych do uczczenia 
pamięci Wskrzesiciela Polski Józefa Pił- 
sudskiego, Przy dźwiękach werbli zebra- 
ni oddali hołd wśród trzyminułowej ciszy. 

Następnie przemówienia * wygłosili: 
J. E, Arcybiskup Metropolita wileński Ro- 
muald Jałbrzykowski, wojewoda wileński 
L. Bociański, wiceprezydent m. Wilna 
Grodzicki, prezes Wojewódzkiej Fede- 
racji PZOO sędzia Krukowski i w imieniu 
Zw. Legionistów Polskich senator Kamiń- 
ski, który przemówienie swoje zakończył 
okrzykiem na cześć Pana Prezydenta RP, 
Naczelnego Wodza Marszałka Śmigłego 
Rydza i armii. Orkiestra odegrała hymn 
narodowy. 

Dłuższy referat historyczny, omawiają- 
cy genezę i dzieje Pierwszego Korpusu 
na fle walk o niepodległość Polski, wy- 
głosił prof. USB dr Mienieki, b. żołnierz 
I Korpusu. ||| 

"Na drugą część akademii złożyły się 
recytacje, śpiewy i występy artystów 
Teatru Miejskiego i „Lułni”. 

Rekorfowa cena złota 
LONDYN, (Pat). Złoto osiągnęło 

w sobotę nienotowaną nigdy jeszcze 
cenę 150 szylingów za uncję. 

Później została ona przekroczona 
w tranzakcjach nieoficjalnych, w to 
ku których płacono 150 szylingów i 4 
pensy za uncję, 

Główną przyczyną tego olbrzymie- 
go wzrostu ceny złota był stały spa- 
dek kursu funta w stosunku do do- 
lara. 

Pryszczyca na Łotwie 
DYNEBURG, (PAT). W okolicy Iłłuk- 

szły zanotowano kilkanaście wypadków 

pryszczycy, Władze administracyjne za- 

rządziły daleko idące środki izolacyjne 

celem zlokalizowania epidemii. 

Miasto i pół powiatu całkowicie jest 

obecnie izolowane od reszty państwa. 

Kordon policji z miejscowości zaatakowa- 

nych przez pryszczycę nie wypuszcza na- 

wet poczty. 

  

„Operacje  — owszem. Wypłaty ? — Nie! 
Burzbwe zebrania wierzycieli banku Bunimowicza 

Wczoraj w obszernej sali „Pasaż” pizy 
zaułku Nikodemskim odbyło się zebranie 
wierzycieli banku Bunimowicza. 

Mimo, że zebranie fo zwołane zostało 
w pośpiechu, bez przygotowania, stawi- 

(o się 

KOŁO TYSIĄCA OSÓB. 
Byli fo właściciele drobnych wkładów. 

Skała wysokości ich wkładów waha się 
ой 50 do 1000 zł, rzadko kilku tysięcy zł. 
Była fo kaięgoria poszkodowanych, kió- | 
ra najdotkiiwiej, jak na razie, odczuła 
krach banku. 

Przebieg zebrania był bardzo 
BURZLIWY. 

Rezyoryczeni wierzyciele ciskali gro- 
my na zbankrufowaną placówkę, opowia- 
dali o swoim twardym losie i charaktery- 
zowali w prostych dosadnych słowach sy- 
łuację, w której się znaleźli, Wszyscy opo 
wadali się za fym, by stworzyć organiza- 
€ją, któraby wszczęła starania celem pizy-   

śpieszenia likwidacji banku i uratowania 
tego, co się da. Mówcy podkreślali, że 
należy utworzyć organ kontrolujący czyn- 

ności syndyków. 
W wyniku obrano 

KOMISIĘ Z 11 OSÓB 

w składzie 4 chrześcian I 7 żydów. 
Powzięto uchwałę, by komisja fa wy- 

łoniła delegację z 2 osób, któraby wzięła 
udział w zebraniu wielkich wierzycieli, 
które odbyło się wczoraj więczorem w lo 
kalu Zw. Kupców i Przemysł. Żydów przy 
ul. W. Pohulanka 5, w domu Bunimo- 
wicza. 

Zebranie to przeciągnęło się do póź- 
na w nocy. Na fym zebraniu wysuwano 
szereg wniosków, między innymi 
Q DOBROWOŁNY UKŁAD Z BANKIEM 

BUNIMOWICZA 
I wystąpienie do władz sądowych o oba- 
lenie upadłości. 

Co się tyczy afery dewizowej, toczy   

się w tej sprawie, jak donieśiłśmy [uż 
śledztwo, prowadzone przez sędzięgo 
śledczego | rejonu. 

Tymczasem w mieście oraz na łamach 
prasy, szczególnie zamiejscowej, ukazują 
się nieskontrolowane wiadomości, doty- 
czące zarówno banku, jak i afery, osnufe, 
jak można sądzić przeważnie na plotkach. 

Między innymi kolportowana jest wia- 
domość, iż aresztowany obecnie i przeby- 
wający w więzieniu dyrektor banku 
Kaszuk przed dwoma z górą laty 
WYSŁAŁ DO SZWAJCARII 200 TYSIĘCY 

FUNTÓW STERLINGÓW, 

Czy fek było istotnie, wykaże docho- 
dzenie. 

W ciągu dnia dzisiejszego odbywać 
się będzie dalsze badanie świadków. 

Na drzwiach banku wywieszono ob- 
wieszczenie, że bank dokonywuje wszel- 
kich operacyj... 

ZA "WYJĄTKIEM WYPŁAT. (c).   

Emil Wiśniewski 
Emżymier 

Naczelnik Służby Kolei Wąskotorowych D.0.K.P. Wilno 
dwukrotnie odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi 

zmarł w Wilnie w dnia 26 listopada 1938 r. w wieku lat 54. 

Nabożeństwo żałobne za spokój duszy Zmarłego i egze- 
kwie będą odprawione w kościele Serca Jezusowego w dn. 
28 b. m. o godz. 9-e', po czym 
cmentarz po-Bernardyński. 

Dyrekcį 

W rocznice zgonu 
pref. Rosego 

XI Posiedzenie Naukowe Wileń- 

skiego Towarzystwa Lekarskiego po- 

święcone pamięci prof. dra Maksy- 

miliana Rosego w pierwszą rocznicę 

śmierci, odbędzie się w środę, dnia 

30 bm. o godz. 20 w lokalu przy ul. 

Zamkowej 24. 

Na porządku dziennym: 1) prof. 

dr K. Michejda — Słowo wstępne; 

2) dr. St. Witek — Wspomnienie po- 

śmiertne o profesorze Rose; 3) dr J. 

Rose — O pracy naukowej profesora 

M. Rose; 4) prof. dr W. Jakowieki 
i dr M, Sumorok — Pokaz; 5) dr J. 

Olszewski — O dalszych wynikach 

leczenia schizofrenii insuliną; 6) dr Z. 

Kanigowski — Zapalenie nagminne 

mózgu, na podstawie materiału kli- 

nicznego: 7) dr. J. Borysowiecz — Le- 

czenie parkinsonizmu tzw. sposobem 

bułgarskim. 

