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Ramowa Ailoa z Stctniygem Wan ar. 
Austria przystąpi do osi Rzym—Berilim2? — 
Prasa niemiecka powstrzymuje się ód ko- 

Schuschmigg po powrocie de 
Wiednia zwołął odrazu Radę Ministrów 

WIEDEŃ. (Pat.) Kanclerz Schusch- 
nigg po spotkaniu z kanclerzem Hit- 
lerem w Berchtesgaden, powrócił 

dziś z rana specjalnym pociągiem do 
„Wiednia. Na dzisiaj zostało zwołane 
posiedzenie Rady Ministrów. 

WIEDEŃ, (PAT). — W związku z 
rozmowami w Berchtesgaden i ską- 
pym brzmieniem komunikatu, rozpię 
tość komentarzy i pogłosek jest bar- 
dzo duża. Wedle jednej wersji, pokry 
wającej się z wiadomościami udzielo 
nymi prasie austriackiej przez szefa 
prasy płk. Adama — rozmowy te, od 
byte w duchu i w ramach umowy z 
11 lipca spowodowały wyjaśnienie at- 
mosfery politycznej oraz dalsze za- 
Pewnienia ze strony Niemiec w spra 
wie niezależności Austrii, jak również 
zobowiązanie niewtrącania się do 
spraw wewnętrznych Austrii. 

Według innej wersji zostały ze 
strony Niemiec wobec Austrii wysu- 
nięte żądania: przystąpienia Austrii 
do osi Rzym — Berlin, współpracy w 
dziedzinie polityki wewnętrznej z na- 
rodowymi socjalistami, danie ich 
Przedstawicielom miejsce w' gabinecie, 
Amnestii inž. 'Tawsa oraz wyrzecze- 
WZT CZA 

Odpowiedż Japonii 
na note brytviską 
LONDYN. (Pat.) Reuter komuni- 

Kuje: Rzad brytyjski otrzymai odpo- 
wWiedź japońską na notę w sprawie 
zbrojeń morskich, lecz dotychczas 
nie przystąpił do jej studiowania. 
Konsultacje pomiędzy W. Brytanią, 
*rancją a Stanami Zjedn. będą oczy- 
išcie Kontynuowane i ponieważ 

Niemcy i ZSRR przyłączyły się do lon 
dyńskiego traktatu morskiego, to w 
Pewnej fazie rokowań będzie nawią- 
Zany kontakt również z tymi krajami. 

Możliwość wystanienia 
Amervki z U. Z. Z. 
NOWY JORK, (PAT). — Ogólną uwa- 

9ę zwróciło tu oświadczenie Williama 
reena, prezesa amerykańskiej Federacji 

„Tacy, wygłoszone na zjeździe w Miami, 
że Amerykańska Federacja Pracy wystąpi 
Z międzynarodowej Unii Związków Zawo 

wych, jeśli do tej organizacji dopuszczo 
Ne będą sowieckie związki zawodowe. 

W 20-tą rocznicę 
: Rarańiczy 
WARSZAWA. (Pat.) Dziś odbył się 

.W Warszawie uroczysty obchód 20-ej 
Tocznicy przejścia 2-ej Brygady Le- 
Sienów Polskich pod Rarańczą. 

Obchód rozpoczął się nabożeńst- 
wem w kościele garnizonowym przy 
u Długiej. Na nabożeństwie obecny 

Vł Pan Marszałek Śmigły-Rydz. 
+ Po nabożeństwie i kazaniu wygło- 
„-oRym przez b. kapelana 2-ej Bryga- 

z Legionów Polskich, księdza Anto- 
z: Uczestnicy uroczystości przema- 
ską, WALI na plac Marszałka Piłsud- 
bie 30 gdzie złożyli wieniec na gro- 
ząg , ieznanego. Żołnierza, następnie 
Nią lali się do Belwederu. Na stop- 
ci kół pałacu belwederskiego delega- 
stę, „Pułkowych i Związku Legioni- 
Arzę złożyli piękny wieniec z koso- mo. Ry 
wach „3 karpackiej ze wstęgą o bar 
ca w ng Todowych. Po złożeniu wień- 
kowych |Vederze, delegacje kół puł- 
przyjete 1 Związku Legionistów były 

alka G ha audiencji przez Pana Mar 
a Šmigiego-Rydza. 

gruz. 181 w salach Rady Miejskiej 
odbyła BĘ erbatka legionowa, a na- 
stępnie przeds w: Žž tawienie w Ti P Sim. Odegri ienie w Teatrze Pol 

nowa Z. a 
„Gałązka 

rozpoczęciem 1 okolicznościowe ze ówienie wygłosił ppłk, Zgłobicki.   

nie się tendencji do restauracji Habs- 
burgów. Posunięcia rządu austriackie 
go w dziedzinie polityki wewnętrznej 
w ciągu najbliższych dni potwierdzą 
słuszność jednej z tych hipotez. 

BERLIN, (PAT). — Prasa niemie 

cka podała wiadomość o spotkaniu 
kauclerza Hitlera z kanclerzem Schus 
chniggiem na naczelnych miejscach, 

powstrzymując się jednak od wszel- 
kich komentarzy. 

Pismo „National Ztg.* podaje, że 
rozmowa odbyć się miała między kan 
clerzem Schuschniggiem i kanclerzem 
Hitlerem najprzód w cztery oczy, na 
stępnie wzięli w niej udział marsz. 
Goering, min von Ribbentropp, Gwido 
Schmidt oraz von Papen. 

Ribbentropp ledzie przez Austrię do Rzymu? 
WIEDEŃ, (PAT). — Wczoraj została | soliniemu przedwczorajszej rozmowy kan 

obsadzona posterunkami żandarmerii linla 
kolejowa wiodąca od granicy niemieckiej 
do granicy włoskiej od Kufstein do Brene 
ru. W związku z fym rozeszły się zdemen 
fowane przez Berlin pogłoski, że przez 
Austrię miał przejechać do Rzymu min. 
von Ribbentropp, celem zreferowania Mus 

clerza Hitlera i Schuschnigga. Koła urzę 
dowe austriackie zaprzeczają wladomo- 
ściom o przejeździe von Ribbenroppa, 
nie dementują pogłosek o przejeździe 
jakiejś wyższej urzędowej osobistości nie 
mieckiej. 

KORCZYNETET YET TERESA ZOE ZOO ROZ OOO RT TEROOOROZO WZ COO, RESTOTEZT 

Eden stopniowo, Chamberlain natychmiast 
chcą porozumienia z Włochesmni 

, LONDYN, (PAT). — Prasa angiel 
ska donosi o różnicy zdań pomiędzy 
premierem Chamberlainem a min. E- 
denem. Podczas gdy minister Eden za 
lecać ma stopńiowe porozumienie z 
Włochami na*podstawie wycofania się 
Włoch ze spraw hiszpańskich,  pre- 
mier Chamberlain nalegać ma na na 
tychmiastowe porozumienie z Wło- 
chami bez żadnych. warunków. 

W oficjalnych kołach brytyjskich 
informują, że powodzenie rozmów bry 
tyjsko-włoskich oznaczałoby pewne 
osłabienie „osi Rzym — Berlin". Nie 

chcąc do tego dopuścić kanclerz Hit- 
let zgodzić śię riiał nasudzielenie pew 
nych gwarancyj w sprawie Austrii, 
podczas spotkania z kancl. Schusch- 
niggiem. 

B. premier Flandin 
przeciw wciąganiu komunistów do rządu 
PARYŻ. (Pat.) Niedziela przynio- 

sła kilka przemówień wybitnych fran 
cuskich mężów stanu, zarówno człon 
ków rządu, jak parlamentu, które 

odzwierciadlają główne tendencje, 
dominujące obecnie w polityce fran- 
cuskiej. Wszystkie przemówienia: 
ministra stanu Frosarda, ministra 
spraw wewn. Sarraut oraz b. premie 
ra Flandina, jednego z przewódców 
centrum parlamentarnego były ape- 
lem na rzecz pojednania społecznego 
i ostrzeżeniem przed skrajnymi roz- 
wiązaniami. 

Przemówienia te można określić 
jako chęć położenia tamy agitacji ko- 
munistycznej zarówno w polityce we 
wnętrznej, jak zagranicznej. 

Najbardziej znamienne przemówie 
nie wygłosił b. premier Flandin, któ- 

ry wypowiedział się kategorycznie 
przeciw wciąganiu komunistów do 

rządu, a następnie, o ile codzi o po-   

litykę zagraniczną, przeciwko wiąza- 
niu się z jakimkolwiek blokiem ideo- 
logicznym. „W jaki sposób rząd fran 

cuski, który miał w swoim łonie mi- 

nistrów komunistycznych, zapytał 
Flandin, mógłby w groźnej dla Fran- 

cji chwili liczyć na pomoc całego 
kraju czy też na pomoc i współpracę 
zagranicy? Rozwiązanie dzisiejszej 
syluacji politycznej nie polega na 
przeciwstawieniu jednej połowy świa 
ta drugiej połowie i na dzieleniu 
świata na bloki: demokratyczny i fa- 
Szystowski. Wątpię zresztą — zązna- 
czył b. premier Flandin — czy nie- 
które wielkie demokracje nawet sil- 
niejsze od francuskiej, poszłyby ra- 
zem z Francją po drodze takiej po- 
lityki. Koniecznym warunkiem po- 
myślności Europy jest właśnie dopro 
wadzenie do zbliżenia między tenden 
cjami politycznymi państw demokra- 
tycznych a państw totalnych*, 

Antyjapoński front na Pacyfiku 
tworzą Anolia, Ameryka i Holand a? 

TOKIO, (PAT). — Agencja Do- 
mei donosi z Singapore o przygoto- 
waniach do uroczystego otwarcia bry 

tyjskiej bazy morskiej. Na uroczystoś 

ci przybyć ma ponad 12.000 osób. — 

Przybędą również trzy krążowniki a- 

merykańskie, co uważane jest za de 
monstrację przeciwko Japonii. Zapro 
szono również wiele delegacyj indyj- 
skich i chińskich, Z pośród Japończy 

ków został zaproszony jedynie konsul 
generalny Singapore Okamoto, nato- 
miast odmówiono karty wstępu japoń 
skim dziennikarzom. 

Komunikat agencji Domei zarzu- 
ca W. Brytanii, iż zmierza ona wraz ze 
Stanami Zjedn. i Holandią do utwo- 

rzenia antyjapońskiego frontu na Pa- 
cyfiku, celem izolowania Japonii. 

