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PWEZUWIEANTENEŁE 

— Wielkie zwycięstwo 

Strzelcy maszerują. — Cztery ofiary nożownika 

Ogniwa zamachu marsylskiego 
Dotychczasowe ofiary terorystycznej 

organizacji Pawelicza 

Keleman vel Suk nazy- 
wa się Viada Georgijew 

Jest Bułgarem 
BIAŁOGRÓD, (Pat). Wedle wiado- 

mości z Paryża stwierdzono ostatecznie 
tożsamość zabójcy króla ME audra, 
rzekomo Piotra Kelemana. 

Nazywa się on VLADA GEORGIJEW 
i jest Bułgarem należącym do macedon- 
skiego komitetu rewolucyjnego. Przed 
4-ma laty opuścił on Bułgarję i praco- 

wał w kontakcie z ekstremistami chor- 
wackimi. 

Keieman vel Suk vel 
Georaljew bytobrzezany 

BIAŁOGRÓD. (Pat). Dzisiejsza „Politika* za 
mieszcza fotegrafję mordercy króla Ałeksandra 
oraz krótki komentarz następującej treści: Śledzt 
wo w Marsylji jeszcze nie zdołało stwierdzić 
identyczności osoby mordercy. Aresztowani w 
Amnemasse Bentsz i Novak oświadczyli po oka 
zaniu im fotografji zabójcy, że się z nim wi- 
dzieli i poznałi w Zurychu, gdzie przedstąwił im 
się jako Suk. Jak wiademo było przed ich stwier 
dzeniem, paszport wydany na nazwisko Kełe- 
mana jest fałszywy. 

Poiwicrdza się, że Keleman alias 

obrzezany. 

Kwaternik kierownikiem 
akcji mordu w Marsylji 

PARYŻ. (Pat). Dzięki informacjom otrzyma 
mym przez policję francuską w Białogrodzie u- 

dało się stwierdzić, że inicjatorem zamachu na 
króla jugosłowiańskiego i delegatem Paweli- 
cza jest niejaki EUGENJUSZ KWATERNIK, 24- 

letni student, pochodzący z Białogrodu. Rysopis 
Kwaternika zgadza się całkowicie, z rysopisem 
csoby, która była w Aix en Provenee, w Lozan 
nie i hotelu „Regina“ w Paryžu, podając się 

wszędzie za Kremera. 
Potwierdza się więe przypuszczenie, że Kre- 

mer i Kwaternik to jedna i ta sama osoba. 

Zwłoki kr. ś.p. Aleksan- 
dra przybyły do kraju 

SPLIT, (Pat). Pancernik „Dubrov- 
nik" wiozący zwłoki króla Aleksandra 
przybył dziś rano około godz. 6-ej do 

tutejszego portu. 
Około godz. 10-ej trumnę złożono w 

specjalnym pociągu żałobnym w którym 
też zajęli miejsca dostojnicy państwowi 
z księciem Arsenem Karadżordżewicz. 
O godz. 10-ej pociąg żałobny opuścił 

  

Suk był 

  

Split. udając się do Białogrodu. 

Po tragedji marsyiskiej 

  Młodociany król Piotr II w towarzystwie kró 
ki Rumuńskiej na pokładzie parowca 
go w drodze do Francji. 

  

PARYŻ. (Pat). Havas publikuje szezegóły do 
tyeżące terorystycznej organizacji, która doko 
nała zamachu na króła Ajeksandra. Założył or- 
ganizację dr. Pawelicz; były poseł z Zagrzebia, na 
leżący do chorwarckiej partji ekstremistów, zwa 
nej frankistami, od założycieła Franka. Tenże 
Frank był całkowicie oddany Habsburgom, któ- 
rzy mieliby oprzeć się na trzech państwach 
Austrji, Węgrzech i Chorwacji. 

W r. 1918 po powstaniu królest jugosło- 
wiańskiego partja straciła na znaczeniu a po 
29 r. (wprowadzenie dyktatury) Pawelicz stra- 
cił nadzieję. Wtedy przystąpiono do akcji tero- 

  

  

    

szym takim aktem było zamordowanie 
dyr. dziennika Novosti w Zagrzebiu Schlacgera. 

Po zamachu na króla Aleksandra aresztowano 
18 osób. Z tych dwuch powieszono, 16 skazano 
na długoletnie więzienie. Paweliczowi i Posti- 
szylowi udało się zbiec. Obaj rozwinęli działal 
ność naprzód we Włoszech, potem na Węgrzech. 

Członkowie bandy terorystycznej podrzucili 
w różnych ntiejscowościach Jugosławji 10 ma- 
szyn pitkielnych i zamordowali posła Neudor 
fera. Ogółem liczba ofiar wynosi 7 zabitych i 18 
«sób ciężko rannych. 

Nowi ministrowie Francji 

Jak donosiliśmy wczoraj min. s 
min. Barthou b. premjer Piotr Lawal, zaś 

      

raw zagranicznych został mianowany 
ministrem spraw wewnętrznych na miejsce ministra 

na m 5. p. 

  

Sarraut min. Marchandeau (na lewo). 

W Riszpanji następuje zakończenie walk 
2000 aresztowanych w Madrycie 

LAS HENDAYE. (Pat). Nieliczni po- 
dróżni przybyli rano do Francji z pro- 
wincyj baskijskich potwierdzają że pa- 

nuje tam całkowity spokój. 
Wedle dzienników z San Sebastjan 

ruch powstańczy w Asturji jest niemał 

całkowicie stłumiony. Jeszcze tylko kil- 
ka pomniejszych ośrodków powstań- 
czych stawia opór wojskom rządowyni. 

W Madrycie aresztowano ok. 2.000 
osób. W pobliżu Eibar w ręce wojsk rzą 

dowych wpadło 5 samochodów ciężaro- 

wych, wiozących amunicję i 5.000 na- 
bojów dynamitowych. 

IPARYŻ, (Pat). Z Madrytu donoszą. 
że aresztowano tam przywódcę socjali- 
stów deputowanego Largo Caballero. 

Uroczyste obchody 10-lecia K. 0, P. 
w Święcianach 

Główne uroczystości 10-lecia KOP-u 

na odcinku wileńskim odbyły się w 

Święcianach. W uroczystościach tych 
wziął udział p. wojewoda wileński Jas 

czółł, oraż dowódca brygady KOP „Wil- 

no* płk. Kruk-Szuster, jak również de- 
legacja KOP z Warszawy. 

4000 zł. dał K. O. P. 
w Głęhokiem na gimnzzjum 

GŁĘBOKIE, (Pat). Dnia 14 bm. w 

Głębokiem odbył się urocz obchód 

10-lecia. KOP. Po nabożeńs 

tyniach wszystkich wyznań odbyła 

defilada żołnierzy KOP przed przedsta- 

KOP. Po defiladzie miało miejsce uro- 

czyste wręczenie przez dowódcę pułku 

      

    

wicielem władz i korpusem oficerskim 
KOPP „Berezwecz“ plk. Januszewskie- 
go na ręce dyrektora gimnazjum i ins- 
pektora szkolnego sumy 4000zł. jako da 
ru korpusu, na uruchomienie w miejsco- 
wem gimnazjum i szkole powszechnej 
sal gimnastycznych imienia KOP. Po 
defiladzie odbył się współlny obiad żoł- 
nierski, a następnie raut w kasynie ofi- 

cerskim. 

Depesze 
WARSZAWA, (Pat). W związku z 

10-leciem KOP-u do głównej komendy 
tegoż korpusu napływają liczne depesze 
od poszczególnych komitetów obchodu 
10-1е różnych organizacyj z powia- 
tów odnich jak również osób pry- 

watnych. 
   

'jėst ur: 

  

Uroczystošč uczestni- 
ków I-g0 korpusu W. P. 

w Białymstoku 
BIAŁYSTOK. (Pat). W niedzielę od- 

było się tu uroczyste poświęcenie sztan- 
Garu związku uczestników pierwszego 
korpusu wojsk polskich na wschodzie. 

W uroczystości wzięli udział wice- 
minister spraw wojsk. gen .Konarzew- 
ski, gen. Żeligowski, wicewojewoda Mi- 
chałowski, dyrektor PKP w Wilnie inż. 
Falkowski i in. 

Po nabożeństwie w kościele farnym 
wieewojewoda Michałowski przyjął de- 
filadę a wieczorem odbyła się akade- 

m ja. 

Język polski w szkołach 
amerykańskich 

NOWY YORK. (Pat,. Na terenie Stan. Zjedn. 
przeważnie w stanach zachodnich język polski 

złowym przedmiotem wykładowym w 
19 szkołach publ. ych. Na czele stoi miasto 
Milwaukee, gdzie h szkół jest 8. Jest to wy- 
nikiem energicznej akcji kolonji polskiej w Mił 
waukee. Sprawa wykładów polskich w stanach 
wśchodnich jest bardzo zaniedbana. 

— оОо— 

WIADOMOŚCI z KOWNA 
REWIZJA PASZPORTÓW W. OKRĘGU 

: KŁAJPEDZKIM. 

Jak podaje  „Ostseebeobachter”*, w kraju 
Kłajpedzkim została powołana specjalna komis 
ja, która dokona sprawdzenia paszportów wśród 

ści kraju. 
enie to zostało wydane naskutek te- 

ak się okazało „wiele zamieszkałych w 
kraju Kłajpedzkim osób posiada nieprawnie ©- 

został 

  

    
  

    
   

   

  

   
   
     

   

  

trzymane pasz y. Prezesem komisji 
mianowany na lnik policji Rimdżus. Osoby, 
które posiadają paszporty otrzymane niepraw- 
nie, utracą obywatelstwo litewskie. 

KIEROWNIK WYDZ. PRASOWEGO GUBERNA 

TORA KŁAJPEDY WYJECHAŁ DO POLSKI. 

„onegdaj wyjechał do Warsza- 
z wego urzędu Gu- 

bernatora jpedzkiego dr. Gerutis. Ma 
on %wiedzić rownież Katowice, Lwów, Poznań 
i Gdynię. Zabawi on w Polsce około 2 tygodni. 

Jak podają, wizyta ma charakter prywatny, 

Jak podają 

     

    

CZYNNY BILANS LITEWSKIEGO HANDLU 
ZAGRAN. ZA OKRES 9 MIES. R. B. 

Według wiadomości Centralnego Biura Sta- 
tystycznego, wwóż w miesiącu ub. wyraził się 
sumą 11.097,1 tys. It. (w r. ub. — 14.202,7) wy+ 

anowił 10.933,7 (w r: ub. — 15.661,5). 
ągu pierwszych 3 kwartałów r. b. wy- 

miósł wywóz 107.591,4 (w r. ub. 118.119,2) tys. It.. 
wwóz zaś — 103.832,9 (w r. ub. 110.065,8) tys. 
At. W ten sposób w ciągu 9 miesięcy wywóz prze 
kroczył wwóz o 8.766,5 (w r. ub. 3,4) tys. It. 

  

  

      
    

   

OTWARCIE GMACHU IZBY WYCHOWANIA 
FIZYCZNEGO. 

Wczoraj o godz. 11 rano odbyło się uro- 
czyste otwarcie gmachu Izby Wychowania Fizy 
cznego (Pałac Sportu). Jednocześnie zostały ot- 
warte wyższe kursy wychowania fizycznego. , 

Na uroczystość otwracia przybyli Prezydent 
Panstwa A. Smetona, „Premjer Tubelis oraz inni 

min 

7 wielkiem przemówieniem wystąpił Prezy 
dent Państwa, który podkreślił znaczenie wycho 
wania fizycznego dla młodzi ży: 

—--080—— 

SS radjostacja 
KRÓLEWIEC. (Pat). Radjo królewieekie @- 

głosiło słuchaczom, że w ostatnim czasie jakaś 
niewiadoma stacja włączała się podczas au- 
dycyj. Speaker tej nieznanej stacji radjowej, któ 
ra pracuje na fali królewieekiej, zwracające się 
do ludności Kłajpedy, zapowiedział, że ogłosi 
nazwiska tych Niemeów, którzy stoją na usłu- 
gach Litwy, poczem wymienił nazwiska 126 
Niemców kłajpedzkich. 

> * ° ° ° 
Teatr litewski w Klajpedzie 

KRÓLEWIEC. (Pat). Dnia 7 grudnia br. zo- 
stanie otwarty w Kłajpedzie pierwszy teatr Ц- 
tewski. 

     

      

  

 



  

Trzygodzinna koniiskata 
„Kurjera Wileńskiego" 

Przebieg i konkiuzje 
'Większość prenumeratorów i czytel- 

ników naszego pisma otrzymała wczo- 
rajszy numer „Kurjera Wileńskiego" ze 
znacznem opóźnieniem, oraz ze sporą 
czarną plamą na drugiej stronie bezpo- 
średnio pod napisem „telefonem od wła 
snego korespondenta”. Za te obie przy- 
kre niespodzianki czytelnicy mogli wczo 
raj nie szczędzić nam wyrzułów, a w 0- 
sobie naszego korespondenta warszaw- 
skiego dopatrzeć się ukrytego wywro- 
tawca, który do organu Bezp. Bloku 
przemyca antypaństwowe wiadomości. 

