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KURJER WILEŃSKI 
ĆW Net: 
  

NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

  

Święto Niepodległości. 

Świeto Niepodległości 
Wczorajszy dzień w Wilnie 

MSZA ŚW. NA PLACU ŁUKISKIM. 

Wilno radośnie obchodziło rocznicę 

odzyskania niepodległości. Od rana uli- 

ce zaroiły się tłumami ludzi, maszero- 

wały delegacje sztandarowe rozmaitych 

organizacyj i oddziały wojskowe, zdą- 

żając na plac Łukiski, gdzie miała być 

odprawiona uroczysta Msza Św. 
Na wielkim placu, przed ołtarzem po 

lowym ustawiły się kolumny wszystkicn 
pułków stacjonujących w Wilnie, bar- 
dzo liczne oddziały przysposobienia woj 
skowego, b. wojskowych, delegacje sztan 
darowe stowarzyszeń i związków, oraz 

tysiączne rzesze Wilnian. 
Tuż przed ołtarzem zajęli « miejsca 

przedstawiciele władz państwowych, 

wojskowych i samorządowych na czele 
z wojewodą wileńskim Jaszczołtem, wi- 

cewojewodą Jankowskim, rektorem U. 
5 Staniewiczem, gen. Skwarezyń- 

skim i prezydentem m. Wilna Maleszew 

skim. 
Nabożeństwo odprawił  proboszez 

garnizonu wileńskiego ks. Tołpa, wy- 
głaszając okolicznościowe patrjotyczne 

kazanie, w którem, nawiązując do zasług 

Marszałka Piłsudskiego, położonych 
przy budowie niepodległości Polski, po- 
równał Go ze wskazanym w Ewangelji 

biblijnym wodzem zesłanym przez Bo- 
ga dla wyprowadzenia ludu z niewoli. 

DEFILADA. 

Po nabożeństwie na ul. Mickiewi 
cza przed gmachem sądów odbyła się de 
filada. Na trybunie wzniesionej u wylo- 
tu ul. Ofiarnej zajęli miejsca gen. Skwar 
czyński i wojewoda wileński p. Jaszezolt 
w otoczeniu reprezentantów władz i spo 
łeczeńśtwa. Przed trybuną ustawiły się 

poczty sztandarowe korporacyj akade- 
mickich i zrzeszeń społecznych. Chodni- 
ki ulie, któremi maszerowały oddziały 
biorące udział w defiladzie zaległy 0l- 
brzymie tłumy ludności. 

Defiladę porwadził dowódca 6 p. p. 
Leg. pułkownik Biestek. Kolejno masze 
rowały budząc zachwyt widzów posta- 
wą i sprawnością 1 p. p. Leg., 5 p. p. 
Leg.. 6 p. p. Leg.. 3 Baon saperów, po- 
tem artylėrja 1 p. a. L., 33 d. a. 1., 3 pac., 
3 d. a. k., 4 pułk ułanów, szwadron pio 
nerów i wreszcie broń pancerna w po: 
staci kompanji zwinnych tankietek, bu 
dzących wielkie zainteresowanie widzów 
bowiem tankietki te poraz pierwszy w 
Wilnie wzięły udział w defiladzie. 

Nad ulicą Mickiewicza podczas defi 
lady krążyła eskadra tloty powietrznej. 
złożona z 12-tu samolotów. 

Za oddziałami wojskowemi defilo- 
wały, bataljon przysposobienia wojsko: 
wego młodzieży szkolnej, kompanje Zw. 
Strzeleckiego, P. W. kolejarzy, pocztow 

ców. leśników, straży więziennej, stra' 

  ży pożarnych, przysposobienia wojsk: 
wego kobiet, oraz ze sztandarami oddzia 
ły b. wojskowych zrzeszonych w Fede- 
racji PZOO. ze Związkiem Legjonistów 

i Peowiaków na czele. 

HOŁD Ś. P. BK. BANDURSKIEMU. 

Po zakończonej defiladzie na plac 

Katedralny wyruszył pochód organizacyj 

i związków. gdzie złożony został hołd $. 

p. Biskupowi Władysławowi Bandurskie 
mu. przed grobowcem jego w bazylice. 

DEKORACJA ODZNACZONYCH. 

Dorocznym zwyczajem w dniu świę 
ta Niepodległości o godz. 12-ej w pałud- 
nie w efektownie i pięknie przybranej zie 
lenią i kwiatami sali Urzędu Wojewódz 

kiego odbyła się uroczystość dekoracji 
orderami Polonja Restituta i Krzyżem 
Zasługi osób. odznaczonych za zasług) 
położone na różnych połach działalnoś 
ci państwowotwórczej. 

O godz. 12-ej min. 15 na salę wszedł 
wojewoda wileński Jaszezołt, który powi 
tawszy: zebranych wygłosił do odznaczo 
nych przemówienie. P. wojewoda pod 
kreślił, że dzisiejsze święto nie jest sza- 
blonowym fragmentem. Jest ono trium- 
tem wysiłku całych pokoleń w walce " 
zrzucenie jarzmą niewoli. Jest dniem uš 
wiądomienia, że państwo potężnieje dzię 
ki zbiorowej pracy jego obywateli. Pra 
ca ta wznosi państwo na. coraz to wyz- 

  

szy  szczebęł doskonałości, chroni 
przed przeciwnościami , wewnętrzne- 
mi i zewnętrznemi. Dzień dzisiej 

   święta Niepodległości jest najodpow 
niejszym dniem dla wyrażenia uznania 

dla zasług obywateli. Pan Prezydent Rze 
czypospolitej i jego Rząd — zakończył 
wojewoda — w uznaniu tych zasług na 
daje Wam wysokie odznaczeąhia orderu 
Polonia Restituta i Krzyża Zasługi. 

Następnie odczytane zostały dyplo- 
my odznaczeniowe, poczem wojewoda 
Jaszczołt złożył gratulację, życząc, by 

odznaczenia te były zachętą do dałszej 
pracy dla Państwa i zakończył okrzy- 

kiem na cześć Pana Prezydenta Rzeczy 
pospolitej i Marszałka Piłsudskiego: 
„Niech żyją”. Okrzyk ten z entuzjaz- 
mem wszyscy zebrani powtórzyli trzy- 
krotnie. 

Skolei nastąpił właściwy akt deko- 

racji, którego osobiście dokonał p. wo- 
jewoda Jaszczołi wręczając odznaczenia 

i dyplomy. 

'Tę podniosłą uroczystość zakonczyła 
* wspólna fotografja i wzajemne składa- 
nie gratulacyj. 

Nazwiska osób odznaczonych orde- 
rami Polonia Restituta i Krzyżem Za. 
sługi. podaliśmy w numerze wezoraj- 
szym .,/Kurjera Wileńskiego". 

AKADEMIE. 

W południe oraz w godzinach wie- 
czornych we wszystkich dzielnicach mia 
sta odbyły się akademje uroczyste i ob- 
chody, a w. teatrach i kinematografach 
wileńskich odbyły się bezpłatne popular 
ne przedstawienia dla młodzieży szkol- 
nej, żołnierzy i bezrobotnych. 

UROCZYSTOŚĆ W OGNISKU KOLEJO- 
WEM. 

W niedzielę wieczorem w 'sali Ogniska Kole- 

jowego przy ul. Kolejowej 19 odbyła się aka- 
dem ja ku czci 16-tej rocznicy odzyskania niepod 
ległości. 

Salę wypełniły szczelnie szerokie warstwy ko 
Jleierzy. Akademię zagaił prezes zarządu okręgo 

wego KPW. w Wilnie Michał Puchalski, poczem 
dłuższy referat wygłosił dr. Macjan Makomaski, 
referent kulturalno - oświatowy KW. w Wilnie. 

Zkolei nastąpiły produkcje muzyczne i wokalne 
prod batutą Adofla Czerniawskiego, które wzbu 
dziły szczery zachwyt słuchaczy. 

Na zakończenie akademji została odegrana 

jednoaktówka p. t. „Wężyk legunski“. 

   

    

W Warszawie — 
WARSZAWA. (Pat). Dziś stolica uro 

szyšcie obchodziła święto 16 rocznicy 
odzyskania niepodległości. W godzinach 
rannych w świątyniach wszystkich wyz 
nań zostały odprawione uroczyste nabv 
żeństwa. O godzinie 10-ej rano w kate: 
drze św. Jana uroczystą mszę celebro 

RY 

wał w asyście duchowieństwa J. E. ks 
kardynał Kakowski. Na nabożeństwie o- 
becny był Prezydent Rzplitej, członko- 
wie rządu, marszałkowie sejmu i senu- 
lu, korpus dyplomatyczny, prezes NIK., 

(Dokończenie depesz na str. 2-ej). 

Nowy poseł łotewski na Zamku 

  W ubiegły. piątek nowomiarowany poseł łotewski w Warszawie Michał Walters wręczył Panu 

Prezydentowi Rzplitej na Zamku swe listy uwierzytelniające. Na zdjęciu — moment: wręczenia 

listów uwierzytelniających. 

„nęło szereg 

  

— Jeszcze o pracy zarobkowej kobiet. — 
W sprawie lzb Kultury. — W.K.S. Smigły u bram Ligi. — Samobój- 
stwo na brzegu Wilji. — Strzelcy maszerują. 
  

Red. Kazimierz 
Okulicz = << 

    

udekorowany W dniu wczorajszym 
został krzyżem oficerskim orderu „Od- 
rodzenia Polski* naczelny redaktor na- 
szego pisma p. Kazimierz Okulicz._ 

Od lat poświęca się p. Okulicz pracy 
dziennikarskiej i pulicystycznej. Już w 
roku 1922 redagował .,Gazetę Krajową”, 

od 1 lutego 1926 r. jest naczelnym reda- 
ktorem naszego pisma. Trzymając rękę 
na pulsie życia politycznego, szczegól 
ną uwagę zwrócił na sprawy państw bał 
tyckich, zwłaszcza litewskie i jest tych 
spraw pierwszorzędnym znawcą, co wy 
kazał w szeregu artykułów. Niezłomnie 
broni ideologji Marszałka Piłsudskiego, 
której jest wiernym wyznawcą. 

Ciężka i trudna jest praca dziennika- 
rza. Szczególnie ciężka i odpowiedzial- 
na jest praca naczelnego redaktora. Śle- 

dzić za wszystkiem, co-się dzieje w Świe 
cie, dać każdemu zjawisku należyte oś- 
wietlenie, dawać odpowiednie nastawie- 
nie redakcji, ogarniać całokształt spraw. 
i jednocześnie wchodzić w szczegóły, zaj. 

drobiazgami. mować się codziennemi 

Praca, która wypełnia czas, absorbuje, 
pochłania całkowicie. : 

My najbliżsi Jego współpracownicy, 
wiemy najlepiej, jaki wysiłek wkłada on 
w nasze pismo i z jakiemi trudnościami 
musi walczyć. Ile pokonywać musi prze 
szkód, stwarzanych przez warunki, a i 
przez niechętnych kierunkowi, który na 
daje On pismu, nawet przez prostą za- 
wiść. W całej pełni ocenić możemy za- 
sługi położone przez Niego w Jego dzia 
łalności. 

Cieszymy się, że zasługi te zostały da 
cenione przez czynniki marodajne, cze- 
go wyrazem jest otrzymane przez p. Oku. 
licza odznaczenie. Cieszymy się tem bar 
dziej, że serdeczny i koleżeński stosunek 
Jego do współpracowników zdobywa Mu 
nietylko szacunek, lecz i gorące przywią. 
zanie. 

Spowodu otrzymanego odznaczenia 
składamy Mu najserdeczniejsze życze- 
nia. 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
Kurjera Wileńskiego i 

Kurjera Wileńsko - Nowogródzkiego. 

R 

  

Wczoraj z powodu wysokiego odzna- 
czenia p. red. Okulieza, do redakcji wpły 

depesz gratulacyjnych od 
przyjaciół naszego pisma. 8 

Ž
A
S



(Początek depesz na str. 1-ej). 

posłowie i senatorowie,  generalicja, 
przedstawiciele władz państwowych 1 sa 
morządowych, ponadto zaś liczne dełe- 
gacje, stowarzyszenia i organizacje we 
teranów z 63 r. oraz tłumy wiernych 

Kulminacyjnym punktem dzisiej: 
szych uroczystości była wielka rewja 
wojskowa na polu Mokotowskiem. O go- 
dzinie 10,40 dokonał przeglądu usz 

wanych oddziałów d-ca 'O. K. gen. Jar- 
nuszkiewicz.-Po przeglądzie oddziały 
wojskowe. na dany sygnał przegrupowa 
ły się do defilady. O godz. 10 i pół Hu- 
my publiczności napłynęły na pole Mo 
kotowskie: Na trybunach zasiedli prezes 
rady ministrów w otoczeniu członków 
rządu, marszałkowie sejmu i senatu, 

członkowie korpusu dyplomatycznego, 
prezes NIK. prezes Sławek, -wicemarszał 
kowie sejmu i seńatu, posłowie i senato 

rowie, przedstawiciele władz administra 
cyjnych i t. d. Przybyła również genera 
licja z generałem Rydzem Śmigłym na 
czele. 

