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Wilno, Czwartek 12 Listopada 1936 r. 

JER WILE 
171 LISTOPADA 

Pan Prezydent RP. wygłosił przez radio 

w dnin Święta Niepodległości dnia: 11 listo 
„pada 1936 r. o godz. 17 mastępujące prze 

mówienie: : 

Osiemnaście lat mija, jak z chwilą 
powrotu Wiełkiego naszego Wodza z 
Magdeburga dckonało się wskrzeszenie 
naszej niepodległości. „ada: 

Wielki to dzień w historii naszego 
narodu. 2 

Z dniem tym związana jest odhudo 
wa naszego państwa, które przez pezesz 
ło stuletni okres. zamarło było politycz- 
nie — podczas gdy naród rezdarty po- 
między trzech zaborców prowadził ży- 
wot męczeński w niewoli. 

  
! 
| 

"ga i że. obchodzimy ją najbardzie j-uro- 

"szalka, 

W dniu tym wymarzoae nadzieje na 
szych ojeów i dziadów, wiciokrotnie po 
rywających się do wałki z ciemięzcami. 

wreszcie się ziściły. 

Nie więc dziwnego, że rocznica 11 

listopada jest nam ponad wszystkie deo 

czyście. 

Roczniea, którą dziś Święcimy, jest 
ponadto na wieki nierozerwalnie zwią- 
„zana z imieniem naszego Wielkiega Mar 

w kłórym wszyscy uświadomie. 
ni obywatele widzą wskrzesiciela państ 
wa polskiego. Bez Jego geniuszu, bez że | 
go wiełoletniego krwawego truda, bez | 

  

Jego nadłudzkiej nieomal potęgi duejs 
zaiste trudno by sobie wyobrazić odzys 
kanie naszej niepodległości. 

Jest więc dzisiejszy dzień nie. tylko 
rocznicą wskrzeszenia Polski, ale i roczni 
cą wielkiego triumtiu jej wskrzestcicla, 

Z tych racji, dzień jedenasty listopa 
da jest największym świętem państwa. 

' Dzień ten niech będzie poswiecony 
radości odrodzonego życia narodowego. 
Niech kędzie jednak także dniera rozmy 
ślań o zastępie bohaterów z Józefem Pił- 
sudskim na czele, którym radosne to 
święto zawdzięczamy — rozmyślań, kió 
re nas samych podnosić i uszlachetniać 

będą. 

  

  

Cena 15 groszy 

SKI 
„* ZAGR 

Podporucznicy składają 
hołd Prezydentowi R.P. 

WARSZA WIA 

przybyli dziś po południu na Zamek Królewski 

  

(Pat) Dorocznym zwyczajem 

uowomianowarni podporucznicy wychowanko 

wie szkół podchorążych wszystkich rodzajów 

broni, by złożyć hołd i przedstawić się Panu Pre 

zydeniowi 

Gnębione narody podnoszą walkę 
z Sowietami 

(Pat), „Le Matin“ 

Gemewy, w 

Rzeczypospolitej. 

PARYZ, 

depeszę 2 

Skię 

mości 9 

podaje dziś zrana 

której donosi, że Gruziń 

Biuro Prasowe otrzymało z Tyflisu wiadó 

Azerbej 

północnym Kaukazie i Gruzji 

rozruchach antysowieckich w 

dżanie, Armenii, 

Rozruchy przybrały według tych wiadomoś 

c1, duże rozmiary. 

  

Wojsko przed Naczelnym Wodzem 
w Świeto Niepodległości 

'WAIRSZA'WA. Tegoroczne Święto Niepodieg 

łości stolica obchodziła wyjąlikowo  uroczyšeie, 

Ze świętem 18,rocznicy, odzyskania. Niepodległa 

ści zbiegły się bowiem uroczystości ,wręczenia ba 

ławy marszałkowi Śmigłemu Rydzowi,. której za 
kończeniem była . dzisiaj "jedna z najwspaniał 

szych defilad arinii polskiej, przyjętej przez mo 

womianowanego Marszałka Polski  Śmigłego- 

Rydza. 

Def'ląda odbyła się na ulicach stolicy: ma 

- przesttzeni prawie +5. km. od Placu. Unii Lubels 
kiej i Belwederu, przez Al. Ujazdowskie i Kratk. 

Przedmieście aż po Plac Zamkowy. 

SZABLA OD WOJSKA. 

Po dokonamiu przeglądu Marszałek Śmigły- 

Rydz przywitał się z gemeralieją, po czym p, mi 

nister spraw wojskowych gen. Kasprzycki -wrę 

czył p. Marszałkowi * szablę, 

przez wojsko. polskie, 

Marszałek Śmigły-Rydz, dziękując iza piękny 

dar, oświadczył, że choć mie jest on najskuttecz 

niejszym orężem w dobie obecnej, to jednak ze 

względu ma swoją rycerską trady: cję stała się sym 

bolem zawodu wojskowego i jest najbliższa ser 
«u każdego żołnierza. | a 

Szabla, ofiarowana Naczelnemu Wodzowi. jest 

ozdobną karabelą z końca: 17 ub „początku 18 

stulecia. Rękojeść jej o jelcu krzyżowym jest cał 

kowicie wykonana ze złoconego srebra i wysa 

dzana drogimi kamieniami. Pochwa szabli jest z 

grubo-ziarmistego, polerowanego jaszczuru © ko 

orze ciemno- szarym i; posiada trzy okucia. Zew 

nętrzna strona: okuć jest również wysadżaną szia 

chetnymi kamieniami. 

NABOŻEŃSTWO. 

Po remwii i przegłądzie oddziałów wojsko- 

wych, dakonanym przez Marszałka Šmiglego- 
Rydza ma Placu Mokotowskim: odbyło się uroczy 

ste nabożeństwo iw kościele katedralnym św. Ja 

na. Na nabożeństwie dibecny byt Prezydenit RP. 

marszałek Śmigły-Rydz, członkowie rządu z pre 

mierem gen. Sławo j-Składkowskim na «czele i 

inmi, $ 

z W BELWEDERZE. 

Po mabożeństwie w katedrze, wśród entuzja 

stycznych okrzyków „Niech żyje!” przejechał 

Marszałek Śmigły-Rydz ulicami miasta, udając 

się do Belwedenu, gdzie o godzimie 11,45 przed 

pałacem Belwederskim odbyła się uroczystość 

złożenia hółdu pamięci Zmarłemu Wodzowi Na 

rodu. Na stopniach pałacu złożyli, wieńce: Pan 

Prezydent Rzeczypospolitej, Marszałek Śmigły- 
Rydz w imieniu wojska polskiego,.p.. prezes, ady 

ministrów w imieniu mządu, p. marszałek Sena 

tu Prystor, p. marszałek Sejmu Car, 

Uoczystości składania hołdu asystował szwa 

dron. honorowy szwoleżerów w szyku konnym 

ofiarowaną mu | 

  

  

NA PLACU NA ROZDROŻU. | 
"Po skończonej awroczysłości w ; Belwederze | 

przybyli na plamę na Rozdrożu marszałek sena | 

ira Prystor, marszałek Sejmu Car, zajmując 

gmiejsca obok kadynałą Kakowslkiego. 

Po chwili przykył p. prezes rady ministrów 

gen. Stawioj-Sktadkionvisk i, 

Parę: minut przed dwunastą, witany serdecz. 

nie przez wiełotysięczne tłumy zajechał na plac | 

na” Rozdrożu Marszałek Polski Śmisły Rydz... | 

Po przywitaniu się Z p. prėntėsem 'genietadio 2 

ją i attąche wojskowymi, Marszałek stanąt opo . 

«lai! loży głównej, oczekijąc ma przybycie Pana 

Prezydemta Rzeczypospolitej, 

Na entuzjastyczne okrzyki „Niech 

Marszałek, Śmżigły-Rydz odpowiadał 
miem w górę buławy marszałkowskiej. 

Wódz [Naczelny ubrany był mw. płaszez poło- 

'wy. Na cząpoe i na epołatach widniały odznaki 

marszałkowskie. Przy boku szabla, ofiarowana | 

„dziś Naczelnemu Wodzowi przez armię. 

Niezadługo przybył na plac defilady p. Prezy 

dent Rzeczypospolitej w otoczeniu świty, powita 

ny przez Marszałka Śmigłego-Rydza Pan Prezy | 

dent Rzeczypospolitej zajął miejsce w specjal 

nej loży w towanzystwie p. premiera, pierwsze 

żyje!” 

podniesie |; 

  
go wiceministra spraw. Glu- 

chowskiego, członków <xlomu wojskowego i cy 

wojskowych gen. 

wiłnego oraz szefa pratokółu dyplomatycznego. 

Wsród ogólmego oczekiwania i nąpięcia zu- 

derzeniiem godziny 12 ukazał się pieszo od stro 

ny Belwederu, prowadzący defiladę minister spr. 

wojskowych gen. 

gen. Regulgkiego i wyższych oficerów. . 

Stłanąwszy przed Marszałkiem. Polski p. mi 

nister spraw wojskowych zasalutował trzykrot 

mie szablą, a złożywszy meldunek służbowy sta 

mął opodalł trybuny marszałka Śmigłego-Rydza: 

po prawej jego stronie, 

Za chwilę rozpoczęła się defilada. 

Kasprzycki wy towarzystivie 

DEFILADA. 

Na przedzie kroczyły delegacje wojska z pocz 

tami sztandarowymi wszysłikich pułków i jed 

nostek armii polskiej Poszczególme delegacje pro 

wadzili dowódcy okręgów korpusu, : : 

W chwili gdy czoło defilady dotarło do try   

- gach, budząc powszechny podziw, 

burdy Marszałka Śmigłego-Rydza, 

chylity sie, Marszalek 

sztandary po 

salutowat je podniesie 

niem buławy, a wszyscy zebrani na trybunach 

z odkrytymi, T powstali  imiejsc. Nastep 

nie przemaszerow:My delegacje szkół wojsko 

wych, wotnichwa, kompusu ochrony pogranicza i 

marynarki wojennej. Dałej w zwartych 

pzedefiłowali 

nowomianowani podporucznicy armii polskiej, 

za nimi wychowanikowie szkół podchorążych. a 

A lūe gi iechty. „„kawaleriń mintietwa; artylerii, inży 

mierii © t. d. Publiczność 6 darzyła maszeruijące 

, wojska gromikimi okrzykami oraz okłaskami. Go 

chwila zrywał się okrzyk na cześć poszczegól- | 

nych broni: Dalej wspamiale 

den za drugim puiki piechoty. 

maszerując ida 

Przed. Marszałkiem 

Dowód 

cy salułują, Maszałek odpowiada: im podniesie- 

miem buławy. Z kolei idą oddziały lotnictwa, sa 

perów i marynarki wojennej, Wireszcie ruszą ka 

waleria. Gdy 

mne chorągiewki przy lańcach ułanów i szwole 

żerów rozległy się głośne okrzyki „Niech żyją” 

oraz gromikie bawa. Po kawalerii defiluje arty 

lenia, oddziały łączności o: zaprzęgu konnym. 

Pubticzność z podziwem ogląda 

sprzęt wojskowy. Wspaniałe zaprzegi ciągną po 

się na baczność przechodzące oddziały. 

zdaleka zobaczyła publiczność bar 

nowo 

  

tężne dziąła oraz jaszcze. Tę część defilady za 

mykają oddziały konne polieji państwowej, 

Nastęjpmie idą (kadry maszej anmii rezerwo- 

wej. 

Defiladę kolumn P. R. 

junackich. hufców pracy, chłopców i dziewiecząf. 

zamykają bataliony 

Defiladę armii rezerwowej publiczność wita nie 

zwykle gorąco i enłłuzjastycznie. 

chać głośme okrzyki „Niech żyją”, 

Co chwilę sły 

Następuje killkunastuminutowa przerwą. dla 

przygotowania. grup motorowych do defilady. 

Słuehać. warkot motorów. To kilkanaście eskadr 

łctniczych defiluje w powietrzu. Głowy podnoszą 

się do góry, publiczność 
szyk powietrzny eskadr, Odzywają się okrzyki 

„Niech żyją orły polskie!*. 

podziwia . znakomity 

A teraz najciekawszy momenit dla publiczno 

ści Defillada: grup motorowych. Nigdy jeszcze 

stolica :niie  ogłądała tylw jednocześnie zgroma 

Mussolini zgadza się na resteurację 
- Habsburgów w Austrii i Węgrzech 

BUDAPESZT (Pat). Według Ageneji Hava | 

sa, szef legitymistów austriackich w wywiadzie 

Z wiedeńskim „korespondentem „Esti Kurir* mię 

dzy in. powiedział: w całej Świadomości odpe 

wiedzialności, jaka na mnie ciąży oświadczam. iż 

Mussolini odnosi się z sympatią do' idei restau 

maeji w Austrii i na Węgrzech. : 
Z informacji jakie otrzymałem podczas me 

go pobytu w Rzymie, wynika, iż niepodległość 

Austrii jest warunkiem wstępnym współpracy 

niemiecko — włoskiej. Piszą wiele niešcistych 

rzeczy na temat mej qodróży do Rzymu. Nie 

śeisłe są w: szczególności wiadomości. o rzekomo 

bliskiej akcji legitymistów. Nie udalem isę rów 
nież do Rzymu, by przygotować małżeństwo ar 

cyksięcia Ottona. 

szere į 

Śmigłym-Rydzem prężą | 

  
je ) 

  

  
Buława marszałkowska wręczona przez Pana 

„Prezydenta Rzeczypospoliłej Marszałkowi Edwar 
dowi Śmigłemu Rydzowi. 

dzonych oddziałów zmótoryzowanych armii. 

Wszyscy z podziwem ogląjdają, dudniące głucho 

gru 

py breni pamcernych, wspaniałe, pomalowane na 

po kruku. zmotoryzowane baterie artylerii, 

kolor ochromay. duże czolgi, z których wygląda 

ją szybkostrzelne, małe tankietki, olbrzymie sa 

mochody pancerne z 'wysokimi -wieżyczkami, z 

których wyglądają lufy dział, karabinów maszy, 

nowych, zamochody z działami, przeciwlotniczy 

ni, oddziažy saperów w zamkniętych samiocho- 

dach oraz zmotoryzowane oddziały łączności. 

Na końcu grupy zamykają <defiladę zmotoryzo 

wame oddziały policji państwowej. 