Nowinki radiowe 

Rozwiązanie Związku _: 'wie 800/0 ogólnej ilości mostów. 
"6 „Wyzwelenia Wilna 

Dzień wczorajszy przyniósł miłą nie- 
spodziankę Polakom i Litwinom, pragną- 

cym szczerze pojednania obu narodów. 
W Litwie rozwiązano Związek Wyzwole- 

nia Wilna, który w przeciągu 18 lat sze- 
rzył wśród Litwinów nienawiść do Polski. 

Taktowna i życzliwa dla Litwy takty- 
ka dyplomacji polskiej odniosła pełny 
sukces. 

Zastanówmy się teraz w jaki sposób 
dowiedzieliśmy się o tym. Nie trudno 
zgadnąć, Nawet najbardziej odległe od 
kolei ośrodki, dowiedziały się o tym w 
sobotę, dnia 26 bm. wieczorem, o g. 20 
m. 45 z dziennika radiowego. 

A zatem posiadanie aparatu radiowe- 
go daje możność natychmiastowego od- 
bierania wiadomości, wraz z całym świa- 
łem. Prawie jednocześnie lub nawet wcze 
śniej dowiedzieli się a tym radosnym wy- 
padku i Polacy kowieńscy z Radia Litew- 
skiego lub Polskiego. 

* Hasło nasze „bez radia jak bez 

rąk” (należałoby raczej powiedzieć „bez 
radia jak bez uszu”) jest ze wszechmiar 
słuszne. Trzeba pozyskiwać nowych radio- 
abonentów, trzeba pamiętać o wspólnym 
dążeniu radiosłuchaczy. 

Dojść do miliona i przekroczyć milion!   
Przedsiębiorc 

  

nastąpi eksportacja zwłok na 

a Okręgowa Kolei Państw. 
w Wlinie 

   Š. p. inž. Emil 
Wišniewski    
  

W dniu 26 bm. zmarł w Wilnie ś.p. 
Emil Wiśniewski, inżynier, Naczelnik Służe 
by Kolei Wąskotorowych Dyrekcji Okrę- 
gowej Kolei Państwowych w Wilnie. 

Ś.p. inż. Emil Wiśniewski, po ukoń- | 
czeniu politechniki w Kijowie, jako wy= 
bitny fachowiec mostowy wsłąpił na ko:e- 
je rosyjskie. Po powrocie do kraju, od 
samego prawie początku istnienia Dyrek- 
cji Okręgowej KP w Wilnie, obejmuje je- 
den z najpoważniejszych działów — Mo- 
stowy, poświęcając prawie cały swój ży= 
woł dziełu odbudowy i budowy, prze< 
chodząc wszystkie szczeble służbowe w 
tym zakresie. 

W: zmarłym traci Dyrekcja KP i całe 
Kolejnictwo Polskie wybitnego fachowca 
z zakresu budowy mostów, który zasłużył 
się szczególnie w odbudowie i budowie 
tych obiektów na obszarze DOKP Wilno; 
gdzie zniszczenia po wojnie świato* 
wej i polsko-bolszewickiej wynosiły pra= 

Poza swą gorliwą pracą zawodową 
4. p. Emil Wiśniewski wiele się poświęcał 
pracy społecznej w zarządach Rodziny, 
Kolejowej, Kolejowego Kola Szybowco- 
wego, plasłując m. in. wysokie stanowisko, 
społeczne wiceprezesa Okręgu Wileńskie 
go Kolejowego Przysposobienia Wojsko* 
wego, gdzie szczególnie był pożytecz* 
nym przy szkoleniu kadr kolejarzy w dzie- 
dzinie szybkiej naprawy i budowy mos 
tów. Również dzięki Jego wyłącznym sta 
raniom i zabiegom zostało zbudowane 
i uruchomione schronisko KPW w Tro* 
kach, ciesząc się wielką popularnością 
wśród szerokich mas kolejarskich z całej 
Polski. 

, Zmarły dwukrotnie był odznaczony 
złotym krzyżem zasługi. Po raz pierwszy 
— za zasługi w służbie kolejowej i po 
raz drugi — za zasługi na połu pracy 
społecznej. 

Cześć Jego Pamięci! 

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny =» Ceny przystępna 
Telefony w pokojach 

E ETEERT 

  

  

a budowlany 
n.e jest odpowiedzialny za wypadek 

który wydarzył się na budowie w czesie 
jego nieobscności 

Sąd Apelacyjny w Wilnie ogłosił one- | 
gdaj wyrok, mający zasadnicze znaczenie. | 
Rozpatrywana była sprawa przedsiębiarcy 
budowlanego z Poznania, Stefana lureka, 
który w swoim czasie prowadził w Wil- 
nie budowę gmachu wojskowego. 

Pewnego dnia . z powodu załamania 
się rusztowań spadła na ziemię i doznała 
ciężkich obrażeń: robotnica Buikiewiczo- 
wa, Butkiewiczową przewieziono do szpi- 
tala, gdzie zmarła. 

Wszczęto dochodzenie przeciwko Iu- 
tekowi. Sąd Okręgowy w Wilnie skazał 

go na 1 rok więzienia. 
Sąd Apelacyjny stanął na odmiennym 

stanowisku i Jureka uniewinnił. Sąd wy- 
szedł z założenia, że przedsiębiorca bu* 
dowłany jest odpowiedzialny za nieszczę- 
śliwy wypadek wówczas, gdy ma on miej- 
sce podczas spełniania funkcyj kierowni- 
czych przez samego przedsiębiorcę. 
tym wypadku oskarżonego nie było 
w Wilnie, zaś jako jego zastępca urrę” 
dował technik budowlany. 

Czy obecnie wyfoczona zostanie spra 

wa przeciwko fechnikowi? tel 

Ofiara nielegalnego zabiegu 
Władze śledcze prowadzą nieubłaga- 

ną walkę z pokąinymi akuszerkami, trud- ; 
niącymi się dokonywaniem sody 
operacyj. ile to już odbyło się na ten te- 
maś procesów! lluż niepowołanych „chi- 
rurgów” odsiaduje kary więzienia! A jed- 
nak praktyki nie ustają. 

Wczoraj kronika policyjna zanotowa- 

ła jeszcze jeden tego rodzaju wypadek 
W szpiłału żydowskim zmarła wskutek 28 
każenia krwi, spowodowanego nielega 
nym zabiegiem chirurgicznym, ok. 20-16“ 

| nia Kazimiera Zajnówna ze wsi Рир! 
gminy rudziskiej. 

