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Cena 15 groszy 

KURJER WILEŃSKI 
NIEZALEŻNY DZIENNIK DEMOKRATYCZNY 

IE TIKSLAS TEST EINTYTITA 

Z pobytu Marsz. Piłsudskiego. — Czego pragnęli endecy przed 20-ty 

laty. — Pamięci Hołówki. — Porozumienie morskie między Anglją 
i Ameryką. — Walka dwóch uniwersytetów. — KURJER SPORTOWY if W mete: 
  

Z pobytu Marszałka 
Piłsudskiego w Wilnie 
W dniu wczorajszym w godzinach po- 

południowych Marszałek Piłsudski udał 
sie do chorej siostry p. Zofji Kadenaco- 

wej. Marszałek spędził w gronie rodzi- 

ny kilka godzin, poczem powrócił do 
pałacu reprezentacyjnego. Marszałkowi 
towarzyszył kpt. Lepecki. i 

—o()0— 

Jewticz popiera 
żądanie Węgier 

niezwłocznego rozpatrzenia 
noty Jugosławii 

PARYŻ, (Pat). Minister Jewticz, po- 
wiadomiony © złożeniu w sekretarjacie 
Ligi noty węgierskiej, domagającej się 
przyśpieszenia dyskusji nad notą jugo- 

słowiańską. oświadczył przedstawicielo- 
wi Havasa co następuje: Jedynie wsku- 
tek nalegań pewnych państw zgodziłem 
się na to, że sprawa poruszona przez Ju- 
gosławję będzie rozważana dopiero na 
styczniowem posiedzeniu rady. Życze- 
nie rządu węgierskiego, aby sprawa ta 
była dyskutowana już na najbliższej 
sesji rady, jest zupełnie zgodne z prag- 
nieniem Jugosławji 

"Budżet Japonii 
TOKIO. (Pat). Rada ministrów zat- 

wierdziła preliminarz budżetowy na r. 
1934-55. którego ogólna suma wynosi 
2.122.330.000 jen. Budżet ministerstwa 
wojny wynosi 491.280.000 jen. marynar- 
ki zaś 530.100.000 jen. 

Insuli uniewinniony 
CHICAGO (Pat). Zfikończył się tu proces Samu 

ela Insulla i jego brała Marcina oraz 15 współ- 
oskarżonych. Wszysey oskarżeni zestali uniewin 
nieni przez sąd federalny.. Władze stanu Illinois 
zamierzają wnieść apelację. 

Nieprzyjęci emigranci 
do Palestyny 

ZALESZCZYKI (Peł). 317 emigrantów żydo 
wskich ze statku „Velos', których r 
mówiono w Palestynie, przybyło dzi 
zy do Zalesz Pozostaną oni w Z 
przez krótki s do ostatecznego z 
ich dalszego losu, czem się zajęły odpowiednie 
organizacje. 

Zebranie Tow. Naukow. 
Warszawskiego 

WARSZAWA (Paq. Dziś w niedzielę odby- 
ło się w pałacu Staszica doroczne uroczyste ze- 
branie |-wa naukowego warszawskiego, połączo 
ne ze eniem hołdu pamięci Marji Skłodows- 
kiej-Curie. Prezesem towarzystwa wybrany zo- 
stał ponownie prof. dr. Wacław Sierpiński, wi- 
ceprezesem -— prof. Tadeusz Br: i, sekreta- 

   

      

    
      

  
  

    
    

  

       

  

   

  

rzem generalnym prof. Loth, z sekr. gen. 
— prof. Stefan Mazurkiewicz, skarbnikiem — 

    

prof. Wiktor Lampe. Prezes Sierpiński zazna- 
czył. że celem uczczenia zasług znakomitej uczo 
nej Skłodowskiej-Curi członkini honorowej, 
t-wo poslanowiło x medal pamiątkowy i 
wręczyć go członko: odziny wielkiej rodaczki 

Trzy egzemplarze medalu prezes wkręczył obec 
nym na sali siostrom Dłuskiej i Szalayowej o- 
raz bratu dr. Skłodowskiemu. Skołei członek 
twa prof. Riałobrzeski wygłosił wykład „žy- c. i „działalmość naukowa Marji Skłodowskiej- jurie”, 

Turniej zawodowców 
tenisowych 

LONDYN (Pat). W Londynie zakończony 
został międzynarodowy turniej zawodowych ten 
nisistów z udziałem najlepszych rakiet świata. 
Pierwsze miejsce zajął Vines brz porażki, 2) 

Nuessłein, jedna porażka, 5) Tiłden, dwie poraż 
ki. 

  

   

    

Porozumienie morskie 
między Anglią i Ameryką 

PARYŻ, (Pat). Havas donosi z Lon- 
dynu, że tamtejsze koła amerykańskie 
potwierdzają wiadomość, że pomiędzy 
W. Brytanją a Stanami Zjedn. doszło do 
porozumienia w sprawie rokowań mor- 
skich, ,w których momenty. techniczne 

górować mają nad momentami politycz- 

  

nemi. Jak się zdaje, delegat japoński 
Yamamoto, ustępując z pierwotnego sta- 
nowiska. zgadza się na wszczęcie dys- 

kusji bez uprzedniego uznania przez po 
zostałych uczestników rozmowy zasady 
parytetu. 

Na otwarcie parlamentu 

  

  

Król angielski Jerzy. z żoną w drodze 

  

na otwarcie parlamentu. 

Valka dwóch uniwersytetów w Prat 
Obiężenie uczelni. — Antyniemieckie rozruchy. 
Wskutek zarządzeń ministra oświaty, który 

nakazał uniwersytetowi niemieckiemu w Pradze 
zwrócić historyczne insyngja uniwersytetu Karo 
la uniwersytetowi czeskiemu, wybuchł spór mię 

dzy uniwersytetem niemieckim „a czeskim. 
Na pismo uniwersytetu Karola w sprawie u- 

stałenia formalności przejęcia insyngjów uni- 
wersytet niemiecki wogółe nie odpewiedział. na 
tomiast w prasie niemieckiej za pośrednictwem 
interwencji posłów niemieckich uchyla się od 
wykonania zarządzenia. ministerstwa. Studenci 
niemieecy — korporanei, obładowani zapasami 
żywności, obsadzili stary gmach uniwersytetu, 
t. zw. Carolinum, gdzie tymczasem: mieści się 
część uniwersytetu niemieckiego i kancelarja 
rekteratu. Kiedy studenci czescy dowiedzieli się 

© tem poczęłi gremadzić się koło Carolinum. 
de gmachu jednak nie destali się gdyż studenci 
niemiecćy pozamykali bramy i zabarykadowali 
korytarze. 

Studenci czescy rozpoczęli atak, wywažyli bra 
mę i wtargnęli do wnętrza. Ze sehodów studen 
ei niemieccy rozpoczęli ich razić kamieniami, 

łać na uciekających na schody gorącą wode i 
jakoby strzelać Ta ostatnia wiadomość nie jest 
potwierdzona. Wydanie nadzwyczajne pism, któ 
rere ją przyniosły uległy konfiskacie. Policja 
ściśle skoneentrcwana, opróżniła okolice gma- 
chu od studentów czeskich, jak również dzie- 
dziniec i wejście. 

PRAGA, (Pat). Dzień dzisiejszy stał ponow 
nie ped znakiem demonstracyj studenckich, któ 
re pcza charakterem antyniemieckim wieczorem 
przybrały charakter także antysemicki. Mimo 
akeji pelicji która rozpędzała demonstrantów. 
W. ciągu całego dnia aż do godzin wieczornych 
'w poszezególnych punktach śródmieścia groma 
dzili się studenci, do których ped wieczór przy 
łączyły się żywioły, nie mające nie wspólnego 
z uniwersytetem. Dotychczas bilans demonstra 
cyj przedstawia się w ten sposób, że wybilo 
szyby w kinie niemieckiem, w redakcji soejal 
demokratycznego dziennika „Prawo Lidu*, je- 
dnego z teatrów oraz w kiłku sklepach żydow- 

skich. Studenci niemiecey, którzy wczoraj oku- 
powałi gmach uniwersytetu Carolinum w ciągu 
nocy e©puścili gmach pod osłoną policji, przy- 
czem policja puściła ich zupełnie wolno. 

Na jutro przygotowuje się zebranie demonsi 

racyjne studentów czeskich na uniwersytecie, 
W czesie demonstracyj dzisiejszych oresztowa- 
no 22 osoby, które po zidentyfikowaniu pusz- 
czeno na wolność. 20 pism spowodu informaeyj 

4 demonstracjach zcstała skonfiskowanych. Jak 
donoszą niektóre pisma, szezególnie „Narodni 
Listy* wydarzenia ostatnich dni mogą mieć re- 
fleksy wewnętrzno-polityczne ze względu na 
te, żs dwaj niemieccy ministrowie w rządzie 
jakchy stanęli w obronie niemieckich studentów 
i mogłoby ewentualnie dojść do ich dymisji. 

BERLIN (Pat). Sobotnie zajścia w uni- 
wersytecie praskim odbiły się głośnem echem 
w prasie niemieckiej. ,„Voeikicher Beobachter* 
<arzuca Czechom niski poziom cywilizacji a 
„Boersen Ztg.* pisze, że zajścia charakterystycz- 
czne są dla Czechów. którzy naruszając układ 

mniejszościowy wyróżniali się zawsze w naduży 
wzniu przemocy dla gnębienia ludności niemie- 
ckiej. 

WIEDEŃ (Pat). Zajścia na uniwersyctcie 
niemieckim w Pradze i demonstracje przeciwnie 
mieckie w Czechosłowaji cdbiły się w Wiedniu 

głcśnem ech2m. „Reichpest* wyraża zdziwienie, 
że rząd czeski postanowił upokorzyć uniwersytet 
niemiecki. Niemcy w Czechosłowacji dają dowo- 
dy najwyższej lojalności wobee państwa czesko 
słowackiego. 
BEZRZECZE TEOCAET EST TAOWEEZADTZEWKĄ 

Budowa Szkoły I domu 
ludowego w Żułowie 
Ze Święcian donoszą, iż powołany 

został Komitet budowy 3-klasowej szko- 
ły powszechnej i domu ludowego w 

miejscowości Zułowo. Budowę szkoły i 
domu projektuje się rozpocząć wiosną 
roku przyszłego ‚ 

Występy Kiepury 
w Berlinie 

Odbył się pierwszy z trzech zapowiedzianych 
występów Jana: Kiepury wystąpił w Tosce. Pro 
tektorat objął Goering, obecny był również Go- 

ebbels w połowie drugiego aktu przybył Hitler 
Widownia darzyła polskiego tenora entuzjasty- 
cznemi oklask р 

Po przedstawieniu Kiepura urządzil koncert 
ua placu przed operą dla tych licznych wielbi- 

cieli swego lalentu, klćrzy nie mogli otrzymać 
miejsca w teatrze. Odspiewał on pieśni ze swego 
repertuaru filmowego. Występ ten wywołał dużą 
sensację w artystycznych kołach stolicy 

  

    

   

  

  

Prasa francuska 
o odpowiedzi na note - 

polską 
PARYŻ (Pat). Dzienniki francuskie zamiesz 

czają komentarze w związku z notą, która we 

dle doniesień Havasa przesłana była wczoraj do 

  

    «balać pol 
Pelskę 

*my pod uwagę 

j zastrzeżeniami 

i. Polacy mają so 
z Niemeami. Francuzi 

yć le układy do przy- 
szłego paktu Locarna Wschodniego. Głos ma te- 
raz Warszawa, a ściślej mówiąc Warszawa i Ber 

ż i Niemcy wehod: teraz w grę. 

ь LSIOR* podkreśla, že cdpowiedź fran 
euska jest utrzymana w bardzo przyjaznym to- 
nie. Nota franeuska bierze pod uwagę w naj- 
szerszej mierz. ję państw zainteresowa- 
nych w zawarciu projektowanego paktu. Nota 
zapewnia możność umieszczenia w tym nowym 
pakeie h układów dwustronnych. Pol- 

e do systemu bezpieczeństwa gra 
nie na wselh« hędzie zmuszona do zmo- 
dylikowania swego stanowiska wcbece swoich są 
siadów, wchze których żywi pragnienie utrzy- 
mania jak najlepszych stosunków. Rząd polski 
będzie mógł nawi:t wyzyskač te stosunki aby 
skłonić swych sąsiadów do przystąpienia do pro 
ponowanego paktu, 

     

        

    

    
   
   

    
   

  

   
    

   

„PIGARO“ pedkrešia, že Francja stara się e 
to, ażeby między obu krajami sprzymierzonemi 
nie było powodu do rozdźwięku. Przyszłość po- 
każe czy ten pomyślny rezultat da się osią; 

że przyjazd Becka do Genewy 
a z Lavałem paktu wschodniego 

zny. 

„L*'ORDRE* sądzi, że w oheenej chwili ist- 
4 bardzo debre warunki do przywrócenia 

stosunków pelsko-franeskich do poprzedniego 
sianu. 
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WIADOMOŚCI z KOWNA 
POCIĄG RYGA — LIBAWA VIA MOŻEJKI. 

Z dniem 20 grudnia wznowiona zostanie ko- 
munikacja kolejowa Ryga — Libawa przez część 
terytorjum litewskiego (Możejki). Wagony ło- 
tewskie przejeżdżać przez terytorjum litewskie 
bedą zamknięte. 