Po zakończeniu defilady Pam Prezydent RP., 

po pożegnaniu się z Marszałkiem Rydzem-Śmig 

marszałkami Senatu 4 

Sejmu, kardynałem Kakowsikim, przy dźwiękach 

hymnu narodowego, odjechał na: Zamek. 

łym, (panem premieremy 

Włkrótce odjechał do swej siedziby Marsza- 

łek. Śmigły-Ry/dz żegwąny owacyjnie przez pu 

Ww 

odegrała hymn narodowy. 

  

ъИ ст& chwili, odjazdu orkiestra wojskowa



m
 

LONDYN (Pat). Dziš rano min. Beck odwie 

dził Lorda Halifarn, oLrda strażnika tajnej pie 

częci, który obok min. Edena powołany został 

do rokowań w spiawie przyszłej konferencji m 

carstw lokarnieńskich. 

Następnie min. Beck wdbył konferencję z 

min. Edenem. Konferencja ta była zakończeniem 

rozmów, prowadzonych w Londynie. 

Po południu min. Beck w towarzystwie pierw 

szego sekretarza ambasady RP. Michałowskiego 

udał się do Roshester, gdzie zwiedził tabrykę 

najnowszego typu samolotów i wodnopłatow 

ców. 

Wieczorem min. Beck wraz z towarzyszący 

mi mu osobami weźmie udział w bankiecie, któ 

my rząd J. Król. Mości wydaje w salonach Fo 

reign Office na cześć polskiego min. spraw za 

granieznych. 

Bankiet ten jest zakończeniem oficjalnej czę 

ści pobytu min. Becka w Londynie. 

LONDYN (at). Po zakończeniu roz 
mów, jakie mimister Beck prowadził w 
Londynie z członkami rządu brytyjskie 
go, Foreign Office ogłosił dziś następują 
cy komunikat, ustalony w porozumieniu 

ze stroną polską: 
„W ciągu ubiegłych trzech dni polski 

minister spraw zagranicznych p. Beck,   

„KURJER“ z dnia 12 listopada 1956 r 

ść poglądów Polski | Angli 
odbył z ministrem spraw zagranicznych 
jak również zainnymi ezłonkami rządu 
Jego Królewskiej Mości, rozmowy na te 
mat ogólnej 'sytuacji europejskiej i w 
sprawach bezpośrednich, dotyczących 

Polski i Zjednoczonego Królestwa. 

P. Beck i p. Eden radzi byli stwierdzić 
zgodność poglądów i zamierzeń obu rzą 

dów w kwestiach, które wspólnie intere 
sują oba kraje. Uznają oni za wysoce po 
żądane, aby wysiłki załatwienia zagad- 
nień europejskich były w dalszym ciągu 
utrzymane. 

Skorzystano również z okazji aby roz 
ważyć punkty, związane z proponowa- 
nym paktem zachodnim, co do których 
Polska jest zainteresowana. Uznane zo- 
stało, że należy znaleźć drogę dla uwzglę 
dnienia słusznych interesów Polski w tej 
sprawie. ' 

P. Beck i p. Eden są zdania, że współ 
praca międzynarodowa najkorzystniej 
utrzymana być może w ramach Ligi Na- 
rodów i że nie nie byłoby bardziej zgub 
nym dla nadziei pacyfikacji Europy, jak 
podział Europy widoczny i wyraźny na 
przeciwstawne sobie błoki*. 

Pakt zachodni i emigracja do Palestyny 
LONDYN (Pat). Wezprajsza konferencja pra 

sowa, jaką min. Beck odbył w drodze swobod 

nej wymiany poglądów z przedstawicielamj pra 
Sy ma łamach naczelnych organów prasy angiel 

skiej.. 
„Times“, streszezając odpowiedzi min. Becka 

na które postawione mu pytania, podkreślił, iż 
min. Beck przyznał, że sytuacja Gdańska była 

5 min. Edenem emawiana. Minister wyjaśnił, 
że kwestia żydowska w Polsce ma charakter $0 

spodarczy.. Przeważająca bowiem większość lud 

ności żydowskiej w Polsce zatrudniona jest w 
drobnym handlu j w związku ze zmianami, ja 

kie zachodzą ebeenie w życiu gospodarczym 
Polski, sytuacja ich staje się trudna. Emigracja 
jest tym rozwiązaniem trudności, w którym rząd 
polski jest zainteresowany, ale sprawa ta była 

ogólnie poruszana w czasie obecnej dyskusji. 

Na temat zagadnień bezpieczeństwa Europy 
Środkowej minister spraw zagr. Polski dał do 
zrozumienia, że nie należy się obawiać, aby kon 

terencja bokarneńska lub rozmowy przygotowaw 

cze przyniosły uszczerbek interesom Polski. 

Odnośnie stosunków czesko — polskich, mi 
mister zauważył, że nie uważa, aby trudności 
między Polską i Czechosłowacją posiadały zna 
czenie międzynarodowe. 

Według „Morning Post* rozmowy min. bec 

ka w olndynie doprowadziły dp uzgodnienia 
poglądów na temat naczelnych zagadnień poli 

tyki europejskiej, mianowicie, że należy prze 

ciwstawić się tworzeniu wrogich ugrupowań 
państw, następnie nie należy udzielać żadnego 
pozarcia dla krucjat społeczno — ideologicz 

nyeh lub tendeneyj wznowienia wojen religij- 

mych w Europie. Dałej, że należy przeciwstawić 
się wszelkim asiłowaniom odmiennego trakto 
wania jednej części Europy od drugiej. 

Min. Eden zapewnił polskiego ministra spraw 
magr., że jeżeli chodzi o pakt zachodni, to nie 

zostanie zawarte żadne porozumienie, które za 
miedbaloby zagadnienie bezpieczeństwa w Eu 
ropie wschodniej. 

Stwierdzając, że rząd polski spodziewa się, 

że część ludności żydowskiej z Polski będzie się 
mogła osiedlić w Palestynie, „Morning Post“ 
podkreśla, że choć min. Eden przyrzekł rozwa 
żyć tę sprawę, to jednak zaznaczył, że obecna 
chwila jest trudna, gdyż stosunki w Palestynie 
są nadał nieuregulowane, a komisja królewska 

przeprowadza obecnie swe badania. 
Jeśli chodzi o kwestię Gdańska, te nie pow 

zięto jeszcze żadnej decyzji w sprawie nomina 
cji następcy Lestera na stanowisko wysokiego 
komisarza Liig. 

Reasumując, dziennik podkreśla, że wizyta 
polskiego ministra spraw zagr. wywarła dodat 
nie wrażenie Przyczyniła się ona do rozwiązania 

wielu szkodliwych pogłosek na temat polskiej 
polityki zagranicznej i ponownie wykazała, że 
W. Brytanii nie brak przyjaciół na kontynen 
cie. 

„Evening Standart* stwierdza, że min. Beck 

w swych rozmowach z premierem Baldwinem i 
mim. Edenem wyraźnie zaznaczył, że rząd poł 
ski nie da się wciągnąć do żadnych kombinacyj 
«czy to z Rosją czy z Niemcami. Oświadczenie 

to — pisze dziennik — jest dla Europy rów 

mie doniosłe jak niedawna deklaracja Belgii w 
sprawie neutralności. Min. Beck podkreśla, że 

  

każda inna polityka prowadziłaby nieuchron 
nie do zachwiania sił w Europie oraz do wojny. 
Polska pragnie trwałego pokoju, ustanowionego 
nie przez ugrupowania państw „lecz drogą zjed 
noczenia ich w europejską wspólnotę narodów. 

Polsce potrzebne są 
tereny emigracyjne 
RZYM, (PAT). — „Tribuna* komentując 

znaczenie londyńskiej wizyty ministra Becka 

wyraża opinię, że w dziedzinie spraw demogra 

ficznych dyplomacja polska stoi wobec 2 za 

gadnień: jedno z nich — to sprawa uzyskania 

nowych terenów emigracyjnych dla ogółu lud 

mešci, a zwłaszcza dla rolników i robotników 

polskich. i 

Zagadnienie drugie wiąże się z kwestią ży 

dowską, którą  „Tribuna“ omawia szeroko, 

stwierdzając silny przyrost ludności w Polsce 

oraz nędzę żydowstwą, zamieszkującego, pfze 

ważmie ośrodki miejskie. To też — zdaniem 

„Tribuny', sprawa rozszerzenia emigracji ży 

dowskiej z Polski jest jednym z tematów roz 

mów min. Becka z Edenem. 

  

  
  

0 niebezpieczeūstwie komunizmu 
radzić będzie Konferencja wiedeńska 

WIEDEŃ (Pat). Dziś po południu w urzędzie | 
kanclerskim rozpoczęły się właściwe obrady kon | 

fereneji wiedeńskiej. Szczegółowy program oh 

rad trzymany jest dotąd w tajemniey.»Komuni 

kat oficjalny ma się ukazać jutro po południu. 

Jednak już dzisiaj można w przybliżeniu na 

szkicować program obrad. 

Zasadniczo dotyczyć one będą: 

1) zacieśnienia stosunków handlowo — poli 

tycznych między sygnatariuszami protokułów 

rzymskich. Podpisane w spbotę porozumienia 

gospodarcze austriacko — włoskie jest jednym 

z etapów współpracy w tej dziedzinie, obecne 

zaś marady przypuszczalnie wpłyną korzystnie 

na rozwój stosunków gospodarczych między 

Austrią a Niemcami. 

2) Organizacji polityczne — gospodarczej 

basenu naddunajskiego. Nałeży przypuszczać, że 

podsławą dyskusji w tym względzie będą prze 

sianki planu gospodarczego Hodży. 

3) Ogólnej sytuacji europejskiej, Jak można   

wywnioskować z wynurzeń poszczególnych pe 

lityków, dyskusja będzie prowadzona w tonie 

raczej pesymistycznym. 

4) Sprawy reformy Ligi Narodów. Stanowi 

sko węgierskie pokryje się zapewne całkowicie 

z negatywnym stosunkiem Mussoliniego wobee 

instytucji genewskiej. | ; 

5) Formy uznania Abisynii przez Austrię £ 

Węgry, jako części składowej imperium włos 

kiego. R 

6) Sprawy niebezpieczeństwa bolszewiekiego 

i ustosunkowania się do rządów gen. France, 

wreszcie 

7) Dyskusji na temat problemu restauracji 

Rabsburgów, przy czym w tej mierze nie należy 
oczekiwać żadnych konkretnych decyzyj. 

Sprawa ogłoszenia neutralności Austrii, jake 

też dążenia rewizjonistyczne Węgier — wedle 

powyższych intormacyj — mie będą przedmie 

tem obrad. 

Marszałek Polski Rydz-Śmigły 

  
Fotografia dekretu padanią Naczeliemu Wodzo wi gen, Edwardowi Śmigłemu-Rydzowi: przez 

Pawa Prezydenta. Rzeczypospolitej godności Ma rszałka Polski. 

  

MADRYT BRONI SIĘ 
TENERYFA, (at). Rozgłośnia tutej- 

sza podaje, że powstańcy zajęli we wto 

rek popołudniu okolice dworca północ 
nego w Madrycie i całą sąsiednią dziel- 

nicę, zwaną Dom Billa. 
Na odcinku tym wojska czerwone 

używały gazów trujących. Lotnicy pow- 

stańczy bomhbardowali intensywnie for- 
tyfikacje wojsk rządowych pomiędzy 
mostami Toledo i Segovia jak również 
gmach ministerstwa wojny. 

PARYŻ (Pat). Havas donosi z frontu 
madryckiego, że dziś o godzinie 3,30 nad 
ranem powstańcy usiłowali storsować 

'.most na szosie, prowadzącej do stolicy 
' ой strony La Coruna, znajdujący się w 
odległości półtora kilometra od dwerca 
północnego. Atak powstańców został od 
party. Na odcinku między Szesą, prowa. 
dzącą do Estremadury a cmentarzem 
św. Izydora, powstańcy po intensywnym 
przygotowaniu artyleryjskim  zaatako- 
wali miasto od strony dzielnicy Colme 
nares, lecz wojska rządowe zmusiły ich 
ogniem zaporowym do cofnięcia się na 

pozycje wyjściowe. Ogień zaporowy 

Niemey-specjalisci aresztowani w Sowietąch 
MOSKWA (Pat). Wiedłag wiadomości oficjal | je się Ottahoetsch, profesor uniwersytetu berliń 

rych w Moskwie aresztowano kilku specjali- | skiego, wybitny znawca Europy Wschodniej, 

stów, obywateli niemieckich, oskarżonych o dzia | prezes „Deutsche Gesellschaft fiir Studien der 

łalność antypaństwową. Wiładze sądowe prowa 

dzą w tej sprawie śledztwo. 

Korespondent PAT. dowiaduje się ze źródeł 

nieurzędowych, że wśród aresztowanych znajdu 
' 

Ost-Europa'. Pepf, Noetsch był rzecznikiem zbli 

żenia pomiędey eszą a Związkiem Sowieckim. 

zarówno w dziwie gospodarczej, jak poli 

tycznej. Opróv» iemców aresztowano również 
t 
podobno КИК Pridadczyków 

„jego syna, studiującego w Paryżu pod nazwi- 

  

trwał około pół godziny. Artyleria pow | 
„stańcza nadał ostrzełrtwuje stolicę, zada ; 
jąc poważne straty wojskom rządowym. 
Uliee stolicy są puste. Szczególnie ucier 

piały dzielnice południowo-zachodnie. 
„Nad parkiem zachodnim steją gęste słu- 
py dymu, wiele pocisków padło w pobili 
żu koszar Montana. 

16-ty czołg sowiecki trafia 
w ręce powstańców 

SALAMANIKA, (Pat). Komumikat głównej 

kiwaltery gen. Franco z dnia 10 bm. z godz, 23,30 

donosi: ma odcinku południowym Madrytu woj 

ska masze posuwają się naprzód, (Przeciwnik 

zaatakował svasze lewe skrzydło, (lecz został od 

party, porzucając w jednym tylko punikcie walki 

— 50 poległych. 

Zdobyliśmy wczoraj czołg sowiegki, już 16 

z kolei. 

1000 zakładników zamordowano 
CASABLANCA, (PAT). — Pasażerowie sa- 

molotu pocztowego Air-France, który przybył 

tu z Alicante, oświadczyli, że po ostatnim bom 

bardowaniu miasta przez lotników narodowych, 

anarchiścj zamordowali około 1.000 zakładna- 

ków, więzionych w Alicante. 

