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KUKJEKR WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY DZIENNIK BEMOKRATYCZNY 
  

Cena 15 gr. 

  

Zyndram-=Kościałkowskiego 
_lnż. Kwiatkowski wicepremierem i ministrem Skarbu 

Skład gabinetu 
WARSZAWA, (Pat). Pan Prezydent Rzeczypospolitej mianował w dniu dzi 

siejszym pana Marjana Zyndram — Kościałkowskiego prezesem Rady Minist- 

ŻYCIORYS PANA PREZESA R. MIN. 
MARJANA ZYNDRAM 
KOŚCIAŁKOWSKIEGO. 

Marjan Zyndram Kościałkowski urodził się 

16 marca 1892 r. w majątku Ponedelu ziemi 
kowieńskiej. › 

Po ukończeniu szkoły średniej w Peters- 
burgu studjował w petersburskim instytucie 
psycho - neurologicznym a następnie na wy- 
dziale rolniczym poiitechniki w Rydze i w 
szkole głównej gospodarstwa wiejskiego, bio- 
rąc jednocześnie od zarania swej młodości u- 
dział w pracy niepodległościowej. vu AS ry 
byt jednym z współzałożycieli związku walki 
czynnej w stolicy Rosji W” 1912 r. zostaje mia 
nowany komendantem okręgu nadbałtyckiego 
tej organizacji. Po wybuchu wojny światowej 
w sierpniu 1914 r. wyjeżdża do Warszawy 
2 zamiarem przedostania się przez front do 
degjonów. W: drodze jednak otrzymuje rozkaz 

pozostania ma terenie b. Kongresówki, gdzie 
organizuje PÓW i ipod pseudonimem Jerzego 
Orwida wstępuje do oddziału lotnego wojska 
poiskiego, którego w parę miepięcy płóźniej 
nostaje komemdantem, wchodząc jednocześnie 
w skład komendy naczelnej POW. Głównem 

zadaniem oddziału lotnego POW było prowa- 
dzenie roboty dywersyjnej na tyłach armji ro 
syjskiej. Zorganizowanie oddziału miało na ce 
łu wpojenie w społeczeństwo świadomości, że 
caratowi przeciwstawia się już polska siła 
<brojna i przygotowuje się do ostatecznej z 
nim rozprawy. 

Za bojową działalność na stanowisku ko- 
mendanta oddziału lotnego zostaje w lutym 
1915 r. mianowany podporucznikiem pierwszej 
Brygady Legjonów. 

Po zajęcia Warszawy przez Niemców, jako 
dowódca plutonu  bataljonu warszawskiego 
pierwszej brygudy, wyrusza na front wołyński i 
wchodzi w skład 5 pułku piechoty legjonów. 

Po kilku miesiącach odkomenderowany zo- 
staje rozkazem komendanta Piłsudskiego do 
Warszawy, dla zorganizowania POW już prze- 
ciwiko Niemcom 'W historycznych dniach 10 i 
11 listopada 1918 r., jako zastępca komendania 
naczelnego i komendant oddziałów bojowych 
POW. kieruje rozbrojeniem wojsk niemieckich 
na całym terenie akupacyjnym. 

Po odzyskaniu niepodieglošei przydzielony 
zosłaje do sztabu generalnego, gdzie kieruje pra 
cami POW na ziemiach litewsko - białoruskich. 

WI kwietniu 1919 r. bierze czynny udział w 
wyprawie wileńskiej, jako szef wydziału w ści- 
słym sztabie naczelnego wodza. W. 1920 r, w 
czasie ofenzywy rosyjskiej na Wilno organizuje 
oddziały samoobrony wileńskiej i walczy na 
czele grupy swego imienia na froncie, skąd od- 
wolany rozkazem maczeinego dowództwa obcej- 
muje komendę główną związku obrony ojezyzny 
1. zw. ZOO, mającego za zadanie wywołanie po- 
wstania zbrojnego na ziemiach, zajętych przez 
armję bolszewicką. 

'W sierpnia 1920 r. na rozkaz Marszałka Pił 
sudskiego rozpoczyna pierwsze przygotowania 
do drugiej wyprawy wileńskiej. Na czele ochot- 
niczych oddziałów kresowych bierze udział w. wał 
kach pierwszej dywizji ochotniczej pod Grodnem 
następnie na rozkaz gen, Żeligowskiego obejmu- 
je dowództwo samodzielnej grupy operacyjnej, 
którą idąc własnym szlakiem przez puszczę rud- 
aicką walczy skutecznie o odzyskanie Wi!na, 

WI 1920 r, minister Kościałkowski zostaje 
wybrany do sejmu na posła ziemi wileńskiej z 
listy Wyzwolenia, którego to stronnictwa zostaje 
potem wiceprezesem. Po zczeniu szeregów 
„Wyzwolenia“ zakłada z prof. Bartlem sejmo 
wy Klub Pracy, biorąc jednocześnie żywy u- 
dział w pracy parlamentarnej, m. in. referując budżety wojskowe i państwa. * 
„W drugim sejmie w r. 1928 zostaje ; е Klubu Pracy. Wiceprezesem BBWR z rc 
komisji wojskowej. Jednocześnie piastuje man. dat radnego m, st. Warszawy i obrany zostaje 
prezesem iKiubu Pracy Gospodarczej, pracując 
w radzie czynnie aż do objęcia w lipcu 1930 r. 
stanowisko wojewody białostockiego. 
: Minister Kościałkowski, podpułkownik re- 
zerwy, ma odznaczenia bojowe: Virtuti Militari, 
Krzyż Niepodległości z mieczami, 4-krotny 
Krzyż Walecznych, Krzyż Zasługi Litwy Środko wej, ponadto komiandorję Polonia Restituta, 
Złoty Krzyż Zasługi, oficerski krzyż Legji Ho- 

oo " wiele innych odzaczeń 
n. I marca 1934 r. obejmuje słanowisko tymczasowego prezydenta m. 7 

dn. 28 czerwca 1934 t Ida Nera м lowany zostaje mini 
strem spraw wewnętrznych, na którem to stano 
wisku pozostawał do dnią dzisiejszego 

   

rów eraz na jego wniosek 
RACZKIEWICZA WŁADYSŁAWA ministra spraw wewnętrznych, 
BECKA JÓZEFA ministrem spraw ministrem spraw wewnętrznych, 
GEN. KASPRZYCKIEGO TADEUSZA ministrem spraw wojskowych. 
KWIATKOWSKIEGO EUGENJUSZA ministrem skarbu. 
MICHAŁOWSKIEGO CZESŁAWA ministrem sprawiedliwości. 

‚ CHYLIŃSKIEGO KONSTANTEGO kierownikiem ministerstwa WR. i OP. 

PONIATOWSKIEGO JULJUSZA ministrem rolnictwa ; reform rolnych. 
GÓRECKIEGO ROMANA ministrem przemysłu ; handlu, 
BUTKIEWICZA MICHAŁA ministrem komunikacji. 
JASZCZOŁTA WŁADYSŁAWA ministrem opieki społecznej. 
KALIŃSKIEGO EMILA ministrempoezt i telegrafów. 
O godzinie 11.30 ezłonkowie nowego rządu złożyli przysięgę na ręce Pana 

Prezydenta Rzeczypospolitej na Zamku. 

Prezydent R. P. i Rząd na inauguracji 
Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego 

WARSZAWA. (Pat), Dziś-w południe 
odbyła się na Uniwersytecie Warszaw 
skim uroczystość inauguracji roku aka- 
demickiego 1935-36 związana z nada 
niem uczelni nazwy Uniwersytetu Józe 
fa Piłsudskiego. 

Przed głównym gmachem uniwersyte 
tu ustawił się bataljon chorągwiany 36 
P. p. 1. a. z orkiestrą. ‚ * 

Na uroczystość przybyli członkowie 
rządu z premjerem  Kościałkowskim, 
marszałek Sejmu Car, prezes N. I. К. 
gen. dr, Krzemieński, prezes Najwyższe 
go Trybunału Administracyjnego dr. 
Hełczyński, wicemarszałkowie Sejmu i 
Senatu, generalicja, rektorzy uniwersyte 
tu: Jagiellońskiego — prof. Maziarski. 
Wileńskiego — prof. Staniewicz, Poz 
nańskiegy — prof. Runge ; politechniki 
warszawskiej prof. Warchałowski, pro 
fesorowie wyższych uczelni i młodzież 
akademicka. 

W parę minut po godz, 12 przybył do 
uniwersytetu P. Prezydent Rzeczypospe 
litej w otoczeniu domu cywilnego i woj 
skowego, 

W chwili przybycia głowy państwa 
orkiestra odegrała hymn narodowy. 

U wejścia powitał Pana Prezydenta 

senat alkademick, w tradycyjnych to- 
gach z rektorem prof. Pienkowskim na 
czele, poczem Pan Prezydent. w otocze 
niu senatu akademickiego przeszedł do 
auli, powitany hymnem narodowym wy 
konanym przez orkiestrę państwowego 
komserwatorjum muzycznego. 

Na wstępie uroczystość, rektor Pien 
kowski w imieniu uniwersytetu oddał 
hołd pamięci Marszałka Piłsudskiego. 

Po złożeniu hołdu przez obecnych 
chwilą milczenia uczczono pamięć zmar 

łych profesorów uniwersytetu w ub. ro 

  

ku akademickim. { 5 
Następnie rektor Pienkowski odczy- 

tał sprawozdanie z roku akademickiego 
1934-35. 

Po złożeniu sprawozdania rekto»* zwró 
cił się do Pana Prezydenta Rzeczypospo 
litej z prośbą o nadanie uniwersytetowi 
nawej nazwy. : 

W$ród głębokiej ciszy Pan Prezydent 
Rzeczypospolitej odczytał dekret, któ- 
rym nadał uniwersytetowi warszawskie 
mu nazwę uniwersytetu Józefa Piłsud- 
skiego w Warszawie, 

Następnie rektor prof, Pienikowski do 
konał odsłonięcia tablicy marmurowej 

wmurowaneż ku upamiętnieniu dzisiej 
szej chwili. Napis na tablicy ma brzmie 
uie następujące: „Uniwersytet Warszaw 
skį r, 1915 wskrzeszony iniwestyturą Na 
czełnika Państwą r. 1921 utwierdzony, w 
następstwie uchwały senatu akademic- 
kiego z dnia 4 czerwca 1936 dekretem 
Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymał 
nazwę uniwersytetu Józefą Piłsudskiego 
w Warszawie. ! 

W tej uroczystej chwili chór akdemi 
ckiego koła muzycznego „Lira'* odśpie 
wał hymn ,„Gaude Mater Polonia“. 

W dalszym ciągu uroczystości odbyło 
się przekazanie władzy nowemu senato 
wi, poczem profesor dr. Oskar Halecki 
wygłosił wykład ną temai „Uniwersytet 
Józefa Piłsudskiego ma tle dziejów szkół 
akademickich w Polsce". 

Po immatrykulacjj studentów odbyło 
się uroczyste uwieńczenie popiersia Mar 
szałka Piłsudskiego wieńcami laurowe 
mj przez delegację młodzieży akademi- 
ekiej wszystkich wydziałów. Na zakoń- 
czenie uroczystości orkiestra wykonała 
Połoneza a—dur Chopina i pierwszą 
brygadę. 

   

ŻYCIORYS P. MINISTRA SKARBU 
EUGENJUSZA KWIATKOWSKIEGO. 
aż, Eugenjusz Kwiatkowski unodził się w 

1888 r. w krakowie. Studja odbywał w kraju i 
zagramicą do r 1912, a mianowicie po ukończe 
niu gimnazjum filologicznego z odznaczeniem od 
uł się studjom wyższym w zakresie technologji 
Po ukończeniu Politechniki we Lwowie i Monach 
jum (wydz. chemiczny i ekonomiczny) pracuje 
od r 1912 do 1913 r. w większych fabrykach 
pelskich, poczem otrzymuje stanowisko kieroxy 
nuicze gazowni lubelskiej od 1913 do 1916 r 
W r. 1916 wstępuje do legjonistów polskich. W 

r. 1918 bierze czynny udział w rozbrojeniu Niem 
ców w Łukowie, poczem pozostaje na służbie M 
S Wojsk. do r. 1920 poczem jako oficer prze 
chodzi do rezerwy 

Od r 1920 do 1922 piastuje docenturę w poli 
'echnice warszawskiej w roku zaś 1923 otrzymu 
je stanowisko dyrektora w wielkiej fabryce 
związków azotowych w Chorzowie, przejętej od 
Niemców, przyczyniając się do utrzymamia i roz 
woju technicznego i ekonomicznego tej wielkiej 
wytwórni związków azotowych na Górnym Ślą 
sku. W tym czasie zakłada na Gómym Śląsku 
wiązek techników i inżynierów kordynując w 
ten sposób wiedzę techniczną połską na tym waż 
nym odcinku życia gospodarczego Polski. 

W r 1926 zostaje powołany na stanowisko 
ministra przemysłu i handlu i na tem stanowi 
skm pozostaje do grudnia 1930 r. ołaczając spec 
jalną opieką m. in sprawy morskie oraz rozbu 
dowę ustawodawstwa gospodarczego. 