Policja wszczęła energiczne do“! 
dzenie celem wykrycia winowajcy. 

ho” 

е 
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„ Myczną i potrzebny sprzęt, lecz rów- 

З 

„Jeżdżąc stosunkowo często za gra- 
Nnicę miałem możność osobiście prze- 
śonąć się o wpływach ruchu i całego 
życią robotniczego na dziedzinę życia 

towania fizycznego, czy też spor 
u, 

‚ Zagranicą stosunki te są dawno 
Już unormowane i ujęte w silne ujed 
nostajnione ramy, a rola warstw pra 
tujących fizycznie w sporcie jest czę 
sto decydująca. 
_ U nas w sporcie pod tym wzglę- 
dem zaczynamy dopiero pierwsze sta 
Wiač kroki i rzecz dziwna, że mówiąc 
U nas o sporcie robotniczym  czło- 
wiek ma szereg poważnych zastrze- 
Żeń, bo to najrozmaitsze związki, 
grupowania, bloki polityczne itp. 

„ A sport tych rzeczy nie lubi. Sport 
Nie znosi kulis „które roją się od za- 
Wiści i dziwnej jakiejś atmosfery, 
którą czasami ze Świata pracy prze- 

dostaje się do środowiska innego, 
Mając nie zawsze dodatni wpływ. 

Zagranicą nie do pomyślenia by- 
łoby, żeby przy większej jakiejś fab- 
Tyce nie było klubu sportowego wy- 
Posażonego nie tylko w salę gimna 

eż w luksusowo urządzone boisko, 
A nawet i pływalnie. 

, Robotnik ze swymi 8 godzinami 
Ciężkiej pracy potrzebuje mieć roz- 
lywkę. Myli się ten, kto twierdzi, że 
takiemu zmęczonemu człowiekowi 
tóry szczepie kamienie, względnie 

daduje do wagonetek węgiel, najgo- 
dziwszą rozrywką i odpoczynkiem 

będzie pójście do kina, czy poprostu 
do jakiegoś innego mniej czy więcej 
kulturalnego przedsiębiorstwa. 

Otóż życie wykazuje, że najlep- | 
Szym odpoczynkiem jest sport: W | 
Cząsie gimmastyki czy gry w piłkę 
Tobotnik nie tylko wyprostuje swój 
kark, lecz odpocznie również psychi- 
Cznie i że tak powiem. odrestauruje 

Swój stan nerwowy. Z sali gimna- 
stycznej, czy ze stadionu zejdzie czło 
Wiek młodszy, weselszy, mający sze- 
reg nowych pragnień, z chęcią pra- 
1 w sali zostały jego smutki, 
ca o” zniechęcenie i to wszystko, 
pes 1€ mieści w jednym słowie — 

ży. zm — dodajmy — pesymizm 
zyciowy, 

Ten pesymizm życia zagranicą 
Zwalczany jest różnymi środkami, 
Między innymi również i sportem. 

Nie ma fabryki, która nie korzy- 

stałaby ze sportu, z tego niewyczer- 
Panego źródła radości, energii i no- 
Wych, jakichś młodzieńczych bodź- 
ców do pracy. 

, Zagranicą zachęca się do sportu 
Nie tylko w godzinach  pozabiuro- 
Wych. Tam lekcje gimnastyki, czy 
trening piłkarski odbywa się niemal 

zień w czasie przerwy. Gong wzy- 
Wą pracowników do odpoczynku, a 
ówcząs zamiast rozwalić się leniwie 

Pod płotem i wsadzić nos w gliniany 

8arnek pełen kapusty, czy gotowa- 
Nych buraków, robotnik zagraniczny   idzie pod prysznic, zrzuca zakurzone 

- Komisja kwaterunkowo - aprowizacyjna 
w Zakopanem 

W związku z powierzeniem PZN or- 
Sanizącji zawodów FIS w dn. od 7 do 20 
ulego 1939 r. w Zakopanem i koniecz- 

nością uregulowania stosunków kwaterun 

„owych na tym terenie, wojewoda kra- 
śowski dr Józef Tymiński na zasadzie 
SH. 108 usł. 2 rozporządzenia Pana Pre- 
žydenta RP z dnia 19 stycznia 1928 r. 

© organizacji i zakresie władz admin. 
Ogólnej (Dz. Urz. RP Nr 11, poz, 86) wy- 

= nasłępujące rozporządzenie, zamiesz 

zona w krakowskim dzienniku wojewódz 
im Nr 28 z dh. 22 listopada br. 

A 1) Dia skoncentrowania spraw związa- 
Ych z zawodami FIS a w szczególności 

Przygotowania i przeprowadzenia akcji za 
Walerowania i zaaprowizowania uczest- 

ików zjazdu FIS w Zakopanem — powo 
pos do žycia z siedzibą w Zakopanem 
Pecjalną komisję kwaterunkowo-aprowi- 
= ‚ 
…_СУШч z delegowanym przeze mnie ko- 

i : : 
sarzem jako przewodniczącym — па 

czele, 

5 W wykonaniu powyższych zadań 
S zysługiwać będą powyższej komisji 
„Prawnienia: a) ujęcie w ewidencji kwa- 

: " we wszysikich hotelach, pensjonatach, 
Siazdach į schroniskach w Zakopanem, 

у Sšcieliskų, Jaszczurówce i Podoninie i na 
Ee na ich właścicieli obowiązku za- 
czę wowania do dyspozycji komisji na 

35 zawodów połowy ujętych w ewi- 
encję kwater i pomieszczeń, b) należ- 

  
  

Kurjer Sportowy 

- Pracownicy fizyczni a sport 
W klubach robotniczych 

ubranie i już jako inny człowiek wy- 
biega na boisko. 

Rozmawiałem z robotnikami, po- 
dziwiałem ich sprawność i przyszed- 
łem do przekonania, że u nas w Pol 
sce stanowczo za mało zwraca się 
uwagi na życie pracowników fizycz- 
nych. 

Warunkom zagranicznym pod nie- 
którymi względami odpowiadają nie- 
liczne fabryki w Polsce. Zwiedzałem 
w swoim czasie wielką fabrykę opon 
samochodowych i rowerowych „Sto- 
mil*, byłem na Śląsku, a wszędzie 
myślałem o naszym Wilnie. 

Wilno nie jest miastem fabrycz- 
nym, raczej uczącej się młodzieży, 
wojska i ośrodkiem rolniczych tran- 
zakcyj. 

Mimo wszystko są u nas wielkie 
fabryki i skupiska ludzi pracujących 
fizycznie przy wspólnym warsztacie. 

Przede wszystkim wymienić trzeba 
Elektrit, który daje chleb setkom lu- 
dzi, które żyją z pracy: ojców, matek, 
mężów i synów — pracujących właś- 
nie w Elektricie. 

Przy fabryce aparatów radiowych 

powstał przed kilku laty klub spor- 
towy. Od początku istnienia tej no-   wej placówki sportowej byłem i je- 

stem gorącym entuzjastą tego klubu 

sportowego. 

Mnie jako sportowcowi obojętne 

są przekonania i względy narodowo- 

ściowe. Dla mnie sportsmen jest 

przede wszystkim człowiekiem, który 

potrzebuje jeść, spać, zarabiać i żyć 

słońcem, powietrzem, wodą . 