Winniśmy zatem dać czytelnikom 
wyjaśnienie tego przykrego i dla nas 
incydentu. którego na swoje redakcyjne 

    

sumienie nawet w drobnym ułamku tym 
razem przyjąć nie możemy Każdemu bo 
wiem mogą się przydarzyć omyłki lub 

niedopatrzenia, tembardziej redakcji, 
gdzie w informacyjnej części pracy de- 
cyzje muszą zapadać natychmiast. W 
danym jednak wypadku, zamieszczając 
informację, która uległa następnie kil- 
kogodzinnej konfiskacie, byliśmy pew- 
ni, iż gaffy nie popełniamy i nie omyli- 
liśmy się w rezultacie. 

Czarna plama na 2-ej stronie wczoraj 
szego numeru pokrywała następujący ty- 
tuł i dosłowny tekst wiadomości, otrzy- 
rianej w sobotę wieczorem od nasze- 
go warszawskiego korespondenta: 

      

Sprawa szpiegowska 
Urzędnik D-tu Lotnictwa oskarżony o kontakt 

szpiegowski z ambasadą sowiecką 
12 i 13 b. m. w warszawskim okręgo- 

wym sądzie wojskowym, urzędującym 
jako doraźny, odbywała się rozprawa 
przeciw Stanisławowi - Ignacemu Rodo- 
wiezowi, urzędnikowi departamentu lot- 

mietwa w Min. Spr. Wojsk. Rozprawa od 
bywała się w warszawskiem wojskowem 
więzieniu śledczem. Rodowicz oskarżony 

Wiadomość pochodziła od półurzędo 
wej agencji „Iskra a jej brzmienie 
wskazywało wyraźnie, iż przeszła przez 

*" cenzurę politycznych instancyj rządo- 
wych w Warszawie. Niemniej Starostwo 
Grodzkie nakazało konfiskatę i zgodziło 
się zwolnić nakład pisma dopiero po za- 
mazaniu farbą drukarską powyższej in- 
formacji. Decyzja ta zapadła — jak nas 
poinformowano — wskulek instrukcji 
odpowiednich (?) czynników  warsza- 
wskich. Na skutek naszych remonstra- 
cyj zdecydowało się Starostwo Grodzkie 
uzyskać potwierdzenie pierwotnego po- 
Jecenia w wyższych instancjach warsza- 
wskich. Niedługo potem, po 10-ej rano 
otrzymaliśmy zawiadomienie, że konfi- 
skata została zdjęta. Niestety, czarnej 

plamy z drugiej kolumny pisma zdjąć 

już nie mogliśmy. 
Trzeba dodać, że w ciągu tych kilku 

godzin wszystkie pisma warszawskie. 
uadchodzące rano i zawierające dosłow- 
nie tę samą wiadomość (m. in. „Kurjer 
Poranny“, „Gazeta Polska*) były swo- 
bodnie sprzedawane w kioskach i do- 
tarczane prenumeratorom. 

Taki był przebieg tej dzisiejszej „kon 

fiskatyś. Rozumiemy, że mogą istnieć 

takie powody do konf 1, których na- 
wet przewidzieć nie możemy. Ale ceł ka- 
żdej konfiskaty jest dla każdego jasny. 
Nie omylimy się chyba twierdząc, że ce- 
łem tym jest wyjście z obiegu publicz- 
mego pewnej wiadomości gdziekolwiek 
się ona na danym terenie w prasie po- 

            

   

  

  

hył o utrzymywanie kontaktu szpiegow- 
skiego z Włodzimierzem Pietrowym, u- 
rzędnikiem ambasady sowieckiej w War 
szawie oraz z żoną Pietrowa. 

Ze względów na konieczność zbada- 
nia dalszych okoliczności sąd postano- 
wił przekazać sprawę Rodowicza do roz- 
poznania w trybie zwykłym. 

    

jawi. Cóż to za cel natomiast może mieć 
kontiskala wiadomości w lokalnej pra- 
sie, skoro zezwala się jednocześnie roz- 
powszechniać tę samą wiadomość przez 
nadchodzącą tu prasę zamiejscową? 

Ale mniejsza o to. Rozważanie kwestji 
celowości pewnych zarządzeń administra 
cyjnych nie jest w tej chwili naszym za 
miarem. Idzie nam 0 co innego. 

    

Nasze wydawnictwo poniosło wczoraj 
bezpodstawnie moralną i materjalną szko 
dę wskutek niesprawności i nieskoordyno 
wania działań pewnych „organów wyko- 
nawczych administracji państwowej. 

Rzecz jest może drobna, ale charaktery- 
styczna. Ale i tu nie © naszą wyłącznie 
szkodę nam chodzi. 

W długim łańcuchu organów wyko- 
nawczych ujawniło się przy tej okazji pa 
rę ogniw wadliwych. Gdzieś, w pewnem 
miejscu tego łańcucha okazał się brak do 
statecznego politycznego rozgarnięcia, lub 
poprostu potrzebnej -dozy inteligencji. 
aby móc właściwie ocenić informację, 
której źródło (agencji „Iskra') oraz re- 
dakcjawyłącza zgóry wszelką niezgod- 
ność z zamierzeniami rządu lub intere- 
sem Państwa. | 

Jeden zepsuty trybik w maszynie mo 
że ją unieruchomić. Parę źle niedobra- 

nych ogniw czyni cały łańcuch słabym. 
Dlatego też — naszem zdaniem — wczo 
rajszy incydent nie jest tak błahy, aby 
nie mógł zająć pięciu minut czasu na- 
czelnych władz administracyjnych. 

     

Polska--Czechosłowacja 11:5 
WIARSZAWA. (Pat). W cyklu rozgrywek o 

puhar Europy środkowej w boksie Polska po- 
konała dzisiaj Czechosłowację w stosunku 11:5 

% wysunęła się na pierwsze w wałee o ten pu- 

har. Na drugiem miejscu są Węgry, a na trze- 
ciem faworyt turnieju Niemey. 

Mecz rozpoczął się punktualnie o godz. 12 

w cyrku warszawskim. 

W. wadze muszej Rothole pokonał na punkty 
Fialę (Czechosłowacja). : 

W wadze kogucieį Sasinek (Cz.) zremisował 
u Moczką IL 

W wadze piórkowej Kajnar 
punkty Siebera (Czech.). 

W wadze lekkiej Sipiński zremisował z Hun 
delą. Wynik krzywdzi Polaka. 

W wadze półśredniej najlepszy w drużynie 
Czech Hrubesz pokonał na punkty Taborka. 

W wadze średniej Chmielewski znokautował 
w 3 rundzie Pospiszyla (Cz.). Była to najpiek- 
niejsza wałka w tym meczu. 

W wadze półciężkiej Karpiński zremisował 
z Durdiszem. 

'W wadze ciężkiej Krenz znokautował Eggera 
(Cz.) w drugiej rundzie. 

zwyciężył na 

Polska zremisowała z Rumunją 3:3 
LWÓW. (Pat). Na boisku Czarnych we Lwo 

wwie wobee 6.000 widzów rozegrano międzypań- 
stwoewy mecz piłkarski Polska — Rumunja, za- 
kończony wynikiem nierozstrzygniętym 3:3 (1:1). 
Rezultat meczu odpowiadał mniej więcej prze- 
viegowi gry, trzeba jednakże podkreślić, że Po 
Часу zdobyli zaledwie jedną bramkę z pełnej 
akeji, a pozostałe dwie z rzutów karnych. Przed 
meczem zarządzono jednominutowe milczenie 
z powodu tragicznego zgonu króła Ałeksandra. 
Z połskiej strony bramki zdobyli Martyna dwie 

i Urban jedną, a dla Rumunów Dobai dwie (w 
tem jedną 4 min. przed zakończeniem gry) i 
Valkov jedną. W ostatnich 30 minutach gra by- 

ła ostra, Wilimowski i Ciszewski musieli ze 
z boiska a zastąpili ich Król i Zimmer. Zawo 
prowadził Jugosłowianin Fabrys, krzywdzący 
swojemi orzeczeniami obie strony. 

Sowiety pokonali reprezentację 
robotniczą Czechosłowacji 17:0 

PARYŻ. Dziś odbył się pierwszy mecz piłkar 
ski między przedstawicielami piłkarstwa sowiee 
kiego a reprezentacją proletarjackiego wyszko 
lenia fizycznego w Czechosłowacji. Mecz zakoń 
czył się wynikiem 17:0 (7:0) na korzyść Mosk- 
wy. 

„KURJER* z dn. 15 października 1934 r. 

  

   

  

PRECZ Z DETEKTOREM! 

  

Dwulampowy odbiornik „ELEKTRIT” 
do sieci z głośnikiem, daje 

ponad 15 stacyj i kosztuje tylko Zł. 150.- 
Do nabycia: 

w Fimie Michał Girda 
Zamkowa 20, tel. 16-28 

jw fimę Elektrit: 
Wileńska 24, tel. 10-38 

"22 

Wielkie zwycięstwo w Rydze 
Polska Łotwa 6:2 
(Korespondencja własna) 

W sypialnych wagonach obudzili się 
piłkarze reprezentacji Poiskiej, wyzna- 
czonej na mecz międzypaństwowy z Ło- 
twą, by w ciągu 25 minut zjeść w Wilnie 
śniadanie i jechać dalej. 

Przedstawiam się graczom. Padają 
znane nazwiska. Zaczynam żyć werwą 
piłkarską. Humory są rzeczywiście świe 

tne. Gracze są wypoczęci — to obóz tre- 

ningowy tak zdziałał, że nikt nie chce 

myśleć o swych kłopotach codziennego 

życia. 
Нитогу за pierwszorzędne. Kezmo- 

wy prowadzone są oczywiście na tematy 

piłkarskie. 
Na poczekaniu zawiązano klub brid- 

gistów którzy zamknęli się skrycie w 

przedziale by nikt im nie przeszkadzał. 

Dopiero w Turmontach wysypało się 

braetwo znów na peron. 
Zmieniamy złote na łaty. Przesuwa- 

my o godzinę wprzód zegarki. 

Mój Boże, jak to człowiek prędko 

starzeje, ale pocieszają niektórzy, iż za 

kilka dni przy powrocie staniemy się © 

godzinę młodsi. 

Po przesiadce z pociągu polskiego w 

łotewski w obozie piłkarskim rozbitym 

w specjalnie zarezerwowanych przedzia 

łach zaczęło zanosić się na jakąś poważ- 

ną uroczystość. 
W powietrzu czuć było, że będzie 

coś niezwykłego. Sam płk. Żołędziowski 

na współkę z mjr. Łotem czynili przygo 

towania. Ma się za chwilę odbyć chrzest 

czterech debiutantów, jadących pierw- 

Szy raz w barwach Polski. 
Nie mogłem w żaden sposób doszu- 

kać się czwartego. 
"Trzech miałem, to: Haliszka, Przeź- 

dziecki i Łysakowski. Reszta, to prze- 

cież starzy wyjadacze. 

Widocznie. pech powinien byt mnie 

w tej chwili prześladować, bo zapyta- 

łem niezbyt dyskretnie, czy nie zaszła 
jakaś omyłka. NE 

Jakież było moje zdziwienie, jak w 

sposób znacząco grzeczny 

1unie właśnie do „ołtarza* ceremonji. 

Broniłem się jak mogłem. Tłumaczy- 

łem, że ja mogę być „Cyceronem*, że 

nieraz już jeździłem, ale widocznie chłop 

cy chcieli zrobić sobie trochę przyjem- 

ności. 
Mój Boże, 

sportu. 
Cóż, ochrzcili biednego przedstawi- 

ciela prasy. Chrzest odbył się według 

„przepisów, a gdy miałem dość i krzyk 

nałem, iż zemszczę się na nich, mili 

ebłopey puścili z opresji złapaną ofiarę. 
Humory stały się jeszcze lepsze. Dru- 

żyna jest prawie pewna sukcesu. Repre- 
zentacja „ryska* uważa siebie za lepszą 

cd „Iwowskiej“. 
Jeżeli chodzi o sąd subjektywny, to 

atak jest tutaj rzeczywiście lepszy, bo: 
Wypijewski, Łysakowski, Peterek, Pa- 
zurek i Włodarz, to rzeczywiście dobry 

skład. Brak może na skrzydle Urbana, 

Na dworcu w Rydze powitali nas 
przedstawiciele poselstwa polskiego pp. 
Kościałkowski i Łęski, zarząd piłki no- 
żnej Łotwy na czele z prezesem Brui- 

kem, oraz grono dziennikarzy. 
Zamieszkaliśmy w najlepszym hote- 

lu „Rzymskim*. 
Po kolacji piłkarze odbyli spacer, a 

po dobrze przespanej nocy wstaliśmy ra- 
no, by spożyć Śniadanie, przespacere- 

wać się na apetyt, zjeść obiad i zaczać 
szykować się do meczu, który wyznaczo 
ny został na godz. 15-tą (według nasze- 
go czasu o 14-ej). 

O meczu cała prasa w Rydze pisze 

czego się nie robi dła 

zaproszono , 

agromne artykuły. Mury miasta są okle- 
jone afiszami. 

Łotwa występuje w składzie: Laz- 
dins, Landbergs, Slariscens, Pawłows, 
łerzins, Lidmanis, Jemks, i 
Petersons, Vitols i Borduszko. 

Przypominamy, że jest to identyczny 
prawie skład, który w swoim czasie prze 
grał z Wilnem w Rydze 1:2. 

Skład ostateczny Polski: Domański, 
Karasiak, Sałecki, Szaller, Szezepaniak. 
Hialiszka, Wypijewski, Łysakowski, Pe 
terek, Pazurek i Włodarz. 