O godzinie 11.30 przybył Marszałek 
Józef Piłsadski, który przeszedł przed 

  

  

          

„KURJER* z dnia 12 listopada 1934 r. 

Świeto Niepodległości 
trybunami wśród gromkich okrzyków 

„niech żyje”, poczem stanął na specjal- 
nie przygotowanej tryunie, celem przy- 
jęcia defilady. W chwilę później przy 
dźwiękach hymnu narodowego przybył 
Prezydent Rzplitej w otoczeniu świty. 
Na dany sygnał rozpoczęła się defilada. 
Przed trybuną, na której stanął Marsza- 
łek Piłsudski. padła komenda  „bacz- 

ność” i sztandary pochyliły się. 

  

Po zakonczeniu defilady oddziałów 
wojskowych przemaszerowały kompan 

ja policji państwowej, kompanja straży 
więziennej, oddziały rowerzystów i mo- 
tocyklistów PP., oddziały P. W., batal- 
jon zw. strzeleckiego. kolejowego P. W. 
Ed: 

W czasie defilady nad lotniskiem krą 
żyła eskadra samolotów wojskowych. Po 
zakończeniu rewji prezydent Rzplitej, po 
pożegnaniu się z dostojnikami państwo- 
wymi, odjechał na Zamek przy dźwię- 
kach hymnu narodowego. W chwilę póź 
niej opuścił plae rewji marszałek Piłsud 
ski. Po rewji odbyło się wiele akademij 
i obehodów, zorganizowanych przez spo 
łeczeństwo. 

   

      

Polonia zagraniczna manifestuje 
swe przywiązanie do kraju 

WARSZAWA. (Pat). Święto niepodie 
głości było obchodzone bardzo uroczyś 
cie tak w kraju jak i zagranicą. Rozsiani 
po całej Europie Polacy w dniu tym ma 
nifestowali swe przywiązanie do kraju. 
składając na ręce polskich kierowników 
placówek dyplomatycznych i konsulów 

życzenia pomyślnego rozwoju ojczyzny 
i wyrazy hołdu dla Prezydenta Rzplitej 
i Marszałka Piłsudskiego. 

W Paryżu stowarzyszenia polskie ze 
brały się u stóp pomnika Miekiewicza. 
gdzie złożono wieńce, potem Polacy posz 
li na pl. Zgody a polscy kombatanci zło- 
Żyli wieniec na grobie Nieznanego Żoł: 
nierza. 

„ W Rzymie odprawiono nabożeństwo 
i urządzono akademję, na której byli o- 
baj ambasadorowie polscy, biskupi pol- 

Hołd górników 
Prezydentowi i Marszałkowi 

Piłsudskiemu 

WARSZAWA. (Pat). Bawiąca w War 
szawie wycieczka górali z województw 
krakowskiego, lwowskiego i  stanista- 
wowskiego w liczbie 1.000 osób przybyła 
dziś po południu na Zamek, aby złożyć 

hołd Prezydentowi. 

  

  

Q godz. 16 Prezydent przyjął delegację 
złożoną z 8 osób. W imieniu mieszkań- 
ców ziemi Łemków przemówił do Pre- 
zydenta góral Kukisa, wyrażające radość, 
że dane mu było złożyć hołd najwyższe 
mu dostojnikow' państwa, które z roku 
na rok potężnieje. Po rozmowie z dele- 
$acją Prezydent wyszedł na dziedziniec 
i przeszedł przed frontem górali. Po prze 
glądzie znany rzeźbiarz hucuł Dawdiuk 
złożył w imieniu ludności góralskiej wy 
razy hołdu i czci. Prezydent owacyjnie 
żegnany powrócił do swych apartamen 
tów. 

WARSZAWA. (Pat). Delegacja górni 
ków w liczbie 220 osób z 5 kopalń za- 
głębi śląskiego, dąbrowskiego i krakow- 
skiego złożyła o godz. 13 hołd Marszał- 
kowi Piłsudskiemu na dziedzińcu Bei- 
wederu. Po wpisaniu się do specjalnej 
księgi, delegacja przy dźwiękach „I bry 
gady* przedefilowała przed frontem Bei 
wederu. о 

© godz. 15-tej górnicy w strojach gór 
niczych z zapalonemi lampkami z włas 
ną orkiestrą i sztandarem przybyli na 
dziedziniec Zamku, aby złożyć hołd 
Prezydentowi Rzplitej. 

Do zebranych wyszedł Prezydent, or 
kiestra zagrała hymn narodowy. Po 
przemówieniach Prezydent podziękował 
za odwiedzenie, zaznaczył, że zna ciężką 

górniet 
wa i zachęcił górników do dalszej pracy 
dla dobra ojczyzny 

Górnicy wznosi 
krzyki na cześć 

  

   

    

    

  

  

entuzjastyczne o- 
Prezydenta. 

  

scy z prymasem Hlondem i polonja. 
W Pradze poseł Grzybowski podejmo 

wał gości przybyłych w liezbie ponad 
500 osób. 

W Bukareszcie odbyła się uroczysta 
akademja. Przedstawiciele armji ru- 
muńskiej oraz organizacji młodzieży zło 
żyli w poselstwie polskiem życzenia. Pra 
sa rumuńska zamieściła artykuły o Poł 
sce. O podobnych uroczystościach dono 
szą ponadto z Wiednia, Kopenhagi, Ви- 
dapesztu, Genewy, Essen, Strasburga. 

W Rydze odbyło się w poselstwie u- 
roczyste przyjęcie z udziałem 250 osób. 
Obecni byli członkowie rządu ..korpusu 
dyplomatycznego, wyzszego duchowień 
stwa, przedstawicielele armji, kolonji pol 
skiej, Radjo łotewskie urządziło specjal 
ną audycję. 

    

  

Dekoracja min. Becka 
WARSZAWIA. (Pat). O godz. '17-ej 

Prezydent udekorował ministra spraw 
_zagr. Józefa Becka wielką wstęgą orde- 
ru Odrodzenia Polski i powiedział: 

Jest mi szczególnie iniło wręczyć Ci, Panie 
Ministrze, odznaki wielkiej wstęgi orderu Polo 
nia Restituta, bo w moich oczach Pańska praca 
bardzo wydatnie przyczyniła się do wzmoenie 
nia potęgi państwa. Po udekorowaniu prezydent 
serdecznie ucałował ministra. 

Uroczysty przebieg 
święta na prowincji 
WIARSZAWIA, (PAT). — Obchód święta nie 

ju przebieg niez     podległości miał w całym kr 

wykle uroczysty. W! miastach i miasteczkach 

hzplitej odprawiono nabożeństwa w kościołach 

wszystkich wyznań. W godzinach południowych 

i 
'P, W, na których tłumnie zgromadzeni obywa- 

  

uwządzane były defilady wojskowe i organizacy, 

tele witali. gromkiemi okrzykami. 

W TORUNIU wiceminister komunikacji Pia 

secki dokonał: otwarcia mostu imienia Marszał 

ka Piłsu 

łączy Toruń z łewym brzegiem Wis 
    skiego. Most ten, jeden z wię 

ły, na któ 

  

rym znajduje się główny dworzec kolejówy. — 

Be: 

  

pośrednio potem odbyła się uroczystość po 

święcenia budowy gmachu domu społecznego. 

gdzie znaleźć ma "pomieszczenie 

miejscowych organizacyj. Na zakończenie otwar 

ta została pomorska wystawa sztuki. 

W KATOWICACH w obecnośc 

poświęcono wielki dom sportowy, o trzech pięt 

przeszło 20 

    

wojewody 

rach, w którym znajdą wygodne pomieszczenie 

zarządy wszystkich klubów, stowarzyszeń spor 

towych i t. d. Po defiladzie odbyło się poświęce 

nie drugiej budowli domu oświatowego. : 

W GDAŃSKU wielu mieszkańców wywiesiło 

chorągwie narodowe. Również powiewały fla 

gi ma konsulatach państw obcych: Po nabożeń- 

    

stwie odbyła się akademja, w której wzięli u- 

dział miejscowa polonja, komisarz gen. R. P. 

biskup O'Rurke i marynarze z okrętów 
   

char i „Burza“. 

W GDYNI defilowali marynarze, gorąco ok- 

laskiwami. 

NA CMENTARZU OBRONCOW LWOWA po- 

święcono pomnik chwały, zbudowany w postaci 

iuku triumfalnego. Na 8 potężnych filarach wy 

  

tyte będą nazwiska wszystkich poległych obroń 

ców Lwowa. Każdy z tych filarów ufundowało 

a jeden filar polonja chi- 

  

inne miasto polskie, 

  

cagoska. 

W: ŁUGKU na ręce woj. Józewskiego złoż 

enia liczne delegacje ludności ukraiń- 

    

W auli UNIW. POZNAŃSKIEGO przemawiał 

gen. Wieniawa-Długoszewski. 

Arcybiskup Sapieha celebrował nabożeństwo 

ma Wawelu. Potem na dziedzińcu zamku zaprzy 

siężone podchorążych 20 p. p. 3 

W ŁODZI odsłonięto w sali жа бр1емасте- 

go im. Moniuszki tablicę ku czci Marszałka Pił 

sudskiego. 

W ZAWIERCIU poświęcono gimnazjum pań 

stwowe o 60 salach wykładowych wybudowane 

za 400.000 zł. przez fundusz pracy. 

W KIELCACH odbyło się odsłonięcie płyty 

pamiatkowej ku czci poległych za wolność i nie 

podległość. : 

KOŚCIERZYŃSKA RADA MIEJSKA na uro- 
czystem posiedzeniu nadała obywatelstwo hono 

rowe Marszałkowi Piłsudskiemu i wojewodzie 

Kirtiklisowi. 

  

BREERSEAR, GESTU WZ OCE TDI ITS STOTIS SNES ESTETINIO) 

W hołdzie Nieznanemu Żołnierzowi 

  

W sobotę, jako w przeddzień Święta Niepodległości, 
delegacji Stow. B. Więźniów Ideowych zło: 
zdjęciu delegacja Stowarzyszenia z gen. Wieni 

    

) 

gen. Wieniawa-Długoszewski ma czele 
wieniec na grobie* Nieznanego Żołnierza. — Na 

Długoszewskim ma czele przed grobem 
Nieznanego Żołnierza. 

SRO UAI TE IT I R TK ATIKA EITI 

„Herriot do dymisji" 
PARYŻ, (PAT) — W godzinach popołudnio 

wych zebrało się przed Hotel de Paris, przy bul 
warze Magdaleny, około 500 osób, które wzno- 
siły okrzyki „Herriot do dymisji*. Manifestan- 
tów rozproszono. Herriota nie było tam, ponie 
waż wyjechał do Lyonu. 

Organizacja „Krzyża Ognistego* udała się 
przed dom byłego premjera Doumergue'a, gdzie 

na wezwanie pułkownika de la Roque pochylono 
sztandary, poczem manifestanci rozeszli się spo 
kojnie. Gdy na pl. Zgody prezydent Lebrun prze 
szedł z odkrytą głową wzdłuż szpaleru komba- 
tantów — inwalidów, do prezydenta Lebruna 
przyszedł premjer Flandin a gdy umilkły dźwię 
ki „Marsyljanki*, kombatanci wznieśli okrzyk 
„Niech żyje Doumergue*. 

UŚMIECHY | UŚMIESZKI. 

Dyzio załatwia spraw'e 
dyplomatycznie 

Moja przyjaciółka panna Helena miała przed 

tygodniem wielkie zmartw'cnie i przyszła do 

mnie po poradę. Ma jakąś pra-praciotkę czy 
  kogoś takiego w Rosji Sowieckiej. Chodzi a to, | 

  

jak ją przewieźć do Pol 

wiem? Z uwagi ra wiek, wygodę i 

    

pośpiech radziłem samolotem. 

Ależ nie o to chodzi 

  

-— żachnęła się pan 

ma Helena. Chodzi o to, co trzeba zrobić aby 

owej starszej pani pozwolili wyjechać stamtąd, | 

    

bo nie chcą pozwolić. Czy więc ja nie mam tam 

kogoś żnajomego... | 

Zacząłem się zastauawias: Nie, w roku 1920 

śpieszyłi się tak bardzo, że nie było czasu na 

  

zawieranie znajomoś: Ale prawda! Jest! Bru 

no Jasień. Byliśmy w 

dem do Pary 

  

szndeczi 

  

1 stesun- 

     kach r d jego wi . Jeszcze 

     z Pary pisał parę razy. Poźniej jednak wyje 

  

chał do Rosji i podobno bardzo się zmienił... 

— Nie —- odpowiedzia 

  

em. Nie mam nikogo 

  

  

  

takiego, na kogo mógłbym i'czyć w sprawie pra- 

pracioci pani... 

Na szczęście zjawił się kolega Dyzio. Kolega 

    

Dyzio ma rozległe stosunki i zawsze goiów do 

interwencji. 