Jako minister położył wielkie zasługi nad roz 
wojem polskiej floty handlowej, której może 
być nazwany twórcą jak również portu w Gdy 
ui, rozbudowanego z iście amerykańską szybkoś 
cią Również wielkie zasługi minister Krwiatkow 
ski położył przy powołaniu do życia państwowej 
forbyki związków azotowych w Mościcach w 
okolicach Tarnowa. 

W r. 1928 został wybrany po raz pierwszy 
posłem na Sejm a następnie w r 1930 po raz 
drugi. 

P. minister Kwiatkowski 
„aukowych 

7 ważniejszych jego prac wymienić należy: 
„Węgiał kamienny jako surowiec chemiczny” (r 
1325), „Niemieckie kontynentalne towarzystwo w 
Dessau na terenie st. m. Warszawy* (1922), 

gadnienie przemysłu chemicznego na tle wie! 
iej wojny” (1923), „Postęp gospodarczy Polski“ 

11928) tłomaczony rówmież na angielski, „Współ 
czesne zagadnienia ekonomiczne na tle zagad- 
озей politycznych“ (1928 r), „Le probleme eco 
nomigue contemporain et leur rapport avec le 
[robleme politique* (1928), „Połska gospodar- 
cza w r. 1928", „Połska na morzu odczyt w r. 
1928, „Powrėot Polski nad Bałłtyk* (1930) Prawo 
zwycięstwa (1929), Reconstrukcja gospodarstwa 
Polski (1929), W sprawie cła na saletrę chilijską 
(1929), Współazesne zagadnienia ekonomiczne na 
ile zagadnień politycznych (1928), Istotnie zało 
żenia w walce o nowy ustrój (1929), Dyspropor 
cje (1931) 

Niezależmie od tego umieszczał źródłowe ar 
tykuły w czasopismach: Przemysł <chemiczny, 
Przemysł i hamdel, Potska gospodarcza, Roboty 
publiczne i w innych oraz w niektórych czasopi 
mach zagranicznych. Е 

Minister Kiwiatkowski jest odzmaczony wiel 
ką wstęgą Orderu Odrodzenia Polski oraz ma 
odznaczenia krajowe i zagraniczne 

jest autorem prac 

   

  

Jeżeli jesteś lub zostajesz 
członkiem L. O. P. P. — nie za- 
pominaj uiszczać składek człon- 
kowskich. 

Niemcy zadowolone z opuszczenia Ligi Nar. 
BERLIN, (Pat). Na mityngu w Saar- 

brueckiep minister spraw wewnętrznych 
dr. Frick wystąpił z zapowiedzią wydania 

przez rząd w najbliższym czasie ustawy, 

mającej uregulować przyszły charakter 
'obszaru saarskiego jako części składo- 

wej Rzeszy niemieckiej. Я 
Omawiając międzynarodową sytuację 

dr. Frick przypomniał, że w nadchodzą- 

cy poniedziałek stanie się również for- 

malnie ważne wystąpienie Niemiec z Li- 
gi Narodów. zgłoszone przez kanclerza 
przed dwoma laty. „Sądzę — zaznaczył 
mówca — że niema dziś chyba żadnego 
Niemca. któryby nie był zadowolony z 
tego kroku”. 

W sprawie konfliktu pomiędzy rzą- 
dem Rzeszy i kościołami chrześcijańskie 
mi dr. Frick ponownie z naciskiem wysu 
nął postulat ścisłego rozgraniczenia kom 

petencyj pomiędzy państwem a kościo- 
łami. Narodowi socjaliści nigdy nie będą 
się mieszali do spraw czysto kościelnych 
ale w kwestjach świeckich i politycznych 
właściwe są wyłącznie partja i państwo. 

W końcu minister omówił szczegóło- 
wo t. zw. ustawy norymberskie, zapowia 
dając w najbliższym terminie wydanie 
irozporządzeń wykonawczych do ustaw.
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Francuski komentarz półarzędowy 
do zmiany Rządu w Polsce 

PARYŻ, (Pat). Agencja Havasa w depeszy 
swego korespondenta warszawskiego wiąże spra 
wę zmiany gabinetu z nikami wyborów do 
Sejmu i twierdzi, że „w czasie ostatnich wyko” 
rów jedyny korzystny wynik dla bioku rządo- 
wego zapisany został na konto p. Kościałkow- 
skiego, który przez 1 politykę pojednawczą 
w stosunku do mniejsześci ukraińskich, uraiał 

„mdchyć dla obozu rządowego szerokie masy tej 
łudności. W ekipie rządowej minister Kośc ał- 
ko i uchodzi za specjalistę od zagadnień 
mniejszościowych. 

Najbardziej znamiennym elementem nowego 
rządu jest z pewnością p. Eugenjusz Kwiatkow 
ski, przyjaciel Prezydenta Rzeczypospolitej i je- 
go następca na stanowisku dyrektora fabryki 
azotowej. Minister Kwiatkowski uwa: 
w iPoisce za twórcę portu gdy й 
Prezydent Mościcki. jest on przedewszystkiem 
inżynierem - chemikiem. Przed wojną należał 
do organizacji „Zanzewie*. Jednak, w przeci- 
wieństwie do innych członków rządu, nie w 
dzit nigdy do ścisłej grupy piłsudczyków ipierw- 
szej brygady. Był on ministrem przemysłu i han 
dlu w ośmiu kolejnych gabinetach w ciągu 
4 i pół lat. 

Nominacji gen. Romana Górcekiego na sta- 
nowisko ministra przemysłu i handlu przypisuje 
korespondent Havasa speejalne znaczenie, 

Górecki jest Di posunięć, 

  

     

  

   

              

       

   

     
   

   

   

  

   
   

      

   
   

   

   w * сезет 
wyświetlenia wopinji francuskiej prawdziwych 
uczuć i zamiarów Polski charakterze 
honorowego przewodn JAC'U w lis- 
topadzie 1934 rok kont akt z fran 

  

А i — ciągnie dalej kotespon- 
dent — jest pierwszym rządem po śmierci Mar 
szałką Piłsudskiego . 

* W polityce wewn 

    

  

   

   

ętrznej w dalszym ciągu 
będą prowadzcne wysiłki pojednawcze w sto- 
sunku do mniejszo ukraińskiej, Minister 
Kościałkowski, który był inicjatorem tej poli- 
tyki jako minister spraw wewnętrznych, pod- 
trzyma ją jeszcze bardziej energicmie jako pre 
mjer. 

Wydaje się, iż newa ekipa rządowa bedzie 
się starała złogodzić konilik! óre istnieją o- 
beczie w kraju. Tym w poktojenia 
nawewnątrz, jak i nazewną ° Бе- 
dzie również polityka gespodarcza, mnićj rygo- 
rystycznie defiacyjna od tej, którą prowadzono 
dotychcezns, 

W nowym rządzie znajduje się jednocześnie 
element przedsiębiorczy i ostro: 
Kwiatkowski będzie miał p 
celu sprawę złagodzenia uciąż! 
deflacji, zbyt radykalnie stosow: nej. W każdym 
razie wątpi się, aby mógł w krótkim czasie zaina 
ugurować bardziej śmiałą politykę. 

Gen. Kasprzycki obywatelem hono- 
rowym gmny hucnlskiej 

'WARSZAWA, (Pat), W dniu 12 b. m. kie- 
rownik ministerstwa spraw wojskowych gen. 
Kasprzycki w obecności pik. Dżugaya, wicepre- 
zesa Stow. Przyjaciół Huculs zyzny oraz p. 
Staniewicza, starosty Kossowsk ego przyjął de- 
legację gminy Żabie 'w osobach: wójta gminy 
Petra Szekirozyk-Donykiwa oraz sołtysa Wasy- 
la Kikinczuka. Delegacja wręczyła gen, Kasprzy 
ckiemu dyplom honorowy, wykonany artystycz- 
nie w drzewie, 

Polskie nazwy 
w Arktydzie 

WARSZAWA (Pat) Komitet organizacyjny 
pierwszej polskiej wyprawy na Spitzbergen o 
trzymał ód rządu norweskiego zawiadomienie o 
zatwierdzeniu nazw polskich madamych prze 
<złonków wyprawy nowoodkrytym częściom zie 
mi, w szczególności zatwierdzone zosłały nazwy: 

„Góra Piłsudskiego” — dla łańcucha górskie 

go poraz pierwszy zbadanmego przez polską eks 

pedycję. 
„Lodowiec Polaków" — „płaskowzgórze (pla 

teau) Amundsena*, Góra Kopernik, Góra Curie 

Skłodowskiej, Góra Staszica, Gran Stanisławskie 

go (S. P. Stanisławski, który zginął w Tatrach 

był pierwszym prezesem koła wysokogórskiego 

które organizowało wyprawęj. Szczyt roku 

1934 — dla najbardziej wgłąb lądu położonego 

saczytu, zbadanego. przez wyprawę polską 

Krwawy incydent 
japońsko-sowiecki 

MOSKWA, (Pat) Agencja Tass donesi: w 
dniu 6 bm. oddział mandżurski liczący około 20 
iudzi pod dowództwem oficera japońskiego prze 
kroczył granicę sowiecko - mandžurską kolo 

Grodekowa i zaatakował w. odległości 3 km od 
granicy patrol sowiecki. W dniu 8 bm. w tej 
samej okolicy zauważono na terytorjum sowiec 
kiem oddział japońsko - mandżurski, liczący 
okołe 50 ludzi. 12 bm. oddział japońsko-man- 
dżurski w liczbie 50 tudzi ponownie wkroczył 
na terytorjum sowieckie, mniej więcej w tej 
saniej okolicy, eo 8 bm., i począł ostrzeliwać kon 
ne patrole sowieckie. Gdy na pomoc zaatako- 
wanym pośpieszyły dwa sąsiednie patrole so- 
wieckie w liczbie 18 ludzi, oddział japońsko- 
mandżurski otworzył do nich ogień z karabinów 
maszynowych. W rezultacie walki padło kiłku 
zabitych i rannych po stronie sowieckiej. Przy- 
puszczać należy, że atakujący również ponieśli 
straty. 
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Laval w obronie 

  

współpracy 
- francusko - angielskiej 

PARYŻ. (Pat.) W wywiadzie z przed 
stawicielem agencji Havasa, premjer La 
val oświadczył co następuje: 

Chcialbym upewnić między in. Franc 
je: sytuaeja j”st bezwątpienia drażliwą, 
która polwierdziłą się w Genewie w at 

mosferze największej serdeczności, w 

dalszym ciągu będzie się rozwijała w in 
teresie pokoju. Nasze deklaracje przed 
Radą Ligi, jak i przed zgromadzeniem 

    

Ligi, były zawsze jednolite, jak jednoli 

tą będzie nasza akcja. 
Ministr Eden i ja mamy jedną tro 

Skę i żedną welę doprowadzenia, zgod- 
nie z zasadami paktu do pokojowego za 

łatiwienia komntffiktu. Trzeba aby wiedzia 
į pomyłki i nieporozume 

nia naszej opinji publicznej co do jedno 
litości, pahującej w stosunikach francu 

  

sko — angielskich, mogą tylko. szkodzić 
sprawie pokoju. Przyjaźń Francji i An 
glji zachowywana i umaeniana, jest nie 

zbędnym warunkiem powodzenia. Dla u 
łatwienia m; mego zadania, które jest 
trudno j zarazem wzniosłe, domagam 

się od Francuzów tylko jednego, aby je 
zrozumieli. Tym któzy obawiają się san 
kcyj wojskowych, oświadczam, iż w mo 
ich rozmowach z ministrami angielski- 
i nigdy nie było o nich mowy. Rozważa 
liśmy, zgodnie z paktem Ligi, zarządze 
nia natury gospodarczej ; finansowej, 
których szczegóły są obecnie przedmio 
tem obrad ekspertów. Tym, którzyby 
chcieli przeciwstawić nas wielkiej Bry- 

tanji oświadczam, iż W, Brytanja nigdy 
nie stała ną stanowisku akcji indywidu 
alnej poza ramami Ligi Narodów. 

    

RESNETT TTL TSRS NEI STAI 

Kto chce być w posiadania SZCZĘŠLIWEGO LOSU 
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Z teatru wojny w Abisynji 
Szczegóły poddania się Rasa Gugsy 

  

ASMARA, (Pat). Specjalny korespondent 
Hiavasa podaje następujące szczegóły poddania 
się Gugsy. Dwaj wysłannicy jego zjawili się 
z białemi sztandarami przed linjami włoskiemi 
prosząc © rozmowę z gen. Santini. Stawieni 
przed generałem wręczyli mu pismo Gugsy, w 
którem oświadcza cn, že nie chce być uważany 
jako jeniec i pragnie współpracować z wojska- 
mi włoskiemi. Do faktu poddania się Gugsy 
przywiązują wielkie znaczenie, 

Cesarz Haile Selassie usiłował powstrzymać 
go ed tego kroku, widząc jednak hezskuteczność 
swych wysiłków wysłał mu liczne oddziały woj 
ską do pomocy w waikach, a w razie potrzeby 
de zmuszenia go, hy wyrzekł się swych projek- 
tów. J г 

Zapowiedź wysłania wojsk cesarskich przy- 
Śpieszyła rokowania Gugsy z Włochami, które 
deprowadziły do poddania się jego, Oto dlacze 
go tylko 1500 żołn. na 12.000 przeszło za swym 
dowódcą. Gugsa udał się do kwatery głównej 
Włochów, aby dokonać aktu poddania się. Do 
namiotu gen. De Bene, gdzie znajdował się sztab 
przybył Gugsa w mundurze generała i przedsta: 
wił się za pośrednictwem iłomacza. Następnie 

pdhył w cztery oczy rczmowę z gen, De Bono. 
Gen, zaprosił go na kawę i przedstawił mu 
kilku dziennikarzy. Gugsa oświadczył, iż dwaj 
jego wrogowie czuwają, Jeden to Hailu z Kue- 
rem, który maszeruje na Makalię z 7000 żołnie 
rzy, a drugi to Ras Seyum. W godzinach popo 
łudniowych Gugsa ma odbyć rozmowę z gen. 
De Bone. : 

RZYM, (Pat). Ras Gugsa, który z częścią 

swych wojsk przeszedł na stronę Włochów, jest 

wnukiem negusa Jaka. 