Fabryka subsydiuje Robotniczy 

Klub Sportowy Elektrit. Utrzymanie 

klubu kosztuje sporo, bo to i składki 

najrozmaitsze i zakup sprzętu spor 

towego, a sprowadzanie drużyn za- 

miejscowych niemal za każdym ra- 

zem pociąga za sobą deficyt kasowy. 
Fabryka pokrywa wydatki, bo fa- 

bryka, jak wiele zresztą innych fab. 

ryk na Śląsku, w Łodzi, czy zagra- 
nicą zdaje sobie doskonale sprawę 
z tego, że stokroć lepiej będzie jeżeli   
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pracownik zajmie się sportem, niż 
popieraniem Monopolu Spirytus., a 
sport nie uznaje wódki, sport stara 
się zwalczać nałogi, bo wódka — to 
zguba ludzkości. 

A są ludzie, którym jest niemiłe, 
że sport robotniczy w Wilnie zaczy- 
na powoli wkraczać na właściwe 
tory. 

W dużej mierze jest to zasługą Ośrod 
ka WF, który prowadzi wytężoną ak 
cję zmierzającą do usportowienia fab 

ryk przez organizowanie kursów, 0- 
bozów itp. 

Mówi się, że klub reklamuje fab- 
rykę, a gdyby nawet tak było, to są- 
dzę, że nie wielki to grzech skoro 
fabryka może poszczycić się, że ma 
w gronie swych pracowników zdul- 
nych sportowców. 

A z tymi sportowcami bywa nie- 
raz bardzo różnie. Wiadomą jest rze- 
czą, że wielu sportowców ma przez 
swoją lekkomyślność złamane życ'e. 

Sportowcami trzeba opiekować się. 
Trzeba im, chcąc ich widzieć na are- 
nie sportowej, zapewnić byt — po- 
prostu dać posady — a fabryka ma 
właśnie możliwości zatrudnienia mło 
dych: i silnych ludzi. Fabryka jest 

instytucją, która dba o swego pracow 
nika, to też jeżeli przywdziewa on ko 
szulkę z emblematami klubu fabrycz 

nego to nie można odrazu krzyczeć 
że fabryka przez występ sportowca 
zwiększa interesy. 

Przez to, że „Stomil*, czy „Elektrit* 
względnie .„Skoda* mają drużyny 
sportowe, to nie sprzedały one- ani 
o jedną oponę więcej. ani o jeden 
samochód, czy radioodbiornik. Nato- 
miast z chwiłą gdy nasz polski robot- 
nik będzie siłny fizycznie i psvehicz- 
nie, rzecz oczywista, że wydajność 
jego pracy będzie znacznie większa 

od stojącego obok pracownika nie 
mającego nic współnego z wychowa- 
niem fizycznym, a noszącego w swym 

organizmie zarodki gruźlicy. 

J. Nieciecki.   

Lwów — Kraków 5:1 
a 

Piłkarze Lwowa zdsbyfi puchar 
Pana Prezydenta R. P. 

Rozegrany wczoraj, na. zakończe- 

nie sezonu, mecz piłkarski o puchar 

Pana Prezydenta R. P. między Lwo- 

wem a Krakowem zakończył się wiel- 

ką sensacją sportową. 

Ten od wielu lat ciągnący się po- 

jedynek dwóch „piłkarskich miast" 

W. E: V.— 
Pierwszy w tym sezonie powažniejszy 

mecz hokejowy rozegrany w Kałowicach 
między dobrze znaną w Polsce drużyną 
z Wiednia WEV, a reprezentacją Śląska 
zakończył się po niemal równorzędnej 

Polski zakończył się tym razem wspa 

riałym zwycięstwem Lwowa 5:1. 

Mecz był b. ciekawy i żywy. Re- 

prezenateja Lwowa grająca na włas- 

nym boisku wykazała znacznie lep- 

szą formę. Bramki dla Lwowa strze- 

lili. Majowski 3 i Walicki 2, a dla 
Krakowa — Pazurek. 

Śląsk 5:4 
' grze nieznacznym zwycięstwem wiedeń- 

czyków 5:4. 
i Mecz w Katowicach obudził znaczna 
. zaciekawienie. Polacy grali ambitnie, lecz 
| wykazali brak dostatecznego treningu. 

W.K.5. Śmiały dobrze gra w piłkę siatkową 
W dalszym ciągu rozgrywek piłki 

siatkowej o mistrzostwo Wilna uzyskano, 
szereg ciekawych wyników: 

Ognisko — AZS 2:0, 

WKS — Zw. Rezerw. 2:1, 
Ognisko — Zw. Rezerw. 2:1, 

AZS — ŻAKS 2:0, 
AZS — HKS 2:0, 
HKS — ŻAKS 2:0, 
AZS — Zw. Rezerw. 2:0, 

Ognisko — ŻAKS 2:0, 
WIKS — ŻAKS 2:0. 

W punktacji ogólnej sytuacja przedsta 
wia się nasiępująco: 

1) WKS Śmigły — 6 pkt., 
2) Ognisko — 5 pkt., 
3) Zw. Rezerw. — 3 pkt, 
4) AZS — 3 pkt., 
5) HKS — 1 pkt., 
6) ŻAKS — O pkt. 
Stosunkowo słabo gra AZS, któy jest 

mimo wszystko mistrzem Polski w siatków 
ce. Niepowodzenia AZS tłumaczyć trzeba 
brakiem kilku czołowych graczy, którzy 
odbywają obecnie powinność wojskową, 

lzba Skarbowa w Wilnie na II! miejscu 
Odbyły się korespondencyjne zawody 

strzeleckie o nagrodę przechodnią wice- 
premiera E. Kwiatkowskiego z udziałem 
reprezentacji poszczególnych Izb Skarbo- 

wych. 

Zespołowo pierwsze miejsce zdobyli 

skarbowcy z Katowic. Natomiast urzędni- 
cy Wileńskiej Izby Skarbowej zajęli trze- 

ASS TTT ESĖ 

Poznań — Berlin w boksie 
Międzymiastowy mecz bokserski o cha 

rakłerze międzynarodowym pomiędzy re- 

prezenłacjami Poznania i Berlina odbę- 

dzie się 5 stycznia 1939 r. 

Mecz rozegrany zostanie w Poznaniu. 

  

Czy R. K. S. znajdzie się 
w finałach drużynowych mistrzostw 

Bokserzy RKS Elektrit niespodziewa | 
nie wygrali z faworytem IKP. Łódź w sło- į 
sunku 9:7. Szczęście dopisywało gospo- 

darzom, gdyż nie startował w wadze piór 
kowej Spodenkiewicz, a poza tym ło- 
dzianie źle zestawili skład drużyny. Pie- 
trzak, który bazwzględnie zdobyłby 2 
punkty w wadze półciężkiej, startował w 
kałegorii ciężkiej remisując z  Blumem. 
Niemniej jednak należy stwierdzić, że wil 
nianie, dzięki trenerowi p. Motorskiemu, 

byli dobrze przygotowani pod względem 
kondycji i ożywieni duchem zwycięstwa. 