  

— Tu — powiada — nie tak trzeba koch 

nam si 

zej dyplomacj 

  

na pani. Tu trzeba dyplomaiyczi 

na tem. Mam przyjaciela w 

Już on tam pociśnie tego Litwinowa, czy kog 

trzeba i niech mnie anieli wezm 

cioteczki nie przyniosą do Polsk 

— ..To jest — przepraszam — 

  

    

   

jeśli djabli 

    

zawołał — 

widząc obrażoną minę p. Heleny — „chciałem | 

  

powiedzieć: niech mnie djabli wezmą. jeśli : 

li nie przyniosą cioteczki*. 

Zaraz też usiadł, napisał list i wręczył pan 

nie Helence, która go przyjęła ze łzami wdzięce 
  

ności w riebrzydkich oczęta :h. 

Czekaliśmy rezultatu. Po piec'n dniach zi: 

    

wił się Dyzio rozpromienion*. į 

— Heureka. Zwycięstwo — wołał zdaleka 

zwróciwszy się do panny Heleny rzekł poważniej 

— (iotka już jest! 

Jak to: już jest? — zapytało zdumion 

  

dziewczę. Jest, ale w Rosji. 

— Wizystko jedno — odparł Dyzio. Tak, 

jakgdyby już tu była. Otrzymałem odpowiedź od | 

przyjaciela. ю 

Powiódł wokół dumnym wzrokiem, poczem 
mówił: 

— QOotrzymawszy mój list udał się natych- 

miast do poselstwa sowieckiego gdzie ma bar 

dzo dobrego znajomego i stamtąd poszli obaj do 

„Adrji“. (W „Adrji”, jak w „Adrji* koniaczek 

jeden, koniaczek drugi. Jais 

da. Te „Mochy* dziwnie sympatyzują z burżu 

  

whisky and so- 

azyjnemi trunkami. Potem sam Moszkowicz za, 

proponował im wino. Specjalnie dla rzadkich 

gości. Po dwóch flaszkach „Moca* tak się roz 

rzewnił, że z płaczem wspomin:4 Mikołaja Il i 

p'to za jego zdrówie, Potem wypili bruderszaft, 

a w końcu „Moch* tak się rozrzewnił, że przy 

siągt na Ikona, że ciotka pani -nie będzie miała 

żadnych trudności. A co? Umie stary Dyzio za 

łatwiać sprawy? Ha, ha... 

Spojrzałem na oblicze panny Heleny, spodzie 

wając się ujrzeć radość na jej obliczu, ale zau 

ważyłem ze zdziwi*niem. że ma zło błyski w 

cczach. 

  

Jóż to mie cieszy się pani? — zapytał zdzi 

w cry Dyzio. В 

= Nie 

piaczų. 

— Dlaczego na Bosa 

  odnarla H'ena, krzywi 

  

usta do 
  

-— krzyknął Dyzio 

-- Dlatego, że ja pańskiexa lslu wcale nie 

wysłałam. 

— (o takiego? No... skoro pani nawet listu 

nie wysłała, to trudno coś dla pani zrobić — 

  

wycedził Dyzio. Żeby też na głupiego listu 

nie wysłać i potem jeszcze pretensje... 

I wyszedł obrażony. WEL. 

WDOTIEMAAADEOCZ TATE WOTA R 

Amb. Raczyński 
odjechał do Genewy 
LONDYN. (Pat). Ambasador Raczyń 

ski odjechał dziś do Genewy. 

Raport Zw. Rezerwistów 
WARSZAWA. (Pat). Dziś przybyła 

do Belwederu delegacja zarządu główne 
go zw. rezerwistów z prezesem min Koś 
ciałkowskim i wpisała się następująco | 
do księgi audjencjonalnej: 

Zarząd Główny Związku Rezerwistów 
melduje posłusznie, 

zgodnie z uchwałą walnego zjazdu dele- | 
gatów pewołany do życia Komitet Odbudowy 
Zułewa, majątek Zułów wykupił. Równocześnie 
melduje Panu Marszałkowi, iż postanowił do 
dnia 11. 11. 1935 r. dzieło nasze doprowadzić do 
keńca przez cdbudowę Zułowa do takiej postaci, 
w jakiej pozostał w Twej, Panie Marszałku, pa 
mięci. 
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Jeszcze o pracy zarobkowej kobiet 
Artykuł p. Kieturakisa w sprawie za 

trudniania mężalek wywołał żywy od. 
dźwięk. Kobiety wystąpiły w obronie 
prawa ich do pracy, posypały się arty- 

kuły i listy do redakcji najciekawsze 
zostały zamieszezone, wszystkich zamieś 

cić niesposób — dyskusja przeniosła się 

na łamy innych pism. 
W. dyskusji rzucone zostały ważkie 

argumenty z jednej i drugiej strony. Po 
ruszono jednak sprawę w nieco różnych 

pł „nach, aż zaszła potrzeba wyj 5 

niania sobie wzajemnie, że się nie sprze- 
ciwia tym lub owym tezom strony prze 
ciwnej. Dlatego pc dysku 

sję tę zreasumować, wyjaśnić jej właści 

wy zakres i istotne rozbieżności zdań. 

P. Kieturakis nie wystąpił przeciwko 

pracy kobiet w zasadzie. Chodziło mu o 

lo. żeby pracę otr 
stkiem ci, którzy jej najbardziej pólr 
bują, którzy utrzymują rodziny. Mę 

tki mają już źródło utrzymania w docho 

dach męża (a trzeba zauważyć, że w 
myśl obow zującego prawa Żona moa- 

że domagać się od męża utrzymania: 

mąż od żony — niej. Zwolennie 
stanowiska posuwają się dalej, sięga 
do kwestji zadań kobiety w rodzini 

Zgoba do tych zadań zalicza „umilanie 
wypoczynku mężowi”. Odgłos to z 
wie : 

  

  

  

     
  

    

     

  

     

  

      

  

  

    

    

   

  

          

    

  

   

Эуе 

  

   

        

porządkowujących ją jemu. 
kterystyczny, wykazujący, że pojęcia te 
nie ustąpiły jeszcze całkowicie. 

  W drugą bodaj że ostałeczność wpad 
ła p. Cehak H., twierdząc, że kobieta mu 
si pracować zarobkowo, że ta praca ko- 
nieczna jest dla utrzymania pewnego po 
ziomu życiowego „standart of life*. Za 
myka ona oczy na to, że pracy — brak. 

Zamiast wywodów na ten temat, przy 
toczmy jeden z listów: 

Jestem człowiekiem pracy, pobieram 300 zł. 
na utrzymaniu posiadam żonę, dwoje 

dzieci, siostrzeni. poza tem przychodzę х @0 
raźną pomocą ieściowi z jege redziną (5 csób) 
czyli: jeden pracujący na 10 osób. Niech mi Pan 
Redaktor wierzy, jak ci wszyscy dziękują Bo- 
gu, że ten jeden zarabia, a o zatrudnieniu w 
tych czasach kogoś z tych osób, już nie marzę 
nawet, byle to utrzymać. Bo jest bieda na świe 
cie i kryzys. Takich rodzin jest dużo — stykam 

się z niemi. Gorzej, bo wiele, wiele rodzin inte 

ligeneji znajduje się bez pracy i nie marzy na 
ężowi i żonie, ale byle komu, hy 

le jednemu z rodziny. Łatwo sebie przedsta 
gorycz i smutek takich ludzi, gdy widzą, że ich 

5 : świetnie sytuowani, dzieki stałym 
zarchkom męża Żony, mających na teatry. ki 
na i inne rozrywki, podczas gdy ci na kawałek 

chleba nie mają. A przecież do minimum szcze 

ścia na ziemi każdy ma prawo. 

To jest głos wymowny. A korespon- 
denci nasi, to nie teoretycy, rozstrzyga- 

jący przy biurku zagadnienia społeczne, 
to ludzie z masy, ci, którzy na sobie bez 

pośrednio odczuwają ciężar warunków 
współczesnych, którzy obserwują życie 
„od środka* — pisze p. I. T. —- 

Nie jestem ja oni poetą ani literatem — pi 
sze p. I. T. — jestem tylko uczciwym obywate 
łem. Boli moje obywatelskie seree od tych nie 
sprawiedliwości społecznych i ten ból wylałem 
ja jak mogłem na piśmie. 

A dalej opowiada: 
Poruszana w artykułach „Kurjera Wiłeńskie 

go* sprawa usunięcia z posad enierytów i zamoż 

nych mężatek jest obeenie nie tylko aktualna 
ale paląca. Zajmowanie przez nich posad, a co 
zatem idzie odbieranie kawałka chleba ludziom 
którzy więcej o niczem innem nie marzą -- jest 
największą niesprawiedliwością społeczną. Tuki 

stan rzeczy wywołuje w społeczeństwie niezado 

wolenie, narzekanie i bardzo niepożądane nast 

roje, a eo jeszcze gorzej zabiera ofiary w posta 
ci życia ludzkiego. 

Otóż dla przykładu wskażę, że w jedn 
tylko naszem maleńkiem miasteczku w krótkim 
czasie, przez tą niesprawiedliwość społeczną poz 
bawiło się życia aż dwóch pracowników umtysło 
wych. 

Jeden z nich p. J., były pracownik jednej z 

instytucyj społecznych, nie przeniósł nadehod: 

tych skutków bezrcbocia i skończył sambo: 

stwem, 

Bruga -ofiarą byl p. Ch. ь 
Bral on w swdim czasie czynny udziai w wal 

ce z bolszewikami, za co bolszewicy wymordGwa 
li całą jego rodz Kiedyś pracował u przedsię 

biorców prywatnych budowy kolei Woropaje- 
мо — Druja, ale ostatnio nie miał ani środków 
de życia ani pracy. Szukał tej pracy, lecz nie 

zmalazł, bo cóż, w wielu wypadkach zajmują 
pracę ci, którym nie jest ona konieczna. Miesz 
kał on z łaski u jednego z osadników, ale i ten 
ostatni przytułek stracił i pozostał żemu tylko 
las. Nocował więe w lesie, ale jesienny deszcz, 
chłód i głód dokuczały mu. Nie mógł znieść p. 
Ch. takiego życia i 9. 10. r. b. znaleziono go wi 
szącego na drzewie. 

Tak, w krótkim czasie, w maleńkim miastecz 

  

      

      

   

  

       

  

   

  

   

  

   

. rzędnego w stosunku do insty 

ku zginęło od niesprawiedliwości sp 
ludzi. Dwóch ludzi poszło na tamten 
ki ich pcehowanć, a niespra 
na nadal żyje. 

Nie mamy powodu wątpić o prawdzi 
wości podanych przez p. l. T. faktów. 
Samobójstwa z nędzy mnożą się. Zanim 
kryzys zostanie opanowany, zanim za- 

  

      

  

    

gadnienia gospodarcze i społeczne 
współczesności zostaną rozstrzygnięte. 

trzeba myśleć o drobnych cho by, do 
raźnych środkach łagodzenia ich skul- 
ków. 

W tej właśnie płaszczyźnie trafnie 
formułuje zagadnienie p. 

sey wiemy, jaka masa jes: 

   
    obeenie bez- 

nych rodzin, przymierających z głońu i bę 
dąeych wprost w syluacji bez wyjścia, ponieważ 

    

głowy tych rodzin, jako bezrokotni, nie mają 
literalnie żadnych Środków do życia i utrzyma 
nia rodziny. — Otóż wobec tego zjawia się py 
tanie, cdpowiedź na które nasuwa Się sama 

przez się: czy należy przyjąć do pracy płatnej 
mężatkę, mąż której już ma płatne zajęcie da 
jąe w ten sposób możność zarobkowania na ut- 
rzymanie tej samej rodziny i mężowi i żonie, 
czy dać pracę, zamiast żony pracownika, bezro 
botnemu, ralując w ten spesób jego i rodzinę 
©d głodowej śmierci a zarazem zmniejszając bez 
rebccie? 

Prójckt 

dentkę „Karjera“, 

  

      

   

    

    

   veony przez pewną korespon 
by z pracujących już p'atnie 

męża i żony, mąż ustąpił zajęcia na rzecz hezro 
boinego, meżnaby rozstrzygnąć w duchu współ 
czes w ten sposób, że w każdym wypadka 

pracy i męża i żony miałoby nastąpi 
aimi porczur nie, naskutek którego Ż 

stałaby na służbie, mąż zaś poszedłhy do pilno 
wania domowego ogniska — wychowania dzieci 
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Jesień w Warszawie 

  

Ogród Saski w blasku jesiennego słońca. & 

W SPRAWIE IZB KULTURY. 
  

Na zjeździe działaczy kulturalnych. w 
Wilnie przed kilku dniami odbytym, nie 
byłem, udziału w dyskusji nie brałem. Ze 
sprawozdań jednak w dziennikach i z 
artykułu dr. St. Loreniza, drukowanego 
w „Kurjerze Wileńskim” dowiaduję się 
o projekcie utworzenia t. zw. Izb kultury. 

