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KURJER WILENIKI 
Wiłeńsko-Nowogródzki, Grodzieński, Poleski I Wołyński 

Ogłoszenie nowej konstytucji 
w Rumunii 

4.297.581 głosów padło za, przeciw 5.483 

BUKARESZT. (Pat.) Dziś w sali 
tronowej pałacu królewskiego odbyła 
się w obecności króla uroczystość og- 
łoszenia nowej konstytucji. Przy tym 
historycznym akcie asystował ks. Mi- 
thał, rząd, generalicja, przedstawicie- 
le trybunału kasacyjnego i rady usta- 
wodawczej. 

Premier patriarcha Miron Cristea 
pdczytał sprawozdanie z wyników ple 
biscytu. 4.297.581 głosów padło za 
konstytucją, tylko 5.483 przeciwko. 
Premier przedstawia wobec tego kró- 

Jowi nową konstytucję dla ogłoszenia 
jej mocy obowiązującej w kraju. 

Po tym oświadczeniu premier i 
zzłonkowie rządu składają przysięgę 
na nową konstytucję, po czym zabie- 
ra głos król Karol. 

_ „Nowa konstytucja — oświadcza 
król — wypływa z konieczności naro- 
Howej. Długo w swym własnym su- 
mieniu rozważałem zagadnienia no. 
%ej konstytucji. Ja sam, jako 
monarcha, jestem pierwszym, któ- 
rego konstytucja wiąże i będę jej 
pierwszym strażnikiem dla dobra na- 
rodu rumuńskiego”, 

Premier patriarcha Miron Cristea 
oświadczył w odpowiedzi na mowę 
królewską:   
  

„Ogłoszenie nowej konstytucji 
przypomina święto chrześcijańskie 
Zmartwychwstania, które przynosi 
nam pokój, miłość i zgodę. 
*W dzisiejszej chwili historycznej na- 
leży podkreślić, iż naród rumuński 
doceniając znaczenie bohaterskiej de- 
cyzji króla zatwierdził nową konsty- 
tłucję prawie jednomyślnie, t. zn. 
większością 99,87 proe: głosów. Na- 

ród rumuński okazał całemu światu, 

że zasady nowej konstytucji przyj- 

muje całym sercem i duszą. W. Kró- 

lewska Mość może być dumna, iż zro- 

zumiała tak głęboko ducha narodu 
rumuńskiego, dając krajowi nową 

шс oskarżony 0 orgaoizowanie zamachy na... enia 
wielki proces polityczny w Sowietach 2 marca znów 

MOSKWA, (Pat). Dnia 2 marca przed 

kolegium wojennym najwyższego sądu 

ZSRR rozpocznie się olbrzymi proces po- 

lifyczny. Na ławie podsądnych zasiądzie 

21 osób: BUCHARIN (b. naczelny redak- 

tor „Izwiestii”'), RYKOW - (b. komisarz łątz 

=== 

Francja gotowa zawrzeć 
porozumienie z Włochami 

pod warunkiem uzyskania gwarancji 
€o do Morza Śródziemnego i Hiszpanii 

Trzy temdencje w politycę francuski. 
PARYŻ. (Pat.) W debacie o poli- 

tyce zagranicznej wyraziły się trzy 
tendencje polityczne: 

Pierwszą tendencją, którą repre- 
zentował b. prem. Flandin, wyrażała 
się w dążeniu do całkowitego dosto- 
sowania polityki Francji do linii Lon- 
Gynu i do nawiązania przez Francję 
natychmiast bezpośrednich rozmów z 
Berlinem i Rzymem: 

Druga tendencja,, którą wyrażał 
deputowany komunistyczny Peri, do- 
magała się wzmocnienia paktu fran- 
cusko-sowieckiego oraz ostrego prze- 
ciwstawienia się Francji państwom 
totalitarnym. 

Trzecią tendencję poza przedsta- 
wicielami rządu sformułował b. miu. 
Reynaud, nawołując do poparcia wy- 
tycznych polityki francuskiej na po- 
czuciu własnej siły, na sojuszczach 
francuskich, na prowadzeniu aktyw- 
nej polityki strzegącej równowagi eu 
ropejskiej w oparciu o solidarność z 
Anglią i o dobrą wolę a budowaną na 
poczuciu własnej siły w stosunku do 
Niemiec i Włoch. 

Rząd w swoich smormułowaniach 
podkreślił decyzję utrzymania obec- 

Wotum zaufania dła 
PARYŻ. (Pat.) W zakończeniu de- 

baty nad polityką zagraniczną Izba 
Deputowanych uchwaliła 439 głosami 

    

nej linii politycznej i wierności do- 
tychczasowym zasadom, zaliczając do 
nich solidarność z Anglią i wierność 
sojuszom. Rząd wypowiedział się ka- 
tegorycznie zarówno przeciwko tea- 
dencji p. Flandin, jak i tendencjom 
p. Perri'ego, odrzucając wszelkie zbyt 
daleko idące angażowanie się zarów- 
no w stosunkach z Sowietami, jak ró- 
wnież w stosunku z Włochami i Niem 
cami, z którymi rząd pragnąłby mieć 
nadzieję osiągnięcia porozumienia 
pod warunkiem, aby porozumienie to 
mogło być osiągnięte na warunkach 
wzajemnego poszanowania godności 
cbu krajów. 

Znamienną rzeczą w debacie było 
bardzo mocne podkreślenie, że Fran- 
cja wypełni wiernie swe zobowiąza- 
nia wobec Czechosłowacji, które po- 
wtórzył zarówno min. sprz zagr. Del- 
bos jak i premier Chautemps oraz za- 
znaczenie, że rząd francuski uważa 
niepodległość Austrii za konieczność. 
Podczas debaty podkreślono również, 
że Francja gotowa jest porozumieć 
sie z Włochami pod warunkiem uzy- 
skania pewnych gwaraneyj co do Мо- 
rza Śródziemnego i Hiszpanii: 

rządu Chautemps'a 
przeciwko 2 votum zaufania dla rzą- 
du Chautemps'a. 

Japończycy zajęli Czusentien 
SZANGHAJ, (Pat). W ciągu osłatnich 

24 godzin, pomimo trudności, spowodo- 
wanych górzystym terenem, silnym mro- 
zem i śniegiem, wojska japońskie posu- 
nęły się znacznie naprzód na całym fron- 
cie w prowincji Szansi, zadając poważne 
strały i wzbudzając popłoch w silniejszej 
liczebnie armii chińskiej, 

PEKIN, (Pat). Po trzydniowych zacię-   tych walkach w okolicy Lingszisz (prow. 
Szansi) wojska japońskie przełamał; opór 
Chińczyków, którzy rozpoczęli odwró! w 
kierunku południowym. Oddziały jepoń- 
skie, posuwające się w prowincji Szansi 
od południowego wschodu, zajęły Czu- 
sentien i starają się odciąć odwrót wojsk 
chińskich. 

6.373.483,51 na Fundusz Obrony Morskiej 
WARSZAWA, (Pat). Słan zbiórki na 

Fundusz Obrony Morskiej na dzień 23 lu- 
tego br. wyraża się imponującą kwołą   6,373,483,51. Z sumy tej wypłacono kwo- 

tę zł 4,315,000 na budowę okrętu pod- 
wodnego. 

konstytucję. 
Premier złożył w zakończeniu kró 

lowi hołd i uznanie całego narodu i 
wezwał wszystkich obywateli do kon- 
struktywnej pracy, aby przywrócić 
synom Rumunii narodowej i łaciń- 
skiej ich miejsce i prawa materialne 
w myśl dziedzictwa historycznego. 

Król Karol zabrał jeszcze raz głos, 
aby odpowiedzieć na mowę premiera. 

Po tej uroczystości nuncjusz apo- 
stolski w Bukareszcie w imieniu kor- 
pusu dyplomatycznego złożył królowi 
powinszowania z powodu ogłoszenia 
nowej konstytucji. 

ności), JAGODA [szei GPU), KRESTINSKIJ 

(zastępca Litwinowaj, RAKOWSKIJ (b. am 
basador), ROSENHOLC (b. komisarz han- 

dłu zagr.], IWANOW-CZERNOW Ib. ko- 

misarz rolnictwaj, GRINKO (b. komisarz 

finansów), ZIELINSKIJ, BESSONOÓW, IKRA 

MOW, CHODZAJEW-FAJZYLLA, SZA- 

RANGOWICZ, ZUBAROW, ŁANÓW, 
LEWIN (lekarz, który podpisał autopsję 

Ordzonikidzej, PLETNIKOW [lekarz pro- 

fesor), KOZAKOW, MAKSYMOW i KRIU- 

CZKOW. Wszyscy ci podsądni oskarżeni 

są o szpiegostwo, szkodnictwo, dywersję, 

feror, osłabienie siły wojennej ZSRR, pro- 

wokowanie wojny, defetyzm, dążenie do 

rozczłonkowania ZSRR, oderwanie od nie 

go Ukrainy, Białorusi, Republik środkowo- 

azjatyckich, Armenii, Azerbejdzanu, Po- 

morza na dalekim Wschodzie, wreszcie o 

dążenie do obalenia socjalistycznego 

i społecznego ustroju ZSRR, a następnie 

restauracji kapitalizmu i władzy burżuazji. 

Poza tym stoją oni pod zarzutem otrucia 

Kujbyszewa (przewodniczącego Gospla- 

ЕНЕИ 

  

BERLIN. (Pat.) Z Grazu donoszą 
o wydaniu przez władze austriackie 
nadzwyczajnych zarządzeń celem 
przeszkodzenia manifestacjom naro- 

dowo-socjalistycznym. W mieście i 
okolicach wystawiono w nocy 2 50- 
boty na niedzielę posterunki wojsko- 
we z karabinami maszynowymi. Lud- 
ność przybywająca do Grazu jest re 
widowana na, przedmieściach Samo- 

WIEDEŃ, (Pat). Biuro naczelnego ko- 
mendanta frontu patriotycznego komu- 
nikuje: 

Naczelny komendant frontu i kanclerz 
związkowy dr Schuschnigg połączył sta- 
nowiska przewódców frontu ze stanowis- 
kami namiestników krajów związkowych. 
W związku z tym mianowani zostali prze- 

wódcami frontu następujący namiestnicy: 
namiestnik dolnej Austrii Reifher, komen 

POZNAŃ, (Pat). W niedzielę przed 
południem został zamordowany w Lubo- 
niu pod Poznaniem w tamtejszym koście- 
le miejscowy proboszcz ks. Streich. 

Przebieg morderstwa był następujący. 
W chwili gdy ks. Streich po mszy św., od- 
prawionej dla dzieci wstępował na am-   

  

  
"SATA ITK 

Karabinami maszynowymi 
nie dopuszczają w Austrii do manifestacy| 

narodowe-socjalistycznych 

łoty wojskowe krążą nad miastem. | szeniu wyższych uczelni. 