Po lekkiem śniadaniu, wyruszyliśmiy 
na spacer, malownicze brzegi Dźwiny 
rozpraszają nasze myśli, staramy się na 
chwilę zapomnieć o spotkaniu, które nas 
czeka. 

Parę godzin spędzonych na powie- 
trzu doskonale nam robi i mamy cał- 

kiem inne apetyty przy obiedzie. 

Godzina 15 zbliża się jednak szybko, 
opuszczamy nasze apartamenta i znaj- 
dujemy się niebawem na boisku, które 
reprezentuje się dobrze, trybuna zaczy- 

na się powoli zapełniać. 
Na honorowem miejscu zasiadają 

pełnomocny min. w Rydze p. Beczko- 

wiez, sekretarz Łęcki i wielu innych. 
Kolonja polska przybyła bardzo licz- 

nie i z niecierpliwością oczekiwała roz- 
poczęcia zawodów. 

Nareszcie wybiegamy. Rozpoczyna 
się ceremonjał powitalny. Kwiaty, foto- 
gratje, przemówienia i t. d. 

Ostre tempo i żywa gra zapowiada 

ciekawe momenta... Mijają minuty... Pił 

ka raz się znajduje pod bramką Domań 
skiego, to znów wędruje aż pod prze- 
ciwiegłą... ma ją Pazurek... strzela... ok- 
laski... gratulacje... łopocze się siatka 

bramki łotewskiej. 3 
Polska prowadzi 1 : 0.» 
Piątka naszego ataku niezmordowa- 

nie pcha do przodu starając się powięk- 
szyć wynik, eo udaje im się znakomicie, 
padają kolejno dwie dalsze bramki, 

  

„strzelcami szczęśliwymi są Włodarz i 

Łysakowski. 
Przy stanie 3 :0.coŚ u nas się psuje 

pozwalamy strzelić aż dwie bramki, 
Korduszko przerywa się i bardzo celnym 
strzałem umieszcza piłkę w twierdzy 
Domańskiego, nie przeszło 4 minut jak 
Jeniks znów ładuje piłkę. Wynik po- 
garsza się, jest 3 : 2. 

Przytomny Peterek łowi piłkę i go- 
ni z nią przez boisko i strzela w lewy 
róg, za parę minut gwizdek oznajmia, 
że pierwsza połowa zakończyła się |. 

Stan meczu dla Polski 4: 2 
Przerwa mija, bardzo szybko — cy- 

trynka — parę zamienionych zdań i 

znów do pracy 
Goście starają się wyrównać, ale i 

my pamiętamy, że na nas „eała Europa 
patrzyć. Doskonale grający  Włodarz 
pracuje jak może, ma chłop szczęście, 
dostaje ładną piłkę z której zdobywamy 
znów goała. Jeszcze do przerwy parę do 
brych minut, znów strzeła Włodarz i 
znów piłka siedzi w bramce Landbergsa. 

6 : 2 to ładny wynik; jesteśmy bardzo 
zadowoleni, a zadowolenie nasze pote- 
guje się mocniej, gdyśmy dowiedzieli się 
że druga „rep* zremisowała we Lwowie 
z Rumunją 3 : 3. 

*Po meczu bawimy się, jesteśmy gość- 
mi gospodarzy i wieczorem wyruszamy 

do domów, do Wilna przyjedziemy rane. 
I 

3. 

Revera — Czarni 2:1 

LWÓW. (Pat). W Stanisławowie w meczu o 
jście do ligi Iwowscy Czarni ponieśli sensa- 

cyjną klęskę. Pobiła ich Revera 1:2 (1:2). 

   



  
  

  

Tak się jakoś ułożyło, że u nas w 
Folsce prawdziwi narodowcy kryją się 
poa mianem pisuaczyków a c1,co nie 
inają nic wspólnego Ł narodową заеа, 

ani w sensie wyznawanych 1del ani tez 

zasług położonych wokół pracy naro- 
Gowej, noszą szumnie, ba punczucznie 

nazwę stronnictwa narodowego Os 

iaków, patrjotów. Dlaczego, gwoli Jas- 
ności, prawaziwości i słuszności nie Och- 

rzeczą się —  stronnictwem właścicieli 

nieruchomości miejskich, kupców i rze- 
mieślników do walki z żydostwem, jako 
przemożnym swym konkurentem — by- 
ioby to tak całkiem naturalne. Nikogoby 
nie uderzyło, ani zadziwiło, że polski 

sklepikarz we własnym interesie w pier- 
wszej linji, walczy z groźnym swym kon 
kurentem na rynku handlowym 1 w tym 

celu zrzesza się w stronnictwo. Ale po- 

ce uogėlniač, rozpylač i rozdmuchiwac. 
Z kupca Bogu ducha winnego, czynić 
patrjotę, narodowca, podczas gdy on 

sam życzył sobie skromnie autonomji 
pod berłem carskiem i rynków zbytu w 
giąb obszarów rosyjskich. Może to i na- 
rodowiec ale sui generis. 

Ich znów synkowie czynią na Uni- 
wersytecie wielki rumor i niczem pawie 
pióra noszą swoją polskość. Mniejsza z 
tem, że ich nazwiska są jakby niemiec- 

kie lub rosyjskie, a fizjognomja czasem 
inną rasą trąci, ale są to Polacy niewąt- 

pliwie. 

Niekiedy ma io swój wyraz komiz- 
mu gdy taki synek zawiadowcy ustron- 
nej gdzieś stacyjki kolejowej, więcej Ro- 

sjanm jak Białorusin nałozywszy fan- 
lazyjnie korporantkę szatuje obficie wy- 
razami „za dawnych czasów”, „po staro- 
polsku”, „moi przodkowie”. No i udaje 

mu się czasem. Przysłowie jednak mó- 
wi: „poznać pana po cholewach* a pra- 
wdziwego narodowca od farbowanego, 
lem że jest mniej gorliwy. 

I dziś przynęta już wisi na młody na- 

rybek. Każdy Polak wstępuje do Mło- 

dzieży Wszechpolskiej. Druga przesłan- 

   

    

  

    

    
  

“ka mogłaby brzmieć. „Nie Polak należy 

do in. organizacji”, stąd wniosek, tylko 

Polacy są w Narodowej dem. gdzie in- 
dziej już się tego nie spotyka. *I znów 

żonglowanie wyrazem Polak, narod. z 
monopolem na polskość. Nie byliby to 
kupcy reklamą 1 centrreklamą na każ- 
dym kroku. I tak zwabiony na przynętę 
polskości — młody adept wiedzy i spraw 
politycznych o mglistym zarysie, pojęć 

w tej dziedzinie, pada ofiarą własnej 
zresztą impulsywnej natury. Tam w ог- 
bicie „polskości* poddany pod pręgierz 
wpływów  schorzałych, niedokwiiłych 

megalomanów zatruwa się jadem niena- 

wiści do wszystkiego co piłsudczyzny 
nazwę nosi, pomnaża grono dwulicz- 

nych malkontentów, wegetuje wśród 

przeżartych irrealizmem zrębów antyse- 

mityzmu, wzdychając w głębi duszy, jak 
romantyk do księżyca, do władzy. A 

tymczasem im dalej rok 1926 tem wła- 
dza dla Narodowej Demokracji staje się 
mniej uchwytna, stopniowo zatraca kon- 

tury realnych kształtów a przybiera po- 

stać coraz więcej mary, unoszącej: się 

gdzieś w zaczarowane koło marzeń i 
snów. A nurt życia politycznego Polski 

w brzegu swym żłobiąc swe własne ko- 
ryto, znosi potężne tamy obcego imper- 
Jalizmu, miażdży internacjonalizm i falą 

swą zalewa resztki kołtuństwa, małodu- 

szności j sobkostwa. 
W związku z tem maleje zasięg wpły 

wów Narodowej Demokracji. Stopniowo 

a widocznie kruszą się punkty oparcia 

jej konjunkturalnej polityki, a coraz 
więcej uwidacznia się pod maską róż- 

nych efemerycznych haseł właściwe i na 

    

turalne oblicze — beztreściwej z wszel- 
kich idei ogołoconej personalnej walki o 

Władzę. 
Aktualnem pozostaje jeszcze pyta- 

tie w ramach lokalnych stosunków: na 
czem jeździć będą wszelkiego rodzaju 

Sekcje, Ruchy i O N-Ry i inne odgałęzie- 
nią mało zresztą rozłożystego drzewa 

Narodowej Demokracji gdy im pegaz 
żydowski służyć przestanie? Emsi. 

  

„KURJER* z dn. 15 października 1934 r. 

Z Frontu LEGJONU MŁODYCH 
ZA”KOMITET REDAKCYJNY: EUGENJUSZ KIETURAKIS 

AKTUALJ AtOdgłosy naszych artykułów 
w sprawie „podwójnych posad* 

j kolumnie z dnia 3 IX. i 1X. br. 

  

    IKieturakisa 

  

iliśmy dwa artykuły leg. 

  

. „Jedna z niesprawiedliwości społecznych** 

i „Pr 

dwójnym posadom'*, to zn. skupianiu kilku płat 

ca dla ludzi pracy*, poświęcone t. z 

  

- „po 

nych stanowisk w jednej rodzinie. 

W. odpowiedzi na te artykuły otrzymaliśmy 

szereg listów od pracowników umysłowych (bez 

rwobotnych i pracujących) z dołączeniem wyka- 

zu osób, korzystających z dobrodziejstw „pod- 

wójnych posad*. Jeden z tych listów drukuje- 

my obok. 

Składając podziękowanie tym naszym czyteł- 

nikom, któ 

korz, 

  

y odezwali się na nasze artykuły. 

  

famy jednocześnie z okazji, by poczynić 

pewne zastrzeżenia: chodzi o „podwójne posa- 

dy“ 

ši 

w rodzinach nauczycielskich (mamy na my 

wy 

  

znie naucz, 

  

elstwo szkół powszech- 

nych, szczególnie na wsij. Otóż nie możemy się 

zgodzi       
z tymi naszymi korespondentami, którzy 

   na przesyłanych nam listach intruzów obojga 
płci zamieszczają czasem na 

  

ycielki, żony nau    
czycieli. Jesteśmy zdania, 
в 

że nauczycielstwo 

kół powszechnych jest zbyt nisko opłacane, że 

praćuje w nader pr: *h okolicznościach ma- 

terjalnych, że szerząc kulturę samo jest zmuszo 

    

ne przebywać w warunkach częstokroć bardzo 

dalekich od najprymitywniejszej kultury, że z 
drugiej 

  

Ś stron 

  

y daje ze siebie maksimum wy- 

siłku w spełniania swego szczytnego zadania, 

że częstokroć daje ponad to, czegoby zwykły 
obowiązek obywatelski wymagał; to też nie uwa 

  

żamy, by z punktu widzenia sprawiedliwości spo 
1ej praca zawodowa nauczycielki, żony nau 

  

    
iela, była czemś niewłaściwem.   

Zresztą... bywają wyjątki, Do takich można 
vė wypadek, gdy „nauczycielskie* małżeń 

stwo, prowadzące wiejską szkółke na Wileńsz- 
'zyźnie, kupuje sobie willę w Krakowie. Ale to 

adko zdarza. 

    

   się r 

Nauczycielka, żona zawiadowcy stacji kole- 
jowej lub nauczycielka, żona wójta a pr: 

    

właściciela kilku nieruchomości — to częściej 
bywa. 

Cóż zresztą robić, kiedy 
rabia czasem tak mało, 

musi pracować, by ja 

mąż — niedołęga za- 

    

e biedna żona sama 

  

koś związać koniec z koń- 
cem domowego budżetu, jak to n. p. dzieje się 
podobno w magistracie jednego z większych 
miast polskich, gdzie pewna pani „ciężko” 
pracuje, by zarobić te matne 700 zł., bo wszak 
mąż zarabia w tymże magistracie zaledwie... 
550 zł. I kiedy tu przy takich poborach można 
będzie nareszcie kupić limuzynę?     

EE E. K. 

W imię dobra licznej rzeszy bezrobotnej inte 
ligencji zaliczając w tę liczbę i siebie, — up- 

  

nie proszę o zamieszczenie na łamach swego 
poczytnego organiu poniższych paru uwag i spo- 
strzeżeń, dotyczących ulženia doli legjonu bez- 

robotnych. 

Racz pprzyjąć Szanowny Panie Redaktorze 

zy wysokiego szacunku i poważania z ja- 

kim pozostaję TEB: 

wy: 

  

  

Emeryt nie straci chleba. — 
Mężatce da utrzymanie mąż 
Nie możemy pogodzić się z tem, by 

w Polsce, której przecież daleko jeszcze 
do nadprodukcji intelignecji, pracowni- 
cy umysłowi pozostawali latami bez pra 
cy i byli pasozytami społeczeństwa. A je- 
arak tak jest niestety... a jest to dlatego 
że lwią część stanowisk, tak w instytu- 
cjach panstwowych, samorządowych, 
Jak i prywatnych, zajmują mężatki i e- 

meryci. 
Może tedy Legjon Młodych, szczerze 

zajmie się losem nieszczęśliwych bezro- 
botnych pracowników umysłowych, 
szczególniej dzisiaj w przededniu zimy 
i przyjdzie z pomocą, lecz nie jałmużną 
bezrobotnej inteligencji, czyniąc energi- 
czny nacisk by z instytucyj państwo- 
wych, samorządowych, oraz prywalnych 
niezwłocznie zwolniono emerytów i mę- 

żatki by w ten sposób utworzyć miejsce 
dla bezrobotnej rzeszy, wśród której w 
zastraszający sposób szerzy się głód i 
choroba. Emeryt nie straci chleba, bo 
pobiera emeryturę, która mu w zupełnio- 
ści wysłaręzy, mężatee da utrzymanie 

mąż, a zwolniona z pracy córka znaj- 
dzie opiekę i utrzymanie u rodziców. 