Bardzo się tego obawiam, a to z nastę 
r ujących powodów: 

Kultura, dobra kulturalne 

    

- tło pew 

    

     

na nadbudówka. By mieć zrozumienie 

dla potrzeb kultura'nych — trzeba same 
mu { wysoko słać w tej dziedzi    

   nie "mw i się stanic —-- lem szersze 
horyzosty objąć możni Z natury rze 
czy LęGzie to przywilej: a zaledwie jedno 
stek. 

Dotąd było lak, że jednostki, które 
szczytów sięgały, zrzeszały się w stowa 

*nia czy naukowe czy artystyczne i 

y wokół siebie czy to naukę czy 

      

Obecnie. według projektu dr. Lo- 
rentza, ma to być zracjonalizowajie-w ten 

sposób, że zamiast samorzuli działa! 
ności kulturalnej jednostek. | ] 
cych się do tego obowiązku z racji swych 
uzdolnień osobistych, ma powsłać spe- 
cjalna instytucja. temu celowi służąca, 
instytucja. dysponująca funduszami pub 
licznemi o charakterze stałym. 

Wprawdzie dr. Lorentz pisze: „izba 

Kultury, podkreślam to z naciskiem, nie 
byłaby sama instytutem naukowo-arty: 
stycznym, nie miałaby charakteru nad- 

tucyj i orga 
nizacyj naukowych i arty nych, i nie 
wkraczałaby w zakres ich działalności. 
gdyż inne są jej zadania. Natomiast pra 
cowałaby w ścisłym z niemi kontakcie 
t 

Komunikat Legjonu 
Młodych 

Z powodów niezależnych od Komite 
tu Red., Legjonu Młodych dzisiejsza ko- 
lumna L. M. p. t. „Z Frontu Legjonu 
Młodych* nie mogła się ukazać. 

KOM. RED. 

CFA TT TSR si DSS 

Czy złożyłeś ofiarę na 

  

  

   
  

powodzian ? 

Mnie się zdaje, że mimo tego zastrz 
nia, w praktyce życia wyszłoby zupełnie 
co innego Oto według projektu dr. Loren 
tza Izba Kultury ma za zadanie „„szerze- 
nie kultury wśród tych warstw społeczeń 
słwa, które posiadają już odpowiednie 
przygotowanie, wśród odbiorców wyższ 

go rzędu. Jako środki realizacji dr. Lo 
rentz podaje: 

1) „inicjowanie, popieranie i organiz0 
wanie odczytów, audycyj. koncertów, wy 
staw, przedstawień teatralnych i t. p. 

    

2) dopomaganie w organizowaniu 

   

na prowincji powszechnych wykładów 
uniwersytec ich; 

3) orgańizowanie kursów, - specjal- 

nych studjów it p. 

4) dopomaganie w tworzeniu warszta 
tów pracy naukowej i artystycznej, mu- 

zeów. laboratorjów. bibljotek, sal kon- 

ceriowych, zespołów muzycznych i t. p 

5) prowadzenie poradni  bibljografi- 

cznej oraz udzielanie informacyj w spra 

wach naukowych i artystycznych. 

Gdy się przypuści, że Izba Kultury dy 

sponuje funduszami publicznemi, że dy 

sponuje zorganizowanym aparatem i że 
ma takie właśnie zadania na względzie — 
trzeba-nie znać ludzi i życia, by nie dojść 
do przekonania, że owa Izba Kultury sa 
ma zacznie wykonywać to, eo spełniały 

dotychczas lekalne organizacje kultural- 

no-artystyczne. I tu właśnie grozi najwięk 

sze niebezpieczeństwo. Izba Kultury za- 
miast popierać zamierzenia jednostek wy 

bitniejszych, zabije wszelką  iniejatywę 
prywatną. 

Dołąd dzieje się tak, że najbardziej 
ruchliwe jednostki z pośród tych, co w 

    

Odnalezienie nowej 
rzeźby Michała Anioła 
W jednym z ostatnich numerów „Tlłustrazio- 

ne Valicana* historyk sztuki Józef Parroni wy- 
kazuje, że niewielka rzeźba, Pieta przechowyw 

na dolychczas wraz z trzema innemi po prawej 
stronie schodów, wiod: ch do skrzydła Bor- 
giów w pałacu waty kim, wyszła z pod dłó- 
ta Michała Anioła. Jest to mała grupa o wymia 

na 28 eentymetrów, Choci niewykoń 

mistrzowskiemu wykonaniu i. ni 
"technice rzuca się odrazu w oczy 

e dowód, że jest to dzieło Buona 
oni nietylko odwołuje się do wła 

łu wielkiego mistrza, ale posługuje 
ż szeregiem świadectw historycznych. 

     
   

  

     

  

   

   
   
   

  

i dysponowania, ewentualnego gotowania obia- 
dów. 

  

ie wiem, czy p. S$. nie kpi sobie po: 
troszę. Oczywiście, można odesłać męża 
do gotowania obiadu i niańczenia dzie- 
ci, ale nieco trudno byłohy kazać mu np. 
karmić te dzieci piersią. 

Kobieta ma własne zadania, własny 
zakres pracy, w którym jest niezastąpio 
na. To dom i dzieci. Kwestja dyskusji, 
czy kobieta prócz tego ma się zajmo- 
wać pracą zarobkową. : 

Kwestja ta nie powstaje na wsi. U 
włościan mąż i żona mają swoje dziedzi 

ny we wspólnej gospodarce które wyma 
gają od nich włożenia całej swojej pra- 
cy. 

Prosto również przedstawia się spra 
"wa w sferach robotniczych: tu praca ko- 
biety w fabryce czy na „poslugach“ od- 
biera jej czas potrzebny dla pracy w 
domu, pozbawia ją możneści wykonywa 
nia jej obowiązków rodzinnych. Źle jest, 
jeśli bez tej pracy rodzina nie może wy- 
żyć. 

Właściwym terenem zagadnienia są 

sfery inteligiencji. Sprawa pracy mę; 
lek. to tylko jeden z fragmentów kwe- 
stji bezrobocia wśród inteligencji. Kwe 
stji ważnej i bolesnej. 

Zjazd działaczy kulturalnych wysu- 
nął zagadnienie przenikania kuliury na 
prowincję. Wiąże się z nim kwestja by- 
lu inteligencji prowincjonalnej, która 
może i powinna być przewodnikiem kut 
tury. Wiąże się z nim kwestja zasilenia 

prowincji inteligencją. Pomiędzy temi 

zagadnieniami istnieje junetim. tworzą 

cy z nich jeden problem inteligieneji. 
Problem wymagający rozważenia. 

W. S. 

    

   

  

    

  

  

  

danem środowisku tworzą elitę umysło 
7ą, organizują życie naukowo —— artysty 

czne. Pracując ideowo,o z całem zapar- 
ciem siebie, wydobywają to stąd to zo- 
wąd konieczne na to środki materjalne. 

Gdy powstaną Izby Kultury, one tylko 
będą dysponowały funduszami publicz- 
nemi na cele kulturalne. Posiadając biu 
ro, mając płatnych urzędników — mu- 
szą przecież owe Izby Kultury wykazać 
czemś swoją działalność. A mając zada- 
nie „szerzenia kultury zaczną w czyn 
wprowadzać to, to dr. Lorentz podaje ja 
ko „Środki realizacji zadań. I w tym 
momencie nastąpi kolizja z czynnikami 
lokalnemi. Te się zniechęcą, zaprzestaną 

pracy. W rezultacie więc — zamiast kul 
iurę podnosić, Izby Kultury przyczynią 
się do jei upadku. 

R. Wilanowski 

* * * 

Projekt organizacji Izb Kultury omówicno 

obszernie w czasie dyskusji na zjeździe i wy- 

jaśniono wówczas również wątpliwości porusza 

pe obecnie przez ks. prof. Wilanowskiego. Nie 

chciałbym powtarzać argumentów wysuniętych 

w mym referacie i argumentów, | 

  

  

   

  

oczonych 

pizez licznych mówców w dyskas streszcza 

nej w sprawozdaniu „Kurjera Wileńskiego” 

ograniczę się więc tylko do stwierdzenia, že Н, 

by Kultury nie zastąpią i nigdy nie mogłyby za 

stąpić samorzutnej działalności kalturainej jed 

noslek, a zadaniem ich jest właśnie dopomóc 

jednostkom w ich pracy. Ks. prof. Wilanowski - 

wyraża obawę, że Izby Kultury będa dążyć do 

  

  

   

    

    - mam 

k przypusz 

czač. Przekroczenia statutu zdarzyć się mogą w. 

każdej instytucji, nie jest to jednak argumen- 

tem, przemawiającym przeciw tworzeniu .nsty- 3 

tucji, lecz może conajwyżej stać się powodem 

interwencji władz nadzorczych. 

Izby Kultury mają posiadać własne fundusze. 

nie znaczy lo jednak, by 

wszystkiemi funduszami na cele nauki i 
sztuki, Byłoby to niemożliwe choćby dlatego, że 

przekracz: zakresu swej działaino: 

wrażenie, że niema powodu zgóry 

  

   

działalność Izb — według projektu — nie obej 

muje ośrodków uniwersyteckich, a więc tych 
ośrodków, w których skupia sie znaczna więk 
szość towarzystw naukowych i- artystycznyci 

A chyba nie należy się obawiać, że izby rządzi 

łyby swemi fund 

przecież decydowa 

ami w spsób niewłaśerwy — 

o tem mają przedstawieicle 

Uniwersytetów, Towarzystw Naukowych i Związ 

ków Zrzeszeń Artystycznych. 

      

S. Lorentz. 

dysponowac miały |
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KURJER SPORTOWY 
Na ironcie Kolejowego Przysposobienia Wojskowego 

Doznaję milych emocyj, bo jadę wii 
dą na ostatnie piętro Dyrekcji kolejo- 
wej. 

Staram się dostać do prezesa Kolejo 
wego Przysposobienia Wojskowego p 
Michała Puchalskiego. 

Niepewnie otwieram drzwi do gabi- 
netu. 'Na szczęście zastaję. 

Pytam na wstępie o zdrowie, a p 

tem rzucam utarte, jak moneta, pytanie, 
co słychać, jak się pracuje. 

— Praca idzie dobrze. Prowadzone 
teraz- są wykłady wchodzące w program 
pracy zleconej przez Ministerstwo Ko- 

lei. с 

    

     

zjazd referentów kół kultu 
atowych Ognisk KPW. Był 

to zjazd referentów wyszkoleniowych w 
ilości 160 osób. Była to odprawa wszys! 
kich referentów. 

Na zakończenie odprawy prezes (M 
Puchalski) udekorował srebrną odzna- 
ką KPW. zasłużonych członków: p. No- 
waczka, p. Witorda, p. Wiśniewskiego. 
p. Krzystarowskiego i p. Kobusa z Tur 
mont. 

Na zjeździe wszyscy mogli szczerze 
wypowiadać się. Jestem więc jako pre- 
zes i przewodniczący zjazdu bardzo za- 
dowolony z tego, bo mogłem nareszci: 
dowiedzieć się o bolączkach, a i o po- 
trzebach prowincji, na którą staramy się 
zwrócić jak największą uwagę. 

Jeżeli chodzi o Wilno, to praca ogni 
skuje się w naszym lokalu przy ul. Kole 
jowej 19. W naszym lokalu mieści się 
obecnie również Rodzina Kolejowa. 

Stawiam zkolei drugie pytanie, do 
tyczące pracy wychowania fizycznego i 
sportu. 

— Jestem zły, mówi p. prezes M. Pa 
chalski. Chłopcy przegrali mistrzostwa 
kolejowe Polski w Słanisławowie. Na- 

groda Pana Prezydenta, którą Wilno mo 

gło zdobyć na własność, powędrowała 
do Poznania, a temu wszystkiemu zawi- 
nili zawodnicy wydziału drogowego, któ 
rzy źle ułożyli tor, zdobywając aż 11 
punktów karnych. 

    

  

      

Te właśnie punkty nas zgubiły, ale 
to nie, mam nadzieję, że na przyszły rok 
będzie nieco inaczej; 

K. P. W. Wilno musi koniecznie ode 
brać nagrodę poznańczykom. (Musimy 

zwyciężyć. > 

Nie chcę więc- zmarnować ani jed- 
nego dnia. Przygotowania swoje do wal 
ki o tak cenną dla nas nagrodę rozpo 
częliśmy już teraz, prowadząc systema- 
tyczną pracę opartą na - zakreślonym 
przez fachowych instruktorów progra- 
mie. . 

Trzeba panu wiedzieč, že K. P. W. 
stara się coraz bardziej angażować do sie 
bie ludzi fachowych. 

U nas w klubie jest co prawda ki 
niekolearzy, ale są to właśnie jednost 

   

   

pomocne w szkoleniu kadr sportowych 
KPW. 