Namiestnicy krajów związkowych 
przywódcami frontu patriotycznego w Austrii 

| Zastrzelił księdza na ambonie 

  

Cena 15 gr 

  

Szef OZN gen. Skwarczyński opuścił Wilno 
27 bm., po kilkudniowym pobycie, 

opuścił Wilno szef Obozu Zjednocze- 
nia Narodowego gen: St. Skwarczyń- 
ski. | 

Odjeżdżającego generała Skwar- 
czyńskiego z małżonką żegnali na 

dworcu licznie zebrani przedstawicie 
le garnizonu wileńskiego z dowódcą 
o. k. gen. Olszyną-Wilczyńskim na 
czele, przedstawiciele władz. z woje- 
wodą Bociańskim oraz delegacje or- 

| ganizacyj społecznych. 

Przed wizytą min, Becka w Rzymie 
RZYM, (Pat). Prasa włoska oma- 

wia obszernie w  korespondencjach 

z Warszawy opinie polskich kół poli- 
tycznych о zbliżającej się wizycie 
min. Becka w Rzymie oraz przytacza 

W 20-tą rocznicę n 
Uroczysta akade 
WARSZAWA. (Pat.) Z okazji 20 

rocznicy niepodległości Estonii odby- 
ła się wczoraj w południe w sali ko- 
lumnowej Rady Miejskiej uroczysta 

nu), Mienžynsklego 

1 GORKIEGO 

przy pomocy lekarzy Lewina, Kozakowa, 

Winogradowa I prof. Pletnikowa. 

Bucharin oskaržony jest poza tym, že 

w okresie rokowań o pokój brzeski wraz 

z Trockim i lewymi Eserami ORGANIZO- 

WAŁ ZAMACH NA LENINA. Bucharin 

I Trocki dążyli do zerwania rokowań brze 

skich, ażeby w ten sposób obalić rząd 

sowiecki i aresztować albo zabić Lenina, 

Stalina i Swiedłowa, by utworzyć nowy 

rząd składający się z bucharinowców I le 

wych es-erów. 

MOSKWA, (Pai). Spośród oskarżo- 

nych w rozpoczynającym się dn. 2 marca 

procesie politycznym Rakowskij jest b. am 

basadorem ZSRR w Paryżu, Iwanow b. 

komisarz przemysłu wodnego, Bessonow 

b. radca ambasady sowieckiej w Berlinie, 
Chodzajew b. premierem Uzbekistanu 

| Szarangowicz b. sekretarzem Centralne- 

go Komitetu Pariii Komunistycznej  Bia- 

łorusi. 
  

Spokój nigdzie nie został naruszony. 
Manifestacje narodowo-socjalistyczne 
nie odbyły się. 

BERLIN, (Pat). „National ZTG” donosi 
z Wiednia, że burmistrz Grazu Schmid, 

który 24 bm, zawiesił na żądanie narodo- 

wych socjalistów flagę ze swastyką na ra- 
tuszu, rozpoczął zdrowotny urlop i ma nie 
wrócić na swoje stanowisko. Jednocześnie 

dziennik donosi bez komenłarzy o zawie- 

dantem krajowym frontu pairiotycznego 

na dolną Austrię, namiestnik Salzburgu 

dr Rehrl — komendantem na Salzburg, 
namiestnik Tyrolu Schumacher — komen- 
dantem na Tyrol. Obowiązki komendanta 
frontu patriotycznego na Słyrię objął za- 
słępca naczelnego komendanta i general- 
ny sekretarz frontu min. Zernatło i powie- 
rzył je swemu zastępcy, radcy stanu inż. 

Dworschakowi, 

bonę, padł nagle strzał, który ugodził 

księdza w prawą skroń, kładąc go trupem 

na miejscu. 
Sprawcę zbrodni ujęto. Jest nim 47 

letni Wawrzyn Nowak. Władze prowa- 

na naczelnych miejscach głosy prasy 
polskiej, poświęcone znaczeniu wizyty 
dla stosunków polsko-włoskich i mię- 
dzynarodowej współpracy. > 

epod'eatošci Estonii 
mis w Warszawie 
akademia, zorganizowana przez T-wo 
Polsko-Estońskie. 

Na akademii obecni byli: 
estoński w Warszawie min. Hans 
Markus, wiceminister w. r: i o. p. 
Jerzy Ferek-Błeszyński, ministra spr. 
wojsk. reprezentował gen. dr Roup- 

pert, szefa sztabu głównego — get 
Malinowski, z ramienia MSZ byli dyr. 
Kobylański i nacz. Zazuliński. Y 

Sala była szczelnie wypełniona. 
Akademię zagaił prezes Tow. Polska- 
Estońskiego sen. W. Rostworowski, 
który przemówienie swe zakończył 
okrzykem na cześć Estonii, jej pre- 
zydenta Paetsa i wodza naczelnego 
gen. Laidonera. 

Na mównieę wszedł następnie po- 
seł estoński min. Hans Markus, który 
w przemówieniu swym podziękował 
za sympatię, okazaną Estonii przez 

zebranych. 
Kończąc przemėwienie.min. Markus 

podkreślił serdeczne i biiskie stosun- 

ki, jakie łączą Estonię i Polskę i za- 

pewnił zebranych o uczuciach sza- 

cunku, jakie żywi naród estoński dła 

Polski, Pana Prezydenta R. P. Prof. 

Ignacego Mościekiego, walecznej ar- 

mii polskiej i jej Wodza Naczelnego 

Marszałka Śmigłego-Rydza. 
Przemówienie zebrani przyjęli dłu 

poseł 

degrała hymn polski. 

Ciekawą prelekcję o wzajemnych 

stosunkach gospodarczych polsko-es- 

tońskich wygłosił prof. Jerzy Loth. 

Po przemówieniach odbyła się część 

koncertowa, złożona z utworów estoń 
skich i polskich. 

* + % 

Z okazji święta narodowego Esto- 

nii Towarzystwo Polsko-Estońskie w 

Warszawie wydało specjalny. bogato 

ilustrowany numer czasopisma „Prze- 

giąd Polsko-Fińsko-Estoński* w języ- 
kach polskim i estońskim: 

Direksen ambasadorem Niemiec. 
W Rzymią 

BERLIN. (Pat). Według wiado- 
mości pochodzących z kół dobrze po- 
informowanych, stanowisko ambasa- 
dora Rzeszy w Rzymie objąć ma amb. 
Dircksen, . dotychczasowy ambasador 

w Tokio. 

Wycieczka studentdw 
USB w Królewcu 
KRÓLEWIEC, (Pat), Wczoraj przybyła 

z Wilna do Królewca wycieczka siuden- 
łów Uniw. St. Batorego zorganizowana 
przez Polski Akad. Zw, Zbliżenia Międz. 

„Liga”. W wycieczce bierze udział 

11 osób. Kierownikiem wycieczki jest doc 

Uniw. St. Batorego p. Sukiennicki. Wy- 
cieczka zabawi w Prusach Wschodnich 

4 dni. Przewodnictwem w czasie pobytu 

gości polskich zajął się niemiecki związek 

akademicki. W godzinach po poludnio- 

wych konsul generalny R. P. w Królewcu 

J. Warchałowski przyjął wycieczkę w gma 
chu konsulatu. W przyjęciu wzięli udział 
również rektor uniwersytetu królewieckie- 
go oraz kierownicy niemieckich organiza- 
cyj akademickich w Królewcu. 

Akademia ku czci 
Andrzeja Struga 

WARSZAWA. (Pat.) Wczoraj w południe 
w Teatrze Narodowym odbyła się uroczysta 

akademia ku czci Andrzeja Struga, urządzo-   dzą dochodzenie, którego szczegóły nie 

mogą być fymczasem ujawnione, 

na staraniem oddziału warszawskiego Zw. 

Zaw. Literatów Polskich, 

gotrwałymi oklaskami, a orkiestra o: +



2 

Kurjer Sportowy 
  

„KURJER” (4376). 

Marciano 1 Zakopatogo zwyciężyli W marszu ZnłóW- WMO 
Wczoraj wczesnym rankiem patro- 

le biorące udział w marszu Zułów— 
Wilno opuściły Niemenczyn, udając 
się do Wilna. Trasa prowadziła z Nie 
menczyna do Wilna na boisko na An- 
tokolu, gdzie mieściła się meta. Wszys 
tkie patrole wyruszyły ze startu w od- 
wrotnej kolejności zajętych miejsc w 

pierwszym dniu zawodów. Po przeby- 
ciu przez patrole około 30 km. punkty 
meldunkowe doniosły, że walka o 
pierwsze miejsce toczy się między 
Zwiazkiem Rezerwistów Zakopanego 
a Związkiem Strzeleckim z Zakopa- 
nego. Obie te drużyny wraz z PW Leś 
nicy — Lwów, AZS — Wilno, KPW 
— Ognisko i ZR Wisła na każdym ki- 
lometrze wyprzedzały po kilka patro- 
li, które wystartowały pierwsze z Nie 
menczyna. 

Gdy walka toczyła się na trasie. na 
boisko zgromadziło się około 10.000 
publiczności. Na narciarzy oczekiwali 
również dowódca OK gen. Olszyna 
Wilczyński, gen. Skwarczyński, woje 
woda wileński Bociański, komendant 
P. P. Jacyna, wicepr. Grodzicki, nacz. 
Jasiński i wielu innych. 

Na metę jako pierwsi wpadli za- 
wodnicy sztafet szkolnych  witani 
przez licznie zebraną młodzież oklas- 
kami. Za narciarzami szkół Średnich 
nadjechali zawodnicy indywidualni, 
a następnie pierwsze patrole. W jak 
silnym tempie przebywał drugi etap 
patrol Zw. Rez. z Zakopanego, najdo- 
bitniej świadczy fakt, że wystartował 
on jako ostatni z Niemenczyna, a do 
Wilna przybył jako trzeci zkolei. 
Wśród patroli w doskonałej formie 
przyszła na metę jedyna startująca 
pani Halina Ławrynowiczówna, która 
pokryła ten dystans w czasie 9 godz. 
33 min. 39 sek. 

Zawodnicy, po przybyciu na metę, 
podchodzili do stolika, na którym 
znajduje się urna i meldowali gen. Ol- 
szynie-Wilczyńskiemu i płk. Kowal- 
skiemu przywiezienie ziemi z Zułowa. 

WYNIKI TECHNICZNE. 
Techniczne wyniki III marszu narciar- 

skiego Zułów—Wilna przedstawiają się 
następująco: 

Zestawienie ogólne: 
1) Związek Rezerwistów, Zakopane 

7.39.32 w składzie Bahdaj, Zubek, Miesz- 
czak, Chmiel-Stanowski. 