Obecnie RKS Elektrit staje przed po- 
wažnym zadaniem, rozegrania meczu z 

ności ustalone przez komisję za zarezer- 

wowane kwałery i pomieszczenia mogą 

przewyższać obowiązującą tarytę najwy- 

żej o 100/9, c) kwatery i pomieszczenia 

zajęte przez komisję, a nie wynajęte 

i niezadatkowane do 20 stycznia 1939 r. 
przez osoby, przez komisję wskazane, 

mogą być zadysponowane przez zarząd 
odnośnego pensjonatu, hotelu względnie 

zajazdu. 

3) W zakresie spraw aprowizacyjnych 

przysługiwać będzie komisji uprawnienie 

do normowania z urzędu wysokości cen- 

ników potraw i napojów w restauracjach, 

hotelach, pensjonatach, zajazdach i schro 
niskach w miejscowościach wymienionych 

w art. 2 (lit. a). 

4) Komisji przysługiwać będzie prawo 

uregulowania na czas zawodów wynagro- 

dzenia za usługi dorożkarzy, posłań- 

ców itp. 

5) Nie stosujący się do niniejszego 

rozporządzenia i wydanych na jego za- 

sadzie zarządzeń karani będą po myśli 

аЙ. 111 powołanego na wstępie rozpo- 

rządzenia Prezydenta RP przez właściwą 

powiatową władzę admin. ogólnej pierw 

szej instancji — grzywną po 500 zł lub 

karą aresztu do dni 14, albo obu karami 

tymi łącznie, 

6) Rozporządzenie niniejsze wchodzi   w życie z dniem ogłoszenia, 

KS Goplania w dniu 4 grudnia w Inowroc 
ławiu. Drużyna KS Goplania dysponuje 
licznymi rezerwami, a cechuje ją niesły- 
chanie wyrównany poziom. 

W wadze musżej walczy Łada I, naj- 

lepsza mucha Pomorza. Zawodnik o du- 

žej rutynie ringowej i zaawansowanej 
technice. W bieżącym sezonie między in 

nymi wygrał z Iwańskim, nad którym zwy- 

cięstwo odniósł Lendzin w roku ubiegłym. 
W wadze koguciej Łada Il jest bodaj- 

że najsilniejszych punkiem drużyny. Os 

łatnio w ramach meczu Pomorze — Ryga 

zremisował z Trussisem, zwycięzcą Ja- 
nowczyka. 

W wadze piórkowej mogą walczyć Ro 
gowski lub Dudziak. Pierwszy to zawod- 

nik niesłychanie bojowy, technicznie bez 
zarzułu, kiłkakrotny reprezentant Pomo- 
rza. Drugi jest starym rutyniarzem, obda- 

rzonym nieprzeciętnym ciosem. 

W obecnych mistrzostwach znokauło- 
wał lgielskiego z Gryfu (Toruńskiego), 
który zremisował z Kuleszą. 

W wadze lekkiej Marcysiak jest lepszy 
od Niemczyka, choć nie reprezentuje ja- 
kiejś nadzwyczajnej klasy. 

W wadze półśredniej Goplania ma 
do dyspozycji Pierarda i Radomskiego. 
Radomski dawniej HCP niegdyś doskona- 

ły zawodnik, reprezentant Poznania, dziś 

nie posiada dawnej formy. Lelewski z Gry 
fu znokautował go w | rundzie. Pierard 
ustępuję mu pod względem rutyny, ale 
przewyższa bojowością. 

W wadze średniej Lewandowski też 
ma za sobą kulminacyjny punkt rozwoju   łym niemniej dzięki rutynie potrafi zasza- 

Polski w boksie? 
chować niejednego młodzika. Słabym je 
go punktem jest mała odporność na cio- 
sy. W tejże kategorii Goplania może wy- 
sławić Sobeckiego. 

W wadze półciężkiej Zieliński nie 
wiele ustępuje Karolakowi (z Floty). Ce- 
chuje go wysoka technika oraz znajo- 
mość wielu sztuczek ringowych. 

W wadze ciężkiej Lesniak reprezento- 
wał Polskę na meczu z Łotwą w kategorii 
półciężkiej i wygrał z Zultersem. Odzna- 
cza się wielką szybkością i bojowością. 

W rezultacie tego przeglądu sił nie- 
przyjacielskich szanse na zwycięstwo po- 
siadają Lendzin, Kulesza i Unton. Blum 
musi zdobyć się na większą agresywność, 
a wówczas dzięki 10—15 kg przewagi 
może uzyskać sukces, Malinowski i Łuk- 
min mogą zrobić miłą niespodziankę. Naj 
gorzej wyglądają szanse Polakowa i Bo- 
rysa. Być może, że w wadze półśredniej 
będzie walczył nowy nabytek Elektritu, 
Berg — wicemistrz Polski w wadze lek- 
kiej. Według mego zdania trener Elektri- 
tu ma piękne pole do popisu w pracy 
nad Borysem. Przy wpojeniu temu zawod 
nikowi pewnych wiadomości technicznych 
usuniętoby lukę w kategorii półśrednich. 

W wadze półciężkiej Elektrit winien 
postarać się o nowego zawodnika, gdyż 
ani Polakow ani Poliksza postępów już 
nie zrobią. 

W Inowrocławiu może Elektrit wygrać, 
jeżeli zawodnicy dadzą z siebie wszystko, 
niemniej jednak większe szanse ma zwy- 
cięstwo posiadają gospodarze. 

A. Ćwikliński. 

Warszawa — Monachium 8:8 
Międzynarodowy mecz bokserski | 

Warszawa — Monachium zakończył 

się wynikiem remisowym 8:8. 

Punkty dla reprezentacji Warsza- 

wy zdobyli: Rothole, Czoriek, Wož- 

niakiewicz i Kolezyūski. 

Przegrana Sobkowiaka nieco nas 

smuci. Doroba w wadze ciężkiej prze 

grał w pierwszej rundzie przez k O: 

Reprezentacja Monachium odpo- 

wiadała reprezentacji Bawarii. Uzy- 
skany więc remis uważany być może 

za wynik szczęśliwy. 

Polonia — Garbarnia 3:1 
Rozegrany wczoraj w Warszawie ło- | drużynami Polonii i Garbarni zakończył 

warzyski mecz piłkarski między ligowymi | się zwycięstwem Polonii 3:1. 

cie miejsce. Poziom zawodów był stosun- 
kowo wysoki i wyrównany. Е 

Trzeba wiedzieė, že obecny preze: 
Wil. Izby Skarbowej p. Gajewski jest wiel 
kim zwolennikiem sporłu strzeleckiego, a 
więc przypuszczać należy, że dołoży on 
wszelkich starań żeby sekcję strzelecką 
w Wil. Izbie Skarbowej dobrze postawić 
i fak pokierować fachowo pracą, żeby w 
roku przyszłym nagroda przechodnia ofid 
rowana przez wicepremiera E. Kwiatkow= 
skiego stała się własnością skarbowców 
wileńskich. 