Między zamordowanymi ma znajdować się 

syn generała Primo de Rivera, oraz siostra ge 

merała. Queipo de Łlano, 

Syn o skradzionych 
dokumentach Trockiego 

PARYŻ (Pat). Sensacyjna afera kradzieży do 
kumentów z paryskiego biura Tow. Badania Hi 
storii Społecznej przybrała wynażnie charakter 
polityczny. Ustałonp, iż 15 paczek skradzionych 
w Instytucie obejmowało archiwum, przekazane 
przez Trockiego instyłutowi za pośrednictwem 

skiem Siedowa. Na 15 paczek 3 z mich zawiera 
ły wycinki i materiały z gazet, 3 zaś manuskryp 

ty i listy Trockiego. Sym Trockiego, Siedow, 
złożył irancuskim władzom zeznanie, w którym 
wyjaśnił, iż ojciec obawiając się, by agenci so 
wieccy nie wykradlį mu tych cennych dla niego 
archiwów, polecił przepakazć je jakiejś instytu 
cji naukowej. @ 

Zdaniem Siedowa kradzieży mogło się podjąć 
tylko GPU. (obecnie Gugobez), przygotowujący 
nowy proces przeciwko trockisłtom. Siedow po 
za tym zeznał, iż ostatnio jest stale śledzony 
iprzez agentów sowieckieh. Na żądanie Siedowa   aresztowano nawet takiego osobnika, jak się i 
stotnie okazało, Rospanina. Jednakże na skutek 

braku poważniejszych dowodów zwołniono go. 

Austria uznała 
imperium włoskie 

LONDYN (Pat). Agencja Reutera donosi z 

Wiednia, że Austria uznała „Imperium Włoskie 

w Abisynii, 

Litwinow nagrodzony 
orderem Lenina 

MOSKWA (Pat). Agencja Tass podaje, że w 

dniu 19 bm. na zebraniu Centralnego Komitetu 

Wykonawczego ZSRR. wręczono komisarzowi 

Litwinowowi order Lenina. 

| Kobiety napadły 
na skiepy żydowskie 
BUKARESZT, (PAT). — W: Pascani pod Jas 

sami grupy wracające z kongresu partii nare 

| dowo-chrześcijańskiej w Bukareszcie napadły 

| na sklepy żydowskie, rabując je i bijąc kupców.



  

„KURJER* z dnia 12 listopada 1936 r. 

>» Wawrzyn Akademicki 
 przedsławia SiĘ... 

Już raz było o mim głośno w Polsce. 

„dego narodzinom towanzyszyły złośliwe 

uwagi z:powodu swoistego stylu jakim 

głoszono „łaknącemu ''-odznaczeń społe- 
czeństwu stwiorzenie nowej odznaki. Nie 
uległy przedawnieniu szyderstwa  nai- 
grawające się w miemiłosiernmy sposób z 
języka, którym się posługuje P A L Pol 

-ska Akademia Literatury. 

„Odznaka Wawrzyn Akademicki 
przedstawia się jako sześcioramien 
ny krzyż oparty na tych samych 

motywach co gwiazda PAL*.. 

Minął rok i oto „Wawrzyn Akademic 
ki „przedstawia, „się! ponownie, i znowu 

jak przedtem «wywołuje zarzuty i prote- 
sty, a przede wszystkim zrozumiałe py- 
zanie, czym kierowała się Akademia 
przy tegorocznych odznaczeniach. 

Chodzi o sam autorytet,Pol. Ak. Lit. 
pomniejszany przez nią,samą w oczach 
społeczeństwa, chodzi o samo z naczenie 

tej honorowej odznaki, chodzi wreszcie 
o powagę Akademii, która miast się sta 
wać instytucją o niezachwianym autory 
tecie staje się przedmiotem żartów, a 
często celem RZA zarzutów i oskar- 

żeń. 
Jest jakiś błąd: rv sposobie postępowa- 

mia boć nie podobma przypuścić, żeby lu 
dzie zasiadający na fotelach akademic- 
kich chcieli bezmyślnie narażać mie tył 
ko powagę instytucji, którą reprezentu- 

ja, ale i swoją własną opinię. 
Nic nie wiadomo o sposobach który 

ami posługuje się Akademia przy wyróż 
nianiu długiego szeregu osób miezna- 

nych bliżej ani społeczeństwu ani tym 
bardziej zapewne członkom  PAL-u. 
Przeglądając listę osób, odnosi się wraże 
nie, że rozdawmictwu wawrzynu chodzi 
o spopularyzowanie samego faktu nada 
wania i uprzystępnienie odznaki. 

Możnaby się najzupełniej zgodzić z 
pożytecznością zasady wyciągania z mro 

ków prowincjonalnego zapomnienia ci- 
chych, a często zacnych, skromnych pra 

ceowników kultury, możnaby nawet przy 
kdasnąć zasadzie demokratyzacji palmy 
akademickiej, jako pewnemu sziachet- 

mu magnesowi, który wciąga w orbitę 
kulturalną jedoósici o wyższych aspira 

<jach, 
Możnaby więc tak pojętą demokra- 

cję i popularyz. ac ję „palm. akademickich 
uznač jako symbol pamigci o pracy nie 
znanej lub mało znanej a požytecznej. 
To mwszystko možna, ale z bezwzględ- 

mym zastrzeżeniem, że zostaną zachowa 
me konieczne różnice w ocenie, koniecz- 
ne stopniowanie zasługi, ich hierarchia 
i znaczemie dla życia miasta, prowincji 

czy całego kraju. Bardzo dobrą może 
być rzeczą pokazanie całemu państwu 
przez uczczenie „wawrzynem  literac- 
kim“ dziatalnošci społeczno-kulturalnej 

Geograiia | 
w kalejdoskopie ? 

Geografia historyczna, choć młoda, jest @а 

auką pieknie nozwimiętą.: „Sprowadza jąc zjawiska: 

historyczne, gospodarcze i społeczne do podłoża. 

naturalnego, na którym się rozwijają („pokażcie 

sni kraj a opowiem wam. jego historię") ukazuje 

ona wpływ waruników geofizycznych na prze 

miany historyczne t zmiany elementu geografi 

qznego 'w historii. Prace z tej dziedziny obfitu 
ją zwyczajnie w bogate informacje, ciekawe 

spostrzeżenia i oryginalne powiązania faktów 

adobytych z rozmaitych działów wiedzy ludz 

kiej, którymi posługuje się dziś geograf i histo 

ryk (antroopilogia archeologia, geologia, osad 

mictwo, etnologia i im.). Rozszerzają one dzięki 

temu krąg myśli, stanowiąc zarówno kształcącą 

jak wdzięczną literaturę. 

Taką właśnie książką jest van Loona „Ge 

ografia w kalejdoskopie" w wybornym prze 
ktadzie dr, Žapoom ii ego vadais z ory 

° p 
*) H. W. van LOON, Geografia w kalejdo 

skopie. Przełożył dr. Tadeusz Żebrowski, Biblio 
teka Wiedzy. T, 24. Trzaska, Evert i Michalski, 
Warszawa» 1936. Str. Х--392. 16 4ablic i 59 ry 
mumików. 

  

  

nauczyciela szkoły powszechnej z zapa 

„80. instytucje. ad hoc. powołane. oceniają 

wspólnego z działalnością pisarską i ar 

sób Akademia postulat 

"czyć sobie tych, powiedzmy 
- gaff, które-PAL stale raz w roku strzeła. 
Nie obyło się bez tego i obecnie. 

Oto pisma dkódosty, że z Wilna ode 

znaczone zostały wawrzynem literackim 

L i] 

  

| zainteresowania? W samym. zaś oryginale ап   
| 
| może zapragnąć”. 

| realistów. Francuz „zdaję sobie dokladnie spra 

dłej mieściny poleskiej i tym niejako 
zaakcentowanie, że społeczeństwo, że je į 

jego ofiarną pracę choćby się odbywała 

na bardzo wąskim odcinku; bardzo bę 
dzie rzeczą z państwowego pumktu wi 
dzemia pedagogiczną wylkazanie.w tem 
sposób, że społeczeństwo mie zapozma je 
tych nawet skromnych a bezinteresow 
nych wysiłków. Ale przecież na miły 
Bóg nie można tego rodzaju prawdzi- 
wej zresztą zasługi stawiać w jednym 
rzędzie tuż obolk wieloletnich wysiłków 
czasem eałego życia. . Pozałtem:. rzecz 
zasadmieza: wawrzyn literacki „wi- 
nien być zdawałoby sie nadawany prze 
d> wszystkim ludziom, którzy mają coś   
tystyczną. ' | 

Jednym ; z *nączelnych * postulatów 

PAL'u miała być stała łączność z Žy- 
ciem kulturalnym prowincji. W jaki spo 

ten _realiznije, 

świadczą każdoroczne nagrody wawrzy- 
nem PAL'u. Wyjaśnia się wtedy naocz- 

nie, że ów kontakt Akad. z prow: neją 
jest wciąż pobożnym życzeniem i prowin 
cja (zaczynająca się tuż za rogatkami 

Warszawy) jest dła Akad. terra incogn'- 
ta. Inaczej bowiem nie sposób wytłuma 

spokojnie, 

  

„trzem procentom. 

„dorobku kulturalnym państwa polskie- | 

za wybitną pracę 
literatury 

następujące osoby: 
organizacyjną 'w dziedzinie 
pięknej — Tadeusz Łopalewski; za 

szerzenie - zamiłowania ' do 'literatu- 

ry polskiej — Jan Bułhak, prot. 

Stanisław Kościałkowski, pan Antoni 

Papriotek, nauczyciel Józef Wierzyn- 

ski; za krzewienie czytelnictwa — Mi- 

chał Brensztejn i Bonawentura Lenart. 

Nie warto specjalnie stawiać pyta- 

"nia, dlaczego na ogólną liczbę przeszło 

dwustu osób przeznaczono ma Wilno ta 

ki grad odznaczeń — równy akurat 

Czy rzeczywiście w 

go Wilno ma wkład: nie większy nad 

owe mizerne 30/0? Na 10 das odpo- 
wiedzi nie dostaniemy. 

Chodzi jednak o inne jeszcze zesta- 

wienie, Wszystkie "wyżej wymienione о- 
soby otrzymały srebrny wawrzyn aka- 

demicki. 

Postawienie postaci prof „Stanisława 
Kościałkowskiego obok tak wybitnej in 

dywidualności jak p. Antoni Rączaszek 

a dygnitarskim stanowisku inspektora 

w Białymstoku, — trzeba przyjąć w ser 

ca pokorze, jako wyróżnienie dla Wilna. 

' Zestawienie tych osób nie wytrzymuje 

naturalnie najmniejszej krytyki. Pan 

„insp. A. Rączaszek, obecny prez. m. To 

maszowa, zdobył sobie w całym społe- 
czeństwie Ziem iPółnoeno- Wschodnich 

pełne uznanie i rozgłos za jedny m za- 

machem rok temu na słynnym i pełnym 

  
Uroczysty moment wręczenia przez Pana Prezydenta 'Rzeczypospolitej Marszałkowi Edwar- 

dowi Śmigłemu-Rydzowi buławy Marszałką Polski. 

i D I OIS IN I A, E AWOKADO OOO I i ii i 

ginału amgielskiego przez Świetnie prowadzoną | 

Biijtotdkę Wiądzy. Wiszystkie dotychczasowe | 

pozycje tej Biblioteki —-a': jest ich*24 — dają | 
w sumie wybitny wikład: w maszej literaturze 

naukowo-popułarnej, w najlepszym znaczeniu i 

ma niepoślednim. poziomie. 

Van Loon. prowadzi czytelnika. przez wszy 

stkie  kontyaenty, ale najbardziej interesu jące 

obrazy przesuwają się w kalejdoskopie, gdy 

przes jego szkłem przesuwa się Europa. Biedna, 

S'ara Europa! Zdaniem van Loona stąciła ona 

swój prymat nie tyle jprzez wojnę Światową, 

która stanowi słup graniczny w historii naszego 

zmękanego kontynentu, co przez 

aeropłanu Oliver i Wilbur Wrightowie przesu 

wynalazek 

тей, nieodwołalnie puniki ciężkości cywilizacji ze 

Starego do Nowego Świata. 

Narazie jednak rewia państw europejskich 

jest najciekawsza. Brak rw niej Polski, gdyż roż 

dział o miej w oryginale opuszczcano w prze 

kładzie — ale czy nzeczywiście dlatego tylko, 

że” „jalko”zbyt krótki mie przedstawiał większego 

gielskim zabrakło miejsca Па Litwy. 

Estonii. 

Próbką (klimatu książki van Loona będzie 

kilka uwag o Francj, „kitóra ma wszystko czego 

Wywodząc charakter narodu 

z cech kraju widzi w Frameuzach rozsądnych 

Łotwy i 

ewangelia „powodzenia, 

(za gramicami Framoji*. 
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wę z łego, że żyje się tylko raż, 

  

,sienia poziomu imprez 
| na Ziemiach Wschodnich. Ta przykład- 

  
  

że nikt je- | królewską dynastję* 

owocnych skutków Zjeździe działaczy 
Kulturalno-oświatowych Wileńszczyzny. 
Na tym Zjeździe odbytym pod honoro- 
wym protektoratem akademika Karola 
Irzykowskiego, młody ten i energiczny 
człowiek wygłosił znakomity odczyt © 
urbanizacji miast, wykazując estetyczne 
zaniedbanie naszych miasteczek prowin 

cjonalnych. Świetnym uzupełnieniem te 
go doskonale opracowanego referatu 
był niemiej interesujący odczyt .mał- 
żomki prelegenta p. Rączaszkowej, do- 
magającej się na tymże Zjeździe podnie 

rozrywkowych 

na w dziedzinie społeczno-kulturalnej 
kollaboracja państwa Rączaszków przy 

niosła, jak widzimy, rzeczywiste waw- 
rzyny panu inspektorowi. Zasłudze 

„cześć! 