W takiem rozwiązaniu sprawy widzi- 
my zminejszenie ilości bezrobotnych 
pracowników umysłowych, w gronie któ 
rych znajdują się inwalidzi, oficerowie i 
podoficerowie rezerwy, długoletni uczęst 
nicy walk o niepodległość, którzy nie za- 

wahali się stawić swego życia na polu 
walki w obronie Ojczyzny i którzy dziś... 
są bez kawałka chleba!... 

Usuńmy protekcję i protegowanych, 
niech zastąpią ich miejsca pracownicy 
rutynowani, mężowie żon, które przez 
chciwość innych zmuszone są ciężką nie 
dolę znosić, cierpieć głód i nędzę wraz 
z dziećmi i bezrobotnym mężenr. 

Są uprzywilejowani, stojący na sta- 
nowiskach odpowiedzialnych a sprytnie 

korzystających z niejednej kasy, skar- 
bowej i społecznej. Mam tutaj na myśli 
właścicieli dóbr ziemskich, emerytowa- 
nych lekarzy powiataowych, żony któ- 
rych są nauczycielkami, emerytowanych 
majorów, zajmujących stanowiska kie- 
rownicze w instytucjach państwowych, 
ciągnących potrójne zyski. 

Wyrażam swe uznanie Panu Szefowi 
Prasy Legjonu Młodych za poruszenie 
tej nader interesującej nas wszystkich 
sprawy i mam nadzieję, że nie przejdzie 
ona bez echa wśród społeczeństwa. 

  

  

  

  

J. P. 

  

Nieznanego czytelnika, który nadesłał do na 

szej redakcji list, podpisany słowami „Wyrzu- 
tek społeczeństwa”, prosimy o pozwolenie opu- 
blikowania otrzymanego listu. Pozwolenie prosi- 
my podpisać właściwem nazwiskiem autora oraz 
podać adres. Na życzenie możemy nazw. 
ujawniać. 

  

   

KRONIKA LEGJONU MŁODYCH 
Komenda Obwodu Wilno — Miasto L. M. 

przystąpiła do zorganizowania elementarnego 
kursu języków obcych. Prócz języ francuskie 

go i niemieckiego (o czem już pi y) bę: 
dzie wykładany język angielski j 
muje Komenda Obwodu (Królews 

    

     

    

Komenda Obwodu Wilno — Miasto prz 
muje zapisy na VIII ogólny kurs kandydacki 
oraz na II kurs kandydacki rzemieślniczy. 

  

OBWÓD Nr. 1 INSTYTUTU NAUK 

HANDLOWO - GOSPODARCZYCH. 

Po przerwie wakacyjnej nastąpił okres wy- 
tężonej pracy, idący w kierunku wychowania 

nowych latarników idei młodolegjonowej. 

Rok akademicki, będący jednocześnie rokiem 

pracy, zapoczątkował się kursem kandydackim, 
grupującym około 25 osób. Dotychczas wygło- 

no na nim sześć ciekawych referatów, które 

ainteresowały szersze grono osób, przysparza- 
Legjonowi mowych kandydatów. 

        

    

  

       

Prelegentami na kursie są obok Komendan- 
ta leg. A. Hoffmana instruktorzy w osobach leg. 
leg.: J. Duchnowskiego, H. Karasia i Wł. Mac- 
kiewi 

  

a. 

Pozatem Obwód Nr. 1 przejawiał w omawia 

nym okresie wytężoną pracę na terenie społecz 
nym, wyrażającą się w kwestach publicznych na 
na rzecz powodzian, straży pożarnych, i Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża. 

W najbliższej przyszłości, przewidywane 
jest uruchomienie seminarjów I-szych i Il-gich, 

gawęd legjonowj poświęconych 
tualnym zagadnieniom. 

  

        
  najbardziej a 

  

i  TEATR NA POHULANCE 
Dziś o godz. B-ej wiecz. 

Źwyciężyłem kryzys | 

  

  

  

KOREPETYCYJ, LEKCYJ 
w zakresie od I—VIll klasy gimnazjum, 
ze wszystkich przedmiotów, 
(specjalność: polski, matematyka i fizyka) 
udziela były nauczyciel gimnazjum. 
Warunki skromne Postępy w nauce i wyni- 

ki pod gwarancją. £askawe zgłoszenia: 
Wilno, ul. Królewska 7/2, m. 13. 

  

    

. Sidzikauskas 

  

    

   

B. poseł litewski w Paryżu Sidzikauskaś zo- 
stał skazany przez sąd litewski za przywłaszcze- 
nie na 9 miesięcy więzienai. 

EAST TE KITA DTS SNES 

U>MIECHY I UŚMIESZKI. 

Przy Kominku... 
Sprawa kominkowa, która niedawio toczyła 

  

się przed sądem XII oddziału w Warszawie, za- 

sługuje na baczną uwagę, jako precendens do 

da h tego rodzaju spraw. 

Tło tej historji jest następujące: Przy ulicy 

Elektoralnej 

na którym widnieje tablica pamiątkowa z napi- 

sem: „Tu mieszkał Juljusz Słowacki 1828—1831" 

  

w Warszawie znajduje się dom, 

W oficynie tego domu, na drugim piętrze miesz 

kał przez długie lata niejaki Skowroński. Staru- 

w jego to 

  

szek ten twierdził zawsze z dumą, że 

właśnie pokojach zamieszkiwał Słowacki i wszy 

slkich swoich znajomych uszczęśliwiał poka 

waniem kominka, przed którym wieszcz nasż 

  

miał często siadywać. 

Gdy Skowroński umarł, gospodarz rozparce- 

lował mieszkanie i przy tej okazji rozebrał ko- 

minek. 

W tem miejscu sprawa nabiera wesołego za 

barwienia. Oto z gospodarzem iKorowiczem mia- 

ła zatarg wyeksmilowanie Rosjanka niejaka 

Okuniew. Otóż ta dama zaskarżyła Horowicza 

o zniszczenie objekiu będącego zabytkiem i mą 

jącego znaczenie historyczne, 

Prokurator potraktował doniesienie serjo i 

dowiedział się od wydziału zabytków komisar 

jatu rządu że „niema ścisłych danych, na to, że 

Słowacki istotnie zamieszkiwał pokoje o których 

miowa, ale tem niemniej kominek pochodzący z 

ośmnastego wieku, nie powinien być lekkomyśl- 

nie niszczony”. 

Stanąwszy przed sądem, gospodarz udowod 

nił na podstawie ksiąg hipotecznych, że cała ofi- 

cyna została zbudowana później, po śmierci Sło 

wackiego, a zatem nie może być o tem mowy, 

by przy kominku tym marzył wielki poeta. 

Sędzia uznał jednak, że Horowicz lekkomyśl 

nie zniszczył kominek i wymierzył mu grzywnę 

w wysokości 50 zł. 

Fakt, że skargę wniosła właśnie poddana So 

wietów, a więc państwa, które — jak wiadomo 

-— nie otacza specjalną miłością i troską pamią 

cznych, ma swój spe 

    

  tek narodowych czy histor 

cjalny pieprzyk. Ważniejsza jest motywacja wy 

roku. Jeżeli za rozebranie kominka we własriym 

domu odpowiada się przed sądem za lekkomyśl- 

ność i brak pietyzmu dla historycznych pamią- 

tek w Warszawie, to ileż takich spraw powsta- 

nie w Wilnie, gdzie co drugi stary dom jest już 

nie pamiątką, ale świętością, w porównaniu z 

kominkiem, którego Słowacki nawet na oczy nie 

widział. 58 

Wydaje mi się, że nie wszystkie kominki z 

czcić, szanować 

    

przed słu czy dwustu lat należy 

i siadywać przy nich w zadumie, Ten i ów nale 

  

żałoby raczej przeczyścić, a nawet zburzyć j 

dymi i postawić na jego miejsce piec elęktrycz 

ny. Inaczej uwędzimy się wszyscy przy starych 

kominkach. 

Gdy Słowacki pisał: 

„I pozostanie po mnie ta siła fatalna 

żywemu na nic, tylko czoło zdobi”... 

myślał przecież, że ta siła ma promienio- 

wać z dymu starych kominków. Pamiętajmy, że 

Adam 

  

Co mnie 

    

io nie   

Asnyk (powiedział: 

trzeba naprzód 

  

„Z żywymi › po życie 

sięgać nowe”... 

Przy wielkiej czci i szacunku dla wszystkich 

pamiątek i zabytków, nie możemy i nie powinni 

śmy chyba upodabniać centrów współczesnego 

życia do cmentarzy. WEL. 

Ofiary na powodzian 
— Wileński Prywatny Bank Handlowy SA. 

komunikuje, że stan rachunku Nr. 1354 Wileń- 
skiego Włojewódzkiego Komitetu Pomocy Ofia- 
rom Powodzi w dn. 13 b. m. wynosił złotych 

 



  

4 „KURJER* z dn. 15 paźd iernika 1934 r. 
  

STRZELCY z 
Odprawy Prezesów, Komendantów i referentów 
wych. obyw. oddziałów i pododdziałów Zw. Strz. 

Stosownie do uchwał powziętych dn. 
16 i 17 września na odprawie powiało- 
wych prezesów, komendantów i referen 
tów wych. obyw. na terenie tutejszego 
Podokręgu Z. S. odbywają się obecnie 
odprawy zarządów oddziałów i podod- 
działów Z. S. na terenie poszczególnych 
powiatów. Omawia się na nich i ustala 
wytyczne i metody pracy w oddziałach 
i pododdziałach w przyszłym roku wy- 
szkoleniowym, a przewodnią myślą w 
tej pracy ma być podniesienie poziomu 
wychowania obywatelskiego i organiza- 
cyjnego strzelców. Dotychczas odb 
się już odprawy w kilku powiatach, w 
innych odbędą sie one w najbliższych 
dniach. 

  

Odprawa pow. Wilno-Troki 
Dnia 4 bm. odbyła się odprawa prezesów, ko 

mendantów oraz referentów Wych Obyw. Od- 
działów i pododdziałów Z. S. pow. Wilno — 
Troki. Stawili się na nią przedstawiciele prawie 
wszystkich oddziałów i pododdziałów męskich 

żeńskich. Przewodniczył Prezes Zarządu po- 
wiat. p. Norbert Trzaska - Pokrzewiński. Za- 
rząd Podokręgu reprezentował prof. Kwiatkow 

  

  

  

   

ski, zaś władze P. (W. reprezentował p. ppłk. 
dypl Florek, Kier. Okr. Urz. W 1iPW. 

Odprawę zagaił Zarz. Pow. wiłając zgroma 
dzonych i podając cel oraz porządek dzienny 
odprawy. Następnie przedstawiciele poszczegól 
nych oddziałów i pododdziałów składali wyczer 

pujące sprawozdania z pracy za okres letni. 

Po krótkiej przerwie, w czasie której zebra- 
ni spożyli skromne śniadanie, otwarta została 

      

dyskusja nad sprawozdaniami. , Zabrał w niej 
głos najpierw p. ppłk. Florek, zaznaczając, że   

  

praca w oddziałach i pododdziałach nie wszę 
dzie stoi na należytym poziomie i że powinna 
obejmować nietylko ć enia fizyczne, lecz po 

  

    
   

   

  

winno się w pr z u- 
wagę na wychowanie obywatelskie strzelców. W 
związku z tem należałoby przeprowadzić pew 
ną sełekcję w oddziałach i pododdziałach i za- 

prowadzić większą karność i dyscyplinę. 

.Po tem przemówieniu zabrał głos Komendant 
powiatu Wilno — Troki p. Banio i omówił spra 
wy ogólno - organizacy, ryszkoleniowe. Na 
stępnie Gbyw. Markowski wygłosił referat p. t. 
„Wychowanie obywatelskie w Z. S.%, poczem 
obyw. Wasilewski omówił sprawy rolne, a ob. 
Świdowa ref. Pracy kobiet, wystąpiła z gorą- 
cym apelem do strzelczyń, mawołując je do rze 
telnej i ofiarnej pracy, aby się wykształciły na 
dobre kobiety — obywatelki. 

W końcowem przemówieniu .obyw. Prezes 
dał ogólne wskazówki pracy społecznej, poru- 
szając sprawę stworzenia t. zw. kadry ideowej 
w Z. S. zapowiadając szereg inspekcyj odd 
łów i pododdziałów, zwracając uwagę na ko- 
nieczn selekcji członków Z. S. i na potrzebę 
gzers propagandy Z. 5. 

W. wolnych wnioskach obyw. Bryła poruszył 
sprawę strzelczyków, na co obyw. prof. Kwiat 
kowski przedstawił projekt utworzenia „Orląt 
« młodzieży pozaszkolnej w wieku 14 — 18 lat. 
"Obyw. prezes wspomniał o konieczności współ- 
pracy. Z. z pokrewnemi ideowo organizacja- 
mi i wezwał do niesienia dalszej pomocy powo 
dzianom w Małopolsce. Potem obyw. prof. Kwiat 
kowski w imieniu Zarządu Podokr. podzięko- 

wał obecnym za dotychczasową pracę i życzył 
owocnej pracy na przyszłość. 