Gabinet Patriarchy Mirona 
przeciwko „„Żelaznej Gwardii« 

BUKARESZT. (Pat.) Decyzja ga- 
binetu powzięta pod przewodnictwem 
patriarchy Mirona, by wezwać synod 
rumuńskiego kościoła prawosławae- 
go do zwolnienia wiernych z przysię- 

gi o charakterze politycznym i wyda- 
nie księżom zakazu przyjmowania 

podobnych przysięg, skierowana jest 
zupełnie wyraźnie przeciw „Żelaznej 
Gwardii", która od swych członków 
odbiera uroczystą przysięgę na wier 

cdbywały się zwykle w kościołach w 

obecności księdza, należącego do 

„Gwardii*. Interwencja rządu i koś- 

cioła przeciwko przysięgom, składa- 

nym w tych okolicznościach wypły- 

wa z powziętej przez rząd decyzji za- 

hamowania rozwoju ruchu, kierowa- 

nego przez Codreanu. Te same moty- 

wy decydowały przy zawieszeniu au- 

tonomii uniwersytetu, w którym ży- 

wioły skrajne prowadziły bardzo 0- 
ność i posłuszeństwo. Uroczystości te | żywioną agitację. 

  

  

Cena 15 gr 

  

Dzielnica Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

  

Rzut oka na Aleję Niepodległości w Warszawie, która będzie stanowiła centrum 
dzielnicy reprezentacyjnej Marszałka Piłsudskiego. Prace dookoła stworzenia tej 

dzielnicy posuwają się w szybkim tempie naprzód. 
  

Minister oświaty Finlandii 
przybył deo Warszawy 

WARSZAWA. (Pat.) Dziś przybył 
do Warszawy minister Oświaty Fin- 
landii p. Uno Yrjoe Hannula. 

Na dworcu głównym dostojnego 
gościa finlandzkiego witali minister 
W. R.i O. P. prof. W. Świętosławski 
3 + 0: 
1 InnI. 

W imieniu słuchaczy lektoratu 
języka finlandzkiego na Uniwersyte- 
cie Józefa Piłsudskiego wygłosiła 
przemówienie po finlandzku p. Jad- 
wiga Kunińska, która wręczyła min. 

Hannuli wiązankę kwiatów. 
W podróży towarzyszy p. Hannult 

sekretarz p. Gadd. ' 
Od granicy polskiej towarzyszył 

ministrowi Hannuli delegat Min. W. 
R. i O. P. radca dr. Eugeniusz Zdro- 
jewski. 

Po powitaniu min. Hannuli w to- 
warszystwie wicemin. prof. Aleksan- 
drowicza odjechał do przygotowa- 
nych dlań apartamentów w hotelu 
Europejskim. 

Pzni Prezydentowa Maria Mościcka 
na uroczystości poświęcenia 
CHORZÓW, (PAT). — Wczoraj odby- 

ła się w Chorzowie uroczystość poświęce 
nia i wręczenia sztandaru, ofiarowanego 
chorzowskiemu oddział. Przysposobienia 

Wojskowego Kobiet przec odbyty w ro- 
ku ub. w Wilnie walny zjazd P. W. K. 

Uroczystość zaszczyciła swą obecnością 
małżonka Pana Prezydenta Rzplitej p. Ma 
na Mošcicka. 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9 
rano powitaniem na dworcu w Chorzowie 
Pani Prezydentowej Mośzickiej przez o. 
wojewodę dr. Grażyńskiego oraz delega 
kę koła chorzowskiego PWK., która wrę 

Ziazd O. M. P. 
WARSZAWA, (PAT). — Wczoraj obra 

dował w Warszawie zjazd działaczy Orga 
nizacji Młodzieży Pracującej (O. M. P.). 

W wyniku obrad zjazd przyjął kilka 
rezolucyj, m. in. w sprawie przysłąpienia 
O. M.P. do Służby Młodych. Rezolucja 
ta brzmi: 

„Ogólnopolski zjazd działaczy ferene 
wych O. M.P. wita z uznaniem decyzję 
zarządu głównego w sprawie przystąpie- 

nia O. M. P. do Służby Młodych widząc 
w fym kroku konsekwencją realizację ce 
lów programowych organizacji. 

W celach i programie realizacyjnym 

  

sztandaru PWK w Chorzowie 

czyła P. Prezydentowej wiązankę kwiatów. 
Po powiłaniu udano się do kościoła św. 

Anfoniego, gdzie ks. biskup sufragan dr. 
Bieniek w asyście licznego duchowieńst- 
wa odprawił uroczystą mszę św., po czym 

dokonał poświęcenia sztandaru. 
Z kolei nastąpiło złożenie wieńca na 

płycie Nieznanego Żołnierza oraz defila 
da, w której wzięły udział liczne oddzia 
ty P. W. K. oraz organizacje pokrewne. Po 
wspólnym obiedzie na Górze Wyzwole- 
nia, w czasie którego wygłoszono kilka 

przemówień, odbyła slę uroczysła akade 
mia. O godz. 18 P, Prezydentowa zegnana 
owacyjnie na dworcu, opuściła Chorzów. 

w Warszawie 
Służby Młodych widzimy właściwą plasz 
czyznę do produktywnego spożytkowania 

wysilku wychowawczego młodego poko- 

lenla polskiego. 
W najgłębszym zrozumieniu, że pod- 

stawą swą dobrze służymy sprawie konso 

lidacji sił narodu, apelujemy do wszyst- 
kich organizacyj młodego pokolenia pol- 
skiego, aby w imię zadań, jakie stają 
przed narodem | państwem polskim, sku 
piły swe wysiłki w jednolitej pracy reall 
zacyjnej, przekreślając linie podziału, któ 
re nie powinny dziś mieć wpływu na ży 
cie Polski“. s 

WW HHiszgocsseśi 
MADRYT, (PAT). — Na froncie Guadala 

jara wojska rządowe wywierają nacisk na 

pozycje powstańców, szczególnie na po 

łożone między Rio Sorbe I szosą aragoń 
ską, na północno-wschód od Brihuega. Na 
południe od Madrytu powstańcy przypu- 
ścili atak na pozycje rządowe, zostali jed 

nak łatwo odrzuceni. Na odcinku Badajcz 
w Sierra del Aguila foczyły się zacięte 
walki. Pierwszy atak, wsparty przez liczne 
czołgi I lotnictwo, został odrzucony. Przy 
drugim natarciu powstańcy zdobyli teren, 
zajęty przez wojska rządowe, które cofnę 
ły się na drugą linię. 

Sylwetka „Kata Santander" 
PARYŻ. (Pat) Sprawa aresztowanego 

przed kilku dniami we Francji b. komisarza 

bezpieczeństwa przy anarchistycznym  rzą- 

dzie w Santander Manuela Neilla, przezwane 

go „katem Santander* nabrała posmaku du- 

żej sensacji. Policja ma bardzo poważne po- 

szlaki, iż Manuel Neil jest mordercą dwóch 

Francuzów: zakonnika ojca Aza i dzienni- 

karza francuskiego, współpracownika „Pa- 

Aza i na dziennikarzu francuskim, były do- 

konane bez sądu wojennego, jedynie na sku: 

tek polecenia organizacyj anarchistycznych: 

Ncilla został oskarżony przez władze fran- 

zuskie o morderstwo i kradzież, albowiem 

w jego willi znaleziono poważną ilość monet 

zagranicznych i biżuterii. Żona Manuela Ne- 

tia została wyeksmitowana z willi w Biarritz, 

gdzie zamieszkiwała wraz z mężem i prze- 

ris-Soir“ i „Paris-Midi“ Pierre Plesis. Fran- | niesiona do przytułku w Bayonne, skąd w 

cuskie ministerstwo spr. zagr. na podstawie 

tych dowodów zwróciło się o wyjaśnienie 

dv rządu walenckiego. 

Jak się okazuje, egzekucje na zakonniku 

dniu jutrzejszym odstawiona ma być do gra 

nicy hiszpańskiej. Jak informuje „Paris: 
Seir", władze francuskie liczą się z tym, iń   rząd walencki zażąra wydania Neilla.
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Wspaniały sukces bokserów 
Pol ska—Wiemcy 10:6 

Wczorajszy mecz bokserski, roze- 
grany w Poznaniu pomiędzy repre- 
zentacjami pięściarskimi Polski i Nie 
miec, przyniósł zasłużone i bardzo 
senne zwycięstwo bokserom polskim 
110:6). 

Mecz prócz stawki spotkania mię | 
dzypaństwowego — miał szereg cie 
kawych kulisów. Polska pragnęła u- 
tlowodnić, że w boksie jest potęgą, 
że pięściarze polscy drużynowo po- 
trafią pokonać wszystkie państwa eu 
ropejskie. Po zwycięstwie nad Italią, 
a teraz po wspaniałym sukcesie poz- 

do tytułu mistrza drużynowego Еа- 

ropy. 
Tytuł ten został już raz oficjalnie 

przez nas zdobyty. Teraz zaś tylko 
potwierdziliśmy, że poziom naszych 
hokserów nie obniżył się, a wręcz 

przeciwnie, podniósł się jeszcze bar- 
dziej. 

Chmielewski ostatni raz w życiu 
stanął jako amator na ringu. Ostatni 

raz walczył w barwach Polski i dla 
fych barw ostatni raz zdobył dwa 
punkty. 

Słowem mecz wygraliśmy — 10:6. 
Sukces ten przyczyni się znacznie do 

u«ańskim, otwarta nam została droga | spopularyzowania sportu polskiego 

EET TARYBOS SESINS 

Łyżwiarska mistrzyni świata 

  

Na zdjęciu moment składenia gralulacyj, oraz wręczania zdobytych nagród, nowo- 
w Pałacu Sportowym kreowanej łyżwiarce i mistrzyni świata p. Megan Taylor, 

w Sztokholmie. 

  

  

  

na świecie, bo przeciwnik był wyjąt 
kowo silny i dobrze przygotowany. 

Cieszymy się więc bardzo, że w Poz- 
uaniu Niemcy dowiedzieli się, że 
pięść polska bije celnie i silnie. że mi- 
nęły już dawno te czasy, kiedy bok- 
serzy nasi przegrywali sromotnie, bo 
bywało, że wracaliśmy do kraju, przy 

wożąc porażkę 14:2. 

Wyniki techniczne były następu- 
jące: W. musza Sobkowiak (P.) ро- 
konał Tietzscha, w. kogucia Koziołek 
(P.) wygrał z Grafem, w. piórkowa 
Czortek (P.) odniósł zwycięstwo nad 
Yślkerem. Do tej chwili prowadziliś- 
my 6:0. W wadze lekkiej Woźniakie- 
wicz przegrał z Heesem, w wadze 
półśredniej Kolczyński pokonał Mu- 
racha, a w Średniej Chmielewski po 
b. ciekawej walce wypunktowal Cam 
pa. Dwie ostatnie wałki przegraliś- 

my, Szymura przegrał z Vogtem, a 
Piłat z Rungem. 

Puhliczności pełna Hala Targów 

Poznańskich. 