Z tak nieprzemijającymi zasługami 
dla Wilna i Wileńszczyzny uwawirzynio 
nego pana Rączaszka jakże niewspół- 
mierne byłoby zestawienie kilkudziesię 
cioletniej działalności pedagogicznej, oś 
wiatowej i naukowej prof. Košciatkow- 

skiego; który nie tylko nie wygłosił ma 
wspomnianym Zjeździe nawet koretera 
tu, ale — horribile dictu, — nie byt na 
wet obecnym na wszystkich sekcjach i 

podsekcjach, zawalony nawałem pracy 
uniwersyteckiej. Rzecz prosta, że praca 
oświatowa prowadzona za czasów zabo 

rów w ciągu dziesiątków lat ma. terenie 
Wilna i prowincji częściowo wyrówna- 

ła te braki prof. Kościałkowskiego, to 
też wszyscy 'wilnianie mają głęboką 
wdzięczność i podziw dla doskonałej 
orientacji i taktu 'Pol. Akad. Literatury, 
która ludzi takich jak prot, Kościał- 
kowski nie waha się stawiać w jednym: 
szeregu i jednako cenić nawet z p. An 
tonim Rączaszkiem. 

Nasze wzruszenie, mąci tylko obawa, 
by. p. Rączaszek nie poczuł się skrzyw 
dzony w swoich. ambicjach działacza 
na terenie Wileńszczyzny przez umiesz- 
czenie obok niego prof. USB Stanisława 
Kościałkowskiego. E. G. 

GENIMAP RBRRRIDIK RI 

Era trzecia — 
imperium rzymskiego 
RZYM, (Pat). Jak wiadomo, wę W'.oszech, 

obowiązuje oprócz ery chrześcijańskiej także i 

era: faszystowsika, 

ka 1922 r. 

dokumenty 

da!ująca się od 28 październi 

Wszystkie 

muszą wo 

daty marszu na Rzym 

urzędowe i półurzędowe 

bec tego nosić podwójną datę: chrześcijańską i 

faszystowską. Niebawem ma zostać wprowadzo 

— od uiworzenia imperium, któ 

rej lata kiczyć się będzie od 1 stycznia 1936 r. 

W ten sposób rok 

1937—XV—-11. 

na trzecia era   

mp. przyszły pisany będzie: 

„Bulgaria państwem, „które 

szcze nie żył dłużej, niż nasi biblini przodko | źle przewidziało rezultaty wielkiej wojny”, o 

wie”. 

zacji zna smak życia i ne błądzi po jego dro- 

gach. „Nkt tak, jak zdaniem 

innych ludzi żyć należy, W zasadzie tej tkw' 

mądrość, która nie pomaga do. gromadzenia 

złota, ale zapewnia więcej szczęścia 

mie usiłuje żyć 

niż owa 

głoszona wszędzie po 

Już z samych tytułów, po 

mysłowością, fantazją i wielką swobodą myśle 

mia, 

nacechowanych 

można zorientować się w rozdziałach, «to 

re są jakby montażem barwnych cbrazów, rzu 

canych ręką świelnego uczonego i niezrówna 

nego popularyzatora (ta ostatnia sztuka jest bar 

dze rzadkim darem).  „Bełgia — królestwo, 

któremu fraktaty zapewniły granice, łecz nie 

dały wewnęj rznej jedności (autor mie żywi zby 

taich sympatyj dla: Belgii z powodu Wałllonów). 

Niemcy, państwo utwonzone zbyt późno, Dania 

-— przykład! świadczący, że małe państwa po 

siadają pewme zalety, których brak państwom 

wielkim, Islamdia, initeresująca došwiadcza ma 

stacju polityczna na morzu Arktycznym, Wiel 

Ra Brytania — wyspa, której mieszkańcy obar 

czeni są odpowiedzialnością za losy 

części całej ludzkości it. d. 

czwartej 

Nie brak w tym a i satyry. I tak 

Rumunia jest kwajem „wyposażonym w naftę i 

Naród starej kultury i wysokiej cywiła | Mandżurii zaś irzeba założyć, 

  

„że istnieje ona 

jeszcze w chwili, gdy «zytelnik bierze do ręki 

tę książkę”, 

Najtrudniejsze kwiestie w ręsu van Loona 

stają się dziwnie jasne i dostępne, nie wyłącza 

jąc skomplikowanych spraw historii budowy 

skowupy ziemskiej, czyli geologicznych. Z poło 

tem ną jaki stać Framcuza, tłumaczy ten natu 

ralizowany w Ameryce Holender(?), że Franoja 

przypomina cztery talerze, wstawione jeden w 

drugi, „Największy z tych tałerzy znajduje się 

ną samym, spodzie i sięga oł Wogezów do Pa 

łudnia Anglii, gdzie zadhodni brzeg jego ukryty 

jest w wodach kanału La Manche. Następny, 

mniejszy, ciągnie się od Lotaryngii do brzegów 

Nonmandii, Trzeci talerz, na którego wschod 

niej ikrawędzi znajduje się słynna Szampania, 

mieści w sobie czwarty, zwamy Ie de France... 

. Wspomnijmy jak takie 

a w niemieckich Hand 

   

W sercu jej leży Paryż” 

sprawy przedstawione 

buchach, 

Van Loon ma, przy swoim naukowym sto- 

icyżmie, symjpatje i amtypatje i nie rezygnuje 

z własmych poglądów w trakcie wykładu, Nie 
jest zachwycony Irlandią, której naród „mar 

nuję siły na sprawę niewątpliwie beznadziejną”. 

Jedną grubą kreską, jak karykaturzysta, rysuje 

sytwetkę Lenima, „Niski, łysy człowiek, który



  

We wtorek rozpoczął się w Warszawskim 

Sądzie Okręgowym wielki proces 18 działaczy, 
oskarżonych i przynależność do nielegalnej orga 
mizacji (Obozu Namdowo-Radykalnego). 

Do ujawnienia grupy, która stanęła przed 
sądem, doszło zupełnie przypadkowo, a to w 

związku z zamachem, dokonanym przez znane 

go ONR-oweca Zygmunta Dziarmage b. red. od 

powiedzialnego „Sztafety, na towarzysza par 
tyjnego Zygmunta Brzezińskiego. 

Według aktu oskarżenia na początku 1935 r. 
powstał w łonie O. N. R. rozłam. Jedna grupa 

opowiedziała się za utrzymaniem kontaktu ze | 

Stronnictwem Narodowym, druga zaś dążyła do 

samodzielnej akcji. 
Właśnie ta druga grupa odbyła zjazd w jed 

nym z majątków na terenie powiatu bielskiego. 

Na zebraniu tym powzięto cały szereg uchwał 

o charakterze rewolucyjnym i postulaty uchwa 

  
lone miały być wydane w broszurze pt. „Cele | 
PNE narodowo-radykalnej“. 

Kobieta bez głowy na pędzącym 
| dalszy ciąg procesu. 

„KURJER** z dnia 12 listopada 1936 r. 

15-tu „„oenerowcow“ przed sądem 
w Warszawie 

Cały zjazd odbył się ściśle konspiracyjnie 
i na ślad całej akcji natrafiono po strzałach 
Dziarmagi do Brzezińskiego. 

Mianowicie Dziarmaga powierzył druk bro- 
szury Brzeżińskiemu, wręczając mu przeszło 
1000 złotych, lecz ten odezwy nie wydawał. Na 

skutek tego Brzeziński został pociągnięty da 

odpowiedzialności przed sąd partyjny za sprze 

niewierzenie pieniędzy. Z zamkniętego mieszka 
nia zdołał Brzeziński zbiec, a wówczas Dziarmia 

ga zaczail się w klatee schodowej przy mieszka 
niu Brzezińskiego i tam strzelił do gt dwu 
krotnie, raniąc go w ramię. 

Zamach na Brzezińskiego aiw po- 

lieję na Ślad organizacji, a aresztowań dokona 
no głównie dzięki łotogratii wspólnej wszyst- 
kich uczestników zjazdu, który A: się w 
prywatnym majątku. 

Na rozprawie przesłuchano świadków. Dziś 

wód. 

motocyklu 
Wszystkiermmu wimiem allcohol 

Na szosie Warszawa — Włochy pod Okęciem 

motocyklista Henryk Styczek spowodował nie 
zwykłą katastrofę. W czasie przejazdu przez 

tor kołei Warszawa — Radom sportowiec nie 
zauważył opuszczonego szlakanu i całym pędem 

wjechał na przeszkodę. Sam uniknął Śmierci, 
pochyliwszy głowę, lecz jadąca na siodełku to 
warzyszka Styczka  20-letnia Albina  Finkel 
steinówna uległa zmiażdżeniu głowy. Początko 

wn motocyklista nie zauważył wypadku i jechał 
dalej. Trup Finkelsteinówny tkwił na siodełku 
z zaciśniętymi kurczowo rękami na oparciu. 

Dopiero, gdy Styczek odwrócił się, chcąc powie | Sąd nie dał temu wiary 
dzieć parę słów do towarzyszki, spostrzegł, že | 

| wiezie okropnie zmasakrowanego trupa. 

Władze prokuratorskie wytoczyły sprawę kar 

mą niefortunnemu motocykliście. W śledztwie 
ustalono, że sportowiec wypił większą ilość ałko 
holu i jechał z nadmierną szybkością, bez świa 

teł. Sekcja zwłok Finkelsteinówny wykryła w 
żołądku resztki alkoholu. Styczek nie zapalił 
reflektorów i dlatego mie widział zamkniętego 
szlabanu. 

Motocyklista zaprzeczył, jakoby szlaban był 
zamknięty przedtem. Styczek twierdzi, że droż 

nik dopiero w ostatniej chwili opuścił zaporę. 
i skazał Styczka na 

pół roku więzienia. 

  

wilnianin. żąda 1.780.000 zł. 
Sensacyjne powództwo przeciwko skarbowi Państwa 

  

Na wokandzie wydziału cywilnego sądu okrę 
gowego w Warszawie znalazła się onegdaj sen- 

sacyjna sprawa powództwa przeciwko Skarbowi , 

Państwa © 1,780,000 złotych - odszkodowania, 

wszczęta przez b. obywatela ziemskiego Zyg- 

mumia Nieławiekiego, 

MIESZKAŃCA WILNA. 

P. Nieławicki przed wojną był właścicielem 

klucza majątków p. n. Vee Lajeen © przestrzeni 

przeszo 2300 dziesięcin, położonych na teryto 

rium dzisiaj należącym do Estonii. 

Po upadku imperium rosyjskiego, majątek 

skonfiskowały władze estóńskie. Z chwilą ure 
gułowania granicy pomiędzy Łotwą a Estonią, 
majątek Nieławiekiego znalazł się na obszarze 
państwa łotewskiego i w związku z przeprowa 

sdzoną radykalną reformą rolną, został rozpar 

celowany. P. Nieławicki nie otrzymał z tytułu 
wywłaszczenia 

ANI GROSZA ODSZKODOWANIA. 

Gdy zwrócił się do Łotwy, żądając zwnotu ma-   

| być załatwiona tylko w drodze dyblomstyczijej. ; 
Wówczas Nieławieki zwrócił się do posła Rze 
czypospolitej Polskiej w Rydze. Poseł oświad 
czył, że prowadzi właśnie pertraktacje z Łotwą 
© wszystkie majątki obywateli polskich wobec 
czego, majątek Vec-Lajcen potraktowany będzie 
łącznie z innymi dobrami polskimi. W r. 1929 
rząd polski zawarł z Łotwą umowę, ma mocy | 
której zrzekł się w imieniu obywateli połskich |. 
wszeęłkich pretensji do Łotwy, otrzymując wza 
mian zobowiązanie płacenia w ciągu pięciu lai 

MILIONA DOLARÓW. 

Państwo łotewskie ratami poczęło. spłacać na- 
leżności z tytułu odszkodowania, lecz gdy Nie- 
ławieki zwrócił się do Ministerstwa Skarbu z 
prośbą © przekazanie mu pieniędzy, władze od 
powiedziały odmownie, wówczas obywatel wy- 
stąpił na drogę sądową przeciwko. Skarbowi 
Państwa, oceniając majątek na 1.780.000 zł. 

Prokuratoria Generalna oświadczyła, iż 
PRETENSJE NIEŁAWICKIEGO SĄ BEZZASAD 

NE I UROJONE. 
jatku, odpowiedziano mu, że kwestia ta może | Władze łotewskie nie uznały bowiem powoda, 

rzeszedł przez wielką szkołę syberyjskiego wy warta czytamia. Znajdzie w niej prócz orygistail į Į о S) y 3 J J DP 8 

gnania, stał się panem ruin i rozpoczął dzieło | 

przebudowy. Odrzucił wzory stare, Wizroik swój | 

skierował w przyszłość. Oczy jednak, którymi 

spoglądał na nadchodzące pokolenia. były ocza 

mi Tatara*. Łączy 6% лу item aluzja do mon 

golskiej fizjognomii wodza rosyjskiej rewolucji, 

dawnych dziejów Rosji i cech jej politycznego 

ustroju, 

Mimo. że hołduje poglądom, opartym na 

naukach przyrodniczych, mie jest van Loon ma 

terialistą i dłużo miejsca zastnzega dla czynnika 

psychicznego. 

nieobliczalne usposobienie lundzkie, za 

przeczające wszelkim oczekiwaniom rozumu, o- 

„Należy —. twiiendzi-— wziąć: pod 

uwagę 

pierajątce się naturalnemu bięgowi zmie 

niatjące zwycięstwa w klęski, a bohaterską od 

*, Nie znaczy to aby 

tą  fiumtiką spiryfnalistyczno-psychologiczną 

"walał włamyjwać się nie naukowym bądź pseudo 

mzeczy, 

„wagę w smutne męczeństwo 

poz 

oaukoówym teoriom, 

„K'edy 

my na myśli bezwzględnej: antropologicznej czy 

Nie wienzy więe np. w czy 

stość masy, mówimy o rasach, nie ma 

jako ter 

grup 

stości rasowej. tego słowa 

minm dogodnego do określania wielkich 

iudzikich, które używają podobnych języków, 

połączome są wspólnem pochodzeniem historycz 

Używamy 

mym i które w ciągu ostatnich lat dziejów pi- 

samych. wyliworzyły jpewne zbliżone cechy cha 

rakteru, (kierunki umysłowe i formy społeczne. 

„Geografia w kalejdoskopie* jest naprawdę   

nych poglądów, 

infonmacyj, 

interesującego ujęicia i dobrych 

cimeliów, obytym z 

wiedzą mie zawsze znanych. A więc np., że w 

Laryssie, w 

«wiele mawet 

Tessalii „jest dzielnica. mureyńska, 

której antenaci sprowadzeni zostali z Sndanu 

przez Turków w czasie wojny greckiej o niepod 

ległość i poprostu zapomniani. Albo wyliczemiai 

przyrostu ludności na kuli ziemskiej (ce rok 

przybywa 30 miłiomów) jw roku 19360, 193600 

lub 1936000! „W tramwaju „miejsce do stania” 

jest niezbyt wygodne, Cóż dopiero, gdy wogóle 

nie będzie innych miejsc ma naszej planecie. 