O godz. 14.350 obyw. Prezes zakończył odpra 
wę, poczem zebrani odśpiewali pieśń strzelecką 
„Hej strzelcy wraz%. Po odprawie odbyło się 
złożenie przyrzec: enia przez Komendantów s 
działów i podod ziałów, którzy dotychczas 
rzeczenia nie składali. 

Rewja strzel. w Michniewiczach 
6 bm. odbyła się w pododdziałach żeńskim i 

męskim w iMichniewiczach Koło Postaw „Rew 
ja strzelecka”. Jechaliśmy z Postaw zaciekawie 
ni tym nowym rodzajem przedstawienia, skła- 
dającego się z różnych atrakcyj —— z wyjątkiem 
sztuki teatralnej. Mimo obaw, wygłaszanych 
przez gości, że silenie się na dowcip nieprzygo 
towanych „domorosłych* sił zespołu strzelec- 
kiego da parodję humoru, rzeczywistość w 
zała, że właśnie ten typ przedstawienia, jakie 
oglądaliśmy, najbardziej. się nadaje na scenki 
ludowe — oczywiście pod tym warunkiem, że 
będzie staranne przygotowanie i dobre kierow- 
nictwo. Zamiast beztreściwej przeważnie „sztucz 
ki“ ujrzeliśmy inscenizację piosenki „Ułani Be- 
liny“ i usłyszeliśmy parę monologów, wypowie 
dzianych z humorem przez jednego ze strzelców. 
Scenka „Pani Gruba i Cienka", odtworzona przy 
pomocy paru pa soli z bajeczni sowa- 
nemi głowami, niewiast w kapelu h „moda 
1904 r.* wywołała niefrasobliwy śmiech publicz 
mości. „Ciotka Albinowa*, żywcem przeniesiona 

z Wilna (w wykonaniu komendantki pododdz. 
ńskiego), opowiedziała o zawodach lotniczych 

i balonowych, które takie zwycięstwa przynio 
sły naszemu lotnictwu. 

Alę prawdziwy zachwyt gości wywołały tań- 
ce na scenie: „Taniec marynarski*, a zwłasz- 
cza taniec „Jesienne liście*. Ten. ostatni taniec 
przeniósł nas w dziedzinę poezji. Wszystkie 
cztery strzelczynie, które odtworzyły tę scenkę 
choreograficzną, wywiązały się doskonale ze 

szczególnie podobała się wszyst 
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swego zadania; 

  

- nostek organizacyjnych. 

kim mała obyw. Hela Łastowska. Pod wraż 
niem mile spędzonego wieczoru odjechaliśm) 
do Postaw, podczas gdy w Świetlicy w Micku- 
nach rozpoczynała się A zabawa tanecz- 
na. Widz. 

  

     

Odprawa strzelecka 
w Wilejce 

W niedzielę dnia 7 bm. odbyła się odprawa 
prezesów Zarządów Oddziałów komendantów 

  

Oddziałów i Kierowników wychowania obywatel ‚ 
skiego Pododdziałów Związku Strzeleckiego pow. 
wilejskiego. 

Na odprawie obecnych było 53 osoby, oma- 

wiane były sprawy: ogólno - organizacyjne, przy 
sposobienia obywatelskiego, przysposobienia 

rolniczego, propagandy i prasy, praca kobiet w 
Z. S. sprawy gospodarcze, strzelectwo, wycho- 

wania fizycznego i przysposobienia wojskowe- 
go. 

Z ramienia Podokręgu obecny na odprawie 
był p. kpt. Henryk Kónig podokręgowy Z. $. 

'Odprawę zaszczycił swą obecnością starosta 

Władysław Henschel, który interesował się pra- 

cami Z. S. i kilkakrotnie zabierał głos. 
Dodać należy iż mimo ulewnego deszczu któ 

ry trwał całą noc z soboty na niedzielę — od- 

prawa zgromadziła dużą ilość osób, co dowodzi 
interesowania i poważnego traktowania prac 

ćw iązku Strzeleckiego. 
iektóre osoby miały do pi 

ej klm. furmanką w cza 

Odprawa organizacyjna Z. S. 
w Lidzie 

W dniu 6*i 7 bm. odbywały sie w Lidzie ob 
rady pracowników organizacyjnych Z. S. 2 te- 
reni powiatu. Pierwszy dzień poświęcony był 
konferencji w sprawach organizacji pracy w ze 
społach Orląt strzelex W programie były 
referaty: 1) Cele i zadania Z. S. ze szczególnem 
uwzględnieniem pracy Orląt, 2) Struktura orga 
nizacyjna ofaz członkowie Z. S., 3) Organi 
cja program i metody pracy w drużynach orlę- 

cych. Pierwszy referat wygłosił p. Turbiak, nau 
czyciel i ezłonek Zarządu Powiatu, omawiając 
bardzo wyczerpująco podsiawy ideowe, cele i 
zadania Zw. Strzeleckiego. W końcowej części 
referatu nakreślił wolę, asla odegrać mają w sy 
stemie wychowawczym organizacji, zespoły Or 
ląt. Sprawy organizacyjne omówił 'Komendant 
Powiatu p. Bożek, a trzeci referat zastępca In 
spektora Szkolnego i kierownik pracy społeczno- 
obywatelskiej Z. S. na terenie powiatu, p. Wx 
tonowicz 'Wiktor, podając zasady organi 

i pracy w grupach orlęcych. iPo referacie roz- 
winęła się dyskusja. 

Przybyły na konfetencję w toku obrad Sta- 
wosta powiatowy p. Bienkiewicz H., życzył ucze 
stnikom jak najlepszych rezultatów w podejmo 
wanej nowej pracy. 

MW dniu następnym odbyła się odprawa pre- 
zesów, komendantów, kierowników pracy społ.- 
obywatelskiej w oddziałach i kierowniczek pra- 
cy kobiet, w liczbie ponad 50 osób. 

Na wstępie przemawiał Inspektor Szkolny p. 
Rogowski, ciesząc się z licznego udziała nau- 
czycielstwa, zmierzającego do kontynuowania 
prac wychowawczych, podjętych w szkole, i na 
terenie pozaszkolnym. 

Obrady rozpoczęto doskonale opracowanym 
referatem ob. Wioronowicza na temat przewod- 
nika organizacyjnego, jego roli i kształcenia, 
oraz zagadnienia pracy zespołowej w oddziałach 
Z. $. W! dalszej części składali sprawozdania z 
pracy letniej przedstawiciele poszczególnych jed 

Trzecim skolei tema- 
tem były wytyczne pracy na rok bieżący, refe- 
rowane przez Komendanta Powiatu Insp. p. Wo 
ronowicza, P. Dąbrowskiego i p. Martyniuków 
nę. Z ramienia Podokręgu uczestniczył i wygłosił 

referat końcowy z-ca komendanta Podokr. p. J. 
Oberleitner, reasumując wyniki dwudniowych 
obrad, podkreślając zasadnicze momenty pracy 
organizacyjnej w r. b. i dziękując nauczycielst 
wu, szczególnie uczestniczącemu w obradach. 

   

  

  

  

    

  

ebycia po 40 
ie deszczu. 

  

    
  

       

      
        

  

     
     

      

    

  

      

  

   

inspekcja pododdziałów 
w Lidzkiem 

W ubiegłym tygodniu przeprowadził z-ca ko- 
mendanta Pod . Oberleitner, inspek: 

kilku pododdz RE Oddziału Zab- 
łoć, w pow. 

   

  

na 

  

    

  

zną pracą i poziomem jej wyróż 

nił się wśród innych pododdział w Nowosadach. 
piekunką pododdziału i kierowniczką pracy w 

chowawczej jest p. Paulusówna Julja, nauc 
cielka. 

Tydzień szkoły powszechnej 
w Czarnym Borze 

Tutejszy Oddział Związku Strzeleckiego, jak 
zwykle nie zapomina o' swych obowiązkach 
obywatelskich. Zaledwo ukończył na swym te- 
renie akcję pomocy ofiarom tegorocznej powo- 
dzi, która wyraziła się zebraniem kwot 
zi., nadeszła nowa wiadomc że należ 
dzić tydzień szkoły powszechnej, celem uświ 

domienia sz o potrzebie popieran 
budownietwa szkół powszechnych. 

. Obywatele Perkow: Wilhelm, członek 
wspierający lut. Z. S. jako prezes Czarnobor- 

go Koła przyjaciel popierania budowy szkół 
źno zakrzątnął SĘ R ah 

че 

    

   

  

  
      

    

   

  

     

      

nej i jakiė na a Laimis obawia ki 
w: adis szkolnictwa. 

    

Z bardzo wydatną pomocą ob. Perkowskie- 
mu, jako prezesowi koła przyjaciół popierania 
budowy szkół powszechnych p zedł tutej 

   

  

  

  

             

  

Oddział Związku Strzeleckiego. W pierw: 
rzędzie komendant oddziału Z. S$. ob. Oziew 

  

Józef przyjął na siebie obowiązek rozreklamo- 
wania tego tygodnia i akademji przy pomocy 

ebie wykonanych, następnie Od- 

        

dział wz 
demji. 

7 października 1934 w. 
$. 5. Urszulanek 
ności miejscowej. 

16 w lokalu o godz. 

zgromadziło się sporo puhlicz- 
Akademję rozpoczął referent 

wychowania obywatelskiego Z. S. ob. Paszkow- 
ski Tadeusz przemówieniem, w którem w ogól 

nych zarysach naszkicował rozwój szkolnictwa 
powszechnego w Polsce aż do ostatnich cz 

Ww podniosłe swem przemówieniu zaznacz 
7 państwo „Bólskieja ląžy do wychowania potęż- 

j arm j swych celów i zadań, co 
się osiągnąć jedynie przy pomocy oświały. 

A ponieważ iPolska, państwo młode i zrujnowa 
ne wojną światową, nie ma tyle funduszów, by 
mogło zapewnić oświatę dziatwie swych obywa- 
teli — społecz two samo w imię własnych in- 

teresów musi przyjść z wydatną pomc 
lając drobnemi składkami kasę Towarzystwa Bu 

dowy Szkół Powszechnych, z których w rezul- 
lacie wyras setki i tysiące izb lekcyjnych w 
każdym roku szkolnym. Następnie gorąco zi chę 
cał miejscowych obywateli, ię 
na członków Towarzystwa Budowy Szkół Pow- 

:hnych. 

Potem dziatwa szkolna odśpiewała kilka pio 
senek, wykonała kilka deklamacyj i parę tań- 
ców narodowych, nagrodzonych rzęsistemi okła 
skami. 

Dalszy ciąg programu akademji wypełnił tu- 
tejszy Oddział Związku Strzeleckiego, a miano- 
wicie: ob. Okulicz Mikołaj, absolwent konser- 
watorjum odegrał na skrzypcach kołysankę, na- 
grodzoną gromkiemi oklaskami zgromadzonej 
publiczności. Następnie chór strzelecki pod kie 
rownictwem ob. komp. Wnuka odśpiewał kilka 
piosenek strzeleckich, z których na szczególną 
uwagę zasługuje „Strzelecka dola*. 

Bardzo pięknie deklamowala strzelezyni Wo 
ronkówna Stefanja, natomiast w szczery humor 
wprawił publiczność swoją postawą i brawurą 

ATE najmniejszy junak Myczko Mieczys- 
ław. Na zakończenie części wokalno - chóralnej 
ob. Okulicz Mikołaj odegrał jeszcze kilka pięk- 
mych utworów, poczem ref. 

ski T. wyświetlił przezrocza na temat 
wa, zachęcając przytem gorącą mie 

ność do zapisywania się na członków Towarzy 
stwa Popierania Budowy Szkół Powszechnych. 
Na tem akademję zakończono. Obecny. 

  

    
    

   

    

     
    

    

    

      

    

   

  

   

    

              

        

  

   

  

Skazana na gilotynę 

W Paryżu odbył się sensacyjny proces Vio- 
lette Noziore,, oskarżonej o otrucie ojca i usi- 
łowanie otrucia matki, Oskarżona skazana z0- 

    stala na gilolynę. 
'Na zdjęciu fragment z procesu w chwili om- 

dlenia oskarżonej. 

      

   

    

wych. ob. Paszkow- | 

Е = 

: Nabožeūstwo žatobne 
za duszę Ś. p. 

króla Aleksandra w Wilnie 
13 b. m. o godz. 20 w cerkwi Św Du- 

cha, — staraniem b. kolegów ze szkoł 
Prawa w Petersburgu zostało odprawio- 
ne nabożeństwo za duszę zamordowane- 

go króla Aleksandra. 

Nabożeństwo celebrował w asyście 
duchowieństwa archimandryta Filip Mo- 
rozow wygłaszając żałobne przemówie- 
n 

    

Na nabożeństwie byli obeeni p. wice- 
wojewoda Jankowski i inni przedstawi- 
ciele władz. 

—=tggo0=— 

Zebranie Komitetu Gmin- 
nego BBWR. w Szumsku 

10-go b. m. odbyło się Walne Zebranie Ko- 
mitetu Gminnego BBWR. w Szumsku. Do 
rządu zostali wybrani pp. Mikulski Józef, Do 
nar Zapolski Czesław, Kordowicz Stefan, inż. 
Wierzbieki Romuald. Sekretarzem Komitetu jest 
p. Jurkojć Wacław. W zebraniu wzięło udział 
również 30-lu nowoprzyjętych członków. 