  

  

О lepszych przeciwników 
Pierwszą najbliższą imprezą bokserską 

ma być spotkanie pięściarzy Stelli pomor 
skiej z zawodnikami Robotniczego Klubu 
Sporłowego Elektrit. Mecz odbędzie się 
20 lutego w sali Ośrodka WF. 

W ramach ego spolkania Wileński Ok 

ręgowy Związek Bokserski zamierza zor 
ganizować jubileusz 10-lecia pracy bokser 
skiej jednemu z najbardziej zasłużonych 
bokserów Wacławowi Łukminowi. 

Stella pomorska nie jest zaliczana do 
czołowych klubów bokserskich w Polsce. 
Przyjazd jej do Wilna nie obudzi większe 
go zac'ekawienia. Tak jakoś dziwnie się 
składa, że w tym sezonie Wilno cdwie- 
dzają wyłącznie kluby pomorskie. Nic by 
najmniej nie mamy do sympatycznych 
sportowców pomorskich, ale chcielibyśmy 
zobaczyć na ringu w Wilnie bokserów ! 
z innych dzielnic. Czy nie warło byłoby 
zainteresować się pięściarzami łódzkimi, 
albo Iwowskimi? Nie wiemy dlateczego w 
tym roku ominięte zostały kluby warszaw 
skie, które są o wiele silniejsze od zespo 
łów pomorskich. W swoim czasie rzucili 
śmy. projekt sprowadzenia do Wilna Rot- 
holca, względnie Rudsteina, którzy mogli 
by spoikać się z najlejszym bokserem Wi 
na Stanisławem Lendzinem, Jakoś o rea- 
lizacji tego projektu nie słychać, a prze- 
cież jeżeli chcemy żeby Lendzin na mi-   
  

strzostwach Polski mógł uzyskać jakiś 
przyzwoiłszy wynik, ło trzeba mu dać po 
ważnego przeciwnika, a nie zadawalniać 
się zwycięstwami z malowartošciowymi 

bokserami. 
Leżą niezałatwione oferty drużyn za- 

granicznych. W aktach Wil. Ork. Zw. Bok 
serskiego są liczne propozycje z Łotwy, 
Estonii i Finłandii. Chcą z nami walczyć 
również pięściarze z Prus Wschodnich. — 
Są więc możliwości i możliwości godne 
pozazdroszczenia. Trzeba tylko chcieć do 
łożyć trochę pracy, a w Wilnie da się zor 
ganizować jakąś rzeczywiście poważną im 

prezę bokserską. 

Mało znaczące meczyki z podrzędny 
mi drużynami nikogo nle przycięgną. Trze 
ba nareszcie zdobyć się na coś poważniej 
szego „a wówczas organizatorzy i- zawod 
nicy mieć będą satysfakcję, że spełnili 
swój obowiązek sportowy. 

Mamy przecież moc woinych terminów. 
Można pierwszej lepszej niedzieli zorgani | 
zować mecz z którymś z klubów łotew= 
skich, estońskich czy finlandzkich. 

Jedynym usprawiedliwieniem  organi- 
załorów jest brak odpowiedniej sali, ale 
przy pewnej dozie dobrej woli da się nie 
wąfpliwie uzyskać zezwolenie na zorgani 
zowanie międzynarodowych zawodów w 
sali miejskiej,   

M. Pimpicki (AZS) mistrzem „maratonu 
Dzisiejsze zawody narciarskie © mistrzo- 

stwo okręgu wileńskiego udały się pod każ- 

dym względem. Na starcie biegu 30 kilomet- 

rów zgromadziła się nienotowana dotych- 

czas ilość zawodników. Startowało 37 nar- 

ciarzy. Policja zgłosiła 25, a kluby sportowe 

12 biegaczy, ale nie można zapominać, że 

część czołowych narciarzy niestety udziału 

w mistrzostwach nie mogła wziąć, bo aku- 

rat odbywały się zawody w Zakopanem z 

'wdziałem kilkudziesięciu zawodników wileń- 

skich. 

Jeżeli jaż mówimy o liczebności zawod- 

ników, to trzeba dodać, że na starcie brak 

było narciarzy z WKS Śmigły. 
Trasa „maratonu: była trudna ze wzglę- 

du na twardy Śnieg. Biegła ona przeważnie 

dolinkami, bo wszystkie wyższe wzniesie- 

nia były gołe. Śnieg był bardzo nośny, ale 

niebezpieczny przy upadkach. Nie trzeba się 

Rady dla narciarzy prowincjonalnych 
Otrzymujemy cały szereg listów z zapy- 

faniami dotyczącymi marszu narciarskiego 

Zułów — Wilno. Są to przeważnie pytania 

łechniczno-sportowe. Postaramy się ną nie 

odpowiedzieć. 

Jeden z narciarzy zapytuje czy na trasie 

będą punkty odżywcze? Otóż pierwszy punkt 

odżywczy będzie w Podbrodziu. Na trasie 

za$ Niemenczyn — Wilno ma być punkt 

odżywczy w Kojranach. Zapytuje pan czy 

można zabierać jedzenie z sobą do plecaka. 

Nikt panu tego nie zabroni, a przeciwnie 

tylko poradzi. 

Narciarze z Głębokiego pytają czy w cza 

sie marszu można zamieniać narty. Nart za- 

mieniać nie można. Przed startem w Zuło- 

we narty wszystkich zawodników będą po- 

znaczone kolorową farbą. Poznaczone rów- 

niejż będą kijki narciarskie. Na trasie nie 

można więc będzie zamieniać. W związku z 

tym pytanem radzimy patrolom zaopatrzyć 

się w metalowe dzioby narciarskie, które 

są do nabycia w sklepach sportowych. Dzio- 

by te są bardzo praktyczne. Nie tracąc cza- 

su można odrazu do złamanej narty przy- 

kręcić metalowy dziub i jechać dalej. Co do 

złamania nart to nie powinno być żadnej o- 

bawy bo trasa na ogół będzie bardzo łatwa. 

Чебуш!е tylko może pod samym już Wilnem 

będą większe zjazdy. Dziewięćdziesiąt pro- 

cent to teren płaski. 

Nie tylko jednak będą znaczone narty, 

bo tak jak w latach poprzednich „oplombo- 

wani” zostaną wszyscy zawodnicy, żeby pat- 

tole nie uległy zmianie osobowej. Wszyscy 

narciarze zostaną oplombowani, to znaczy, 

łe na sznurku oplatającym rękę postawiona 

zostanie ołowiana plomba. Patrol na mecie 

będzie musiał specjalnej komisji sędziows- 

kiej pokazać wszystkie nie naruszone plom- 

by jak również znaki na nartach. W razie 
rerwania plomby albo zniszczenia znaku na 

narcie grozić będzie dyskwalifikacja 

W liście ze Stołpców zapytują nas jakie 

są ograniczenia wieku w zgłoszeniach do 

marszu. Wiek nie jest ograniczony. Jedno- 

cześnie podajemy do wiadomości, że termin 

przyjmowania zgłoszeń już upłynął. Można 

się jeszcze zgłaszać tylko do grupy zawod- 

n'ków startujących indywidualnie, Zgłosze- 

nia kierować trzeba do sekretariatu komite- 

tu organizacyjnego marszu do Wilna, ul. 

Wielka 28 na imię kpt. Leszka Białego. Ter- 

min zgłoszeń zawodn:ków indywidualnych 

minie 15 lutego. 

Ze wodnicy startujący w grupie indywiduał 

nej będą wypuszczani ze startu albo przed 

patrolami, względnie razem z patrolami, ale 

nie na samym końcu jak to było w roku 

ubiegłym, a to dlatego, żeby mieć gwarancję,   

że zawodnikowi startującemu indywidual- 

aie nic złego nie stanie się na trasie. 

Panie. W konkurencji zespołowej, w gru- 

pach konkurencji patrolowych nie są prze- 

widziane patrole kobiece, ale panie zgłaszać 

się mogą indywidualnie. W roku zeszłym 

startowała tyłko jedna zawodniczka Wan- 

da Ciundziewicka, która uzyskała bardzo 

piękny czas, lepszy od niektórych patroli. 

Zawodnicy w grupie indywidualnej ztarto- 

wać będą bcz obciążenia i bez karabinu. 

Plecak, chociaż nie jest przewidziany regu- 

laminem, zawsze może się przydać, bo w tak 

długim marszu jak z Zułowa do Niemen- 

czyna warto zabrać ze sobą nie tylko coś 

hi 
Wczoraj hokeiści nasi 

kolejny mecz eliminacyjny 
wek o mistrzestwo świata. 

Polska pokonała Rumunię 3:0 
(1:0, 2:0, 0:0). Po tym zwycięstwie 
Polska zakwalifikowała się do rozgry 
wek półfinałowych. Mecz z Rumunią 
należy do spotkań łatwiejszych. 

rozegrali 
rozgry- 

r jedzenia, ale zapasowe smary, wiatrówkę, 

czy coś w tym rodzaju. 

Najwięcej pytań dotyczy sposobu smaro- 

wania nart. Trudno jest nam w chwili obec 

nej powiedzieć jakie będą warunki Śnieżne. 

Tego nie można niestety przewidzieć. Nie- 

siety, ale z tymi odpowiedziami musimy 

wstrzymać się. Nie chcemy nikogo wprowa- 

dzać w błąd, ale jeżeli będziemy przestrze- 

gać zasady, że na śnieg suchy, zmrożony 

smarować będziemy skaresem, a na śnieg 

mokry klistrem, to nigdy tego nie pożałuje- 

my. Te dwa gatunki smarów powinne być 

zawsze w zapasie, Są one zawodnikowi tak 

potrzebne jak kijki, buty czy wiązania. 

WOMETTE TPP TYOP OOP ROOWOTOC OR RERRZETTRA 

В ОЙ ПИБ świa 
Węgry rozgromiły Litwę 10:1, któ 

ra grała beznadziejnie słabo, kompro 
mitując się wobec licznie zebranej 
publiezności. 

Kanada z trudem pokonała Aust- 
rie 3:0. 

Rozgrywki trwają w dalszym cią- 
| gu. 

Rumuni chcą grać w Wilnie 
Hokeiści Rumunii chcą w Wilnie rozeg- 

rać mecz towarzyski. Jeżeli dopiszą warun- 

Ki atmosferyczne, to spotkanie odbędzie się 

1 marca. Gracze Rumunii po rozgrywkach 

w Pradze o mistrzostwo Świata wyjadą do 

Sell trenerem 
Zaangażowany  zosłał w charakterze 

trenera p. Sell z Warty poznańskiej. Sell 
frenować będzie piłkarzy WKS Śmigły. 
Sella znafny z roku ub. Przyjeżdżał on do 
Wilna w charakterze trenera Polskiego Zw. 
Piłki Nożnej. Gracze nasi byli z niego za 
dowoleni. Trener przyjedzie do Wilna w 
najbliższych dniach. Kontrakt podpisany 
z nim zosłał do 30 grudnia. 