Echa meczu 
I. K. P. — Elektrit 
Weryfikacjami rozegranych meczów 

o drużynowe mistrzostwo Polski zajmie 

się Wydział Sportowy PZB na swym naj- 

bliższym posiedzeniu, które odbędzie się 

prawdopodobnie dziś. Zgodnie z wyni- 

kami ringowymi zweryfikowane zostaną 

mecze: HPC—IKP (Świętochłowice). LWS 

— Wisła i Elektrit — IKP (Łódź). 

Mecz Lechia — Okęcie zostanie praw 

dopodobnie unieważniony i rozegrany 

ponownie we Lwowie, 

Co do wyniku spotkania Elektri/—IKP, 

ło gdyby kierownictwo drużyny łódzkiej 

było wniosło protest, odnośnie do prze- 

biegu walki Lendzin — Szwed, którą 

przerwano na 3 i pół minuty z powodu 

zepsucia się światła, protest ten, jak za- 

sięgnęliśmy informacyj w PZB _ miałby 

szanse przejścia, gdyż przepisy dozwa- 

lają na maksymalną przerwę jednominu- 

tową w czasie walki, która w przytoczo- 

nym przypadku trwała około 4 minut. 

Wówczas mecz zostałby zweryfikowany 

7:7, tj. bez wagi muszej, która musiałaby 

być powtórzona. 

Protest jak wiemy nie wpłynął. 

Protest mógł być zgłoszony przez 

IKP w terminie 20 minut bezpośrednia 

po meczu. 

Wiel: i pałac sportu 
powstanie w Rzymie 

Sekretarz partii faszystowskiej zatwiers 

dził ostatecznie projekt budowy wielkiego 

pałacu Sportu, który zbudowany zostanie 

w sportowej dzielnicy Rzymu, u stóp paw 

górków Partioli. 

Nowy termin meczu 
Poznań—Warszawa 

Projektowany na dzień 4 grudnia br. 
międzymiastowy mecz bokserski Wźrsza- 

wa—Poznan, zosłał odwołany i odbędzie 
się prawdopodobnie 29 stycznia lub 5 lu= 
tego. Ё 

Mistrz olimpijski i świata — 
kierawnikiem szkolenia 
łyżwiarzy niemieckich 

Mistrz olimpijski i mistrz świata w jeż- 

dzie figurowej na lodzie, Karol Schifer, 

kierować będzie w ciągu grudnia rb. spec 

jalnym szkoleniem młodych łyżwiarzy 

niemieckich. Kurs odbędzie się w Dorte 

mundzie. =  
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Jak będzie wyglądać 

przyszła komunikacja autobusowa 

Jak już donosiliśmy, wileńskie 
władze municypalne postanowiły pro 
waądzić komunikację autobusową we 
własnym zakresie. Akt przejęcia na- 
stąpić ma 1 stycznia 1940 r. Już 
obecnie jednak Magistrat czyni przy- 
gotowania do zorganizowania w Wil- 
nie komunikacji. 

Przede wszystkim komunikacja 
autobusowa prowadzona przez mia- 
sto będzie w znacznie większym stop 
niu uwzględniać tzw. czynnik spo- 

„łeczny, niż to ma miejsce obecnie. 
Wyrazi się to w niższej taryfie i ob- 
sługiwaniu przedmieść, które prze- 
ważnie stanowią linie deficytowe. 

Miasto decydując się na przejęcie 
komunikacji dokładnie uświadamia 
sobie, że jest to, przynajmniej na 
pierwszych kilka lat, interes deficy- 
towy. 

Jeżeli chodzi o 
obecny stan rzeczy, 

to przedstawia się on następująco: 

Komunikacja miejska posługuje 
się 33 autobusami marki Saurera z 
silnikami 4 cylindr. Diesel na olej ga- 
zowy. Długość autobusu — 7 mtr, 
waga — 4.720 kg, miejsc 20 do sie- 
dzenia i 4 do stania. Średni przebieg 
autobusu ok. 50.000 km rocznie. Au- 
tobusy są w ruchu od 1 stycznia 1932 
roku, czyli prawie 7 lat. Przebieg 
ogólny każdego autobusu przez ten 
czas wynosi już prawdopodobnie po- 
nąd 300.000 km. Stan techniczny jest 
już niezadawalający. Wskutek niena 
leżytej obsługi w niektórych okresach 
przedsiębiorstwa, przestarzałej kon- 
strukcji silników, należących do pier 
wszych silników tego rodzaju, stan 
autobusów jest już taki, że dalsze ich 
kursowanie może wkrótce 

zagrażać bezpieczeństwu 
publicznemu. 

Również wskutek znacznego zuży- 

   

„ia silników „dymią* one coraz wię- 
„tej. W tej sytuacji sprawa wymiany 
„autobusów. staje się kwestią coraz 
bardziej naglącą. 

Rozważając sprawę wyboru typu 
sutobusów oraz ilości potrzebnych 
maszyn przyjęto pod uwagę, że 

należy zwiększyć zarówno ilość 

kursujących maszyn, 
jak i ich nośność. Za zwiększeniem 
nośności przemawiają argumenty eko 
„nomiczne, ponieważ przewóz osoby 
„kalkuluje się tym taniej, im wiekszą 
jednostką odbywa się przewóz. Z po- 
wyższych względów rzeczoznawcy 
stanęli na stanowisku, że autobusy 
miejskie w Wilnie muszą mieć noś- 
ność nie mniejszą, niż 30 pasażerów, 
a nawet pożądana jest nośność do 40 
osób. Użycie autobusów większych 
ponad 40 osób może napotkać na 

CASINO Ostatnie dni. 
Najmilsza dziewczynka na świecie 

SHIRLEY TEMPLE 
swoim przebojowym filmie 9% SŁ© WICZE 
w najlepszym i najnowszym 

  

trudności wobec istnienia wąskich i 
krętych odcinków ulic. 

Ponieważ w produkcji, względnie 
montażu krajowym, warunkom tym 
odpowiadają autobus marki amery- 
kańskiej Chevrolet, montowany przez 
fabrykę „Lilpop, Ran i Loevenstejn* 
w Warszawie z silnikiem benzyno- 
wym oraz autobus na podwoziu mar- 
ki niemieckiej Henschel, przyję- 
ty do montażu przez „Wspólnotę In- 
teresów** na Górnym Śląsku, z silni- 
kiem Diesel na olej gazowy, ułożono 
preliminarze budżetowe dla dwóch 
tych typów. 

Po szczegółowo przeprowadzonej 

KRONIKA 
mo 

Listopad 

28 
P..medziatel 

imutkaciikzeako ы 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii USB 
w Wilnie z dn. 27.Х1. 1938 r. 

Ciśnienie 768 
Temperatura średnia -- 3 
Temperatura najwyższa -|- 7 
Temperatura najniższa -- 2 
Opad — 
Wiatr: południowy 
Tendencja barom.: bez zmian 
Uwagi: pogodnie, wieczorem — ро- 

chmurno, mgła. 

kalkulacji obu typów maszyn, zatrzy 
mano się 
na typie wozów marki niemieckiej 

Henschel. 

Nie bez znaczenia jest fakt, że 
miasto zaciągnąć ma pożyczkę na ta- 
bór autobusowy z zamrożonych ka- 
pitałów w. Niemczech. 