2) Związek Strzelecki, Zakopane 
7.41.36 w składzie Karpiel, Dziadoń, To- 
masik, Chotarski. 

3) PW Leśników, Lwów 7.59,14 w skła 
dzie Szczunar, Kural, Karpiel, Małecki, 

4) AZS, Wilno 8.08.50 w składzie Tar- 
kiewicz,.Pimpicki, Paszkiewicz i Pieniuła. 

5) Ognisko KPW 8.14.26 w składzie 
Zajewski, Kelm, Żylewicz, Stefanowicz. 

6) Związek Rezerwistów Wisła 8.24.26 

w składzie Kowala, Madzia, Łukosz, Pich. 
7) Policja, Wilno 8.48.14 w składzie 

Pietrzak, Pniewski, Tomaszewicz, Chmie- 
lewski, 

8) Szkola 
8.51.21. 

9) WKS Niemenczyn 9.01.18. 
10) WKS Śmigły 9.01.25. 

Grupa I 
(patrole wojskowe, policja, KOP) 

1) Policja, Wilno 8.48.14. 
2) Szkoła Podchor. Piechoty 8.51.21. 
3) KOP, Wilno 9.12.27. 
4) KOP, Wilejka 9.13.39, 
5) Pulk Piechoty z Wilna 9.23.25, 

Grupa II 
(patrole PW, Federacje, Związek Strzel.) 

1) Związek Rezerwisłów, Zakopane 
7.39.32. 

2) Związek Strzel., Zakopane 7.41.36. 
3) PW Leśników, Lwów 7:59.14. 
4) Związek Rezer., Wisła 8.24,26, 
5) Pocztowe PW, Wilno 9.04.59, 

Podchorążych Piechoty 

Grupa Ill 

(kluby sportowe należące do PZN) 
1) AZS, Wilno 8.08.50. 
2) Ognisko KPW 8.14.26. 
3) WKS, Niemenczyn 9.01.25. 
4) WKS Śmigły 9.01.25. 
5) CIWF 9.12.52. 

Grupa IV 
(patrole regionalne) 

1) Związek Strzel, Brasław 9.04.32, 
2) Harcerski Klub Narciarski, Wilno 

9.21.17. 
3) Krakusy, Oszmiana 9.29.36. 
4) Związek Strzel, Lida 9.40.39. 
5) Związek Strzel., Augustėw 9.41.10. 

Grupa zawodników sfariujących 
Indywidualnie 

1) Hansen AZS 7.27.41. 
2) Bohdanowicz AZS 8.07.13. 
3) Kowalewski Ognisko 8,15.39 

Grupa pań 

1) Halina Ławrynowiczówna Ognisko 
9.33 39. «e 

  

Sztafety szkolne | 

1) Gim. Adama Mickiewicza 7.16.15. 

2) Państw. Szkoła Techniczna 7.20.39. 

3) Gim. Św. Kazimierza z Nowej Wi- 
lejki 7.36.03. 

4) Gim. im. Józefa Piłsudskiego z No 
wych Święcian 7.40.4. 

5) Gim. Zygmunła Augusta 7.45.40. 

6) Gim. Piotra Skargi 8.03.27. 

7) Gim. O. O. Jezuitów 8.11.10 

8) Gim. Kupieckie 8.12.50. 

9) Szkoła Ogrodnicza 8.13.18 

10) Gim. z Suwałk. 

11) Gim. z Grodna. 

12) Gim. Salezjanów. 

13) Gim z Trok. 

Skład szłafeły Gim. Adama Mickiewi- 
cza był następujący: Wiłowski, Słańczyk, 
Sokołowski, Grzmielewski, Legiecki, Osiń   ski, Kubicki, Nielubszyc, Szczyrbuła i Kli- 

| mowicz. : 

Jedna z kompanij narciarskich w mamencie det'lady przed mauzoleum Serca M "szałk« 

Piłsudskiego. 

Rezdeanie nagró cd 

Wieczorem w Sali Śniadeckich USB 
nastąpiło uroczyste rozdanie nagród. Sala 
wypełniona była zawodaikami, młodzie- 
żą | zaproszonymi gośćmi. 

Orkiestra odegrała Marsza | Brygady. 
Wyniki odczytał kpt. Leszek Biały, sekre- 
tarz główny zawodów. Nagrody rozdawał 
płk. Wincenty Kowalski. 

W czasie rozdania nagród obecni by- 
li między innymi pp.: wojewoda Bociań- 
ski, wiceprez. Grodzicki, dyr. Szlachtow- 
ski, dyr. Nowicki, star. Czemichowski, 
insp. Jacyna, insp. Frankowski, płk. Biał- 
kowski, płk. Bobrowski, kom. Piltner 
I inni. 

Oklaskiwano rzęsiście narciarzy Zw. 
Rezerwistów, kłórzy przewiozą dzisiaj 
urnę z ziemią zułowską na Rossę. Rezer- 
wiści zdobyli następujące nagrody: P. Pre 

miera, Dyr. PUWF i PW, Wojew, Bociań- 
skiego, Zw. Rezerwistów, papierośnice 
i plakietki. 

Zespół Policji Wileńskiej zdobył na- 
grodę Marszałka Edwarda Smiglego- 
Rydza. * 

Patrol Szkoły Podchorążych Piechoty 
nagrodę Min. Spraw Wojskowych Gen. 
T. Kasprzyckiego. E 

AZS — nagrody: PZN, Rektora USB, 
Miejskiego Kom, WF i PW, oraz Wil. Zw. 
Nar. 

Zw. Sirzelecki, Brasław piękną nagro- 
dę | Dyw. Piechoty i nagrody p. Prezy- 
denta dr Maliszewskiego. 

Młodzież szkolna ofrzymała narty 
i nagrody ofiarowane przez: płk. Bobrow 
skiego i mjr. Fruzińskiego — Jako od   inicjatorów biegu szłafełowego. 

FOTETYERE 

Płk. Picheta wiceprezesem PZPN 
W niedzielę zakończyły się w War 

szawie dwudniowe obrady Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. Obrady miały har- 
monijny przebieg i przeszły na ogół. bez 
zgrzytów. Dyskusja słała na wysokim po- 
ziomie, a krytyka ulrzymana byla prze- 
ważnie w łonie rzeczowym. 

Rozpatrzono wnioski przedsławione 
przez okręgi. Z ważniejszych wniosków 
odrzucono zbyt daleko idące wnioski ok- 
ręgów kresowych. 

Wniosek ligi i okręgu poznańskiego 
dołyczący zakazu rozgrywania przez jed-   nego gracza zawodów o mistrzostwo w 

Narciarskie mistrzostwa światła w Lahti 

  Na zdjęciu — czołowi zawodnicy przygotowują sprzęt narciarski. 

barwach dwóch klubów w ciągu tego sa- 
mego roku został uchwalony, przy czym 
ustalono, że w razie przejścia zawodnika 
z jednego klubu do drugiego must nasłą 
pić conajmniej dwumiesięczna przerwa w 
rozgrywaniu przez niego zawodów o mi- 
strzostwo, 

Dłuższą dyskusję wywołał wniosek 

o dopuszczenie do rozgrywek o wejście 

do ligi wicemistrzów z tych okręgów li- 
czących ponad 100 klubów. Praktycznie 
chodziło w fym wypadku o wicemistrzów 
Śląska, Warszawy i Lwowa. Wniosek ten 
nie uzyskał większości. Odrzucono rów- 
nież wniosek Śląska o dopuszczenie wi- 

cemistrza tego okręgu do rozgrywek o 

wejście do ligi. 
Walne zebranie nie zgodziło się tak- 

że na powiększenie liczby klubów ligo- 
wych do 12. 

Walka o puchar Polski im. Pana Pre- 
zydanta R. P., jak ustalono, rozegrana bę 
dzie w przyszłości przy udziale graczy 
ligowych w reprezentacjach okręgowych. 
Przyczyni się to niewąłpliwie do zwięk- 

szenia ał:akcyjności tej imprezy. 
Następnie przyjęło jednogłośnie wnio 

ski wyszkoleniowe przedstawione przez 
Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

Karencja została zniesiona. 

Przed samym zakończeniem zebrania 
wypłynęła sprawa Śląskiego „Dębu”. 
Wniosek w tej sprawie zgłoszony przez 
delegatów śląskich o reasumcji uchwały 
zeszłorocznego walnego zebrania został 

odrzucony, 
Po wycofaniu wniosków mniejszej wa- 

gi przez okręgi przystąpiono do wyborów 

uzupełniających. 
Na pierwszego wiceprezesa wybrano 

na miejsce płk. Żołędziowskiego, który   zgłosił rezygnację, ppłk. Pichełę z Wilna.   

W sprawie stosunku 
związków sportowych 
do mniejszości narcd. 

W uzupełnieniu zarządzeń PUWF 
i PW w sprawie słosunku związków spor- 
towych do mniejszości narodowych, Za- 

rząd Związku Polskich Związków Sporto- 
wych wydał do wszystkich związków spor 
towych w Polsce następujące przepisy 
wykonawcze: 

1. Zarząd ZPZS podziela w zupełno- 

ści pogląd PUWF i PW, że nasze związki 

sporłowe powinny mieć charakter ogól- 
nopaństwowy. Jak długo obowiązuje. par. 

11 statutu ZPZS Zarząd ZPZS musi słać 
na jego straży i — zgodnie z zarządze- 
niem PUWF i PW i swoim obowiązkiem 
nie będzie tolerować jego  gwałcenia 
przez uchwały niezgodnie nie tylko z je- 
go brzmieniem, ale także z jego duchem. 

Nie znaczy fo, by Zarząd ZPZS nie 
uznawał konieczności zapewnienia ele- 
menłowi polskiemu decydującego | fak- 
fycznego wpływu na kierunek ideologicz 
ny i tok pracy poszczególnych związków 
i okręgów. Nasze organizacje kierowni- 
cze muszą być z charakteru formalnego 
państwowe, a z duchu pracy polskie. 

2. Zarządzenia PUWF i PW odnoszą 
się do wszystkich organizacji międzyklu- 
bowych | międzyzwiązkowych (związków, 
okręgów, podokręgów, komisyj porozu- 
miewawczych, rad regionalnych itd) Nie 
dotyczą one, jeżeli idzie 'o zakaz przyj- 
mowania członków narodowości niepol- 
skiej, klubów, które mogą być ekskluzyw= 
ne, tz, wyłącznie polskie, wyłącznie mniej 
szościowe. Zapewnienie elementowi pol- 
skiemu decydującego wpływu w zarzą- 
dach klubów nie ekskluzywnych lub w 
kierownictwach odpowiednich sekcyi na- 
leży do obowiązków ZPZS lub związków. 