RZYM, (Pat), Prasa włoska podaje liczne 
szezegóły dotyczące poddania się Gugsy Wło- 

  

chom. Gen. Santini'emu oświadczył, iż nie ehce 
być uważany za jeńca, lecz pragnie walczyć 
przeciwko armji abisyńskiej „na rzecz eywiliza 
cji whoskiej*. Jak podaje agencja Stefani Gugsa 
prosił. by go odwieziono do głównej kwatery, 
by mógł złożyć hołd gener. De Bonno. Wobec 
wodza naczelnego sił włeskich jeszcze raz pow 
tórzył akt uległości, dodając, iż „bandy jego“ 
liczą 15 tys, ludzi i pragną oddać się pod roz- 
kazy Wioch. Inni przywódey, którzy mu towa- 
rzyszyli również uczynili akty uległości, Ras 
Gugsa oświadczył, iż 6400 jego uzbrojonych 
lwdzi oezekuje w Makalle, by wykonać akt ue 

głeści. Ras Seyuma z armją 40-tysięczną wyru 
szył do wsekodniej Tigrei, by zmusić Rasa Gug 
za do walki z Włochami, Z <irugiej strony otrzy 
mał 5n rozkaz od cesarza niezwłocznego udania 
się do Addis Abeby. Obydwa te fakty wpłynęły 
na jego decyzję przeįšcia ma stronę Włochów 
w stosunku dp których odczuwał zawsze jaknaj 

żywszą sympatię, 
Oświadczenie swe Ras Gugsa zakończył wy 

tażeniem życzenia udania się do Włoch, by zło 
żyć hołd Mussosiniemu . 

Agencja Stefaniego wyraża przypuszezenia, 
iż wobee wyrażenia uległości przez Rasa Gugsę 
i innych przywódców tigreańskich cała prowin 

cja wkrótce zrajdzie się w rękach włoskich, 
ponieważ pozwoli na posuwanie się naprzód 
tez napotykania cporu, Dzienniki przewidują, 
bliskie zajęcie Makaile. 

ZATRUTE STUDNIE. 
* Akisyńczycy umoenili się poważnie w Ma- 
kale, gdzie oczekują Włochów. Posuwanie się 
naprzód armji włoskiej, która wkroczyła na 
równinę Aussa, napotyka, według tych samych 

źródeł włoskich, na trudności, gdyż Abisyńczy- 
cy przed opuszczeniem tych miejscowości zanie- 
czyścili wszystkie studnie. 

TTT 

Główna kwatera włoska na troncie północnym. 

Litwinów przybył 
po Genewy 

GENEWA, (Pat). Komisarz spraw za 
granicznych Litwinow przybył dziś po 
południu do Genewy w towarzystwie jed 
nego z wyższych wojskowych sowieckich 
oraz dyrektora departamentu traktatów 
handlowych. 

Rząd Indy] przygotowuje 
się do mob. zacji 

BOMBAJ (Pat). Mimo oficjalnych za- 
przeczeń rząd Indyj czyni przygotowa- 
nia, ażeby w razie ogłoszenia mobiliza- 
cji mogła ona być przeprowadzona w 
jak najkrótszym czasie. Urlopy oficerów 
induskich i brytyjskich zostały cofnięte. 
W Bombaju czynione są przygotowania 
do transportu wojsk do Afryki. Wojska 
brytyjskie, stacjonowane w Poona otrzy 
mały rozkaz, by były gotowe do odpłynię 
cia do Afryki. Rząd Indyvj przeprowadza 
ankietę wśród lekarzy i urzędników pocz 
towych, pragnąc przekcnać się, którzy z 
nich golowi są udać się zagranicę. Rząd 
informuje się u władz wojskowych, jaka 
ilość wojska może być użyta do służby po 
za granicami Indyj bez osłabienia ich sił 
obronnych. 

Kontrola cen we Włosrech 
RZYM, (Pat). Z Rzymu donoszą, iż Strace 

objął kierownictwo urzędu kontroli cen. Z urzę 
dem tym, który ma na celu zwalezanie zwyżki 
cen oraz spekulacji współpracować mają mini- 
sterstwa i syndykat. 

  

  

  

LONDYN, (Pat), Agencja Reutera donosi z 
Harraru: w kołach abisyńskich rozeszła się po- 
głoska, że Samatarri, wódz włoskich oddziałów 

somalijskich przeszedł na stronę Abisynji wraz 
z 2 tys, partyzantów. Liczni Somalijczycy dezer 
terują z szeregów włoskich. Obrona przeciwlo- 
tnicza Harraru, gdzie mieści się sztab południe 
wego frontu abisyńskiego, jest wzmacniana 
przez ustawianie licznych dział na okolicznych 
wzgórzach, Działa te są markowane tak, źe będą 
mogły one ostrzeliwać samołoty włoskie z blis 
kiej odległości 

Zaprzeczają tu wiadomościem, iż forpoczty 
wioskie znajdują się w edległości 60 mil od 
Hawraru. 

LONDYN, Pat) Agencja Reutera donosi 2 
Dzidžiga: tysiące żołnierzy abisyńskich przecho 
dzi przez miasto na front" ogadeński. Nastrój 
wśród żołnierzy jest dobry. Mobilizacja w oko- 
žieach Harraru została całkowicie ukończona. 
Na froncie egadeńskim trwają drobne utarczki, 
lecz spodziewają się wielkiego ataku włoskiego 
w każdej chwili. 

Drogi dowozu broni 
"do Abisvnii 

LONDYN, (Pat) W związku z uchyleniem 
zakazu wywozu broni do Abisynji w londyńs 
kich kołach wojskowych zastanawiają się nad 
tem, jakiemi drogami broń tę i amunicję mio- 
žna dostarczać do Abisynji. 

Zasadniczo istnieją cztery szlaki dla dostar- 
czania broni i amunicji: 1) linja kolejowa @ 
Dżibuti do Addis Abeby, 2) położonego w bry- 
tyjskiej Somalji porcie Berbera szosą wiodącą 
przez Hargasa do Harraru, 3) koleją sudańską 
do Gedaref, a stamtąd do Galiabat i Gondau, 
4) spławem Białego Nilu do rzeki Sobat do Gam 
helle, a stamtąd karawaną do Addis-Abeby. Temi 
4 drogami wszystkie siły abisyńskie operujące 
na północy, na iwschodzie i południu mogłyby 
(być regularnic w broń i amunicję zasilane Z 
strony włoskiej podjęte zostaną zapcwne usi 
łowania, aby przeciąć linję kolejową z Dżibuti 
o Addis Abeby oraz połączenie szosowe z Har. 
gesy do Hanraru, tak ważne dla dostarczania 
broni. Stąd właśnie wymika wielki pośpiech 
Włochów, którzy z Ogadenu dążą ma półnoe 
w kierunku Harraru. Szybkość posuwania się 
Włochów jest dia nich podstawą powodzenia 
w obecnej wojnie, Odwrotnie zaś każdy tydzień 

zwłoki jest korzystny dla Abisynji. 

Delegat Etjopii w Genewie 
obejmuje dowództwo armji 

ADDIS ABEBA, (Pat). Tecle Havariate, po- 
seł abisyński w Paryżu, który zgłosił się do ar- 
mji czynnej, objąć ma dowództwo armji w Oga 
denie. Havariate ma wykształcenie oficera arty 
lerji. Nauki wojskowe pobierał w wojskowej 
szkole rosyjskiej: 
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"STRZELCY MASZERUJĄ... 
  

Wytyczne wychowania tizycznego w Z. S. na 1935-36 r. 
Władze Podokręgu Z S. dążąc do rozpowszech 

nienia wśród wszystkich członków ZS., « 

postawienia na odpowiednim poziomie, 

do 

ak rów 

  

  

  

howa 

  

nież do usystematyzowania dziedziny w) 

nia fizycznego, stanowiącej jedno z ogniw cała 

kształtu pracy wyszkoleniow 

wyszkoleniowym na rok 1935 

na podstawowe i wszechstronne opanowanie za 

sadniczych elementów oraz na 5zkoienie instruk 

torićw w poszczególnych patcziach wychowania 

fizycznego. 

    

  

w progamie 

26 zwróciły uwagę 

  

   

Wychodząc z tego założenie, zostały cwicze 

nia wychowania fizycznego ujęte w 2 grupy. I 

grupa ówiczeń podstawowych, a zarazem obowią 

zujących w 1935/36 r. wyszkoleniowym wszyst 

   

kich członków, obejmuje marsze, gry i zabawy 

ruchowe „gry sportowe, lekkoatletykę i pływanie, 

czyli te ówiezenia które muszą stanowić podsta 

wę potrzeb ogólno-wyszkoleniowych ZS. i życio 

wych, jako dostępne dla wszy 

Nie wymagają one bowiem nadzwycz 

    
   

  

dzeń i sprzętu, a zarazem dysponuje się do nich 

stosunkowo najliczniej przeszkoloną kadrą inst 

ruktorską. II grupa ćwiczeń specjalnych obejmu 

iarstwo i sporty 

  

je: narciarstwo, kolarstwo, pięś 

  

wodne (kajakarstwo, żeglastwo i w. 

e więc te ćwiczenia, uprawianie których wyma 

ga już należytego przygotowania podstawowego, 

a któremi zarazem można w pewnych warunkach 

zastępować ćwiczenia podstawowe z grupy I, np. 

biegami marciarskiemi — marsze, względnie też 

do pewaiego stopnia ćwiczenia wyłącznie z zakre 

su wyszkolenia wojskowego, np. pięściarstwem— 

szermierką na bagnety Poza tem w II grupie 

jrzewidziane zostały specjałne sporty: łyżwiar 

stwo, hokej na lodzie i atletyka — możliwe do 

uprawnienia w klubach sportowych ZS, uprawia 

ne już w KSZS. w Wiłnie. W przyszłości, po cał! 

kowitem opanowaniu przez wszystkich członków 

ZS. ćwiczeń podstawowych I grupy, oraz po do 

statecznem ilościowo i jakościowo nwyszkoleniu 

kadry instruktorskiej dla ćwiczeń II grupy tak, 

żeby wszystkie jednostki organizacyjne mogły 

dysponować odpowiedniemi ni instruktora 

skiemi, będą ówiczenia Il grupy rozszerzone na 

możliwie jak największą ilość członków, gdyż i 

one muszą być brane pod uwagę w całokształcie 

celu prac wyszkoleniowych ZS. 

        

Jako sprawdzian dostatecznego opanowania 

ćwiczeń podstawowych służyć ma zdobycie P. O. 

S., dlatego też położony został specjalny nacisk 

ma to, ażeby do końca roku wyszkoleniowego 

wszyscy członkowie ZS. wylkazali się zdobytemi 

względnie odnowionemi POS-ami 

  

W związku z tem wszystkie jednostki organi 

zacyjne otrzymały polecenie przeprowadzenia w 

poszczególnych gałęziach wychowania fizycznego 

w pierwszym nzędzie tych ćwiczeń, które wcho 

dzą w skład prób na P. O. S., a które tem sa 

mem muszą stanowić o podstawowym i wszechst 

ronnym rozwoju fizycznym ćwiczącego Poza tem 

„Kobiety są 
jak powieści” 
Według obliczeń stałtystycznych—na je 

dnego mężczyznę przypada średnio. ,24 
kobiety. Aż! Kobieta w ogólinem znacze 
niu tego słowa — to orzech, który cza 
sem łatwiej pogryźć, niż otworzyć. „Dy 
lemat' ten w pierwszym tygodniu nor- 
malnego współżycia jest względnie pro 
sty j nietrudny, potem już zaznacza się 
zbyt wielka: różnica płci, Następują hi 
steryczne histiorje 7 „zagadkowością” i 
Lp. 

W powieściach, plotkach i zachwy- 
lach „ona“ jest zaiwsze żoną, kochanką. 
wdową, roziwódką albo niezamężną. Te 
określenia nic nie mówią, narzucają bo 
wiem zgóry jakąś łączność z mężczyzną. 
A tu chodzi o podpatrzenie „„jej* samej, 
o uchwycenie in flagranti sensu szeregu 
używanych wyrazów — zdawałoby się 
— jednoznacznych. 

Zdawałoby się, gdyż definicje, używa 
ne na oznaczenie „żeńskiej połowy ludz 
košei“, mają swój ścisły odpowiednik w 
poszczególnych typach. Oczywiście typy 
te penetrują — to znaczy jeden może z 
czasem przejść w drugi. 