Piłkarze WKS Śmigły trenują teraz w 
sali. Przechodzą tak zwaną suchą zapra- 

wę, polega ona na gimnastyce 1 na roz- 
luźnieniu stawów, jak również na unormo 

waniu oddechu. 
Przyjazd do Wilna znanego trenera o- 

budzi niewątpliwie w szeregach pilkar- 
skich zrozumiałe zaciekawianie. — Wil-   

łotwy, a w drodze powrotnej zatrzymają 

się w Wilnie. 

Wszystkie inne terminy są zajęte: 10— 

20.11 Królewiec, 26—27.I1 Krylewiec w Wil- 

nie, a dopiero 1.0 można grać z Rumunią. 

WKS Smiały 
no jest już przecież miastem ligowym 
Musiało więc mieć trenera. 

Dla pozostałych klubów piłkarskich 
Wilna t prowincji sprowadzony zosłanie 
trener Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Kto ma być tym trenerem jeszcze nie zo 

stalo ustalone. Wilno prosi o przysłanie 
trenera na możliwie dłuższy termin, by 

le tylko nie w mariwym okresie sezonu 
— latem — albo późną jesienią jak to do 
tychczas bywało. 

Piłkarze nasi poważnie więc myślą o 
nadchodzącym sezonie sporłowym. Pierw 
szy mecz ligowy wyznaczony jest na 10 
kwiełnia WKS Śmigły społka się z Ru- 
chem w Hajdukach, a w Wilnie 24 kwiet 

nia grać będzie z Pogonią Iwowską.   

dziwić, że uzyskane były bardzo dobre cza- 

ky. 

Pojedynek © pierwsze miejsce rozegrał 

się między narciarzami AZS:  Pimpickim, 

Starkiewiczem i Paszkiewiczem. Bardzo dob 

rą formę wykazał Mieczysław Pimpieki, któ 

ry zwyciężył. Zawiódł natomiast Starkie- 

wiez. Stosunkowo nieźle wypadli młodzi za- 

wodniey, jak: Pieniuta i Stankiewicz. Cha- 

rakterystycznym jest, że wszysey narciarze 

ukończyli bieg. 

Kolejność miejsc przedstawia się nastę- 

pująco: 

1) Mieczysław Pimpieki AZS — 1 godz. 

54 min. 52 sek. 

2) Wiktor Paszkiewicz AZS — 1 godz. 

5* min. 52 sek. | 
3) Mieczysław Starkiewicz AZS 2 godz. 

01 min. 49 sek. 

4) Pientuta AZS — 2 godz. 07 min. 10 x. | 
5) Stankiewiez Ognisko 2 godz. 09 min. 

48,5 sek. 

7) Awzen Harcerski K. S. — 2 godz. 18 
min. 08 sek. 

8) Wojsznis Ognisko 2 godz. 17 min. 10 s. 

9) Sznee AZS 2 godz. 20 min. 20 sek. 

10) Hajdukiewicz Ognisko 2 godz. 23 

min. 13 sek. 

11) Kowalewski Ognisko 2 godz. 24 min. 

59 sek. 

12) Troeuk WKS 2 godz. 39 min. 12 sek. 

W konkurencji zawodników policyjnych, 

którzy startowali z obciążeniem zwyciężył 

Pietrzak z Wilna, który zdobył mistrzostwo 

województwa wileńskiego Policji Państwo- 

wej. Kolejność miejse przedstawia się na- 

stępująco: 

1) Pietrzak Wilno czas 2 godz. 12 min. 

38 sek. 
3) Pniewski Wilno 2 godz, 14 min. 2,5 s. 

8) Chmielewski Wilno 2 godz. 15 mia 
09,5 sek. 

4) Tomaszewicz Wilno 2 godz. 15 min. 
83 sek. 

5) Szymonis Yilno 2 godz. 15 min. 33 s. 

6) Urbita Wilno 2 godz. 28 min. 01 sek. 

7) Miris Wilejka Pawłatowa 2 godz. 35 

min. 01 sek. 

8) Nowak Postawy 2 godz. 36 min. 28 8. 

9) Westfał Wilno 2 godz. 41 min. 06 s. 

OSTATNIE DNIE / 
Już w 

  

CIĄGNIENIE I KLASY 
Spiesz ! Kup LOS 

w s'częśliwej kolekturze 

RUG 
SZCZĘŚCIA: 

WILNO 
Wielka 44 — Mickiewicza 10 

      

10) Urbanek Święciany 2 godz. 41 min. | 

tt sek. | 
Narciarze z policji wykazali całkiem nie- | 

rłą formę. Pierwszy zawodnik z grupy ро- | 
licyjnej w ogólnej punktacji 27471 piąte miej | 

sce, jadące z karabinem, wówczas gdy zawod 

niey klubowi walezyłi bez obciążenia. 

Organizacja zawodów sprawna. Kierow- 

nikiem biegu był Wacław Rymkiewicz. 

ECTS EURES TWE FO TREKOZZCTSERA | 

wyniki narciarzy wi- | 
leńskich w Zakopanem 
W narciarskich mistrzostwach P. W. zor 

ganizowanych w Zakopanem z licznym u- 

działem zawodników wileńskich z KPW I 

PPW wyniki techniczne były następujące: 

“ Bieg zjazdowy pań: 1) Pełri Helena 
Lwów KPW 2 min. 46 sek. przed Szuasów 
ną Katowice PKW i Winterówną PPW. — 
Ławrynowiczówna z KPW Wilno zajęła 9 | 
miejsce z czasem 4 min. 32 sek. 

W biegu zjazdowym panów zwyciężył 

Uznański Strzelec Zakopane 3 min. 34 sek. 

Łabuć zajął 4 miejsce, bijąc szereg zna- 

nych zawodników. W konkurencji wyłą- 
cznej dla kolejarzy Żylewicz z Wilna za- 
jął miejsce z czasem 4 min. 21 sek. 

Mistrzestwą gier 
sportowych 

Mistrzostwo Wilna klasy „B* w piłce 

Koszykowej zdobyła drużyna Żydowskiego 

Akademickiego Związku Sportowego. 

'W mistrzostwach klasy „A“ padły nastę- 

pujące wyniki: WKS Śmigły pokonał dru- 

tynę AZS, zespół Ogniska KPW rozprawił 

słe łatwo z ŻAKS'em, AZS zaś pokonał dru- 

tynę Harcerskiego Klubu Sportowego. 

Mistrzostwa Wilna nie zostały jeszcze za- 

kończone. 

W.Klyselko przyjedzie 
00 Wilna 

16 lutego przyjedzie do Wilna na 

sześć tygodni Wacław Kłyszejko, który 

zajmie się treningiem naszych drużyn gier 

sporłowych. Kłyszejko pochodzi z Estonii. 

Od dłuższego czasu bawi w Ро!зсе, bę=| | 

7 

dąc trenerem klubów warszawskich. Kly-, 

szejko jest doskonałym teorelykiem. — 

Wilno pierwszy więc raz będzie miało spo 

sobność wykorzystania tak dobrego 

frenera. Drużyny nasze reprezentujące, 

wysoki poziom sporłowy dochodziły do 
szczytowej formy dzięki własnym doświa 
dczeniom i rywalizacji miądzyklubowej. 

Zdobycie tytułu mistrza Polski przez zes 

pół graczy AZS jest najlepszym tego poł 

wierdzeniem, Wilno ma więc dobrych gra | 

czy, kłórzy po przejściu kursu z Kłyszej-, 

ką będą mogli marzyć o wstawieniu ich 

do reprezentacji Polski. 

  

  

   

Kłyszejko w Wilnie powinien zwrócić, 

uwagę przede wszystkim na koszykówkę: | 

bo z piłka siałkową jest o wiele lepiej: 

Treninai odbywać się będą codziennie w Ą 

sali Ośrodka Wychowania Fizycznego: | 

Na ireningi uczęszczać będą mogli gra. 

cze wszystkich zrzeszonych klubów spo”, 

towych. W tej sprawie Zarząd Wileńskie, 

go Okr Związku Piłki Ręcznej zamierjj 
zwołać zebranie kierowników sekcji gi 

sporłowych poszczególnych klubów wile”! 

skich. EA 

Wczasie pobytu trenera Kłyszejki sf 
Wilnie odbędzie się między innymi tur? U 
piłki koszykowej o mistrzostwo c 

wileńskiego z udziałem wszystkich ке 

bów na czele z AZS i Ogniskiem KPIR" 

   



  

  

wc URIER“ [4362]. 

Деой samorządowców twoj. wileńskiego i nowogrókiego 
W dniu 12 bm. odbył się w Wilnie 

jednodniowy zjazd przedstawicieli Powia 
łowych Związków Samorządowych woje- 
wództwa wileńskiego i nowogródzkiego, 
zorganizowany przez Związek Powiatów 
Rzeczypospolitej. 

Przedmiotem obrad były: 

1) Ogólna sytuacja samorządu ziem- 
skiego na tle obecnej chwili, przedstawio 
na w sprawozdaniu z działalności związ 
ków powiatów. 

2) Zagadnienie organizacji popierania 
rolnictwa przez związki samorządowe, dy 
skułowane na tle referatu wiceprezesa Zw. 
Powiałów R. P. p. Jana Siwca oraz 

3) Wybory uzupełniające do Rady Zw. 
Powiatów. 

Zjazd zgromadził licznych delegatów, 
działaczy na terenie samorządu ziemskie- 
go Ziem Północno-Wschodnich. Pana wo 
jewodę wileńskiego reprezentował nacz. 
Wydziału Samorządowego Wil. Urz. Woj. 
p. Tejszerski. Wśród gości obecni byli Ii 
czni członkowie lzb Ustawodawezych z 
pp. gen. Żeligowskim, pos. Prystorową, 
sen. Malskim na czele, wiceprezyden! m. 

  

Wilna p. Nagurski, jak również szereg 
przedstawicieli samorządu gospodarczego 
| organizacyj społecznych. 

Obszerna i bardzo żywa dyskusja, do 
tykająca najbardziej żywotnych  proble- 
mów życia wsi, stwierdziła, jako rzecz naj 
pilniejszą, potrzebę ożywienia działalno- 
ści samorządu w zakresie gospodarczego 

i kulturalnego podnoszenia życia wsi, w 
szczególności na najniższym szczeblu sa 
morządu: gmin i gromad. 

W wyborach uzupełniających do Rady 
Związku wybrani zostali: p. Myśliński, 
członek Rady Pow. w Wilejce i p. Górski, 

| członek Wydziału Powiatowego w Bara 
nowiczach. 

Zjazd Lekarzy w Lidzie 
13 bm. odbył się w Lidzie zjazd leka- 

rzy szpiłalników z udziałem wszystkich 
kierowników szpiłałi z województw wileń 
skiego i nowogródzkieg, w liczbie 50 o- 
sób. Obrady odbyły się w sali recepcyj 
nej starostwa a przewodniczył naczelnik 
wydziału zdrowia urz. wojewódzkiego no 
wogródzkiego dr. Adam Żurawski. 