3. Zarząd ZPZS poleca niezwłocznie 
unieważnienie (lub aż do następnego wal 
nego zgromadzenia — zawieszenie wyko- 
nania) wszelkich uchwał wydalających or- 
ganizacje mniejszoścowe, lub nakazują- 
cych zarządom nieprzyjmowanie w przy- 
szłości takich, czy innych  organizacyj 
mniejszościowych. 

Nie przyjmować lub usuwać wolno 
i należy tylko te organizacje (bez wzglę- 
du na ich charakter narodowościowy), któ 
re bądź nie wykazują należytej żywotno- 
ści, bądź prowadzą destrukcyjną, z inte- 

resem sporłu polskiego | państwa nie- 
zgodną pracę, bądź należą bezpośrednio, 
a nie przez cenfralę w Polsce, do między- 
narodowych organizacyj sportowych. 

4. Zarządzenie PUWF i PW nie działa 
wstecz, Iz. wybory do zarządów nie ma- 
jących zdecydowanej większości polskiej 
powinny się odbyć zgodnie Zz przepisa- 
mi słałutów, 

5. Zarząd ZPZS apeluje do wszystkich 
zainteresowanych, by przy wyborach no- 
wych władz przez walne zgromadzenie, 
opierając się na zasadach wyłuszczonych 
w punkcie 3, nie doprowadzili do wyeli- 
minowana z życia organizacyjnego praw- 
dziwie wartościowych i wypróbowanych 
jednostek pochodzenia  niepolskiego 
szczerze | lojalnie Polsce oddanych. 

Równocześnie jednak Zarząd ZPZS z 
całym naciskiem podkreśla, że w wypad- 
kach odwrotnych ne będzie tolerować ma 
joryzowania elementu polskiego przez 
bloki mniejszościowe, wspierane ew. 
przez destrukcyjne czynniki polskiego po 
chodzenia. 

6. Wstawianie, czy nie wstawianie za- 
wodników narodowości niepolskiej do re- 
prezenłacyj państwowych, czy  okręgo- 
wych, Zarząd ZPZS pozosławia uznaniu 
związków, przypomina jednak, że wyniki 
naszych reprezenłacyj grunfują prestiż na 
szego sporłu, a zagranica sama posługuje 
się wszystkimi najlepszym! — bez wzglę- 
du na ich pochodzenie. 

7. Wobec związków opierających się 
wykonaniu powyższych zarządzeń Zarzad 
ZPZS zastosuje rygory stałułem przewi- 
dziane. 

(—) I. Ulrych — prezes ZPZS. 

(—) W. Forys — sekr. generalny.   
  

ka 

Efektowna figura na lodzie. 

RASTENIS AA STI ATRNINS 

RKS- Śmiały 10:6 
Wezoraj odbył się mecz bokserski RKS— 

WKS Śmigły. Wyniki były następujące: 
Lendzin — po żywej walce wysoko po- 

konał na punkty silnego fizycznie Czernego. 

Lendzin w trzeciej rundzie mógł wygrać 

przez K. О. 

Bagiński — Nowicki wygrał Nowicki, w 

trzeciej rundzie Bagiński otrzymał za niski 

cius, po którym poszedł na deski do 9. No- 

wieki powinien był być zdyskwalifikowany 

ze ten cios. 
W piór. Kulesza zdobywa 2 punkty bez 

walki. : 

W wadze lekkiej Krasponiorow remisuje 

z Radzickim. Walka prowadzona w szybkim 

tempie. Remis krzywdzi Krasnopiorowa. 

W półśredniej Iwański — Maj wałka nie 

rozstrzygnięta. 

Onton walkowerem wygrywa. 

Polakow walkowerem wygrywa. 

Blum walkowerem wygrywa. 

/Ostateczny wynik 10:6 na korzyść RKS. 

Mec. Lityńskiprezesem 
olarzy 

Wczoraj na odbytym walnym zebraniu 

Wileńskiego Tow. Cyklistówi Motocyklistów, 

wybrany został następujący zarząd, skład 

którego przedstawia się: 

prezes — mec. Lityński Władysław; 

I wiceprezes — dr Puchowski Branisław; 

II wiceprezes — mec. Gorzuchowski Mie- 

czysław. 

I sekretarz — p. Kowalewski Seweryn; 

II sekretarz — p. Krupieńczyk Kazimierz; 

Kapitan sportowy — p. Balul Jerzy; 

kapitan motocyklowy — p. Palewicz Leo- 

nard; 

kapitan cyklistów — p. Balul Jerzy; 

skarbnik — p. Bejnarowicz Michał; 

gospodarze: Moroz Bronisław i Maksy- 

mowicz Stanisław. 

Wystawa 

lotniczo -szvbowcowa 
Szkolne Kolo Szybowcowe w Wilnie 

urządza || Wystawę lotniczo - szybow- 

cową, organizowaną w celu propagandy 

lotnictwa oraz szybownictwa na ierenie 

Wileńszczyzny. 

Otwarcie Wysławy odbyło się dnia 

27.11, o godz. 11, w auli Gimnazjum im. 

Kr. Z. Augusta. ((M. Pohulanka 7). 

Pierwsza porażka 
Jędrzejcwskiel 

BEAULIEU, (Pat). W finale między- 

narodowego turnieju tenisowego w 

Beaulieu Jędrzejowska poniosła pierwszą 

porażkę, przegrywając ze znakomiłą an- 

gielską tenisistką Scriven w słosunku 7:5, 

1:6, 3:6. 

"Tdi akc Yarra ai 
LAHTI, (Pat). W niedzielę odbył się | 

w Lahti konkurs skoków o misirzosiwo 
świaia: otwartej I do kombinacji. Zawo- 

dy te przyniosły triumf Norwegom, którzy 

obsadzili wszystkie czołowe miejsca w 

konkursie. Z narciarzy innych państw skan 

dynawskich i kontynentu europejskiego 
POPROSZE RWT PO ZE ZE 

Płk. Żołędziowski zgodził się objąć refe- 
rat spraw zagranicznych. Zasiępcą pik. Żo 
łędziowskiego zosłał p. Mallow. Sekreia- 
rzem wybrano p. Michałowskiego. Zastęp 
cą referenta wyszkoleniowego — p. Ta- 

deusza Forysia, przewodniczącym wydzia 
łu spraw sędziowskich oraz czwarłym wi- 
ceprezesem związku — kpt. Kalliūskiego, 
zasiępcą przewodniczącego WSS p. Mu- 
szyńskiego, poza tym do WSS weszli pp. 
Sienkiewicz i Hasselbusch. Do wydziału 
gier i dyscypliny wybrano ponownie 
wszyslkich wylosowanych członków wy-   działu, 

groźni dla Norwegów okazali się tylko 

dwaj zawodnicy: Połak Sianisław Maru- 

sarz i Ausfriak Józef Brandl. Stanisław Ma- 

rusarz uzyskał w pierwszej serii najdłuż- 

sze skoki 66 i 67 m w pięknym styłu. Pol- 

skiemu narciarzowi publiczność urządziła 

gorącą owację. Ausiilak Bradi skoczył 

dwukrotnie po 65 m. 

Z zawodników norweskich najpiękniej 

szy styl wykazał najmłodszy z braci Ruud 

Asbjcern klasyfikując się na pierwszym 

miejscu w konkursie skoków otwartych. 

W skokach do kombinacji Hoffsbak- 

ken osiągnął 50 I 51 m zajmując w ien spo 

sób pierwsze miejsce i zdobywając ml- 

strzosiwo świata. 

Marusarz dzięki swoim doskonałym 

skokom sklasyfikowaś się na drugim miej- 

scu w konkursie skoków otwartych. Wy- 
nik ten jest oczywiście olbrzymim sukce- 
sem Polaka, zwłaszcza, że konkurencia 
była niezwykle silna.



EEE 
Dziś Romana Op. 

  

LUTY | 
28 ||| Jutro Albina B. W. 

| Wschód słońca — g. 6 m. 14 

Foniedziałek | zachód słońca — g. 4 m.50 
LL 
>posirzeženia Zakladu Meteorologi USB 

w Wilnie dnia 27.Il. 1938 r. 

Cišnienie 771 
Temperaiura šrednia O 
Temperatura najwyžsza -- 4 
Temperatura najniższa — 3 

Opad: ślad 
Wiatr: półn.-zachodni 
Tendencja barom.: spadek 
Uwagi: dość pogodnie. 

Przepowiednia pogody wg PIM'a na 28.II.38. 

W dalszym ciągu pogoda słoneczna z przej 

ścicwym wzrostem zachmurzenia postępuj- 

cym od zachodu, podczas którego możliwy 

jest przelotny deszcz. Widzialność rankiem 

csiabiona, dniem dobra. 

Nocą przymrozki, dniem temperatura kil 

ka stopni powyżej zera. 

Wiatry z południo-zachodu i zachodu. 

vzmagające się stopniowo. 

KSK 2SIRRES ISM ITS TSRS 

HOTEL 

„ST. GEORGES“ 
w WILNIE 

Pierwszorzędny = Ceny przystępne 

Telefony w pokojach 

     
   

    
       

WILEŃSKA 

DYŻURY APTEK, 

Dziś w nocy dyżurują następujące ap- 
teki: Sokołowskiego (Tyzenhauzowska 1); 
S-ów Chomiczewskiego (W. Pohulanka 
25); Miejska (Wileńska 23);  Turgiela 
I Przedmiejskich (Niemiecka 15); Wysoc- 
kiego (Wielka 8). 

Ponadto stale dyžurują apteki: Paka 
(Antokolska 42); Szantyra (Legionów 10) 
| Zajączkowskiego (Witoldowa 22), 

MIEJSKA 
— Choroby zakaźne. W ciągu ub. tygod- 

nia na terenie m. Wilna służba zdrowia а- 
rotowała 77 wypadków nowych zasłabnięć 
La choroby zakaźne, z czego 6 chorych zmar 
ło. Zanotowano następujące choroby: tyfus 
brzuszny 2; płonica 18; błonica 3 (zgon 1); 
odra 29 (zgon 1); róża 3; krztusiec 4; gruź 
t'ca 12 (zgony 4); jaglica 1; podejrz. o wści.% 

liznę 1; świnka 1; ospówka 3. 

GOSPODARCZA. 
— Bezrobocie na przełomie. Liczba bez. 

robotnych na terenie Wileńszczyzny przekro 
czyła już cyfrę 10.000. Jeżeli chodzi o simo 
Wilno, liczba bezrobotnych kształtuje się po- 
wyżej 7.500. Jak sądzą, bezrobocie osiąga 
obecnie swój punkt kulminacyjny i w naj 
$liższych już tygodniach zacznie spadać. 

UNIWERSYTECKA 
— Przerwa w wykładach uniwersyfec- 

kich. 28 bm, oraz 1 i 2 marca rb. wykłady 
na USB nie odbędą się z powodu zw. 
„Dni Rektforskich”. 