ZżyciaBBWR.w Oranach 
We wrześniu rb. odbyło się zebranie organi- 

ne w Oranach, na którem został uzgodnio 
szereg wytycznych pracy organizacyjnej B. 

Wi R. 
W|( dniu 6-go października odbyła się z ini- 

cjatywy Komitetu Gminnego BBWIR. zabawa ta 
neczna w świetlicy PW. na rzecz powodzian. 
Dochód z zabawy wyniósł ponad zł. 200. 

Dnia 12 bm. odbyło się Walne Zebranie Ko- 
mitetu Gminnego BBWR.. na którem wybrano 
jednogłośnie dotychczasowy Zarząd, wyrażając 
tem samem pełne zaufanie dla każdego z człon 
ków Zarządu. W zebraniu wzięło udział również 
8-miu nowoprzyjętych członków. 

Zarząd tworzą pp. Miekiewicz Adam, Mon- 
kiewiez Jan, Zyźniewski Antoni, K erz Stani- 
sław. Sekretarzem Komitetu jest p. Pawlieki Wła 
dysław. 
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Walka z kiłą w pow. 
brasławskim 

Przeprowadzona ostatnio inspekcja 
sanitarna w pow. brasławskim stwier- 
dziła, iż radykalne zarządzenia w spra- 

wie chorych na kiłę wydały pomyślne re 
zultaty. Zdołano tę chorobę zażegnać. 

Komisja podkreśla, iż w ostatnich tygo- 
dniach nowych wypadków zachorowań 
na kiłę nie notowano. 

Chorzy są poddawani regularnej ku- 
racji, skutkiem czego można przypusz- 
czać, iż w ciągu dwóch lat epidemja ki- 
ły zostanie kompletnie zlikwidowana. 

Okres ochronny * 
ola raków 

Wzbronione jest dokonywanie połowu raków: 
samic w czasie od 15.X do 81.VII, a sameów 
od 15.X do I5.III. 

"Ponadto po upływie 5-ciu dni od rozpoczęcia 
okresu ochrony t. zn. od 20 października wzbro- 

nione jest przewożenie, przesyłanie, przenosze- 
nie, kupowanie, sprzedawanie i wystawianie na 
sprzedaż raków. 

Za nieprzestrzeganie lego zakazu grozi kara 
grzywny do 500 zł. lub areszt do 6 tygodni albo 
obie kary łącznie, przy jednoczesnej konfiskacie 
narzędzi połowu, względnie raków. 

—ojjo— 

RADJO 
W WILNIE 

PONIEDZIAŁEK, dnia 15 października 1934 r. 

6.45: Pieśń, Muzyka. 
por. Chwilka pań domu. 
1.50: Koncert reklamowy. 11.57; Czas, 12.00: 
Hejnał. 12.03: IWiad. meteor. 12,05: Przegląd 
prasy. 12.10: Koncert muzyki lekkiej i taneczn. 
13.00: Dzien. poł. 18.05: Włokalne zespoły ope- 
rowe. 30: Wiad, eksport. 15.35: (CGodz. odc. 
pew. 15.45: Muzyka lekka. 16.45: Lekcja niemie- 
ćkiego. 17.00: Recital śpiewaczy. 17.25: „Rezer- 
wa na ćwiczeniach* — feljeton. 17.35: Kwadrans 
przebojów. 17.50: „Gospodarka człowieka na 
morzu*. 18.00: Koncert reklamowy, 18.05 Z №- 
tewskich spraw aktualnych. 18.15: Recital forle- 

  

      

      

Gimnastyka. 
7.40: 'Progr. 

Dziennik 
dzienny, 

    

    

    

    

  

  pianowy. 18.45: Pogadanka dla dzieci. 19.00: 
Audycja żołnierska. 19.25: Pogadanka Wileńs-   

kiego Aeroklubu. 19.30: „W ojczyźnie Napole>- 
na. 19.45: Program na wtorek. 19.50: Wiado- 

mości sportowe. 19.56: Wileńsk. wiad. sport. 
20.00: Muzyka lek į popularna. 20. Dzien. 

wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce", 21.00: 
I-szy koncert histor czny muz ki polskiej. 21.45 
„Technika i kultura". 22.00: Skrzynka poczia- 
wa Nr. 324. 22.15: „Operetka francuska* (pły- 
ty). 23.00: Wiad. meteor, 23.05: Muzyka tan. 

  

   
   

  

      

  

   

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kulczyckiej 

О 215 po acnach propagandowych 

HRABIA LUXEMBURG 
Jutro BAL W SAVOY į 
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„KRURJER* z dn. 15 października 1934 r. 

KURJER SPORTOW 
LEBEN TTTNSE 

Tenisista „Mr. 6.“ 

  

Program pracy Ośrodka W.F. 
Zaczynamy wchodzić w okres bar- 

dzo poważnej pracy sportowej. Dotych- 
s mało zwracano uwagi na sezon je- 
nnych tygodni. Ogół organizatorów, 

jak równiez i zawodników nie doceniał 
pracy. jaka prowadzona jest zagranicą 
właśnie w jesieni w salach gimnastycz- 
nych, w których z ždėm cwiczeniem 
rośnie żelazny kapitał siły fizycznej i e- 
nergji. 

Odniedawna w Polsce zaczęto wpro- 
wadzać tak zwaną suchą zaprawę. Wil- 
re starało się naśladować innych, ale 
nie możemy powiedzieć, żeby wszyscy 

nasi zawodnicy odnosili się do tej su- 

chej zaprawy z zaufaniem. 

Praktyka zaczynała jednak wykazy- 

wać. że bez suchej zaprawy nie można 

stawać na starcie do poważnych zawo- 
dów. 

Nie też dziwnego. iż obecnie pod tym 
względem daje się wyczuwać daleko 

większe zaciekawienie. 
Zwiększenie zainteresowania się gi- 

smnastyką sportową idzie w parze z 
wprowadzeniem szeregu udogodnień te- 
chnicznych. Dotychczas życie sportowe 
Wilna koncentrowało się prawie wyłącz- 

nie w Ośrodku W. F., w sali, która pod 
wielu względami pozostawiała bardzo 
wiele do życzenia. Nawwiązując do na- 
szej notatki podanej przed tygodniem o 
odnowieniu sali Ośrodka W. F. udaliś- 
my się do komendanta Ośrodka W. F. z 
prośbą o udzielenie krótkiego wywiadu 
co do programu sportowego Ośrodka. 

Rozmowę zaczynamy oczywiście od 

słów zachwytu nad świeżo wymalowa- 

ną i odnowioną sa 

- Sala — mówi pan por. Józef Pa- 

włowicz — została odremontowana czę- 

ściowo przez właściciela domu, w któ- 
rym się mieści Ośrodek W. F., a częścio 

wo z funduszów oszczędnościowych Oś- 
radka W. F. Szereg prac poczyniono sy- 

stemem gospodarczym. Muszę jednak 

wspomnieć, że zaciągnięty został dług, 

kióry pokryty ma być z opłat pobiera- 

nych od klubów i związków za uczęsz- 

<zania na ćwiczenia do sali. 

— A więc pobierane będą — pan po- 

rueznik mówi — opłaty? Czy nie mogę 

      

  

    

dowiedzieć się ile mniej więcej wynosić. 

bedą te opłaty? 
— W tym celu zwołuję konferencję 

Kiubów i zwiążków okręgowych, by prze 

prowadzić podział godzin, i omówić stro 

ne finansową. Konferencja odbędzie się 

16 b. m. o godz. 18, oczywiście w Oś- 

rodku W. F. zaznaczam jednak, że op- 

łaty będą przystępne. 
— А eo robić będą ci, którzy nie 

hędą mogli płacić. albo dłużnicy Ośrod- 

;ka, których jest cała litanja? 
— Stare długi muszą być koniecznie 

pokryte. Możemy rozłożyć je na raty, 

ale kluby i związki chcące być przy ży- 

ciu muszą uregulować swoje zobowią- 

zania. 
— A teraz może pan porucznik po- 

wie kilka słów o programie pracy OŚ- 
rodka na najbliższą przyszłość? 

-- Rozpoczął się już sezon kursów. 

Obecnie prowadzę kurs gier sportowych 

liczący 54 uczestników. Od 16 b. m. do 

2 listopada trwać będą dwa kursy KOP. 

Następnie rozpocznie się kurs boksu ! 

Szermierki dla członków P. W. i klu- 

bów. 
Zamierzam utworzyć również grupę 

pań. Mam wrażenie, że kursy gier spor- 

tewych i suchej zaprawy narciarsxicj 
powinny obudzić wielkie zaciekawienie 

wśród płci pięknej. 
— A eo będzie z dziećmi? 
— Myśleliśmy nad tem poważnie, al: 

niestety brak jest środków, by móc zao- 

piekować się dziećmi. Sala jest po połud 
niu zajęta, a rankami dzieci przecież 

chodzić nie mogą do Ośrodka, bo mają 
naukę. 

Dziećmi zajmiemy się na wiosaę. 
— Była przecież kiedyś mowa o świe 

ticach sportowych organizow. przez 
Miejski Komitet W. F. i P. W.? 

— Sprawa ta ucichła. O świetlicach 
nikt jakoś nie nie mówi. Wyasygnowa- 

  

ne 250 zł. jest śmiesznie małą sumą. 
Trzeba przecież wynająć lokal, ogrzać, 
udekorować, trzeba jakieś mebłe posta- 
wić, a człowiek też kosztuje. Za 250 zł. 
aic nie można stworzyć poważnego. 

— Mam wrażenie, że pan porucznik 
ma rację. Nie zastanawiajmy się jednak 
dłużej nad tą sprawą. Przejdźmy teraz 
na chwilę do niedawnej przeszłości. Za 
pytuję więc o sezon ubiegły. 

— Frekwencja na boisku wzrosła. 
Zwłaszcza obecnie ćwiczących jest spo- 
ro. Stadjon jest przepełniony. 

— A jak wygląda sprawa P. O. S.? 
— W tym roku POS przerobiło już 

koło 4000 ludzi. Najliczniej stawiła się 

policja i rezerwiści wojskowi. 

Dziwna rzecz, że kluby nie przeja- 

wiają żadnej prawie działalności w tym 

kierunku, a przecież w swoim czasie był 

ckólnik by nie dopuszczać do zawodów 
sportowych tych, którzy nie posiadają 

POS. Okólnik poszedł w zapomnienie, a 

szkoda, iż związki okręgowe nie prze- 

strzegają tego. 

Często się zdarza, iż do Ośrodka ;sła 

sza się młodzież szkolna z prośbą, by 

przeprowadzić z nią POS. Ośrodek nie 

jest jednak upoważniony do przeprowa- 

dzania POS z młodzieżą szkolną, która 

podlega bezpośrednio władzom sporto- 

  

  

wym Kuratorjum Szkolnego. 
Na zakończenie zapytuję © stosun- 

ki z Miejskim Komitetem W. F. 

— Miejski Komitet nic nie robi — 
mówi porucznik Pawłowski. — Ostat- 
nio nie było jakoś zebrań, co jest częś- 
ciowo usprawiedliwione. Obecnie pracą 
pójdzie chyba składnie i będzie aktywna. 

Cieszy mnie bardzo, że płk. Florek 
z Grodna zezwolił przedłożyć kosztorys 
wybudowania nowej szatni na Pióro- 
moncie, jak' również kosztorys oparka- 
nienia boiska. 

Dziękując porucznikowi za tych kil- 
ka zdań zwiedzam miłe apartamenty Oś- 
redka w którym jako instruktorzy pra- 
cują: sierż. Kruk, plt. Sadowski, p. Pa- 
wlak i p. Brancewicz. 

Administratorem Ośrodka jest chor. 
Napoleon Gustaw Banaszewski. 

Trzeba więc przypusze że na kon 
ferencji 16 b. m. omówione zostaną wszy 
stkie aktualne kwestje związane z nad- 
chodzącym okresem pracy w sali, a na 
rozpisanej konferencji przez Miejski Ko 
mitet W. F. omówiony zostanie stosu- 
nek Ośrodka W. F. do związków i klu- 
bów sportowych i odwrotnie. 

Pamiętajmy. że owoce wydaje jedy- 
nie tylko ciągła i zgodna praca. J. N. 

   

  

Lekkoatleci schodzą z bieżni 
Na zakończenie sezonu lekkoatlety- 

cznego, odbyły się wezoraj zawody, któ- 
re przy złym stanie bieżni przyniosły 

nam wcale dobre wyniki, a przedewszy- 

stkiem wynik Wieczorka na 110 mtr. 

przez mostki, którym wyrównał rekord 

Polski. Biorąc pod uwagę, że czas 15,5 
sek. wykazały dwa sztopery przy 15,4 
sek. na jednym jest bardzo dobry, udo- 
wodnił, że Wieczorek po przejściu do 
specjalizacji kilku konkurencji dużo je- 
szeze będzie mógł zrobić. 

Wyniki poszezególnych konkurencyj 

były następujące: 
110 mt. płotki: 1) Wieczorek 15. 
160 mtr.: 1) Żordzim. P P. W. 1 
150 mtr.: Rodziewicz AZS. 4 m. 39,3 sek: 
300 mtr.: 1) Krym Ognisko 10 m. 35 sek; 
4X10: 1)! sztafeta kombinowana 46,7 sek., 2) 

AZS. 47 sek.; \ 

sek;      

  

Rzut kulą i dyskiem: 1) Fiedorowicz P. P. W. 