Prócz pracy o charakterze wybitnie 
sportowym o której dowie się pan u p 

A. Kisiela, chcę zaznacżyć, że prowadzi 
my wysiłki by szeregi KPW. były kar- 
ne, by członkowie nasi byli dobrymi oby 

watelami kraju. 

  

Na zakończenie wspomnę, że trzech 

członków wileńskiego Ogniska (prezes 
M. Puchalski, inż. Zemotel i ref. Mosk- 
wa Kazimierz) byli na Węgrzech w o- 
gólnej wycieczce rewizytowej kolejarzy 
polskich. 

Nie będę długo mówił o tej wyciecz- 
ce. Powiem tylko jedno, że była ona cu- 
downa. Wrażeń doznanych nie zapomni 
się nigdy. Przyjmowano nas nadzwyczaj 
serdecznie. 

  

Dziękując prezesowi M. Puchalskie 
mu za udzielenie szeregu wyjaśnień 

zwracam się do p. Kisiela, z którym roz 
mawiam dość długo. 

— Organizujemy wielkie jubileuszo- 
zawody narciarskie K. P. W., zapra 
ie czołowych zawodników Polski, a 

wileńskie władze narciarskie postanowi 
ły w dniu naszych zawodów jubileuszo 
wych zorganizować uroczystość otwar- 

cia skoczni narciarskiej. 

   

Postaramy się organizować  зхегед 
ciekawych imprez  sportow) które 

  

wpływać będą na propagowanie sportu 
wileńskiego. 

Daje się już zauważyć pewnego ro- 
dzaju oż; nie na prowincji. Tutaj re 

lę propagatorów sportu pełnią Ogniska 
KPW. Przed kilku dniami zakończył się 

    

turniej piłkarski drużyn B. klasowych. 
W turnieju tym brały udział jedynie tyl 
ko drużyny kolejarzy. 

Staramy się w miarę naszych sił zwra 
cać uwagę na stronę wychowawczą spor 
tu, a pocieszającym objawem jest fakt, 
że kadry sportowe K. P. W. rosną z ro- 
ku na rok coraz bardziej. 

Jesteśmy bardzo ciekawi eo nam przy 
niesie zbliżaj i 

  

   
cie, zima jest czeka 

na z niecierpliwością i to nietylko przez 
sportowców Ogniska, ale przez wszyst- 
kich sportowców Wilna. 

Od zimy zależy powodzenie szeregu 
projektów sportowych, od zimy uzależ- 
nia się postęp sportu. 

Zkolei zwracam się również do p. 
kpt. Wacława Grudzińskiego, który ja- 
ko kierownik wyszkoleniowy K. P. W. 
powiada: 

— Na 80 istniejących ognisk w 50 
jest prowadzona praca wyszkoleniowa, 
praca ta polega na fachowem wyszkałe 
niu wojskowem z przystosowaniem do 
potrzeb kolejowych. 

—A dlaczego w pozostałych 30 0g- 
niskach praca nie jest prowadzona? 

— Dlatego, że członkowie tych og- 
nisk nie nadają się do pracy wyszkole- 
niowej, względnie ogniska są bardzo ma 
łe. 

    

  

Obecnie wyszkolonych jest przeszło 
3 tysiące kolejarzy, a zaznaczyć warto, 
że 50 proc. z nich ma zdobyte P. O. S. 

Wysiłki nasze są spotykane z uzna- 
niem i poparciem władz przełożonych. 
Warunki techniczne w terenie są więc 
zadawalnia jące. J. N. 

  

Warszawianka ŁKS. 1:0 
Wezorajsze mecze piłkarskie © mistrzostwo 

Ligi przyniosły następujące wyniki: 

Warszawianka pokonała ŁKS. 1:0. 

Pogoń wygrała valkowerem 3:0 z Wisłą. — 

Na hoisku był wynik 1:0 na kor: Pogoni. 

Legja zremisowała z Podgórzem 2:2. 

Wiaria wygrała z Cracovią 2:1 (1:0). 

Na Gstaniem miejscu znajduje się Podgórze, 
które spadnie z Ligi. 

    

Rewera wygrała ze Śląskiem 
: 

Mecz o wejście do Ligi między Rewerą Sta- 
nisławowską a Śląskiem zakończył się sensacyj 
nem zwycięstwem Rewery, która wygrała 1:0. 

Zwycięstwo Rewery jako ewentualnej prze- 

ciwniezki Wilna jest nam na rękę. 

Uważamy, że z Rewerą wygrać będzie łat- 

wiej niż ze 

Z Rady Naukowej Wychowania 
Fizycznego 

pod 

  

   

  

przewodn'cł 

  

W dniach najbliższych 
wem  wiceprzewodniczącego ły Naukowej 
Wychowania Fizycznego; gen. dr. Slanis 
iRoupperta odbędą się dwa posiedzenia kom 
ne Rady Naukowej, a mianowicie: 

i) W dniu 13 b. m. na posiedzeniu kėmi- 
syjnem omawiana będzie sprawa sportu w szka 

le, przytem referat p. t. „Zarys struktury orga 
zacyjnej sportu w szkole o sprawa regulami 
nu sportowego” -- wygłosi członek Rady, wiz. 

Zygmunt Wyrobek; 

2) W dniu 14 b. m. odbędzi» się posiedzenie 
Komisji Lekarskiej Rady ż nast, porzadkiem 
dziennym: 

a) Projekt z Izeń ochronnych w walkach 

bokserskich — ref. kpt. dr. Rellinger 

    

      

              

b) Sprawozdanie z pobytu w Rosji — doc. 

dr. S Reicgerówna; 

c) Leczenie sportem — doc. dr. G. Szulc; 

  

e) Projeki instrukcji do badań zdolności fi 
zycznej dla celów W. F. i spor'u 

Oba posiedzenia odbędą się w Sali konferen 
cyjnej PUWF. 

  

   

  

Wilno faworytem walk o wejście do Ligi 
W. K. S. Śmigły pokonał Naprzód Lipiny 3:2. Pawłowski I Zbroja zdobyli bramki. 

Jak to przyjemnie jest wygrać mecz 
i to mecz o tak wysokiej stawce (o wejś 
cie do Ligi), mecz z tak poważnym prze 
ciwnikiem jak Naprzód, który do wcze 
raj był przecież faworytem rozgrywek © 
awans w piłkarstwie polskiem. 

Nikt się nie dziwi zapewne temu, że 
publiczność, że kibice klubowi porwali 
na ramiona brawurowo grającego bram 
karza W. K. S., znosząc go z boiska na 
rękach. 

      

  Cieszy się oficer, żołnierz, cieszy się 
nawet policjant, który na klapie swege 
munduru nosi legitymację sportowca - 
PO 

Wezoraj mecz rewanżowy z Naprzo 
dem był spotkaniem, które zakończyło 
się niespodzianką, a co ciekawsze, że 
niespodzianka ta przyszła wówczas gdy 
w sercach naszych gasły nadzieje zwy- 
tięstwa, a gasły one dlatego, że pierw- 

    

    

Bramka wyratowana 

  Emocjonujący moment pod bramką piłkarską, często spotykamy na licznych meczach foot- 
ballowych. — Bramkarz wygarnii z nogi piłkę, będąc atakowany przez przeciwników. 

Doskonała gra bramkarza 

Szy mecz w Lipinach zakończył się smut 
nym wynikiem 1:4. 

Uległ jednak źmianie skład drużyny 
WKS. Wyznaczono na Środek ataku Na 
czulskiego, a w bramee ukazał się rewe- 
lacyjny pełen inicjatywy i odwagi młody 
bramkarz Kuzynek, który zabłysnął 

na boisku swoim wielkim talentem spor 
towym. 

Wczorajszy mecz był spotkaniem nad 
zwyczaj emoejonującem, a nie omylę się 

chyba bardzo, jeśli powiem że wśród 5 
tys, widzów mało było tych którzy wie- 
rzyli w zwycięstwo WKS., zwłaszcza w 
zwycięstwo po upłynięciu 7 min. gry, 
gdy Naprzód zaczął prowadzić po zdo- 
bycie goala. 

Wówczas to rodziły się smutne przy 
puszezenia -- zaczyna się dramat — te- 
raz posypią się bramki, ale nasi zaczy- 
nają brać się do roboty, atak pracuje 
całą parą, obrońcy trochę kiksują, bram 
karz rzuea się w siatce jak młody lew, 
a piłka chodzi z nogi do nogi. 

Biegną szybko minuty zawodów. Sę 
dzia przy blaskach gasnącego słońca od 
gwizduje zwycięstwo wojskowych. 

Rozradowani wracamy do domów. 
Jesteśmy silni. Wstąpiła w nas wiara. 

Skończmy jednak z feljotonowym 
stylem. 

Drużyny wystąpiły w następujących 
składach: 

NAPRZÓD LIPINY: Wysocki, Ko- 
las, Michalski, Mazgalik, Piec II, Klosek, 
Bochnia, Teuber, Piec I, Stanowski i Ste- 
tan. 

W. K. S. ŚMIGŁY: Kuzynek, Haj- 
dul I, Maniecki, Wysocki, Skowroński, 
Bilewicz, Drag, Zbroja, Naczulski, Paw 
łowski i Hajdul II. 

Mecz rozpoczął się ostrem tempem. 
W drugiej już minucie atak WKS. koń- 
czy się kornerem. Bity przez por. Drą- 
$a róg nie zostaje jednak wykorzystany. 

Bardzo słabo grają nasi obrońcy, któ 
rzy wciąż „kiksują*, źle  obstawiajae 
przeciwników. Z ich też w dużej mierze 
winy pada pierwsza bramka zdobyta w 

7 minucie dla Naprzodu przez lewego 
łącznika Teubera. 

Nie trzeba jednak było długo czekać 

  

na rewanż, bo oto w 10 min. Świetnie 
idzie atak WKS. Zbroja prowadzi, a po 
tem przerzuca piłkę Pawłowskiemu, któ 
rą strzela nieuchronną bramkę. 

Przy wyniku 1:1 wzrasta z chwilą 
na chwilę emocja. 

Bramkarz nasz ma Sporo roboty. 
Jest on bardzo ryzykowny, ale gra ze 
szczęściem. Nie też dziwnego, że zbiera 
liczne, a może nawet i jedyne oklaski, 
skierowane wyłącznie pod jego adre- 
sem 

Najciekawszym momentem w pierw-- 
szej połowie gry jest minuta 39. W tej 
to minucie strzelono aż dwie bramki. 

Bochnia stał prawie zupełnie nieob- 
stawiony, waląc wprost w bramkę, | 
upłynęło kilku sekund jak Zbroja zre- 

wanżował się Naprzodowi, ustalając do 
przerwy wynik 2:2. 

Trzeba zaznaczyć, że do przerwy wi! 
nianie mieli wyraźną przewagę, dosko- 
nale pracując linją ataku. 

Po zmianie stron wałka jest równo- 
rzędna. Obie drużyny grają „na całego*, 
stawiając wszystko na jedną kartę. 

W 17 min. z zamieszania podbram- 
kowego Pawłowski ustanawia wynik 
meczu 3:2. : 

Wysiłki Naprzodu nie odnoszą skut- 

ku, a gdy w 38 min. niezbyt słusznie, a 
pochopnie, sędzia Lustgarten podykto- 
wał strzał karny, zamarła w żyłach 
krew. 

Strzał poszedł w prawy dolny róż 
bramki. Kuzynek wyciągnął się jak długi 
w pięknej robinzonadzie, wstrzymując 
niemal cudem niebezpieczną piłkę. 

Od tej chwili wilnianie grają lekko 
na czas. 

Mecz kończy się zwycięstwem W. K. 
S. Śmigły 3:2. Sędziował nieźle dr. Lust- 
garten. Publiczności koło 5 tysięcy wi- 
dzów. . 

Tak minął jeden z fragmentów walki 
o Ligę, która stoi otworem przed nami. 

Serce nasze rosną nadzieją, że nieba 
wem nadejdzie dzień wielkiego Święta 
sportowego, dzień wejścia Wilna do Li 
gi piłkarskiej. 

Cóż to będzie wówczas za radość... 
J. N. 

   



STRZELCY MASZERUJĄ 
——————— 

W czasie, gdy przed dwudziestu kil- 
ku laty, powstał Związek Strzelecki, roz 

wijając się ze Związku Walki Czynnej 

miał on w swem założeniu specjalne 
dania i cele. Zadaniem jego pierwszem 

było wyszkolenie i fachowe przygolowa 
nie młodzieży do tego, by, kiedy chwiła 
odpowiednia nadejdzie, za broń chwyciw 
szy przeciwko zaboreom, stała się kad- 

rami przyszłej armji polskiej. Jeżeli cho 
dzi o specjalne przygotowanie ideowe, 

było ono poniekąd zbyteczne, klo bo- 
wiem w owych czasach do Strzelea wsię 
pował, przez to samo już dowodził 

nadto wyraźnie, że przygotowanie ideo- 
we w dostatecznej mierze posiada. Z te- 
go też względu nie obarczono w owych 
czasach siebie i nie utrudniano sobie 
pracy wyszkoleniowej, najbardziej wów 
<zas pilnej, przyjmowaniem do szere- 
gów Związku Strzeleckiego młodzieży, 
która jeszcze karabinu udźwignąć i wy 
mogom d pliny ściśle wojskowej 
sprostać sił nie miała. 