Okropność! A jednak takie właśnie są nasze per 

spektywy. Czas więc spojrzeć (prawdzie w oczy 

i obejnzeć się za radą, zamim będzie za późno. 

Widmo Malillhusa: sie daje się łatwo przepędzić. 

ton zrównoważone 

go mędrca, który spoglądając w stulecia i tysiąc 

Nąde wszyskim góruje 

lecia nauczył się traktować sprawy człowieka 

talk... jak ma to za lugują, 

ciemny 

A wszystkie „sardynki ludzkie* (okrągło 2 mi- 

liardy) możnaby zapakować do jednej skrzyni, 

której każdy wymiar równałby się750 m. 

„Świat jest to mały, 

przedmiot zawieszony w przestrzeni. 

Nieawiarogodne? Van Loon ręczy za śŚcis- 

który 

oznaczył się szumną mazwą „homo sapiens* 

jest ito poprostu dotkliwe. 

ADOLF HIRSCHBERG. 

łość obliczenia. Dla gatunku "udzkiego, 

  

  

|w tej kwestii, 

Amerykańska 
linja otnicza 
na Wschód 

Nowy amerykański ol- 

brzymi samolot, który 

będzie utrzymywał regu- 

larną komunikację łot- 

niczą między Ameryką 

Półn. a. Dalekim Wsch. 

  
Domorosły lotnik Antoni Gabriel 

będzie się Kształcił na fachowego pilota 
\ 

Niedawno pisališmy obszernie 0 wyczynie 
Antoniego Gabriela ze wsi Mniehowee, ktėry 
ma własnoręcznie skonstruowanym samolocie 
latał prawie godzinę w powietrzu: i wylądował 

  

, jako właściciela miajątku, Kindija zaś polsko- 
łotewska w sprawie odszkodowania nie może 
być zastosowana do tego wypadku, ponieważ 

majątek. uległ konfiskacie jeszcze przed podpi 
saniem konwencji. Zdaniem Prokuratorii poszko 
dowany Polak może dochodzić swojej krzywdy 

NA DRODZE PROCESU CYWILNEGO ZE SKAR 
„BEM ŁOTEWSKIM. 

Gdy dziś sprawa Nieławickiego znalazła się 
w Sądzie Okręgowym rzecznik Prokuratorii 
zgłosił wniosek © zarządzenie tajności posiedze 
nia motywując iż w toku przewodu poruszane 
będą kwestie. 

PRZYSZŁYCH UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH. : 

jakie mają by zawarte pomiędzy państwem Pol 
skim a innymi krajami. Sąd nie wydał decyzji 

odraczając Sprawę na inny 
termin.   

: Pošwiecenie samolotu „Šiąsk“ 
pomyślnie. Onegdaj na połach pod Mnichowi- 
cami odbyło się się uroczyste poświęcenie sa- 
molotu „Śląsk*, który został wybudowany przez 

' pilota Antoniego Gabriela. Aktu poświęcenia sa- 
molotu dokonał ks. prob. Wojciechowski, zwra- 
cająe się z odpowiednim przemówienie do zebra 
nych i p. Gabriela. 

Po przyjęciu od zebranych serdecznych gra 
tulaeyj, p. Gabriel jako pasażer, odbył lot na 
samolocie „R.W.D.8* z Aeroklubu Poznań- 
skiego. 

Zapytany o swoje zamiary mna przyszłość, 
Antoni Gabriel oświadczył, że zdecydował się 
skorzystać z pomocy LOPP. cełem kształcenia 

się na kursie technicznym instruktorskim, które 
zaproponowały mu władze wojewódzkie LOPP. 

Kto wie, z Gabriela może być jeszcze w przy 
szłości rekordzista... 

Szalapin wystąpi 
w WarSzawie 

Zmakomity śpiewak Fedor Szalapin przybę 

dzie w najbliższych dniach do Warszawy, gdzie 

w dniu 28 bm. wystąpi w Operze w „Borysie 

Godunowie'*. 

W początkach roku przyszłego Szaliapin wy 

"jeżdża na tournće po Ameryce Południowej, na 

którym zamierza zakończyć swą karierę artys- 

tyczną. * 

Napływ narkotyków na Warszawę 
Od dłuższego czasu na terenie stolicy dał 

się zauważyć masowy napływ różnych narkoty 
ków, które sprzedawane były narkomanom. — 
Wszelkie usiłowania władz bezpieczeństwa ce 
lem wykrycia dobrze zorganizowanej szajki nie 
dawały na razie rezultatów. 

Funkcjonariusze straży granieznej posiada- 
jąe wiadomość, że międzynarodowym  pocią- 
giem przywieziono większą iłość trucizny, po 
<zęła wspomniany pociąg obserwować. W pew 
mej chwili zauważono dwóch eleganckich osób 
ników, którzy chyłkiem usiłowali opuścić dwe 

rzec. 
  
I 

Wywiadowcy zatrzymali przybyłych i mimo 
energicznego Sprzeciwu z ich Strony, przepro 
wadzili obu do komisariatu, gdzie poddano ich 
rewizji. Zainteresowane się również bagażem 
podejrzanych pasażerów. 

W. jednej z waliz znaleziono kilka kilogra 
mów morfiny i kokainy. Przestępcy tłumaczyli 
się, że przez pomyłkę wzięli z wagonu cudzą 

walizkę, której zawartości nie znali. 

Ponieważ zachodzi podejrzenie, że działała 
tu zorganizowana banda, nazwiska zatrzyma- 
nych trzymane są w tajemnicy. 

„Wygrał śmierć 
M-cy kol. Zabotocie, gm. mikołajewskiej w 

pow. dziśnieńskim Włodzimierz Dziemieszko i 
Sergiusz Dziemieszko zaprosili do siebie Wła 
dysława Borejkę. Podczas gry w karty w t. zw. 
„oczko“, gdy Borejko wygrywał, na tle rozra 

chunków pieniężnych powstała bójka, przy 
czym Borejko został ciężko pobity i postrzelo 
ny z pistoletu w głowę. Przywieziony do szpł 
tala w Dziśnie zmarł w dn. 9 bm. mie odzysku 
jąe przytomności. Sprawcy zostali aresztowani. 

Rozwiódł się z żoną 
bo.. imitowała Gretę Garbo! 

Przed jednym z kbndyńskich sądów odbywał 
się niedawno oryginalny proces rozwodowy. 
Rozwodu domagał się mąż, któremu żona doku 

czyła upprczywym kopiowaniem Grety Garbo! 
W. czasie rozprawy mąż epowiedział i przed 

stawił świadków na potwierdzenie swych słów, 
że jego małżeńskie pożycie płynęło szczęśliwie, 
aż do chwili, kiedy jego żona odkryła w spbie 
podobieństwo do Grety Garbo. Od tego dnia wy 
łącznym celem jej życia stało się upodobnienie 
do znakomitej artystki, Zewnętrzne zmiany w 

| 
| 

wyglądzie żony, uczesanie a la Greta Garho, 
kopiowanie jej sukien — jeszcze było dla męża 
zmośne, Ale kiedy zaczęła imitować głos Grety 

Gariw, naśladować jej chód, ruchy i maniery, 
mąż miał tego dosyć. 

— Dźżeniłem się z miłą, przystojną i natural 

ną dziewezyną, a tymczasem stała się ona jakąś 
karykaturą Grety. Garbo! — żalił się na sądzie. | 

Sąd uznał pretensje rozżałonego męża za zu 
pełnie słuszne i wydał wyrok rozwiązujący 
małżeństwo z winy żony.



  

Mieści 1 Nadbaltyki 
- WYBRZEŻE POLSKIE 

—- MGŁA NA POLSKIM WYBRZEŻU. Ze 

zmianą kierunku wiatru na wschodni, nastąpiła 

i zmiana aury na wybrzeżu polskim, Hel tonie 

w oparach mgły, która utrudnia żeglugę na 

morzu. Mgła unosi się niezwykle nisko i trzy 

ima się jedynie brzegów. Na stałym lądzie opa 

ry unoszą się tyłko przez kilka godzin, nato 

miast na półwyspie Helskim SPRA się nie- 

ustannie, 

', — UTONĄŁ NIEMIECKI MARYNARZ. Pod 

czas przepływania niemieckiego statku „Elbe* 
przy Nabrzeżu Duńskim w Gdyni został pociąg 
nięty przez linę i wpadł do basenu marynarz 

piemiecki Herman Cunke. Mimo natychmiasto 
wego wyciągnięcia marynarza na pokład, nie 
udało się go przywrócić do życia. Przybyły Ie 
karz pogotowia stwierdził zgon, Zwłoki poza 

"| stawiono na statku, na którym odtrausportowa 

ne zostaną do kraju. 

-  WITWA 
— JUMIEPYSE POLSKIEGO ZW. 

LUDZI PRACY. 
W ub. sobotę i mielzielę Połski Zw. 

Zawodowy Ludzi Pracy w Litwie ob- 
chodził dziesięciolecie swego istnienia. 

Odbyło się' w Kownie nabożeństwo 
przedstawienie sękcji dramatycznej Zw. 
oraz uroczysta akademia. : 

-- PRZESTĘPSTWO WALUTOWE. Dyrek 
tor kowieńskiego oddziału międzynarodowego 

" ttwa wagonów sypialnych inż, Jerzy Illin przed 
kilku dniami miał wyjechać za granicę. Policja 
na granicy w Wierzbołowie dokonała rewizji 
i stwierdziła, że chciał on przewieźć nielegalnie 
większą sumę. 

Zpstał on zatrzymany j następnie zwolniony 
z aresztu, a sprawa została przekazana naczej 
nikowi wierzbołowskiej komory celnej: 

— ZAMKNIĘCIE PISMA DLA MŁODZIEŻY. 
Minister Spraw Wewnętrznych dnia € bm. 

zamknął wydawnictwo pisma dla młodzieży 
p: t. „Moksleivis“. Pismo to wydawane było 
przez t-wo akc, „Warpas'*, Zawieszone zostało 
pod zarzutem zamieszczania artykułów podżega 
jących. 

- Na miejsce zawieszonego pisma dla młodzie 
žy „Jaunimas“ redaktor tego pisma Keżynajtis 
otrzymał zezwolenie na wydawanie nowego pis 
ma „Musu Jaunimas“ którego pierwszy numer 
już się ukazał. 

" — POMNIK DARIUSA I GIRENASA. Pomnik 
Dariusa i Girenasa miał stanąć ostatecznie na 
skwerze na przeciwko ogrodu miejskiego w Kow 
nie, Gdyby ze«strony zarządu miasta stawiano 

jakieś trudności przeciwko postawieniu pomni 
ka w tym miejscu — miał on pa na lot- 

nisku. 
Zwłoki poległych lotników nie a zostały jeszcze 

przeniesione do mauzoleum na cmentarzu ko 
wieńskim, gdyż nie wyschło ono jeszcze dosta 

„tecznie, 
Komitet budowy pomnika Dariusa i Girena 

sa konferuje z burmistrzem, który wysunął pro 
jekt, aby pomnik stanął nad Niemnem na skrzy 
żowaniu ulic Dowkonta i Karmelickiej. 

— 500 TYS, LITÓW NA UPORZĄDKOWA- 
NIE BRZEGÓW NIEMNA. Zarząd Dróg zabiega 
» otrzymanie 500 tys. It. z funduszu robót pu- 

blicznych na uporządkowanie brzegów Niemna. 

— FUNDUSZ KULTURALNY LITWY ZA- 
GHODNIEJ. Związek Litwy. zachodniej posta- 
nowił założyć fundusz kulturalny Litwy za- 
chodniej, 

ŁOTWA 
— DOBRA KONIUKTURA NA DRZEWO NA 

ŁOTWIE. Na ostatnim przetargu w lasach pań 
stwowych Łotwy, uzyskano nienotowane dotych - 
czas ceny, które są wyższe dla niektórych ga 
tunków © 165% w porównaniu z r, ub. Olbrzy 
mi popyt tłumaczy się oczekiwanym wzrostem 
zapotrzebowania ze strony Niemiec. 

ESTONIA 
— PRZED WYBORAMI DO ZGROMADZE- 

NIA NARODOWEGO, Na zjeździe 1.500 kierow 

ników szkół, Prezydent Paets wygłosił dłuższe 

przemówienie, w którym m, in. oświadczył, że 

pewne koła zamierzają bojkotować wybory de 

zgromadzenia narodowego i wskazując na rze 

komy brak swobody słowa i prasy, dążą do 

zmniejszenia frekwencji wyborczej, aby osłabić 

wpływy rządu i prezydenta. W, sprawie memo 
randum 4-ch byłych prezydentów, którzy chcie 

li odroczyć wybory, aby mieć więcej czasu na 

agitację przedwyborczą prezydent nadmienił, że 

6-ciu innych byłych prezydentów Estonii zgo 

dziło się na obecny termin wyborów, 

Mówiąc o armii, prezydent Paets podkreślił, 

że stan obrony państwa jest wyjątkowo silny. 
Dalej mówca zaznaczył że istnieje całkowita 

swoboda stawiania kandydatów na członków 

Zgromadzenia Narodowego, Również i cenzura 

prasowa nie została zaostrzona, natomiast kie- 

rownicy pism estońskich zrozumieli, że w okre 

sie przedwyborczym nie należy podniecać umy 

słów. Wi końcu prezydent oświadczył, że dykta 

"torem nie jest, ale ani on, oni obecny rząd 

nie mogą porzucić w połowie rozpoczętej pra 
cy nad nowym ustrojem Estonii, 

„mošė o tym, że zabójca posła sowieckiego w 

„zał B. Kowerdę na dożywotnie więzienie i zwró- 

,(Rozkazy, artykuły, mowy 1904—1936). 

    
„JE ks. 

„ćhiwaliła rezolucję, w której zdecydowanie so 

lidaryzmuje się z polityką gospodarczą min. Po   

„KURJER“ 7 dnia 12 listopada 1936 r. 

Zabójca Wojkowa, Kowerda 
zostanie zwolniony w 1937 r. 