Po powiłaniu zjazdu, delegat Polskie- 
go T-wa Szpiłalnictwa w Warszawie inż. 
architekt W. Borawski wygłosił referat o 
budownictwie szpitali w Polsce i za gra 
nicą, podkreślając, że nasi architekci kra- 
jowi najczęściej nie umieją wykorzystać 
zdobyczy nowoczesnej techniki w budow 

Władze zamierzają przeprowadzić 
dalszą obniżkę cen chleba 

Na wileńskim rynku nofowana jest o- 
becnie zniżka cen zbóż, W związku z tym 
miejscowe władze administracyjne posła- 
nowiły przeprowadzić dalszą obniżkę cen 
chleba pytlowego i razowego. Zamierzo 
na jest obniżka cen chleba o 1 grosz na 
kilogrzmie. Cena chleba pytlowego ma 

być obniżona z 35 groszy za kilogram do 
32; chleba razowego — z 25 do 24. 

W związku z tym w sprawie tej na 
dzień 14 bm. w lokalu Starostwa Grodz- 
kiego zwołana została konferencja zain- 
feresowanych czynników. W konferencji 
tej udział wezmą właściciele piekarń. 

  

Komunalna Kasa Oszczędności 
w Brześciu n/B. 

I 

| 
| zawiadamia, że procenty od r-ków wkładowych za rok 1937 zostały 

| już obliczone, w związku z tym K. K. O. prosi posiadaczy książeczek 

|  oszczędnościowych o zgłaszanie się, celem dopisania procenłów     

KRONIKA 
— Z działalności Zw. Rezerwistów. — 

Dnia 5 lutego br. odbyło się w Kamieniu 
oszyrskim walne zebranie członków Ko 

ła Zw. Rezerw., w czasie którego po od 
czytaniu sprawozdań i uchwaleniu planu 
pracy i preliminarza budżetowego na rok 
1938, wybrano nowy Zarząd Koła w skła 
dzie następującym: prezes Brodziński Je 
rzy, wiceprezes Brzozowski Stanisław, sek 
retarz Sahajdakowski Piotr, skarbnik Maka 
rewicz Michał, ref. wych. ob. Niewęgłow 
$ki Mieczysław. Jak wynika z odczytanych 

sprawozdań, Związek Rez. na terenie Ka 

mienia Koszyrskiego rozwija się pomyś!- 

nie, posiada własną świetlicę i radio. 
— Z działalności Zw. Prac. Samorządu 

ferytorlalnęgo. W Kamieniu: Koszyrsk'm 
odbyło się przy udziale starosty powiało 
wego p. Wincentego Bendera i deleqata 
zarządu głównego p. Józefa Żółkosia, wal 
he zebranie Powiat. Oddz. Zw. Pracowni 
ków Samorządu Terytorialnego, w czasie 
którego z odczytanych przez prezesa p. 
Józefa Orłowskiego sprawozdań dawie- 
dzieliśmy się, że, Związek po za sprawami 

zawodowymi niesie pomoc ma'erial-ą 
swoim byłym członkom, czego dowodem 
jest, że w roku ub. zebrano na pomoc d!a 
b. członków 839 zł. 04 gr. Omawiano rów 
nież sprawy dokształcania członków Związ 
ku, na kióry to cel uchwalono w budże- 
tie kwołę zł. 50. Starosta p. Bender bar 
dzo życzliwie odniósł się do sprawy dok- 
Szfałcania pracowników samorządowych 
na kursach organizowanych przez Insły- 

łut Komunalny w Warszawie i na prośbę 
obecnych wyraził zgodę zalecenia zarzą- 
dom gminnym pow. koszyrskiego, aby w 
budżefach na rok 1938 przewidziały na 
ten cel odnośne kwoły. Następnie prezes 
Oddziału odczytał opracowany przez Za 
Iząd memoriał do p. słarosty pow. ko- 
Szyrskiego w sprawie nadmiernego obcią 

ia pracowników samorządowych pracą, 
wej upłości etatów, wynagrodzenia i dok 

ałcania pracowników samorządewych. 
Na memoriał ten starosta p. Bender od 

kowiedział, że bardzo przychylnie odnosi 
> do spraw i połrzeb pracowniczych i w 
Stę zwych możliwości sprawy łe bę- 
ie regulował. 

lil toku dalszych obrad zebrani uchwa 
Zaje wezwanie Komitetu Wykonawczego 

Kamy zenia Organizacyj Społecznych w 
dowy "IU Koszyrskim poprzeć akcje bu- 
Wolne Domu Społecznego przez dobro- 

Prog, Spodatkowanie się w wysokości 1 
res q | esięcznie poborėw brutto па оК- toku, $ 

Jak pelės ak zcze o strajku w Małorycie. — 
strajk wj aliśmy, w dniu 3 bm. wybuchł 
łoryta, portaku A. Borholca w osadzie Ma 

Owodem strajku było zwolnienie 
Wników chrześcijan a przyjęcie na 

Khia don pracowników Żydów. O- 
u właściciel ac” się, że sė basa straj 
Laikai arłaku A, Boru ole zatrudnił 

wanych į ao ów Żydów — niezarejestro 
posiadających książek robot   

POLESKA 
niczych. W sprawie tej interweniował In- 

spektor Pracy, który zmusił A. Boruholca 
do zwolnienia 6 pracowników Żydów za 
odszkodowaniem 14-dniowym oraz zwol- 
nienia pozostałych robotników Żydów a 
przyjęcia na ich miejsce — sfrajkujących 
pracowników chrześcijan. 

— Odczyt Zw. Młodej Polski. 12 lu- 
tego w lokaul przy uł. Zygmuntowskiej 
37 w Brześciu n. B. Związek Młodej Pol 
ski, urządził interesujący wieczór dysku- 

syjny. Wieczór był połączony z wygłosze 
niem dwóch referatów przez p. p. Ryn- 

kiewicza i Czarnockiego. 

Po referałach wywiązała się obszerna 
dyskusja. Wieczór dyskusyjny był urzą- 
dzony pod kierunkiem p. Jędrychowskie- 
go. 

— Ruchome Komisje Rozjemcze. 21 
bm. w lokalu Wydziału Pow. w Kobryniu 
Inspektor Pracy 36 Obwodu wyznaczył 
posiedzenie Komisji Rozjemczej dla spraw 
rolnych z terenu pow. kobryńskiego, na 
którym będzie rozpatrywanych 16 spraw. 
Takież posiedzenie odbędzie się w dn 
28 lutego w lokalu Związku Rezerwistów 
w Prużanie, na którym będzie rozpatry- 
wanych 14 spraw. 

— Kary. Inspektor Pracy 36 Obwodu 
ukarał w trybie administracyjnym za zat- 
rudnianie robotników najemnych w nie- 
dzielę i dni świąteczne 22 pracowników 
Żydów, drobnymi karami na ogólną kwo 
tę 630 zł. Między ukaranymi znajdują się: 
Ch. Szuster, J, Sielecki, D. Gryszpan, W. 
Sławski, Ch. Lurie, l. Padwa, Ch. Dyn- 
sztein, S. Glołberman, Z. Tuler, L. Rogoż 

nicki, W. Rymberg, L. Doldsztein, S. Ka- 

mienicki, M, Wajntran, B. Mizenbaum | 
inni. 

— Uważść, bo będą kary. Na terenie 
m. Brześcia, a w szczególności przy bu 
dowlach prowadzonych na poligonie woj 
skowym. przedsiębiorcy budowlani w wie 
lu wypadkach angażując do współpracy 
t. zw. sub-przedsiębiorców, nie posiada- 
jących świadectwa przemysłowych i naj- 
częściej nie rozporządzających odpowied 
nimi kapiłałami. : 

Jak ustalilišmy, wspomniani sub-przed 
siebiorcy zatrudniają wiekszą ilošė robot 
ników na swój rachunek i w wielu wy- 
padkach zalegają z wypłałą zarobków ro 
botnikom, a ponadto często zwalnisją ich 
bez należytego wymówienia, wbrew obo- 
wiązującym przepisom. Uważając stan taki 
za niezdrowy. Inspektor Pracy 36 Obwo- 
du, względnie opornych I złośliwych pra 
codawców zajął stanowisko zdecydowa- 
ne i, jak nas informują, w przyszłości z'ca 
łą stanowczością winnych będzie pociągał 
do odpowiedzialn. karnej z arł. 59 prawa 
o wykroczeniach, za co grozi kara do 3 
tys. zt. lub areszt do 3 mies, 

  

LOKAL SKLEPOWY do wynajęcia w 
pierwszorzędnym punkcie handlowym w 
Brześciu n/b. przy ul. Dąbrowskiego Nr. 19 
vis a vis Małego Rynku wraz z pokojem 
i kuchnią. Wiadomość na miejscu. 

nictwie szpitali, jaka jest stosowana zagra 

nicą. 
Następnie dr. H. Rudziński, naczelnik 

wydz. zdrowia urz. woj. wileńskiego, zło 
żył sprawozdanie z dołychczasowei dzia 
łalności i postępu szpiłalnictwa w wojew. 
wileńskim. Sprawozdawca, reasumując 
swój obszerny referał, podał wnioski, w 
których domaga się dla. ziemi wileńskiej 
wybudowania szpiłali powiatowych w Po 
sławach, Głębokiem i Trokach, zaopatrze 

nia szpiłali w lekkie samochodowe karet 

ki saniłarne oraz wybudowanie sanało- 
rium przeciwgruźliczego, przeznaczonego 

przede wszyskim dla dzieci. 
Z kolei złożył sprawozdanie z ruchu 

szpiłalnictwa w wojew. nowogródzkim dr. 
Adam Żurakowski, który, popierając wnio 
ski sprawozdawcy wileńskiego, stwierdził, 
iż w Nowogródczyźnie istnieje tylko 15 
szpiłali. Liczba ta jest naturalnie niedosta 

teczna. Przede wszyskim dokliwie odczu- 
wa się brak sanaforium przeciwgruźlicze 
go oraz odpowiednio zorganizowanej o- 
pieki dla umysłowo chorych, przynaimniej 
łakie, jak na obszarze wojew. wileńskie- 

go w Rudziszkach. 
Trzeci z kolei referat wygłosił dyrektor 

szpiłala państwowego w Lidzie dr. Stefan 
Kozubowski na temał „Szpiłalnictwo w Li 
dzie”, nawiązując do budowy wykończo 
nego pawilonu zakaźnego o 22 łóżkach, 
podzielonego na trzy infekcje. 

