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Ks. Arcyb. Teodorowicz 
mie żyje 
LWÓW, (Pat). W niedzielę wie- 

€zorem zmarł we Lwowie po dłuższej 

chorobie arcybiskup obrządku  or- 

miańsko-katolickiego, Ks. Józef Teo- 
( 
в 

dorowicz. 

i Prezydent miasta wydał zarządze 

  

nie, że na wszystkich budynkach miej 
skich wywieszone być mają flagi ża- 
łobne. 

Lwowska rozgłośnia P. R. po ogło 
Szeniu wiadomości o zgonie księcia 
'Kościoła, dostosowała swój wczoraj 
Szy program do żałobnego nastroju, 
jaki ogarnął Lwów i Małopolskę 
"wschodnią. 

| ż * * * 

Zmarły urodził się dn. 24 VII 1864 <. w Ży 
daczowie na Pokuciu, jako potomek starej 
rodziny zasłużonych Ormian polskich. Gim 
hazjum ukończył w Stanisławowie w_-r. 1882 
1 wpisał się na wydz. prawa uniwersytetu w 
Czerniowcach. Po roku przeszedł na wydz 

teologiczny uniwersytetu lwowskiego i tu, 
dnia 2 stycznia 1887 r., otrzymał Święcenia 
kapłańskie. 

| 16 grudnia 1901 roku prokonizowany 
: Przez Papieża Leona XIII na arcybiskupa 

Iwowskiego obrządku ormiańskiego otrzy 
mał sakrę biskupią dnia 2 lutego 1902 r. 
W swej archikatedrze z rąk ks. kardynała Pu 

*Łyny. 

TS, p. arcybiskup Teodorowicz należał swe 
"Bo czasu do rady szkolnej krajowej galicyj- 
skiej, W r. 1902 uniwersytet lwowski nadał 
Mu godność doktora h. e. Św. teologii. Jako 
Arcybiskup 6. p. Zmarły zasiadał w sejmie 
Balicyjskim i w Izbie Panów w Wiedniu. 

W niezatartej pamięci wielkopolan pozo- 
Šlanie jego przybycie na pogrzeb ks. arcy- 
iskupa Stablewskiego w 1906 r. do Pozna- 

„ Mia. Był to czas najgorętszych walk o nau 
kę religii w polskim języku. Majestatyczna, 

A zarazem wysoce ujmująca postać tego księ 
cią kościoła, Polaka, wywarła głębokie wra 
Żenie, 

W Warszawie zaczął się pojawiać ks. ar 
<ybiskup Teodorowicz od roku 1905 jako 
-Tzadki gość z „zagranicy”. Działalność arcy- 

biskupa w owych czasach zaznaczyła się 
dwoma wypadkami: słynną interwencją w 

E. 1905, gdy nastąpiły wzburzenie umysłów 
W Polsce na skutek źle zrozumianej encykli 
ki Papieża Piusa X, i pamiętnymi wystąpie- 
niami w wiedeńskiej Izbie Panów w czasie 
Welkiej wojny. 

Kościołowi stara się zapewnić w Konsty- 
fnejj przodujące stanowisko. Zawsze jest 

  

Jednym z przewodniczących członków ko p 
Mitetów i zjazdów biskupów. 

„Barburka“ 
„ha Sląsku i w Zagle- 

biu Dąbrowskim 
Dzień wczorajszy minął w całym Za- 

Słębiu Węglowym pod znakiem święta 
Sórniczego, obchodzonego tradycyjnie co 
Iok w dniu św. Barbary, patronki gómi- 
ów, 

Uroczystości odbyły się w stolicy woj. 
śląskiego, w Katowicach, w najstarszym 
Polskim mieście górniczym *'v Tarnowskich 

: Stach, w Chorzowie, Rybniku oraz po 
SZ pierwszy na odzyskanych terenach Za- 

Olza, w Karwinie. 

A Szczególnie uroczysty przebieg miało 
ięto patronki górników w Tarnowskich 
Śrach, 

3.3 rozystość rozpoczęła się o godz. 
nov. 3%0 powiłanie przybyłych do Tar- 
„qWskich Gór gości na dworcu kolejowym. 
„żęgjępnie pochodem udano się na nabo- 

stwo, po którym odbyła się uroczysta 

ма mia, ktėrą zagaił burmistrz Antes, 
da SIąc gości, z wojewodą Grażyńskim 

czele, 

dak uBarbarka” obchodzona była również, 
SO roku, na wszystkich kopalniach Za- ML; 3 

Ёёьш Dąbrowskiego: w Sosnowcu, w 
"wie Górn., w Grodźcu iłd. W pod- Ziem; tu, ach kopalni górnicy słuchali mszy 
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w Tumisie 
Korsyka również manifestuje 

Skończyło się w Szanghaju... i 
TUNIS, (Pat). Wczoraj rano głów 

nymi ulicami Tunisu przeciągnęły tłu 
my młodzieży, manifestujące przeciw 
ko wystąpieniom antyfraneuskim w 
parłamencie włoskim. 

Młodzież ciągnęła ulicami, śpiewa 
jąc Marsyliankę i wznosząe okrzyki 
„Niech żyje Franeja*. W Avenue Ju 
les Terry demonstranci zdemolowali 
wystawy księgarni włoskiej. Następ- 
nie tłum skierował się przed pałace 
prezydenta, gdzie jednak napotkał na 
kordon policji. 

Wówczas tłum skierował się pod 
konsulat włoski. Policja nie dopuści- 
ła manifestantów, nieliczne jednak 
śrupy przedostały się przed gmach 
konsulatu, gdzie odśpiewały Marsy- 
liankę i wznosiły okrzyki na cześć 
Francji. 

Włosi, zamieszkali w Tunisie urzą 
dzili kontrmanifestację. 

Polieja aresztowała 15 osób spo- 
Śród których 8 demonstrantów I 7 
kontrdemonstrantów — Włochów. 

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa po 
daje doniesienia z szeregu miejseo-   

wości © manifestacjach protestacyj- 
nych przecwiko ineydentowi, jaki 
miał miejsce w parlamencie włoskim 
po przemówieniu ministra spraw za- 
granicznych hr. Ciano. 

Na Korsyce w Ajaecio w manife- 
stacji wzięło udział ponad 30 tys. 
osób z burmistrzem, radą miejską 
itd. na czele. Manimestanci przecią- 
gali ulicami miasta, Spiewająę Marsy- 
liankę i inne pieśni patrotyczne, 
wznoszące okrzyki: „Niech żyje Korsy 
ka*, „Niech żyje Franeja“, 

Po zakończeniu pochodu część 
uczestników usiłowała przedostać się 
pod konsulat włoski, iednak kordo- 
ny policji, żandarmerii i gwardii ru- 
chomei manifestantów nie dopuściły. 

Podobna manifestacia w nastroju 
bardzo podniosłym odbyła się w mieś 
cie Bastia na Korsyce. Po wiecu, jaki 
odbył się na placu Teatralnym. 
uchwalono rezolucję: W której pod- 
kreślono, że cała przeszłość, cała hi- 

storia Korsyki jest związana z Fran- 
cją. 3 

PARYŽ, (Pat).. Byli kombatanei- 
korsykańczycy uchwalili wezoraj re- 

parlamentu. Rezolucja ta 
przesłana premierowi Daladier. 

—— 

SZANGHAJ. (Pat.) W pewnej kawiarni 
na terytorium koncesji francuskiej doszło 
wczoraj wieczorem do wielkiej bójki po- 
między marynarzami włoskimi a francu- 
skimi. 

7 Włochów aresztowano a jednego 

sie bójki zraniono również marynarza ame 
rykańskiego. 

szar włoskich strzełców marynarki, 50 
strzelców kilkoma samochodami pośpie- 

cer' służbowy, który usiłował zafrzymać 
wybiegających z koszar strzelców, tuż u 
granicy koncesji francuskiej  kilkakroinie 
wystrzelił z rewolweru na alarm. Dało to 
powód do nowej bójki, w czasie której 
kilu francuskich policjantów strzegących 
koncesj francuskiej, zraniono pałkami gu- 
mowymi, 

Policja mędzynarodowa przywróciła   
Gwałtowny atak prasy włoskiej 

RZYM. (Pał.) Prasa włoska w dalszym 
ciągu prowadzi kampanię w sprawie Tu- 
nisu, 

„Corriere Della Sera“ pisze: Nie mož- 
na dziwić się Włochom, że myślą o Tuni- 
sie, który został zagarnięty przez Francję 
w okresie bardzo niepomyślnym dla poli- 
tyki włoskiej. Ostatni błąd Francji polega 
na tym, że w Paryżu przypuszczano, iż 
wystarczy wysłać do Rzymu nowego am- 
basadora, aby przywrócić najbardziej 
przyjazne stosunki, 

Gazeta „Del Popolo“ pisze, že ner- 

5 pumictów 

ma Francje 
wowa reakcja Francji jest nieuzasadniona, 
zwłaszcza, że w mowie ministra Cians nie 
zosłało powiedziano nic, co mogłoby 
zaniepokoić Paryż. We Włoszech mówi 
się i myśli o Tunisie od kilkudziesięciu lat, 
gdyż Włosi nigdy nie zapomną o swoich 
współrodakach, meszkających poza gra- 
nicami Włoch. : 

Nowa mapa Europy jest dopiero w 
opracowaniu. Włochy, które by zadówoli-. 
ły się tylko obietnicami francuskimi, na- 
leżą do bezpowrotnej przeszłości. 