W prasie warszawskiej ukazała się wiado- 

„Warszawie Wojkowa, Borys Kowerda, uzyskać 
ma wolność w grudniu r. b. 

Zabójstwa posła Wojkowa popełnione zosta 
ło przez Borysa Kowerdę w dniu 7 czerwca 
1927 roku. W dniu 15 lipca tegoż roku Sąd 
Okręgowy w Warszawie, jako sąd doraźny, ska | 

cił się do p. Prezydenta Rzeczypospolitej z proś 
bą o zamianę tej kary na 156 lat więzienia ze 
względu na młody wiek skazanego i na ideowe 
pobudki jego czynu. P. Prezydent Rzeczypospo 
litej prośbę tę odrzucił, wskutek czego wyrok, 
skazujący Kowerdę na dożywotnie więzienie,   

uprawomocnił się. Na podstawie wydanej w 
1928 roku ustawy © amnestii kara ta została 
zamieniona Kowerdzie na 10 lat ciężkiego wię 

zienia. Termin tej kary upływa w dniu 15 lipca 
1937 roku. Wydane po 1928 roku ustawy amne 
styjne nie miały zastosowania do wyroku w 
sprawie Kowerdy, zaś wniosek administracji 
więzienia, w którym Kowerda przebywa, o 
przedterminowe zwolnienie więźnia wskutek 
upływu 2/5 wymierzonej mu kary, odrzu- 

tony został przez ministerium sprawiedliwości. 

Wiadomość więc o tym, że Kowerda rzeko 

mo ma odzyskać wolność — nie odpowiadałaby 
„prawdzie. 

Generał Edward Rydz - Śmigły: 
Byście o sile nie zapomnieli 

W opracowaniu ppłk. R. Umiastowskie- 
go. Książnica — Atlas, Lwów — Warsz. 

Na książkę tę składa się zbiór pism, pocho 

dzących zasadniczo z okręsu lat 1914—1936, — 

Poprzedza je młodzieńczy utwór z roku 1904, 

jeszcze z ławy gimnazjalnej, niezmiernie cha 

rakterystyczny dla atmosfery, w której się przy 

szły Wiódz Narodu wychowywał, 

Następnie idą artykuły treści wojskowej, 

drukowane w 1914 roku w Miesięczniku „Strze 

lec“, którego ob. Śmigły był redaktorem, oraz 
rozkazy wojenen z epoki Legionów i wielki ej 

wojny. 

Poza tym zbiór zawiera znaczną ilość prze 

mówień, wygłoszoiych w różnych okoliczno: 

ściach, oraz szereg artykułów, dotyczących hi 

storii wojny polskiej i zagadnień obrony pań 

stwa, 

Całość dozwala zdać sobie sprawę z idei. 

jakimi autor jest ożywiony i jakim służy. — 

Jest jakby jego wyznaniem wiary i stanowi nie 

zmiernej ważności źródło dla poznania jedne 

go z czołowych przedstawicieli obozu, który   podjął hasło zbrojnej walki o wyzwolenie pań 

stwa, tę walkę do końca zwycięstw doprowa- | 

dził i w wolnej ojczyźnie nadal losem państwa | 

kieruje. | 

Krym i Rzym 
p. Rzymowskiego 

Ostatnio niektóre pisma zarzuciły akade 

mikowi Rzymowskiemu popełnienie plagiatu. 

Miał on jakoby ściągnąć myśli i t. p. z ksiażki 
Bertranda Russel'a p. t. „Pochwała próżniace 

twa”, : 

P. Rzymowski nazwat te zanzut „banddycką 

napaścią”, wyjaśniając, że w swej książce „Pra 

wo do życia a powinność pracy” oparł się na 

materiale Międzynarodowego Biura Pracy, z któ 

rego też czerpał Bertrand Russel. W| „Kurierze 

Porannym przytoczył długie fragmenty „spo 

dejrzanych* tekstów, podkreślając jednocześnie 

że podczas gdy u Russel'a, tezą jest „pochwa 

ła próżmiactwa* — mu miego naodwrót: apote 

oza piomienskiej i bojowej postawy robotnika. 

Nie mamy specjalnego powodu do miłości w 

slosunku do p. Rzymowskiego, wydaje się jed 

nak, że najsłuszniejsze byłoby „postaiwienie roz 

poznania przez fachowe „konsylium  literac 

kie, zamiast hałasowamia w codziennej prasie. 

Tembardziej, że spór „ząinteresowanych* do 

niczego nie doprowadzi. P, Rzymowski kędzie 

pytał gdzie Krym, gdzie Rzym, strona zaś prze 

ciwna, nadal utrzymywała, że w tym wypadku 

Krym i Rzym są obok siebie bardzo blisko. 

Tuw, 

  

uznany jest 
przez caly šwiat * 
za najlepszy. -* 

Żądać wszędzie. 

  

W obronie ojca Karola 
Radka 

„Kurjer drukuje następujący list 
do Redakcji: 

Poramny“ 

Upraszamy 0 łaskawe umieszczenie w Sza 
nownym jpiśmie mastępującego wezwania: 

W Nr. 312 „Ilustrowanego Kuryera Co- 
dziennego” z dnia 9 listopada 1936 r. ogłosił 
p. Miehał Lipski artykuł p. t. „Świetność i 
upadek Karola Radka“. 

Nie wchdzimy w tej chwili w insynuacje 

pod adresem syna wzgł. brata naszego, Karo 
la Radka, gdyż nie mamy legitymacji praw 
nej do jego obrony. On sam miałby jedynie 
prawo zareagować, a bromić się obecnie nie 

może. Natomiast zmuszone jesteśmy sprosto 

wać wiadomość, podaną pmzez p. Michała 
Lipskiego w tym antykui.e, jakoby Karol Ra 

dek był synem „drobnego konfidenta policji 
amstriackiej*' Wiadomość ta szarpie cześć 
i pamięć zmarłeso naszego męża wzgl. ojca. 

Daje nam to pełne prawo i legitymację do 
upomnienia się o jego krzywdę, 

Dlatego też wzywamy p. Michała Lipskie 
go i Redakcję „Ilustrowanego Kuryera Co 

dziennego'* do dostarczenia nam. do dłni 8 do 

wodów, że ojciec Karola Radka a nasz zmar 

ły mąż wzgl. ojciec był „drobuym ikonfiden 
tem policji austriackiej” — w przeciwnym 

razie będziemy uważa:i i mapiętnujemy p. 

Michała Lipskiego i Redakcję „Ilustrowanego 

Kuryera Codziennego'* jako podłych oszczer 
ców, pozbawionych skrupułów i jakiegokol- 
wiek poczucia odpowiedzialności, — a nadto 
sikienujemy sprawę na drogę sądową, 

Z powažamiem 

I-o Zofia Sabelsohn Il-o Pacanower 
Adela z Sabelsohnów Neiss. 

Tarnów, 9 listopada 1936 r. 

Oczywiście co innego ojciec, co innego syn, 

którego zarzuty - „„MCC.* mie dotyczą; syn jest 

iuż tak skompromiliow any, że nic go już chyba 

| bardziej skompromitować nie zdoła. 

  

orudnia (9361. (ciem hołdu Wilna pamiątki. Pota kar 
Na tablicy z marmuru, wmurowanej we 

frontonie kościoła św. Jana w Wilnie, złotymi 
głoskami wyryty napis podaje datę urodzenia 

Piotra Skargi — rok 1536. 

W' bieżącym roku mija lat 400. Rocznicę 
tę święci maród polski uroczystymi obchodami. 
Wspomniany napis na kościele, jy którym przed. 
wiekami rozlegał się głos ks Skargi, przypo 
miną dalej, kim był Skarga: 

„Akademii Wileńskiej rektor pierwszy, 
kultury na rubieżach krzewiciel 

wytrwały, kaznodziejstwa wzór nie-- 
śmiertelny, Narodu sumienie i światło 

wiecznie żywe”. 
Wilenski Komitet Obchodu 400 setnej rocz 

micy urodzin ks. Piotra Skargi czynny jest już 
od. blisko dwóch miesięcy pod przewodnictwem 

Biskupa (K. Michalkiewicza, Obraduje 

stale w sali Senatu USB, (podzielony na kilka   sekcyj. 

ВО A 

Rezultatem tych prac jest ustałony na: po 
siedzeniu w dniu 6 bm program obchodu, który 
odbędzie się w Wilnie w niedzielę dnia 6 gru 

dnia rb, 

Uroczyste nabożeństwo. 

©О godz. 10 w kościele św, Jana, w murach 
którego przed rwiekami pnzemawiał z ambony 

wielki kaznodzieja — apostoł, Piotr Skarga, 
celebrować będzie uroczyste nabożeństwo JE 
Iks. Metropolita Wileński Romuald Jałbrzykow 
ski w asyście licznego duchowieństwa. Chór pod 
batutą prof. Kalinowskiego wykona pieśni reli 
gijne. Nabożeństwa wysłuchają. Rektor Senat 
USB nv odświętnych togach, przedstawiciele 
władz, wojska, organizacyj ze sztandarami, mło 
dzieży akademickiej i szkolnej i t. d, Nabożeń 
stwo zakończy się zaińtonowaniem hymnu „Bo 

żę coś [Polskę W czasie mszy świętej wygłosi 
kazamie ks. prof, Czesław Falkowski. Przebieg 
nabożeństwa i przemówienia ks. prof. Falkow 
skiego transmitowane będzie przez  Rozgłośnię 

Wileńską. 

  

Rolnicy Wołynia w obronie polityki 
min. Poniatowskiego 

Konferencja Zarządów Towanzystw. Organi 

zacyj i Kółek Rolniczych ma Wołyniu odbyta 

w Łucku dnia 25 paździemika br., reprezentu 

jąca zorganizowane rolnictwo Wołynia, zrzeszo 

ne w 409 kółkach rolniczych o 20 tysiącach 
członków, w.150 Kołach Gospodyń Wiejskich — 

2600 członkiń i 130 spółdzielni rolniczych — u 

niatowskiego i odpiera wsżelłkie ataki skierowa 

ne pod adresem min. rolmicywa. -'. Rezolucja 

stwlendza, że „polityka ministra rolnietwa i re- 

form wolnych jp. Juliusza Pomiatowskiego, począ 

wszy od będącej już prawie ma ukończeniu 

akcji oddłużeniowej rolnictwa aż do obecnego 
momentu zapowiedzianego przejęcia na  nzecz 

Państwa całego szeregu majątków ziemskich, 
celem powiększenia zapasów  ziemi,przeznaczo 

nej na przebudową ustroju rolnego, cechuje 
wielkie zrozumienie interesów gospodarczych i 

obronności Państwa*. 
Następny ustęp rezolucji podkreśla, że Gro 

bne rolnictwo dźwiga w zbiorowym wysiłku 
kulturę wsl na corąz wyższy (poziom. Drobni | 

rolmicy są świadomi, że przez zwiększenie kon | 

  

sumeji i przez porządkowanie oraz podnoszenie 

swojej produkcji rolnej — zwiększają szeregi 

światłych obywateli kraju, Wierzą i są przeko 

nami, że przez swoją (intensywną pracę i ofiar 

ność pnzyczyniają się do wzrostu ogólnego do 

brobytu i podmiesiemia obronności Państwa. 

Dlatego przeciwstawiają się zakusom, godzącyin 

w politykę min. Poniatowskiego a tym samym 

przeszkadzającym. „rozwiązaniu dla Państwa za 

sajdniczego zagadn'enia Jego bytu i potegi“. 

W końcowym ustępie rezolucja imieniem 

drobnego rolnictwa Wołynia „składa ministro 

wi rolmietwa i reform rolnych p. Juliuszowi Po 

niatowskiemu serdeczne podziękowanie, mie 

tylko za zrozumienie istotnych potrzeb rolni 

twa ale * za jęgo wytrwałą, w ciężkich warun 

kach prowadzoną pracę nad rozwiązaniem zasa 

dniczego dla Państwa Polskiego zagadnienia 

stworzenia mocnej potęgi Państwa i związamia 

tej potęgi z interesem największej grupy społecz 

nej, jaką jest drobne rolmicbwo w Polsce*'. Rezo 

lucja ta została w dniu 27 października zatwier 

'dzoną całkowicie i jednomyślnie przez Walny 

Zjazd wymienionych organizacyj gospodarczych 

Wołynia.   

Złożenie wieńca. 
Po nabożeństwie rektor USB prof. Jakowi 

cki w "mieniu społeczeństwa złoży wieniec pod 

tablicą pamiątkową, poświęconą pamięci ks. 

Piotra Skargi, wmurowaną w murach. kościoła 

świętego Jana, po prawej stronie od wejścia. 
Złożemie wieńca odbędzie się w sposób uroczy 
sty, Na: dziedzińcu Piotra Skargi zajmie miejsca 
Senat Umiwersytetu, delegacje ze. sztandarami, 
wiszyscy  uldzestniecy nabożeństwa. Orkiestra woj 
stkowa: odegra hymn państwowy. 

Akademia. 

O godz. 11 minut 30 w auli kolumnowej 
Uniwersytetu rozpocznie się uroczysta akademia 
którą zagai JM rektor Jakowicki, Chór wykona 
pieśń „Bogarodzica, iNastąpią przemówienie 
prof. Mariana Zdziechowskiego i odezyt prof. 

Konrąda Górskiego na temat „Stanowisko 5Каг 
gi w dziejach literatury polskiej* Akademię za 
kończy śpiew chóralny. 

Otwarcie wystawy. 
Po akademii rektor dokona otwarcia w bi 

bliotecę umiwerysteckiej (w sali Smuglewicza — 
dawnym refektarzu Ikolegiaokim, który odwie 
dzał Skarga) — wystawy pamiątek po Skardze 
portretów, druków i it. d. Wystawa, którą orga 
nizuje sekaja wystawowa pod pnzewodnietwem 
prof. iBrensztejna, otwarita będzie od 6 do 13 
grudnia rb. od godziny 10 Ido 19 codziennie. 
Wistęp bezpłatny, 

Zjazd regionalny. 
Od godziny 16 do 19 obradować 

Zjazd regionalny - inteligencji. katońickiej. 
ganizatorem jest prof, Bossowski. 

będzie 

Or 

Wieczór 
w teatrze na Pohulance 

O godz. 20 min. 15 w Teatrze Miejskim 
ma Pohulance odbędzie się Uroczysty Wieczór, 
iktórego program przygotowuje dyrektor Szpa 

kiietwicz, Wieczór (zainauguruje krótkie przemó 
wienie polonisty Leona Sienkiewicza na temat 
„Skarga! a Wilno, W programie jest widowisko 
sceniazno-muzyczne przy udziale chóru prof. 