Po referatach zebrani udali się do szpi 
fala epidemicznego w Lidzie, gdzie od- 
było się poświęcenie nowego pawilonu. 
Pawilon zakaźny wyposażony jest w no 
woczesne urządzenia techniczne. Koszt 
budowy wyniósł zł. 130.000. 

|. Po zwiedzeniu budynków szpitalnych 
uczestnicy zjazdu oraz goście, po śnia- 
daniu wydanym w resursie, udali się po 
nownie do sali obrad, gdzie prof. dr. K. 
Michejda wygłosił wykład, a lekarze Kar- 
nicki, Prażmowski i Rudzki wygłosili do- 
dałkowe referaty na temat postępów me 
dycyny i rozwoju lecznictwa na ziemiach 
północno-wschodnich. 
w zjeździe, poza lekarzami, wzięli u- 

dział przedstawiciele władz 1 samorządu. 

Zatarg wpiekarnictwie 
W dniu 4bm. powstal zalarg między 

robotnikami Zw. Zawodowego Piekarzy a 
cechami piekarzy w Wilnie na tle zawar 
cia nowego układu zbiorowego, przewidu 
jącego m. in. żądania podwyżki płacy o 
20 proc. i ujednosłajnienia rozkładu cza 
su pracy we wszystkich piekarniach. 

Pracodawcy proponowali pracę na a- 
kord. Pracownicy odrzucili propozycję 
pracodawców. Dalsze pertraktacje zostały 
odroczone do 15 bm. Zatarg objął 200 za 
kładów i ok. 450 robotników. 

Gordon, to n'e R pnel... 
Od kilku dni jedna z gazet wileńskich 

pisze o wileńskim Ripplu, o jakimś demon 
słracyjnym marszu dwóch tysięcy Żydów 
wileńskich do Palestyny. 

Wiadomość o wileńskim Ripplu zacie 
kawiła mnie niezmiernie. Idę ze znajo- 
mym Żydem na „dziedziniec szkolny”, — 
Istotnie na jednej ze ścian, na tablicy, 
gdzie rabinat wywiesza swoje obwieszcze 
nia — nalepiona została karika, z której 
dynika, że niejaki Gordon, podający się 
za redaktora żydowskiej gazety w Kało 
wiecach, organizuje marsz Żydów _wileń- 
skich do Palestyny... 

Mój cicerone wybucha głośnym śmie 
chem. — Gordon! — Ależ tego nie moż 
na brać poważnie. 

To ten sam Gordon, kłóry przed kilku 
laty już organizował „marsz Żydów wileń 
skich do Palestyny" I prowadził rejestra 
cję chętnych. Nabrał on kilkadziesiąt osób, 
które wpłaciły mu „wpisowe” į na tym 
marsz się zakończył... 

Obecnie Gordon ów wznawia swoją 
próbę, Nałuralnie bez skułku. 

Onegdaj w południe na ul. Zawałnej 

miało miejsce osobliwe zajście. Pomiędzy 

grupą Żydów religijnych a kilkoma atel- 

stami, kiórzy publicznie naruszali rytuał 

sobotni, wynikł zatarg, który rychło za- 

mienił się w bójkę. 
W mgnieniu oka na ulicy zebrał się ol 

brzymi tłum, złożony z kilkuset Żydów. 

O zajściu powiadomiono I komisariat 

P. P. skąd wysłano oddział policyjny. 

Dzięki szybkiej interwencii bójka nle     

3 

Zaczniecie nowe życie, lepsze i szczęśliw- 
sze, wygrywająć na 4l Loterii. Zmniejszona 
ilość losów, zwiększone sumy wygranych! 
Większe szanse! Wykorzystajcie je i nabądź- 
cie los |-ej klasy w szczęśliwej kolekturze 
A. Wolańska, Wilno, Wielka 6. Ciągnienie roz- 
poczyna się 17 lutego. Zamówienia zamiejsco- 
we załatwiamy odwrotnie. Konto PKO. 145461. 

PSU EET TSS TESTAI SI ZORRO ZZO CZCZO ORZEC KKG 

Karabin maszynowy wojsku 
przekazała młodzież gimn. A. Mickiewicza 
Wczoraj odbyła się w Wilnie podnio- 

sła uroczystość przekazania przez mło- 
dzież Gimnazjum Ad. Mickiewicza kara- 
binu maszynowego dywizyjnemu kursowi 
podchorążych. 

Uroczystość poprzedziło nabożeńsiwo 
w kościele o. o. Franciszkanów za pomy 
ślność armii. Na nabożeństwo przybyli dy 
wizyjny kurs podchorążych, dwie kompa 
nie pułku „Zuchowatych” ze sztandarem 

| orkiestrą, delegacje sztandarowe wszysi 
kich szkół wileńskich oraz hufiec | całe 
gimnazjum im. Ad. Mickiewicza. 

Po nabożeństwie „wszystkie oddziały 
przemaszerowały ulicami miasta do koszar 
im. I Brygady, gdzie się odbyła właściwa 
uroczysłość przekazania karabinu maszy= 

nowego. 
Na placu koszar, po odebraniu rapor 

! 

  

tu, Kurator Okr. Szkolnego M. Godeckl 
powitał młodzież okrzykiem „Czołem 
chłopcy” — Młodzież odpowiedziała — 
„Czolem panie kuratorze”'| 

Następnie dowódca dywizji, po odeb 
raniu raporfu, dokonał przeglądu oddzia 
łów młodzieży i wojska. 

Pierwszy przemawiał dyr. gimnazjum 
im. Adama Mickiewicza p. Żeberecki. Na« 
stępnie dowódca dywizyjnego kursu pod 
chorążych, uczeń gimnazjum oraz legion 
sła z cenzusem, który wręczył uczniom z 
gimnazjum odznakę pamiątkową na do- 
wód łączności duchowej w dążeniu dó 
wielkich wspólnych celów, którym na imię 
jest Polska i jej potęga. 

Po tej uroczystości odbyła się defila 
da, a następnie obiad żołnierski. 

Rewizje w kioskach tytoniowych 
Władze kontroli skarbowej otrzymały | zapałek nowe pudełka. W ten sposób о- 

informacje, że właściciele niektórych kio 
sków tytoniowych dokonywują nieuczci- 
wych manipulacyj z' pudełkami zapałek. 

Z każdego pudełka wyjmują od 2 do 10 

szukiwali za jednym zamachem: skarb pań 

stwa, monopol tytoniowy i konsumentów. 

W wyniku rewizyj zakwestionowano 

zapałek i komplefują z tych kradzionych | cały szereg pudełek zapałek. 

Samobójstwo 17-letniej córki policjanta 
Wczoraj przed południem w mieszka- 

niu policjania Tomaszewicza (ul. Żydow- 

ska 15) rozegrał się dramat samobójczy. 

47-letnia córka pollcjanta, Waleria strze 

liła sobie z rewolweru w pierś. Kuia prze 

szyła serce, Zanim na miejsce wypadka 

przybyło pogotowie — dziewczyna już 

nie żyła. 

Jak opowiadają sąsiedzi powód samo 

bójstwa ma tło romantyczne. 

Obcinacze kolnierzy futrzanych 
Sprytne kradzieże w kinach i restauracjach 

Policja tropi obecnie bandę sprytnych 

złodziei, którzy wynaleźli nowy „frick”. 

Wycinają oni mianowicie paniom drogie 

kołnierze, przy czym robią to tak delikai 

nie, że poszkodowane spostrzegają kra- | 

dziež dopiero po powrocie do domu. 

W ten sposób w kinie „Pan“ wycięto 

kawał kołnierza w fufrze p. Kowalskiej. 

Niejakiej Mironowskiej wycięto kołnierz 

w jednej z restauracyj wileńskich. 

Jak dotychczas policja jeszcze nie zat- 

rzymała sprawców. 

Nie pomógł ani Grunwald, ani Kopernik... 
Złodziejka o kilkunastu nazwiskach wpadła w ręce policji 

W ręce policji wpadł nie byle jaki 

„płaszek”. Elegancko ubrana niewiasta, 
która okazała się bardzo sprytną złodziej 
ką... 

Przed kilku dniami w Sądzie Okręgo- 

wym w Wilnie odbywała się sprawa zło- 

dzieja Stanisława Wołodkiewicza, które- 

go sąd skazał na 3 lata więzienia. Po 

ogłoszeniu wyroku, kiedy policjant wy- 

prowadzał skazanego z sali sądowej, pod 

biegła do niego pewna elegancko prezen 

fująca się niewiasta i znieważyła słownie 

policjanta. Policjant usiłował zatrzymać 

elegantkę. Sławiła ona mu jednak zacięty 

opór i dopiero przy pomocy jeszcze jed 

nego posterunkowego odstawino ją do ko 

misariału, a nasłępnie do wydz, śledcze- 

go, gdzie zatrzymana podała się za Bro- 

nisławę Hermanównę (potomka starego 

rodu pomorskiego), której przodkowie bra 

li udział w zwycięskiej bitwie z Krzyżaka 

mi pod Griinwaldem. Oburzała się, że ją 

zatrzymano i przedstawiła odpowiednie 

dokumenty. Policja jednak nie dała się 

wyprowadzić w pole. Nie pomógł i Griin 

wald. Stwierdzono, że w ręce policji wpa 

dła złodziejka, kióra w ciągu kilku lat, wy 

 ZBEMESTIEEIO ASROCK OTREONEATSTZTWA 

Załście na tle reman- 
fycznym 

10 bm. 20-letnia Kafarzyna Bućkówna 

z Wielkiego Sioła, gm. mołodeczańskiej, 

została na ulicy tejże wsi pobita przez Pio 

fra Ruchla, który uderzył ją rozbitą butel 

ką w twarz, kalecząc prawy policzek I 

powodując oszpecenie twarzy. Ruchla do 

konał tego czynu podobno na fle roman 

łycznym. 

RETRZERSUZTRZANA WZIĘTE ZEE WARTE WORA TC ETEPZTOTEE ARTE TCOOESYCTA 

Wywołali bójkę w obronie soboty 
przybrała groźnych rozmiarów. Na widok 

policji tłum pierzchł. 

Kilku opornych policja zatrzymała I od 

stawiła do komisariatu. 

Na marginesie tego wypadku należy 

zaznaczyć, że w Wilnie istnieje organiza 

cja „Obrońców soboty”, która szerzy kuli 
soboty I dba o to, by Żydzi nie naruszali 
rytuału sobotniego. Ową bójkę wywołali 

właśnie krzewiciele kultu soboty. (<). 

    

  

stępując pod rozmaiłymi nazwiskami w 

różnych miastach Polski — dokonała sze 

regu kradzieży. Posiadała ona w każdym 

mieście „przyjaciół” złodziei 1... wyspec- 

jalizowała się w ułatwianiu im ucieczek. 