806 ORDERÓW 1 ODZNAK. 

Ostatni numer „Wiad. Urzęd.* podaje, że do 
tychczas udekorowano w Litwie różnemi or- 
derami, medalami i odznaczeniami przeszło 800 
osób. 

Otwarcie linji kolejowej 
Warszawa—Radom 
WARSZAWA, (Pat). Dziś w Radomiu 

w obecności premjera Kozłowskiego, 
ministrów  Reichmana, Jędrzejewicza, 
Butkiewicza, wiceministrów Lecznickie- 
go. Bobkowskiego, Piaseckiego! i Korsa- 
ka. prez Sławka, b. premjera Prysto- 
ra, posłów i senatorów, władz miejsco- 
wych itd. nastąpiło otwarcie nowowybu 
dowanej linji kolejowej Warszawa—Ra- 
dom. 

Po nabożeństwie premjer udał się z 
otoczeniem na miejsce uroczystości. Po- 
święcenia dokonał biskup Jasiński. 

Przemawiali poseł ziemi radomskiej 
Brzęk - Osiński, prezes dyrekcji radom- 
skiej Rogalski a premjer Kozłowski prze 
ciął symboliczną wstęgę. 

O godz. 11.05 pociąg premjera odje- 
chał do stacji Bartodziej, gdzie premjer 
wraz z członkami rządu spožyli šniada- 
nie z robotnikami pracującymi przy bu- 
dowie linji. Śniadanie dla około 1000 ro. 
botników odbyło się na platformach ko- 
lejowych, na których ustawiono stoły i 
ławy udekorowano zielenią. 

  

O godz. 12.35 pociąg wyruszył w dał 
szą drogę do Warszawy. Na stacjach po 
drodze do Warszawy przedstawiciele 
miejscowej ludności dziękowali za do- 
konanie dzieła, które przyczyni się do 
podniesienia gospodarczego tych miejs- 
cowości. 

J



„KURJER“ z dn. ž6-g0 Istopada 1934 r. 
  

  

  

UZEBJUSZ 

    

   

  

WARDEJN 
Dyrektor Oddziału Banku Polskiego w Wilnie 

zmarł dnia 24-go listopada 1934 r. w Warszawie w wieku lat 56. 

Wyprowadzenie Zwłok do grobu rodzinnego na cmentarz Powązkowski nastąpi w Warszawie dn. 26-g0 

listopada z kościoła katedralnego Św. Jana po nabożeństwie żałobnem, które odbędzie się o godz. 11-ej. 

W Wilnie nabożeństwo żałobne odprawione zostanie we wtorek, dn. 27-go listopada © godz. 830 w ko- 

ściele Sw. Jerzego (plac Orzeszkowej). 

  

EUZEBJUS 
W Zmarłym straciliśmy najlepszego Zwierzchnika, światłego Przewodnika i wielkiego duchem, nieskazitelnego Człowieka. 

ZRZESZENIE PRACOWNIKÓW BANKU POLSKIEGO 
KOŁO w WILNIE 

Ee BANK POLSKI 
ODDZIAŁ w WILNIE 

sf. 
Z WARDEJN 

DYREKTOR ODDZIAŁU BANKU POLSKIEGO W WILNIE 
zmarł dnia 24-go listopada 1934 r. w Warszawie. 

Pamieci Tadensza Hołówki 
Piękny, klasycystyczny kościół na 

Zawalnej szybko wypełnił się około g. 

11-ej. P. wojewoda, p. gen. Skwarczyń 

ski, p. prezydent Maleszewski — oto sze 
fowie szeregu władz a wraz z niemi 

elita innych tych władz przedstawicieli. 
Posłowie i senatorowie Bloku, dele- 

gacje wszystkich pułków wileńskich i 

organizacyj społecznych. Jest kilka po- 

  

  

TADEUSZ 

HOŁOWKO 
GoRLINY WSPOLWYZNAMCA 

niałe slewa rzczonego dziš wlašnie bo- 

hatera: 
„Trzeba caią przeszłość religijną i 

polityczną ścisnąć w jedno ognisko, za- 
mienić w jedną płonącą gwiazdę i ogień 
ten utrzymywać na ołtarzu swego du- 
cha, aby cokolwiek w historji było świę- 

tego, prawdziwego i wielkiego, znalazło 
się w nas jako ziarno usiewne, jako ży- 

NIESTRUDZONY BOJOWNIK O WOLNOŚĆ OJCZYZNY 
KRZEWICIEL ZGODY: BRATNIEJ i JEDNOŚCI W POLSCE 

HRS 
KU JEGO PAMIECI : 

„MILENSKA JEDNOTA EWANGELIC 

cztów sztandarowych. Jeden w imieniu 
wojska z 1 p. p. Lieg., pozatem z Federa 
cji i harcerstwa. Przed kościołem kom: 
panja honorowa I p .p. Leg. 

Z najbliższych umarłemu jest pani 

Tadeuszowa Hołówkowa. 

To goście. W stallach na podwyższe- 
niu siedzą gospodarze — członkowie Sy 
nodu, kuratorowie, z dostojnym © 
sarmackiej fizjognomji, p. prezyden- 

tem Hermanem - Iżyckim na czele. 

Rozpoczyna się nabożeństwo, odpra 
wiane przez ks. superintendenta Jastrzę- 
bskiego, który odmawia głośno modlit- 
wy. Chór śpiewa piękne pieśni religijne, 
dawne jak sama Jednota, ze starych kan 
cjonałów, między innemi pieśni Kocha- 
nowskiego, wszystkie uroczyste jakąś 
niezmąconą powagą, pełne rzewnej i 
przepięknej prostoty mowy naszego zło- 
tego wieku, o żarliwie pobożnych a jas- 
nych i pogodnych melodjach lego cza- 
su, spokrewnionych z twórczością czci- 
godnego i sędziwego Gomółki. 

Milknie niebawem chór, na kazalni- 
cę wchodzi ks. Piasecki. Kazanie w ra- 
mach zwykłego, niedzielnego nabożeń- 
stwa, oczywiście, jednak nawiązane do 
aktualnej uroczystości. Ks. Piasecki mó- 

wi z uczonością wykształconego teologa, 
stylem pięknym, literacko polerowanym, 
o religijności Tadeusza Hołówki. Za głó 
wny motyw tego obrał sobie te wspa- 

  

ОНа ZL 

wotnošė, jako sila“, AEK 
Po kazaniu trwało czas ja! jeszcze 

nabożeństwo, poczem ks. Superintendent 
po krótkiej modlitwie i przemówieniu, 

w którem podkreślił dążność Hołówki 
do zjednoczenia wszystkich obywateli, 
bez różnicy wyznania i narodowości. w 
wspólnej gorliwej pracy dla Rzeczypos- 
politej — odsłonił ozdobioną wstęgami 
o barwach narodowoych, tablicę z czar- 
nego marmuru, kiórej podobiznę obok 
podajemy. Wkrótce też zakończyło się 
nabożeństwo. a wraz z niem cała uro- 
czystość. 
ie LIT) KZT S ia ais 

Wycieczki żę BAPUNA 122, 
› doparyża — zł 315— 

Zapisy w ORBISIE, Mickiewicza 20, tel. 883 

   

  

od 28 XI.—6 XII 

Śpi szcie z zapisami. ilość mieisc ogranicz. 

  

    
  

Czego pragneli endecy 
przed 20-tu laty 

Zawiązany w dpiu 
roku „Polski Komitet Narodowy” skła- 

dał się w większośc »nedeków i kilku 
bezpartyjnych rusofilów. Miał on jedy- 
nie na celu urobienie opinji w duchu o- 
dezwy Mikołała Mikołajewie Na te- 
renie Kongresówki ograniczył całą swą 
działalnośc do wydania jednej odezwy, 

w której zaznaczył, że wobec połączenia 
ziem polskich pod berłem cara „wszel- 
kie troski i cierpienia dnia wczorajsze- 
go odeszły w przeszłość..." 

Silniejsze ślady swej pracy pozosta- 
wił w dzisiejszych województwach po- 
łudniowo-wschodnieh (d. Galicji Wscho- 
dniej), gdzie podczas okupacji rosyjskiej 
miał swego reprezentanta w osobie prot 
Stanisława Grabskiego we Lwowie. 

W wydanej przez bolszewików książ- 

ce p. t. „Stosunki rosyjsko - polskie w 
okresie Wielkiej Wojny* (Rusko-polski- 

ja otnoszenia w pieriod mirowoj woj- 
ny — Moskwa — Leningrad 1926 r.) 
znajdujemy przedrug ciekawej bardzo 
korespondencji prowadzonej pomiędzy 
p. Grabskim, wojennym generał-guber- 
natorem hr. Bobrinskim i gen. Janu 
kiewiczem. Dowiadujemy się z niej, że 
prof. S. Grabski zabiegał u Bobrinskiego: 

„o pczwoimie na zwołanie do Lwowa, od 

czasu kiedy działania wojenne uczynią to tech- 

niecznie mcżliwem, zebrania poważnych działa- 
czy społecznych i polilycznych z powiatów i 
miast Galieji w przybliżonej liczbie 100 osób 
iącznie z przedstawicielami komitetu narodowe- 
go w Warszawie, celem podporządkowania pol 

ji publicznej w Galicji polityce te- 
g0ž Komiltu Narcdowego“ 

Naskutek zabiegow Bobrinski wysto- 
sował do Januszkiewicza pismo, w któ- 

rem m. in. pisze: 
„„preciesor Grabski przedstawił mnie załączo 

ną do niniejszego pisma notatkę („zapiskę*), w 
której pokrótce wyłożonesą te prawa z jakich 
kerzystała ludność Galicji pod panowaniem au 
strjackiem i szkie prejekiu odezwy do Polaków 

przy wprowadzeniiu zarządu wojenno-cywilnego 
w Galieji, którą — zdaniem Grabskiego — nale 

26 listopada 1914 

  

   

    

    

  

   

  

   

  

konkursu na sztukę o Legionach Przedłużenie 
Zarząd Związku Zawodowego Literatów Pol 

skich w Krakowie, zawiadamiając, że termin 

ostateczny nadsyłania prac na Konkurs na sztu 
kę o Legjonach został przesunięty (o' 15 dni) do 
31-go grudnia 1934, przypomina, że: 

rząd Związku Zawodowego Literatów 

Polskich w Krakowie z upoważnienia Zarządu 
miejskiego stoł. król. m. Krakowa, ogłasza kon: 
kurs na utwór sceniczny w związku ze zbroj 
nym czynem Legjonów polskich. 

Nagrodę, nazwaną: „Nagrodą Prezydenta 
Miasta Krakowa”, w sumie 5.000 zł. za najlep: 
szą sztukę, ustanowił prezydent m. Krakowa dr 

        

    

  

Mieczysław Kaplieki celem upamiętnienia 20-le- 

cia wyruszenia z Krakowa w bój o niepodległość 

pierwszych szeregów Legjonów polskich. 
Warunki konkursu: 
Utwór sceniczny winien być oryginalny, nig- 

dzie dotychczas nie wystawiany i drukiem nie ©- 

głoszony. 
Maszynopisy należy nadsyłać pod godłem 

(bez podania nazwiska autora). Imię, nazwisko. 

i adres autora nal przesłać wównocześnie z 

maszynopisem w osobnej, zaklejonej i zalakowa- 
nej kopercie, opatrzonej jedynie godłem, któ- 
rem oznaczono maszynopis. 

  

    

ży ogłosić, zżeby ostatecznie utwierdzić wahają- 
ych się Polaków, co do szezercści zamiarów 

rządu rosyjskie, Z notatki dowie się eksce- 
leneja, że główne podsiawy przysztego samo- 

rządu Polski, zdaniem Grabskiegc, sprowadza- 
ją się dp swobodnego używania języka polskie 
go, swebedy wyznań oraz prawno-adminisgtra- 
cyjn>j autcnomji, dctyczącej wewnętrznego u- 
sireju Polski... 

W innym liście Bobrinskiego do J 
nuszkiewicza czytamy m. in. że prof. 

Grabski: 
«pr: tylko © dwie rzeczy: 1) żeby pozwo- 

lić obeeność na takiem zebraniu dwum przed 
stawicielcm polskiego komitetu w Warszawi 
którzy zaproponowaliby zebranym akces do ich 
organizacji, 2) żebym ja w odpowiedzi na wy- 
rażoń* przez nich wiernopeddańcze uczucia wy 
powiedział słów kilka 6 zamierzonej polityce 
rządu rosyjskiego w Galieji Zachodniej. Grabs 
ki życzy sobie, ażeby społeczeństwu polskiemu 
w Galieji Zachodniej były cgłoszone w ogólnych 
zarysach, nie wdająe się w szczegóły, utrzymanie 
tych praw, z których ono korzysiało przy rzą- 

dach austrjackich... 

Projekt odezwy prof. St. Grabskiego 
brzmiał: 

Polacy! Zwycięskie wojska rosyjskie zajęły 

oheenie tę część Gal która według słów zwie 

rzchniego wodza wejdzie w skład odzodzon 

zjednoczenej pod berłen: Monarchy Rosyj 
go Polski. Zostaliście spowrciem połączeni z 

10 miljonami braci waszych, z którymi 100 lat 
byliście rezdzieleni słupami granieznomi, ale z 
którymi zawsze uważaliście się za jeden naród. 