Słyszy się: dama, kobieta, pani, nie 

  

  

  

położony zosłał nacisk na te ćwiczenia, które ma 

ja specjałne znaczenie w wyszkoleniu członków 

75., jak marsze, biegi na przełaj (pisze, kolar- 

skie narciarskie) i tp. oraz na te, które uczą dzia 

łania w zespole i przyzwyczajają do wysiłku zbio, 

rowego To ostatnie założenie znalazło swój wy 

  

raz w programach zawodów, dła których w mia 

rę istniejących możliwości przewiduje się prze 

dewszystkiem charakter zespołowo — wielobojo 

wy. Dla należytego i dostatecznego wyszkolenia 

kadry instruktorskiej, komendanci i instrukto 

rzy wychowania fizycznego poszczególnych jed 

nostek organizacyjnych mają powierzony dobór 

odpowiednich członków na poszczególne kursy 

wychowamia fizycznego, w miarę możności orga 

nizowanie kursów we własnym zakresie, ora“ 

konieczne wykorzystanie wszelkiego rodzaju kur 

sów, dostępnych dla członków 7. 5. 

Jednocześnie zaś, w związku z wytkniętym ce 

lem dla wychowania fizycznego, oraz dla nale 

żytego jego wykonania, mając na względzie unik 

nięcie ewentualnych szkodliwych następstw, zo 

stała zwrócona uwaga na konieczność zorganizo 

wania opieki i pomocy lekarskiej W. L. 

Z życia organizacyjnego Z. 5. 
w pow. postawskim 

PRACA PROPAGANDOWA Z, S. NA 
TERENIE POW. POSTAWSKIEGO. 

Ten dział pracy rozwija się w pow. posta- 
wskim bardzo skutecznie i celowo, Ruch w 
świetlicach już się rozpoczął, wychowanie fi- 
zyczne i inne Cziały pracy strzeleckiej, wyzna- 
czone na nowy rok wyszkoleniowy także są 
w toku. Zasługa to ob. Anatola Klancewicza, 
nauczyciela szkoły w Postawach, który jest 
refereniem propagandy przy Komendzie Po- 
wiatu Z. 5, w Postawach. 

нн 
ODPRAWA PREZESOW, KOM 
TOW 
DZIALOW Z.S. W POSTAWACH. 

29 września br. odbyła się w Postawach 

odprawa prezesów, komendantów i komendan 
tek Z. S. z terenu Powiatu, na którą przybyło 
ponad 30 osób, w tem 10 kobiet. Odprawę ot- 

worzył ob. Czesław Zieliński, prezes Zarządu 
pow. Z, S. poczem ob. Krasucki. komendant 
powiatowy Z. S., omówił sprawy, ogólno-orga- 
mizacyjne. Następnie 'wygłoszone i iprzedysku- 
towane zostaly wytyczne wszystkich dziedzin 
pracy, jakie mają być prowadzone w Z. S. w 
bieżącym roku wyszkoieniowym, Jako delegat 

ką Komendy Podckręgu Z. S. wzięa udział w 
odprawie ob. Jadwiga Tuszyńska, Komendan- 
tka iP, K. Podokręgu 

IPo zakończeniu odprawy, spędzili uczest- 
nicy przy wspólnym obiedzie, w miłym nastro 
ju, wieczór po całodziennej pracy, 

ZAWODY STRZELECKIE O MISTRZO 

STWO WOROPAJEWA. 

Tegoroczne indywidualne zawody strzelec 
kie w Włoropajewie w konkurencji bz. kraj. 
8 wypadły bardzo dobrze, pomimo przeszkody, 
spowodowanej przez deszcz. Dnia 6 bm. prezes 
Zarządu Oddz. Z, S, w Woropajewie ob. Pie- 
troń Stanisław przyjął raport zawodników, któ 
rych zgłosiło się przeszło 70 osób. Po raporcie 
odbyło się podniesienie flagi organizacyjnej 
oraz krótkie przemówienie ob. Pietronia do 
zebranych. 

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzy 
mali dyplomy, Ob, Pietroń Stanisław ze Zw. 
Strzeleckiego  — pierwsze miejsce, p. Cynin 
Józef — ze Zw. Rezenwistów — drugie miej. 
sce. p. Pietroń Aleksander z Koiejowego Przy 
sposobienia Wojskowego — trzecie miejsce. 
Z grupy młodszych członków Zw Strzeleckiego. 
pierwsze miejsce zajął ob Dziewałtowski Wła- 

    

DAN 

  

wiasta, panna, panienka, dziewica, dziew 
czyna, baba. Za każdem z tych słów stoi 
jakaś wizja, kształt. 

Dama jest pojęciem nierealnem i bez 
płciowem. Niełitościwie amputowana od 
pasa i zestawiona nierozerwalnie z dru 
gą pożałowania godną towarzyszką — 
całą egzystencję spędza w suwerennej 
zależności od króla. Strach pomyśleć, że 
tak storturowana — służy do rozrywki 
eleganckich panów. Gdzie Armja Zba- 
wienia? Gdzie policja?... 

Dama jest nieuchwytna. Wystarczy 
wspomnieć tę „czarną*, niesamowitą, o 
zbrodniczych instynktach, którą graso 
wała kiedyś w Warszawie. Czy ją kiedy 
kto widział? 

Zrzadka (zawoałowana ; zakutana do 
nosa) przemknie koło budki portjera ho 
telowego, meldującego ną drugi dzień 
rozszeptanej służbie: — „Ten z pod 13 
przyprowadził jakąś damę*. Oczywiście 
określenie to stosować można tylko do 
sylwetki smukłej wytwornej (woałka ko 
nieczna) — do kogoś otoczonego nim 
bem bogactwa, tajemniczości į esenejo 
nalnych woni autentycznych „„Coty“. Zo 
stać „damą' — to marzenie każdej, choć 
żadna go nie osiąga. Oczywiście są wy 
jątki. Słyszałem o takim wypadku wczo 
raj. Jeden w cykllistówce mówił do drii 
giego w cyklistowce: — „Jaka z naszej 
Mańki zrobiła się dama. Pi! Pi! Goli sa 

I KOMENDANTEK P. K. OD- ' 

dyslaw, drugie — ob. Kudalas Jan, trzecie — ob 
Bala; Jan, Zawodom przyglądała się wielka 
ilość publiczności, 

UDZIAŁ STRZELCÓW W TYGODNIU 

SZKOŁY W WOROPAJEWIE, 
Na ostatniem posiedzeniu Zarządu Oddzia 

łu Z S w Woropajewie uchwalono że wszyscy 
członkowie Z S$ wezmą udział w tegorocznym 
Tygodniu Szkoły Powszechnej przez zafiaro- 
'wanie kiłkudniowej pracy przy budowie szkoły 
W pierwszym dniu stawiii się do pracy ob ob 
iRietroń Stanisław, Motyl Adzistawi Jakimo- 
wiez Aleksander pod kierownictwem fachowea 
pracowali przy kopaniu fundamentów Ten pię 
kny czyn obywatelski świadczy dobrze pojętej 
nego dobra i niewątpliwie stanie się bodźcem 
roli członków Z S w dziele wysiłku dla współ- 
do prący dia wszystkich członków Z S i szer- 
szega społeczeństwa. 

ZAWODY STRZELECKIE W KOBYL- 

NIKU. 
Dnia 6 bm. odbyły się zawody strzeleckie 

w Kobylniku pod kierownictwem ob Bednar- 
czuka, komendanta oddziału Z S. Po skonczo- 
nych zawodacn zostały przeprowadzone próby 
do POS. 

    

  

    

  

Wieczorcjm. odbyło się posiedzenie Zarzą- 
du Oddziału, któremu przewodniczył ob. Pasz 
ko Stanisław, prezes Zarządu. :Na posiedzeniu 
omówiono program pracy na najbliższą przy- 
szłość 
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Odprawa prezesów, koimen- 

dantów i komendantek 
Oddz. Z. S$. w Głębokiem 
6 bm odbyła się w Głębokiem odprawa 

prezesów, komendantów i lkkomdndantek od- 
działów Z. 5. z terenu powiaiu. Na odprawie 
obecnych było przeszło 30 osób. Z ramienia 
władz Podokręgu Z. S uczestniczyła w odprawie 

"Z. $. uczestniczyła w odprawie ob, Tuszyńska 
ob, Tuszyńska J. k-tka PK Podokr. Z władz 
miejscowych wzięli udział w odprawie p, płk. 
Janiszewski, Gowódca pułku (KOP. w Głębo- 

kiem, oraz p. wicestarosta Zabielski. Po prze 
mówieniach p. płk. Janiszewskiego i p. wice 
starosty wygłcszono szereg referatów mna te- 

mat pracy w roku wyszk. 1935/36. poczem wy- 

wiązała się nad referatami ożywiona dyskusja 
w której poruszono różne sprawy organizacyj 
ne na terenie powiatu 

MELODJE 
SCHUBERTA 

  

  

  

KONCERT RADJOWY 
WE WTOREK 15. X. O GODZ. 17.13 

  

Złóż ofiarę na pomnik Marszałka 
Piłsudskiego w Wilnie 

Konto P. K. O. 146.111 

  

Praca w oddziałach Z. S. na terenie 
m. Wilna 

HUFIEC ORLĄT PRZY ODDZ. 3 ZS. 
Przy 3 oddziale Z S w Wilnie (ul Ponar- 

Ska) zorganizowany został w ostatnich czasach 
hufiec orląt, iiczący 26 członków, którzy z 
wiełkim zapałem garną się do pracy. Zarząd 
oddziału, w miarę możności, śpieszy orlętom 
z pomocą materjalną i zorganizował ich doży- 
wianie 'Po ćwiczeniach orlęta otrzymują mle- 
ko lub kawę z bułkami, 

NABOŻEŃSTWO ZA DUSZĘ Ś. P. 
MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO. 

$ Staraniem Zarządu Koła Przyjaciół Od- 
"działu Z. $. „Śródmieście* przy Ubezpieczalni 
Społecznej w Wilnie zostało odprawione dnia 

me luksusowe ; z byle frajerami się nie 
zadajje'', 

Przymiotnik „damski*, wbrew pozo 
rom, dotyczy mężczyzn — krawca, sze 
wca, fryzjera oraz przedmiotów — pa 
pierosów, butów j t. d, 

Kobieta jest bardzo cielesna. Ale to 
nie człowiek, tę — jednostka robocza 
(coś w rodzaju jednostki pracy np. erg) 
o dużej wydajności i wszechstronnem 
zastosowaniu. Do innych towarzyszek 
swej płci znajduje się w takim stosunku, 
jak koń parowy do każdego innego ko 
nia. Kobietę wynajmuje się do mycia 
podłóg, prania bielizny, wyprowadzania 
psa. Jest ona gruba, ma włosy upięte na 
węzeł, nosi niciane pończochy, ręce jej 
pachną ziemią ; potem, Woła się na nią 
poprostu „kobieto*, a na jej męża „czło 
wieku”, 

Każdy z wyżej i niżej wymienionych 
rodzajów żeńskiej płci, rozebrany do na 
ga lub w razie choroby staje się kobietą. 
I pod tą nazwą figuruje mw szpitalach, 
podręcznikach medycznych i języku le 
karzy. 

Niedorosła kobieta nazyjwą się dziew 
czyna. Tak samo lub lepiej jeszcze nada 
je się do pracy. Dziewczyna najczęściej 
mą dziecko, które chowa się w przytuł 
ku — i wtedy pracuje za marne pienią 
dze. W niedzielę chodzi do kina z narze 

czonym. A w razie zawodu miłosnego 

6 bm, nabożeństwo za Duszę śp, Marszałka Jó 
zefa Piłsudskiego. poczem członkowie Zarządu 
złożyli hołd przed (Sercem Marszałka w koś- 
ciele św Teresy. 

15 ROCZNICA ODZYSKANIA WILNA 
W ODDZIALE ZS, „ŚRÓDMIEŚCIE*. 

9 bm., jako w 15 rocznicę odzyskania Wil 
na przez gen, Lucjana Żeligowskiego, patrona 
oddziału Z. S. „Śródmieście*, odbyło się uro 
czyste zebranie oddziału, na którem ob. Ana- 
to! Jackiewicz wygłosił piękne przemówienie 
okolicznościowe, 

IPo przemówieniu zebrani uczcili pamięć 
śp. (Marszałka Józefa Piłsudskiego przez pow- 
stanie i 3-minutowe milczenie. 

truje się w bramie esencją octową, Pra 
ca dziewczyny nazywa się obowiązkiem, 
< wynagrodzenie — zasługą. 

Słowo „dziewczyna', wypowiedziane 
z zabarwieniem uczuciowem przez męż- 
czyznę, ma inny sens. Dotyczy kogoś, 
kto: pachnie kwiatami... 

Panna, Cudaczne określenie, nie po 
siadające odpowiednika w świecie real 
nych istot. Spotyka się je w ogłoszeniach 
jako „młoda panna do kapeluszy” i „star 
szą panna wylkończarka*, w piosence 
myśliwskiej: „Tobie jeleń mnie panna, 
towarzyszu mój” i w paszpontach w ru 
bryce: Stan cywilny, \ 

Ojcowie nasi, którzy pamiętają cza 
sy przedwojenne, powiadają, że jstniały 
daiwniej „stare panny*, istoty zgryźliwe, 
wredne j chude, lubiące koty. Ale dziś 
są T-wą Ochrony nad zwierzętami. Więc 
ten rodzaij zanikł, Bo jeśl; stara, to co 
kogo obchodzi, czy panna, a jeśli młoda, 
to tembardziej wszystko jedno. 