W Grodnie np. złodziejka wysiępowa 

ła pod nazwiskiem Anny Zagórskiej, gdzie 
indziej podawała się za Annę Dąbrow- 
ską, w Toruniu grasowała pod nazwiskiem 

Cecylii  Kopernikówny i „wywodziła” 

swój ród od... Kopernika. 
Ustalono, że sprytna złodziejka wystę 

powała pod kilkunastoma nazwiskami. — 

Rejestr dokonanych przez nic przestępstw, 

kradzieży, fałszerstw ifd. jest bardzo ob- 

szerny. (c). 

ASTRA TS TENISO 

Nielegalne rzeźnie 
żydowskie 

W ciągu stycznia rb na terenie Wilna i 

powiatów woj. wileńskiego ujawniono 38 

zukonspirowanych rzeźni, w których w pry- 

mitywny sposób bez przestrzegania najele- 

mentarniejszych przepisów sanitarnych upra 

wiany był ubój bydła. Konkurentami samo- 

rządowych rzeźni byli przeważnie osoby po- 

chodzenia żydowskiego. Władze administra- 

cyjne skazały na karę grzywny i aresztu 57 

Żydów za uprawianie nielegalnego uboju i 

sprzedawanie mięsa  nieostemplowanego. 

Wśród skazanych było 7 Żydów z wyrokami 

po 30 i więcej razy. 

WYPADKI 
Mikołaj Ronczewski (Tałarska 19) wła 

ściciel warszawskiej spółki myśliwskiej 
przy ul. Wileńskiej 10, zameldował, że 
przy odbiorze przesyłek bagażowych z 
Warszawy, zawierających przybory myś- 
litewskie, okazało się brak 125 szłuk naboi 
do straszaka, warłości 173 zł. 

э + о* Е 

Woroqina Helena (ul. Królewska 5) 
zameldowała, że Sawicki Kazimierz (ul. 
Subocz 12) pod pretekstem ożenku wy- 
łudził od niej 350 zł. 

"a". 

Szczerbo Albin (ul. Montwiłłowska 3) 
znalazł n aul. Mickiewicza porłmoneką 
skórzaną z zawarłością 5 zł. 57 gr., kluczy 
kiem i fotografiami. Wszystko dostarczył 
do III komisariatu. °
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LUTY| 

14 
Poniedziałek | 

marc 
Spostrzeżenia Zakładu Meteorologi USB 

w Wilnie dnia 1311. 1938 r. 

Ciśnienie 759 
Temp. średnia —2 
Temp. najw. —1 
Temp. najn. —6 
Opad 0,6 
Wiatr: pol.-zach. 
Tend. bar.: wzrost ciśnienia 
Uwagi: pochmurno 

Dziś Walentego i Zenona 

Jutro Faustyny i Jowity 
  

Wschód słońca — g. 6 m. 47 

Zachód słońca — g. 4 m. 16 

‚  — Przewidywany przebieg pogody 
w-g PIM na 14 lutego 1938 r.: 

W północnej części kraju duże rozpo 
godzenie, na pozosłałym obszarze kraju 
przeważnie chmurno i miejscami śnieg, 
zwłaszcza w Małopolsce Wschodniej. — 
Przejrzystość powietrza dość dobra, tylko 
miejscami słaba wskutek mgieł. с 

Nocą umiarkowany mrėz, dniem' na nl 
zinach wzrost temperałury 90 0 С, а м 
gėrach do —6 C. 

Słabe wiatry wschodnie. 

WILEŃSKA 
DYŻURY APTEK: 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
leki: 

Sapożnikowa (Zawalna 41); Rodowicza 
(Ostrobramska 4); S-ów Augustowskicgo 
(Mickiewicza 10); Narbutta (Św. Jańska 2) 
1 Zaslawskiego (Nowogrėdzka 89). 

Ponadto stale dyżurują następujące ap- 
teki: Paka (Antokolska 42); Szanyra (Legio- 
nów 10) i Zajączkowskiego (Witoldowa 22), 

    HOTEL 

„ST. GEORGES" 
w WILNIE 

Pierwszorzędny == Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

  

      
      

MIEJSKA 
— Dnia 11 bm. odbyło się posiedzenie 

rady grodzkiej Zw. Straży Pożarnych R. P., 
na którym dokonano wyboru nowego pre 
zes oddziału grodzkiego w osobie słaro 
My J. Czernichowskiego. Ponadło uchwa 
łony został budżet oddziału grodzkiego 
eraz plan działalności na rok 1938—39. 

GOSPODARCZA. 
— Płatność podatków. 15 bm. upływa 

bsiateczny termin płatności IV raty zryczał- 
łewanego podatku przemysłowego od obro- 
łu za rok 1937 przez drobne przedsiębiorst- 
ws przemysłowe i handlowe. 

Również jutro upływa ostateczny termin 
płatności zaliczki kwartalnej za IV kwartał 
1937 r. za podatek przemysłowy od obrotu. 
Z dniem 16 bm. należności te będą już ścią- 
fune w drodze egzekucji. 

AKADEMICKA 
— „Poznajmy stolicę*. Polski Akademic- 

Ki Związek Zbliżenia Międzynarodowego 
„Liga”* oddział w Wilnie organizuje wyciecz 
kę do Warszawy pod hasłem „poznajmy sto 
№се“ — wyjazd 17.II 1938 r., powrót 21.IT 

1938 r. Cena biletu w obie strony wynosi 

13.20 zł. 

207 do dnia 15.11.38 r. przyjmuje „Li- 

ga — ul. Wielka 17 m. 4 w godz. od 17 do 

Jej. 

ZEBRANIA i ODCZYTY. 

— Powszechne Wykłady Uniwersytec- 
kie. Dziś, w poniedziałek 14 lutego od- 
będzie się w sali V Uniwersytetu (ul. św. 
Jańska) odczyt p. prof, E. Passendorfera 
pt. „Krajobraz Wileńszczyzny i jego dzie 
je” z cyklu odczytów pod ogólnym tytu- 
łem: „Wilno i Wileńszczyzna”, Odczyt bę 
dzie ilustrowany przezroczami. 

Początek o godz. 20. Wstęp 30 gr., mło 
dzież płaci 20 gr. Szatnia nie obowiązuje. 

— Z cyklu odezytów społecznych. W dn. 
14 bm. o godz. 19.15 w sali Śniadeckich: p. 
prof. Stanisław Swianiewicz wygłosi wykład 

». t. „Przemiany gospodarki współczesnej, a 

kwestia społeczna”. 

Wstęp 25 gr., dla uczącej się młodzieży 

wolny. 

RÓŻNE 

— Pracownia przy Państwowym Żeńskim 
Gimnazjum Krawieckim (ul. Królewska 8 
»gėrd po-Bernardyński) przyjmuje zamówie 

mia na suknie wieczorowe, wizytowe, Spor- 

REDAKCJA i ADMIN!STRACJA 

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

Centrala: Wilno, ul. 

  
Wilno 1 

Biskupa Bandurskiego 4 

Redakcja: tel. 79. Godziny przyjęć 1—3 po południu 
Administracja: tel. 99—czynna od godz. 9.30—15,30 
Drukarnia: tel. 3:40, Redakcja rękopisów nie zwraca. 

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

  

KA 
towe i inne. Wykonanie szybkie.i solidne 

pcd kierunkiem wykwalifikowanej mistrzy- 

ni. Kierowniczka warsztatów przyjmuje: w 

poniedziałek od 17 do 19, we środy od 12 

do 14. 

— Bezrobocie zwiększa się. Wobec „mart 

wego sezonu* ilość bezrobotnych w Wilnie 

slale zwiększa się. W ostatnim tygodniu m. 

Wilno liczyło 7456 bezrobotnych, w tej licz- 

bie 2150 bezrobotnych umysłowych. 

Z pomocy zimowej korzysta około 60 

proc. bezrobotnych. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny — Ceny przysiępne. 
Telefony w pokojach Winda osobowa 

  

      

LIDZKA 
Zaproszenie. Service des Institutes de 

Beautć „Rayis* Paris-Varsovie zawiadamia 

WP, że nasza delegatka p. Eugenia Šnierska 

asystentka p. prof. Celiny Sandler będzie u- 

dzielać porad kosmetycznych zupełnie bez- 

płatnie w Lidzie, Hotel Grand dnia 16 i 17 

lutego rb. w godz. 12—2 i 4—6. 

TEATR I MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

— Dziś, w poniedziałek dn. 14 bm. o godz. 
8.15 wiecz. „Mysz kościelna* — doskonała 

kcmedia współczesna Fodora w wykonaniu 
premierowej obsady zespołu, z p. Jadwigą 
Zaklicką w roli głównej. 

— Koncert w Teatrze na Pohulance! — 
W czwartek dnia 17.II o godz. 9 wiecz. odbę- 
dzie się koncert muzyki kameralnej, który 
wykonają angielscy artyści: Thelma Reiss 
(wialonczela) i John Hunt (fortepian). Ceny 
Zwyczajne. 

— Premiera w Teatrze na Pohulance. — 
Najbliższą premierą Teatru Miejskiego na 
Pohulance, która zapowiedziana jest na so- 
botę dn. 19.I[ — będzie komedia w 5 aktach 

Wiliama Szekspira p. t. „Wiele hałasu o 
aie* w reżyserii i z udziałem p. Jadwigi Za- 
kliekiej. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 
— „Kraina uśmiechu. Ceny propagando 

we. Dziś grany będzie po cenach propugan- 
dowych wartościowy utwór F. Lehara „Krai 
na ušmiechu“ z K. Dembowskim w rol: głów 
nej. 

— „Czar Walea*. Sobotną premierą bę. 
dzie nieśmiertelne dzieło Oskara Strausa 
„Czar Walca*, Świetną tę operetkę z wiel- 
kim pietyzmem wystawia M. Dowinant. 

-— Teatr dla dzieci w „Lutni*, Już w nie- 
dzielę najbliższą ukaże się premiera baśni 
czarodziejskiej „Kapryśna Królewna*, wido- 
wisko to, swoją malowniczością i ileśrią do- 
slarczonych wrażeń młodocianym widzom, 
będzie rekordowym pośród dotvchczas wi- 
dz'anych w „Lutni*. 

TEATR „QUI PRO QUO. 

Występuje dziś z premierą, której naj- 
miększą atrakcją jest nowozaangażowany   

    TA 

© .-. MARTA 

„KURJER“ (4362). 

HOOD BEBGDTZ WTB CE TWWWTZEDED CZ SD EPE CR GW GPOR DEB EBERGR GA 

Nowość! 
Cud techniki w dziedzinie 

odbiorników bateryjnych. Nowość! 
Długo oczekiwana niedoścignionej jakości 7-obwodowa 

superheterodyna PHILIPSA 4-08 B. na rok 1908 
już jest do nabycia w firmie 

Braci $. i M. LWOWICZ 
SKŁAD PRZYBORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH, 

— RADIOWYCH, ROWERÓW i MOTOCYKLI. — 

Baranowicze, ul. Szeptyckiego 52, tel. 104 
(vis-4-vis Pomnika Nieznanego Żołnierza) 

  

CASINO | 
  

Nieodwołalnie cstatni dzień. 