O ile przewidywania okażą się re- 
alnymi, będzie możliwa amortyzacja 
taboru w ciągu lat 5, zwiększanie ta- 
boru o 2 autobusy rocznie oraz cał- 
kowite odnowienie taboru w ciągu 
lat 10. 

Takie są plany. Jak będzie w isto- 
cie — zobaczymy. (es) 

O godz. 10 w Auli Kolumnowej USB 
odbyła się akademia okolicznościowa. 
Akademię zagaił. prezes Sodalicji p. Gaj- 
dis. Z kolei przemówienia wygłosili człon 
kowie sodalicji p. Paprocka i p. Galewicz, 
streszczając dotychczasowy dorobek i kre 
śląc plany na przyszłość. 

Odczytano następnie pismo z życze- 

niami pomyślnej pracy, nadesłane przez 
J. M. Rektora USB ks. Wóycickiego. 

Ks. prof. dr Klepacz wygłosił referat 
pt. „Ideologiczna postawa wobec życia”. 

Uroczystość zakończono chóralną de- 
klamacją Ejsmonta litanii do Matki Bos- 
kiej oraz odśpiewaniem hymnu sodalicyj- 
nego. 

Dziś: -Manswetn 

Jutro: Saturnina M, 
  

Wschód słońca — g. 7 m. 15 

Zachód słońca — g. 2 m. 59       

RÓŻNE 

— Walka z potajemnym handlem. W 
ciągu dnia wczorajszego organa policyjne 
sporządziły 6 .protokułów -za uprawianie 
połajemnego handlu. į 

DYŽUR APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące 
apteki: Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodo- 
wicza (Ostrobramska 4); Augustowskiego 
(Mickiewicza 10); Narbuła (Św. Jańska 2); 
Zasładskiego (Nowogródzka- 89). 

Ponadło stale .dyżurują apteki: 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionowa 10) 
i Zajączkowskiego (Wiłoldowa 22). 

— Urodzaj na kina. Pisaliśmy wczoraj 
o powstaniu nowego kina „Muza” przy 

Paka | ul. Nowogródzkiej 8. Obecnie dowiadu- 
jemy się, że w grudniu ma otworzyć pod- 
woje jeszcze jedno kino pn. „Eden” w 
małej sali miejskiej przy ul. Końskiej. 

— „Instytut Germanistyki* — Zamkowa 
10. Nauka języka niemieckiego. Nowe grupy 
od 1 grudnia 1938 roku. 

PTSS TEST 

ó L E Artretyczne 
Reumatyczne 

podagryczne najwięcej dokuczają na zmia. 
nę pogody, w czasie zimna, słoty i niepogo- 
dy. Nieznośnymi wtedy stają się bóle w koś- 
ciach, powstają obrzmienia, a mięsnie przy 
„najmniejszym nawet nacisku stają się bo 
lesne. Chodzenie a nawet poruszanie się by- 
wa utrudnione. Cierpienia te powstają na 
skutek nagromadzenia się w ustroju kwasu 
moczowego i jeżeli nie będą racjonalnie 
zwalczane będą się zwiększać, aż wreszcie 
na stałe przykują do łóżka. 

W takich wypadkach stosuje się wew- 
nętrzny łek 

„UREMOSANS“ Gąseckiego 
który rozpuszczając kwas moczowy w orga- 
nizmie, wywołuje wydzielanie się takowego 
wraz z moczem i współdziała z ustrojem w 
walce jego z artretyzmem, reumatyzmem, 
podagrą, kamicą nerkową, złą przemianą ma 

terii itp. 

MIEJSKA. 

— Remont „cyrku”. Magistrat zamie- 
rza w najbliższym czasie doprowadzić do 
należytego porządku lokal, zajmowany 
przez miejski dom noclegowy przy ul. 
Połockiej 4. : 

AKADEMICKA 

— Akademicka Sodalicja Mariańska 
obchodziła wczoraj inaugurację roku %0- 
dalicyjnego. 

Uroczystość zapoczątkowało o g. 9 
rano nabożeństwo w kościele św. Jana, 
odprawione przez J. E. Ks. Arcybiskupa 
Metropolitę Jałbrzykowskiego. 

Film dla wszystkich 

66 Nadoroaram 
DODATKI 

  

Kino-Teatr Początek o godz. 4-ej. 
nowszych aparatach dżwiękowych 

MUZA Jeannette MACDONALD| 
i Nelson Eddy jako „„”F-Ł£ QYQOWŁOSAĄ< Nowogrodzka 8 2) „XX-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI* $ 

Prosimy na początki seansów punktualnie: 4- 6—8—10.15 

Dziś ostatni dzień. 

Deanna DURBIN 
Jako „„POBLOTEK*. Kolorowy nadprogram, 

  „UREMOSAN* — Gąseckiego do nabycia w 
aptekach. 

Film dła wszystkich 

PREMIERA 

Wkrótce „Strachy* 

Film dla wszystkich, Dziś na naszych naj-: 

E 
E 
a 

  

KINO 
Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 
Wiwulskiego 2 

    SsNiskoj GRA ŻYCIA* 
E W rolach głównych: Carole Lombard, Fred Mac Murray, Dorothy Lamour 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

  

- 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. 98—czynna od godz. 9.30—15.30 
Drukarnia: tel. 3-40. Redakcja rękopisów nie zwraca. 

ПГЛО а а, 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* Sp. z o, 0, 

„GDY KWITNĄ BZY“ 
Nadprogram: DODATKI. Pocz. seans. codz. o g. 4, w święta o 2 p.p 

TEATR I MUZYKI 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— „Subretka* w Teatrze Miejskim”! — 

Dziś, w poniedziałek 28 bm. o godz. 20 po- 

wtórzenie świetnej komedii Devala  „Sub- 

retka* w reżyserii Ziemowitą Karpińskiego 

Ceny popułarne, 

— Jutro, we wtorek 29.XI o godz. 18 
„Gałązka rozmarynu*. 

— „Sędzia z Zalamei* — najbliższą pre- 
mierą Teatru Miejskiego. Pierwszym styło- 
wym przedstawieniem w obecnym sezonie 
teatralnym będzie komedia Calderona de la 
Barca p. t. „Sędzia x Zalamei* w poetyckim 
przekładzie Edwarda Porębowicza i reżyse- 
rii dyr. Kielanowskiego. 

— Świetna pianistka Agi Jambor w Te- 
atrze na Pohulanee. Dnia 5 grudnia wystąpi 
z koncertem słynna pianistka światowej sła 
wy Agi Jambor, o której prasa europejska 

wyrażą się z dużym uznaniem, podkreślając 

wysoki artyzm gry, fenomenalną technikę 
i subtelny sposób interpretacji utworów. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA” 

— Dziś po cenach propagandowych uro- 
cza pełna poezji operetka Jarno „Krysia 
leśniczanka* z J: Kulczycką w roli tytuło- 
wej na czele całego zespołu artystycznego. 