Po szczęśliwem, da Bóg, zakończeniu wojny 
będziecie z nimi tworzyli jeden polityczny orga 
nizm i łącznie z nimi będziecie korzystali ze 

swcbód praw narodowy 
wypadku) nit» będą mni: 
liście dotychcz: k polski w szkole, w 
spałecznem i w miejscach urzędowych, pza 
dawstwo i administracyjna autonomja we wszy 

sikich rawach wewnętrznej kultury, 895P0- 
darczych i wewnętrznych urządzeń „wolność w 
wierze, języku i samorządzie Pelski zapewniła 
wam Rosja historycznemi słowami Jego Cesar 
ski>į Wysokości Mikołaja Mikołajewicza. 

Przytoczone wyżej szczegóły wska- 
zują wyraźnie, co pragnęła endecja u- 
zyskać od Rosji, zrzekając Się : wielu 

ziem a między niemi tak zwanej wów- 
czas Galicji Wschodniej. 
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Termin ostateczny nadsyłania sztuk: 31 gru 
dnia 1934 r. (data stempla pocztowego) . 

Sąd konkursowy zastrzega sobie możność po* 
działu nuagrody na nagrodę I-szą 3.000 zł. i II 
2.000 zł., jak również możność przedłużenia kon 

kursu, gdyby żadna ze sztuk nadesłanych nie 
mogła być nagrodzona. 

Ogłoszenie wyników sądu konkursowego na- 
stąpi w lutym 1935 r. 

Sztukę nagrodzoną wystawi teatr im. 
ckiego w Krakowie w dniu 19 marca 1935 r 

Adres dla przesyłania maszynopisów: Zwi 
zek Zawodowy Literatów Polskich 'w Krakowie. 

   

  

  

 



„KURJER“ z dn. 26-g0 Istopada 1934 r. 
  

STRZELCY MASZERUJĄ 

Co sie dzieje w pododzialach strzeleckich 
Jnteresujące są takie wycieczki po terenie. 

nietylko dla kontrolujących: działalność sw 
komórek organizacyjnych, są one ogólnie cieka- 
we, gdyż przez ich pracę przenikają dążenia, kło 

poty rados ych wsi i miasteczek 
prowincjonalnych, odbija się życie całe. Ze zmia- 
ną miejsca zmienia nietylko krajobraz — 
zurienia się często treść życia, zależna od wielu 
rożnorodnych okoliczności. 

W podróży naszej zawijamy przedewszyst- 
kiem do Wilejki. Zarząd miejscowego oddziału 
postanowił ostatnio zabrać się do intensywniej 

szej — jak dotąd pracy, zwłaszcza, że odpowie- 
dnie warunki stworzone zostały już dawno. Pra- 
<ę organizacyjną prowadzi się w grupie męskiej 
i żeńskiej. Wśród chłopców przew; młodzież 
dopieroco wyszła ze szkoły, nowozaciężna, nie- 

wiele zatem jeszcze ma do powiedzenia w spra- 
wach organizacyjnych. Chce ćwiczyć, pracować, 

szukać godziwej rozrywki. Jeden ze Starszych 

strzelców był w Obozie Pracy w Druskienikach 
i budował tam linję kolejową. Jest zadowolony 
z pobytu w Obozie i robi mu dobrą reklamę, Dzie 
wczęta wspominają czasy żywszej ich działal- 

ności, czego dowody widzimy w postaci firanek 
i innych robótek, dekorujących świetlicę 'W ub. 

reku osłabło nieco tętno pracy. Szukamy wspól- 
nie przyczyn, poddajemy sposoby wyjścia z te- 
g: chwilowego zastoju i rozchodzimy się w na- 
stroju, zapowiadającym polepszenie istniejącego 
slanu rzeczy. 

W. następnym dniu jesteśmy w Ilji. O tem, 
co się tu dzieje, informują nas strzelcy i p. J. 
Kłosowska, sekr. Zarz., w Spr: cyj 
nych zorjentowana tu najlepiej. Pododział miej- 
scowy jest już lepiej zagospodarowany. Są lu ró- 
wnież strzelcy i strzelczynie, świellicę mają wpra 

wdzie wspólną z innemi organizacjami, ale też 
posiadają 9 instrumentów i zespół, ćwiczący 2 
razy w tygodniu, kilku strzelców uczestniczy w 
międzyorganizacyjnym zespole teatralnym, tęs- 

kniąc za kimś fachowo przygotowanym do pro- 
wadzenia tego zespołu. W świetlicy znajduje się 

ok. 200-1tomowa bibljoteczka, którą od dłuższego 
czasu kompletuje kier. szkoły, p. Kalasiewicz i 
wkrótce zamierza już uruchomić. Praktyczne po- 
gadanki na tematy prawne, z higjeny i medycy- 
ny prowadzą p. Kłosowski i miejscowy lekarz. 
Na konto prac społecznych, podjętych przez pod 

oddział, zapisują strzelcy zebranie ok. 100 zł. na 
powodzian i tecliniczną obsługę dożywiania dzie 

ci. Zaprawiając się w rzemiośle wojennem kształ 

cą się również strzelcy w pra zawodowej: w 

2-ch zespołach uczą się uprawv buraków i ka- 

pusty. W sezonie zimowym organizował Zarząd 

Oidziału zawody narciarskie oraz, kilkakrotne 
międzypododdziałowe zawody strzeleckie. Zaró- 
wao strzeley jak, strzelczynie wykazują wiele za 
pułu i dobrych chęci, a za najważniejsze w cza- 
sis najbliższym uważają uruchomienie bibljote- 
ki i systematyczne zebrania świetlicowe z po- 
gadankami, uświadamiającemi w zakresie o0r- 
ganizacyjnym i obywatelskim. Komendantem 
oddziału jest p. Warnawin, sekretarz gminy, a 
pododdziału — p. Wysocki, urzędnik pocztowy. 

    

    

   
   

   

  

    

     

   
  

    

      

   

   

    

   

  

Z Ilji wracamy do Wiazynia, żyjącego DrZy- 
gutowaniami, a właściwie już rozpoczętym о)- 

chodem. Zajmujemy się kontrolą ksiąg Zarządu 

Oddziału, co zabiera nam sporo czasu. Ponie- 

waż jednak rozpoczęła się właśnie zabawa, bę- 
dąca jednym z punktów programu radosnego 
Święta Niepodległości proszeni przez zarząd 
udajemy się na nią wszyscy. Nazajutrz, po ran- 
nej mszy, spotykamy się ze strzelcami i strzelczy- 

niami i wszczynamy rozmowę o stanie prac or- 
gamizacyjnych w ieh oświetleniu. Popisuje się 
pizedewszystkiem orkiestra dęta, nieźle zgrana, 

posiadająca opracowany już dość duży repertu- 
ai, którego jednak zaczyna brakować, proszą 

więc strzelcy o zapas nowych nut. Czem jest 
ta orkiestra dla Wiazynia (około 600 mieszkań- 
ców) i okolicy — nie trzeba wiele mówić. Świet- 

lwę mają tu strzelcy wynajętą — dwuizbową, 
nieźle wyposażoną, wynajętą. dla siebie. Sprzęt 

giy, czasopisma, bibljoteczka legjionowa — w 
połowie własna stanowią nieodzowne akceso- 

rja pracy świetlicowej. Gier — jak twierdzą 

strzelcy — za mało trochę na dużą stosunkowo 
livzbę członków. Z prenumerowanvch tygodni- 

ków — „Gospodarz Kresowy* posiada najwię- 
kszą popularność. Słyszymy narzekania na brak 
bviska; szkole przyznano podobno 4 ha placu, 
trzebaby więc w części urządzić boisko, z które- 
go i.organizacja mogłaby korzystać. Przy oma- 
(wianiu planów sportowych na okres zimowy i 
wyrobu-nart złożyli strzelcy prośbę.o zorgani- 
zewanie warsztatu *stolarskiego. Zarząd Oddzia- 
łu pracuje tu dobrze.. Tworzą go pp.: sekr. gm. + 
Żukiewicz — prezes, drogomistrz Sielawko — 
sekretarz, aptekarz Świrydow — skarbnik, na- 

uczyciel. Strzępkówna — kier. w ob. pom. sekr. 
Radzinowicz — komendant, oraz popierający b. 
wydatnie wszystkie wogóle prace  ododdziału, 
p. Alperowicz Z., wiceprezes, Jako pozoslające 
80 już poza Zarządem, ale Ściśle z nim współ- 
]vacującego i czynnego tu bardzo na terenie pra 
<. społecznej wymienić należy p. wójta gminy. 

Dalszą wizytę skadamy Zarządowi i kiłki 
pododdziałom na terenie oddziału w Krzy 
czach. Jesteśmy najpierw w Filipkach, wsi sko- 
inasowenej. Od tego też tematu rozpoczynamy 
rozmowe ze strzelcami. Zadowoleni są z koma- 
s:cji wszyscy, stwierdzając możność dokładniej 
szej uprawy poli i wynikającą stąd ogólną po- 

prawę sytuacji gospodarczej. Jedyny minus — 
te trudność częstego i szybkiego zbierania się 
Porozumiewamy się szybko, strzelcy szczerze 

<lcielą się; z nami troskami, nurtującemi wieś. 
Pytamy, czy wiedzą w jaki sposób Rząd przy- 
chodzi wsi z pomocą. Wiedzą o tych usiłowa- 

niach, czytają bowiem pilnie dostępną im pracę, 
nawet zjawisko wielkiego światowegą kryzysu 
gospodarczego umieją już wytłumaczyć. „Inni 
tu jednak nie dają rolniku żyć* — mówi jeden 
«+ strzelców i opowiadają, że wbrew zarządze- 

      

   

  

  

„tej młodzi 

niom Rządu cenią w Krzywiczach.cukier po 1 zł. 
80 gr. za kilogram i są taey, eo, nie wiedząc » 
obowiązujących obeenie cenach, płacą żądane 
sumy. „Trzeba dobrze targować się, by dali za 

150—1.60 zł, a w.gazecie jest 1.25 ZL“ Mówimy 
znów o środkach zaradczych, między innemi i o 

spółdzielniach. Chłopcy przyznają rację, uznają 
ieii potrzebę, ale to zrobi „nowe pokolenie, jak 
pójdą za tem strzelcy, jak ze szkoły nowi w. 

dą”. I toczy się dalej opowiadanie, ile trudności 

mają oni do pokonania, prowadząc przysposobie 
nie rolnicze, zmieniające zasady dotychczasowej 

gospodarki, ile przekonywujących dowodów mieć 
muszą rodzice ich i starsi bracia, by zezwolili 

y na wydzielenie całego skrawka 
ziemi ha naukę rolnictwa, która przecie na wyż- 
szy poziom życiowy podniosłaby wieś naszą. A 
poziom ten... Na kilkunastu obecnych nikt je 
cze nie j ił koleją, wielu nietylko w Wiln 

alei i w Wilejce nawet nie było. Ponieważ obie- 
caliśmy chłopcom, że o ich troskach napiszemy, 
ponieważ dojść ich mogą te słowa, nie chcę pi- 
sać więcej o tem, co mimo prawdy bolałoby ich 
może i wstydziło Oglądaliśmy rezultaty ich 
prac w zakresie wychowu prosiąt: czysto utrzy- 

mane, doskonale upasione, są dumą młodych 
przyszłych gospodarzy. Nie mają jednak dziś je- 
szcze tyle czasu, nie mają warunków, by o so- 
bie pomyśleć mogli. Nie ma też na to czasu ko- 
mendant tego pododdziału, Jakubowicz Wład 
sław, dusza i inspirator całej pracy. organiza 
cyjnej i kulturalnej w tym środowisku, Chłopak 
wiejski. Od kilku lat choruje — na co? nie wie, 
bo wizyta lekarza. kosztowałaby go dużo, a 
„Swego“ jeszcze nie ma. Pewnie gruźlica. Marzy 
zaś o tem, by ukończyć szkołę rolniczą. Prz 

biecaliśmy to temu „rewolucjoniście*, który wal 
cząc, dosłownie walcząc o lepszą przyszłość wsi, 
walczy (świadomie!) o przyszłość Państwa. Prze 
glądając prowadzone książki, kontrolujemy ra- 
chunki, z których dowiadujemy się, że z urzą- 
dzonego przez siebie przedstawienia uzyskali 
5.25 zł. czystego dochodu, ale pokryć znów mu- 
sieli deficyt, wynikły z powtórzenia tej imprezy 
we wsi sąsiedniej. Świetlicę mają ubogą, kilka 
pism (Nowiny, Strzelec, Gospodarz Kresowy, 
Przysposobienie Rolnicze), parę gier, ostatnio 
nabyli portrety, których jeszcze nie oprawili. 
Uczynią to za pieniądze pozostałe z imprez. Brak 
tu na miejscu kogoś życzliwie i stale współpracu- 
jącego z tą miłą gromadą młodzieży strzeleckiej. 