Ludwiga. Kulminacyjnym punktem będzie ob- 
raz @ żywych osób, jak najwierniejsze odływo 
rzenie słynnego obrazu Matejki „Kazanie Skar 
gi“. Postač Skamgi odtwomzy dyr. Szpakiewicz, 
który wygłosi kazanie Skangi „O miłości Ojczy- 
znmy'*. 

Obchodzy szkolne, 
wojskowe i dla szerokich mas ludności. 

Osobno zonganiżowame będą dla szerokich 
mas (ludności nabożeństwa w kościołach wileń 
„skich i okchody: popularne. Kuratorium szkolne 
zamządziło urządzenie obchodów skargowskich 
w szikoładh a Polski Biały Knzyż zajmie się u 
rządzeniem obchodów w świetlicach koszaro 
wych dla wojska,



Żywe Słowo 
czy audycja radiowa 
Stereofoniczność — najcen- 
niejsza zaleta odbiornika 

Przeciętny radioamator oceniał dotychczas 
wartość odbiorników przeważnie wedlug ilości 
odbieranych stecyj. Przy ocenie decydowała 

przede wszystkim ilość stacyj, mniej natomiast 

uwagi zwracano na jakość odbioru. 

Z chwilą ukazania się stereofonicznych su 
perów "Philipsa wymagania radiosłuchaczy rap 

townie wzrosły. Dziś decyduje już nie sama 

ilość, lecz ilość dobrze odbieranych siacyj, -— 

Stało się to dzięki stereofonicznemu odtwarza 

niu audycyj radiowych w nowych superach 

Philipsa. 
Jakość odtwarzania w nowej superheterody 

„rie Philipsa 456 zaćmiewa rzeczywiście wszyst 

ko; co dotychczas było osiągnięte w elektro 
akustyce. W) nowym układzie supeheterodyno- 
wym Philipsa moc wyjściowa jest doprowadza 

na do głośnika bez żadnych zniekształceń. -— 

Elektrodynamiczny głośnik nowego typu ze sta 

tym magnesem jest przystosowany do pełnego 
zakresu częstotliwości akustycznych. 

Dzięki po raz pierwszy w radiotechnice za- 
stosowanym urządzeniom technicznym i aku- 

stycznym nowe supery Philipsa zdobyły sobie 

rekordową popularność wśród radioamatorów. 
O właściwej ocenie tych odbiorników świadczy 

fakt, że pomimo zdarzających się nieraz opóź 
nień w dostawie odbiorników stereofonicznych, 
wywołanych wielkim zapotrzebowaniem, reflek 
tanci chętnie zgadzają się nawet na niewielką 

zwłokę w dostawie, byle otrzymać oryginalny 
stereofoniczny Super Philipsa. 

Nic w tym dziwnego, powszechnie bowiem 

już jest wiadomo, że Stotwofówźcjnć supery Phi 

lipsa „jednak brzmią lepiej'. 
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Akcja Iniarska w pow, oszmiańskim 
Akcja lniarska w powiecie oszmiańskim roz 

'wija się podług realnego i szczegółowego planu 

pszy wydatnej pomocy finansowej Wydziału Po 

wiatowego i (pod kierownictwem agronoma po 

wiatowego, Na feremie powiatu zorganizowano 

20 punktów jpnzerólklki Inu, Na zakupienie niez 

będnych marzędzi Wydział Powiatowy przezna 

czył około 9 tys. zł, z czego od tego czasu na 

byto 20 komipletów grzebieni, 10 trzepaków, 18 

warsztatów szerokich i 20 uzupełnień do warszta 

tów wąskich. Utworzono z tego 10 punktów peł 

nych i 10 pumktów tylko z uzupełnieniami — 

przydzielono do Kółek Rolniczych w powiecie. 

Dla racjonalnego wykorzystywania posiada   

nego: sprzęlu OTO. i KR. zatrudnia instruktor 

kę tkactwa, która stale objeżdżając teren udzie 

1а wolnikom fachowych wskazówek oraz organi 
zuje między poszezeęgólnymi Kółkami Rolniczy 

mi częste (konkursy uprawy i przeróbki Inu. 

W ramach tej samej akeji Wydział Powiato 

wy wybudował kosztem 3300 zł, sy Antonowie 

przykładową suszamnię—łaźmię Skup lnu 

w Oszmianie prowadzony jest częściowo przez 

filię Centrali Spółdzielni Rolniczych w Wilnie, 

a częściowo przez poszczególnych ikupców. W 

planie dalszej rozbudowy prowadzonej akcji 

przewidziano zbudowanie w kilku miejscowoś 

ciach powiatu własnych drzepalni i składów lnu. 

Inu, 

Szczątki żołnierzy napoleońskich 
Na połach wsi Korolewce, w gm. wojstom- 

skiej, w pow. wilejskim rolnik Piotr Rogacz 

dokonał ciekawego odkrycia. Kopiąc piasek na 
trafił on na 6 szkieletów ludzkich, dość dobrze 
zachowanych. Należy przypuszczać, że jest to 
mwpgiła żołnierzy z armii Napoleona. Wskazuje | 

na to okoliczność, że mogiła znajduje się w | 

bliskości traktu, którym cesarz Francuzów z 
armią ciągnął na Moskwę. Pozatem szkiele- 

ty pokrywały resztki zbutwiałego sukna, praw 

i 

dopodobnie płaszczy żpłnierskich, a obok cza 
szki jednego szkieletu znaleziono orła z dość 

grubej błachy, wielkości około 12—18 em., po 
chpdzącego niewątpliwie z. czapki żołnierskiej. 
Na tarezy, o którą wsparty jest orzeł, widnieją 

eyfry „53%, określające prawdopodobnie numer 

pułku, do którego należeli polegli żołnierze. 

Szkielety pochowane zostały na ementarzu 

wsi Korolewee. 

Wezoraj w godzinach rannych na al. Škap 
leraej został przebity nożem 17-letni sprzedaw 
ca gazet Józef Niedbalski (Sarycyński 6). 

INSTITUT 
DE BEAUTE 

PARIS 

  

Pogotewie przewiozło go w stanie ciężkim 
Jak opowiadają napczni świadkowie, pora; 

nili go chiopey w wieku od 15 do 17 lat. (e). 

  

PUDRY.KREMY 
  

KURIER SPORTOWY 
Nie do uwierzenia.. | Janusz Kusociński wróci na bieżnię? 
Przytaczamy niżej informację PAT w spra 

wie nowych zmian w programie ćwiczeń fizycz 

mych w szkołach średnich. Przyznajemy się że 

komunikat jest mało jasny, 

jego treścią: Ag 

Ministerstwo WiR. i OP. zarządziła osiat 
nio następującą zmianę w prograraach wy- 
chowania fizycznego: 

w klasie IV gimnazjum ogólnokształcaee- 
go ćwiczenia cielesne będą się odbywały w 
Нобе! 2 godzin tygodniowo i przysposobienie 

wojskowe w ilości 2 godzin tygodniowo. 
Przewidziane dotychczas w planie godzin obo 

wiązkowych 2 godziny tygodniowo na zaba- 

wy, gry i sporty oraz na gry i ćwiczenia po 

loewe przestają być obowiązujące dla ucz- 
niów, biorących udział w P. W. 

Wobec powyższego szkoły organizować 

będą nadal 2 godziny tygodniowo zabaw, 

gier, sportów oraz gier i ćwiczeń polowych 
— gwbowiązkowe dla nauczyciela i dla tych 
uczniów, którzy nie biorą udziału w P. W. 

Zmiana powyższa nie dotyczy młodzieży 
żeńskiej. 

Zapozmajmy się z 

Wymika z tego, że młodzież, która: bierze 

udział jy PW: może mie uczęszczać na lekcje 

gimnastyki. Jeżeli tak jest mzeczywiście, to wy 

razić trzeba wielkie zdziwienie pod adresem na 

szych naczelnych władz sportowych w Warsza 

wie ,że dopuściły do wprowadzenia tej krzyw 

dzącej miany. Jeszcze raz przekonaliśmy się, 

że władze szkolne w Warszawie do sportu są 

wrogo ustosunikowane. Wiemy dobrze, co to jest 

PW i jakie ma zadani,a Ćwiczenia z karabinem 

prowadzone przez porucznika czy st. sierżanta 

nie zastąpią nigdy gimnastyki sportowej i lekcji 

prowadzonej [przez instruktora z dyplomem ma 

gistra СТУМЕ. 

Nie zwalczamy bynajmniej PW, ale staje 

my w obronie sportu. Pocóż więc w takim razie 

jest u nas CIWF. Co robić będą panowie wy 

chowawey fizyczni? 'Nie ulega najmniejszej wą 

tplliwości, że młodzież, która ma przymusowe 

ówiczenia PW nie zechcę jeszcze dwóch godzin 

sterczeć w szkole, bio będzie wołała pójść sa 

modziełnie na boiska i tam ćwiczyć, trenować. 

Dochodzimy do najgorszego, do zastrasza ją 

cego wniosku, Mitodlziež 

sportowej. O tym, 

Warszawie. 

zostanie bez opieki 

niestety, nie pomyślano w 

Jeszcze jedna wwaga. Dlaczego mówi się tylko 

o klasie cziwartej? Co będzie z pozostałymi? 

Zagranicą jest odwrolnie, Tam na pienw 

szym miejscu stoi sport, a PW jest takim sa 

mym (przedmiotem jak historia, matematyka i 

A co ciekawsze, że sport zagramicą jak 

nip. w 'Niemczech jest talk wozwinięty ;że każda 

szkoła ma własne boisko, i nauczyciele z mło 

dzieżą są nie pnzez 2 „urzędowe godziny, ale 

obowją razem na boisku w czasie treningów i 

zawodów, 

A u nas.. redukcja... Spont jest całkiem 

jakgdyby w Polscę nie potnzebny, J. N. 

inne. 

4 
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Jak donoszą z Warszawy, Janusz Kusocin- 

ski, największy biegacz polski wszystkich cza- 

sów, wraca mna bieżnię. 
Kusociński rozpoczął już lekki trening i za 

mierza kontynuować zaprawę zimową, aby w 

nadchodzącym sezonie letnim definitywnie wró | 

cić do czynnego życia sportowego. 

Zdzniem lekarzy, ból kolana został "Šūpeiniė i 
a podezas zimowego treningu | nię sportową z prawdziwą radością. złikwidowany, 

okaże się, czy przy forsewnej zaprawie nie nie 
będzie Kusocińskiemu dolegać. 

Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, Kusociński 
przystąpi do realizacji swoich projektów, któ 
rych ostatecznym celem jest start w biegu ma 
ratońskim na igrzyskach olimpijskich w Tokio. 

Nie trzeba dodawać, że powrót Kuspcińskie 

go na bieżnię przyjęty zostanie przez całą api- 

Sport w kilku wierszach 
Włoski Zrwiązek Szermierczy zamierza urzą 

dzić w lutym 1937 roku w San Remo ilurniej 
indywidualny „Złotej szabli i „Złotego Flore 
lu. W każdym z tych turniejów startować bę 
dzie 2 Włochów i po jednym pazedstawicielu ka 

żdej drużyny, która w konkurencji drużynowej 

danej bromi weszła do finału olimpijskiego w 

Berlinie. 
Związek włoski zaprasza też po jednym 

przedstawicielu każdej z zainteresowanych na 
rodowości do kolegium sędziowskiego. Wszel 

kie koszty ponosi włoski związek: szermierczy. 
Zaszczytne to zaproszenie zarząd PZS po 

stanowił. przyjąć, uchwalając na wniosek kapi 
tana sportowego, że na zawody te pojechałby 
Sobik (PKS Katowice), jako zawodnik, oraz kpt 
Segda jako członek jury. 

# 

Miedzypaūstiwowy mecz tenisowy w hali 
Niemcy—Dania w-turnieju o-puchar króla Szwe 
aji, rozegrany zostanie w dniach 20—22 bm w 

Bremie. 
* 

Na zawodach lekkoatletycznych w Rapalle 
zmana lekoailetka włoska Klauda Testoni usta 
nowiła nowy rekord krajowy w biegu na 200 
metrów wymijkiem 26,4 sak, 

* 

Międzynarodowa Federacja Narciarska spe 

cjalnym okólnikiem powiadamia członków Źw. 

— państwowe związki Narciarskie — że jw skład 
komisji FIS -dla biegu zjazdowego i slalomu 
wiehodzą następujące odos: 

Przewodniczący — dr. Martin (Austria). 

Członkowie: Lunn (Anglia), dr. Amstutz (5zwaj 
caria), De La Charelle (Francja hr. Bonaco 

(Wiłochy), bar. Le Fomt (Niemcy), dr, Moser 
(Gzechosłowacja), hr. Hamilton (Szwecja) oraz 

inż. De Kielland (Nonwegia), 
Komitet w powyższym składzie wybrany zo 

stał iw lutym br. w Garmisch Partenikirchen i 
urzędować będzie do roku 1938. 

* 

W Londynie odbył się mecz bokserski 15 

rundowy o mistrzostwo świata: bokserskie w 

wadze półciężkiej. Zwyciężył Henry Lewis, o 
brońca tytułu, bijąc ma punkty Anglika Har 
weya, 

* 

Zakończony został mecz tenisowy w hali 
Niemcy — Belgia „rozesrany w Hamburgu. 

Zwyciężyli Niemcy 4:1. 
* 

Ambasador niemiecki von Ribbentropp wrę 
czył honorowe odznaki olimpijskie następują 
cym osobom: 

Kierownikowi angielskiej drużyny olimpij 
skiej lordowi Burghlev. prezesowi Brytyjskiego 
Komitetu Olimpijskiego lordowi Fortal of La 
verstoke, generalnemu sekretanzowi Brytyjskie 

  
  "deszcz 

go Kom. Olimp. — kpt, Hunterowi, członkowi 
Międzynarpdowgo Komitetu  Ojlimpijskiego — 
sir Nuel Cuntis Bennelit oraz dr. Poritt. 

Odznaki te przyznał ,wymienionym osokom 

kamelerz . Hitler za zasługi, położone w igrzys 
kach olimpijskich 1936 r, 

* 

W” Paryżu rozpoczął się międzypaństwowy 
mecz tenisowy Francja—Czechosłowacja w tur 
nieja o [puchar króla szwedzkiego. 