Panienka. Stwór głupi, zakochany w 
Ramonie Novarro į posytający „folki“ 
do „Kina“, jako „Miedzynamka“. Wy 
raz ,panienka* w V-ym przypadku uży 
wany jest przez służbę domową dla naz 
wania córki lub siostry pani domu. 

W mieście panienkę cechuje bladość 
-— na balach różowa sukienka. 

Na wsi — w szlacheckich dworach — 
jest pyzata ,,z buzią jak malina", co prze 
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KURJER SPORTOWY 
  

Zwycięstwo olimmpijskie 
śriusuzmiesrm calego narodu 

Rzucone zostało piękne hasło sportowe. 

„Zwycięstwo olimpijskie triumfem całego naro 

du* Hasło to posiada w sobie szereg pierwiast 

ków społecznych. Warto zastanowić się nad ze 

stawionemi obok siebie pięciu słowami, które 

tworzą jakgdyby symboliczne (też pięć) koła o 

limpijskie. 

Olimipjada! 

Zbilżamy się do niej coraz bardziej. Już w 

lutym rozpocznie się wielkie święto sportowe w 

Garmisch Partenkirchen, a latem dzwon olimpij 

ski wzywać będzie do Berlina na start młodzież 

całego świata į Į 

Tegoroczne przygotowania olimpijskie w po 

szczególnych państwach dały ciekawą zapowiedź 

walki. Rywalizacja będzie silniejsza, niż w ro 

ku 1932, w czasie V Igrzysk Olimpijskich w Los 

Angelos. Wygrać będzie bardzo trudno, a prze 

cież musimy pamiętać, że nasza ekspedycja do 

Berlina pojedzie już nie po naukę, nasi zawod 

nicy startować będą już nie jako nowicjusze, a 

o wyrobionej marce sportowej Grame przecież 

były na stadjonach olimpijskich hymny narodo 

we. „Jeszcze Polska nie zginęła..* Mamy za so 

bą zwycięstwa olimpijskie, zwłaszcza jeżeli cho 

dzi o lekkoatletykę 

Będąc więc w przededniu VI Igrzysk Olim 

pijskich powinniśmy dobrze z tego zdawać spra 

wę, że ami w Garmisch, ani też w Berlinie nie 

„powinno nikogo z naszych zabraknąć. Zawodni 

cy muszą być dobrze wytrenowami, Muszą oni 

uspokoić swoje nerwy, nabrać dużo potrzebnych 

sił, powinni ogładzić technikę i stanąć na star 

cie całkowicie przygotowani. Tak, ale na to wszy 

stko potrzebne są pieniądze, których narazie 

trak, Połski Komitet Olimpijski ma poważne kło 

poty z prowadzeniem akcji przygotowawczej. 

Nie można przecież obarczać sportem państwa, 

które i tak idzie na rękę sportowi. 

Z pomocą musi przyjść całe społeczeństwo. 

Nie chodzi w danym wypadku o wielkie skład 

ki które nie powinny być traktowane jako of'a 

ty, bo sport polski nie potrzebuje jałmużny, a 

alkcja zbiórki na fundusz olimpijski musi mieć 

charakter społeczny. Wystarczy nabyć znaczek 

Komitetu Olimpijskiego a już przyjdzie się z po 

mocą. Znaczki sprzedawane są we wszystkich u 

rzędach pocztowych w cenie po 10, 20 i 50 gr. 

Od olimpijczyków naszych będziemy przecież 

domagali się zwycięstwa. Będziemy czekać rezul 

tatów walki sportowej, ale chcąc mieć prawo do 

magamia się od zawodników dobrych rezultatów 

trzeba mieć ku temu prawo, a prawo to nabyć 

możemy tyłko przez spełnienie obowiązku spo 

łecznego, przez przyjście z pomocą Polskiemu Ko 

mitetowi Olimpijskiemu. 

Z zawodów szybowcowych w Ustjanowej 

  

MASZYNY NA STARCIE, 

Lili S] 

tłumaczone lapidarnie na język ukraiń 
ski, brzmi: „diwka: z mordoj kak pam 
puch“. 
Dziewcezę istnieje tylko z przymiotni- 

kiem hoże. Jest to literacka transpozy 
cja panienki, 

Dziewczynka — według słownika — 
dotyczy niedorosłego okazu, Tymczasem 
każdy wie, że naprawidę to istota pikant 
na, z którą się przepija w kabarecie kolo 
salne ilości pieniędzy. 

Pozatem — „moją ty słodka dziew 
czymko* miożna mówić, jeśli się jest za 
kochanym, do każdej. 

Baba — wielkanocna o wiele milsza i 
lepsza od żywej, Nazwy tej z akcentem 
podrażnienia i z przymiotnikiem używa 
się do „żeńskiego stworzenia”, które nas 
w danej chwili złości. 

Baba —- to stary obdarty z uroku re 
kiwizyt „preżniawo wieliczestwa*. Cho- 
dzj w chustce, zna się na ziołach, umie 
leczyć wszystkie choroby ; może wyli 
czyć sąsiadów z całego podwórka. 

Albo jest na utrzymaniu u swych dzie 
ci, lub żebrze pod kościołem. Po jej 
śmierci okazuje się często, że miała du 
żo złotych rubli ; dolarów, schowanych 
w szmatach. 

Niewiasta. W literaturze oznacza bia 
łogłowę 0 zacnym i cnotliiwym trybie ży 
cia. 

Obecnie tego określenia się nie uży 
wa, Pokutujące czasami w słowniku u 

rzędnika pocztowego — sprowadzą wiz 
ię papilotėw, barchanowych dessous i 
naftaliny, 

Pani stanowi pojęcie bardzo szerokie. 
Używa się tego słowa nietylko na koper 
tach listów, lecz i w mowie potocznej — 
przed nazwiskami osób, o których nale 
ży mówić dobrze i z szacunkiem. 

Pani, dorosła panienka, jest nieokreś 
łonego wieku i wykształcenia, Ma swoje 
mieszkanie, męża, służącą — i chodzi 
przez pół dnia'w szlafroku. Zna mnóstwo 
przepisów na mazurki wielkanocne i 
ściegi włóczkowe. Hołduje modzie i ona 
jedna z pośród wszystkich posiada ta 
iemnicę tego, „co wypada” i „co nie wy 
pada“. $ 

Jeśli pani ma nową ciemną suknię, na 
leży do Koła Pań (najczęściej przy ja 
kimś pułku) i pracuje społecznie, Zbie 
ra przy, stoliku kawiarnianym na challen 
ge, albo śpiewa na dożywianie niemow 
iąt. : 

Ponieważ pani jest panią domu, więc 
wydaje proszone kolacje, na których są 
kanapki i bridž. Czytuje specjalnie dla 
niej wydawame pisma, miewa migrenę i 
kłopoty. 

Laltem siedzi w Krynicy lub Orłowie, 
w zimie — u Trzaski w Zakopanem, 

Dziewica. Szkoda gadać. Była jedna i 
nazywała się Orleańska. 

Anatol Mikułko. 

Inicjatywa nasza może pójść dałej. Przecież 

można i warto pomyśleć o zorganizowaniu szere 

gu imprez sportowych na fundusz olimpijski. U 

nas w Wilnie prawie wszystkie imprezy są bez 

płatne, a jeżeli na Komitet zapłaci się przy wej 

ściu 10 gr., to w ogólnym Ludžecie nikomu chy 

ba nie zrobi wielkiego uszczerbku. Grosz do gro 

sza, a będzie sumka i to sumka poważna, a je 

żeli Wilno da piękny przykład, to pójdzie w 

ślad za nami i prowincja, która rozpocznie zbiór 

kę na fundusz olimpijski. 

W innych państwawch zebrano bardzo powa 

«ne sumy, które zaspokoiły potrzeby Komitetu. 

Społeczeństwo wzięło sprawę do serca i dobro 

wolnie opodatkorwało się. 

„Zwycięstwo olimpijskie triumfem całego 

narodu*. Hasło to powinno znaleźć się na u- 

stach wszystkich Polaków. Ambicją naszą po 

winno być, żeby zdobyć przynajmniej kilka punk 

tów, a wiemy, że nie jest to tak bardzo źle. Na 

dzieją naszą jest Kucharski, startować będzie 

Wałasiewiczówna, pojedzie oczywiście Wajsów 

na, a nie są źli wioślarze i narciarze, a kto wie, 

może i piłkarzom coś się uda zrobić Słowem, 

zestawienia są niezłe. Oczywiście, trudno jest ma 

rzyć o pierwszych miejscach, o wieńcach lauro 

wych, ale w ogółnej punktacji nie powinniśmy 

być na szarym końcu. 

Dziś gdy rzucamy hasło „Zwycięstwo olim 

pijskie triumfem całego narodu*, gdy zwraca się 

sport połski z apelem do społeczeństwa to tem 

samem nałożone zostają stokroć większe obowią 

tki na karki naszych nielicznych olimpijczyków. 

Państwo i społeczeństwo mogą zapewnić im 

start na olimpjadzie — spełnią się ich marzenia 

— ale omi powinni zdać sobie dobrze sprawę z 

tego, że czas do Olimpjady winien być sumiennie 

wykorzystany. Wymówki nie będą usprawiedli 

wione. Od zawodników naszych wymagać będzie 

mogło społeczeństwo walki ambitnej, a nie rezy 

gnacji i wysofania się z konkurencyj, jak to mia 

ło miesce z Siedleckim w Los Angelos. 

Ci więc, którzy nie mają zamiaru pracować, 

niech lepiej odrazu powiedzą, że wycofują się 

już dmiś. Od naszych kandydatów olimpijskich 

wymagamy „klasztornego** trybu życia i treningu 

a zwycięstwo olimpijskie stanie się triumfem ca 

łego narodu. J. N. 

  

WKS. ŚMIGŁY — SKODA 3:1, 

Spotkanie nie było ciekawe. Obie dru 
żymy grały bardzo słabo, zwłaszcza do 
przerwy. Z pojedynku zwycięsko wyszli 
piłkarze Wilna, którzy ustępowali tech 
nicznie graczom Skody, 

Skoda w Wilnie nie miała szczęścia, 
nie miała szczęścia nawet w czasie kar 
nego, którego nie potrafiła wykorzystać. 
Zbroja strzelił w same ręce Czarskiemu, 
a ten odbił piłkę, która po chwili powę 
drowała w aut. 

Po zmianie stron drużyny grały nie 
co lepiej, ale naogół zawiiodły pokładane 
nadzieje. ; 

Bramik; zdobyli: Pawłowski 2 į Haj- 
dul dla WKS. Śmigły, a Marjan dła Sko 
dy. 

Sędziował kpi. Szlichtinger. Publicz 

ności mało. 

OGNISKO K. P. W— 
WARMJA GRAJEWO 6:1. 

Wczoraj piłkarze Ogniska KPW. od 
nieśli w Grajewie piękny sukces sporto 
wy, zwyciężając Wanmiję 6:1. 

Sukces ten jest bardzo cenny, bo 
przed miesiącem Warmja potrafiła z li 

gową drużymą Legji jeden mecz zremiso 

wać, a drugi nieznacznie przegrać 1:2, 
Widzimy, że wicemistrz Wilna jest w 

dobrej formie, Warto może żeby Ogni 
sko rozegrało mecz z WKS. Śmigłym? 
UCZNIOWIE GIMN. A. MICKIEWICZA 

ZDOBYLI PUHAR KURATORA K, SZE 
LĄGOWSKIEGO. 

Regaty kajakowe młodzieży szkolnej zgro- 

madziły na starcie 150 zawodników, a koło ty- 

siąca widzów. Mimo słonecznej pogody było 
jednak chłodno. W. przyszłości trzeba regaty 
szkolne organizować wcześniej, 

Zawodnicy podzieleni zostali na trzy kate- 
gorje: młodszych, starszych i dziewcząt. 

Zawody sprężyście zorganizowane. Kiero- 
wnikiem regat był prof. Niewiadomski, który 
dokłada wszelkich starań żeby zachęcić mło- 
dzież do sportów wodnych. 

Wyniki techniczne są następujące: S 
GRUPA MŁODSZYCH: 1) Gim Zyg. Augu- 

sta 23 pkt. 2) Gim, Ad. Miekiewicza 20 pkt; 
3) Sem. prawesławne 13 pkt. 

GRUPA STARSZYCH: 1) Gim. Ad. Mickie- 
wieza 26 pkt; 2) Gim. Białoruskie 24 pkt; 3) 
Seminarjum Nauczycielskie 15 pkt. 

GRUPA DZIEWCZĄT: 1) Gim E. Orzeszko 

wej 18 pkt; 2) Gim, Białoruskie 11 pkt; 3) # 4) 
Szkoła Handlowa i Gim. Litewskie po 5 pkt. 

Wi PUNKTACJI OGÓLNEJ: 1) Gim. Ad. 
Miekiewiczaą 46 pkt; 2) Gim. Zyg. Augusta 34 
pkt; 3) Gim, Białoruskie 34 pkt; 4) Semin. pra- 
wesławne 26 pki; 5) Sem. Nauczycielskie 15 
punktów. z 
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AZS — KSM 53:27 
Qhlbył się wczoraj mecz lekkoatietyczny 

międzyklubowy między AZŚ a KSM. 