     

            

  

        

Związek Strzelecki, wskrzeszony po 
wojnie, na przedwojennych swych zwy- 
ezajach dość wiernie się wzorował, prag 
nąc tradycję swą, opromienioną chwa- 
łą tężyzny bojowej i bohaterstwa w wal 
kach o potęgę Polski, utrzymać w całej 
pełni. : 

Lecz bieg życia się zmienił, zmieniły 
się jego wymogi. Wyszkolenie bojowe 
wolnego już społeczeństwa polskiego 
wzięła na siebie przedewszystkiem spad 
kobierczyni czynu strzeleckiego, nowo- 
powstała armja polska. Związkowi Strze 
leckiemu, jako najpierwsze zadanie. po 
zostało raczej teraz wychowanie obywa 
telskie zrzeszonych w jego szeregach. 

Wskutek tak ważnej zmiany w swych 
zadaniach i celach musiał Związek 
Strzelecki zrewidować zasady, stosowa- 
ne przy przyjmowaniu członków do 
swych szeregów. Chodziło przedewszyst 
kiem o granicę wieku, pozwalającą na 
wstąpienie do Związku Strzeleckiego. 

Dotąd granicę tę stanowiło skończo- 
nych lat 16. 

Lecz coraz częściej rozlegały - się 
wśród członków Związku głosy, iż ta gra 
nica lat jest zbyt wysoka, iż tem lepiej 
ideowo da się wyrobić członka Związku 
im dłużej będzie on przebywał w owym 
Związku przed pójściem na służbę czyn 
ną do szeregów armji. 

Coraz silniej do głosu dochodzić za- 
czął postulat, by się wzorować na doś- 
wiadczeniu przeróżnych instytucyj o wy 
próbowanej już żywotności, które przed 
formalnem przyjęciem do swoich szere 
gów urządzają dla swych kandydatów 
coś w rodzaju kursu przeszkoleniowego 

Możnaby było przecie w tym wypad 
ku powołać się nawet na praktykę insty 
tucji tak dawnej chociażby, jak Kościół, 
który zna przecie seminarja dla kleru, 
a nowicjaty dla zakonów. 

Jeszcze wyraźniej w naszych warun 
kach konieczność utworzenia pewnaj 
kadry najmłodszych wskazuje praktyka 
wojska, które przecie przed przyjęciem 
do korpusu oficerskiego nietylko od każ 
dego wymaga przejścia przez szkołę pod 
chorąžych, ale ponadto tworzy korpusy 
kadetów, by młodzież, pragnącą się poś 
więcić na stałe słażbie wojskowej, mieć 
jak najdłużej w swem ręku i przygoto 
wać należycie. 

Z podobnych założeń wychodzące, już 

od szeregu lat to tu to tam tworzą się 
drużyny strzeleckie, złożone z młodych 
chłopaków kilkunastoletnich. „Strzelczy 

ków* tworzy KOP.. „orlęta*, dziars 
swą postawą podczas defilad, nprz, je- 
sienią 1933 r. na uroczystości dwudzie- 
stopięciolecia budząc powszechny entuz 
jazm wśród publiczności, zna również ) 

Wilno. 
Ale te wszystkie dotychczasowe pró 

by pochodziły niejako z prywatnej jak- 

  

  

  

    

  

    

  

  

   

Teatr muzyczny „LUTNIA* 
Występy Janiny Kulczyckiej 

Dziś og 8-ej „ORŁOW* 

4 Jutro 

$ ок 800 MADAME POMPADOUR į 
  

„KURJER* z dnia 12 listopada 1 

by inicjatywy, były próbami, pozbawio- 
nemi sankcji naczelnych władz Związ- 
ku. 

Dopiero w roku bieżącym została 
sprawa formalnie uregulowana, powoła 
niem do życia przy Związku Strzelec. 
kim t. zw. drużyn orlęcych, złożonych + 

młodzieży w wieku lat 14 — 16. 

Będą to naturalnie nie rzeczywi 
strzelcy jeszcze, lecz kandydaci do Zw. 
Strzeleckiego, młodzież strzelecka, znaj 
dująca się jakgdyby w stadjum, ideowe- 
go przedewszystkiem, przeszkolenia i 
przygotowania. Będą to drużyny jakby 
próbne, lecz w założeniu swojem stano- 
wiące poniekąd kadry przyszłych pr 
downików i najmłodszych pionierów ru 
chu strzeleckiego. 

Związek Strzelecki z roku na rok ro 
rasta się pov ie. Przestaje, przestał na 
wet dawno już być, jedną z licznych na 
terenie Polski organizacyj, a staje się ru 
chem, żywiołowym ruchem społeczeńs:- 

  

      

      

  

    

  

  

wa. czujnego na potrzeby kraju oje 
go, którego położenie geograficzne w 
raźnie wskazuje na to, że gwarancją je- 
go wolności może być tylko jego potę- 

   

  

   

ga ga. 
My nie możemy sobie pozwolić na 

słabość, bo zbyt wielu zawistnych mamy 

  

dokoła siebie. My musimy być silni. 

Społeczeństwo tę prawdę zdaje się 
pojmować, i tem najlepiej i najłatwiej 

da się wytłumaczyć olbrzymi rozrosl 
Związku Strzeleckiego w latach nam naj 
bliższych, w latach uspokojenia się i 
pewnego zaniku partyjniectwa w Polsce. 

Ten, dla każdego obywatelsko wyra 
bionego Polaka pocieszający, objaw ro 
zrostu ruchu strzeleckiego da się i nadal 
utrzymać z łatwością, ale pod jednym 

warunkiem: pod warunkiem, że Związek 
Strzelecki nigdy nie zachoruje na brak 
sił, zdolnych do przewodzenia innym i 
do zajmowania kierowniczych stanowisk 

w tym ruchu, że nie zabraknie mu idso 

  

  

Działalność kulturalna Z. S. 
w pow. Święciańskim 

      

  

Społeczeństwo polskie, czerpiąc swe 
czenie z niewoli, zrozumiało, że rozw: przy 

szłość państwa uzależnione są od uświadomienia 
i podniesienia kult lnego szerokich mas, któ 

re na naszych ziemiach zaniedbane były przez 
zaborców. Rozwią em tego trudnego i donio 

słego zagadnienia zajęły się wspólnie z władza 
mi państwowemi organizacje społeczne ze Zwią 

zkiem Strzeleckim na czele, a powiat święciań 
ski również nie pozostał w tej pracy za innemi 
pomimo swych skomplikowanych warunków go 
spodarczych, a zególne narodowościowych. 

Związek Strzelecki będąc organizacją stwo 
rzoną przez Wodza Narodu, Syna Ziemi Świę- 
ciańskiej, i posiadając piękną kartę historji w 

wywalczeniu niepodległości, od pracy bojowej 
z bronią w ręku przeszedł do pracy bojowej o 
lepsze jutro Polski, o uświadomienie i podnie- 
sienie kulturalne mas, o pogodzenie skłóconego 
i zróżniczkowanego narodowościowo spłeczeńst 
wa, opierając ją na wcieleniu w życie idei uko 
chanego Komendanta. Dzięki poparciu władz, 
oraz dzięki ludziom dobrej woli, którzy nie 
szczędzą czasu na pomaganie Związkowi Strze 
ieckiemu w jego szczytnej działalności, prace 
w organizacji z ręku na rok rozwija się i Dog 
łębiają, zataczając coraz szersze kręgi. Gdy cho 
dzi o przygotowanie obywatela, świadomego 
swych obowiązków i praw względem Państwa 
i społeczeństwa, praca w jednostkach organiza 

jnych przedstawia się w następujący sposób: 
ie jest zaopatrzonych w bibljoteki. cza 

sopisma i gry towarzyskie, a w kilku wypad- 
kach są własne orkiestry i chóry; tu młodzież 
strzelecka gorliwie spędzając czas wolny od co 

nnych zajęć, dowiaduje się o bogactwach 
naturalnych Polski, jej wielkiej przeszłości hi- 
storycznej, jej walkach o zdobycie niepodleg- 
łości, o dążeniach rządu i społeczeństwa do utr- 
walenia mocarstwowego stanowiska państwa; tu 
wdraża się ona do zgodnego współżycia róż- 
nych narodowości na naszych terenach. 

(Kursy świetlicowe, organizowane przez Z. S. 
dla młodzieży, przygotowują kadry pracowni- 
ków oświatowo — społecznych w terenie. któ 

rzy, aczkolwiek powoli, lecz systematycznie, 
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wzbudzają uśpioną wieś 
nie i urządzanie uro: aństwowych i na 
rodowych w najodleglejszych zakątkach powiatu 
zespala ludność z państwem. 

Zespoły Przysposobienia Rolniczego, organi 
zowane przez Z. S., przyczyniają się w wysokim 
stopniu do podniesie: kultury rolnej w powie 
cie, do polepszenia bytu materjalnego ubogiej 
ludności i przygotowują młodzież strzeleck 
odpowiedniego prowadzenia warsztatów jej pra 
y. Naprawa dróg i mostów, sadzenie drzew przy 

nych, w których to pracach Strzelcy biorą 
żywy udział, jest objawem konkretnej działalno 
śmi Z. S. w dziedzinie gospodarczej, niezmier- 

nej ze względów wychowawczych tam, 
zie ludność często bezradnie oczekuje pomocy 

z zewnątrz. 

kresową. Organizowa- 
    

  

  

   

   

  

    
  

   

  

     

  

Troska o zdrowie oby 
pracy nad w; 

  

vatela objawia się w 
showaniem fizycznem. Własne boi 

kolenie i przygotowyw 3 
struktorów na kursach W. F., kursy na 

gry i zabawy sportowe (siatkówka, ko- 
ь ), 600 POS., 716 O. S., uzyskanych w 

r. 1938, to wszystko jest dostatecznym dowodem 
wysiłku Z. S. w zakresie wychowania fizyczne 
go w naszym powiecie. 

W ramach krótkiego artykułu trudno jest 

omówić szczegółowo wszy: poczynania Z. S. 
zarówno pod względem ilościowym, jak i jako 
ściowym. Poruszone tu zostały tylko najważniej 

momenty, zarysowujące najogólniej działal 
ść kulturalną Z. 5. na terenie powiatu świę 

ciańskiego. 

Władze państwowe i społeczeństwo powiatu 
mając realne dowody pozytywnej pracy Strzel 
ców, potrafiło ją ocenić, idąc organizacji z jak 
najwydatniejszą pomocą przez organizowanie 
'Kół Przyjaciół Strzelca. 

Strzelcy święciańscy zdają sobie sprawę z 
wizy Komendanta: „Idą czasy, których z 

niem będzie wyścig pracy*, maszerują w zgod 
nym szeregu, by dewizie tej.sprostać, by wyrów 

nać czas stracony przez starsze pokolenie, by 
zaszczepić w społeczeństwo ideę wspólnej. pra 
cy dla dobra państwa. 

|] 

  

   

  

    
    

  

    
    

   

l-szy Zjazd Rodziny Kolejowej 
i poświęcenie stołówki dla robotników 

kolejowych 

    

W sobotę ubiegłą w lokalu . a* kolejo 
wego obradował I Delega 
tów Kół Rodziny Wileń- 
skiej Dyrekcji P. K. P. Zjazd był licznie cbesła 
ny przez prowincję — przybyło koło 40 deiega 
cyj ze w: ch większych ośrodków kolejo: 
wych. Omawiano szereg spraw, doniosłych dla 
rozwoju przyszłej pracy Rodziny Kolejowej. 

W „obradach wzięli udział m. in. prezes Dy 
kcji inż. Falkowski, wiceprezes inż. Mazurów 
„ delegat Zarządu Głównego R. K. inż. He- 

nisz oraz sekretarz generalny R. K. 
Klechniowski. Przewodniczył prazes 
Okręgowego dr. Królewsk: 

Rodzina kolejowa jest 

Powstała z inicjatywy mini 
:zerwcu bieżącego roku 

szawie. W siedzibach IDyrek. 
—- w większych zaś ośrod 

koła. 
Rozwój Rodziny Kolejowej na t 

cji Wileńskiej jest imponujący. Posiada w obec 
nej chwili 57 kół pro nych i sześć ty 
sięcy członków. zwyczajnych. Wi e:ągu lata r. 

bieżącego Rodzina prowadziła na raszych zie- 
miach 12 półkolonij i 2 kotonj, w ktorych prze 
bywało koło dwóch tysięcy dzieci. Dd 1 wrześ- 
nia rozpoczęła się orga zja przedszkoli. 
Powołano już do życia szesnaście przedszkoli dla 
około 500 dzieci. W. przyszłości będzie ich wię 

    

    
      

  

   

   
   

    

  

   

    

   

   

  

  

   

  

cej — i dzieci i przedszki 3 
Rodzna organizuje ta w większych ośrod 

kach kolejowych stołówki, w których robociarz 
kolejowy mógłby otrzymać tani i poży wny obiad. 