W odległości kilku kilometrów mamy podob- 
dział we wsi Nowosiółki. Wieś ta, w nrzeciwień- 

   

  

    

      
    

          

        

   

        

  

   

slwie do Filipek, nieskomasowana. Odrazu na- kształtujący oblicze ideowe, v 
wiązujemy rozmowę na ten temat i... spotykamy 
się ze zdecydowanymi wrogami tej reformy. 
Przyczyn wiele, a główną jest rozmaitość grun- 
tów od wcale dobrych do zupełnie złych. Poru- 
szamy znów możliwości wyrównania tych róż- 
nie, mówimy o meljoracji, ale to tematy zbyt 
jeszcze tu nowe, by nasze przekonywania były 

skuteczne. Zaznajamiamy się z pracą organiz 
cyjną. Ogólne zasadnicze warunki (świetlica, 
plac do ćwiczeń) istnieją, ale też liczne są jesz- 
cze braki. Kierowniczą pracę objęła tu p. Oga- 

nowska, nauczycielka, z której pomocą stan dzi- 

siejszy ulegnie pewnie poprawie. f 
Trzeci na tym terenie pododdział to Krzywi- 

cze. Przyjeżdżamy iuż późnym wieczorem i za- 
stajemy komplet strzelców i Zarząd oddziału 
Niema niestety strzelczyń. Po >owitaniach toczy 
się swobodna rozmowa 'o wszystkiem. Znajdu- 

i licy dużej, dobrze wyposażonej, 
ianach widzimy szereg dowodów pracy i 

wyróżnień tego pododdziału — dyplomy, zdoby- 
te w licznych zawodach przy dużej*konkureneji, 

niędzy innemi i w zawodach powiatowych. Ta- 
kże teren mistrzostw Podokręgu nie jest tu ob- 
cy kilku zawodnikom, W świetlicy jest tąkże a- 
parat radjowy, gier i pism« naogół dużo, ale w 
magania sięgają lu już dalej: strzełcy pragną pi- 
ma codziennego, nowych gier itd. Pracę wycho- 
vwawczą prowadzi p. Pietruszkówna J., naucz 
cielka, współdziaa z nią w tej pracy t. zw, świe 
tlicowy strzelec. Bibljoteka pododdziału lie 
koło 100 książek, przyczem książki o treści hi- 
storycznej są szczególnie mile widziane. Zebra- 
nia świetlicowe pododdziału odbywają się 2 ra- 
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zy w tygodniu oraz we wszystkie niedziele i 

święta, przyczem w te dnie wstęp mają wszys- 
cy mieszkańcy miasteczka. Zebrania te noszą 

  

nazwę wieczornic, odznaczają się bogatym i uro 
zmaiconym programem.- W dzień 

podległości odegrał strzelecki zespół teatralny 
przedstawienie, a z prac społecznych, ostatnio 
podejmowanych, wymieniają strzelcy udział 
w gaszeniu pożaru i przygótowanie Święta Po- 
ległych w dniu Zadusznym. 

й Przeprowadzamy jeszcze konferencję z Za- 
rządem oddziału, dzielimy się wrażeniami, od 
niesionemi na terenie pododdziałów, zaznaja- 
miamy się z gospodarką i wśród śpiewów 
(strzelcy śpiewają bardzo dobrze) kończymy ten 
dzień pracu już po godzinie 23-ej by o świcie 
dnia następnego przenieść się na teren innego 
oddziału. Napiszemy o tem. 

   

      

   

Inauguracja pracy w A. 0. Z. S. 
Wi dniu 24 odbyła się. inauguracja prac 

na rok 34—35 akademickiego oddziału Związku 
Strzeleckiego w lokalu własnym przy ul. Wiel- 
kiej 68. 

Na inaugurację przybyli — prezes podokrę- 
gu Wilno — płk. Dobaczewski, komendant po- 
dokręgu kpt. Kónig, p. prof Adamus i delegat 
okręgu akademickiego Z. S. ob. Kalina Michał 

Na wstępie ob. kmt. A. O. Z. $. powitał przy 
byłych delegatów, poczem dał rzut na zamierzo- 
ne prace oddziału w roku bieżącym. 

Po przemówieniu ob. kmt. kpt. Stanisława 
Zarębskiego, zabrał głos ob. inż. Trzeciak, pre- 
zes A. O. Z. S$. Wyraził on swą radość, że da- 
nem mu jest współpracować z młodem pokole- 

  

niem na terenie Z. S. Następnie delegat okręgu” 

  

A. O. Z. $. ob. Kalina Michał odczytał wstęp do 
regulaminu Okręgu A .O. Z. S. Wstęp ten brzmi: 
„Akademik polski ma piękną kartę w dziejach 
walk o niepodległość ojczyzny. Zdobywając wie- 
dzę na wyższych uczelniach, aby stać się w przy 
szłości pionierem lepszego życia pokojowego, 
równocześnie nie zapomniał nigdy o innych swo 
ich obowiązkach cbywatelskich: o obowiązku 
walki w obronie kraju. Widzimy go też w sze- 

  

regu najbardziej decydujących elementów, tak 
w formacjach strzeleckolegjonowych-i peowiac- 

  

kich z okresu walk niepodległościowych, jako też 
później w szeregach młodej armji polskiej, wal 
czącej o utrwalenie odzyskanej niepodległości. 

+. W dziejach Związku Strzeleckiego zapisany jest 
, akademik polski, jako przywódca i pionier, 

Święta Nie-“ 

  

artość i zawartość 
organizacji. Dla prowadzenia pracy o Polskę 
silną i bezpieczną potrzebni są związkowi strze 
leckiemu kierownicy zdecydowani i śmiali, świa 

domi celów i środków działana — wychowaw- 
cy: surowi a zarazem sprawiedliwi i koleżeńscy 
potrzebni w ie dziłacze odważni i żarazem o 
strożni, pełni twórczych porywów 'hartu, woli, 
uporu i wiary w nasze. społeczeństwo ideowo 
zdolni do kształtowa i przekształcania form 
naszej p w zależności od zmiennych wa- 
runków życia. 

Z tych względów udział obecnych pokoleń a- 
kademickich w pracach Z. S. uważać należy. za 
bardzo pożądany”. Złożył też ob. Kalina życze- 
nia owocnej pracy w imieniu okręgu A. O. Z. 5. 
i innych oddziałów akad. 

Po tych przemówieniach nastąpił moment u- 

  

    

  

    

  

   

      

  
  

  

    
    

  

   

    

roczysty, przyrzeczenie strzeleckie Na sztan- 
dar Związku Strzeleckiego przysięgało 20 kandy 
datów, 
gji Z. s 
sił referat 
padowem 

e zawsze wiernie stać będą przy ideolo 
Po skończonem przemówieniu wygło- 

p. prof. Adamus „O powstaniu listo-     

  

Podkreślił on brak wodza w powstaniu listo 
padowem, lecz zarazem wielką siłę ducha naro- 
du, który nie godził się z niewolą. Następnie pre 
legent przeprowadził analogję z dziejami ruchu 
niepodległościowego ostatnich lat, który posia- 
dał wodza w osobie Józefa Piłsudskiego. Zakoń- 

czył prelegent słowami wiary w naród polski, 
który okazał w r. 1830—31 wielką siłę ducha, a 
przez to zasłużył na niepodległośćć i może ufać 
w swą przyszłość. 

   
  

    

    

    

    

Po' części uroczystej odbyła się zabawa tance 

czna, która w miłej atmosferze przeciągnęła się 
do rana. 

TYGODNIOWA KRONIKA 
PODOKRĘGU 

POWIAT ŚWIĘCIAŃSKI. 

IW dniu 15-go b. m. odbyło się w Podbrodziu 
wśród dużego zainteresowania miejscowego spo- 
łeczeństwa (około 100 osób) walne zebranie od- 
działu Z.S. Po sprawozdaniu i dyskusji dokonano 
wyboru nowego Zarządu z p. Wiktorem Kle- 
mem, jako prezesem na czele, a komendant po- 

wiatu, p. J. Lisowski, zreferował ogólne wyty- 
czne pracy na rok 1934-35. W zebraniu uczest- 
niczyli ponadto: prezes Zarządu Powiatowego — 
p. K. Studziński, komendant P. W. p. kpt S. 

Drapczyk, inspektor szkolny — p. M. Balun i 
członek zarz. pow. p. L. Jonak Projektu- 
je się tam zorganizowanie w najbliższym czasie 
kursu dokształcającego, z którego mogłoby ko- 

rzystać również osoby niestowarzyszone. Wogó- 
le skład nowego zarządu składający się przewa 
Żnie z nanczycielstwa, rokuje jak najlepsze na- 
dzieje. Osoba prezesa, skromnego, ale wytrwa- 
łego i wydajnego pracownika, oraz komendanta, 

p. J. Młynarczyka, pozwalają nie wątpić w wy- 
niki pracy organizacyjnej. 

  

       

Silna flota powietrzna .., 
najlepszą obroną granic— 

Oryginalne zdjęcie z uroczystości jubileuszowych 100-lecia stolicy Australji 

W czasie uroczystości 100-lecia stolicy Australji, na wielkim placu 

bileuszową datą oraz datami 

  A 
założenia = Melbourne. 
zdyscyplinowane kolumny dzieci uformowały odpowiedni napis z ju-



  

  

br ut do gm 
sportowemu 

Wilna trzeba ze smutkiem przyznać, że 
Przypatrując się. życiu 

  

"brak jest Tak do pracy. Zdaje się, że cały 

aparat dostatecznie wprawnie funkcjo- 

nuje, ale jest to tylko złudzenie, które mi- 

«nie ż chwilą bliższego zetknięcia się z 

instytucjami sportowemi. 

©" Weźmy chociażby nasze szanowne 

związki okręgowe. Daję słowo, że po wej 

ściu do sali konferencyjnej Ośrodka, w 

której stale obradują najrozmaitsze orga- 

nizacje sportowe, nie powiem odrazu, ja 

ki to związek ma właśnie obecnie zebra- 

nie. Wszędzie występują niemal ci sami 

ludzie. W związku bokserskim pracują 

ciż co i w lekkoatletycznym, gry rywali- 

zują z ping-pongiem, tenisem, czy też z 

"pilką nožną it. d. it. d. 
Slowem sytuacja jest niezbyt zachwy: 

cająca, bo przecież jeden człowiek, pracu- 

jący w 15 instytucjach nigdy nie może cał 

'kowicie poświęcić się jednej sprawie, a 

inicjatywę swoją rodrabnia, dzieli, by pu 

tem być tak zmęczonym, że aż traci ją 

zupełnie. 

Sytuacja ta wynikła z tego, że w spor- 

cie nikt'nie chce pracować, ot tak sobie 

lekko zapatrują się na zagadnienia społe- 

czno-sportowe, a jak przyjdzie do czego, 

to nie można poprostu znaleźć kogoś chę 

Inego, a i znającego się na rzeczy. Wów 

czas rozpoczyna się łatanie dziur. Aha. 

tutaj będzie ten, tam drugi i tak dalej. 

Oczywiście, że w ten sposób pomyślana 

praca nie może wydać cennych owoców. 

Niewątpliwie, że w najbliższym czasie 

zajdą chyba pod tym względem poważ- 

ne zmiany, ale zajdą one wówczas gdy 

poszczególne związki sportowe potrafią 

wychować młode siły. "Trzeba tutaj, tak 

jak w sporcie zawodniczym, starać się o 

narybek. 

Oczywiście, że nie da się zmiany tej 

zrobić ani dziś ani jutro, ale wielką bę: 

dzie już rzeczą, jeśli zaczniemy myśleć 

o tem i jeśli zdawać sobie będziemy spra 

wę z obecnego stanu rzeczy. 

Sport nie potrafił jeszcze O 

swych wielkich, bardzo szerokich moż! i 

wości. Praca w sporcie nie jest filozotją. 

a tylko trzeba mieć dobrą chęć poświęce 

nia kilku godzin wolnego czasu zagadnic- 

niom sportowym, a już odrazu zmiem'ać 

się zacznie ukształtowanie sił organiza- 

cyjnych. 

Nie trzeba zapominać, że właśnie od 

tej strony organizacyjnej uzależnia się 

ściśle postęp sportu i wychowania fizycz 

nego. Jeżeli sport w Wilnie kuleje, to w 

dużej mierze zapisać to musimy na karb 

organizatorów, którzy dotychczas nie po- 

trafili usprawnić swych aparatów orgn-- 

zacyjnych. 

Powiedzą niektórzy, 

bardzo trudne ku temu warunki, ale 

wszystko przecież wiąże się z z sobą. w SDO- 

sób niemal bezpośredni. Praca nie lubi 

luk, a przysłowie mówi, że państkie oko 

konia tuczy. Sport powinien rozszerzyć 

granice widzenia. Grono sportowców po 

winno rosnąć, ale nie zmniejszać się. 

Gdzie są te tysiące ludzi, mające zdo- 

byte P.O.S.? Są to przecież siły dotąd nie 

wykorzystane, a siły bardzo cenne i pow 

żne. Ci którzy posiadają P.O.S., a nie a 
zbyt młodzi, powinni koniecznie poświę- 

cić się pracy spełecznej w. sporcie. 

Jest to z naszej strony swego rodzaju 

apel z jednej strony do władz sportowych 

by pomyślały nad swą przyszłością, a z 

drugiej strony apel do tych, którzy kiedy 

kolwiek byli na boisku sportowem. a scho 

dzili z niego pełni radości życiowej. by 

przystąpili do pracy. a wdzięcznym ini bę 

dzie sport. I sami oni będą mieli głębokie 

moralne zadowolenie. że dobrze przysłu- 
żyli sie sprawie. J. N. 