Zwyciężyli akademicy 53:27 pkt. Wyniki 
zawodów były następujące: ‚ 
60 mtr. 

1. Pynkan 7,0 AZS 
2. Lakman 7,2 KSM 
3. Rymowicz 7,3 AZS 

Kula 
1. Pynkan AZS 10,38 
2. Ratman AZS 10.21 
3. Lakman KSM 3,47 

Wzwyż 
1. Pynkan AZS 164 
2. Rymowicz AZS 158 
3. Lakman KSM 143 

1000 inte 
1. Kulinkowski AZS 2:58 
2. Wingrys KSM 2:58,1 
3. Waczyński AZS 8:06 

300 mtr. 
1. Żyliński I AZS 40,2 
2. Biliński AZS 41,6 
3. Hajdamowicz KSM 42,6 у 

Wdal | 
1. Pynkan AZS 6,07 3 
2. Lakman KSM 5,37 
3. Rymowicz AZS 5,83 

Dysk z" 
1. Rodziewicz AZS 31,74 
2. Pynkan AZS 30,65 
3. Lakman KSM 29,77 
4. Bohdanowicz KSM 24,64 

Sztafeta olimpijska 
1. AZS (Żyliński I. Pynkan, Szyling, Ro- 

kujžo) 4:00,4 

2. KSM (Wingrys, Bobrowicz, Mućko, Lak- 
man) 4:09,2 

58:27 dla AZS 
Kierowniikem zawodów był Jerzy Doro- 

szewski. 

Subwencje na przygotowania olimpijskie 
Polski Komitet Olimpijski na pstatniem 

swem zebraniu rozpatnzył propozycje przygo- 

towań olimpijskich (poszczególnych związków 
i w. konsekwencji udzieił następujących sub- 
wencyj: 

Polski Związek Narciarski otrzyma 3,000 
zł, w tem na trenera dla skoczków (na jeden 
miesiąc) i ną masażystę 2.000 zł. oraz na doży 
wianie zawodników 1000 zł Prócz tego po 
przedstawieniu przez Związek odpowiednich 
kosztorysów Polski Komitet Olimpijski zakupi 
dla narciarzy kostjaumy reprezentacyjne. 

Polski Związek Hokeja na Łodzie otrzy- 
ma subwencję w wysokości 4000 zł, na zorga 
nizowanie 4 meczów z repreezntacjami Wied- 
nia i Budapesztu. Pozatem  wyasygnowano 
2500 zł. jako 50%/6 kosztów kwater w Garmisch 
iPartenkirchen. Hokeiści polscy zostaną uloko- 
wani 'w hotelu „Pod trzema murzynami”, znaj 
dującym się wpobliżu stadjonu. Datę przyjaz- 
du hokeistów polskich do Garmisch ustalono 
„na-dzień 1 lutego Wyjazd na dzień 17 lutego. 

Polski Związek Łyżwiarski otrzyma 1000 
wł, na trening Kalbarczyka w Osio pod okiem 

Mathisona. Pozatem Polski Komitet Olimpijski 
pokryje koszty ekwipunku reprezentacyjnego 
zarówno dla hokeistów jak i Kalbarczyka. 

Polski Związek Lekkoatletyczny otrzyma 
subwencję ma  dożywianie zawodników po 

* przedstawieniu przez Związek konkretnego pla 
nu w wysokości do 600 zł. miesięcznie. Poza- 
tem Polski Komitet Ołimpijski liczy się z e- 
wentualnem pokryciem częściowem kosztów ma 
saży i łaźni dla lekkoatletów olimpijczyków. 

Polski Związek Towarzystw Wioślarskich 
otrzyma 4000 zł. na kupno łodzi . 

Polski Związek Szermierczy otrzyma 2000 
zł. ma zorganizowanie obozu jesiennego oraz 
pokrycie kosztów masaży. Pozatem Polski Ka 
mitet O!impijski zorganizował szermierzom po 
krycie ewentualnego niedoboru w meczu z 
„Niemcami w Warszawie, 

* * s 

„Poza sumami wymienionemi Związki po- 
wyższe ra przygotowania przedolimpijskie: o- 
trzymają ustalone już uprzednie subwencje z 
Państwowego Urzędu  Wiychowania Fizyczne 
go. 

ak



W niedzielę, w dniu rozpoczęcia Ty 
godnia LOPP., g godz. 12 zebrały się 
służby OPL — Gaz. Statwiło się kilkadzie 
siąt drużyn w liczbie blisko 800 osób. 

Przybyły drużyny wykwalifikowane we 
"wszystkich dziedzimach obrony przeciw 
lotniczej i przeciwgazowej, 

Na rozpoczęcie Tygodnia przybyli 

przedstawiciele władz państwowych z 
wieewojewodą Marjanem Jankowskim 
na czelle oraz prezesem LOPP na miasto 
Wilno, starostą: Tadeuszem Wielowiey- 
skim. Sfery wojskowe reprezentowali na 
czelni wydz, wojskowego Urzędu Woje 
wodzkiego Stefan Wišniewski, podpulko 
wnicy Rymaszewski, Kiakszto, Kozierow 
ski. Władze miejskie reprezentowali wi 
ceprezydenci Nagurski i Grodzicki. Po 

Nowości wydawnicze 
Wacław Sieroszewski, Marszałek Józej 

Piłsudski, Życiorys, wyd. nowe, z 5 ryc., wy* 

dawn. Domu Książki Polskiej w Warszawie 
Cena zł. 1.80. Nowe wydanie świetnego życio- 
rysu Marszałka Józefa Piłsudskiego, pióra 
Wacława Sieroszewskiego, zostało przerobione 
przez autora w części końcowej oraz zakończo- 
na opisem śmierci Wodza Narodu. Życiorys 
ien przelłumaczony i wydany został w wielu 
łęzykach obcych, ostatnio w hebrajskim oraz 
wydany sostał drukiem Braille'a dla ociemnia- 
łych. Prócz portretów Marszałka dodano dobrą 
fotografję trumny na lawecie, podczas ostatniej 
rewji wojska na polu Mokotowskiem. Książka 
ta jest polecona jako obowiązkowa  lekiura 
szkolna. 

     

  

Niedawno wyszła z druku i ukazała się w 
sprzedaży nowa książka o ziołach leczniczych 
p. t. „Zbiór i przygotowanie dla handlu najren- 
towniejszych ziół leczniczych, napisana przez 
inž. J. Marjańskiego i W. Kozłowskiego, a wy- 
dana przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Wil 
nie. Wydawnictwo to zawiera 80 stron druku 
i 50 rysunków w tekście i jest wykonane wy- 
raźnym drukiem (garmomtem) na dobrym sa- 
tynowanym papierze. 

Treścią książki objęte są fachowe wiado- 
mości, dotyczące najważniejszych roślin leczni- 
czych, w szczególności zaś zostały umieszczone 

"w niej prakiyczne wskazówki co do techniki 

  

zbioru tych roślin oraz przygotowania roślin- 
nych surowców leczmiczych do obroiu, jak np. 
suszenie, krajanie, sortowanie, opakowywanie 
tt. p. Ponadto zostały w niej uwzględnione opi 
sy rentowniejszych roślin leczniczych dziko 
rosnących oraz sposób plantowania niektórych 
roślin, najbardziej polecanych do uprawy. Spec- 
jalna wwaga również została poświęcona. kwestji 
gospodarczego znaczenia eksploatacji roślin 
deczniczych, a wreszcie — omówieniu sprawy 
zwiększenia i unormowania obrotów surowca* 
mi leczniczemi. Równocześnie został podany 
plan akcji zielarskiejj mającej na celu zwięk- 
szenie dochodu społecznego z tego źródła do- 
tychczas niedość wyzyskanego. 

Wymieniona książka, ze względu na swoją 
treść, stanowiącą praktyczne podejście do: przed 
miotu, może być wykorzystana zarówno przez 
«sfery  rołlmicze, bezpośrednio zainteresowane 
eksploatacją roślin leczniczych, jak też przez 
sfery handlowe, trudniące się wymianą surow- 
ców leczniczych, Wydargnietwo to może też 
służy podstawą doprowadzenia pracy dydak- 
tyczno-instrukcyjnej na wsi przez odpowiednie 
instytucje i organizacje gospodarcze, czy spo- 
łeczne, zainteresowane rozwojem zielarstwa. 

Celem spopularyzowania wymienionej 
Asiąžki, cena jej została ustalona w wysokości 
gr 76 za 1 egz, t. jj w ramach kosztów 
własnych nakładcy, 

„KURJER* z dn. 14 października 1935 r. 

Tydzień LOPP-u rozpoczęty 
nadto było wielu specjalistów z OPL— 
Gaz. 

Wicewojewoda Jankowski :wraz z © 
toczeniem dokonał przeglądu drużyn, po 
czem odbył się pokaz z aparatem „Mi 
ra. Drużyny odkażające przystąpiły do 
odlkażenią rzekomo —zaiperytowanego 
miejsca. Wśród tłumnie zgromadzonej 
publiczności wywołało to wielkie zainte 
resowanie, 

Skolei rozpoczął się przemarsz wszy 
stkich drużyn przed przedstawicielami 
władz i pochód ruszył ulicami Mickiewi 

cza, Zamkową, Wielką, Niemiecką i Wi 
leńską do siedziby LOIPP, Wzdłuż trasy 
pochodu zgromadziło się na chodnikach 
wiele publiczności. 

Na czele pochodu szły drużyny reje 
stracyjjno — ałarmowe, potem przeje- 
chał jeździec z chorągwią LOPP. Za czte 

  

rema jeźdźcami z fanfarami maszerowa 
ła orkiestra 1 pp. leg., poczem szły dru 
żyny służb specjalnych OPL — Gaz: oi 
ny oddział służby bezpieczeństwa, dru 

żyny obserwacyjno — meldunkowe, dru 
żyny odkażające, 11 drużyny na samo- 
chadach, drużyny sanitarno — ratowni 
cze, pogotowie, dwukółki konne, straż 
przeciwpożarowa. Dalej służby techni 
czne w takiej kollejności: wodociągowo- 
kanalizacyjna, drogowa, mostowa, elek 

trotechniczna i gazowa. 
Tegoż dnia odbyła się kwesta uliczna, 

wieczorem zaś zbiórka w łokalach rozry 
wkowych. 

W ciųgu tygodnią będą odbywały się 
pogadanki, a 20 bm. odbędą się zawody 
drużyny w maskach gazowych. Druży- 
ny przemaszerują od zbiegu ulicy Witol 
dowej i Dzielnej do pl. Katedralnego. 

'W godzinach rannych, w niedzielę, od 
leciało z Wiilna kiłka awionetek na lotni 
ską prowinejonallne, gdzie nastąpi pobra 
nie ziemi z lotnisk na kopiec Marszałka 
na Sowińcu i odbędą się loty propagan 
dowe, 
ba T 

TEATR NA POHULANCE 

Dziś o g. Bej wiecż. 

„Cudowny Stop" 

XXVI Plenarne Zebranie Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Wilnie 

W. poniedziałek 14 października 0 godz. 
19.30 odbędzie się Plenarne Zebranie Wileńskiej 

izby Przemysłowo - Handlowej; tematem obrad 
będzie sprawozdanie roczne Izby za rok 1934, 
Komisji Rewizyjnej, wybór Komisji Rewizyjnej 
projekt budżetu Izby na rok 1936, regu!amin 
na rok 1936 oraz rekonstrukcja Komisji Handlu 
Zagranicznego ii szereg spraw pomniejszej wagi. 

Unteruchomienie tarta- 
_ ków na prowincj: 

Wiobec zakończenia eksportu drewna zagra 
nieę większość tartaków na prowincji pracują- 
cych na eksport zawiesiło pracę, Ponowne uru- 
chomienie tartaków spodziewane jest w poło- 
wie listopada względnie w początkach grudnia. 

Tartaki wileńskie pracujące przeważnie na 
saspokojenie potrzeb krajowych madał są 
czynne. 
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EB. NEO TTT I TIT RAIKSISSITSOS EARN 

W Abisynii a 

Transport mięsa dla oddziałów włoskich. frontu północnego. : 

a 

Z zawodów szybowcowych w Ustjanowej 

  

Planowanie. 

KURJER SPORTÓW У 

  

Wisia—Pogoń Żsi 
Wczorajsze mecze o mistrzostwo Łi 

gi dały następujące wyniki: Wisła po 
konała Pogoń 3:i, Ruch wygrał z Polo 
nią 2:0 (publiczności 25 tysięcy widzów) 

Śląsk zdobył dwa punkty bijąc Garbar 
nię 3:1, Warta — ŁKS. 0:0, Legja — Kra 
kowia 2:0. 

Czasmi—DBab 2:8 
Drugi mecz finałowy o wejście do Li 

g. między Czarnymi, a Dębem zakoń- 

czył się niespodziewanem zwycięstwem 

Czarnych 21, 

Sytuacja nie jest jeszcze wyjaśniona. 

ł 

Mecz lekkoatietyczny Polska—Węgry 
Wezorajszy lekkoatletyczny mecz Węgry — Polska wygrały Węgry w stosum 

ku 77 i pół do 58 i pół. 
MARSEZEEA 

Wybory do Rady 
Lekarskiej 

W” ubiegłym tygodniu odbyły się wybory do 
Rady Lekarskiej w Wilnie. Olbrzymią większoś 
cią głosów przeszła listą członków Rady i ich 
zastępców. zaproponowana przecz komisję wy- 
borczą. 