W sobotę ub. została otwaśla pierwsza sto- 
łówka Rodziny Kolejowej w Wilnie przy ul. Ka 
lejowej. Poświęcenia lokalu dokonał ks. super 
jor Rzymiełko; jakość pierwszego obiadu spraw 
dzili uczestnicy I Zjazdu. Wnętrze stołówki jest 
schuludne, stoły pokryte zoratą, obiad (sobot 
ni — pierwszy) — smaczny i pożywny. Ceny bę 
są b. niskie — obiad z jednego dania (ćwierć 
klg. chleba razowego i zupa z mięsem, —- 20 
groszy; obiad z dwóch dań (ćwierć klg. chleba, 
zupa i mięsny gularz albo kawałek mięsa z ja 
rzynami) — 36 groszy. : 

Stołówki będą zorganizowane także w Ła- 
pach, w Brześciu centralnym oraz w Brześciu 
poleski Wszystkie one będą miały na celu 
(zarówno jak i wileńska) dostarczyć robotnikowi 
kolejowemu taniej strawy w czasie przerwy obia 
dowej między godz: 11 a 12. Oprócz tego w sto 
łówkach będą dożywiane biedne dzieci. Akcja 
do nia dzieci będzie prowadzona przez Ro- 
dzinę Kołejową niezależnie od stołówek także 
w. Białymstoku, Starosielcach, Wołkowysku i 
Lidzie. 

Należy życzyć Rodzinie iKolejowej z całego 
serca jaknajwiększych rezultatów w jej niez- 
wykle pożytecznej pracy. (w). 

  

    
  

        

  

      

dzieci starszych. 19,00: Audycja strzelecka. 19. 

ORLĘTA STRZELECKIE 
wo wyrobionych strzelców, którzy pra- 
cy strzeleckiej w każdem środowisku od 
powiednie tempo nadadzą. 

Tacy strzelcy przedewszystkiem da- 
dzą się rekrutować z tych, co przeszli 
przez drużyny orlęce i ta drogą od mło- 

żyli się z ruchem strzeleckim. 

  

Związek Strzelecki wcale nie zamie: 
rza ruchem swym opanowywać i ogar- 

  

niać szkoły. Przygotowanie ideowe mło- 
dzieży szkolnej zostawia tym, którym 

młodzież tę w opiekę powierzono. Ale 
pragnie przez drużyny orlęce pociągnąć 
do siebie każdego wartościowszego, jak 
tylko szkołę powszechną ukończył i sa 
modzielnie w życie wchodzi. Pomiędzy 
więc skończeniem szkoły a wstąpieniem 
w szeregi Związku obecnie przerwy, na- 
ogół dla wychowania młodego charakte 
ru bardzo niebezpiecznej, będzie mogła 
już nie być. Związek Strzelecki w zakre 
sie wychowania obywatelskiego społ»: 
czeństwa stanowić odtąd będzie mógł 
bezpośredni dalszy ciąg szkoły. 

W tem właśnie największa i zasadni 
cza ważność zarządzenia, powołującego 
do życia drużyny orlęce. 

Praktycznie chodzi tylko o to, by 
rządzenie owe dało się w życie jak naj: 
prędzej i jak najlepiej wprowadzić: by, 
jak to zarządzenie pragnie, drużyny or- 
lęce powsławały wśród nas i rozwijały 
się jak najpomyślniej; by się znalazła 
dostateczna ilość takich łudzi, którzyby 

zadaniu tworzenia tych drużyn poświę- 
cili dosyć czasu i zapału. 

Orlęta strzeleckie powołane zostały 
do życia. Czy pożyteczna inowacja la 
faktycznie wejdzie w życie, utrzyma się 
i stanie się tem, czem być powinna; za- 
leży to od pracowników strzeleckich w 
terenie i od poparcia morałnego społe- 
czeństwa... Rozwój drużyn orlęcych bę- 
dzie jednym z najpierwszych dowodów 
żywotności i wartości ideowej naszych 
warstw oraz środowisk społecznych. 

W. K. W. 

  

   

   

   
  

PONIEDZIAŁEK, dnia 12 listopada 1934 r. 

6,45: Pi Muzyka. Gimnastyka. Dzien. por. 
Chwilka pań domu. 7,40: Progr. dzienny. 7,5 

ik należy obchodzić rocznice historyczne 
Czas. 12,00: Hejnał. 12,03: Wiad. meteor. 

,05: Przegl. prasy. 12,10: Muzyka lekka. 13,00: 
Dzien. poł. 13,05: Muzyka operowa. 15,30: Wiad, 
eksport. 1 : Codz. odc. bow. 15,45: Muzyka; * 
popularna. 16, Koncert kameraln; 16.4 
Lekcja niemieckiego. 17,00: Recital śpiewaczy 3 

„Opłacalność uprawy roślin leczniczych*. - 
Kwadrans wiolonczeli. 17,50: tuezne » 

      

     
  

   

      

      

  

    
     

  

17.35: 
jezioro w Rożnowie na Diinajcu*. 18,00: Kone. 

  rekl. 18,05: Z litewskich spraw. 18.15: 
lekka. 18,4 

Muzyka 
„Mały Ziuk“ — opowiadanie dla 

25 
eń w Chicago“. 

iad. sport.) 
Dzien. wiecz. 20, 
21,00: Koncert wie- 

22,00: Skrzynka” 
Lekcja tań: 22, 

   

  

Chwilka.strzelecka. 19,30: „Dzi 
19,45: Progr. na wtorek 
20,00: Muzyka lekka. 20,4 
„Jak pracujemy w Polsce 
czorny. 21,45: „Na S 
pocztowa Nr. 3. 
Muzyka taneezna: 
Muzyka taneczna. 

  

            

   

    
    

    

WTOREK, dnia 13 listopada -1934- r. 

6,45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Dzien. 
Ckwilka pan domu. 7,40: P. dzienny 
Konc. rekl. 7 Giełda rolnicza. 11,57: Czas. 
12,00: iiejnał. 12,08: Wiad. meteor 12.05: Przegl. 
prasy. 1240: Mu lektu. 13,00: Dzien. pół. 
18,05: D. e. koncertu. 15,30: Wiad. e ort. 15,35: 
Godz. odc. pow. 15,45: K 16,45: 
Skrzynka PKO. 17,00: Utwor урсе 

krzynka językowa. 1 ne instru 

  

por. a    
      

      
     

  

   

    

  

   

  
  

    

menty (płyty). 17,50: *chniczna. 18.00: 
Chwilka łowiecka. 18,0: litewski ekono 

miczny. „Lite     z 18, 
ratura w s ti 194 Koncert 
dla młodzieży. 19,20: Feljeton aktualny. 19,30: 
„Brochwiczówna i Malieka". 19,45: Progr. na 
środę. 19,50: Wiad. sport. 19,56: Wil. wiad. spor 

  

   
    

  

   

   towe. 20,00: Nowości poetyckie. Wieczór 
e z. 20,55: „Jak pra- 

cujemy : „Nowy Don-Kichot“. 
22,00: „Miłosierdzie* — pog. 2215: Koncert ży 

i 3: Kone. rekl. 23,00: Wiad. sport. 23.05 
a taneczna. 

  

  

ł TEATR NA POHULANCE 
Dziś 12.XI. 

o g. B-ej „ZWYCIĘŻYŁEM KRYZYS* 

= Jutro > 

o g. B-ej „Zaczarowane Koło* $ 
 



  

K Dziś: Marcina, Pięciu Braci M. 

  

ones. Jutro: Stanisława Kostki 

12 | 
| Woch ódałakcć > godzić 244 

FIstopau | Zachód ałośca — god 3a. Ż2 

  

Spostrzeżenia Zakładu Meteorelogji U. $. В. 

w Wilnie z dnia 11/X! — 1934 roku. 

Cišnienie 760 
Temp. šrednia —- 7 
Temp. najw. + 10 
Temp. najn. + 2 
Wiiatr: poł. wsch. 
Tend. bar.: spadek 
Uwagi: chmurno 

— Przepowiednia pogody według P. I. M.: 
Rano chmurno i mglisto, miejscami drobny 
deszcz. W ciągu dnia przejaśnienia. Dość ciep 
ło. Słabe wiatry z południa i południo — wscho 
du. 

— 0d Redakcji. Spowodu nieobecności na- 
czelnego redaktorą naszego pisma p. Kazimierza 
Okulicza — zastępował go w dniu wczorajszym 
red. Bronisław Olechnowicz. 

ADMINISTRACYJNA 
— 8 prołokółów za potajemny handel. — 

Za niestosowanie się do przepisów godzin han 
dłu i za handel w niedzielę władze policyjne 
sporządziły w dniu wczorajszym 8 protokółów 
karnych. 

GOSPODARCZ » 
— Obrót drzewem na Wileńszczyźnie zwię 

ksza się. Według uzyskanych danych obroty 
drzewem z zagranicą w b. r. były nieco więk 

sze od. zeszłorocznych. 'Z Wileńszczyzny wysła 
no do Niemiec, Francji i Anglji przeszło 600 tys. 
mir. drzewa i budulca. Większ drzewa spła 
wiomo tratwam1. 

Ogólne obroty drzewem wynosiły w b. r. oko 
ło 3,500 tys. zł. ВА 

— Spodziewany przyjazd do Wilna delegac 
ji handlowej misji sewieckiej. Jak się dowiadu- 
jemy spodziewane jest wkrótce przybycie do 
Wilna delegacji sowieckiej misji handlowej ce 
lem przeprowadzenia petraktacyj w sprawie za 
mówienia niektórych towarów i poczynienia za 
mówień wyrobów rzemieślniczych. 

SPRAWY ŻYDOWSKIE 
— Modły za pomyślność Rzplitej. Wczoraj 

w godzinach przedpołudniowych zostały opra 
wione w głównej synagodze oraz w innych do 
mach modlitwy modły za pomyślny rozwój Rze 
czypospolitej. 

Kazanie o 16-leciu odzyskania niepodległoś 
ci wygłosił rab. Fryd. 

Modły odprawił kantor Sztejnberg. 
— 0 zezwolenie na emigrację rzemieślników 

wileńskich do Palestyny. Organizacja miesz- 
czańskiego i rzemiešlniczego „chalucu“ (organi 
zacja dbająca o gospodarcze przygotowanie wy 
chodźców do Palestyny) wydelegowała swego 
przewodniczącego do Warszawy, celem wystara 
nia się o dalsze certyfikaty na wyjazd rzemieśl 
"ników do Palestyn 

— W żydowskiej prasie pojawiły się artyku 
ły, apelujące do wileńskich władz  komunal- 
nych, by przy budowie nowych budynków, — 

    

  
  

  

uwzględniały także potrzeby szkolnictwa żydow 
skiego w języku żydowskim. Artykuły powołują 
się na istniejącą już tej sprawie uchwałę Ra 
dy Miejskiej i zwraca ę do żydowskiej fran 
kcji w Radzie o dopilnowanie tej sprawy. 

Teatr i muzyka 
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. „Orłow* 

cenach propagandowych. 
czyekiej. Dziś o godz. 8, y. ciesząca się nadz 
wyczajnem powodzeniem ietna operetka „Or- 
low“ z J. Kulczycką i K. Dembowskim w rolach 
głównych. Będzie to 28 przedstawienie tej efek 
townej operetki. Ceny miejsc propagandowe od 
25 gr. 

— „Madame Pompadour*: futró w dalszym 
ciągu stylowa operetka Falla „Madame Pompa- 
dour* z występem J. Kulczyckiej w roli tytuło 
wej. 

— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś, w po- 

działek dnia 12 bm. o godz. 8 w. dana będzie 
kapitalna komedja współczesna Volpiusa p. t. 

„Zwyciężyłem ki „Ww której autor w sposób 
wielce dowcipny i humorystyczny porusza kwe 

stję kryzysu doby obecnej. Interesująca treść 
sztuki, doskonała gra całego zespołu z J. Bonec 

kim i M. Węgrzynem w rolach głównych. Ceny 
propagandowe, 

— Jutro, we wt 
8 w. 

— Premjera w Teatrze na Pohulance. 
jbliższą premjerą Teatru na Pohulance be- 

dzie iskrząca się humorem, czteroaktowa ko- 

medja G. B. Shawa: „Nigdy nie można przewi- 
dzieć", poruszająca problem współczesnej ro- 
dzimy. Reżyseruje — Jan Ronecki. 

— Zapowiedź! — Fenomenalny pianista Mie 
czysław Miinz wystąpi wkrótce w Wilnie z włas 
nym recitalem, który odbędzie się w Teatrze 
na Pohulance. 