„Stampa“ pisze, że dla Francji wszyst- 

  

ko jest šiwęte: port Džibulti į kolej do 
Addis Abeby, która znakomicie zwiększy- 
ła swe dochody dzięki interesom w Elio- 
pii po zdobyciu imperium. Święte są pa- 
kiety akcji Kanału Sueskiego. Święty jest 
Tunis, święta jest Korsyka, od tysięcy lat. 
związana z Włochami, a dziś przekSztałco 
na na placówkę wypadową przeciw Wło 
chom. kz 

Ze swej strony Włosi muszą oświad- 
czyć, że dła nich święte Są Ich naturalne 
aspiracje i interesy. 

rozmowy Chamberlain — Mussolini | 
LONDYN, (Pat). Dyplomatyczny 

korespondent „Sunday  Dispateh“ 
przypuszcza, że Mussolini przedstawi 
premierowi Chamberlainowi i lordo- 
wi Halifaxowi w Rzymie następujące 
żądania: 

1) zatrzymania na razie przez Wło 
chy wyspy Majorki, która jak pisze 
korespondent, zost:la zamieniona 

przez Włochy na siiną bazę morską 
i jako baza może wpłynąć na zmianę 
równowagi na Morzu Śródziemnym. 

2) przystosowanie kontroli Kana- 
łu Sueskiego do żądań włoskich, 

3) zmiana w statucie ludności wło 
skiej Tunisu, która uczyniłaby Tunis 
krajem w rzeczywstości włoskim bez 
podejmowania zmian terytorialnych, 

4) ułatwienia dla handlu włoskie- 
go na kolei Dżibutti, której właścicie 
lami są Francuzi. Kartagina — port 
w półnoenym Tunisie — ma przejść 
pod kontrolę włoską, 

5) udzielenie gen. Franco praw 
strony wojującej jeszcze przed wejś- 

| sie w žycie brytyjskiego planu wy 
cofania obcych ochotników. 

Francja zaniepokojona ° 

Pismo niejest datowane naprzód 

WILNO, poniedżiałek 5 grudnia 1938 r. 

KURJER WILENSK 
Nowogródzki, Grodzieński, Suwalski, Poleski I Wołyński 

    
   

  

   

    

   

     

       

     

        

    

     

   
   

zolucję, zwracająca się ostro przeciw 
manifestacji włoskiej na posiedzeniu 

została 

łannego umieszczono w szpiłału. W cza- 

Gdy wiadomość o bójce dotarła do ko- 

szyło z odsieczą swym kolegom. Podofi- 

Cena 15 or 
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-„ormaniję” 
nie wyruszyła... 

5000 straj-uje w norcie Ha. 
Vru. „Societe Gen. Transatlan- 

tigque* wypowiada pracę. 
Czystki premiera Daladier. 

(Na odcinku społecznym we Francji). 

We Francji następuje powolne, lecz 
stopniowe odprężenie. Na skutek inter- 
wencji rządu pracodawcy .otworzyć mają 
w poniedziałek fabryki, pozamykane na 
znak represji przeciwko strajkowi pow- 
szechnemu w dn. 30 listopada. 

Jedynym punktem niepokoju jest sy- 
fuacja strajkowa w Hawrze | pozostałych 
portach północnych, gdzie marynarze о- 
raz obsługa statków pasażerskich strajkuje 
w dalszym ciągu, protestując przeciwko 
sankcjom karnym, zastosowanym do prze- 
wódców, którzy, pomimo rozkazu milita- 
ryzacji, wzywali robotników do zaprzesta 
nia pracy. а 

W niedzielę liczba strajkujących ro- 
botników przemysłu morskiego w Hawrze 
oceniana była na przeszło 5.000 osób. 
Strajk ten unieruchomił prawie całą fran- 
cuską żeglugę transoceaniczną. х 

Poza „Normandie“, kióra nie mogła 
wyruszyć w podróż do Stanów Zjednoczo 
nych, unieruchomionych zostało ponadto 
około 20 wielkich statków pasażerskich 
jak „Isle de France”, „Paris”, „Carimer”, 
stanowiących gros tonzłu pasażerskiego. 

Rząd jednak zamierza na tym odcinku 
działać z całą stanowczością. | 

Rzekomo z inicjatywy premiera Da-- 
ładier największe towarzystwo żeglugowe 
„Societe Gener. Transatlantique", do które 
go należy większość unieruchomionych stat 
ków pasażerskich, samo przedsięwzięło 
środki, mające doprowadzić do wyelimi 
nowania z załóg elementów wywrotowych, 
podtrzymujących od dawna atmosferę po- 
lityczną wśród pracowników tejže Insty- 
tucH. : { 
та Generale  Transailanfigue“ 
wypowiedziało mianowicie pracę wszyst- 
kim stajkującym zapowiadając, że będzie 
przyjmować na nowo po Indywidualnym 
zgłoszeniu się o przyjęcie. Pod wpływem 
reakcji oburzonej opinii również minister 
Chapedelaine zdecydował stę Już działać 
z większą energią ! stanowczością. 

Władze policyjne otrzymały polece- 
nie bezwzględnego aresztowana poszuki- 
wanych działaczy zawodowych. Poza tym 
aresztowano już jednego z wybitnych pize 
wódców robotniczych w -Hawrze, . który 
ułatwił poszukiwanym przewódcom zawo 
dowym ucieczkę samochodem pzred po- 

| ścigłem policyjnym. 
Rząd, jak się wydaje, zamierza sko- 

rzystać z obecnej sytuacji, by doprowa- 
dzić do ostatecznego oczyszczenia głów- 
nych portów północnej Francji z agiłato 
rów politycznych, a przede wszystkim do 
oczyszczanie z elemenfu wywrofowego 

wielkich kompanij żeglugowych, które w 
ostafnim stuleciu były widownią wielu 
strajków, szkodzących wybitnie prestiżowi 
francuskich Hnij okrętowych i ułatwiających 
konkurencję liniom zagranicznym. 

  

- Maszyny 
za naite 

  
PARYŻ, (Pat). Francuskie koła po | niem tej daty na wyjaśnienie incyden | nienia sprawy. 

lityczne z dużym rozczarowaniem 

się, że rząd brytyjski zaczeka :: ustale 
leniu daty wizyty premiera Chamber 
laina w Rzymie na 11 stycznia. . 

W Paryżu bowiem spodziewano 
się, że rząd brytyjski'zaczeka z usatle 

tu antyfraneuskiego | Tymczasem w Paryżu przyjmuje 
Prasa paryska niedwuznacznie lan się z zadowoleniem do wiadomości 

sowała wiadomość, iż premier brytyj | fakt, że ambasador brytyjski w Rzy- 
ski zamierza nawet z racji tyeca iney- | mie lord Perih otrzymał polecenie od 
dentów odłożyć swą podróż do Rzy- | bycia poncwnej rozmowy z hr. Ciano 
mu aż do czasu ostatecznego wyjaś- | w najbliższy poniedziałek- 

  

Nieoficjalna iisia 

gabinetu litewskiego 
KOWNO, (Pat). W związku z re- 

| konstrukcją gabinetu wymienia się tu 
następujące nazwiska: 

ministrem spr. wojsk: ma zostać 
dotychczasowy komendant szkoły 
ofic. gen. Mustejkis, dotychczasowy | tes, ministrem rolnictwa — dotych: 

czasowy wicemin. roln., Skalgeris- Mi 
nistrem spr. zagr. — dotychczasowy 
'wicemin. Urbszys. 25 

min. spr. wojsk., gen. Raszkitis, pozo 
staje nadal naczelnym wodzem armii- 
Min. sprawiedliwości ma zostać prze- 
wodniczący IzbyAp., Gudauškas. Min. ‚ 
komunikacji ma zostać inż. German- | Urzędowego potwierdzenia tej li. 

sly nie ma, Р :   

NOWY JORK, (Pat). Jak donosi 
„New York Times“, rząd meksykai- 
ski uzyskał w Niemczech poważny 
kredyt markowy, w związku z czym 
zakupić ma tam za sumę i pół milio 
na dolarów maszyny w celu unowo- 
eześnienia wywłaszeczonych  brytyj- 
skich i amerykańskich rafineryj naf 
towych. 

Loinictwo gen. Franco 
hamhbardule 

WALENCJA, (Pat). Wczoraj rano 

26 samolotów gen. Franco bombardo 

wało port i sąsiadujące z portem 

dzielnice. Zrzucono ogółem 200 bomb. 

Kilkadziesiąt domów legło w gruzach.
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Prześladowania Polaków 
ma Morawach 

MOR. OSTRAWA, (Pat). Właści- 
ciele domów i mieszkań w Moraw- 
skiej Ostrawie otrzymali od władz po 
licyjnych surowe nakazy natychmia- 
stwego wypowiedzenia mieszkań 
wszystkim Rolakom obywatelom cze- 
chosłowackim i wszystkim obywate- 
lom polskim. Nieprzestrzeganie po- 
wyższych zarządzeń karane jest wyso 
kimi grzywnami. :'5.4:: e 
= Ge zai = Ъ 2 - ле : 

MOR. OSTRAWA, (Pat). Władze 
policyjne, wbrew wszelkim przepi- 

„50m, wydalają masowo z granic Cze- 
chosłowacji wszystkich obywateli pol 
skich, zakreślając z reguły kilkugo- 
dzinne terminy na opuszczenie granie 
państwa. 

W hutach witkowickich i we 
wszystkich kopalniach | Zagłębia 
Ostrawskiego pozwalniano już z pra- 
cy obywateli polskich. 

Na terenie Moraw i powiatu frysz- 
tackiego pozamykano szkoły polskie, 

       

  

ź wyjątkiem szkół w Morawskiej 
Ostrawie i Gruszowie. Skonfiskowa- 
no wszystkie pomoce naukowe i żn- 
wentarz szkolny, stanowące własność 
macierzy szkolnej. B G 

MOR. OSTRAWA, (Pat). Władze 
policyjne zawiesiły działalność pol- 
skich komitetów kościelnych, które 
na terenie Morawskiej Ostrawy, Ma- 
riańskich Gór i Witkowic organizowa 
ły nabożeństwa polskie. 