— Powszechne wykłady uniwersyteckie. 
Dziś w poniedziałek 28.II odbędzie się w sali 
V Uniwersytetu (ul. Św. Jańska) odczyt prof, 
dr H. Łowmiańskiego p. t. „Historia Średnio- 
wiecza Wileńszczyzny, We wtorek 1.1II w 
te; samej sali odbędzie się odczyt doc. dr R. 
Mienickiego p. t. „Dzieje Wilna od Unii Lu- 
belskiej do końca XVIII wieku“, Początek 
odczytów o god. 20. Wstęp 30 gr., młodzież 
piaci 20 gr. Szatnie nie obowiązuje. 

AKADEMICKA 
— Dzień 4 marca jest świętem organiza- 

tyjnym S. K. M. A. „Iventus Christiana“ 
U. S. B. Program święta jest następujący: 
godz. 9 rano — Msza Św. z Komunią Św. 
wspólną w kościele Św. Jana (w kaplicy Mat 
k* Boskiej); godz. 10 — poświęcenie lokalu 
organizacyjnego przy ul. Bakszta 15; śnia- 
danie na miejscu; godz. 18 — zebranie w 
sali Biblioteki im. Tomasza Zana przy ul 
Jasińskiego 12. W programie zebrania: Ko. 
mentarz Ewangelii wg Św. Jana. Rozd. XV 
1 referat p. t. „Historia rozwoju Iwentus 
Christiana”. Obecność członków i seniorów 
konieczna. Goście mile widziani. 

  

  

IKA 
ZE ZW. I STOWARZYSZEŃ 

— Rekolekcje dla nauczycielstwa. Zarząd 

Oddz. Okr. Wil. Stow. Chrz. Nar. Naucz. 

Szkół Powsz. podaje niniejszym do wiadomo 

ści nauczycielstwa m. Wilna, że tegoroczne 

rekolekcje nauczycielstwa odbędą się w dn 

od 9 do 13 kwietnia włącznie. Rekolekcje 

będą się odbywały w Domu Sodalicyjnym, 

Zamkowa 8 i będą prowadzone przez ks 

prof. dr Józefa Wojtukiewicza. Dalsze szcze 

góły zostaną podane później. 

ZEBRANIA i ODCZYTY 
— Z T-wa Krajoznawczego. Dnia 6 

marca rb., o godz. 18.30 odbędzie się w 
lokalu Związku Zaw. Literatów Ostrobram 
ska 9 herbatka Polskiego T-wa Krajoznaw 
czego. Jako referenci wysłąpią: Jaroszyń- 
ski, delegat PTK oddziału w Suwałkach, 
który mówić będzie o Suwalszczyźnie ja- 
ko terenie turystyczno-lefniskowym i ma- 
gistrzy R. Wiercińska, M. Jurewicz, O. A. 
Wujek, A. Melezin o Suwalszczyźnie pod 
względem geologicznym, geograficznym 
i gospodarczo-społecznym. Referaty będą 
ilustrowane przezroczami. 

Goście miłe widziani. 

ZABAWY 
— Pożegnanie Karnawału w restauracji 

„Ustronie“, Mickiewicza 24, odbędzie się dn. 

1 marca rb. z udziałem artystów teatru 

„Lutni* p. Halmirskiej i p. Iżykowskiego. 

: ROŽN 
— Miejski Komitet O. Z. P. B. w Wilnie 

powiadamia, że rozdawnictwo drzewa opało 

wego dla bezrobotnych — zakwalifikowa- 

nych do Pomocy Zimowej zostaje zakończo- 

ue z dniem 28 bm. 

Hotel EUROPEJSKI 
Pierwszorzędn = Ceny przystępne. 
Telefony w Solon Winda osobowa 

  

  

      
LIDZKA 

— Pożyczka na rozbudowę Lidy. Komi. 

tet rozbudowy Lidy uzyskał w Banku Gosp. 

Kraj. kredyty budowlane w wysokości 40.060 

zł na sfinansowanie drobnego budownietwa 

* remonty. 

Z pożyczek korzystać będą w pierwszym 

rzędzie ci, którzy jeszcze w łatach poprzed- 

nich rozpoczęli budowę. Maksymalna pezycz 

ka wynosi zł 4.000 na budynek jednomtesz- 

kaniowy. 

— Proces o nadużycia. Przed Sądem Okr. 

w Lidzie toczyła się sprawa przeciw Piot- 

rewi Kotowiczowi i Tadeuszowi Spuziakowi, 

«skarżonym o to, że jako członkowie spół- 

dzielni spożywczo-rolniczej w Raduniu w о- 

kresie od 1935 r. do 6 lipca 1937 r. wspólnie 
sprzeniewierzyli 2.286 zł. Proces ze względów 

formalnych uległ odroczeniu. 

— Strajk w młynie Wileńskiego. W dniu 

2: bm. 14 robotników pracujących w mły- 

n'e Wileńskiego (ul. Fabryczna 15) nie przy- 

siąpiło do pracy ogłaszając strajk. Powodem 

strajku jest żądanie podwyżki płac przez ro- 

boiników o 25 proc. 
— Przy drzwiach zamkniętych. W Sądzie 

Okręgowym w Lidzie rozważano przy 

drzwiach zamkniętych sprawę 15-Ietniego 
Konstantego Januszkiewicza oskarżonego 0 

us'łowanie popełnienia przestępstwa przeciw 

ka moralności na osobie 13-leniej Bronis- 

ławy Zacharewiczówny. Sąd skazał go na 

umieszczenie w zakładzie poprawczym z za 

wieszeniem wykonania kary na lat 3, 

— Surowe ukaranie złodzieja. Na wokan 

dzie lidzkiego Sądu Grodzkiego znalazła się 

sprawa Leona Winczy, oskarżonego o kra- 

dzież roweru i pistoletu w ub. roku na szko 

dę przodownika Lewandowskiego w Lidzie. 

fe względu na poprzednią karalność — sąd 

skazał Winczę na 6 lat więzienia. 

NIEŚWIESKA 
— Nowozorganizowana spółdzielnia „Do- 

brobyt* w miast. Zaostrowiecze rozwija się 

coraz lepiej. Obecnie otwarto filię w sąsied- 

n'ej wiosce Morocz, do której zapisało się 

w ciągu jednego miesiąca na członków po- 

nad 50 osób. Filia ta ma być przeobrażona 

ra samodzielną spółdzielnię. 

„ AMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA A ASA AA AAAABA IA 

Teatr muzvczny „LUTNIA“ Ė 
Dziś po cenach propagandowych Ė 

CZAR WALCA 
O. Strausa 

VVYVYVVVYTVYVVYVYYYS> 

  

BPosrmoc z ismoOwWE 
W dniu 26 bm. odbyło się pod prze- 

wodnictwem prof. dr W, Słaniewicza ko- 
lejne posiedzenie Prezydium Wydziału 
Wykonawczego Wojewódzkiego Obywa- 
telskiego Komiłefu Zimowej Pomocy Bez- 
robotnym w Wilnie, na którym uchwalony 
został preliminarz budżetowy na marzec 
w wysokości zł 188,482,90, w tym na akcję 
dożywiania dzieci zł 62,000. 

Prezydium Wydziału Wykonawczego 
uchwaliło zwiększyć w marcu normy po- 
mocy dla kobiet do norm przewidzianych 
dla mężczyzn, tj.: 

kat. | — samotni 5 dni pracy zł 7.50, 

kat. II — male rodziny 10 dni pracy 
zł 15.00, 

kat. III — średnie rodziny 
zł 21.00, 

kał. IV — duże rodziny 19 dni pracy 
zł 28.50. 

Ponadto Prezydium uchwaliło wyasyg 
nować Miejskiemu Komitetowi w Wilnie 
dodałkowy kredyt na pokrycie koszłów 
zakupu obuwia "w wysokości około 
zł 1,000. 

14 dni   

„KURJER” (4375) 

BARANOWICKA 
— Kurs dla prezesów i sekretarzy Zw. 

Zaw. w Baranowiezach. Staraniem O. Z. N. 

cddziału w Baranowiczach został zorganiza 

wany 6-dniowy kurs dla prezesów i sekre- 

larzy Zw. Zawodowych w Baranowiczach. 

N» kurs przyjęto 20 kandydatów. Kierow- 

nictwo kursu objął dr Marian Fiuto — pre- 

zes OZN oddziału baranowickiego. 

—Nieszezęśliwy wypadek na kolei. Spinacz 

wagonów Stanisław Komarowski zam. w Ba- 

ranowiczach (Wojewódzka 7) w czasie pracy 

na st. Baranowicze—Centralne dostał się po- 

między zderzaki wagonów i doznał złamania 

żebra, pokaleczenia prawej ręki i ogólnego 

potłuczenia. 

— Wypadek na st. Domanowo. Na st. 

kcl. Domanowo w czasie ładowania wago- 

nów robotnica Gorbacz Maria, zam. w Do- 

inanowie, spadła z pomostu wysokości 1 mtr. 

doznając złamania kości przedramieniowej 

i zwichnięcia ręki. Odwieziono ją do szpi- 

tala. 

SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA AA AA AAA 

Teatr m. NA POH'!LANCE Ė 
Dziś o qodz. 815 wiecz. | 

„SZKLANKA wODY* 
Ceny propagandowe 

ŻYYTYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYTYVYYYYYVYYYYYY! 

Pierwszv kurs 
dla działaczy robotniczych 

w Wilnie 
27 bm. odbyło się uroczyste 

pierwszego kursu dla działaczy robotniczych 

okręgu wileńskiego, zorganizowanego przez 

Fracownicze T-wo Oświatowo-Kulturalne im. 

Stefana Żeromskiego przy poparciu Sekcji 

Robotniczej Obozu Zjednoczenia Narodo- 

wego. 
O godz. 11.30 prezydium PTOK i przed- 

stawiciele związków zrzeszonych w Zjedno- 

czeniu Polsk. Związków Zawodowych oraz 

słuchacze kursu w liczbie 50 osób wysłu- 

cheli mszy świętej w Ostrej Bramie. 

Następnie udano się pochodem na Rossą, 

gdzie prezes Stanisław Kossaczewski w asyś- 

cie wiceprezesa Juliusza Skalińskiego i kie- 

rownika kursu Zygmunta Makarczuka zło: 

żył wiązankę kwiatów u stóp mauzoleum 

Serca Pierwszego Marszałka. 
Po tej uroczystości w lokalu OZN przy 

ul Miekiewicza 32 rozpoczęła się właściwa 

inauguracja od odczytania powitalnego listó 

prezesa zarządu głównego PTOK posła dr 

Zbigniewa Madeyskiego, który — nie mogąc 

przybyć osobiście — tą drogą przesłał ser- 

deczne życzenia owocnej pracy. W imieniu 

władz okręgu wiłeńskiego OZN przemówie 

nie wstępne wygłosił sekretarz generalny 

prof Zachariasz Mężyński. Następnie zabrał 

głos prezes Kossaczewski, który w dłuższej 

prelekcji zobrazował słuchaczom ideologię 

ruchu robotniczego OZN. 