      

że w Wilnie są 

  

Teatr muzyczny „LUTNIA* | 
Występy Janiny Kulczyckie] 

Dziś — po cenach propagandowych 

CYRKÓWKA 
$ Jutro premjera — GRI-GRI 
  

„KURIERŚW'dn. 26-g0 Istopada 1934 r. 

R SPORTOWY 

  

Śląsk — Naprzód 0:0 
Oczekiwany w Wilnie z wielkiem za- 

ciekawieniem mecz o wejście do Ligi ro- 
zegrany w  Swiętochłowicach między 
przeciwnikiem WKS Smigły „Słąskiem*, 
a Naprzodem zakończył się wczoraj wy- 
nikiem remisowym 0 : 0. 

Jakoby Naprzód grał lepiej, był dru- 
żyną mającą przewagę w polu, ale nie 

potrafił tego wykorzystać. 
Skłania to nas do przewidzenia, iż 

WKS Śmigły 2 grudnia w meczu ze Ślaą- 
skiem powinien wygrać, a potem swoje 
zwycięstwo powtórzyć w spotkaniu re- 

wanżowem w Wilnie i ostatecznie za- 
kwalifikować się do Ligi. 

Mecz wczorajszy miał zadecydować 
ostatecznie o punktach jakimi dysponuje 

piłkarstwo Śląskie. 
Dla Wilna wynik remisowy jest nad 

zwyczaj szezęśliwem rozwiązaniem kwe- 

   

Obecnie punktacja przedstawia się 

następująco: 

Naprzód Lipiny 3 pkt. 3 gry 
W. K. S. Śmigły 2 pkt. 2 gry 
Śląsk Świętochłowice 1 pkt. 1 gra 

Do rozegrania w finale pozostały je- 

szcze trzy mecze: dwa spotkania Śląska 
i W. K. S. Śmigły i jeden mecz rewan- 
łucy Śląsk—Naprzód. Może jednak 
zajść taka sytuacja, że dwie drużyny 
mieć będą po równej ilości punktów, a 
wówczas rozegrany zostanie dodatkowy 

mecz na neutralnem boisku. 

Tymczasem musimy cierpliwie cze- 
kać niedzieli 2-g0 grudnia, która przy- 
niesie nam wynik spotkania W. K. S. 

Śmigły — Śląsk. 

Płkarze wleń powinni koniecznie 
nauczyć się grać na Śniegu, bo zdaje się, 
że 9 grudnia trzeba będzie grać właśnie 
na śniegu, a to nie jest rzeczą łatwą. 

  

  

  

W.K.S. Smigły mistrzem Wilna 
Stało się estatecznie formalności zadość. On 

nisko K.P.W. mimo zapowiedzi nie stanęło do 
walki e hokserskie mistrzestwo drużynowe Wil 

na, a wobec tego mistrzostwo przyznane zosta- 
to WKS. „Šmygly“ 16:0. : 

Po ogleszeniu walkoweru Gdbyly się walki 
tewarzyskie bGkserow WKS., wśród których na 

uwagę w pierwszym rzędzie zasłużył Orlicz. 
Znajduje się en w formie, a że miał stosunkowo 

słabszego przeciwnika, przeto nie mógł wykazać 
swych umiejętności w całej pełni. W każdym 
bądź razie Orlicz jest cennym nabytkiem WKS. 
a i pięściarskiej drużyny Wilna, która 8 grudnia 
stanie do walki z bokserami Warszawy. 

Wyniki peszezególnych spetkań są następu- 
jące: 

          

Sandler ŻAKS. w spotkaniu z Nowiekim nie 
wykazał swej dobrej formy. Zwyciężył niezbyt 
praskonywująco. 

Poźniak zremisował z Czarnym. Nie była to 
faktycznie walka bokserska, a walka z cieniem 
Widownia bawiła się wspaniałe. 

Ovlicz nie chciał zmasakrować Kosowskie- 
go, cszezędzał go bardzo, a walka prowadzona 
w sposób sportowy powiększyła grono sympaty- 
ków Orlieza. 

Talko wraca zdaje się do swej dawnej formy 
Pokonał on Czyża, który jest przecież rutynowa 
nym zawodnikiem. Wałka ta była ciekawa. Tal 
ko wykazał więcej inicjatywy. 

Widzów około 150 osób. 
Sędziował b. dobrze p. Mieczysław Nowicki. 

   

Hokeiści oai pokonali Bytom 

Wezoraj w Katowicach został rozeg- 
rany pierwszy mecz hokejowy skombi- 
nowanej drużyny polskich graczy, któ- 
rzy walezyli w barwach m. Warszawy. 

Warszawa odniosła piękne zwycię- 

stwo nad Bytomiem 13:0. Był to fakty- 
cznie trening. 

Bramki padły ze strzałów: Wołkow- 
ski 4, Marchewcezyk 4, Kowalski 2, Zie- 
liński 1, Ludwiczak 1 i Materski 1. 

Statystyka meczów bokserskich z Niemcami 
Polska ogółem rozegrała 5 meczów 

międzypaństwowych w boksie z Niem- 
eami. 

Dotychczas Polska wygrała tylko je- 
dno spotkanie, a to w roku 1932 — 10: 
Wszystkie pozostałe mecze przegraliś- 

  

my: 10:6, 10:6, 14:2 i ostatnio 11:5. 
Wpunktacji o puhar Środkowej Eu- 

ropy prowadzą Niemcy 6 pkt. przed 
Węgrami, Polską, Czechosłowacją i Au- 

strją. : : 

Młodzież szkolna szykuje do mistrzostw 
Zapowiedź zorganizowania w Wilnie pierw- 

szych narciarskich mistrzestw Połski młodzieży 
szkolnej obudziła chęć i zapał trenowania. 

Chóciaż nie mamy jeszcz: śniegu, to jednak 
młodzież szkolna w Wilnie szykuje się solidnie 
do zawodów © tak wysoką stawkę Sportową. 

Odbywa się tak zwana sucha zaprawa narciars 
ka, gimnastyka, marsze i t. p. 

O zawodach myślą również i organizatorzy 
Qte prof. K. Pietkiewicz znany narciarz i dos- 
konały pedagog — opracował już dokładny pro- 
gram święta młodzieży szkolnej. Program ten 

znajdzie aprobatę i spotka się z ogólną, przychy 
Ina opinją. 

Nas najbardziej, oczywiście, interesuje stro- 
na sporiowa. 

Cieszy nas bardzo, že biegi odbywač się be- 

da nie na śmiesznie, a zabójczo krótkich trasach, 
ho bieg drużynowy ma się odbyć na trasie 8 km. 
a indywidualny na 10 km. 

Startewać może z poszczególnego okręgu tyl 
ko po trzech zawodników. Punktowane przyczem 

będą wszystkie miejsca. Ogółem do walki mają 
sianač wszystkie (9) okręgi. 

Prawdopodobnie zawody odbędą się nie w 
N-Wilejce, a w Wilnń». Oczywiście, że byłoby 
daleko lepiej, żeby mistrzostwa zorganizowano 
w Wilnie, chociażby z tego względu, że wyko- 
rzystać warto moment propagandowy. 

Bizony kanadyjskie ofiarowane Panu Prezydentowi Rzplitej 

       Dwa z pośród czterech bizonów К: 
litej przez Polonję Amerykańską. 

dyjskich ofiarowanych Panu Prezydentowi Rzeczypospo 
ony zostały umieszczone w zwierzyńcu w nadleśnictwie 

Smordzewice koło Spały. 

KALOSZ | 
zna taki „Bandy“ 

— Dlaczego ten Kusociński ciągle biega i 
(ażdy chyba djalog z   

biega? 

- Jakto dlaczego, — żeby być pierwszym. 

dz pan, czemu biega ten drugi.   — To powie 

Zadam inne pytanie. Czemu, gdy biega Ku- 

sociński, gdy pływa Bocheński, gdy gra Ruch, 

gdy Bronek Czech odwala swoje 18 km. na nar- 

tach, stoi zawsze przy tem mokry, spocony, al- 

bo zziębnięty sędzia. Przecież człowiek ten nie 

„ ani sprawności fi- 

  

ze sportu niema, ani odzi 

zycznej, poświęca swój czas zupełnie bezinte- 

A jaka jest dola sędziego wiemy do- 

Bokserzy Poznania przegrali z 
Berlinem — sędzia zawinił: Czechosłowacja prze 

grała mecz bokserski z Polską 11:5, momental- 
arodowej Fede- 

resownie. 

brze wszyscy. 

nie wnoszą protest do Międ    

racji bokserskiej, że gdyby nie sędzia to.... 

Alojzy Pryszcz przekroczył w skoku wdal 

5,45 co byłoby nowym rekordem Grajdołka, więc 

narzeczona jego wygraża z trybun piast, w 

stronę sędziego. iPiłkarstwo Polski upada, w 

  

   doma rzecz, dlaczego — to dużo o tem mówić. 

Najgorzej, że wnet podnoszą się głosy prasy, 

przypisujące spadek klasy piłkarskiej ni mniej 

ni więcej tylko... sędziom. Humorystyczne, lecz 

„sędzia ka- 

a znikąd ani jednego ciepłego słowa za- 

dla ludzi 

którzy bądź co bądź w niebylejaki sposób 

yniaj ąsię do rozwoju sportu. 

Bardzo rzadko się zdarza, by sędzia porzucił 

swój „zawód*. IBo ludzie ci rekrlutują się prze 

ważnie z byłych sportowców, a nie mągąc upra 

wiać ulubionego swego sportu, biorą pośredni 

udział w walce sędziując zawodnikom. 

A cóż maj 

prawdziwe! Na każdym kroku tylko 

losz*, 

chęty. Ani jednego wiersza uznania 

       przy: 

  

Ją w nagrodę? 

W regulaminach wszystkich związków, w 

rubryce p. t. „Obowiązki sędziów* 

ne całe rozprawy, zato w 

są wypisa- 

„Prawach sędziów” 

— figuruje krótko „wolny wstęp na zawody*. 

Czy dla kilku złotych zaryzykowałby ktoś 

być skopanym, jeśli nie pehniętym nożem po 

meczu, słyszeć gwizdy i krzyki galerji i czuć, że 

się jest niemiłym i antypatycznym. A sędzio- 

wie wykazują niekiedy wielką ofiarność. 
  

   
WI czasie ostatniego Maratonu i Mistrzostwo 

Polski sędziowie obstawiający trasę stali pod 

ulewnym deszczem od godz. 5 rano do 1 po poł. 

póki auto sanitarne nie zabrało ich na metę. 

Aż strach było patrzeć na tych ludzi, ocieka- 

jących wodą i szezękających zębami z zimna. 
Naturalnie zdarzają się omyłki u sędziów, lecz 

proszę nie zapominać, 

szyna i ma nerwy. 

Dlatego też warto byłoby, by zrozumiano, iż 

największym amatorem wśród sportowców i naj 

większym sportowcem wśród amatorów jest 

właśnie sędzia, który pracuje dla dobra sportu, 

nie otrzymując w zamian żadnych tytułów ani. 

dyplomów. 

że człowiek to nie ma- 

Rzuca ze stratą dla siebie pracę za- 

wodową, by sędziować mecz, a nazajutrz czy- 

ta w gazecie: — Najgorszym na boisku był pan 

X, którego w żaden sposób sędzią nazwać nie 
można. 

Więc kiedy zobaczysz na boisku skuloną po- 

stać ze sztoporem w ręku lub z gwizdkiem w us- 

tach — schył przed nim czoło. Bo to jest praw 

dziwy bohater sportu 

Р. $. Jeden ze znajomych po przeczytaniu te- 

go artykuliku zapytał: 

— Dlaczego Pan gloryfikuje sędziów? 

— Bo sam jestem sądzią — powiedziałem za- 

rumieniwszy się. B. Fink. 

Z Ośrodka W. F. 
Ubiegłej soboty odbył się w Ośrodku W. F. 

egzamin na sędziów kandydatów w lekkoatle- 
tyce. Do egzaminu przystąpiły kursantki dwuty 
godniowego przeszkolenia lekkoatletycznego. Do 
kóńczenie egzaminu odbędzie się jutro o godzi 
nie 15. 

Trener Ośrodka W. F. plut. Sardowski zgubił 
legitymację sędziowską PZLA. Jeżeli ktoś ze 
sportowców znajdzie legitymację, to proszony 
jest o dostarczenie do Ośrodka W. F. у 

3 grudnia rozpocznie się w ośrodku kurs dwu 
lygodniowy przodowników w lekkiej atletyce 
Zajęcia odbywać się będą od godz. 8 do 15. Zgło 
szenia przyjmowane są do 30 bm. Kurs prowa- 
dzić będą instruktorzy Ośrodka W. F. i p. Po- 
piel. 
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TEATR NA POHULANCE 

Dziśi Jutro o g. B-ej w. 

„Nigdy nie można przewidzieć” 
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„KURJER“ z dn. 26-go Istopada 1934 r. 