Proboszcz w Mor. Ostrawie zabro 
nił śpiewać po polsku w czasie mszy 
polskiej w miejscowym kościele. 3 

> k 

BRATYSŁAWA, (Pat). Prasa sło- 
wacka wskazuje w dalszym ciągu na 
niesłychane szykany, na jakie są na- 
rażeni Słowacy, mieszkający w kra- 
jach czeskich. 

Jak komunikuje „Slovenska Prav- 
da”, pracujący w jednej z fabryk pra   

skich robotnicy i funkcjonariusze sło 
waccy w liczbie około 30 są stale tet- 
roryzowani i zmuszani do opuszcze- 
nia swoich miejsc. 

' 

    

w» dragi 

w C. O. P. 
RADOM, (Pat). Z wiosną przyszłe 

go roku rozpoczęta ma być przebudo 

wa szosy Radom — Ostrowiec — San 

domierz, łączącej najbliższą drogą 

Warszawę ze stolicą COP, 

W tym samym roku zamierzona 

jest również — o ile kredyty na to 

pozwolą — przebudowa szosy Sando 

mierz — Rozwadów — Jarosław, 14- 

czącej w bagistralą szosową Katowi- 

ce — Kraków — Lwów. 
  

„EPOMOST << 
między Kownem a Berlinem 

BERLIN, (Pat). Urzędowy „Voel- 
kischer Beobachter* zajmuje się sy- 
tuacją przedwyborczą w Kłajpedzie i 
zwraca uwagę, że podezas przemó- 
wień przedwyborczych przedstawicie 
le Niemców Kłajpedzkich domagali 
się całkowitego przeprowadzenia mię 

dzynarodowo zagwaruntowanej au 
tonomii, 

kiej Kłajpedy oraz ścisłego kultural- 

nego i gospodarczego oparcia Kłajpe 
Program narodowy Niemców Kłaj dy o bratni naród Rzeszy. 

|pedzkich — ciągnie dziennik — nie 
przewiduje zmian terytorialnych na 
Litwie lecz domaga się nieograniczo- 
nego samorządu dla ludności niemiec 

  

Niemcy Kłajpedzcy. pragną być 
pomostem w stosunkach między Kow 
nem a Berlinem. 

  

Uśmiechy i łzy Temidy 
NMagistrać obiężcny przez stu«udo [4 
Złoty krzyżyk, stryczek i spudek po ciotce 

ęście biednej sieroly. 
.— Pierwszu miłość Abrama 

— czyli zmmiemme Szcz 
Pam Ikcslclóśńsici 

Pod koniec wiosny, w dzień ryn- 
kowy, pędząc pryncypalną ulicą Pod 
brodzia stado krów i byków handłarz 
Rajzman przypomniał sobie nagie, 
że ma do załatwienia jakąś sprawę u 
sekretarza Zarządu Miejskiego- 

Handlarz zatrzymał stado kolo 
budynku magistrackiego, zaś sam 
wstąpił do sekretarza burmistrza, Bu 
kowskiego. Bukowski akurat był po- 
chłonięty rozmową z jakimś klientem 
(Rajzman twierdzi, że z kolegą] i nie 
zwracał uwagi na interesanta. Tym- 
czasem pod oknami magistratu kro- 
wy rozpętały prawdziwą „burzę*, za 
kłócając najoczywiściej spokój pu- 
bliczny | uniemożliwiając pracowni- 
kom magistratu pracę. Taki stan rze 
czy trwał koło 20 minut, aż zniecier- 
pliwiony i wyprowadzony z równowa 
gi uwagą Rajzmana sekretarz Bukow 
ski... zaalaramował policję. 

Granatowi stróże hezpieczeństwa 
szybko zrobili porządek, zaś Rajz- 
mana pociągnięto do odpowiedzial- 
ności sadowej. 

Sąd I instancji skazał go na grzyw 
nę w wysokości 200 zł. Rajzman od- 
wołał się od tego wyroku do Sądu 
Okręgowego w Wilnie. 

Sędzia zapoznawszy się z całok 
szłałtem sprawy uznał za możliwe 
zmniejszyć mu grzywnę do 35 zł. 

* * * 

Szczęście jest zmienne, zaś sytua- 
tje życiowe jak bodaj w kalejdosko- 
pie. 

Regina Wołkowiczówna, będąc 
biedną sierotą została przygarnięta 
przez zamożną ciotkę. Dziewczynie 
Żyło sie nieźle. a pownesą dni. ciot- 
ka nagle zmarła i Wołkowiczówna 
dosłownie znalazła się na ulicy heż 

grosza przy duszy i bez dachu nad 
głową. ` 

Losem dziewezyny zainteresowal 
się hutnik Piotr Przybylski, który za 
ofiarował jej... posadę gospodyni. Nie 
długo jednak tewało względne szczęś 
cie. Pe upływie pewnego okresu cza 
su Przybyłski zgłosił się do policji i 
zameldował, że Wołkowiczówna skra 
dła u niego złoty krzyżyk, wartości 
20 złŁ Wołkowiczównę zatrzymano. 
Przyznała się ona do kradzieży i Sąd 

Grodzki skazał ją na trzy miesiące 

wiezienia. 
Po powrocie z sądu Wołkowiczów   

na udała się na strych, gdzie usiło- 
wała powiesić się.. Na szczęście sznur 
nie wytrzymał ciężaru jej ciała, ober- 
wał się i Wołkowiezówna zemdlona 
spadła na podłogę, łamiac sobie nogę. 
Odgłos padającego ciała zwabił sąsia 
dów i Wołkowiczównę przewieziono 
do szpitala. 

'Tymczasem kapryśna fortuna raz 
jeszcze uśmiechnęła się do Wołkowi- 
czówny. Okazało się, że ciotka pozo- 
stawiła jej spadek i zabezpieczyła na 
całe życie. 

Onegdaj Wołkowiczówna stanęła 
w wydziałe karno-odwoławczym Są- 
du Okręgowego w Wilnie. Przybyła 
na rozprawę ubrana w głęboką žalo- 
bę: : 

Nie przyznała się do kradzieży zło 
tego krzyżyka, twierdząc, że Przybyl 
ski podarował jej krzyżyk, chcąc w 
ten sposób skusić ją aby została jego 
kochanką, a gdy to nie pomogło z 
zemsty oskarżył ją o kradzież... 

Sędzia Plichta zatwierdził formal 
nie wyrok I insteneji uwarunkowy- 
wując jednak wykonanie kary. Jeżeli 
Wołkowiczówna w przeciągu trzeca 
miesięcy przedstawi sądowi dowód 
wpłacenia Przybylskiemu 20 zł. wy- 
konanie kary zostanie jej zawieszone. 

* * * 

Kukliński był prezesem Spėldziel. 
ni tanich działek dla bezrobotnych 
im. Żwirki i Wigury w Burbiszkach. 
Ds czasu objęcia prezesostwa sam był 
bezrobotny. 

Po upływie pewnego czasu doszło 
do wiadomości władz, że Kukliński 
wraz ze Swoimi współpracownikami 
i pewną pania z którą flirtował... prze 
hulał 20 zł, stanowiących własność 
spółdzielni, 

Sąd I instancji skazał go na 6 mie 
sięcy. Sąd II instancji wyrok zatwier 
dził, zawieszając jego wykonanie. 
Bronił adwokat Drejer. 

* # * 

20-letni Abram Ejdelman poko- 
chat całym żarem pierwszej miłości 
19-letnią córkę kamienicznika przy | 
ul. Rudniekiej, Budowniczównę. 

W sierpniu br. spostrzegł jednak 
znaczne oziębieni: ze strony ukocha- 
nej, która chętnie flirtowała z innymi. 

Ejdelman postanowił wówczas,   

Bab. a 

jak powiedział sądowi popełnić sa- 
mobójstwo. Zaprosił ją na „ostatnią 
przechadzkę“ do lasu Burbiskiego, 
gdzie mial z nią „ostateczną“ rozmo- 

wę. Po „wyklarowaniu* się sytuacji, 
popędliwy młodzieniec wydobył re- 

wolwer, ehełe odebrać soble życie 
na oczach okrutnej. Dziewczyna usi- 
łowała go rozbroić. Pedczas szamota- 
nia się padł strzał i kula łekko zrani- 
ła dziewczynę w czoło. 

Epilog romantycznej przechadzki 
rozegrał się w Sądzie Grodzkim, któ- 
ry Skazał Ejdelmana na 3 miesiące 
aresztu. (e). 

Z teki policyinej 
„METALOWIEC". 

Na terenie tartaku, ul. Tartaki 32, Mu- 

raszko Wincenty, ul. Chocimska 75, do- 
konał kradzieży różnego żelastwa na 
szkodę Parnesa Lwa. Muraszko zosłał za- 
frzymany wraz ze skradzionym  żelast- 

wem. 

WERONIKA WERONICE. 

Bułowtowa Weronika, ul. Antokolska 
58, zamełdowała o przywłaszczeniu róż- 

nych rzeczy, wart. 35. zł na jej szkodę 

przez Kulikowską Weronikę, ul. Saraceń- 

ska 7. 

CZY NATRAFI NA UCZCIWEGO 

ZNALAZCĘ? 

Janulis Wacław, zauł. Ślepy 7, zamel- 

dował o zagubieniu przez jego szwagier- 

kę, Dźwiłównę Marię, zam. tamże, torebki 

damskiej, z zawarłością 67 zł, fotografii, 
recepty lekarskiej i innych drobnycr przed 
miotów. 