Wyniki wyborów będą ogłoszone w „Dzienni 
ku Urzędowym Izb Lekarskich", poczem, o ile 

w ciągu 14 dni nie będzie zgłoszony sprzeciw, 
wybory zostaną uprawomocnione. (0 

Co trzeba załatwić 
jeszcze dzisiat... 

Ileżto razy ludzie tracą dobre okazje do in- 
teresów tylko dlatego, że się zbyt długo mamy- 
ślają, że przychodzą zapóźno. Szybkie działanie, 
decyzja natychmiastowa zawsze lepsze daje re- 
zultaty niż długie namysły, marudzenie, zwle- 
kanie. Oto naprzykład teraz jest właściwa 
chwiła do nabycia losu loteryjnego, bo ciągnie- 
nie I-szej klasy zaczyna się 18 października. 
Trzeba się Śpieszyć, bo losów często brakuje. 
Skoroście już pomyśleli, że warto jest zagrać na 
loterji, aby wygrać jedną z tysięcy wygranych, 
to trzeba zaraz, już, dzisiaj zajść do szczęśliwej 
kolektury A. WOLAŃSKA (Wielka 6) i nabyć 
przynajmniej ćwiartkę losu za 10 złotych i grać 
szczęś!iwie. 

Więc, teraz już wiecie co trzeba załatwić 

jeszcze dzisiaj... 

Matka a synowie 
W Czernihowie mieszka wdowa po furman:e, 

Agafja Sokocka, Ma lat 85, Pomimo podeszłego 
wieku pracuje, bowiem nie ma innych środków 
utrzymania, oprócz własnego zarobku. Stara 
siwa kobieta zaledwie trzyma się na nogach. 
Ale mus pędzi ją codziennie zrana 0 6-ej do pra 
cy. Kilka modzin 'w Czernihowie zatrudnia starą 
kobietę jako praczkę. Czasem też myje podłogi. 
Nie bardzo dobrze to zresztą jej się udaje, ale 
któż ośmiełi się powiedzieć takiej staruszce, 

która od lat 30, a czasem i więcej, niż 30, myje 
bieliznę w domu, że jest już za stara i może 

się wynosić? 
Tylko własni synowie zdobyli się na to, 

aby skazać starą kobietę na śmierć głodową 

  

Czterych synów urodziła, wychowała, wpako- | 
wałą razem z mężem ostatnie grosze, aby umo 
żliwić im wykształcenie. Pieniądze nie poszły 
na marne. Jeden jej syn jest głównym inżynie 
rem w Baku, drugi działaczem kooperatywnym. 
dwaj są oficerami armji czerwonej. Ale, kiedy 
ojciec zmarł, i matka prosiła p, pomoc, nie ra- 
czyli nawet odpowiedzić. Gdyby złożyła skargę 
do sądu, napewno otrzymałaby co się jej należy. 
W! Sowietach obecnie takich synów nie szanują 
i nie robią z nimi wiele ceregieli. Ale matka 
pozostaje matką. Nie chce domagać się tytułu 
wykonawczego przeciwko własnym synom. 
Chce im i sobie oszczędzić hańby dochodzenia 
sądowego To też pracuje nadal, chociaż z tru 
dem już schyla się nad miednicą. Sp. 

  

Rilmy dopuszczalne do wyświetlania 
w pierwszej połowie poku bież. 
W| pierwszej połowie roku bieżącego złoże 

no do cenzury w centralnem biurze filmowem 
ministerstwa spraw wewnętrznych  egółem 
255 filmów produkcji zagranicznej, Z ilości. tej 
centralne biuro filmowe dopnuściło do wyświe” 
Hania w Pclsce 248 filmów, z czego 182 produk 
cji amerykańskiej, 10 francuskiej, 8 niemies 
kiej, 8 austrjackiej, 5 amgielskiej, 3 sowieckiej, 
2 szwajcarskiej, ! czeskiej, 1 włoskiej, I wę- 
gierskiej, 1 palestyńskiej i 28 filmów produkcji 
mieszanej. Z fiinów zabrenionych 5 pochodzi 
ze Stanów Zjednoczonych Am. Pėln., 1 z Fran 
cjii 1 z Rosji Sowieckiej, ję 

Pozatem w 138 filmach dopuszczonych do 
wyświetlania centraine biuro filmowe usunęło 
łącznie 428 metrów taśmy, 

W tym samym okresie czasu zgłoszono do 
cenzury i dopuszczono 'do wyświetlania 5 fil- 
mów pełnoprogramowych — z których jeden 
film niemy — oraz 40 filmów krótkometrażo- 
wych i dodatków propagandowych, - 

si : 
Techniks eksmitowanla 

Najpierw właściciel domu wytacza przeciw- 
ko niepożądanemu łokatorowi sprawę 0 eksmi- 
sję. Gdy jednak ten środek zawodzi i sąd po- 
danie o wyeksmitowanie rokatora uchyla, „ka- 

mienieznik* staje przed dwiema alternatywami: 
albo pogodzić się z wyrokiem sądu, albo też 
szukać innych dróg, któreby doprowadziły: do 

  

   

    

   

   

, pozbycia się niemiłego lokatora. W. tym drugina | 
wypadku zatapia mieszkanie lokatora wodą, 
wstrzymuje dopływ wody, wyjmuje ramy okiea 
ne i czyni inne tego rodzaju „posunięcia stra 
tegiczne”. Czasami odnogi 10 skutek. Udręczo- 
ny lokator sam dąży czemprędzej do wynajęcia 
innego mieszkania, klnąc właściciela kamienicy 
z całego serca Zdarza się jednak, że lokator 
zwraca się do policji i wówczas sprawa przy- 
biera dia właściciela nieprzyjemny obrót. 

Szymon Papko Szymon Zamoszczyk i Józef 
Szah współwłaściciele domu Nr. 8 przy ul. Sa- 
wicz ód dłuższego czasu chcieli pozbyć się le“ 
katorki Fejgi Abramowiczowej. Kombinowali 
na rozmaite sposoby. Były sprawy sądowe, byłe 
wstrzymanie wcdy i inne t. p, kawały, lecz wszy 
stko bez skutku. Pani Fejga kurczowo trzymała 
się mieszkania, Wreszcie panowie właściciele 
wpad'i na nowy pomysł. Ah 

Onegdaj Abramoawiczowa oburzona wpadła 
do komisarjatu policji. 

— To niesłychane! to szubrawcy! 
— Co się stało? 
Opowiedziała, że właściciele domu, w kiė- 

rym mieszka, chcąc jej się pozbyć zamurowałi 
przewód kominowy. 

— Zapaliłam 'w piecu, — opowiada, — pa- 
trzę, a tu dym i płomienie buchają spowrotem 
do: mieszkania.Wkrótce cały pokój napełni? się 
dymem tak gryźliwym, że musiałem wybiec ma 
ulicę. Ledwo później ugasiłam ogień. 

Wokanda sądu grodzkiego wzbogaci się w 
najbliższym czasie o jeszcze jedną sprawę. (ej 

-6 |



6 „KURJERĆ z dn. 14 października 1935 r. ` 

Pociag motorowy na linji Wilno—N.-Wilejka ‘ KRONIKA 
    

  

    

Dziś; Kaliksta PM., Ewerysta 

Jutro: Jadwigi Wd, Teresy P. 
Poniedział. 

14 
Październik 
zoo ‚ 
PRZEPOWIEDNIA POGODY WEDŁUG PIM-a 

do wieczora 14. X. 1935 r. 

Rano miejscami mglisto lub chmurno, na 

Pomorzu i w Wileńskiem drobny deszcz. W. cią- 

gu dnia dość pogodnie. 
Chłodno. : 

Słabe wiatry z pożudnio - zachodu. 

DYŻURY APTEK. 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki: 

1) Rostkowskiego — Kalwaryjska 31; 2) Wy- 

sockiego — Wielka 3; 3) Frumkina A Niemie- 

cka 25; 4) Sukc. Augustowskiego — Kijowska 2 

Ponadto dyżurują wszystkie apteki na przed- 

mieściach. 

wschód słońca—godz. 5 m. 46 

Zachód słońca—godz. 4 m. 24 

PRZYBYLI DO WILNA. 

— Do Hotelu Georges'a: Tregor Nison, rzež- 

biar z U. S.A. (Chicago); płk. Kamski Maksy- 

miljan z Grodna; Chazański Dawid z Białegosto 

bu; Tnzeciecki Juljan z Warszawy; Warzechia 

Wiktor z Warszawy; Kindler Arno z Warszawy; 

Gregory Friedich z Waszawy; Umiastowski 

Henryk z Warszawy; kpt.. Spyrtak Stanisław z 

Bydgoszczy; Renglewski Zygmunt z Warszawy; 

Zawadzki Kazimierz z Warszawy; Turbiakowa 

Zofja z Whrszawy. Rausseu Georges z War- 

Z UNIWERSYTET! 
—. Wileńska wycieczka Uniwersytetu Stefa" 

na Batorego, która wyjechała do Krakowa, ce- 

lem złożenia bołdu prochom Marszałka Piłsuds 

kiego i wzięcia udziału w kopaniu kopca na 

Samwińcu, w niedzielę o godz. 12-ej wraca pocią- 

£ Krakowa i przybędzie do Wilna 14 bm. 

9 goda, 13.30. 

NADESŁANE. 

— 2 MIASTA. Dowiadujemy się, że 16 bm. 

'wmana restauracja w naszem mieście St. Geor- 

ges'a po dokonaniu grumtownego nowoczesne- 

go remontu zostanie ponownie otwarta. Zak- 

ład ten będzie jednym z najelegantszych lokali 

restauracyjny:h naszego miasta, Bytność by- 

wa!icom tego zakładu urozmaicać będzie dos- 

konały kwartet. Dancingi. Przynać należy, że 

w mającym: się otworzyć niebawem lokalu Ge- 

arges'a wszystko jest unządzone fachowo i z 

rozmysłem zmierzającym do całkowitego za- 

Teatr | muzyka 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

-- Dziś. w poniedziałek dnia 14 bm, o @. 
8 miecz. w Teatrze na Pohulance komedja w 

3-ch akiach Kirszona „Cudowny stop” z życia 

współczesnep młodzieży rosyjskiej. Akcja ut- 

woru obfituje w sceny pełne niefrasobliwego 

humoru i toczy się na ciekawie podma'owa- 

nem tle obyczajowem. W wykonaniu udział 

bierze cały niemal zespół Teatru Miejskiego, 

statyści i chóry. 
Re Recital fortepianowy Józefa Turezyń- 

ukiego. Znakomity pianista polski — Józef 

Turczyński, wyróżniony ostatnio najwyższem 

mdznaczeniem przez rząd bułgarski za zasługi 

położone na polu szerzenia kultury muzycznej 

w tym kraju — wystąpi w dniu 15 bm. (jutro, 

we wtorek) z jedynym recitalem fortepiano- 

wym w Wilnie w sali Teatru Miejskiego na 
Pohulance. Szczegóły w afiszach. Bilety wcze- 

śniej do nabycia w kasie zamawiań „Latnia“. 
WILEŃSKI TEATR OBJAZDOWY. 

Wileński Teatr Objazdowy gra dziś 14 bm. 

mę Radoszkowiczach — doskonałą komedję Ste 

fna Kiedrzyński „ t. „Ten i tamten", 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— Widowisko propagandowe. Dziś. o godz. 

8.15 wiecz. przedstawienie z cyktu propagan- 

dowych. Ujrzymy po Taz ostatni pełną humoru 

i życia melodyjną operetkę Kalmana „Dziew- 

czę z Holandji" z udziałem Bestani, Romanow 

jej, Szozawińskiego, Tatrzańskiego, Zayendy 

i imnych. Efektowne balety z udziałem Martów 

my t Ciesielskiego urozmaicają to widowisko. 

Geny propagandowe. ь 

—. Jutro w dalszym ciągu „Nitouche“ po 

cenach propagandowych. 

— „Krėlowa i Prezydent“, Najbliższą pre- 

mjęrą Teatru Muzycznego „Lutnia“ będzie in- 

teresująca operetka O.' Straussa, posiadająca 

sceny o zabarwieniu satyrycznem i obfitująca 

w piękne melodje. Udział bienze cały zespół 

artystyczny teatru z Elmą Gistedt, Nowe de- 
koracje i kostjumy według projektów W. Ma- 
kojnika. Reżyseruje M, Tatrzański. Premjera 
w końcu bieżącego tygodnia. 

TEATR „REWJA”. 
Dziś, w moniedziałek, premjera nowego 

programu pł. „Maski szatana' Udział biorą: 
Gosia Negro, Majski, Żejmówna, Kaczorowski, 
Jaksztas oraz nowozaangażowana Janina Bohu 
sona. z 

Początek przedstawień o godz. 6.30 i 9.6). 

dowolenia nawet najbardziej wybrednych by- 
walców restauracyjnych, a oo najważniejsze, iż 

eny u Georges'a będą bardzo przystępne, 

RÓŻNE 
— POGŁOSKI © ZNIŻCE KOMORNEGO, 

W| sferach lokatorekich rozeszły się pogłoski, 
że w najbliższym czasie ma być podobno wyda- 
ne zarządzenie © ustawowem obniżeniu komor- 
nego. 