Macki żółtego wywiadu 
(W swym ekspansywnym rozmachu Japonja szą ambicję i nasze poczucie wyższ 

usiłuje rozszerzyć władztwo na każdem polu: 
politycznem, gospodarczem, kulturalnem. Te 

dziedziny gwałtownej ekspansji japońskiej nie- 
jednokrotnie już były — i zapewne będą — po- 

ruszane w różnych pismach i książkach, w róż- 

nyeh językach. Japcńskie podboj? na D. Wscho- 
dzie, japoński dumping — były wałkowane na 
wszelką modłę. 

Nie poruszano jakoś jedynie pewnego, arcy- 

ważnego — zarówno jeżeli chodzi o ekspans 
militarną, jak polityczną, jak wreszcie gospodar 
<czą — odcinka pracy, na którym Japończycy 

ają również działalność ogromnie inten- 

Nie pisano deiąd wcale lub prawie wca- 
le e japońskiem szpiegostwie. 

  

    

   

Depiero w dnizch ostatnich ukazało się na 
ten temat w pr: zagranieznej parę bardzo 

    

  

  zajmujących y nie powiedzieć: si-nsaceyj- 

i Stwierdzono w nich ni 
jak tylko te, że żółty wywiad 

mikada opasuje swemi mackami cały Świat. Li- 
terałnie cały nasz glob zfzmski. ‚ 

Pracę nad potwierdzeniem tej rewelacyjnej 
tezy: pozestawmy fachowcom i zainieresowa- 

nych biur wywiadowczych państw europejskich 
i pozaeurcpejskich. Tu eddamy natomiast głos 

jednemu z b. wejskowych niemieckich, który 
bawiąc w latach 1915—20 w Azji zetknął się 

  

   „m Azjatą czy czarnym Afryka 

Tymczasem ci „naiwniaczkowie* byli, jeżeli 

nie w 100, to w 99 proc. wytrawnymi szpiegami. 
Wyzyskiwali bezczelnie naiwną (tym razem bez 

cudzysłowa!) uprzejmość przedstawicieli białej 
rasy, wracali de ojczyzny, infermowali swych 
techników i inżynierów o dokonanych spostrze- 
żeniach, a w jakiś eąas, potem — Europę i jej 
kqlonje zalewać zaczęły mas 
duktów, w; A narzędzi, 
konanyc 
znacznie Gd iais che tańszych. Nad światem 

zawisła groźba japońskiego dumpingu. To były 
eweee „naiwnej* ciekawości japońskich giob- 

trotterów i naiwnego jej zaspakajania przez 
łatwowiernych europejczyków. 

   

  

      

    

      

  

PORTJER DOMU PUBLICZNEGO. 

Niemiec przytacza drugi przykład metod, 
stosowanych przez japońskie szpiegostwo. W 
1919 r. poznał nasz Ni: e w Charkinie kapi- 
tana Hirochi Takagawę, oficera staejonowanego 
tam 18-go pułku piechoty japońskiej. W rox 
później natknął się nasz informator na tegoż ka- 
piłana w Kalkucie (Indje Wschodnie). Japeń- 
czyk był „w eywilu* i nie zdradzał zbytniej ra 
dości ze spotkania. Szybko pożegnał się i znikł 

    

my marynarz ros 

  

ki z krążownika „Oreł* i za 

gadnął go z u: echem, to go łączy z portie- 
rem: japońskiego domu publicznego. Niemie 
osłupiał. Nie dowierzając informacjom mary: 
rza udał się wieczorem pod wskazany adres i 
zapukał do drzwi japońskiej herbaciarni, bę- 
dącej jednocześnie miejscem orgij białych ofi- 
cerów, marynarzy i t. p. z gejszami. Otworzył 

neu... kapitan Hirechi Takagawa. Pełnił on funk- 
cje odźwiernego. Łatwo się domyśleć, że nie 
dla własnej przyjemności i nie dla podniesienia 
gcdności munduru oficerskiego. Był poprostu 
szpiegiem, zdcbywającym przy pomocy g 
niee z ust pijanych, szukających płainej miłości 
różne potrzebne wywiadowi japońskiemu tajea: 
„djahłów zamerskich*. 

„BIALI SĄ * GŁUPI*. 

Lekarz wojskowy stacjonowanej w Berezuw- 

ce (pogranicze Mandżurji) brygady papońskiej 
dr. Kunamoto zwierzył się raz naszemu Niem- 

cowi po pijanemu — akurat obchodzeno rocz- 
nicę urodzin mikada — że „wszyscy biali są głu 

pi“, gdyż nie rozumieją, że walczą na rzecz JI: 
ponji (wtedy toczyła się jeszcze wejna świ 

wa). Biali się esłabią wzajemnie, a wtedy mika- 

do obejmie nad światem rządy. Biali są głupi — 
powtarzał „podgazowany* wódką ryżową Ja- 
pończyk. Czy miał rację — okaże przyszłość. 

    
     

  

    
   

  

    

    

Z życia i prasy 
białoruskiej 

ZGON PIONIERA RUCHU BIAŁORUSKIEGO. 

Białor. Kryniea* podaje spóźnioną wiado- 
o zgodnie dnia 6 czerwca w Petersburgu 

prof. Epimach-Szypiły. Zmarły pochodził ze szla 
chty z okolic Połocka. Po ukończeniu studjów 

  

    

  

     

Szypiło Ais czas był lektorem greckiego języ- 
ka w d. kat. Duch. Akademji w Petersburgu 

i j dhocze. ie pom. bibljotekarza na uniwersy 

  

tecie petersburskim oraz nauczycielem. kato 
kiego gimnazjum przy k ele św. Katarzyny 

w Fetersburgu. Z powsianiem państwa sow 
Białejrusi zmarły piastował godnoś onka wi 

lebskiej naukowej archiwalnej komi czł 
Instytutu Białoruskąej 'Kultury oraz Białorus 

akademji Nauk w Mi 4 
Suo w związku z „odchyleniem nac 

jonalistycznem* po przesiedzeniu w więzieniu 
kilku miesiący Epimach-Szypiło został zesłavy 

do Petersburga gdzie, jako starszy wiekiem nr» 

ego klimatu ani też wa 

   

    

   
   

  

    

  

     

     
czenia. 

Był to jeden bodaj z najgłówniejszych pio 
nierów białoruskiego ruchu. Zmarły był wycho 

duchowym niejednego z księży Białoru- 
sinów. d. akademików. Jego wpływom zawdzię- 
cza w b. dużym stopniu powstanie białornskie- 
go ruchu katolickiego. Stąd w sferach białorus- 

kich zmarły uchodzi za pierwszego po Francisz 
ku Bohuszewiczu pioniera białoruskosci. 

Ostatni numer ,.Biełor. Krynicy* posiada ru- 

    

  

  

  osobiście z podziemną krecią robotą żółtego 
wywiadu. 

  

PROPOZYCJA OFICERA JAPOŃSKIEGO. 

Było to w 1918 r. — epowiada Niemiec. Znaj 
<dował się on wtedy, jako korzystający ze swo- 
body ruchów jeniec b. armji carskiej na pogra- 

niczu Mandżurji ik raju nadamurskiego. Służył 
w charakterze szofera w cddziale kozaków usu- 
ryjskich atamana Kałmykowa. Pewnego razu 
zaczepił go piowien oficer japoński, który mu 
się przedstawił jako porucznik Kujoki. Po kil- 
ku dniach znajemości, ów Kujoki zapropono- 
wał naszemu Niemcewi przewiezienie ładunku 
broni i przekazanie takowej oddziałowi bandy- 
tów — chunchuzów. Zdumiony tego rodzaju 

propozycją Niemiec odmówił. Skolei zdziwił się 
Japończyk. Nie przyszło mu widocznie na myśl, 
że w uczciwym Europejczyku propozycja współ 
pracy ze zwalezanemi ofiejalnie przez Japoń- 
czyków bandami chunchuzów mogła wzbudzić 
odruch wstrętu. Kujcki naiwnie zaproponował 
dość wysekie wynagrodzenie, sądząc, że bialy 

ma skrupuły natury pieniążnej. Niemiec ponow- 
nie odmówił i — jak się zwierza — zerwał zna- 
jomość z żółtym porucznikiem. Od owego wy- 
padku stało się dlań rzeczą jasną, iż Japończy- 

cy prowadzą na terenie Mandżurji brudną, po- 

dziemną rebotę popierając cichaczem grabież- 

czą działalność bandytów, by w ten sposób u- 

sprawiedliwić następn przed światem swą 
inwazję petrzebą wprowadzenia ładu. Nasz Nie- 
miec zapewnia, że Japończycy niejednokrotnie 
posuwali się nawet de inscenizowania napadów 

bandyckich na własne transporty. 

  

  

Gdyni dr. Kr 

CIEKAWOŚĆ JAPOŃSKICH 
PODRÓŻNIKÓW. 

We wszystkiech uprzemysłowionych krajach 
wojażowali sobie — i wojażują po dziś dzień— 
mali, żółci dźentelmeni w wielkich okularach i 
z przyjemnym uśmiechem na twarzy. Wojażo- 
wali, zwiedzali, egłądal i... rozpytywali. Zwla- 
szeza rozpytywali. Po dziecinnemu, naiwnie, z 
rczbrajającą prostotą: „A to ©0? A to do czega 

służy? A jak się to robi? A jak się tego uzy- 
wa? i £ d. Uprzejmi Europejczycy oprowadzaili 
pokazywali, objaśniali. Któżby z nas odmówił 
sobie niewinnej satysfakcji pouczenia małego, 
żółtego dzikusa? Satysfakcji, łecheącej mile na- 

„NATWNA* 

   

  

JERZY MARJAN TAYLOR 2 

Ni Czerwonej Przełęczy 
— To dowodzi, że jesteśmy więcej przedsiębior- 

<ze — uśmiechnęła się Irena. 

Odważyła się na tę uwagę nieoczekiwanie dla sie- 

bie samej, zachęcona pewnym objawem słabości pro- 

fesora. W chwilę potem pożałowała swego nieopatrz- 

nego wystąpienia, gdyż uczony rozgniewał się znowu, 

— Wcale nie — warknął. — Dowodzi tylko, że 

jesteście więcej lekkomyślne, powiedziałbym nawet 

bezmyślne. Mężczyzna zapoznałby się z każdym szcze- 

gółem warunków pracy, byłby rozważył wszystkie za 

i przeciw. No, ale niestety — westchnął — żadei: męż- 

czyzna się nie zgłosił. 

Teraz już Irena przestała się zupełnie obawiać. 

Surowość, z jaką traktował ją profesor, musiała być 

pozorna. Widocznie kandydatów brakło. Dziś był os- 

tatni dzień przyjmowania podań i, jeśli dotąd nikt wię- 
<ej się nie zgłosił, sprawa wydawała się jakby zalai- 
wiona. Tamte dwie koleżanki — znała dobrze ich na- 

zwiska — nie wchodziły już oczywiście w rachubę. 
Irena nie mówiła z żadną z nich, lecz po całem zacho- 

waniu się profesora Ważyńskiego widziała, że poda- 

nia konkurentek musiały być „odwalone* z miejsca. 

A może niedoszłe kandydatki ulękły się trudności wa- 

runków pracy. 

Na terenach parku nadmorskiego w Wielkiej Wsi — Hallerowie, 
został przedchistor; 

  

5-ty przed Chr 
cenne, gdyż jest naocznym dowodem, że przed wiekami brzeg polski, zamieszkiwany był przez 
ludność mieszaną bałiycko — słowiańską. — zdjęciu — zawartość odkrytego prasłowiańskie- 
88 grobowca w Wielkiej Wsi — Hallerowie, urny zdobne w bogate ornamenty i w postacie 

  

w tłumie. Po chwili do Niemca podszedł znajo- 

WIOEZNZETZNZZTZ SEO PZDDOTEZE, TATE ZÓAOAE OTG OTACZA Z OOZY Z EOZEDAOA RENO OZZRÓB 

Odkrycie przedhistorycznego grobowca prasłowiańskiego 

    

      
    

twarzy ludzkiej wyryte na naczyniach. 

S TTK A IS VT ITK IAA, T AL 

tylko chłopi i dyplomowani rolnicy 
mogą nabywać ziemię na Litwie 

KRÓLEWIEC, (PAT). Prasa królewiecka do 
nosi, że na Litwie wydano ustawę dopuszcza 
jacą do wykupowania z licytacji gospodarstw 
wiejskich tylko tym osobom, które są pochodze 
nia chłopskiego, pracujące już w rolnietwie lub 

mając» wykształcenie rolnicze. 

jak donosilišmy 

usem t. zh. okres halsziacki. Wykopalisko dla nauki polskiej jest niezwykle 5 

Ustawa ma na celu zapobieżenie zbyt liczne 
mu w ostatnich czasach wykupowi przez Ży- 
dów zadłużonych gospodarstw rolnych. 

brykę „Studencka T buna*, z której dowiadu 
ści szczegółów z życia studentów Bia- 

Przedewszystkiem w Związku Stu- 
dentów Białorusinów przeprowadzono ..czystkę* 
usuwając z niego element mało świadomy naro- 

NEW. 
     

    

     

dowo. 

Dalej „Stud. Tryb.* notuje zjawisko że niektó 

rzy matu «i polskich gimnazjów przy wstą- 

pieniu na Roaadnć zapisują się do białorus- 
kiego z ku. . Z tego wynika, że polska szko 
ła Białoru ów tak Bardzo nie wynaradawia. 