STRAŻ POŻARNA W... ŁAZIENCE. 

W. domu r 15 m. 17 przy ul. Makowej 

zafliła się podłoga w łazience od nad- 

miernie rozpałonego pieca. Ogień uga- 

siła straż pożarna. Wypadków z ludźmi 
nie było. z 2 

„GORLIWI“ KUPCY. 

W ciągu niedzieli sporządzono 10 pro. 
alan 2 radai handlu w dniu za- 

kazanym. 
Jak słychać, władze administracyjne 

posłanowiły zaostrzyć kary na kupców, 

którzy handlują w święta. 

  

  

Wyniki głosowania do Reichstagu 
z Sudetów 

REICHENBERG. (Pat.) W niedzielę o 
godzinie 22.35 ogłoszono wyniki wyborów 
uzupełniających do Reichstagu г okręgów, 
w kfórych hazem było 768.742 uprawnonyc 
do głosowania. : 
Oddano głosów 762.720, z czego waż- 

nych 761.348. Głosów , tak” oddano 
356.328, głosów „nie'” oddano 4.920. 

Kartka, jaką w głosowaniu składano 

  

zawierała następującą treść: Czy uznajesz 
naszego wodza Adolfa Hitlera, jako oswo 
bodziciela kraju Sudeckiego i czy dajesz 
glo nas przedstawiceli narodowo-socjali- 
stycznej narodowej partii ai 
stycznej niemieckiej partii robotniczej. 

Lista partii rozpoczyna się nazwskami: 
1) Adol Hiitler, 2) Konrad Henlein, 3) Karl 
Hermann Frank. 

Zjednoczone robią dobry interes 
na przyszłej wojnie 

WASZYNGTO. (Pat.) Według danych 
departamentu sianu, w padzierniku Słany 
Zjednoczone sprzedały zagranicy za 
7.126.044 dol. sprzętu wojennego, prze- 
ważnie lofniczego. х 

Z państw europejskich na pierwszym 

  

miejcu w tym miesiącu stała Francja, wpła 
cając 7.050.730 dolarów, pzreważnie za 
mofory. Anglia zakupiła samolotów za 
800.000 dołarów, zaś Japonia za 697.333 
dolarów. 

Komornik w mieszkaniu 
b. p. Bunimowicza 

Rejestracja drobnych wkładowiczów 
Jak się dowiadujemy, w związku z | Bankowego Bunimowicza zanotować 

upadłością Banku Bunimowicza w 
dniu wczorajszym do mieszkania 
zmarłego właściciela przy ul. W. Po- 

hulanka 5, zgłosił się komornik, któ 
ry .dokonał zajęcia rzeczy: Mieszka- 

nie b. p. Banimowiceza jest urządzone 
bardzo wystawnie i zawiera szereg 
wartościowych mebli. W związku z 
tym zajęcie dokonane zostało na zna 
czną sumę. 

Na marginesie upadłości Domu 

jeszeze należy wersję, że drobni wkła 
dowieze, których wkłady wynosiły po 
kilkaset złotych mają otrzymać swo- 
je należności w pierwszej kolejce i juź 
w szybkim czasie. Ы 

W związku z tym przeprowadza 
się obeenie ich rejestrację przy ul. Ki 
jowskiej 4, dokad winni oni zgłaszać! 
slę z książeczkami wykazującymi ich 
wkłady. 

Kulturalna ekspansja Pohulanki 
na wileńskie 

Magistrat zamierza wyasygnować 2000 
złotych miesięcznie na organizowanie 
przez dyrekcję Teatru Miejskiego na Po- 
hulance popularmych przedstawień dla 
żołnierzy garnizonu wilejskiego.  Reper- 
tuar tych przedstawień będzie specjalnie 
dobierany przez dyrekcję teatru. Przed- 

nz] 

Podpalacz z Waki Metropolitalnej | 

przedmieścia 
stawienia odbywać się będą w koszarach: 

Ten: sam reperłuar będzie później wy* 
korzysłany dla organizowania przedsła- 
wień dla ludności przedmieść. Przedsta- 
wienia takie odbywać się mają w loka, 
lach szkół powszechnych. 

  

aresztowany w Wilnie 
Przed kilkoma tygodniami w po- 

bliskiej Wace Metropolitalnej miało 
miejsce podpalenie. Jeden z miesz- 

kańców osady podpalił stodołę i dom 

mieszkalny, po dokonaniu zaś tego 
czynu zbiegł. 

Wielokrotny 

Wezoraj, jak się dowiadujemy; 
podpalacza aresztowano w Wilnie w 
jednej z podejrzanych melin. Osadzo 
no go w areszcie centralnym do dy” 
spozycji władz sądowo-śledczych. 

narzeczony” 
w rekach policji wileńskiej . 

Policja stołeczna od dłuższego cza 
su poszukiwała listami gończymi nie 
jakiego Jakuba Żarmana, oszusta ma 
trymonialnego, który oszukał wielu 
„narzeczonych, wyłudzając od nich 
większe lub mniejsze sumy pieniężne 
a conto posagow. 

„Obiecujący“ 

    

Žarman „bujal“ sobie po całej 
Polsce, ukrywająe się sprytnie przed 

pościgiem. 

W Wilnie oszustowi nie powiodło 
się. Został zatrzymany i odstawiony. 
pod eskortą do Warszawy: (CZ 

*« chłopaczek i 

Rozpruł brzuch sąsiadowi 
Wczoraj około godziny 8 wiecz. do 

Szpiłala Św. Jakuba przywieziono 16-let- 
niego Chaima Sznejderowicza (Kozia 3) 
z głęboką raną brzucha. 

Jak się okazało, Sznejderowicza po- 
ranił w tak okropny sposób 12-letni syn 

sąsiada, który podczas bójki nożem przó* 
ciął mu brzuch. 

Stan rannego jest bardzo ciężki. 12-lef- 
nego nożownika odesłano do Izby 2 

trzymań. (e 

Prof. Kaire 
w. Wilnie 

W drodze z Warszayw do Helsinek 
zatrzymał się wczoraj w Wilnie prof. Kai- 
re, dziekan wydziału praw uniwersytetu 
w Helsinkach. 

Prof. Kaire po zwiedzeniu miasta i uni- 
wersytełu wyjedzie dziś w dalszą drogę. 

     
   uoTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILKIE 

Plerwszorzędny = Ceny przystępne 

Telalony w pakojach            

UWAGA! 

aplikanci adwokaccy | 
Rada Adwokacka przeprowadzałć 

stadia dla ustalenia stawek zarobko” 

wych aplikantów zdwokackich, któ” 

rzy w myśl nowego prawa o ustro, 
palestry powinni otrzymywać yć 

od swych patronów za pracę w ka 

lariach adwokackich. 
się P. 

Jak słychać wypowiedziano : 

tym, by aplikanci adwokaccy ой go 

mywali wynagrodzenie wynoszg““ я 

najmniej 120 złotych. 
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Kurjer Sportowy 

„ Wspaniałe zwycięstwo 

Trzy tygodnie trwały mistrzostwa 
Wilna w piłce siatkowej. Rozgrywki 
pełne niespodzianek sportowych. Me- 
cze na wyjatkowo wysokim poziomie. 
Sześć drużyn zainteresowanych przy 
minimalnym zainteresowaniu publicz 
ności. 

| Wilno wyspecjalizowało się w pił- 
te siatkowej i dzisiaj, można śmiało 

powiedzieć, że zajmuje pierwzse miej 
See chociaż z tym nie chce zgodzić 

się cheiwa na tytuły sportowe Warsza 
wą 

' _ Wilno reprezentuje dzisiaj w piłce 
Siatkowej poziom tak wysoki jak Za- 
kopane — narty, jak Bydgoszcz — 
Wioślarstwo, a Poznań — boks. 

Cieszy to nas bardzo, że dzięki pra- 
ty Związku Okręgowego i Klubów do 
Szliśmy do przyzwoitych wyników. 
Trzeba koniecznie pomyśleć o zorga- 
nizowaniu spotkań z drużynami za- 
miejscowymi, a może warto nawet 
zakontraktować przyjazd zespołów z 
Łotwy, względnie Estonii. Lecz tutaj 
Na przeszkodzie stoi sprawa bezna- 

| Ūziejnie ciasnej i brudnej sali Ośrod- 
ka WF, która nie nadaje się do orga 
Nizowania poważniejszych imprez 

_ Sportowych. 
й Wracajmy do turnieju. Mistrzem 

ostał zespół WKS Śmigły. Wojskowi 
Nagromadzili więcej punktów niż aka 
iiemicy. Można jednak zaryzykować 
twierdzeniem, że obie te drużyny jak 
WKS Śmigły, tak też i AZS są soble 
Tówne, a nawet do tej dwójki można 
Śmiało doliczyć jeszcze dwa zespoły, 
4 mianowicie: Ognisko KPW i Zwią- 
zek Rezerwistów. Mamy cztery równo 
Pzędne sobie zespoły. 

Siatkarze WKS  Śmigły odnieśli 
Wspaniały sukces. bijae zespół mi- 
strzą Polski — AZS. Sukces ten jest 
tym cenniejszy. że do niedawna .,siat 
ówka* należała niemal wyłącznie do 

AZS. wzelednie do Ogniska. Oba te 
luby zostały teraz  zdetronizowane. 