Zniżka komornego przewidziana ustawą wy 
nosić ma podług tych pogłosek 13 procent. 

— Kolo Wilnian przy T'wie Rozwoju Ziem 
Wschodnich w Warszawie organizuje wycieczkę 
z Warszawy do Wilna pod hasłem „Zaduszki w 

Wilnie" Uczestn. wycieczki wyjadą z Warsza- 
wy 31 października i 1 bistopada przyjadą do 
Wilna ż zaczną zwiedzać miasto w tym dniu. 
Następnego dnia złożą hołd Marszałkowi w koś 
ciele św. Teresy, składając kwiaty pnzed urną 
z Sercem, jpoczem w dalszym ciągu będą zwie- 
dzali zabytki ihistoryczne. 3-go listopada nastą- 
pi odjazd do Warszawy. ё 

ELL MA ie i AN SI i S OT BO 

Złóż datek na pomnik 
Marszałka w Wilnie 
Kento P. X. O. 146111 

I PAPROCKI 

Kina i Filmy 
„SING-SING“. — (Kino Pan). 

Powodzenie którem cieszy się pewien film 
jalkiegoś genre'u, pociąga za sobą z reguły na 
ladownictwa, mające na celu dalsze wyzyska 
nie „kasowego tematu. 
Sukces który odniósł doskonały film „Jestem 

zbiegiem* z genjalnym artystą Pawłem Muni 
skusiło producentów do nakręcenia drugiego 
obrazu z życia więźniów pt. „Sing — Sing". — 
Sing — Sing — to jedno « najstraszniejszych 
więzień amerykańskich. Tytuł nasuwa przypusz 
czenie, że chodzi tu o wyczenpujący reportaż 
więzienny. Jednak tak mie jest, Film niewątpli- 
wie obrazuje życie amerykańskich więźniów... 
przez mocno różowe okulary. Nie widzimy tu 
mrożących w żyłach krew scen, jakie pokaza 
no w obrazie „Jestem zbiegiem*. Również nie 

posiada ten film pięknych propagandowych tem 
dencyj pierwszego. Scenanjusz opowiada histor 
ję nanowistego, brutalnego, ale w gruncie rze 
czy dobrego więźnia. który pod opiekuńczem 
skrzydełkiem dyrektora więzienia, <czyniącego 
eksperymenty a la sędzia Lindsey, i dobrołliwe 
go jak ojciec (?!) dla więźniów — staje się 
uczciwym człowiekiem. Wypuszczony „na sło 
wo honoru" przez. dyrektora, by móc pożegnać 
umierającą przyjaciółkę, wraca dobrowolnie 
y.. pójść na krzesło elektryczne za zabójstwo 
NY: którego w rzeczywistości nie doko- 

nał. 
Reżyser Michał Kertesz z wielką zręcznością 

opisuje bardzo ciężką, szanpiącą nerwy scenę 
pędzenia ostatnich dni przez skazanych na karę 
śmierci. Z prawdziwym sadyzmem umie oddzia 
'ywać na nerwy widowni. Film wywiera ciężkie 
wrażemie, nie pozostawiając jednak zupełnie 
wpływu dodatniego w postaci zastanawiania się 
widza, opuszczającego kimo, nad. usterkami i 
miesprawiedliwościami „gprawiedliwościł' jak 
1o miało miejsce przy fitmie „Jestem zbiegiem“ 

iNad progam — ja, popis znanej orkie 
stry amerykańskiej pt. „W rosyjskiej gospo 
dzie" oraz połski film krótkometrażowy p. t. 
„Pomniki Warszawy”. A. SID. 

RADJO | 
WILNO 

VONIEDZIAŁEK, dnia 14 października 1085 r. 
6.30. Pieśń; 6.33: Pobudka do gimn.; 6.34: 

Gimnastyka; 6.50: Muzyka; 7.20: Dziennik por.; 
Muzyka; 47.50: Program dz.; 755: Informacje; 
8.00: Audycja dla szkół; 8.10—11.57: Przerwa; 
11.67: Czas; 12.00: Hejnał; 12.03: Dziennik 
połudn.; 12.15: Z wagnerowskich oper; 13.25: 
Chwilka dła kobiet; 13.30: Muzyka popularna; 
14.30—15.15: Przenwa; 15.15: Mała skrzyneczka 
— listy, dzieci; 15.25: Życie kulturalne miasta 
i prowincji; 15.30. Najprawdziwsze tanga; 16.00: 
Lekcja jęz. niemieckiego; 16.15: Recital špie- 
waczy Zośji Temnickiej; 16.40: Skecz — „Colin 
i Ska“; 17.00: Z obozu wakacyjnego dla 
dziewcząt; 17.15: Minuta poezji; 17.20: Kon- 
cert Ork. Salonowej Wiesława Wilkosza; 17.50: 
Pogadanka Brumona Winawera; 18.00: Suita 
na dwa fort. Sengjiusza Rachmaninowa; 18.50: 
Program na wtorek; 18.40: Różne kraje — 
sóżne czasy; 19.10: Kolonija Polska w Indjach; 
19.20: Chwilka L.O.P:P.; 19,25: Koncert rekla- 
mowy; 19.35: Wiad. sportowe; 19.50: Pogadanka 
aktualna; 20.00: Audycja strzelecka; 20.30: 
Kreisler gra; 20. Dziennik wieczorny; 20.55: 

Obrazki z Polski Współczesnej; 20.00: Panna 
Andzia miała wczoraj wychodne; 21.30: Wieczór 
lit. „Religijności Jana Kasprowicza”; 22.00: 
Koncert symf. w wyk, Ork. P,R.; 23.00: Kom. 
met. 23.05—28.30: Norwości taneczne. 
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Przed kifku dniami po raz pierwsty na te- 
renie Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej urucho- 
miony został pociąg motorowy, Pociąg urucho- 
miono narazie na linji Wilno—N. Wilejka. Skła 
da się on z 2 wagonów bez lokomotywy. Odcho 
ćzi do N. Wilejki przeważnie w godzinach ran- 

Na wileńskim bruku 
WYZNAWCA HAREMU. 

Bolesław Sobolewski (Kalwaryjska 134) 
jest z zawodu tylko dorożkarzem, z wyznania 
prawowiernym chrześcijaninem, lecz eo do mal 
żeństwa, te mia zapatrywania starotureckie. 

Przed trzema laty zrządzeniem losu znalazł 
się w Rzeszy. Upcdobał sobie tamtejszą miesz- 
kankę Stanisławę Herasimowiczównę którą po- 
lubił. Stanisława dała mu dwoje dzieci Gdy 
drugie dziecko przyszło na świat, Sobolewski 
zatęsknił do Wilna i do swego starego zawodn. 
Porzucił żenę z dziećmi i przybył tutaj. Od tego 
czasu nie utrzymuje kontaktu z żoną. 

Leez przyzwyczajony już do życia małżeń- 
skiego niemógł znosić kawalerskich niewygód. 
Poznał Olgę Kruszcwską i bez namysłu zapro- 
wadził ją do ołtarza, 

Niedługo jednak cieszył się drugiem małżeń 
stwem. Dowiedziała się o tem pierwsza żona z 
Rzeszy i nie wchodząc w żadne pertraktacje od 
razu skierowała skargę o bigamję do polieji. 

Onegdaj dorożkarza - bigamistę zatrzymano. 

WOLI CUDZY RACHUNEK, 

Włściciel restauracji „Itałja* miał onegdaj 
zmartwienie. Przyszedł do restauracji pe- 
wien pan w towarzystwie młodej damy, zamówił 
wystawną kołację z napojami, a gdv przyszło 
do uregulowania rachunku, oświadczył bez wszel 
ROT 

HELIOS| 
Rewelacyjna premjera 
KRÓL KOMIKÓW 

nych, zabierając młodzież uczącą się w Nowej 
Witejce. 

Pociąg motorowy jest szybszy od zwykłego, 
i z tego względu oraz jako „nowinka* wśród 
pasażerów cieszy się dužem powodzeniem. 

  

kich skrupułów, że... nie ma pieniędzy. 
Przeciwko „klijentowi”, Romanowi Ozie- 

mińskiemu z Oran sporządzono protokół. Epi- 
log kolaeji rozcgra Bię w sądzie. 

NIESZCZĘŚLIWE WYPADKI Z DZIEĆMI. 

Przy ulicy Żydowskiej 8 wypadła wczoraj 
z o©kna pierwszego piętra Janina Sienkiewieczów «© 
na. Pogotowie ratunkowe pzewiozło ją do szpi- 
tala św. Jakóba. 

ECHA STRZAŁÓW PRZY UL. ANTOKOLSKIEF 

Wezoraj z polceenia sędziego śledczego z0- 
stał zwolniony z aresztu 19-letni Emanuel Alfes 
„Antokol 58), który pod wpływem silnego uczit- 
cia zazdrości etrzelił do Aleksandry Grejeynow- 
ny. Sędzia śledczy wziął pod uwagę tę okolicz- 
ność, iż Grejcynówna została ranna lekko i ży- 
ciu jej niebezpieezeństwo nie zagraża oraz stam 
psychiczny młodzieńca. 

POD KOŁAMI. 

W. ciągu ubiegłej doby zanotowano w Wil- 
nie aż dwa nieszczęśliwe wypadki, spowodowane 
nieostrożną jazdą. 

Na ulicy Koszykowej  przejee| został 
przez taksówkę niejaki Edward Kolaszewski. 
Na ulicy Ostrobramskiej rowerzysta Seweryn 
Kowalewski najechał na 19-letnią Helenę Ryn- 
kiewiczównę. W obu wypadkach interwenjowa- 
ło pogotowie ratunkowe. 

w podwójnej roli uczniaka i „taksatora lombardu*, Jadzia Andrzejewska, k. Tom, Cwiklińska, 

Marr oraz CHÓR DA 

o. Wa Can S“ 
N A w najlepszej komedji muzycznej 

Cudowne pieśni Chóru Dana. 
Komiczny mecz piłki nożnej. 
Nienotowane powodzenie 

w Warszawie 
Nad drogram: Kolorowa atrakcja oraz najn. tygodnik. Początek seansów o g. 4, 6, 8 i 10.20 

W soboty i niedzielę od 2 ej 

CASINO] Premjera. Dziś rowy sntces! 
FRAN- 

CiSZ- 

Balkon 25 gr. 
Progr. Nr. 43 p.t. REWJA | 

„GAAL 
wo „MALA MATECZKA“ 
Nowe arcydzielo przewyžsza dotychczasowe kreacje jak „Csibi“, 
„Wiosenna Parada” i „Piotruś”. Nad progr.: Cudowny koloro- 
wy dodatek i aktualja. Pocz 4, 6,8, 10.15 Bil. honor. nieważne 

Rewja w 2 częściachi 18 obrazach. Udział całego zespołu ; Masze szlagiery : Fata Morgana — 
Bolesław Majski, Winobranie — B. Relska i balet, Gosia Megro w swoim repertuarze. M. 2 ej- 
mówna — A. Jaksztas. Tombak — Sketch — A. Kaczorowski O.. Siup.. Polska — Bohuszówna 
Kaczorkowski. Codziennie 2 przedstawienia o 6.30 i 9 w. W niedzielę i św. 3 p.: 4.15, 6,45 19.15. 

PAM | Ostatnie 2 

SIWE — SING 
Wkrótce olśni Was przepych Carskiej Rosji w przeboju 

OCZY CZARNE - reż 
Pieśni cygańskie. Rola tytułowa: Simone Simon. 

dni 

     
PJ 

В 
В -> — 

Melodje rosyjskie 
  

OGNISKO | 
SRERSENSSI 

Dziś arcydzieło nie mające sobie równych! 

KRÓLOWA KRYSTYNA 
GRETA GARBO, John Giibert i Lewis Stone 

DODATKI DŹWIĘKOWE. — Początek seansów codziennie o godz. 4-ej pp. 
  

W rolach 
głównych 

Nad program: 

Zakład Fryzjerski Nowootwarta 
Męski i pa RESTAURACJA 

Kalwaryjska 84 
J A N K I E L A | Poleca: Śniadania, obia- 

ul. Kalwaryjska 42 | dy, kolacje oraz różne 
WYKONUJE trunki na miejscu i na 

ROBOTY FACHOWO | wynos. Ceny dostępne 

SKLEP | PRACOWNIA ol fson 
OBUWI W If 

k, Gwozdowskiego Choroby skórne, wene | 
Kalwaryjska 15 ryczne i moczopłciowe 

Najnowsze fasony | Wileńska 7, tel. 10-67 
Wielki wybór 

= 
Przyjm od 9—12'5 -* | RR22R2—————— dawki, kurzajki | wągry 

  Marja 

' Laknerowa 

E 
/oBUWIE) 

TAMIE, SOLIDNE 

  

      

  

     
    

Przyjmuje od 9 — 7 wa 
1 GWARANTOWANE |||ul. J. Jasińskiego 5 — 20 

TYLKO róq Ofiarnej(obok Sądu) 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na ul. W Ra 4 
tamie gabinet kosmet,, 
usuwa zmarszczki, bre- 

Z PRACOWNI 

WINCENTEGO POPIAŁŁO 
WILNO 

je od g. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od g. 1—3 PR 
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