Towarzystwo Studentów Biełorusinów w bie- 

żącym roku odbyło w gmachu uniwersytetu kil- 
ka zebrań naukowych. 

Przy Białoruskim Komitecie Narodowym po- 

wstała komisja Pomocy Białoruskiej Studenckiej 
Młodzie 

Białorusini siudjujący na ryskim uniwersyte 
cie utworzyli studencką organizację pod nazwą 

„Albaruthen , której statut został przedsta- 
wiony władzom do legalizacji. 

RADJO 
WILNO 

PONIEDZIAŁEK, dnia 26 listopada 1934 r. 

ОР Muzyka. Gimnastyka. Dzien. por. 
Chwilka pań domu. 7.40: Program dzienny. 
7.50: Pogad. Stowarzyszenia Młodz. Polsk. 11.57: 

   

  

  

    

    

   

   odkryty 

   
  

BRAY оо FAZY - CARE й Тв Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Wiad. meteor. 12.05. czny grobowiec prasłowiań-ski. Obecnie kust muzeum miejskiego w Godz. przegl. prasy. 12.10: Muzyka taneczna 
a zbadała grobowiec i jego zawart i określiła „pochodzenie na okres 5 5 Ba, A 13. 6-3 AUE. Sync Wa 

   
     15 Wiad. o eksporcie. 15. (Codz. ode. po- 

iowy. 15.45: Muzyka lekka. 16.45: Lek: 
niemieckiego. 17.00: Recital organowy. 17.25 

„Zielony Śląsk — feljeton. 17.35: (Koncert dla 
młodzie 50: Pog. B. Winawera. 18.00: Kon 

18057 Ž litewskich spraw aktualnych 
18.15: Recital fortepjanowy. 18.45: Program dła 
dzieci. 19.00: Słuchowisko: „Pod mostem". 19.::0 

„Obłęd pośpiechu* — felj. 19.45: Program na 
wtorek. 19 Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad 

rt. 20.00: Koncert popularny. 20.45: Dzien 
. 20.55: „Jak pracujemy w Polsce". 21.00 

Pogad. muzyczna o koncercie kameralnym. Kom 
cert kameralny. 21.45: „WI ogniu rewolucji” -- 
odczyt. 22.00: Skrzynka pocztowa Nr. 336 
22.15: Lekcja tańca. 35: Koncert życzeń 
23.00: Wiad. meteor. 23.05: Muzyka taneczna. 

   
      

   

  

   

    

  

  

   

    

Ona sama wprawdzie nie znała tych warunków. 

Domyślała się, że są ciężkie, lecz była zdecydowana 

na wszystko, aby tylko zdobyć to stanowisko, pozwa- 
lające zapewne nie wydawać na siebie samą nic pra- 

wie i niemal całą pensję przekazywać do domu na 

utrzymanie rodziny. 

A profesor ani myślał wypraszać swej klientki, 

co. mógł zrobić z tem większą łatwością, że woźny 

wchodził już do gabinetu dwa razy i dwa bilety wi- 

zytowe bieliły się na biurku. Nie. Kazał przeprosić 

gości. Powiedział, że jest bardzo zajęty i przyjąć ni- 
kogo dziś nie może. Najwidoczniej więc zapatry- 
wał się na jej kandydaturę:poważnie. 

' Przekonała się o tem niebawem, gdy profesor 

Ważyński, zapaliwszy papierosa, zabrał się do prze- 

glądania jej papierów. 

— Irena Merecka, lat dwadzieścia pięć — czytał 

głośno. — Urodzona w Łucku. Nauczycielka przyrody 

w gimnazjum imienia Żółkiewskiego. Tak! I co jesz- 

cze? Utrzymuje pani matkę i rodzeństwo. Aha! No, 

rozumiem, że z pensji nauczycielskiej nie jest to łatwo. 

Wiele ma pani godzin wykładowych? Ile? Osiem? No, 

oczywiście. 

Podchwytywal te krótkie odpowiedzi głosem bez- 

dźwięcznym, jakby nie interesując się niemi wcale. 

Umysł jego wydawał się zajęty jakąś inną sprawą, 

którą profesor uważał za donioślejszą o wiele od 

spraw prywatnych kandydatki. 

— Ma pani doktorat — ciągnął dalej tym samym 

głosem, nie patrząc na młodą przyrodniczkę. — Ow- 

szem, owszem. Przypominam sobie pani rozprawę 

Bardzo mnie zainteresowała w swoim czasie. (Coś 

© kierunkach dróg ptaków przelotnych. Tak. Tak! 

Pamiętam! Ogromnie ciekawy temat. Przygotowywała 

pani tę rozprawę gdzieś w Tatrach. 

Pozbierał troskliwie wszystkie załączniki, przy- 

piął je spowrotem do podania i umieścił całość pod 

ciężkim przyciskiem marmurowym, takim ruchem, 

jakby przypieczętował swą ostateczną decyzję. 

— Hm! — mruknął. — Owszem! Ma pani kwa- 

lifikacje. Być może więc... Proszę jednak, aby pani 

z tej naszej rozmowy nie wyciągała wniosków przed- 

wczesnych. Mamy czas. 

— Jakto? — zdziwiła się Irena. — Przecież dziś 

jest ostatni termin składania podań. Czyżby... 

Profesor podniósł do góry dłoń. 

— Zaraz — powiedział głosem nadspodziewanie 

łagodnym. — Przedewszystkiem mamy — spojrzał na 

zegar ścienny — dopiero godzinę jedenastą. Do czwar- 

tej pozostanę tutaj, a kandydata odpowiedniego mogę 

przyjąć jeszcze w domu do godziny ósmej, powiedz- 

my dziewiątej wieczorem. Nie jest zatem wykluczone, 

że może się zjawić ktoś z większemi kwalifikacjami. 

To jedno. Po drugie — ciągnął, widząc w oczach Ire- 

ny wyraz pełen nadziei — muszę pani udzielić nieco 

wyjaśnień na wypadek, gdybym nie znalazł nikogo 

innego. Wyjaśnienia te rozczarują panią napewno, 

ale długo nie potrwają. O, nie! Sam przecież, jak pani 

wie, nie mam czasu na zbyciu. Proszę tylke nie prze- 

rywać i słuchać (D. c. n.). 
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Upływa termin zaopatrzenia się w karty 
rzemieślnicze KRONI 

ena 

Poniedział. 

26 | 
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Dziš: Piotra, Konrada, Sylwestr 

Jutro: Wirgiljusz», Barlaama 

Wschód słońca — godz. 7 m. 12 

| Zachód słońca — godz. 3 m. 01 

Spostrzeżenia Zakładu Meteorologii U. S B. 
w Wilnie z dnia 25/X1 — 1934 roku. 

Ciśnienie 765 

'Temp. średnia 

Temp. najn. Ą- 2 

Opad 2,2 

Wiatr: północny 

-Tend zwyżkowa 

{ aid 

Uwagi: pochmurno. śnieg, dość pogodnie. 

Przepowiednia pogody 
Mglisto i chmurno, mie, 

zwłaszcza w godzi 

Nocą przymr' 
5 C. W gór: 

     

    

   
według Pim'a. 
ami drobny opad, 

nach rannych. 
„, dniem temperatura około 

h lekki mróz. 
Umiarkowane wiatry z zachodu i północo- 

zachodu. 

ADMINISTRACYJNA 
— ZA NIELEGALNY HANDEL. W ciągu dn 

wczorajszega organa policyjne sporządziły 7 pro 
tokółów za uprawianie handu w niedzielę. 

Właściciele sklepów, przeciwko którym spo 
rządzono protokóły pociągnięci zostaną do od 
powiedzialności karno - administracyjnej. 

— PŁONICA POWOLI USTĘPU. 
eko energicznie prowadzonej 

szkolno-lekarskie akcji — 
D. 

  

MIEJSKA 

2 ZE SZKOL, 
władze 

  

    
płonicę od dwóch tygodni zaczyna ulegać zmniej 
szeniu, chociaż niema j 

tem opanowaniu sytua    
e mowy o całkowi- 
Obawa 

niektórych szkół powszechnych jaka dotych 
w kilku wypadkach istniała, obecnie już minę 

zamknięcia 

Walka z płonicą w szkołach jest prowadzona 
nadal bardzo intensywnie. 

— BEZROBOCIE. Tydzień ubiegły przyniósł 
ponowne zwiększenie się bezrobocia. Liczha bez 

robotnych wzrosła o 29 osób. Podług prowizo- 
rycznych obliczeń Wilno wraz z powiatem liczy 
obecnie przeszło 6200 bezrobotnych. 

DORA : 
tą sprawność funkcjonowania machiny kolejowej 
Pociągi przychodzą do Wilna, jak również odcho 
dzą z poszczególnych stacyj Ściśle podług roz- 
kładu. Opóźnienia na 
ków. Godny uznania jest równie: 
ostrym zarządzeniom wypadki na prz 

  

VSPEKCJE pozwoliły stwierdz 

    

  

całkowi- 

adkich wypad- 
fakt, że dzięki 

ejazdach i 
  

przejściach kolejowych zmalały do minimum. 

— WOBEC ZBLIŻ. 
kolejowe rozpoczęły j 
ronienia linij kolejowych od z: 
pierwszych dniach grudnia wię 

  

(CEJ SIĘ ZIMY władze 
przygotowania do uch- 

  

   

   

  

śnieżnych. W 
ze stacje węz- 

łowe zaopatrzone zostaną w pługi odśnieżne, Na 
  stacji Wilno znajdować się będą prawdopodob- 

nie aż dwa pługi, które w miarę potrzeby prze- 
rzucane będą na zagrożone odcinki. 

Niezależnie od tego wydane zostaną instru- 
kcje dla służby kolejowej w sprawie oczyszcza- 
nia linij od śniegu. 

Teatr-Kino REWJA | 
DZIŚ premiera! 

HEŁIOS | 
— 

w największym filmie 

Muzyka Franciszka Schuberta. 
nada „Leise flchen meine Lieder" 

ROXY | 

Dziś początek o godz. 4-ej. 
Złotogłosy tenor, fenom. śpiewak 

HALKA 
Nad program: Komedja wesoła FLIP I FLAP W WOJSKU. 

Norma Shearer 

   

RZEMIEŚLNICZA. 
— DONIOSŁA DLA RZ IEŚLNIKÓW U- 

CHWAŁA IZBY WILEŃSKI Przed kilku dn. 
odbyło się plenum Izby Rzemieślniczej. Omawia- 
no cały szereg zagadnień i bolączek rzemio 
wileńskiego. porządku dziennym zna 
m. in. bardzo doniosła dla ogółu rzemi 
sprawa formalnoś związanych les 

sztatów rzemieślniczych. Dotychc: 

legalizowania warsztatu (wymagane bylo zaš- 
wiadczenie Izby, które na podstawie odnośnych 

    

     

  

   

  

    

  

    

    

    

    

ży ukończyli 30 lat a. Obecnie na oma- 
anem plenum zdecydowano granicę wieku prze 

sunąć w dół, tak by zaświadczenia takie mogły 
już utrzymy rzemieśln którzy ukończyli 
25 rok życia. 

    

    

    

I. BELGJI i ROLANDJI WY 
ACJA WILEŃSKIEJ IZBY 

oraj i 
Izby 

   

  

  

          :'ę delegacja leńskie 

bach dyrektora Młynarczyka i kierownika biur 
eksportowego Izby p. Nachemsona. Delegaci zwie 
dzą Anglję, Holandję i Belgję, gdzie odbędą kon- 

ferencje z przedstawicielami tamtejszy: i 
terów w kwestjach e 
sła wileńskiego. De 
różnych wyrobów, które ma anse na eksport 
7 iiczny, są to przeważnie wyroby drzewne 

oraz skórne, m .in. rękawiczki wileńskie. 
Należy oczekiwać, że podróż wspomnianej 

delegacji okaże się rzemiosła wileńskiego b 
owocną w swych skutkach. 

  
     

  

   

  

   

; rzemio- 
sobą próbki 

   

  

      
     

   
ZE ZWIĄZKÓW I STO 

— Zarząd Związku Detalicznych Pupców 

nysłowców Chrześcijan m. Wilna i woj. 
iego podaje do wiadomości pp. człon- 

29 bm. o godzinie 20-ej w pierwszym 
termiminie zaś o godzinie 

minie odbęd się w lokalu w 
Bazyljańskiej 2 m. 18 nadzwy 

branie członków pod przewod 
rza wyborczego Izby Przemysłowo-Handlo 
w Wilnie z porządkiem obrad, obejmującym 
wybór 2-ch radców Izby Przemysłowo-Handlo- 
wej w Wilnie. 

Zebranie będzie ważne przy wszełkiej iłości 
obecnych. 

    

   
   

  

  

  

RÓŻ 
TWA za spokój 

  

   — SPOWODU NABOŻEŃ 
Duszy Ś. p. Dyrektora Fuzebjusza Wardejna czyn 
ności w Oddziale Banku Polskiego w Wilnie w 
dniu 27 listopada rozpoczną stę z opóźnieniem, 
t. j. o godz. 9.30. 

Teatr i muzyka 
TEATR „LUTNIA*, 

     

     

    

   

  

Wy: 

raz dwudziesty po ce 

na humoru, melodyjna operetka Kalmana C 
kówka* z Janiną Kulczycką w roli tytułowej o- 
raz K. Dembowskim w roli Mister X. Ceny pro- 
pagandowe od 25 gr. 