Jesteśmy przekonani, że zanim nadeį 
dzie termin wyjazdu drużyn wileń- 
Skich na mistrzostwa Polski do Lwo 
Wa,.io będziemy świadkami ciekawe 
%0 pojedynku — rewanżowych me- 
w tych dws:ch doskonałych zespo- 

* Pojedynek rewanż chociaż 
+ będzie odhywać się o wysoką 
twkę tutułu mistrzowskiego, to jed 
ak, znając ambicje klubów i aspira- 
ч sportowe poszczególnych graczy 

możemy śmiało powiedzieć, że mecz 
KS Śmieły — AZS hedzie wsnania- 
a treninsiem przed mistrzostwami 
©lski we Lwowie. 
Pumktacja drużyn przedstawia się 

Następujaco: 
1! WKS Śmisły — 9:1. 
29 AZS — 7:3. 

R) Ognisko — 6:4. 
N Zw. Rezerwistów — © 
A R. K. S. — 2:8. 
M ŻAKS — 0.10. 

To są suche cyfry. Można z nich 
Wo zorientować się, że' najsłab- 

zespołem był ŻAKS, który nie 
wał do tego „towarzystwa*. Już 

Nieco lepiej wyszli harcerze, którzy 
| A wyjątkiem ambicji nikogo grą swo 

nie zadziwili. 

' 

łat 

T 

Przed sezonem tyžwiarskim 

  

Nani : р‚::'. lyžwiarze śląscy, podczas treningu 
Og е 'Nauguracją sezonu łyżwiarskiego. 
irzyr pl — Kalus, Szejbertówna — mi- 

‚ ы Polski w jeździe figurowej, trener 
Sgierski p, Ubarci i Kalusėwna, 

  
  

Rezerwiści są zespołem, który od | 
dwuch bodaj lat wybijaja się na czo 
ło i sa że się tak wyrażę tym języcz- 
kiem u wargi wszystkich turniejów 
wileńskich. Drużyna ta jest sympaty 
czna i godna zapropagowania. 

Ognisko mogłoby zająć lepsze od 
trzeciego miejsca, lecz eóż kiedy cią- 
gle brak jest terningu. 

AZS. mistrzostwa przegrał „per- 

sonalnie*. Zabrakło kilku doskona- 
łych graczy, którzy uczą się teraz ma 
szerować z karabinem w garści. Są- 
dzimy, że AZS postara się, żeby we 
Lwowie drużyna grała w pełnym skła 
dzie z podchorążakami na czele. 

„KURIER. (4652) 

WKS Smigły 
nad mistrzem Polski AZS 

WKS. Śmigły — mistrz Wilna — 
doszedł do szczytowej formy. Jest 
to drużyna twarda i ambitna. Dobrze 
ścina i nie gorzej broni się. 

Wilno w styczniu reprezentowane 
będzie we Lwowie przez dwa zespo- 
ły: mistrza Wilna — WKS Śmigły i 
wieemistrza Wilna, leez dotychczaso 
wego mistrza Polski — drużynę AZS. 
Akademicy bronić będą tytułu zdoby 
tego w roku zeszłym w Lublinie: 

Obu drużynom życzymy powodze 
nia, a przed wyruszeniem w drogę 
ceheemy być świadkami rewanżu. 

zi J. N. 

inauguracja sezonu hokejowego 

  

Fragment z meczu hokejowego na szłucznym lodowisku w Kaiowicach. 

  

WKS Śmigły—Czarni Lwów. 
8 grudnia rb. o godz. 11 min. 30 

w sali kina „Mars“ odbędzie się cieka 
wy mecz bokserski między WKS Śmi 
gły a drużyną Czarnych ze Lwowa. 

WKS Śmigły wystąpi w najsilniej 
szym składzie i liczy na zwycięstwa: 

Cieszy nas bardzo, że nareszcie zaczy 
nają przejawiać iniejatywę bokserzy 
WKS Śmigły, którzy posiadają prze- 
cież szereg « doskohałych zawodni- 
ków. ! 

  

  

Goplana—Elektrit 11:5 | 
Lendzim 

Półfinałowy mecz bokserski o dru 
żynowe mistrzostwo Polski rozegra- 

ny w Inowrocławiu między Elektri- 
tem a miejscową oplanią zakończył 
się ędecydowanym zwycięstwem Go- 
planii 11:5. 

Największą sensacją jest przegra 
na reprezentanta Polski Lendzina, 

  

Polska—Litwa w piłce 
nożnej 

W litewskich pismach ukazały się 
wzmianki, że ma niebawem dojść do 
porozumienia sportowego między Pol 
ską a Litwą. Pisma litewskie podają 
informacje, że Ltwa pragnie pierw- 
szy oficjalmy mecz rozegrać z Polską 
w Warszawie w piłće nożnej. Trzeba 
przepuszczać, że sprawa ta zostanie 
niebawem całkowicie wyjaśniona i 
uzgodniona z polskimi władzami spor 
towymi bo w obecnym okresie ukła- 
dany jest ostatecznie oficjalny kalen- 
darzyk tak zwanych wielkich imprez 
sportowych, mających się odbyć la- 
tem 1939 roku. 

Mecz Polska — Litwa obudziłby 
niewatpliwie ogromne zainteresowa- 
nie ze względów politycznych i spor- 
towych. Litwini 
niezłą drużynę piłkarską. 

Boisko hokejowe na Pióro- 
moncie 

Staraniem Ośrodka WF ż przy ży- 

czliwym poparciu sprawy przez Pre 
zydenta dra W. Maleszewskiego wyla 
ne ma być boisko sportowe na Pióro 
moncie dla potrzeb hokeistów wileń- 
skich. Na ślizgawce na Pióromoncie 
odbywać się będa mogły ciekawsze 

mecze hokejowe, zwłaszcza, że publi 

czność będzie miała pomieszczenie 
na trybunie, która chociaż nie zosta- 
ła jeszcze całkowicie wykończona to 
jednak doskonale nadawać się będzie 
w zimie. 

Na Pióromoncie ma być zaprowa- 
dzone również oświetlenie elektrycz- 
ne. Zyskają na tym przede wszystkim 
hokeiści, a i młodzież zamieszkała w 
tamtej dzielnicy miasta będzie mogła 
korzystać z pobliskiej ślizgawki. 

Czy Liga liczyć bedzie 12 drużyn 
O reformie Ligi mówi się od chwi 

li jej powstania. Wiele już było pro- 
jektów i nieporozumień wynikłych z 
tego powodu, że nie zawsze przecho- 
dziły na walnych zebranniach PZPN 
wnioski zgłaszane przez wybitnych 
działaczy piłkarskich w Polsce 

W ostatnim numerze „Sportu Pol- 
skiego* ukazał się-ciekawy artykuł 
na temat koniecznej potrzeby rozsze- 
rzenia Ligi do 12 drużyn 

Artykuł ten ze względu na to, że 
sprawa dotyczy: przede wszystkim 
sportu wileńskiego pozwalamy prze- 
drukować: 

W dyskusjach poprzedzających po- 
wsłanie Ligi PZPN koncepcja polskiej 
ekstraklasy, ograniczonej do sześciu tylko 
klubów, zrazu miała najwięcej zwolenni- 
ków. Jednak w miarę realizacji tego pro- 
jektu zyskiwało dążenie do nadania tej 
instytucji ram jak najszerszych, które by 

objęły całe sportowe terytorium Poski — 
i stworzono Ligę aż z 15 klubów. 

Niski poziom ogólny ówczesnego pił- 
karstwa sprawiał, że tak pomyślana Liga 
stała się tworem chybionym i musiano ją 
powoli redukować aż osiągnęła poziom 
10 klubów tj. słan dzisiejszy . Od tego 
czasu ogólny poziom naszego piłkarstwa 
podniósł się znacznie i rozwinął się wszerz 
tak, że dziś między drużynami Ligi nie 
dają się wzrokowo zauważyć większe róż 
nice, a przykry los dwóch ostatnich może 
słać się łałwo udziałem niemal każdego 
zespołu. Co więcej, wiele spośród drużyn 
Lig okręgowych względnie klasy „A” tak 
podciągnęło się organizacyjnie i sporto- 

wo-technicznie, że śmiało mogłyby współ 
zawodniczyć z zespołami naszej ekstra- 
klasy. 

Względy sportowe obecnie już nie 
przemawiają przeciw powiększeniu Ligi o 
kilku dalszych rywali. 

Ale istnieją jeszcze inne względy, 
które ligowym klubom wprost nakazują 
domagać się rozszerzenia Ligi PZPN. Są 
to względy gospodarcze. 

Obecna sytuacja finansowa wszysikich 
bez wyjątku klubów ligowych jest ciężka. 
Dobro naszego sporłu wymaga, aby nie- 
korzystny ten stan uległ zmianie na lep- 
sze. 

Jeszcze niedawno, gdy łatwym i opła- 
calnym było sprowadzanie drużyn zagra- 

  

nicznych, nasze kluby miały możność nie 
tylko zdobycia od obcych piłkarzy wia- 
domości, które by podniosły poziom ich 

gry, ale także „zrobienia dobrej kasy”, 
Dochód z takiego meczu zagranicznego 
nieraz pozwalał klubowi lżej oddychać 

przez jakiś czas. 

Dziś stosunki zmieniły się gruntownie. 

Publiczność nie uczęszcza na mecz, aby 

zobaczyć piękną grę, lecz aby emocjono- 
wać się widokiem zaciekłej wałki o punk 
ty. Tak zwane zawody „towarzyskie”, roz 
grywane choćby nawet z przeciwnikiem 
zagranicznym o dobrej marce, nie do- 

starczą publiczności tak sinych emocyj, 
nie są w jej guście i nie mają tej siły at- 
rakcyjnej, co mecze ligowe. Z tych powo- 
dów sprowadzanie zespołów zagranicz- 
nych jest obecnie przedsięwzięciem ryzy- 
kownym a nawet deficytowym, zwłaszcza, 
że pociąga ono za sobą większe wydatki. 
Następstwem takiego stanu sprawy są 
coraz rzadsze spotkania naszych klubów 
ligowych z drużynami zagranicznymi, 
zwłaszcza w dzielnicach środkowych i. 
wschodnich kraju. 