W dniu 28 bm. kurs przystępuje do nor 

malnej pracy, która ma dać Wilnu i Wileń- 

szczyźnie ideowe i wyszkolone kadry dzia 

łaczy robotniczych. 

otwarcie 

Inwestycie 

w pow. oszmiańskim 

W dniu 25 bm. toczyły się w Oszmia- 

nie obrady Wydziału Powiatowego, po- 

święcone zatwierdzeniu budżetów gmin 

miejskich i wiejskich. Ogólna suma za- 

twierdzonych budżetów 10 gmin miejskich 

i wiejskch powiału oszmiańskiego wyno- 

si zł 611,102. . 
Zatwierdzone budžety w znacznej 

swej części przewidują kredyty na cele 

inwestycyjne, jak: dokończenie pobudo- 

wanych 9 szkóf imienia Marszałka Pilsud- 
skiego, 6 szkół wzniesionych z funduszów 

samorządu oraz budowę nowych 5 szkół 

na obszarze powiału. Przyznano ponad- 

ło kredyty na wykończenie 5 remiz słra- 

żackich i budowę dwóch nowych oraz bu 

dowanie 3 wiejskich łaźni i suszarni przy 

wydatnej pomocy finansowej nadłeśnict- 

wa w Smorgoniach. : 

W związku z budową tych obiektów 
posłanowiono wybudować dwie cegiel- 
nie. Postanowiono sprowadzić za pośred 
nicjwem PZUW 20 maszyn do wyrobu da 

chówek, co w sumie da 29 dachówcza- 

rek, przeznaczonych dla potrzeb włas- 

nych, a przede wszystkim dla rolników 

skomasowanych wsi. 
Poza normalnym planem robót drogo 

wych wydałniejsze roboty przewidziane 
zostały w kierunku budowy jezdni i cho- 

dników w powiecie. Posłanowiono zor- 

ganizować osłafnią w powiecie gminną 
kasę pożyczkowo-oszczędnościową w So- 
łach oraz udzielić dotacji na rzecz istnie- 
jących chrześcijańskich kas bezprocento- 
wego kredytu. 

W zriacznym stopniu zosłały zwiększo 
ne kredyty w porównaniu do lał ub. na 

cele szkolnictwa i oświały pozaszkolnej 
oraz na rolnictwo. 

== 

Surewa kara 
administ"acy'na 

Starostą dziśnieński ukarał w trybie kar- 
no-administracyjnym Ferdynanda Aramowi- 

cza na karę grzywny w wysokości zł 9.320 

za niewykonanie nakazanych przez stasost- 

wo zalesień w lesie maj. Psuja gm. prozo- 

rockiej.     

Sabunajew skazany na 4 lata 
W sobotę Sąd Okręgowy ogłosił wy- 

rok w sprawie Sabunajewa i innych, oskar 
żonych o łapownictwo. Sąd uznał winę 
wszystkich oskarżonych za udowodnioną 
zgodnie 
| skazał 

MICHAŁA SABUNAJEWA na 4 lata 
więzienia z pozbawieniem wszelkich praw 
na okres 5 lat, 

ZELINA LEWINSONA na 4 lata z po- 
zbawieniem praw na 5 lat oraz na karę 
grzywny w wysokości 10.000 zł, 

KAZIMIERZA SZUMSKIEGO na 1 rok 
więzienia, 

JADWIGĘ SZUKSZTÓWNĘ na 8 mie- 
sięcy więzienia z zawieszeniem wykona- 
nla kary na 3 lata. 

Sąd więc uznał, że Sabunajew został 
przekupiony przez Lewinsona przy pomo 
cy pewnej sumy pieniędzy i tytoniu, po- 
chodzącego z przemyfu. Po otrzymaniu 

z konkluzją akiu oskarżenia 

  

łapówki Sabunajew wykorzystał zaufanie, 
którym go obdarzał _ wiceprokurator 
Murza Murzicz i podsunął mu do podpi- 
sania nakaz zwolnienia Szumskiego. Zo- 
stał także uznany za udowodniony zarzut 
przywłaszczenia dwóch obligacyj Pożycz- 
ki Narodowej, nadesłanej przez jednego 
ze skazanych za przechowywanie przer:"- 
fu na poczet wymierzonej mu kary grzyw 

ny. Również uznano Sabunajewa winnym 
wypuszczenia na wolność Innego więźnia. 

„Panna Jadzia” została ukarana ła- 
godnie, ponieważ częściowo przyznała 
się do winy. 

Skazani apelują od tego wyroku. 

Sabunajewa bronili adwokaci Stokow- 
ski z Warszawy I Węsławski z Wilna, Le- 
winsona adw. adw. Pefrusewicz I Fryd- 

man, „Panną Jadzię” adw. Jasiński. 

(2). 

Napad na szkołę rolniczą 
w Bukiszkach 

Awanturnicy z Fabianiszek i Rogatek poranili uczniów 
nożami i poturbowali nauczycieli 

Ubiegłej niedzieli dokonano łobuzer- 
skiej napaści na uczniów i nauczycieli 
szkoły rolniczej w Bukiszkach. Tego dnia 
w pomieszczeniu szkoły odbywała się za- 
bawa karnawałowa, urządzona staraniem 

szkoły powszechnej w Pelikanach oraz ko 
ła koleżeńskiego przy szkole rolniczej. 

Zabawę urozmałcił program, wykona- 
ny przez młodzież szkoły powszechnej w 
Pelikanach, przy czym szczególne uznanie 
publiczności zdobył odfańczony w stro- 
jach ludowych dziarski krakowiak pod kie 
rownictwem długoletniej I zasłużonej kie 
rowniczki szkoły p. Julukowiczówny. 

Upiększenie sali, strona fechniczna za 
bawy jak I ufrzymywanie porządku spo- 
częło na członkach koła koleżeńskiega 
szkoły rolniczej. 

Było pięknie i sympatycznie, gdy na- 
gle grupa chłopców z Fablaniszek i Ro- 
gatek, po nałykaniu się wódki i politury,   

zaczęła zaczepiać uczęstników zabawy, 
najpierw słowami, a następnie łapami... 

Gdy jeden z nauczycieli, chcąc przy- 
wrócić porządek, kazał uczniowi Sienkie- 
wiczowi wyprowadzić z sali jednego z 
awanturników, grupa łobuzów nagle rzu- 
ciła się na niego i zaczęła go bić pięścia- 
mi, po czym w ruch poszły noże. 2 ucz- 
niów: Sienkiewicza i Kozakiewicza dotkli 
wie poraniono nożami. Dwóch nauczycie- 
li pofurbowano, 

Po dokonaniu krwawego „wyczynu” 
„zuchy” z Fablaniszek i Rogatek pośpie- 
sznie opuścili sałę, w obawie by nie fra- 
fić do kryminału. 

Należy zaznaczyć, że iobuzy z Fabia- 
niszek I Rogatek w ogóle bezkarnie gra- 
sują W olrolicy I, że opisana napaść, nie 
jest w tej okolicy wyjątkiem. Dobrze by 
było, by wejrzały w fo władze. (c). 

Tragiczny wypadek w mieszkaniu 
policianta Zdanowicza 

15-letni chłopiec ciężko postrzelił 12-letniego 

Tragiczny wypadek wydarzył się wczo 
raj wieczorem w mieszkaniu policjanta 
Czesława Zdanowicza (Konarskiego 68). 

45 letni syn sąslada wydobył z szufla- 
dy rewolwer policjanta i manipulując spo- 

wodował wystrzał. Kula przeszyła na wy- 
lot klatkę piersiową 12 letniego Henryka 
Zdanowicza, którego w stanie ciężkim 

przewieziono do szpiłala Św. lakuba, 
(e). 

Zabójcy saiowego usiłowali zhiec na Litwę 
Pod Połuknią defraudanci leśni i kłu- 

sownicy dokonali krwawej napaści na ga- 
jowego Michała Płócieniczka. 

Napastnicy rozpłafali mu siekierą gło- 
wę I zbiegli. Nieprzyfomnego Płócienicz- 
ka znaleziono w lesie w odległości kilku 
mefrów od szosy i przewieziono do Wil- 
na, gdzie wkrótce on zmarł. 

Wszczęty pościg z policyjnym -psem 
„Mignonem” dał pozytywny wynik. Wczo 
raj wieczorem morderców zatrzymano nie 
daleko granicy litewskiej, w chwili. gdy 
zamierzali przedostać się za kordon. 

Skutfych w kajdanki przewieziono ich 
do więzienia w Wilnie, (<). 

Krwawe porachunki 
23 bm. rano do szpitala brasławskiego 

przywieziono w stanie nieprzytomnym 38 
letniego A. Popakula ze wsi Dalekie, gm. 
bohiūskiej. Popakul doznał b. ciężkiego 
uszkodzenia ciała przez zadanie mu ura- 

  

Uwagi mieszkańców 
0 nowym badź:cie miasta 
W poniedziałek upływa termin przeglą- 

dania projektu nowego preliminarza budże- 

towego miasta. Projekt wyłożony został do 

przejrzenia przez magistrat w sali posiedzeń 

Rady Miejskiej w gmachu Zarządu Miejsk. 

Dominikańska 2). Zainteresowanie budź 

tem ze strony obywateli miasta jest więcej 

niż minimalne. Przez cały czas budżet p*zei 

rzało zaledwie 4 osoby z czego 2 poczyniłv 
uwagi. Spostrzeżenia te jako głosy, warte 
są zacytowania. I tak jeden z nich czyni słu 

szrą uwagę: „Niezbędnym jest zwiększenie 

szpitali lub przynajmniej iłości łóżek w ist 
r ejących szpitalach, by uniknąć ich prze- 

pełnienia oraz takiego stanu rzeczy, że jak 

pódają gazety, obecnie w szpitalu Św. Jaku- 

ba z powodu braku miejsc chorzy leżą w 

korytarzach". 8 

  

Drugi głos zwraca uwagę na konieczność 

udzielania przez miasto zapomóg kasom bez-   

zu w głowę tępym narzędziem, wskutek 
czego nastąpiło pęknięcie czaszki i wy: 
lew krwi do mózgu. Ustalono, że Popakun 
został 22 bm. pobity przez jednego z są- 
siadów na fle porachunków osobistych, 

Nielegalne wydawnietwa licowskie 
złożone do depczy:u Sądowego 

Jak donosilišmy, policja niedawno ujas- 

nila w księgarni litewskiej Szlapelisowej 

przy ul. Dominikańskiej zakonspirowany 
skład nielegalnych wydawnietw litewskich 

Qnegdaj przed księgarnię. zajechał ciężarowy 

samochód policyjny z kilkoma funkcjonariu 
szami policji, po czym ze sklepu Szlapeli- 
sowej wyniesieno skrzynię z zakwestionowa- 
nymi wydawnietwami. Zostały one przewie- 

rione do depozytu Sądu Okr. (e) 

== 

Płacił za kelacje... 
zekami bez pokrycia 

Właściciel restauracji przy ul. Miekiewi- 

cza 32, Jerzy Kowienans zameldował policji, 

iż niejaki Borys Dżaniejew z Wilejki zjadł 

a niego kilka kolacyj na 109 zł i zapłacił 

procentowym, przez co podniesie się stan | za nie czekiem na P. K. O... nie posiadają- 
drebnego handlu i rzemiosła. le cym pokrycia.