13 mtr. 49 sek i 40 m., 81 ont.; 

Skok w: 1, Gierutto 
Skok wdal: 1) Wieczorek „Śr 
0 mtr. pań: 1) Szmuklerowa 8,6 si 

Skok wdal i wzwy esicka AZS. 4 m. 28 

cent. i 115 entr. 

  

   
   

  

15 cnt.; 

      

Na zakończenie zawodów p .por. Pa- 
włowski, kierownik Ośrodka W. F. wrę- 
czył zwycięskiej drużynie A.Z.S. w trój- 
boju nagrodę przechodnią i ładne dy- 
plomy, a prezes Wil. O. Z. L. A. p. płk. 
Klewczyński przemówił do zebranych 
zawodników, żegnając ich w tym sezonie 
w pracy na boisku, zaznaczając równo- 
cześnie że ma on nadzieję spotkać ich 
wszystkich w salach gimnastycznych i 
w sporcie zimowym na ślizgawee i na 
nartach 

Zwycięstwo ping-pongistów ŻAKS-u 
W ubiegły piątek i sobotę odbyły się wielkie 

zawody ping - pongowe o puhar redakcji „Cajt” 
i tytuł „najlepszego żydowskiego ping - pongi- 
sty m. Wilna”. > 

Do turnieju zgłosiło się około 30-tu zawod- 
ników(czek). W, klasie „A“ 1-sze miejsce zdobył 

p. Żasikowski (ŻAKS.) bijąc w finale p. J. Got- 
liba również z „ŻAKS-p*. Trzecie miejsce zajął 
p. Weksler, czwarte p. F. Kac (ŻA! 

Wj grze podwójnej panów zwyciężyła para 

Muśko — Gołub (ŻAKS.) bijąc w finale swoich 

przeciwników z Makabi. 
W klasie „B* pierwsze miejsce zdobył rów- 

nież Żasikowski (ŻAKS.) świetnie zapowiadający 
się ping - pongista. 

     

miastom... 

  

Nie zazdrościmy innym 

ani sławy, ani uroków wielkomiejskich. 
| tu, w naszem pięknem Wilnie, możemy 
być całkiem szczęśliwi, jeżeli tylko Fortuna 

odnajdzie nas i obdaruje. Aby dać się od- 

naleźć trzeba wyjść na spotkanie szczę- 

ścia, nabywając los do l-ej klasy nowej, 
3l-ej ulepszonej, dającej więcej szans, lo- 

terji i wygrać jedną z licznych wygranych 
w kolekturze 

A. WOLAŃSKA 
WIELKA Nr. 6 

Ciągnienie 1-ej kl. 18 października. Cena losu */ zł. 40, */- zł. 20, '/. zł. 10. 
P.T. Graczom zamiejscowym wysyłamy losy po otrzymaniu zamówienia 

Konto P. K. O. Nr 145461 

Rewelacją turnieju było piękne zwycięstwo 
p. J. Gotliba (wiceprezesa sportowego ŻAKSU-u 
nad wielokrotnym mistrzem 'Wilna J. Weksle 
rem w trzech setach: 19:21; 21:19; 24:22, który 
brany był pod uwagę grach eliminacyjnych przy 
układaniu reprezentacji Polski na mecz z Niem 

cami. 

Narciarze AZS. szykują się 
Akademicy rozpoczęli już usilny trening 

'przed zbliżającym się sezonem narciarskim tre 
nując w poniedziałki, środy. czwartki i soboty 
od godz. 19 — 20 w sali własnej pod kierownict- 
wem znanych narciarzy w osobach pp. Strokie- 
wieza i Stankiewicza. 

  

  
  

  

  

Bardzo popularnym i dobrym tenisistą jest 
król szwedzki, który występuje w grze pod pseu 
donimem „Mr. G. 

Na ilustr 

       
ról (Gustaw w czasie gry. 

  

Palewicz Wil. T. M. triumfato- 
rem warczących motorów 
Przy bardzo złych warunkach atimo- 

sferycznych i przy opłakanym stanie to- 
ru, który błyszczał kalužimi błota, odby- 
ły się wczoraj przy miłej atmosferze i 
sprężystej organizacji, spoczywającej w 
sprawnych rękach p. por. Gostkiewicza 
zawody motocyklowe przy mocno zre- 
dukowanym programie. 

Rozstiawione w szeregu motocykle 
robiły bardzo miłe wrażenie, a przygo- 
towane do gymkhamy różnorodne prze- 
szkody zapowiadały nadzwyczaj intere- 
sujący przebieg walki, a biorąc jedno- 
cześnie pod uwagę dużą ilość zgłoszo- 
nych zawodników na czele z Kurecem, 
Kalinowskim, Kleberem i t. d. potęgo- 
walo oczekiwanie publicznošci. 

Niestety przy najlepszych chęciach 
organizatorów jedynie tylko odbył się 
jeden wyścig w którym Palewicz z Wil. 
1. C. M. w biegu na 6 okr. pokonał w 
czasie 2 m. 18,01 sek. Klebera z Wil. T. 

C. M., a próbna jazda na wprawność 
przy gryzieniu banana w specjalnie us- 
tawionej szubienicy, zapalanie pochodni 
it. d. zapowiedziane było, że zawody ja- 
kie odbędą się 21 b. m. przy bardzo uro- 
zmaiconym programie, należeć będą do 
nadzwyczaj ciekawych. A więc wszyscy 
w niedzielę na Pióromont. 

Przed sezonem w hokeju 
lodowym 

Polski Związek Hokejowy opracował już w 
głównych zarysach nadchodzący sezon w hoke- 

ju lodowym. 
iPierwszem dziełem Związku — będzie obóz 

treningowy, który odbyć się ma w dniach 12 
listopada — 2 grudnia, na sztucznem lodowisku 
w Katowicach. Obóz będzie miał za zadanie 
przygotować zawodników do sezonu startów. 

IW dniach 17 i 18 listopada rozegrane zosta- 
ną dwa mecze z niemieckim zespołem Riesesee, 
w dniach 26 i 27 tegoż miesiąca — mecze w 

Wiedniu z miejscowym Wiener Eislauf Verein. 
Na zakończenie obozu odbędzie się mecz z Ber- 

liner SQ w Katowicach. w dniu 2 grudnia b. r, 

W okresie od 3—238 grudnia odbyć się mają | 
mistrzostwa okręgowe. W czasie Bożego Naro- 
dzenia (25—27 grudnia) projektowany jest mię- 
dzynarodowy turniej w Zakopanem z udziałem 
Wiener E. V,, Berliner SC i prawdopodobnie 
jakiejś drużyny szwedzkiej. W. dniach 2—6 
stycznia 1935 r. w iKrynicy projektowany jest 
drugi turniej międzynarodowy. 

10 stycznia reprezentacja hokejowa Polski 
uda się na mistrzostwa świata do Davos (17-29 

stycznia). Po powrocie reprezentacji do kraju 
rozegrane zostaną mistrzostwa Polski w dniach 
1—8 lutego 1985 r. 

'W drugiej połowie lutego odbędą się mecze 
międzypaństwowe. W” projektach — sprowadze- 
nie do kraju drużyn — kanadyjskiej i Stanów 
Zjednoczonych, oraz wyjazd naszych hokeistów 
do Anglji i Niemiec. 

Sowiety znów zwyciężają; 

Bokserska reprezentacja sowietów rozgromi 

    

  

ła powtórnie Czechów, bijąc ich w stosunku 12:4 

udowadniając tem samem wysoki poziom, jaki 

reprezentują. 

(Inne wiadomości sportowe na str. 2-giej)



6 „KURJER“ z dn. 15 października 1934 r. 
  

KRONIKA 
pd 

Ponledziat. 

15 
Paždziern. 

  Dziś: Jadwigi Wd, Teresy P. 
Jutro: Martynjana i Saturnina 

  

   

Wschód słońca — godz. 5 m. 48 

Zachód słońca — godz. 4 m. 22 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S. B. 

w Wilnie z dnia 14/X — 1934 roku. 

Ciśnienie 750 
Temperatura średnia + 7 
Temperatura najwyższa + 11 
Temperatura najni +5 
Opad 4,3 
Wiatr płd. - zach. 
'Tend.: wzrost, później spadek 
Uwagi: drobny deszcz 

      

Przepowiednia pogody według PIM. 

Przeważnie pochniurno i deszcze. Nieco ciep 
lej. Umiarkowane i porywiste „wiatry z połud- 
nio - zachodu, potem z zachodu. 

  

MIEJSKA 
Wilja oddaje swe skarb; Prowadzone 

przeż magistrat roboty u ujścia Wiilenki do 
Wilji obfitują w szereg” ciekawych*wynalezisk. 

Niedawno don my o wydostaniu przez es- 
*kawator z dna rzeki Średniowiecznego pistoletu, 
starych monet i czaszek ludzkich. Obecnie es- 
kawator niemal codziennie wygrzebuje z dna 
rzeki ręczne granaty przeważnie konstrukcji an 
gielskiej. Granaty te spoczywają w Wilji z ok- 
resu jeszcze wielkiej wojny Światowej. Więk- 
szość granatów grozi eksplozją, to też pracują 
cy robotnicy zachowują najdalej idące środki 

ostrożności. 
Poza granatami eskawator wykopuje mnó- 

stwo monet pochodzenia średniowiecznego. Są 
to przeważnie monety drobne zupełnie już zuży 

te przez działanie czasu. 

— PODZIEMNY SZALET NA RYNKU DRZE- 
WNYM. Magistrat 'w początkach przyszłego ty- 
godnia przystępuje do budowy drugiego z rzędu 
podziemnego szaletu w Wilnie (pierwszy wybu- 

dcwano na placu Łukiskim). Nowa ubikacja 
słanie nie przed Ratuszem, jak początkowo pro- 
jektowano, lecz na rynku. Drzewnym przy ul. 
Zawalnej. 

Koszty budowy obliczone są na sumę 25.000 

złotych, 

_— „STAJNIA KOZAGKA* ZOSTANIE ZNIE- 
SIONA. Inspekcja techniczna Zarządu miejskie- 
gr postanowiła znieść szpecącą miasto ruderę 
przy ulicy Łukiskiej, w której przed wojną mie- 
ściła się stajnia dla koni kozackich. Rozbiórka 
dokonana zostanie w przyszłym tygodniu. 

— WODOCIĄG NA ZWIERZYŃCU. Roboty 
wodociągowe na Zwierzyńcu posuwają się w 
szybkim tempie naprzód. Obecnie rozpocznie się 
budowa wodociągów na ul. Tomasza Zana i Li- 
tewskiej. 

          

   
   

     

     
  

— KANALIZACJA UL. PONARSKIEJ. Magi- 
strat rozpoczął budowę wielkiego kanału muro- 

wanego na ul. Ponarskiej. Przy robotach tych 
znałazło zatrudnienie 80 bezrobotnych. 

— PORZĄDKI NA RYNKU DRZEWNYM. W 
związku z ustawieznemi awanturami na rynku 

Drzewnym władze administracyjne poleciły us- 
tawienie tam w dni targowe posterunków policyj 
nych, które pilnowałyby bezpieczeństwa. Ponad- 
ło z rynku tego będą usunięte wszelkie stoliki 
gry, będące często powodem ustawicznych awan- 

tur. 

— PRZEPROWIADZONO LUSTRACJĘ W 
MIEJSKICH PRZYTUŁKACH: domu noclego- 

wym, sierocińcach i t. p. Inspekcja miała na ce- 
lu zbadanie warumków sanitarnych tych lokali 
oraz stwierdzenie stanu bezpieczeństwa w domu 
noclegowym i niektórych przytułkach. 

We wszystkich tych instytucjach stwierdzono 
wzorowy porządek i spokój. W dom unoclego- 
ym t. zw. „Cyrku* w ostatnich czasach zapro- 

zono ostrzejsze przepisy. 

  

    

  

   

  

    

SPRAWY SZKOLNE 

— Dyrekeja Kursów Maturalnych Sekcji 
Szkolnictwa Średniego ZNP. i LM. przy gimn. 

Zygmunta Augusta w Wilnie podaje do wiado 

mości, że wykłady na kursie wyższym i niż- 

szym normalnie się odbywają od miesiąca w ©5 

nia. Wykładają profesorowie państwowych szkół 

średnich. 

Kierownik kursów przyjmuje codziennie w 

tymże lokalu od g. 17 — 18. 

  

   

  

7 POCZTY 

— Wzory na li wysyłane zagranicą. Jak 

"się dowiadujemy, władze pocztowe dla orjentacji 

publiczności wywiesić mają w urzędach pocz- 

towych specjalne wzory adresów, na listach i 

paczkach wysyłanych zagranicę. 
Ze względu ma to, że sposób numeracji i 

'adresowania stosowany zagranicą odbiega od 

'maszego, wzory te ułat mają docieranie li- 

stów wysyłanych z iPols 
ROZNE 

— MORATORJUM MIESZKANIOWE W OK- 

RESIE ZIMOWYM. 31 października rb. wchodzą 

w życie przepisy o moratorjum mieszkaniowem 

w porze zimowej, przewidziane w ustawie o о- 

chronie lokatorów. Przepisy te mają na celu za- 

bezpieczenie dachu nad głową wszystkim loka- 
torom jedno i dwuizbowych mieszkań, którym 
grozi eksmisja. 