Rozgrywki ligowe są ograniczone 
obecnie do 18 gier rocznie, z czego tylko 
9 razy każdy z klubów jest gospodarzem. 
Czym więc wypełnić równie liczną rszię 
pozostałych terminów i czym opędzać wy 
"datki w okresach bez dochodów? 

Trudną jest rzeczą zorganizować d do- 

godnej porze zawody z innymi jeszcze 
krajowymi drużynami, bo one również są 
zajęte rozgrywkami w swojej kasie, Gdy 
nawet takie społkanie dojdzie do skutku, 
nie wzbudza ono większego zainiereso- 
wania publiczności jako „towarzyskie”, a 
także nie jest ciekawe z powodu z góry 

przewidywanej nierówności sił, zwłaszcza 
zaś wobec praktykowanego w takich wy- 

padkach osłabienia zespołu ligowego, dla 

wypróbowania młodszycr graczy, 

Aby stworzyć pomyślną koniunkturę 
trzeba by znaleźć sposoby na dogodze- 
nie publiczności, która w głównej mierze 
dostarcza klubowi niezbędnych  fundu- 
szów. Ta zaś chce tylko meczów o punkty. 
Obecny regulamin rozgrywek o punkty 
nie przewiduje żadnych możliwości po- 
większenia liczby wałk w. ekstra-klasie. 
Pozostaje więc jeko jedyne wyjście z trud 
nej sytuacji rozszerzenie Ligi o dalszych 
kilka drużyn. 

  

Opinia sportowa jest zdaje się zgodna 
co do tego „by takie powiększenie nastą- 
piło ewentualnie na micy uchwały za- 
sadniczej, bez uciekania się do wyjątko- 
wych aktów łaski, jak np. zatrzymywanie 
w Lidze obu klubów ostatnich tabeli. Nie 
można bowiem stwarzać precedensów na 
przyszłość, Ale można uchwalić bez oba- 
wy naruszenia dewizy sportowej „zielone 
boisko decyduje”, że w najbliższych la- 
tach będą wchodziły co roku do Ligi 
PZPN dwie nowe drużyny, zaś spadać bę- 
dzie tylko jedna. W ten sposób po upły- 
wie kilku lat może być powiększona do- 
wolnie ilość klubów ligowych, a zaraezm 
liczba meczów do granic, podyktowa- 
nych dobrem naszego sportu piłkarskie- 
go. 

Pewne trudności wynikałyby dla tego 
projektu ze strony terminarza rozgrywek 
międzymiastowych i międzypaństwowych, 
dla których związki rezerwują zwykle naj- 
lepsze terminy i których liczbę powiększa- 
ja z każdym rokiem. Jednak przy dobrej 
woli zainteresowanych stron dałoby się 
tę sprawę uregulować ku zadowoleniu 
wszystkich. Przecież mecze reprezentacyj 
ne nie zawsze muszą być rozgrywane w 
niedziele i święta. Ich atrakcyjność, jesz- 
cze większa niż meczów ligowych, chroni 
organizatorów przed niepowodzeniem 
fimansowym, naweł w dzień powszedni. 

Sprawa rozszerzenia Ligi PZPN doj- 
rzała obecnie do realizacji. Należy ocze- 
kiwać, że z tytułu jej wielkiego znaczenia 
dla klubów ligowych będzie ona przed- 
moitem obrad walnego zgromadzenia Li- 
gi i PZPN i doczeka się urzeczywisinienia 
w czasie najbliższym. 

Edmund Marion. 

* * * 

Rzecz oczywista, że w chwili obec 
nej trudno jest sądzić o tym jakimi 
drogami pójdą losy piłkarstwa pols- 
kiego i w którym roku Liga posiadać 

będzie 12 drużyn. W każdym bądź ra 
zie nas — wilmian sprawa ta żywo in- 

teresuje. Nie trzeba zapewńie tłuma- 
czyć, że wszyscy podpisalibyśmy się 
pod projektem utworzenia Ligi z 12 
klubami z tym zastrzeżeniem, że ko- 
lejno wchodziłyby w 2 pierwszych la 
tach dwie drużyny przy jednej spa- 
dającej. J. N. 

posiadają całkiem” 

pr zegrašt 
którego pokonal Lada z Goplanii. Len 
dzin jest przemęczony. Powinien nie- 
eo wypocząć. 

Punkty dia Elektritu zdobyli Un- 
ton, Blum i Malinowski, który zremi 
sował. 

Pozostali zawodniey przegrali, a 
Polaków przez K. O. 

Wilno—Ryga w narciarstwie 

Powstał konkretny projekt zorga 
nizowania meczu narciarskiego Wil- 
no — Ryga w czasie przejazdu narcia 
rzy Łotwy do Zakopanego na mistrzo 
stwa FIS. Obecnie opracowuje się pro 
gram tej pięknie zapowiadającej się 
imprezy. Otóż prócz biegów na 18 km 
i skoków ma się odbyć bieg sztafeto- 
wy 5 razy po 10 km. Bieg sztafetowy 
ożywi znacznie program i będzie kla 
sycznym pojedynkiem narciarzy wi: 
leńskich z zawodnikami Łotwy. 

Czy odbędzie się mecz 
bokserski Tallin— Wilno 

Polski Związek Bokserski zakon- 

traktował pierwszy oficjalny mecz 
między państwowy z Estonią, który 
odbędzie się ostatecznie 11 grudnia w 
Łodzi. Obecnie prowadzone są per- 
traktacje co do zatrzymania Estończy 
ków w drodze powrotnej w Wilnie i 
zorganizowanie meczu Tatlin — Wil- 
no. Mecz ten ma się odbyć w dniu po- 
wszednim 13 grudnia wieczorem. 

Trzeba więc raz nareszcie zdecydo- 
wać się, czy się mecz w Wilnie organi. 
zuje, czy też nie. 

Chcielibyśmy usłyszeć zdanie wi- 
leńskich władz bokserskich, które mu 
szą w tej sprawie wypowiedzieć się. 

Jeżeli meczu nie będzie, to chcielibyś 
my wiedzieć dlaczego. Ё 

Wilnianie w komisjach F!S 

Z grona działaczy sportowych Wił 
na kilku wybitniejszych powołanych 
ma być do komisji sędziowskiej, 
względnie organizacyjno - sportowej 
mistrzostw FIS. Wymieniane są obec- 
nie dwa nazwiska: inż. Jana Grabow- 
wieckiego i prof. Konstantego Piet- 
kiewicza. Obaj wiłnianie mają pełnić 
zaszczytne funkcje w czasie tych 
wielkich zawodów narciarskich w 
Zakopanem. . 

Ponadto w Zakopanem bawič bę- 
dzie liczne grono zawodników i tu. 
rystów AZS- 

Mir Z. Lankau ma stanąć 
na czele „wodzistów" 

W kołach sportowych Wilna rozważany 

jest projekt zawiązania komitetu sportów 

wodnych. Do komitetu takiego wchodziliby. 

przedstawiciele następujących gałęzi sportu: 

wiošlarskiego, kajakowego, żeglarskiego 1 

pływackiego. Te wszystkie pokrewne sobie 

gałęzie sportu miałyby wspólną oprawę or 

ganizacyjną i na tym zyskałaby ogólna treść 

życia sportów wodnych. Można byłoby wów- 

czas organizować poważniejsze imprezy -spor 

towe z uwzględnieniem w programie jak wie 

Ślarki, tak żegłarstwa jak i sportu kajako- 

wego. 

Myśl ta godna jest realizacji. Na prezesa 

komitetu proszony ma być znany działacz 

sportu wioślarskiego mjr Zbigniew Lankau. 

„Olimpiada“ w Wilnie 
Wobec tego, że żadne z kin wileńskich 

nie chce sprowadzić filmu „Święto młodości 

— QOiimpiada* przeto członkowie AZS-u za 
mierzają porozumieć się ze Związkiem Strze 

leckim i na własne ryzyko sprowadzić do 

Wilma wspaniały film obrazujący Igrzyska 
Olimpijskie w Berlinie. Film ma być wyświe 

tlany w kmie Mans, dopiero w drugiej poło” 
wie stycznia. 

Ligowa drużyna Warty 
przegrywa z HC? 

Spotkanie towarzyskie Warty ligowej, któ 

ra wystąpiła w składzie osłabionym z HCP, 

zakończyło się niespodziewaną porażką 

Warty w stosunku 4:1. Drużyna fabryczną 

grała wyjątkowo ładnie i skutecznie. 

1 
Porażka Garbarni w Chorzowie 

W towarzyskim meczu piłkarskim, roze 

granym w niezbyt pomyślnych warunkach at 

mosferycznych i terenowych, AKS pokonał 
krakowską Garbarnię w stosunku 2:1 (2:0). 

Druga klęska hokeistów 
Opawy w Katowicach 

W drugim meczu hokejowym przectwni- - 

kiem drużyny „Troppauer Eislauf Verein“ 

była klubowa drużyna „Dębu, która rów 

nież odniosła zdecydowane zwycięstwo w 

| stosunku 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). 
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ZH 
Dziś: Sabby Op. 

Jutro: Mikołaja B. W. 

NIKA 
|  Sławki za odbyte ćwczenia wypłaca- 

GRUDZIEŃ ne są w normach zeszłorocznych. 