— Jutro wraca na repertuar „Adrienne“ 

wspaniale wystawiona operetka Goetza. 
= „Ogniem i mieczem. Ww niedziełę 

przyszłą grane będzie po raz ostatni wido 
wisko w 8 obrazach „Ogniem i meczem*. 

Hotel EUROPEJSKI 
w WILNIE 

Pierwszorzędny — Ceny przystępne 
| Telefony w pokojach. Winda osobowa 
GZZKRZROKNKNY 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 28 listopada 1938 r. 

6.57. Pieśń poranna. 7.00 Dziennik po- 

ranny. 7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Audycja 

dla szkół. 8.10 Program na dzisiaj. 8.15 Mu- 

zyka poranna. 8.45 Powracamy do zdrowia 

— audycja w opr. dra M. Kołaczyńskiej. 

9.00 Przerwa. 11.00 Audycja dla szkół. 11.15 

Koncert Orkiestry Marynarki 

11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.038 Audycja 

południowa. 13.00 Audycja dla kupców i rze 

mieślników. 13.30 Melodia w śpiewie, w mu- 

zyce instrumentalnej — ludowa i artystycz- 

na, dawna i współczesna — audycja dla 

gimnazjów. 14.00 Przerwa. 15.00 Teatr Wy 

obraźni dla młodzieży: „Bartłomiej Nowo 

dworski założyciel najstarszego gimnazjum 

w Polsce", 15.30 Muzyka obiadowa. 16.00 
Dzienik popołudniowy. 16.08 Wiadomości 

gospodarcze. 16.20 Kronika naukowa. 16.35 

Utwory Wolfganga Amadeusza Mozarta w 

wyk. Orkiestry Rozgł. Wileńskiej. 17.20 Or- 

ganizacja walki z rakiem w Polsce—odczyt. 

17.35 W 20-lecie Marynarki Wojenne:, 18.00 

Wileńskie wiadomości sportowe. 18.05 Mi- 

łość w pieśni. 18.20 Z naszego kraju: Traby 
— murowane miasteczko — pogadanka. 
18.30 Audycja Legii Akademickiej 19.00 
Koncert rozrywkowy. 20.35 Audycje informa 

      

cyjne. 21.00 „Temperamenty* — powieść 
mówiona. 21.15 Wanda Landowska — kla- 
wesyn. 2140 Nowości literackie. 22.00 
Skrzynkę ogólną prowadzi Tadeusz Łopa- 
lewski. 22.10 Kwartety polskie. Konzer: ka 
meralny. 22.35 „Kwadrans speakera* w opr. 
Joanny Piekarskiej. 23.00 Ostatnie: wiado- 
mości i komunikaty. 23.05 Zakończenie pro- 
gramu. 

  

Monumentalny film. Największa atrakcja doby obecnej. 

ŻEBRAK (UE 
o Wersja dramatyczna filmu o Franciszku Villonie, królu żebraków. 

Gigantyczny film reżys. Franka Lloyda. 
Ronald Colman, Frances Dee, Henry Wilcovon. 

  

Kino BBARS | 

PIEKŁO SAHARY   
Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2ej. 

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, 

Przedstawicielstwa: Kleck, Nieśwież, Słonim, 
Stołpce, Szczuczyn, Wółożyn, Wilejka, Grod- 
no — 3 Maja 6, Suwałki — Emili Plater 44, 
Równe—3 Maja 13, Wołkowysk—Brzeska 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 

  

  

Druk. „Znicz*, Wilno, ul, Bisk, Bandurskiego 4, tel, 3-40 

  
    

Niezliczone tłumy statystów. — Nadprogram: Atrakcje i aktualia 

Dzis Najpiękniejsza para JeanNotte Macdonald i Nelson Eddy Chrześcijańskie kino _ Reprezentac. = = 66 a i i ilm pols) s papstiesyn lime SWIATOWID | mie" 9, FR UD # 
wg Stefana Żeromskiego. — Rekordowa ob:ada: Eichlerówna, Želichowska, Zacharewlcz Jaracz, Samborski, Stempowski, Cybulski, Znicz. 

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

Dziś premiera. Chluba kinematografii francuskiej. Arcydzieło 
na miarę „Bengali“. Film zrealizowany pod protektoratem 

przy pomccy francuskich wojsk kolonialych 
Reweiacyjna obsada: Albert Prejean, Pierre 
Renoir, J. L. Barault oraz Ketti Gallian 

Imponujące sceny walk na pustyni. Chorobliwa miłość Europejczyka do jednej białej ko- 
biety, rzuconej na pastwę namiętności garstki mężczyzn 3 

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimetr. przed tekstem 75 gr.,w tekście 60 gr., za tekstem 
30 gr, drobne 10 gr za wyraz, Najinniesze ogłoszenie drobne liczymy za 10 słów. Wyrazy 
tłustym drukiem liczymy podwójnie. Zastrzeżeń rniejsca 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 500%, Układ ogłoszeń w tekście 5-iamowy, za tekstem 10-iamowy 
Za treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane" redakcja nie odpowiada. Administracja zastrzega 
sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. Ogłosze* 

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

    

« 

tiocz, u E. Kotlarewskiego, Wileūska 14 

Redaktór odp. Zbigniew Cieślik 

Wojennej. |. 

  
  

— 

Poranienie przechodria 
Wczoraj w nocy na ul. W. Pohułank 

grupa osobników napadła na wracające'| 
go do domu 26-letniego  biuralistę 5 
Gołdłajna (ul. Pilsudskiego 26). Napas! 
nicy poranill go nožem. 

Onegdaj mniejwięcej w tym samyft 

miejscu, został Dobity przez_ nieznanych 
sprawców aplikant adwokacki Ucie' 
čhiowski. (cl. 

  

  
LEKARZE 

FTYYYYYYYYYYYYTYYYYTYYYYYTYVYYYYYYYYSYYYM 

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. 

DOKTOR 

Blumowicz 
choroby weneryczne, skėrne i meczopleiov? 
uł. Wielka 21, tel. .921. Przyjmuje .od.god* 

9—13 1 3—8. 

AAAAAAAAAMAAAAAA AAA AA 

AKUSZERKI 
ARUSZERKA | 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiec 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1 a—3% róg Uk 

3-gu Maja obok Sądu. 

` iAŁADŻAAĄA KASA ŁAŁAGBAŚŁ 

NOWOGRODZKIE 
ч 

SZCZUCZYN NOWOGRÓDZKI. Poszukt! 
je się dzierżawcy bufetu Klub. „Ognisko* W 

Szczuczynie. Warunki są do omówienia. Bu+ 

fet do wydzierżawienia zaraz. 

   Ё 
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Kupno i sprzedaž 
YYYYYYYYYYFY""vyv=v""-:"wywyyyYYYYTYVYTYYYY 

KUPIĘ PASIEKĘ PSZCZÓŁ. Oferty @0 
Administracji „Kurjera Wileńskiego" -pod 
„Pszczoły, 

  

KUPIĘ kilka uli z pszczołami. Oferty 
do Administracji „Kurjera Wileńskiego" pod 
„ Kupno”. 

  
 