Ostatnio jednak rozeszły się pogłoski, że mo- 

ratorjum stosowane będzie jedynie do bezrobot- 

nych i że wszyscy czasowo zatrudnieni lub nie 
mogący się wykazać dowodami braku pracy, a 

zalegający z komornem będą podlegali eksmisji. 
W związku z powyższem organizacje lokatorskie 

mają interwenjować w ikerunku rozszerzenia mo 

ratorjum na ogół biednej ludności, zajmującej 
małe mieszkania. 

  

  

   

  

  

inauguracja nowego HELIOS | 
    

Gigantyczne arcydzieło epokowe . 
Nowe niebyw. przygody Człówieka 

Uroczysta premjera! Film cudl 

Mm.i, Miłość Tarzana 
W rol. gł. bohater filmu „Człowiek.Małpa” Johny Weissmuller i urocza Maureen O'Sulivan. 
3000 zwierząt. 1000 niewidzian przygód 

Na |-szy seans ceny zniżone. 

Nad program: Atrakcje. 
Początek o 4-ej. Przychodžcie i podziwiajcie. 

Bilety honorowe nieważne. 

  

Charles Farrel 
we wspan. filmie 

Toatr- Kino REWJA| 
Miłość i erotyka. Humor i 

Balkon 25 gr. Dwa szlagiery w jednym programie, Dawno niewidziany 

Paryskie szaleńswa 
śpiew. Największa sensacja świata BOŻEK MÓRZ POŁUDNIOWYCH 

Malarze 
i modslki 

W roli gł. bohat. filmu King-Konga Fay Wray i Richard Arlen. Miłość, nienawiść, zdrada. 
  

Nieodwołalnie 

ostatat. dzień 
PAW CZARNY KOT 

Boris KARLOFF 
Bela LUGOSI 
oraz SLIM 

JUTRO premiera! Na otwarcie sezonu zimowego szykujemy wieiki sukces 

Marleny DIETRICH — „IMPERATOROWA“ 
  

DZIŚ ostatni dzień. 

  

dercy, krokodyla, 

klano šalis ek Pas žod 
w niebezp dżungli p.t. 

światowego filmu sensacja, która zapiera dech w pizrsiaah zelektryz. widza. 
niedźwiedzia, lamparta i in 

Fenomenalny i niezwykły REMO—SATAN. 
Po raz pierw- 

Tygrys-morderca .., iu 
Walki tygrysa-mor- 

Przygody ludzi wśród żądnych krwi besty:. 
Bilety bezpłatne nieważne UWAGA! Wkrótce przebój WESOŁA ZUZANNA z Liljaną Harvey 
  

ROXY|I:" dła wszystkich | 
PER L S zrozumialym 

Napięcie! Humor! Nad program: 

Królowa cyganerii 
Najbardziej melodyjny film produkcji czeskiej w języku 

Niezwykle emocjo- 

nujący dramat. 

Kobieta-tarzan i tygodnik PAT'a. 
UEI JUZ WKROTE: Liljana Harvey w przeboju „Wasota Zuzanna" 
  

DZIŚ zajmujący OGNISKO   film egzotyczny     Dzika dziewczyna 
W rolach głównych Clara Bow i Gilbert Roland. 

NAD PROGRAM: DODĄTKI DŹWIĘKOWE. Pocz. seansów codziennie o godz. 4 p. p 
  

  

69 | Pogotowie Krawieckie i Pralnia Chemiczna 
“ i 2 „POLONJA“, Vilno, Lawalna 6 

= NICOWANIE, PRZERÓBKI, REPERACJE, 
е PRANIE CHEMICZNE, FARBOWANIE i t. d. 

  

Nauczycielka 
lubiąca wieś, dzie'i i swój fach 
poszukuje natychmiast posady 
Dzieci do lat !2-tu. Liczne re- 

ferencje i świadectwa. 
Tartaki 26, m. 7 lub 6 86

9 
'9
 

Cztery ofiary nožownika 
W ostatnich dniach na terenie Wilna zja- 

wit się znany ze swych wyczynów nożownik 

Krawezun (Lwo a 47), który niedawno zo- 
stał wypuszczony z więzienia, gdzie odsiadywał 
karę za podobny proceder. 

Krawczuk napada znienacka na swoje ofiary 
i zadaje im ciósy nożem przeważnie w głowę. 
W tych dniach na ul. Mostowej Krawczuk na- 
padł na Bronisława Wodzica (Słomianka 8) i za 
dał mu 2 rany w głowę. W stanie ciężkim ran- 
nego odwieziono do szpitała św. Jakóba. 

Brat Bronisława, Stanisław Wodzie postano 
wił zemścić się na Krawczunie i napadł na nie 
go, lecz Krawezun jako zawodowiee ekazał się 

Teatr i muzyka 
— Teatr Miejski Pohulanka. 3 ostatnie przed 

stawi?nia sztuki „Zwyciężyłem kryzys“ — po 
cenach propagandowych. Dziś, w poniedziałek. 
dnia 15 bm. o godz. 8 wie jedno z ostatnich 

przedstawień komedji współczesnego repertuaru 
kryzys. Komedja ta mając pod- 

yzysu i bezrobocia, rozwiązu 
je te trapiące zagadnienia brawurowym humo- 
rem. Są to ostatnie przedstawienia tej świetnej 
komedji, która ustąpi miejsca komedji M. He- 

mara p. t. „Firma“. 
Ceny propagandowe. Jutro, we wtorek dnia 

iernika o godz. 8 wiecz. „Zwysiężyłem 

   

  

  

    

                        

    — Stały Teatr Objazdowy — gra dziś 15 paź 
dziernika w Horodzieju — doskonałą sztukę w 

3-ch aktach N. Druckiej p. t. „Zamknięte drzwi” 
Jutro 1 października Teatr Objazdowy gra w 

Nieświeżu. 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

Widowisko propagandowe2 Hr. Luksem 
hurg*. Występy J. Kulczyekiej. Dziś ukaże się 
po cenach propagandowych pełna humoru, dow 

cipu i pięknych melodyj ogólnie lubiana operet 
ka Lehara „Hr. Lukesmburg* z J. Kulezycką i 

K. Dembowskim w rolach głównych. Ceny miejsc 
propagandowe od 25 gr. „Bał w Savoy*. Jutro 

grana będzie w dalszym ciągu wspaniale wysta 
wiona ostatnia nowość słynna operetka Abra- 
hama „Bal w Savoy*'. Udział bierze cały zes- 
pół artystyczny zwiększone chóry, oraz balety. 

= Lawina rozwodowa 
Wi bieżącym miesiącu przypada pięćdziesiąta 

rocznica wejścia w życie prawa 0 rozwodach, 
uchwałenego we Francji 27 lipca 1884 r. „In- 

transigeant* podaje przy tej okazji interesującą 

statystykę rozwodów. W pierwszym roku po 
wprowadzeniu owej ustawy liczba rozwodów 

wyniosła 1657. Wi następnym roku wzrosła już 

do 4123; w r. 1912 rozwiodło się 16723 par mał- 

żeńskich; w czasie wojny liczba rozwodów zna- 

cznie się obn ła: w r. 1915 rozeszło się tylko 

1952 małżeństw. W r. 1919 udzielono 19465 roz- 

wodów, w r. 1920 — 41279, w r. 1927 — 21592, 

a w r. 1931 — 28505. 

    

      

  

    

Ogłoszenie. 

nego zgłoszenia swych roszczeń. 

Likwidatorowie: 

jum świeckiego. 

ul: Ludwisarska 8 m. 8. 

Spółdzielnia Sprzedawców Gazet w Wilnie 

z odp. udz. na mocy uchwał dwóch walnych zgro- 

madzeń uległa rozwiązaniu i przystępuje do likwi- 

dacji. Stosownie do art. 76 ustawy o spėldzielniacb, 

wzywa się wierzycieli Spółdzielni do niezwłocz- 

(—-) J. Łukaszewicz 
(—) W. Krasowski 

(—) A. Miernikowski 

Do rodziców i młodzieży! 
Przygotowuję na dogodnych warunkach do egzaminu w za- 

kresie Szkoły , Powszechnej i 6 klas Państw. Gimnazjum, który 

po przygotowaniu składają przed Państw. Kom'sją Egzaminacyj- 

ną. Jednocześnie udzielam lekcji wszelkich przedmiotów wcho- 

dzących w zakres Państw. Gimnazjum wlącznie do kl. 7. Mło- 

dzież pragnącą się poświęcić stanowi duchownemu po ukoncze- 

niu ezkoly powsz. i 6 klas gimnazjum przygotowuję z łaciny 

i greckiego do zakładów niższych tak zakonnych jak i seminar- 

Dowiedzieć się można każdego dnia od godz. 9—12 rano 

  zy i Stanisław znalazł się również w sy- 
porżniętego Bronisława. 

Wczoraj w nocy Krawczun napadł na prze- 

jeżdżającego dorożką T. Szwarea. Ściągnął go z 
dorożki i zadał ciosy nożem, raniąe go w ple- 

cy. Przechodzący obok I. Borkun, z zawodu mu 
zykant widząc bezsilny stan ofiary Krawczuna 
wszezął alarm. Wtedy nożownik zostawił swoją 
ofiarę i rzucił się na alarmującego muzykanta. 

Pedzielił on również łos poprzednich ofiar 
Krawezuna. 

We wszystkich wypadkach Krawezunowi u-    
dawało się zbiec przed przybyciem policji i na 
dal pozostaje on na wolności. (e) 

REKE: 

ile mamy analfabetów 
W. Wilnie jest obecnie 20.700 analfabetów 
ba zaokrąklona), czyli ponad 10 proc. ogól- 

nej ilości mieszkańców miasta. Stanowi to od- 
setek względnie wysoki, tem bardziej, że obser- 
wacja poszczególnych lat zwalczania analfabe- 
tyzmu nie stwarza wra a likwidacji tego sta 

nu albo chociażby zmniejszania nieuctwa wśród 
szerokich mas. 

Za jedną z głównych prz niemal że: u- 
nieruchomienia kwestji analfabetyzmu należy 
uważać niezmiernie szczupłe fundusze, przezna 
czone na cel oświatowy wśród analfabetów mło 
docianych i dorosłych. Od regu lat magistrat 
asygnuje na te potrzi 5.000 zł. rocznie, władze 
szkolne niedużo więcej. W tych warunkach nie 
może być mowy o planowej, systematycznej 

akcji, zakrojonej na szerszą skalę. 
W) chwili obecnej Wiilno posiada dwie szkoły 

dla analfabetów. Jedną dla młodocianych, do któ 

rej uczęszcza 120 uczniów i drugą, dla doros- 
łych, obejmującą 350 osób. Program szkoły 7- 

oddziałowy. 
Akcja oświatowa wśród analfabetów napo- 

tyka jeszcze i na tę trudnoś analfabeci niez 
byt chętnie garną, się do szl „nie zda so- 

bie dokładnie sprawy z całej doniosłości ukoń- 
ie chociażby kilku oddziałów. Przeciwdzia- 

ają temu w miarę możności świetlice różnych 
związków i stowarzyszeń, gdzie niepiśmienni 
członkowie naocznie przekonywują się o po- 
trzebie opanowania umiejętności czytania i pi- 
sania. 

Należy podkreślić, że przeważająca większość 
analfabetów rekrutuje się z generacji starszej, 
której wiek szkolny przypadał na czasy przed- 
wojenne. Odsetek analfabetów wśród młodszej 
generacji jest nieznaczny. 

HUMOR 

  

    

  

   
        

  

     

    

   

   

   
     

    

    
    

OKREŚLENIE. 

A. — Co nazywamy prwem młżeńskiem? 
B. — Sumę wszystkich praw, które posiadał 

mąż przed ślubem. 

POŚPIECH. 

Czy mleko jest świ: 

(Le Rire), 

   
že? 

  

   — Świeże? Dobre sobie, godzinę temu było 
jeszcze zieloną trawą. (Candide). 

PES SEN 

DOKTOR 

Lygrunt Kudrewiz 
Choroby weneryczne, skórne 

i moczopłciowe 
ul. Zamkowa 15 telefon 19-68. 
Przyjmuje od godz. 8—1 | 3—8. 

| DOKTÓR 

J. Piotrowi- Jurrzenkowa 
Ordynator szpitala Sawiez 

choroby skórne, 
weneryczne kobiece. 

ul. Wileńska 34, tel. 18—66. 
Przyjmuje od godz. 5—7 w. 

Sprzedaje się 
sklep spoż.- mleczarski 
w śródmieściu, z wyrobioną 
klijentelą Adres w redakcji 

SŁYNNE 
WĘDLINY WIEJSKIE 
wyrobu p Fiedorowiczowej 

najbliżej i najtaniej znajdzie Pani 
w skł:dzie spożywczo-kolonjaln. 

WŁ. Czerwińskiego, Wielka 42 
visa vis placu Orzeszkowej 

  

  

  

  

  

  Wkłady terminowe | drobne oszczędności 
przyjmuje i płaci wysokie procenta 

Chrześcijański Bank Spółdzielczy 
na Antokolu z siedzibą Zamkowa 18 i 

BANK WYDAJE POŻYCZKI NA CELE PRODUKCYJNE 

Bank czynny rsno 9—1 i wieczorem 5—7 

EEFEFEFEEEI 
| PANNA 

młoda, zdolna, uczciwa i pra- 
cowita — poszukuje pracy 
w charakterze sklepowej, do 

mleczarni, kawiarni, ew. jakiej- 

bądź innej na przychodzącą, 
Łaskawe oferty kierować do 
Administracji pód „Janina W.” 

FIEEFJEJEEJEEJE   
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