RADIO 
PONIEDZIALEK, dn. 28. II. 1938 r. 

6.15 Pieśń por. 6.20 Gimnastyka. 6.40 Mu 

zyka z płyt. 7.00 Dziennik poranny. 7.15 Mu 

zyka z płyt. 8.00 Audycja dla szkół. 8.10 

Przerwa. 1115 Audycja @а szkół. 1140 

„Przed obiektywem fotografa". 11.57 Sygnał 

czasu. 12.038 Audycja południowa. 13.00 Wia 

domości z miasta i prowincji. 13.05 Chwilka 

LCGPP Kolejowego i Szybownictwe u koleja 

ty wileńskich. 13.15 Koncert rozr. 14.00 No 

wości muzyki lekkiej. 14.25 „Podróż do mia 

steczka“ — bajka J. I. Kraszewskiego. 11.35 

Muzyka popularna, 14.45 Przerwa, 15.30 Wia 

domošci gospodarcze. 15.45 „Z pieśnią po 

kraju". 16.15 Jazz i piosenka“. 16.50 Poga 

danka. 17.00 Dzieje kredytu. 17.15 Muzyka 

kameralna. 17.50 „Narciarskie mistrzostwa 

świata”. 17.57 Pogadanka sportowa. Wiado 

mości sportowe. 18.10 Skrzynka ogólna - pro 

wadzi Tadeusz Łopalewski. 18.20 Recital 

śpiewaczy Leokadii  Jaskołd-Gabszewiczo: 

wej. 18.10 „Miłość i kuferek* — nowela He- 

1епу Łysakowskiej. 18.50 Program na wto- 

rek. 18.55 Wil. wiadomości sport. 19.00 Au- 

dycja strzelecka. 1930 „Kompromis w życiu” 

— dialog z sumieniem. 19.50 Pogadanka. 

20.00 Historia tańca „Ewolucja walca”. 20.45 

Dziennik wiecz. 20.55 Pogadanka. 21.00 Mu 

zyka taneczna. Zapowiadają speakerzy bio 

rący udział w Wielkim Konkursie Zimowym. 

21.40 Nowości literackie. 22.00 Koncert sym 

foniczny. 22.50 Ostatnie wiad. 23.00 Muzyka 

taneczna z restauracji „Ustronie“. 23.30 Za- 

kończenie. 

WTOREK, dnia 1 marca 1938 roku. 

6.15 Pieśń por. 6.20 Gimn. 6.40 Muzyka; 

700 Dziennik por. 7.15 Muzyka; 8.00 Audy- 

zja dla szkół; 8.10 Przerwa; 11.15 Audycja 

dia szkół; 11.40 Coś dla dzieci; 11.57 Sygnał 

Czesu i hejnał; 12.08 Audycja połudn. 13.00 

ŚWiad. z miast i prowincji; 13.05 „Wieśniak 

jedzie do miasta” — pogadanka Wandy 
Wojtkiewiczówny; 13.15 Wirtuozi skrzypiec 

! erganów; 11.25 „Podróż do miasteczka '— 

bajka J. I. Kraszewskiego; 14.35 Muzyka po- 

pularna; 14.45 Przerwa; 15.30 Wiad. gospod. 

15.45 Zagadki muzyczne. — audycja dla dzie 

ti; 16.05 Przegląd aktualn. finans.-gospsd. 

15.15 „Żegnajcie zapusty“; 16.50 Pogadanka; 
17.00 Podziemne Tatry; 17.15 Orkiestra; 17.50 

(iinące rasy naszych zwierząt domowych; 

1800 Wiad. sport. 18.10 Chwilka litewska 

w języku polsk. 18.20 Gershwin: Błękitna 

rapsodia; 18.30 Na Wydziale Teologicznym 

V. S. B. — audycja w opr. Eugeniusza Gul- 

czyńskiego; 18.50 Program na środę; 18.55 

Wil. wiad. sport. 19.00 „Z teki chochlika— 

wieczór fraszek; 19,30 Polska twórczość chó- 

*alna. W' programie ntwory Stanisława Ka- 

PAN |= 
Dziś premiera! 

  

TEATR i MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE 

— Dziś w poniedziałek dn. 28 lutego o 

godz. 8.15 po raz 19 komedia Seribe'a 

+Szklanka wody* z p. J. Zaklicką w roli głó 

wnej. Ceny propagandowe. 

— W czwartek dn. 3 marca o godz. 9 

wiecz. w Teatrze na Pohulance — drugi i os- 

latni recital fortepianowy Mieczysława Miin- 

za. W programie: Beethoven, Ravel, Chopin, 

Rachmaninow, Medtner, Liszt i inni. Ceny 

specjalne. 

— Premiera! Reżyser Stanisław Daczyń- 

sk. — przygotowuje nową premierę — dos- 

konałą komedię współczesną Buerdet'a, w 

tlumaczeniu Boy'a-Żeleńskiego, p. t. „Ostat- 

nia nowość*, 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA* 

— Przedstawienie propagandowe. Dziś po 

cenach propagandowych najpiękniejsza pod 

względem muzycznym operetka O. Straussa 

„Czar walea*. 

— Jutrzejsze przedstawienie „Rose Marie". 

Jutro po gruntownym przygotowaniu scenicz 

nym i muzycznym przez Wyrwicz-Wichrow 

skiego i Kochanowskiego grana będzie naj 

słynniejsza operetka Frimla „Rose Marie* z 

Xenią Grey w roli głównej. 

TEATR „QUI PRO QUO". 

— Od wtorku 1 marca, wielka przebojo- 

wa rewia w 18 obrazach p. t. „Areywesoły 

Kuziuk*, Udział bierze nowozaangażowany 

zespół: Ciotka Albinowa, Asta Borton, Zofia 

Wilczyńska, Janina Zgorzelska, Janina Karr, 

danusz Szyndler, Leon Warski, Mieczysław 

Popławski, Władysław Regaro oraz balet 

Lori—Tan. 
Program wielce urozmaicony. Początek 

punktualnie o 6.30 i 9 wiecz. 

  

     W długie zimowe wieczory 
książki z 

Biblioteki Nowości 
Wilno, ul. Jagiellońska 10. Tel. 13-70. 

OSTATNIE NOWOŚCI — klasyczne 
literatura szkolna — naukowa. 

Czynna od 11 do 19 godz. 
Abonament miesięczny — 1 zł 50 gr. 

Kaucja 3 zł. 
Wysyłka na prowincję. 

ARENA T NIDA PYVSSISENNDIK OMNES VITAE T 

zury i Kazimierza Sikorskiego; 19.50 Poga- 

danka; 20.05 „Sylwetki kompozytorów pol- 

skich“ Feliks Roderyk Łubański; 20.45 

Dziennik wiecz. 20.55 Pogadanka; 21.00 Wie- 

czornica tan. 22.50 W przerwie: Ostatnie wia 

domości; 24.00 Zakończenie. 

Kay FRANCIS 
w filmie 

DAJ MI AJ: SERCE 

Monumentalny epos miłosny. 

CASINO | 

Jeanette 
  

    Piękny dodatek i aktuałia 

Z powodu kolosalnego powodzenia” 

„KURJER” (4376). 

Ceny ryb w Wiinie 
w czasie od 19 do 25 lutego 1938 r. 

w zł га 1 Ка 

w nawiasach ceny dełaliczne, bez 

nawiasu ceny hurtowe). 

Karp żywy | gat. 1—70 (2—00), karp 
żywy Il gat. 1—60 (1—80), karp żywy 
III gat. 1—40 (1—60), karp śnięty 1—00 
(1—20), szczupak żywy wybor. 2—20 
(2—40), szczupak żywy średni 1—60 
(1—80), szczupak śnięty wybor. 2—00 
(2—20), szczupak śnięty półwybor. 1—60 
(1—80), szczupak śnięty średni 1—40 
(1—60), leszcz śnięty wybor. 1—60 
(1—80,) leszcz śnięty półwybor. 1—20 
(1—40), leszcz śnięty średni 0—%60 
(0—80), okoń półwybor. 1—40 (1—60), 
okoń średni 0—80 (1—00), okoń drobny 
0—30 (0—40), płoć średn. 0—60 (0—80), 
płoć drobna 0—30 (0—45), sielawa 
półwybor. (1—80), sielawa mała (Narocz 
— Miadzioł)  (1—40), stynka 0—60 
(0—70), lin żywy półwybor. (1—20), jaź 
średni 0—80 (1—00). 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAADJAAAAAAAAAAAAAAAA 

Kino „APOLLO“ 
w Baranowiczach 

wyświetla najwybiiniejszy film fran- 
cuski ostatnich czasów p. t. 

Towarzysze broni 
W rolach gł.; Dita Parlo, Jean Gabin 

i wielu innych   ZAAAAAAŁ
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Krwawa hólka 
pod Halami Mielskimi 

Onegdaj wieczorem pod Halami Miejski- 

m: wynikła bójka pomiędzy kilku osobni- 

kami. W ruch poszły noże i kastety. Trzech 

najbardziej poszkodowanych w tej bójce 

(doznali oni szeregu ran nożowych) Aleksan 

drę Jutk'ewiczową (Obozowa 44), Władysła- 

wa Jutkiewicza (Bosaczkowa 4) oraz Jana 

Butkiewicza (Dyneburska 7) skierowano do 

szpitala. 

Ponadto został zatrzymany na miejscu 

bójki pewien osobnik, przy którym znale 

ziono większą ilość przemyconej sacharyny 

i kamyków do zapalniczek. t 

Ne!šcia na mieszkanie 
Ludwik Słowiński (Zarzeczna 21) do- 

konał najścia na mieszkanie Jana Pefrule- 
wicza (Połocka 22). Petrulewicz I brat Je- 
go Hipolit zostali poranieni nożami. Mie- 

szkanie zaś zostało zdemolowane, 

HELIOS | świat | 

  

  
Premiera. Film o którym mówi cały 

Przecudna opowieść MÓŻ 
POŁUDNIOWYCH 

HURAGAN 

Wiadomości radiowe 
SKRZYNKA OGÓLNA. 