5 
Poniedziałek 

  

LE ZWIĄZKÓW I STOWARZYSZE% 
— Zarząd Cechu Krawców Chrześcijan 

w Wilnie prosi Mistrzów Krawców, Kraw- 
czyń, Czeladników i Uczniów o wzięcie 
udziału w tradycyjnych roratach, które 
zwyczajem lał ubiegłych odbędą się 
8 grudnia br. o godz. 6 rano w kościele 
Św. Ducha (po-Dominikańskim). Po po- 
łudniu zostaną odprawione nieszpory na 
intencję Cechu. 

Wschód słońca — g. 7 m. 26 

Zachód słońca —g. 2 m. 52   
Sposirzecenia Zakładu. Meteorologii USB 

w Wilnie z dn. 4.XII. 1938 r. 

WILEŃSKA 

— Dyżury aptek. Dziś w nocy dyżurują 
następujące apteki: Sokołowskiego (Ty- 
zenhauzowska 1); Chomiczewskiego (W: 
Pohulanka 25); .Miejska (Wileńska 23); 
Turgiela (Niemiecka 15); Wiwulskiego ZEBRANIA I ODCZYTY 
(Wielka 3). — Doroczne walne zebranie członków 

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

POGODA NA DZIŚ: 
"W. dalszym ciągu pogoda pochmurna, 

miejscami mgły .lub deszcze. Temperatu- 
ra bez większych zmian. Słabe wiatry z | 1) Zagajenie. 2) Wybór prezydium. . 3) 
kierunków zmiennycr. Sprawozdanie ustępującego Zarządu. 

Ciśnienie 762 4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. 
Temperatura średnia -- 3 5) Wybór władz Towarzystwa na rok 1939. 
Temperatura najwyższa -|- 8 6) Wolne wnioski. 
Temperafura najniższa -- 2 — 352 Środa Literacka będzie wieczo- 
Opad 6,7 jrem autorskim akademika literatury Fer- 

Wiatr południowy dynanda Goetla. Znakomity pisarz odczy- 
Tend.: bez zman ta z rękopisu dłuższe fragmeny przygoto- 
Uwagi: pochmurno, deszcz. wanej do druku powieści pł. „Anakonda”, 

; : : Przyjazd znakomiłego pisarza wywołał w 
naszym mieście duże zainteresowanie. 

Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego 
odbędzie się w poniedziałek, dnia 12 
grudnia br. w lokalu przy ul. Zamkowej 
24, o godz. 19.30 w pierwszym terminie, 
o godz. 20 w drugim terminie, bez wzglę 
du na ilość obecnych. Porządek dzienny: 

- MIEJSKA. | 
— Domy -społeczne. Władze miejskie 

opracowały proje<t budowy tzw. „Domów ̀ 
społecznych”. Domy te mają stanąć na 
peryferiach. miasta i mieścić. świetlice, bib 
lioteki, urządzane mają być tam popu- 
lame przedstawienia. : az 

Budowa pierwszego takiego domu ma 
vię rozpocząć w roku przyszłym. 

RÓŻNE 

„— Ulgi przy nabywaniu świadectw 
przemysłowych. Miarodajne władze skar- 
bowe ogłosiły okólnik w sprawie ulg, 
które mają być stosowane przy sprzedaży 
świadectw przemysłowych na rok 1939. 
Ministerstwo Skarbu poleca stosować w 
„roku bieżącym identyczne ulgi co i w ró- 
ku ubiegłym. | 

LIDZKA: 
— „Bławat Poznański” A. Miśkiewicz 

Lida, ul. Suwalska (w lokału dawnych ja- 
tek miejskich na rynku). Wieki wybór to- 

is. - - WOJSKOWA 
— Zasiłki dla rodzin rezerwistów. — 

W związku z powoływaniem na. ćwiczenia 
wojskowe, - referat wojskowy . Magistratu 
wbrew. praktyce lat ubiegłych wypłaca 
obecnie w dalszym ciągu zasiłki dla ro- 
dzin rezerwistów, 
wojskowe. ka i fachowa, : 

WINA, WODKI, towary kolonialno- 
Spożywcze. Duży wybór broni, amu- 
nieji i artykułów sportowych poleca 

Spółka Chrześci'ańska 

„EKONOMIA 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 

  
  

MIÓD, SERY, GRZYBY. I ZAJĄCE 
. nabywa w każdej ilości | 
płacąc najwyższe ceny 
Spółka Chrześciłańska 

„EKOWOMIA% 
Baranowicze, Szeptyckiego 50, tel. 97 

RADIO „TELEFUNKEN“ 
Najnowsze superheterodyny bateryjnė 
przystosowane do potrzeb wsi i małych. 

miasteczek — poleca 

B. Mitropolitański 
Baranowicze, Szeptyckiego 24, tel. 2-80 

    
  

  

      

Początek o 4. Nlenotow. powodzenie. Zachwyt publicznośc 
Frczydzieło wg naipoczytniejszej powieści Fannie Hurst p. t. 

CZTERY CURKI 
Perła światowej kinematografii, która jest doniosłym wyczynem sztuki fiłmowej. 

Kreacja fenomenalnych słóstr HE ALWVIE-  Nadprogram DODATKI. 

Nieodwotajanle otatni dzień. 
HEL os # Początek o 4-ej. Triumf Ronalda COLMANA 

wake i m. Zebrak W purpurze 
Jutro = = Łubieńska, Damięck Dzieje grzechu sua: s... premiera Samborskt, Stępowski 

DEDE 
э 

Chrześcijańskie kino Reprezentac. m 6 6 

SWIATÓWID | 2 9, FR GD # А у produkcji 99 

wg Stefana Zeromskiego. — Rekordowa obsada: Eichlerówna, Żelichowska, Zacharewlcz 
Jaracz, Samborski, Stempowski, Cybulski, Znicz. 

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

    

  

KINO 

Rodziny Kolejowej 

ZNICZ 

Dziś, Czerujące p'osenki, szampański humor, fantastyczna wystawa 

UBOSTWIANA 
z Martą Eggerth w roli głownej. 

  

„ Wiwulskiego 2 Nadprogram: DODATKI. Pocz. seans. codz. o g. 4, w święta o 2 PP 

Nieodwołalnie ostatni dzień 
Kino-Teatr Początek o godz. W2-ej. Na |-y seans ceny od 25 gr. 

MUZA 
Nowogrodzka 8 

którzy odbyli ćwiczenia | warów. Ceny niskie i stałe. Obsługa szyb |: 

„KURJER” (4652) 

50-lecie Drmu Handlowego 

Т. Odyniec wł. I. Malicka 
Wczoraj Dom Handlowy T. Odyniec 

wł. 1. Malicka, przy ul, Wielkiej 19, ob- 
chodził =uroczyście 50-lecie swego istnie- 
nia. Uroczystość ta połączona była z po- 
święceniem pierwszej w Wilnie hurtowni 
szkła okiennego, porcelany, fajansu itp. 
Składy te mieszczą się przy ul. Ostrobram 
skiej 27. 

Uroczystości rozpoczęto od mszy. dzięk- 
czynnej w kośmiele Św. Kazimierza. Od- 
prawił ją o. St. Sowa, który następnie 

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 5 grudnia 1038 roku 

6.57 Pieśń poranna. 7.00 Dziennik poranny. 

7.15 Muzyka z płyt. 8.00 Audycia dla szkół: 

W rocznicę urodzin Wielkiego Marszałka. 

8.10 Trasmisja z Powiewiórki: -.a) Reportaż 

przeprowadzi Tadeusz Łopalewski; b) Na- 

bożeństwo z kościoła parafialnego, gdzie był 

chrzczony Józef Piłsudski. 9.00 Przerwa. 

11.00 Audycja dla szkół. 11.15 I. Walce Jana 

Straussa; II. Chwilka jazzu. 11.57 Sygnał 

czasu i hejnał. 12.03 Audycja południowa. 

13.00 Audycja dla kupców i rzemieślników 

13.30 Chopin — audycja dla gimnazjów. 

14.00 Przerwa. 15.00 „Urodzony w niewoli, 

okuty w powiciu* audycja dła młodzieży. 

15.30 Muzyka obiadowa. 16.00 Dziennik po- 

łudniowy. 16.08 Wiadomości gospodarcze. 

16.20 Kronika naukowa. 16.35 Miniatury 

kwartetowe — muzyka połska. 17.10 Patrio- 
tyzm gospodarczy — pogadanka: 17.20 W 

dniu urodzin Józefa Piłsudskiego: 1) „Dom 

rodzinny Józefa Piłsudskiego — felieton wy 

głosi dr W. Arcimowicz; 2) Kołysanki ludo 

we; 3) Wyjątki z pism Józefa Piłsudskiego. 

18.00 Wileńskie wiadomości sportowe. 18.05 

Utwory fortepianowe w wyk. Elwiry Pale 

wiczówny. 18.20 Z naszego kraju: „Pikił;sz- 

ki* — felieton. 18.30 „Szlakiem Marszałka 

Józefa Piłsudskiego* — audycja muzyczna. 

19.00 Audycja żołnierska. 19.30 Koncert pó- 

pularny muzyki polskiej wyk.: orkiestra woj 
skowa i zespół wokalny „Pro Arte". 2035 

Audycje informacyjne. 21.00 Transmisja z 
sali Filharm. Warsż. recitalu Grace Mnore 

prymadony Opery Nowojorskiej. 2130 W 

przerwie: Nowości poetyckie. 22.30 „Charak 

ter kultury europejskiej" — odczyt prof. 

Konrada. 22.45 Z oper francuskich 23.00 
Ostatnie wiadomości i komunikaty. 28.05 

Zakóńczenie programu. 

WTOREK, dnia 6 grudnia 1938 r. 
6.57 Pieśń. 7.00 Dziennik. 7.15 Muzyka. 