— Jutr 
jera egzot; 

    

  

   

    

  

a premjera w Lutn 

tej operetki „Gi ri 

a oraz prawdziwie zabawne libret 
ło dają sz » pole do wykazania barwnych 
i komicznych scen. W tytułowej roli egzotycz- 
nej księżniczki Gri-Gri, wystąpi młoda śpiewacz 
ka, artystka sceny poznańs bydgosk 
fja Lubiczówna. Królem murzyńskim będz 

Jutro prem 

. Piękna, me     
  

      

  

   

    

samoistne 

ie praw nabytych nie posia- 

dając kart rzemieślniczych, w art. 198 

ani pod 

kar- 

I-ej 
instancji w terminie do dnia 31-go grudnia 1934 

Rziemieślnicy, którzy „prowadzą 

  

rzemiosło na zas: 

myśl 

ust. 4 ustawy przemysłowej, są obowi 

  

rygorem stosowania do nich 

  

   

zarządzeń 

nych zgłosić się do władzy przemysłowej 

roku włącznie, z równoczesnem okaz 

  

wiadczenia właści 

  

j Izby Rzemieślniczej o po- 

siadaniu uprawnienia przemysłowego. 

Ww 

wymaganego usta 

nia. od 

a 

* zaświadczenie wła 

celu otrzyn Izby Rzemieślniczej 

    zaświadczeni 

    

należy u- 

  

   
   siwego zarządu gmin- 

Tatrzański. Liczne tańce urozmai 
wną operet których najnow 
joca* wykonają M. Martówna i J. Ciesielski. 

ser M. Domosławski. О- 

pracowanie muzyczne kapelmistrza M. Kocha- 
uowskiego. 

  

            
      

  

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, w 

łek dnia 26 bm. o godz. 8-ej wiecz. w dal- 
szym ciągu kapitalna współczes komedja R. 
Shawa p. t. „Nigdy nie można przewidzieć* gdzie 
autor w sposób wielce interesujący porusza pro 
blem współczesnej rodziny. Doskonała gra ca- 
łego zespołu, przepiękna i bogata wystawa (W. 

) z wielce interesująca treść sztu 

ą miłe spędzenie wieczoru w Teatrze 
Pohulance. Ceny propagandowe. 
Jutro we wtorek du. 27 b. m. o godzini 

wieczorem „Nigdy nie możnu przewidzieć” 

Kina_i Filmy 
SS Ni 

„MARZENIA MILOSNE“. 

(Helios). 

Produkcja angielska wspaniale się rozwinę: 

ła w ostatnich e . Dowodem tego jest no- 
„Marzenia Miłos 

jusz oparty 
nnego kompozy- 

Schuberta. Największym atutem 
tego filmu jest słynny śpiewak — Richard Tau- 
ber. 

ponie- 
d 

  

  

    

    

na 
       

  

  

wy sukces wytwórni BJP. - 

ne“. Dość 7 

  

   
    

Jesl on doskonały w roli nieśmiałego, szla 
chetnego kompozy ię 

— by zapewnić szczęście ukoc| 
auber pięknem i potęgą sw 

rzucić tylko należ 7 
tografowač $ ja 
Niefortunny układ us 

       
     
wia   go głosu. 

że pozwolił fo- 
go Taubera zbyt blisko. 
artysty podczas śpiewu 

     

   
   

  

   
          

    
   

    

     

— szpeci jego twarz. Źle spisał się na premjerze 
mechanik. Kinoaparatura dź ywa bowiem 
nie była odpowiednio nastawiona, z wielką szko 
dą K Nowa gwiazda angielska 

1 roli Nicki — — okazała się nie- 
for tkiem dla ekranu. Jej warunki 

      

  4 i gra pozostawiają dużo do ży- 

czenia. bardzo słabo gra drugi debiu- 
tant w tym filmie — rl Esmond w roli 
hrabiego Rudi. Doskonale została odtworzona 

   

  

  

   yser fimu Paul L. Stein mocno partaczy. 
Mimo tych wsz a niedocignięć film jest 

dobry, go obejrzeć z pi 
st scena koncertu $ 

śpiew artysty 
joną publiczno: 
łośnikom muzyk 

  

   

  

       
‚ zy jemnością. Pię- 

chuberta kiedy potężny 
ruje początkowo wrogo nastro 

ilm spodoba się napewno mi- 
i śpiewu. A Sid. 

   
   

  

     

  

Złóż datek na powodzian! 

Stanisława Moniuszki z udziałem 

L. Kiepury i Zuzamny Karin 
BALKON 25 GROSZY 

z fascynuj. 
romanie TWO USta kłamią 

już w tych dniach w kinie „HELIOS* 

RYSZARD TAUBER 
MARZENIA MIŁOSNE 

Dziš premjera! 
Najnow. przebój 

Pieśni wykonane w języku niemieckim, m. in. słynna sere- 
i „Ave Maria“, Film odznaczony wielkim złotym medalem. 

Od wieczora do północy 
W roli gł. słynny pieśniarz, bożysze swiata Carl BRISSON, WICTOR MA LAGLEN, 1000 pięk- 
nych dziewcząt i znakomita orkiestra Duke Ellingtona. Wspaniała treść, "Tempo akcji. Cudowna 
rewja. Piękne melodje. Nad program: Tygodnik Paramountu i Pat. Początek: 4—6—8—10,10 

Bilety honorowe nieważne, 

OGNISKO | DZIŚ rozkoszna, 
figlarna, urocza LILJANA HARVEY z nowym partner 

JOHN BOLESEM 

entre tee JE] Królewska Mość 
NAD PROGRAM: DODĄTKI DŹWIĘKOWE. 

REDAKCJA i ADMINISTRACJA : Wilno, 

CENA PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do dom 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński* S-ka z ogr. odp 

Pocz. seansów codziennie o godz. 4 p. p   
Drukarnia „ZNICZ“, Wilno, Biskupia 4, tel. 3-40. 

PA N| 
który wyw. przewrót 
w kinematogr. świata 
Rewelacyjny dodatek 
sowiecki w nadprogr. 

wykonywaniu rzemiosła przed dniem 15-yne 

grudnia 1927 r. na obszarach województw: wi- 

leńskiego, nowogródzkiego, białostockiego, po- 

leskiego i in. 

Gdyby powyższego uzyskanie zaświadczenie 

   było utrudnione, wówczas należałoby zaopatrzyć 
się w celu uzyskania zaświadczenia Izby Rzemie 

  

  

    Ślniczej w inne wia 

  

godne dowody posiadania 

uprawnienia przemysłowego w  szezególności, 

  

bądź w dowód zapłaty podatku dochodowego od 
szłatu bądź 

  

rzemieślniczego, też w dowód    

  

zstrowania pracowników danego warsztatu 

Posiedzenie Wojew. 
Rady Wodnej 

Dnia 27 b. m. o godz. 18-ej w małej sali kon- 
ferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się 
pod przewodnictwem p. senatora Zygmunta Jun- 

  dziłła posiedzenie Wojewódzkiej Rady Wodnej. 
Porządek dzienny posiedzenia przewiduje m. 

zważenie sprawy projektowanej tekturo- 
i na rzece Straczy w powiecie wiłeńsko-tro- 

  

     

Oszukany wieśniak 
Stansław Sinkowski, mieszkaniec wsi Telmia- 

ny pod Wilnem padł ofiarą sprytnych złodziei 
Przybył on w piątek na rynek łukiski z» zbo- 
żem. Na rynku zatrzymał go Jakiś esebnik i ka- 
zał zawieźć zhoże do sklepu przy ul. Dynebuzs- 
kiej 19, gdzie ureguluje należność. 

Przyjechawszy pod wskazany adres Sinko- 
wski pozostawił chwilowo konia bez dozoru, sam 
zaś wstąpił do sklepu, by przekonać Się, że 
nikt go tutaj nie wzywał. Gdy po krótkim po- 
bycie w sklepie wyszedł ulicę, stwierdził iż 
koń jego wraz z furą zaginął. 

   

   

  

  

  

   
   
   

w domu Nr. 2 
i państwo J. O. Wczoraj p. J. O. 

jego uciekła z domu zabi 
z, obligacje pe: 

rodowej i polisę z cyjną, razem 
P. J. O. utrzymuje, iż żona jego zbi 
chankiem A, N. zamieszkałym przy uł. 
uzowskiej. 

Wobec tego, iż meldujący oskarżył wiaroło- 
mną- małżonkę o kradzież. policja wszczęła poś- 
cig. Narazie jednak bez skutku tCy 

zamie- 
stwier- 

cen 
i na- 

a 1500 zł. 
ła z ko- 
ryzenha- 

     

   

      

    
   

    

KRADZIEŻ NA CMENTARZY. 

Onegdaj do policji wpłynął meldunek o kra- 
dzież a cmentarzu prawosławnym na Nowym 
Świecie. W nocy nieznany a skradł z je- 
dnej z mogił żelazne oparkanienie. ; 

Nie jest to pierwsza tego rodzaju kradzie: 
Przypuszczalnie są to sprawki jakiegoś specj 
listy w tej dziedzinie. (C) 

   

   

  

     

    

ŽERUJĄ NA CUDZEM NIESZCZĘCIE. 
ek Gulbiński (Popławska 30) doniósł 

że w dniu 22 bm. gdy wynoszono z do- 
mu rzeczy podczas pożaru, nieznani 
skradli damską torebkę, zawierającą 22 zł 
legitymację kolejową, 70 zł. znajdujących się w 

szafy, bieliznę, ubranie i różne dro- 
biazgi, ogólnej wartości 450 zł. 

    
    

  

   

Premjera! DZIŚ film odznacz. najwyższą nagrodą państw. w Wenecji 

PETERSBURSKIE NOCE 
Nowa i stara Moskwa oraz „FOX“ i „PAT“ 

Pocz. punkt. 4—6—8— 10.15 
   

Bilety honorowe nieważne do dnia 4 grudnia r. b. 

DZIŚ! CASIWOJ 

KOCI PAZUR 
  

Nareszcie po dwuletniej przerwie wielki komik 

HAROLD LLOYD stwożył niebywałą komedję 
zupełnie nowego typu P. t. 

Wszystko jest w tym nowym, znakomitym filmie: humor, ro- 
mans, sensacyjne przygody, tańce, śpiew, wystawał 
lacyjna komedja odmienna od wszystkich dotychczasowych 

Rewe- 

Najaktualniejszy nadprogram: Przewiezienie zwłok króla Aleksandra, proces mordercy 
dziecka Lindbergha i wiele innych, 

DOKTÓR DOKTÓR 
CZ |J. PIOTROWICZ- 

ZELDO WIcz JURCZENKOWA 
ne, narządów moczow. | Ordynator Szpit. Sawicz 
od godz. 9—1 i 5—8 w. Choroby skórne, 

DOKTÓR weneryczne i kobiece 
3 Wileńska 34, tel. 1866 

Zeldowiczowa |Przyim: od e: 5- Przyjm. od g. 5—7 w, 
Choroby kobiece, skór- 
ne, weneryczne, narzą- 

dów moczowych 
od godz. 12—2 i 4—7 w. 

  

Mieszkania 
2 1 3 pokojowe 
do wynajęcia 

Początek seansów: 4, 6, 8 i 10 wiecz- 

DOKTÓR 

Ginsberg 
Choroby skórne, wene- 
ryczne i moczopłciowe 

Wileńska 3, tel. 5-67 
Przyjm. od 8—1 i 4—8 

: Litewskiego 
nauczam. Wymagania 
skromne. łaskawe zgło- 
szenia przy ul. Św. Miko- 

BEATS TAS 
. 

Maszynistka 
| POSZUKUJE POSĄDY 
jak również może być 
angażowana do biura na 
terminową pracę, wyko- 
nuię różne prace w do- 
mu po b. niskich cenach 
Łaskawe oferty do adm. 
„Kurjera Wileńskiego" 

Pod „Maszynistka* 

  

Wileńska 28, tel. 2-77 | Mickiewicza 37, u doz. |łaja 9—8, od 2 do 5 pp. ! ЕЩЕЕЩЕНИННННИННННН 

  

Biskupia 4. Telefony: Redakcji 79, Administracji 99. Redaktor naczelny przyjmuje od godz. 2—3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje od godz. 1 — 3 ppoł. 
Administracja czynna od godz. 9'/, —3!/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca. Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od godz. 1 — 2 ppoł. Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 91/,— 31/, ; 7 —9 wiecz! 

Konto czekowe P. K. O. Nr. 80.750. Drukarnia — ul, Biskupia 4. Telefon 3-40. 
u lub przesyłką pocztową i dodatkiem książkowym 3 zł., z odbiorem w administracji 2 zł. 50 gr. Zagranicą 6 zł. CENA OGŁOSZEŃ: Za wiersa 

milimetrowy przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekstem —30 gr., kronika redakc., komunikaty — 70 gr. za mm. jednoszp., ogłoszenia mieszkaniowe — 
za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%, w numerach niedzielnych i świątecznych 25%, zagraniczne 100%, 

Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, 

30 gr.za wyraz. Do tych cen dolicza się 
zamiejscowe 25%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Za numer dowodowy 15 g 

za tekstem 8-mio łamowy. Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca. 

Redaktor odpowiedzialny Witold Kiszkis