— Uwaga! — Wileńska Szkoła Dramatyczna 
przekrztałcona na Studjum Teatralne  RWZA. 
rozpoczęła już nowy r. szkolny (10. 11. br.) wed 
ług zmienionego i rozszerzonego programu. — 
Informacyj udziela i przy e zapisy sekretar 
iat Studjum — Ostrobramska 9 m. 4. (Siedziba 
Związku Literatów), tel. 16—34 od godz. 18—-20. 

Funty z Birmingham 
spadły na głowę mieszkańca 

pow. święciańsiego 
Na terenie wsi Tumki, gminy Żukojnie, pow. 

  

            

  

po 
Występy Janiny Kul- 

        

     

    

  

    

     

    

ek dnia 
Zaczarowane Kolo“. 

  

13 b. m. o godz. 

  

   

  

  

     

  

„KURJER“ z dnia 12 listopada 1934 > 

RONIKA 
  

Samobójstwo na brzegu 
willi — 

Jest godzina 1-sza 

fen dyżurnego funkcjonarjusza 3-g0 Komisar- 

jata P. P. odzywa się nagle przeciąstym dzwon 

kiem. 

min. 30 w nacy. Tele- 

— Słucham, przy aparacie dyżurny trzeciego 

komisarjatu, o co chodzi? 

- Tutaj mówi przechodzeń. Idąc brzegiem 

Wilji, przy ulicy Trzeciej Batetji w odległości 

jakichś 50 kroków cd gmachu Szpitala Św. Ja 

kóba, znalazłem na ziemi leżącego w kałuży 

krwi, nieznanego mężczyznę, bez znaków życia. 

Po otrzymaniu tego meldunku na miejsce wy 

padku został niezwłocznie wydelegowany star- 
szy posterunkowy. Szadujko, jednocześnie powia 
domiono © wypadku pegotowie ratunkowe. 

Przybyły lekarz stwierdził zgon. 

rć nastąpiła cd strzału, przye 
!а м skroń i przeszła na wylot. 

  

em kula tra 

  

W prawej ręce samobójcy leżał kurczowo ści 

śnięty rewolwer, systemu „Hiszpan*. 

Przy zwłekach znaleziono dowód osobisty na 
imię i nazwisko stałego mieszkańca Czerwone 

go Dworu Kazimierza Koszezyca (ur. w r. 1907). 

W dowodzie osobistym był list pozostawie 
ny przez samobó jeę. 

W. liście tym Koszczyc prosi nikogo nie wi- 
nić w jego śmierci, zaś pozostawione przez nie 
ge rzeczy oddać jego znajomej p. Oleńce K. 

  

Zwłeki samobójcy przewieziono do kostnicy 

przy szpitalu Św. Jakóba. 

Pewedy samobójstwa nie są narazie znane. 
Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie. 

(e). 

Wybuch na zabawie 
Wczoraj w nocy w lokalu szkoły powszech 

nej przy ulicy Ofiarnej 4 odbywała się zabawa 
ućzniowska. Zatrudniona w kuchni kucharka 
Felieja Mikucka rozpalała prymus eelem dostar 
czenia bawiącym się uczestnikom zabawy gorą 
cej herbaty. Nagłe, naskutek deiektu prymus 
pod ciśnieniem pękł. Detonacja wybuchu zwa 
biła do kuchni znajdujących się wpobliżu, któ 
rzy z przerażeniem zauważyli, że kucharka bieg 
nie po pokoju, jak żywa pochodnia, objęta ze 
wszystkich stron płomieniami. 

Doznała ona silnych poparzeń. Zawezwane 
pogotowie ratunkewe przewiozło ją do szpita- 

  

  

LŽ (e). 
święciańskiego, mieszkaniec tej wsi Klemens 

Sachan znalazł szczątki kolorowego balonika т T 

z rysunkiem dwojga dzieci. Das ZR 

Do bałonika przyczepiona była kartka z na- : ® 

pisem w języku angielskim, Ireści następującej: N 9 w A 

Balon ten wysyła Mr. W. L. Bailey 46 Clarence ° | Н k о k 
Rd, Hiemdsworth Birmingham. Wypożycza Mia siąże 

Znałazcę uprasza się o odesłanie przed 10 Wilno, ul. Jagiellońska 16, m. 9. 

listopada 1934 r. ped adresem: Mis Rollinson 36, OSTATNIE NOWOŚCI. 

Sandrol Road, Hemdsfort, Birmingham, 21. za co Kaucja 3 zł. Alokameni 221. 
otrzyma znaczną nagrodę. 

DEG 

  

SKŁAD SUKNA, 
MANUFAKTURY 
I JEDWABIU 

WILNO J. Kobryński wne: 
OD JUTRA (13 listopada) 

Wielka TANIA SPRZEDAŻ 
RESZTEK i MATERJAŁÓW WYSORTOWANYCH 

sukiennych, jedwabnych, wełnianych etc. oraz towarów płóciennych i lnianych 

CENY NIEBYWALE NISKIE 

WYROBY ŻYRARDOWSKIE i „SCHEIBLER i GROHMAN" 
po cenach fabrycznych 

  

w najweselszej i Teatr-Kino REWJA | 

NAD PROGRGM: Najnow- 
szy cowbojski film p. t. 

Balkon 25 gr. — Król humoru śmiechu i radości HARROLD LLOYD 
naj- 

Aóepołejażejokokdji 

ŚLADY 0: ŚWICIE! Tj a nar 
„KINOMANIA 

  

słynnego „Casino i Roxy“ Dziś — Najnowszy film, reżyserji 

RYSZARDA BOLESŁAWSKIEGO 
Kolosalny rozmach reżyserski! Sceny mrożące krew w żyłachl 
wach! Seanse: 4, 6, 8 i 10 wiecz. WKRÓTCE: Genjalne dzieło reż. W. S. Van Dyke „ESKIMO“ 

Uciekinierzy 

  

    

JUTRO PREMJERA 
nialszy, piękniejszy 
niż wszystkie do- 
tychczas widziane 

  

Z powodu ogromnego powodzenia 
został zatrzymany na jeden dzień film 

z fenomenalną FRANCISZKĄ GAAL | "UPES Dia miodziežy dozwolony. 
Film największy z największych, który wywołuje ekstazę, wspa- 

MELODJE CYGAŃSKIE 

Film dla ludzi o silnych ner- 

Wiosenna parada   
  

HELIOS 
    

VICTORA HUG 

  

Znany fryzjer damski MIECZYSŁAW 

-——--pracuje jako współnik w firmie 

„Warszawscy fryzjerzy Wacław i Józef" 
ul. Wileńska 42 i poleca JWPaniom solidne 
wykonanie trwałą ondulację najnowszym 
aparatem parowym. Bezpieczne. Bezkonku- 

rencyjne. Tel. 20-06 

Kina i Filmy Dina ЕНУ 
UCIEKINIERZY. 

Dość udany film naszego rodaka Ryszarda 
Bolesławskiego którego cechuje dobór typów, 
dobre tempo akcji, oraz szczęśliwie pomyślane 
zakończenie — w stylu patetycznego melodra 
matu. Tancerka Łotti ( Madge Evans) ucieka 
od natrętnego wielbiciela. Wsiada do autobusu, 
który kursuje z Nowego Yorku do Los Angelos 
— i tam właśnie rozgrywa się cała a 
Autobus ten — to cały świat dla si 
Spotykamy tu ciekawe i najbardziej różnorodne 

y: Bezrobotni śpiewacy, wędrowni Włosi, ja 
ś głucho-niemy wojażer, prowinejusze z naj 

bardziej zapadłych itków, chude, cnotliwe 
purytanki, entuzjazmujące się stare panny. bez 
troskie hulaki. 

Całe to środowisko jest barwne, wyj: 
wdzięczne z punktu widzenia filmowe: 
cy w autobusie powstaje panika, słychać 
ły. To policja ściga kilku zbiegłych aresztantów. 
Jednemu z nich, młodemu Porterowi (Robert 
Montgomery) — udaje się dostać do autobusu, 
gdzie zapoznał się z iLolti. „Młodzi naturalnie 
pokochali się, uciekają razem. Ucieczka ta jest 
ujęta dynamicznie — bardzo dobrze. Wi dro- 
dze uciekinierom udaje się uratować grupkę na 
wpół zamarźniętych dzieci. Za ten bohaterski 
czyn Porter zostaje naturalnie ułaskawiony, ku 
ogólnemu zadowoleniu publiczności. Ładne są 
sceny zawieji śnieżnej, oraz ratowanie nawpół 
zamarźniętych dzieci. 

"Madge Evans oraz Robert Montgomery grają 
dobrze, z pewną szlachetną powściągliwością, 
która wskazuje na doświadczone erownictwo 
reżyserskie. Dźwięk i oświetlenie na poziomie. 
Reżyserja — doskonała. A. Sid. 

Na wileńskim bruku 
WŁAMANIE NA POSPIESZCE. 

Wezoraj w nocy dokonano większego włama 
nia na Pośpieszee. Złodzieje przy pomocy pod 
kcpu przedostali się do sklepu p. Lasa, skąd 
skradli tyteń, towary bławatne oraz inne rzeczy 
6gólnej wartości kilkuset zł. 

Kradzież spostrzeżono dopiero nad ranem. 
Powiadomiony 6 Komisarjat P. P. wszezął w 
tej sprawie dochodzenie. (e). 

„PETARDA* PRZY UL. DĄBROWSKIEGO. 
Wytzoraj wieczorem przy ulicy Dąbrowskiego 

miał miejsce następujący wypadek: 
Do sklepu żywnościowego niejakiej Chajeto 

wej niewykryci sprawcy wrzucili tlącą paczkę, z 
której waliły gęste słupy dymu. 

Obecna w sklepie ekspendjentka, sądząc, że 
to petarda, chwyciła paczkę i przerzuciła przez 
parkan. Wkrótce ulicę wypełniły gaste kłęby dy 
mu. 

Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że 
była to zwykła paczka ilącego karbidu, którą 
kobiety przyjęły za petardę. Łobuzi chcieli wido 
cznie nastraszyć Chajetową i „poczęstować* ja 
niemiłym zapachem karbidu. 

      

   
   

  

    
  

    

   
     

   

  

   

  

   
   

  

   

   

  

WOBEC NIEBYWAŁEGO POWODZENIA — jeszcze dziś 

sro „NEDZNICY“ 
  

OGNISKO 
* tine SZPJEG W MASCE 

DZIŚ       Hanka ORDONÓWNA 
w pozost. rol.: В. Samborski, J. Leszczyński, 
Lena Żelichowska, 

NAD PROGRAM: DODATKI DŹWIĘKOWE. 
Igo Sym, J. Jur-Pichelski. 

Pocz. seansów codziennie o godz. 4 p. p. 
  

Spis zapowiedzi 943/34, I. 

ZAPOWIEDŹ 
Podaje się do ogólnej wiadomości, że 1) nie 

żónaty nauczyciel gimnazjalny Władysław Głu- 
chowski zamieszkały w Wilnie syn naczelnika 
Wydziału Kuratorjum Okręgu Szkolnego Włady 
sława Kazimierza Głuchowskiego i tegoż mał 
żonki Berty Marji z domu Hiibnerówny, zamiesz 
kałych w Wilnie, 2) niezamężna magister filo- 
zofji Helena Stanisławska zamieszkała w Pozna 
niu. córka podpułkownika byłej acmji rosyjskiej 
Walentego Stanisławskiego, zmarłego, ostamio 
zamieszkałego w Odessie w Rosji i tegoż małżon 
ki Marji z domu Szantyr, zamieszkałej w Zako 
panem chcą zawrzeć zw ek małżeński. g 

'O jakiejkolwiek przeszkodzie należy w prze 
ciągu 15 dni donieść niżej podpisanemu urzędni 
kowi stanu cywilnego. 2 

Obwieszczenie nastąpić winno w Poznaniu 
i Wilnie (w gazecie). 

Poznań, dn. 9 listopada 1934 r. 

> Urzędnik Stanu Cywilnego 
(-) FRYDEL. 

            

DOKTÓR | 

Zygmunt Kudrewicz | Kūpoo 1 sprzeda 
Choroby weneryczne, MEBLI UŻYWANE 

skórne i moczopłciowe „MEBLARZ“ 
Zamkowa 15, tel. 1960 
Przyjm. od 8—1 i 3—8 Jagiellońska 8 

AKUSZERKA 

Marja [aln>roWa 
Przyjmuje od 9—7 w. 

przeprowadziła się 
na J. Jasińskiego 5-26 
róg Ofiarnej (obok Sądu) 

DOKTÓR 
J PIOTROWICZ- 
JURCZENKOWA 
Ordynator Szpit. Sawicz 

Choroby skėrne, 
weneryczne i kobiece 

Wileńska 34, tel. 1866 
Przyjm. od g. 5—7 w, 

    

AKUSZERKA 

Śmiałowska 
przeprowadziła się 

na Orzeszkowej 3—17 
(róg Mickiewicza) 

tamże gabinet kosmet., 

  

DOKTÓR 

Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe   Wileńska 3, tel. 5-67 

| Przvjm. od 8—1 i 4—8 
usuwa zmarszczki, bro- 
dawki kusżejki i wazy   
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