8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Program. 8.15 

Muzyka poranna. 8.50 „Nie przepłacajmy ku 

pując* — pogawędka dla kobiet Felicji Kor 

sakowej. 9.00—11.00 Przerwa. 11.00 Audycja 

dla szkół. 11.15 Muzyka baletowa. 11.57 Syg 

nat czasu i hejnał. 12.03 Audycja poludnio- 

wa. 13.00 Wiadomości z miasta i prowincji. 

13.05 „Wilno w ostatnim dziesięcioleciu — 

pogadanka Witolda Kiszkisa. 13.15 Muzyka 

operetkowa.  14.00—15.00 Przerwa. 15.00 

„Ma 13 lat" — powieść mówiona dla miło- 

dzieży. 15.15 Pieśni ludowe w wyk. chóru 

szkoły powszechnej nr 2 pod dyr. W. Szcze- 

pańskiego. 16.00 Dziennik popołudniowy. 
16.08 Wiadomości gospodarcze. 16.20 Prze- 

gląd aktualności finansowo gospodarczych. 

16.30 Pieśni fińskie w wyk. Leokadii Koze- 

równy. 16.45 Samoobrona Litwy i Białorns* 

— odczyt dr Waleriana Charkiewicza: 17.00 

„Mikołajki radiowe' — audycja słowno-mu 

zyczma. 17.30 „Z pieśnią po kraju* — audy 

cja. 18.00 Sylwetki sportowców. 18.05 Utwo- 

ry na altówkę w wyk. Mikołaja Doderonka. 

18.20 „Głupia Marysia" — gawęda Ciotki Al- 

binowej. 18.30 Audycja dla robotników. 19.00 

Koncert: rozrywkowy. 20.35 Audycje infor 

macyjne. 21.00 Koncert Towarzystwa Miłoś 

ników Dawnej Muzyki. 22.00 „Pogoda* — fe 

lieton. 22.20 Recital fortepianowy w wyk. 

Ericha Riebensahma. 22.55 Rezerwa progra- 

mowa. 23.00 Ostatnie wiadomości i komuni- 

katy. 23.05 Zakończenie programu. 

  

          
"GRYPA PRZEZIĘBIENIE 

BOLE GŁOWY ZEBÓW, 
ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓW zx.?asR. 2 „ KOGUTKIEŃ* 
PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ 

GDYŻ SĄ.JUŻ NAŚLADOWNICTWA, 

ŻĄDAJCIE PROSZKÓW „MIGRENO-NERVOSIN* 
TYLKO w kac OPAKOWANIU 

TOREB ACH HIGIENICZNYCH, 

   
    

    

          

przy ul. Ostrobramskiej doxonał poświę- 
cenia składów hurtowych. 

Podkreślić tu wypada, że firma zao- 
patruje się wyłącznie w towary pochodze 
nia krajowego: i zatrudnia wyłącznie ro- 
botnika-chrześcijanina. 

Na poświęceniu składów hurtowych z 
ramienia władz państwowych obecny był 
m. in. p. wojewoda Bociański, który w 
krótkim przemówieniu złożył zasłużonej 
placówce handlowej gratulacje. 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Jutro, we wtorek dnia 6 grudnia rb. o 

godz. 20 „Gałązka rozmarynu”. 

— „Sędzia z Zalamei* — Calderona w 

Teatrze na Pohulance. 

— W Teatrze Miejskim w pełnych pró 

bach znakomita komedia Calderona „Sędzia 

z Zalamei* w reżyserii dyr. Kielanowskiego. 

Rolę tytułową kreuje ulubieniec publicz 

ności p. Leon Wołłejko. Oryginalną muzykę 
na motywach hiszpańskich skomponował 

prof. T. Szeligowski. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA” 

— Występy J. Kulczyckiej. — Dziś grana 

będzie po cenach zniżonych najnowsza ope- 

retka Goetza „Arienne* z J. Kulczycką, B. 
Halmirską, W. Rychterem, W. Szczawińskim 

i K. Wyrwicz-Wichrowskim. 

| — Jutrzejszy balet Tacjany Wysockiej w 
„Lutni“; — Jutro odbędzie się pierwszy wy: 
stęp słynnego zespołu baletowego Tacjany 
Wysockiej.. 

W šrodę drugi i ostatni wystep zespołu 
baletowego. ь 

— Dziś występ światowej pianistki Agi 
Jambor w Teatrze na Pohulance. — Dziś, w 
poniedziałek dnia 5 grudnia*w Teatrze na 
Pohulance — koncert słynnej pianistki świa 
towej sławy Agi Jambor (Węgry) — łaureat 

ki ostatniego Konkursu Chopinowskiego, od 
bywającej obecnie tryumfalne tournee po En 
ropie. Prasa europejska wszystkich krajów 
podkreśla z uznaniem fenomenałną technikę 
fortepianową pianistki, niezwykłą  subtel- 
ność, oraz wysoką kulturę artystyczną. Bo- 
gaty program konceru przewiduje utwory: 
Bacha, Chopina, Strawińskiego, Debussy'ego, 
Philippa i innych. Będzie to prawdziwa ucz- 
ta artystyczna dla miejscowych melomanów. 

Ceny od 0,75 gr. do 4.50. Bilety, do nabycia 
w Biurze Podróży „ОтЫз“, a od godz. 6-w 

kasie teatru na Pohulance. 

AMAAAAAMAADAAAAAAAAAA AAA AAA AAAAA AAS 

LEKARZE 
VYVVVYVVYVYVYVYV! 

DR MED. JANINA 

Piotrowicz Jurczenkowa 
ordynator szpitala Sawicz. 

Choroby skórne, weneryczne i kobiece 
ul. Jagiellońską 16 m. 6, tel. 18-66. 

Przyjmuje od 5 do 7 wiecz. 

MAŁA AAA AAAA ADAK AAAA DADA AAAA DAD AA KAKABARA 

AKUSZERKI 
TEYYYTYYYYTYYYYTYWYYYYYYYYYYYYYYYWYYYYYYVYY 

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
przyjmuje od godz. 9 rano do godz. 7 wiecz. 

— ul. Jakuba Jasińskiego la—?. róg uk 
3-gx Maja obok Sądu. 

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAMAAAS 

BARANOWICKIE 
TWYYVYTYYYVYYYYVY*VYYYTYVYVYYYYYVYYYYYYYYY" 

FIRMA RÓŻNOWSKI i KARAŚ, Barano- 
wicze, Nowogródzka 2, tel. 141. Poleca naj- 

lepszy prezent na gwiazdkę, radioodbiornik 

„Echo“, względnie „Elektrit“. 

POZNAŃSKI DOM GALANTERII, Bara: 
nowicze, Szeptyckiego 31, tel. 248. Praktycz- 

ne podarki gwiazdkowe. 
RE ROR R ZE A 

MATERIAŁY DAMSKIE jedwabne i weł- 
niane na płaszcze i sukienki oraz męskie ma- 
teriały ubraniowe poleca w wielkim wybo- 
rze, jako prezent gwiazdkowy POZNAŃSKI 

DOM MANUFAKTURY, Baranowicze; Szep* 
tyckiego 54 (w podwórku). * 

  

  

POSZUKUJĘ EKSPEDIENTKI do sklepu 

kolonialno-spożywczeg z kaucją od 500 do 
1000 zł. Oferty kierować, Baranowicze, Ko* 

pernika 2. (Zgłaszać się osobiście od goaz. 
1 do 5 p. p.). 

ж° \ААМЩМШШААЩ[ЦЦЩААМАМ„ 

Kino „APOLLO“ 
p 
p 

w Baranowiczach 
Dramat społeczny 

Uijrzymy w nim kilkaset najpiękniej- i 
szych dziewcząt i bunt przeciwko bru- 

talnym metodom. Ё 
VVYVYVYVYY УУ 
Nm 

  

NAAAAA AA AAAA AAA AAAA ADA DA AA ŁAŁ AAA AAAA KA)? 

Kino-Teatr „PAN“ 
w Baranowiczach 

Dziś. Film arcvdzie o 

MARCO POLO 
Kreacje: Sigrid Gurie | Gery Coopera 
Niezwykłe przygody słyn. podróżnika 
weneckiego—po raz pierwszy na ekr.   Popierajeie Przemysł Krajowy! 

  

Święto Kat. Stow. Mężów i Kobiet 
J. E. ks. arcybiskup metropolita Jał- 

brzykowski dokonał w kościele W. W: 
Świętych uroczystego aktu poświęcenia 
nowego sztandaru Katolickiego Stowarzy- | 
szenia Mężów. 

Następnie w. sali Domu Parafialnego 
PPP,    

i SN ‚ 

Następny prragram, 

     

  

Ostatni dzień. 

STRACHY" 

! odbyło się wbijanie gwoździ do drzewca 
nowego sztandaru. 

Jednocześnie „Katolickie Słowarzyśze- 
nie Kobiet obchodziło 10-lecie swego. i! 

| nienia, 

      

Odznaczone szczytowe arcydzieło 

„JEZEBEL * 
(Dzieje diablicy) Epokowa kreacja : 

Betty DAWIS$ 
  

OGNISKO | 
W rol. gł: * Maria Boga, 

Wielki dramat obyczejowy wg głośnej pow. A. Marczyńskie99 

„KOBIETY NAD PRZEPAŚCIĄ 
Nora Ney, Tamara Wiszniewska Jadzia Andzejewska, 

Antoni Brodzisz, K zimierz Junosza Stępowski, Siełański, Samborski i in. 
Nadprogram: UROZMAICONE DODATKI. 

Kino HIARS | Dzis premiera. 

Czarny 

Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. @ 2) 

Wielki nłesamowity film 
aaa Jakiej nie było 

ksiežyC   ZNACHOR 
Role główne: znakomity Jack Holt oraz przepiękna Fay Wra. 
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