"Dzisiaj o godz. 18.10 bieżącą korespon- 

dencję radiosłuchaczy, omówi kierownik pro 

gramowy Rozgłośni Wileńskiej Tadeusz Ło- 

palewski. 

RECITAL ŚPIEWACZY LEOKADII 

GABSZEWICZOWEJ. 

Kilka przepięknych, sentymentalnych pio 

senek neapolitańskich usłyszą radiostucha- 

cze w dzisiejszym recitalu, w wykonaniu 

Leokadii Jaskolt-Gabszewiczowej. Akompa- 

niuje S. Chones. Recital nadaje Rozgłośnia 

Wileńska o godz. 18.20. 

JEST JUŻ ABONENT 900.000 POLSKIEGO 

RADIA. 

Jak się dowiadujemy, abonent Nr. 900.000 

Polskiego Radia jnż się zarejestrował w urzę 

dzie pocztowym w Bydgoszczy. Jest nim p. 

lan Okoński, motorniczy tramwajów miej. 

skich w Bydgoszczy, zamieszkały przy ul. 

Gałębiej Nr. 38. Zgodnie z tradycyjnym zwy- 

czajem i zapowiedzią p. Okoński, jako ago- 

nent Nr. 900.000 otrzyma w upominku złoty 

| zegarek. 

Czterej inni nowi abonenci Polskiego Ra- 

dia, których karty rejestracyjne w oblicze- 

WŚRÓD PISM 
— „Front* Inwalidzki. Ukazał się numer 

„Frontu* organ Legii Inwalidów Wojennych 

Wojsk Polskich im. gen. J. Sowińskiego za 
styczeń i luty br. Numer zdobi sztywna ok 

ładka koloru ultramarina z kliszą obrazu 

Grottgera „Świętokradztwo” z cyklu „Woj- 

na“. 

  

Numer poświęcony głównie rocznicy po- 

wstania 1863 r., zawiera krótkie dobre arty- 

kuły: Obalenie symbolów (w podtytule głosy 

prasy lwowskiej o usunięciu z lwowskiej Fe- 

deracji P. Z. O. O. dwu organizacyj inwalidz- 

kich z tej przyczyny że grupują przeważnie 

element ukraiński, który walczył ongiś w 

szeregach wrogiej Polsce armii ukraińskiej). 

Rok 1863, Wy jesteście głosami dziejów Pol- 

ski, Bez subwencji i koncesji oraz informa- 

cje o rozpoczętych pracach przedkongreso- 

wych, Życie organizacyjne, porady prawne 

dla inwalidów oraz wspomnienia historycz- 

ne w rubryce stałej: Gdzie przelałem krew 

Całość przedstawa się efektownie tak pad 
względem treści, jak i techniki. Numer zdo- 

bią ładnie wykonane ilustracje dzieł sztuki 

i aktualiów. 

    

W rol. gł. nowoczesna Venus Dorothy Lamour („Królowa Dżunąii*) 
JOHN HALL, najpiękniejszy meźczyzna świata i MARY ASTOR 
Rkcja rozgrywa się na pełnych grozy i czaru wyspach* Film, w którym jedna 
scena kosztowała 300.000. dolarów. Wszystkie honorowe bilety nieważne. 

Początek o godz. 4-ej 

kin MARS Pocz 0 4, 

  

  

Ostatni dzień Najlepszy film z serii TARZANÓ VI 

„Tarzan i zielona bogini“ 
jako „„WMMotugi hiszpańskiś 

Chrześcijańskie kino | 3 
Rewelacyjny film polski o dziewczętach wielkiego miasta 

ŚWIATOWID | wg. głośnej powieści Poli GOJAWICZYŃSKIEJ 

„Dziewczęta z Nowolipek" 
W rol. ał. pleiada gwiazd: Barszczewska, Andrzejewska, Wiszniewska, Jaraczówna, 
Wysocka, Ćwiklińska I Stępowski i inni. Film ten to wycinek z prawdziwego życia 
pozbawionego obłudy i fałszu. Początek seansów o godz. 5—7—9, W niedz. od godz. 3-ej 

  

   
CHCE : 2 

Cud techniki w dziedzinie 

N 0 w 0 Š ( ! odbiorników bateryjnych. N 0W 0 Ś ( ! 

Długo oczekiwana niedoścignionej jakości 7-0bwodowa 

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

Braci $. i M. LWOWICZ 
SKŁAD PRZYBORÓW ELEKTROTECHNICZNYCH, 
— RADIOWYCH, ROWERÓW i MOTOCYKLI. — 

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

    W roli głównej HERMAN *BRIX, champion olimpijski. Fenomenalne wałki z lwami i ty- 
grysami. Wspaniały nadprogram kolorowy. 

Dziś film nad filmy, który trzyma widza w nieustannym 
LUX | napięciu i wzrusza do łez 

DAMA KAMELIOWA 
W rolach głównych: Cudowna Greta GARBO, piękny Robert TAYLOR i in. 

Niezatarte wrażenie, Szczyt artyzmu 

6 Dziś. Monumentalny film polski pt 

OGNISKO | Ordynat Michorowski 
W rolach głównych; Franciszek Brodniewicz, Tamara Wiszniewske, Kazimierz Junosza- 

* Stępowski, Mieczysława Cwiklińska i inni. 

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

  

Pierwsza Chrześcijańska 
piesza choześciiańska WSZELKIEJ PRZĘDZY 

ul św garekiej 7 AEP. Kondratowicz 
poleca: WŁÓCZKĘ, WEŁNĘ do robót ręcznych, Jedwab do haftu, Wełnę ma- 

szynową, Przędzę pończoszniczą, Bawełnę do tkanin wiejskich, Sieci rybackie 

WIELKI WYBÓR CENY NISKIE 

  

  

  
  

niu ogólnym otrzymały numery porządkowe: 

£39.998, 899.999, 900.001 i 900.002 — otrzy- 

mają również cenne upominki. 

£zczęśliwymi posiadaczami tych nume:ów 

są pp.: Matyszak Szczepan, robotnik, zam e- 

szkały w Chropaczowie przy ul. Żwirki Nr. 3, 

ksiądz Mikołajczyk Franciszek z Biał:j Kra- 

kcwskiej, Michalakówna Marta, eórka rol- 

nika z miejscowości Żydówko pod Pozna- 

niem i Gruszewski Jerzy, rolnik, z folwarku 

Cwilcze w rejonie urzędu pocztowego Pohost 

Zahcrodzki. 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

LEKARZE 
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DOKTOR MED. 

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

  

  

DOKTOR 

Biumowicz 
choroby weneryczne. skórne i maczopłcio:.e 
ul. Wielka 21, tel. 921. Przyjmuje od godz 

9—1 I ad 3-5 
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AKUSZERKI 
TYYYTY' wYY 

  

AKUSZERKA 

Maria Laknerowa 
pizyjmuje od godz. 9 ran> du godz. 7 wiecz. 
— ul. Jakuba Jasińskiego 1a—3, róg ul. 

z 3-gv Maja obok Sądu. 

  

AKUSZERKA 

Smialowska 
oraz Gabinet Kosmetyczny, odmładzanie 

cery, usuwanie zmarszczek, wągrów, pie- 
gów, brodawek, łupieżu, usuwanie tłuszczu 

z bioder i brzucha, kremy odmł. dzające, 

wanny elektryczne, elektryzacja. Ceny przy- 

stępne. Porady bezpłatne. Zamkowa 28 6. 

„MMŁAŁAAAŁAŁKAAAAADAAAAAAŃDAŁAAAAABAAAAŁAŃ 

Handel i Przemysł 
TYYYTYYYYYYYYYYYYYYYTYYTYYYTYYYYYYYYYYYTY 

„FORTUNA“ 
fabryka cukrów i czekolady 
Wilno, Metropolitalna Nr. 5 

Kupujemy skórki pomarańczowe. Sprzecaje- 
my pierniki miodowe po zł 1.20 kg. 

Hiciena — to zdrowie 
Wielu higienistów twierdzi, że jedyne 

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, żąda jcie 
proszków Z KOGUTKIEM tylko w MECHA- 
NICZNIE WYKONANYCH TOREBKACH, — 
gdyż dzięki temu unikniecie narażen'a zdro- 
wia na przykre niespodzianki. 

EET IEA MIT ED 

" Sygnatura: I. Km. 199/34. 

Obwieszczenie 
0 LICYTACJI NIERUCHOMCŚCI. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Słonimie 

rewiru I Jan Pyszkowski, mający kancelarię 
w Słonimie, ul. Kościuszki Nr 8, na podsta- 

wie art. 676 i 679 K. P. C. podaje do pub- 
licznej wiadomości, że dnia 31 marca 1938 r 

o godz. 11 w Sądzie Grodzkim w Słonimie 

sala Nr 3 odbędzie się sprzedaż w drodze 

publicznego przetargu należącej do dłużni- 

ków Beniamina i Judela Różańskich nieru- 

chomości miejskiej, położonej w Słonimie, 

przy ulicy Ułańskiej Nr Nr 32 i 34, mającej 

urządzoną księgę wieczystą Nr hip 294/słon., 

dawniej Nr hip. 7936, znajdującą się w Wy- 

dziale Hipotecznym przy Sądzie Okręgowym 

w Słonimie. 
Nieruchomość oszacowana zosłała na su- 

mę zł 32.300, cena zaś wywołania wvnasi 7ł 

21.533.34. 

Przystępujący do przetargu obowiązany 

jest złożyć rękojmię w wysokości zł 3230. 

Rękojmię należy złożyć w gotowiźnie al- 

bo w takich papierach wartościowych bądź 

książeczkach wkładowych instytucyj, w któ- 

rych wolno umieszczać fundusze małoletnich 

Papiery wartościowe przyjęte będą w war- 

teści trzech czwartych części ceny giełdo- 

wej. 
Przy licytacji będą zachowane ustawowe 

warunki licytacyjne, o ile dodatkowym pub: 

licznym obwieszczeniem nie „ędą podane do 

wiadomości warunki odmienne. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszko- 
dą do licytacji i przesądzenia własności na 

rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby 
te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą 
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie 
nieruchomości lub jej części od egzekucji 

iże uzyskały postanowienie właściwego sądu 
pakazujące zawieszenie egzekucji . 

W ciągu ostatnich dwuch tygodni przed 

licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni 
powszednie od godziny 8 do 18, akta zaś po- 

stępowania egzekucyjnego można przegłą- 
dać w Sądzie Grodzkim w Słonimie, ul. Zam- 
kowa Nr 18 sala 3. 

Dnia 21 Iutego 1938 r. 
Komornik J. Pyszkowski, 
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Oddziały: Nowogródek, ul. Bazyliańska 35, tel. 169; 
tel. 166; Baranowicze, 

Ułańska 11; BrzeŚć n/B.. Pierackiego 19, tel. 224; 
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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. 
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