Najpiękniejsza para kochanków 

  

Początek o g. 4 ej 

CLARK GABLE, Myrna LOY 
w potężnym filmie o miłości i bohaterstwie 

„DLA KOBIETY" "5" 
  

CASINO | 
  

w swoim najpię- 
kniejszym filmie 

  

Higiena — to zdrowie 
Wielu higienistów twierdzi, że jedynie 

mechanicznie wykonane opakowanie prosz- 
ków daje gwarancję całkowitej higieny. 

MASZYNOWO — BEZ DOTYKU RĄK 
wykonane proszki  „Migreno - Nerwosin* 
Z KOGUTKIEM W TDREBKACH (nowe opa- 
kowanie) DAJĄ TĘ GWARANCJĘ. 

Dbając więc o własne zdrowie, żądajcie 
proszków Z KOGUTKIEM tylko w MECHA - 
NICZNIE WYKONANYCH TOREBKACH, — 
gdyż dzięki temu unikniecie narażenia zdro- 
wia na przykre niespodzianki. 

Rolehtnra Loterii Państwowej 
Nowogródek, Piłsudskiego 45, tel, 127 
poleca LOSY do 1 klasy 41 ulepszo- 
nej Loterii Państwowej. Zlecenia za- 

miejscowe załatwiamy pocztą. | znakomity zespół baletowy „Tanagra“. 
Pozatem arcybogata część rewiowa oraz 

Komiczna operetka E. Eystera p. t. „Papa 
Papy*. Udział biorą Kenia Grey, Mila Kamiń 
ska, Rena Adulska, Janina Karr, Kazimierz 
Chrzanowski, Marian Demar, Bolesław Fo- 
iaūski, Zbigniew Opolski i Tadeusz Wołow- 
ski. Codziennie dwa przedstawienia o 6.30 
19. 

GGERT 
w otoczeniu dobranego 

Paweł Hoerbige 
i zgranego zespołu! 

r i Hans Moser 
w najczarowniejszym filmie 

„UBUSTWIANA“ 
Rež. Karola Lamacza 

Uprasza się o przybycie na początki 
seansów punktualnie 

    
  

4—6—8.15—10.20 

Teatr „QUI-PRO-QUO'"' — Ludwisarska 4, tel. 26-87 

Od dziś światowej 

sławy zespót balet. 

= „Papa Papy 
„TANAGRA““ 

12 doskonalych 
obr. rewiowych 

66 Operetka w 1 akcie Edmunda Eyslerą 
Początek o godz. 6.30 i 9-ej wiecz. 

  

Chrześcijańskie kino Dziś nasza genialna śpiewaczka 

SWIATOWID | Pola Negri»- Wielka orzesznica 
w najlepszym swym filmie „BABA RAMIE EB4B VAERY< 

Początek seansów o godz. 5—7—9, 

    

  

    

       
     

    
    

      

Oddziały: Nowogródek, ul. Z. 
Lida, ul. Górniańska 8, tel. 166; 
Ułańska 11; Brześć n/B.. Pierack 
Pińsk, Dominikańska 40. 

Przedstawicielstwa; Kleck, Nieśwież, 
Szczuczyn, Wołożyn, Wilejka, Gro 
Suwałki — Em. Plater 44, Równe 
Wołkowysk — Brzeska 9/1. 

   

  

Druk. „Znic. 

W niedzielę od godz. 3ej 

Już JUTRO zachwyci 
i oczaruje wszystkich 

Macdonald 
Motyl hiszpański 

Kiro MARS 
Ostatnie dni! Zbieg   

Jeanette 

Wiadomości radiowe 
RECITAL FORTEPIANOWY ELWIRY 

PALEWICZÓWNY. 

Młoda pianistka, absolwentka Konserwa 
tcrium Wileńskiego Elwira Palew'czówna 
dz'siaj o godz. 18.20 wykona utwory Racha, 
Liszta i Brahmsa. 

Zapraszamy melomanów do głośników i 
słuchawek. 

NOWE WIERSZE JERZEGO 

PUTRAMENTA. 

* W audycji dzisiejszej o godz. 18.40 przed. 
slawi się radiosłuchaczom młody poeta wi- 
leński Jerzy Putrament. Wiersze z niedaw- 
no wydanego zbiorku p. t. „Leśna droga” 
recytuje autor. Charakter ich liryczno-ra- 

strojowy przy różnorodnej tematyce  nie- 

wątpliwie zainteresuje miłośników poezji 

FINLANDZKI GOŚĆ PRZED MIKROFONEM 

W poniedziałek, dn. 14 lutego o godz. 17.15 
wystąpi przed mikrofonem skrzypek  fin- 
landzki Kerttu Wanne. Artysta program swe 

85 recitalu ułożył jednolicie, wprowadzając 
doń zaledwie dwie kompozycje: Sonatę Grie 
ga. G-dur oraz Hūndla „Larghetto“. Przy for 
tepianie Astrid Joutseno. 

  

  

RADIO 
PONIEDZIAŁEK, dnia 14 lutego 1938 r. 

  

6.15 Pi 6,20 Gimn. 6.40 Muzyka; 7.00 

Dziennik por. 7.15 Muzyka; 8.00 Audycja 

dla szkół;; 8.10 Przerwa; 11.15 Audycja dla 

11.57 

    

szkół; 11.40 Piosenki hiszpańskie; 

nał czasu; 12.03 Audycja połudn. 13.00 Wia- 

dnmości z miasta i prowincji; 13.05 „Spół- 

dzielczość w Wilnie"; 13.15 Francuska mu- 

zyka symf. 14.00 Z operetek; 14.25 „Jubi- 

leusz* — noweła Michała Bałuckiego; 14.35 

Muzyka popularna; 14.45 Przerwa; 15.30 

Wiad. gospod. 15.45 „Z pieśnią po kraju“— 

audycja; 16.15 Lekkie melodie i piosenki; 

16.50 Pogadanka; 17.00 „Bogactwa“ — od- 

czyt; 17.15 Recital skrzypcowy Karttu Wan- 

— pogad. 18.00 ae; 17.50 „Lawiny grożą 

Wiad. sport. 18.10 Skrzynka ogólna — pro- 

wadzi Tadeusz Lopalewski; 18.20 Rec'tal 

foriepianowy Elwiry Palewiczówny; 15.40 

Nowe wiersze Jerzego Putramenta; 18.50 

Program na wtorek; 18.55 Wil. wiad. sport. 

19.00 Audycja strzelecka; 19.30 Dyskutuje- 

h* — dia'!og; 

  

„Co myślimy o Kowal 

19 50 Pogadanka; 20.00 Wielki 

rywkowy; Ok. 20.50 Dziennik wiecz. 

gadanka; 22.05 Nowości literackie; 

Koncgrt kameralny; 22.50 Ostatnie wiado- 

mości; 23.00 Muzyka taneczna; 23.30 Zakoń- 

czenie. 

a B 

BIURO OGŁOSZEŃ 

J.KARLIN 
Wilno, Niemiecka 35, tel. 605 

OGŁOSZENIA 
DO WSZYSTKICH PISM 
DOGODNE WARUNKI 

  

  
koncert roz- 

i po- 
  

  

  

  

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA 

LEKARZE 
DOKTOR MED. 

J. Piotrowicz-Jurczenkowa ° 
Ordynator Szpitala Sawicz. Choroby skórne. 
weneryczne i kobiece, ul. Wileńska Nr. 34, 
tel. 18-66. Przyjmuje od 5—7 wiecz 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AS 

AKUSZERKI 
AKUSZERKA 

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

3-gv Maja obok Sądu. 

AAŁAAKAAAAAA AAAA DADA AŻ AAA AAA ADAC AA AAAA AAA 

RÓŻNE 
WYYYYYTYYYYTYYYYYYYYYY 

PRZYBŁĄKAŁ SIF, młody pies setter — 
irlandzki. Odebrać: Aranżeryjny 3 m. 7 P:ąt- 
kowski. Po trzech dniach uważam za włas- 
ność. 

        

  

w Wilnie, przy 
ul. Św. Jańskiej 7 

WIELKI WYBÓR   

o WSZELKIEJ P R ZĘD ZY 

K.iP.Kondratowicz 
poleca: WŁÓCZKĘ, WEŁNĘ do robót ręcznych, Jedwab do haflu, Wełnę ma- 
szynową, Przędzę pończoszniczą, Bawełnę do tkanin wiejskich, - Sieci rybackie 

CENY NISKIE     

HELIOS | Premiera. Gigantyczny rewela- 
cyiny film znakomitego reżysera 
"ROUBENA MAMOULIANA 

  

LY NNE ZŁOTO 
Irena Dunne — Charles Bickford — R. Scott 
Ostatnie słowo kinematografii. 
moru i sentymentu. 

rowa i aktualności. 

Piosenki pełne hu- 

Nadprogram: Atrakcja kolo- 
Początek o godz. 4-ej. 

Król komi- 
OGNISKO | oną polskich 

w brawurowej 

kom. muzyczn. Adolf Dymsza 

BOLEK i LOLEK 
w pozost. rol. Znicz, Fertner, Wilczówna, Zeliska i ln. 

Nad program UROZMAICONE DODATKI. Pocz. seans. o 4-ej, w niedz. i św. o 2-ej. 

Film przewyższający „Jestem zbiegiem“ 

z San Quentin 
Następny program: ZA ZASŁONĄ... 

     

    
      

ńska 35, tel. 169; 
Baranowicze, 

iego 19, tel. 224; 
       

    
Słonim, Stołpce, 
dno — 3 Maja 6, 
— 3-go Maja 13, 

CENA PRENUMERATY miesięcznie: 

z odnoszeniem do domu w kraju — 

3 zł, za granicą 6 zł, z odbiorem w 

administracji zł. 2.50, na wsi, w miej- 

scowościach, gdzie niema urzędu po- 

cztowego ani agencji zł. 2.50. 

    
      
            

     

     

     
   

CENY OGŁOSZEŃ: Za wiersz milimett. przed tekstem 75 gr., w tekście 60g r. 
za tekstem 30 gr, drobne 10 gr. za wyraz, kronika redakc, i komunikaty 60 gr 
za wiersz jednoszp. Do tych cen dolicza się za ogłoszenia cyfrowe tabelarycz= 
ne 50%, Układ ogłoszeń w tekście 5-łamowy, za tekstem 10-łamowy. Za 
treść ogłoszeń i rubrykę „nadesłane* redakcja nie odpowiada. Administracja 
zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrze” 

żeń miejsca. Ogłoszenia są przyjmowane w godz. 9.30 — 16.30 i 17 — 19      
   

      

  
Redaktor odp, Józef Onusajtis