Po. pierwszym dniu prowadzą Francuzi 2:0. 
Destremeau pokonał Caskę, a Borotra zwyciężył 
Hebda w 3 setach. 

———— 

* 

W wielkim międzynardowym turnieju zapa 
śników amatorów, rozgrywanym о@ (paru dni 

‚ м Sztokholwie, niespodziewanej porażki doznał 
mistrz olimpijski w wadze ciężkiej, Estończyk 
Palusalu, który przegrał "do Szweda Nymana 
na jpunikity, 

a 

  
  

Wymiar podatku dochodowego budzi 
zaniepokojenie wśród rolników 
Władze skarbowe przystąpiły już do wymia 

wu podatku dochodowego za roku ubiegły. Są 
już wozsyłane nakazy płatnicze. Z. prowincji 
nadchodzą wiadomości że tegoroczay wymiar 
podatku zaniepokoił iwielu rolmików., Twierdzą 
oni, (że wymiar jest w wielu wypadkach znacz 

nie izwiększony w stosunku (do wymiarów z r. 
ub. i to (w sposób nie znajdujący, zdaniem sfer 

rolmiczych, mzasadmienia w  iskotnym stanie 20 
spodarczym. W związku z tym liczba odwołań 
wśród rolników jest stosunkowo duża, 

Należy |pnzy sposobności wyjaśnić, że, w 
myśl obowiązujących przepisów, odwołania od 
wymiaru podatku dochodowego należy wnpsić 
w ciągu dni 30 po otrzymaniu nakazu. 

Przed wniesieniem odwołanią każdy winien 

zwrócić się do urzędu skarbowego i zasięgnąć 

wyczerpujących informacyj na jakiej podstawie . 
wykonano wymiar. Można również żądać od u 
rzędu informacyj ma piśmie, ale wniosek taki 
podlega opłacie 5 zł., ustne informacje są bez 
płatne. Odwołanie winno być szczegółowo uza 
sadnione t. zn., iż mie wystarcza ogólnie 12 u 

motywować, lecz należy dokładnie i skrupulat 
nie wyliczyć dochód ze wszystkich gałęzi gospo 
danslwa, a mastępnie Ikoszty prowadzenia gospo 
darsiiwa, jak robocizeię, wyżyjwiemie imwemtarza, 
gospodarstwo domowe i tt. (p, 

Lista ofiarodawców 
na F. 0. N. 

WILNO. E, Bułaj, J. 'Bodziewvioz, P. Biaio 
miejski, M. Bukowska, J. Frąckiewiczówna, Z. 
Grysidkiewioz, IF. Hermanowiez, A. Horodiniczy, 
M. Harasimowicz, $. Hayto, St, Jaehimowiczo 

wa, Bracia Jabłkowscy II rata W, Jurewicz, Z. 
Janikowska H. Konwim iPiotrowski, (P. Kadzin, 

D. Konopiołko,  iKsięgammia Ostrobramska Jur 
kiewicza, W, Kirkiłło Stacewicz, W. Kowalski, 
M. Lopaciūska, S. Mass, J. Moczulak, O. Matkie 

wiicz ©. IMieszkowski, J. Malicka, W. -Niedek, E. 

Najworszowa E. Możejkówma, iL. /Neutit, A. IPo 

dzielińsiki, M, Piotrowska, E. Pawłowiczówna, R. 
Ruciński, J. Rodziewicz, O. Stefanowska, A. 50 

sarowiski, K. Szydłowski, 5. Stnugalski, IP. Toma 

szewiicz, L. Tietjanien, J, Tarasiewicz, O. Wienz 
łowa, F. Witkowski, A. Wieliczko, M. Wysocka, 

L. Wysocki, W. Wtojszwiłło, J. Weder, M. Wos 
kowicz, W. Kończy, | eks £, Zienkiewicz, 
Fr. Zablocka, A. Zobien, IS.: Zaiprzewiez, (B. Za 

nowski, Związek Właścicieli iwiarń i Jadło 
dajń. BW 

Hurtownia Wyrobów Tytoniowych w Moło 
decznie, A. Tomaszewicz F. Blichowiska — Nowa 

a M. „us IP. Ro» — Czamy Bór. 

Włamanie do kościoła 
Wczoraj w nocy dokonano wód do koś 

cipla św. Bartłomieja an Zarzeczu. 
Włamywacze zostali przez kogoś spłoszeni 

i salwowali się ucieczką, wobec czego z: kościo 
ła nie nie zabrano. Tym pie mniej policja 
wszezę energiczne dochodzenie. (e) 

Nieszczęśliwy wypadek 
'Wezoraj wieczorem w dobroczynności przy 

wpadła do kotła z wrzątkiem 40-letnia praczka 
zaułku Dobroczynnym, podczas prania bielizny 
Weronika Weronikówna. 

Doznala ona poparzenia drugiego stopnia i 
została przewieziona do szpitala. (e) 

    

ZAKLAD KRAWIECKI 

W. Dowgiałło 
Wilno, ul. Ś-to Jańska 6. Tel. 22-35. 
Polecą materjały w wielkim wyborze, ostatniej 

nowości na sezon jesienno-zimowy. 

L 20 L] 

lecę de Baranowicz 
Niedziela — pogoda marna, typowo już je- 

sienna z drobnym kapuśniaczkiem. Mimo to jadę 

na ioinisko, skąd mam lecieć na loty propagau: 

dowe do Baranowicz, Na miejscu zastaję już p. 

kap. Zakrzewskiego z którym mam właśnie od 

być ten lot. Coś mój pan kapitan kręci głową i 

spogląda na grube wały ciemnych chraur na 

horyzoncie, — ale po pół-godzinnym: czekaniu 

każe wytaczać maszynę, lekką awionetkę RWD. 
° 8 i staniujemy. Odrazu lapie nas w swoje obję 

cia silny czołowy wiatr urządzający od czasu 

do czasu hustawkę, nisko nad ziemią, 

gdyż powyżej 100 metrów mgła i chmury. Po 

20 zaczyna Się przejaśniać. 

Lecimy wzdłuż toru na Lidę, zniżamy się mad 

Ciągły,  miepnzerwany 

huk motoru po pewnym czasie przestaję abso: 

bować umysł lecącego i kiedy się ucho ds te- 

go przyzwyczai, zda się aztekowi, | że wokoło pa 

nuje kompletna cisza. 

Jesteśmy już niedaleko celu. Patrzę na zegar 

11, czyli lecimy już 1 i pół godziny, Widać Bava 

nowicze i po paru minutach opodal imiasta lą 

dujemy. Podbiega dwóch panów i aik g go wię 

cej. „Czekamy—ale myśleliśmy, że panowie nie 

przyłecicie, gdyż pogoda niepewna, W. ogóle Ba 

ranowicze mają pecha, w zeszłą niedzielę był 

i przedtem kiedy przylatywał samolot 

iLecimy 

minutowym locie 

mapotykanymi stacjami, 

  

również lotów mie można było robić z powodu 

deszczu. 'No i dzisiaj amatorów mało, coprawda 

wina w tem organizatorów, gdyż naieżycie nie 

rozreklamowano imprezy, a. zresztą chcą zbyt 

drogo, za taki lot po 4 zł, dla członków i.0PP. 
i po 7 zł. dla zwykłych obywateli, O ile PW. 

Lotnicze przysłało samolot «darmo wiże i loty 

te możną było o ile nie za danno to po jakieś 

1-2 zł. urządzić. Jest paru amatorów—pan ka 

pitan wozi, a ja staram się usilnie aamówić pa 

ru chłopków ma lot, nawet: darmo --- cóż k.edy 

taki ojciec okutał sę w kożuch i powiada — 

„pamok dalibóg nie pajedu — bąjusia”, -— nie 

pomogły wmawiania i perswazje—,nie, panok 

nie pajedu“. 

Czas upływa pasażerow'e iuzpromićnieni, po 

za. tymi uporczywymi chłopkami Nadchodzi chwi 

la odlotu, 'żegnami smętnymi spoirzeniami tyca 

co nie latali i uśmiechem iata;;cych, startujemy 

do: Wilna. Lecimy teraz nie wzdłuż tora lecz 

w linii prostej, pogoda przepiękna, człek nie 

"obejnzał się, nie upłyneła jeszcze godzina, a 

już w Wiilmie Jeszcze rundka aad miastem, pa 

'rę przypikowań nad jakimś domem (jak mi 

(pam kapitan potem opowiadał — że dawał w ten 

"sposób znaki swej żonie, by obiad był gotów) 
„ lądujemy na Porubanku, P.
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NABOŻEŃSTWO. 
- Wczoraj, w dniu Święta Niepodległoś 

«i, w godzinach rannych, odbyła się w 
kościele św. Jana msza święta, którą ce 
1ebrował ks. arcybiskup Jałbrzykowski. 
Na mszy świętej były obecne władze cy 
wilne i wojskowe, poczty sztandarowe 
«raz delegacje |poszczególnych ' Związ- 
ków i stowarzyszeń, 

Q tei samej ; porze odbywały się nabo 
_żeństwa w świątyniach innyca Wy nan 

religijnych. 
w 

DEFILADA. 
Wezorajsza defilada wzbudziła wśród 

Wilnian wyjątkowe zainteresowanie. 
Świadczyły o tym olbrzymie tłumy, któ 
re na długo przed godziną 11 e. 
część pil. im. Marszałka Piłsudskiego 
chodniki ulicy Mickiewicza. Tłumy = 
obliczano ma przeszło 25 tysięcy osób. 

Po prawej stronie podium ustawili 
się oficerowie. Naprzeciwko w szeregu 
stanęły poczty sztandarowe organizacji 
wojskowych i korporacji akademickich, 

„dalej po obu stronach i w głąb widniała 
zbita masa publiczności. 
"Asfalt, zmoczony drobnym deszczem, 

'połyskiwał matowo. Spoglądano w stro- 
mę Katedry. Czedkano na auto, którym 
przybyli płk. Bołtuć, odbierający defila 
dę i wojewoda Bociański. 

Przed rozpoczęciem defilady naprze 
«iwko podium ustawił się oddział pie- 

| choty, sprzezeniował broń i nastąpiła de 
'koracja krzyżem Niepodległości jednego 

| 2 oficerów. 
Defiladę rozpoczęla „krėlowa broni: 

l. Poszczególne oddziały szły w 
„takt marsza twardym, jednolitym ių 

, ikiem. Serce radowało się na widok do 
Jskonale wyekwipowanych, o obliczach 

| zsemtujących „paradnym krokiem swo- 
/ ją skoordynowaną zespołową sprawność 

1 fizyczną. 
Wyjątkowo dobrze, na te tego pita 

1 żych rezerwy. posuwał się jak fodnolity 
Ablok, drgający w takt marsza.. Miny 
zaś młodych dziarskich podchorążaków 

4 byly pelne zadowolenia z siebie i życia. 
Nie dziw, że byli odprowadzani długo 
najgorętszymi spojrzeniami zachwyco- 
mych przesławicielek płci pięknej. 

Za-artylerią na pięknych koniach je 
chali „chłopcy małowani* — ułani. Pięk 

ne konie ma nasza kawaleria i artyleria. 

Mniejsze — merwowe o rozdętvch chra 
pach, posiadające w żyłach sporo krwi 
angielskiej i arabskiej niosły ułanów 
krokiem nerwowym, krótkim. Trochę 
większe podrasowane „ardenami“ i 
1..szwedami* kroczyły szeroko, bardziej 
©ciężale lecz często żywo jak ogień — 
w zaprzęgu. 

'A potem przedefilowały z hukiem 
motorów chyże polskie tanki, podziwia 
ne już mieraz ma różnych defiladach 

'przez przedstawicieli, mocarstw obcych. 
Jest to broń nawskroś współczesna — 
uprzewilejowama, arcydzieło techniki 
polskiej. 

Przysposobienia wojskowe gimmaz- 

djów Zygmunta Augusta, Jezuitów i Sło 

у dziarsko, sprawiając miłe 'wrażenie. 
FTakże reprezentowali dobre wyszkole- 

nie zes e — Strzelcy, straż ognio- 
iwa oraz przysposobienie wojskowe kole 
/jarzy i pocztowców. W defiladzie brał 
9. dział oddział przysposobienia wojsko- 
ego kobiet, powitany przez publicz 

fhość z uznaniem, i oddział hracerzy. 

* * * 

| W rozmieszczaniu napływającej pu- 
bliczności wdłuż trasy defilady*mie było 
Żadnego planu. Każdy zajmował wolne 
miejsce ma chodniku i starał się potem 
 przysuwać się bliżej jezdni aby móc le- 

piej obserwować maszerujące oddziały. 
Ta swoboda w obieraniu miejsc była 
©czywiście normałna i celowa. Wyszła 
jednak na niekorzyść najmnie jszych oby 
wateli Wilna — dzieci. Starsi pozajmo- 
wali prawem kaduka lepsze miejsca, a 
łosłownie tysiące dzieci biegało mocno 

fFozżalone z tyłu. szpalerów, napróżno 

4obijały się. o nogi starszych i wreszcie 

  
tryskających zdrowiem żołnierzy, pre-- 

  
|wackiego — trzy oddziały — maszerowa | 

| nych gości w sprawie zrealizowania po- | 

  

albo rezygnowały z emocjonującego wi 
dowiska albo... 'właziły (oczywiście nieli 
czne wypadki) na drzewa tuż naprzeciw 
ko głównego podium. Należy z tego wy 
ciągnąć wnioski na przyszłość. Dzieciom 
trzeba dawać па wszelkich defiładach 
specjalne uprzywilejowane / miejsca. 
Uprzewilejowane—bg miewątpliwie: zbli 
żenie dzieci do tego rodzaju imprez, 
szczególnie do defilad wojskowych, 
wpłynie dodatnio na krzewienie w mło 
dych duszach zamiłowania i przywiąza 
nia do armii polskiej, 

_ WRĘCZENIE ODZNAK. | 
Po defiladzie w Urzędzie Wojewódź 

kim odbyło się uroczyste wręczenie od 

znaczeń, którymi dekorował wojewoda 
L. Bociański zasłużonych obywatsli Wil 

na i Wileńszczyzny. Przed dekoracją p. 
wojewoda wygłosił krótkie przemówie- 
nie, natomiast po dekoracji dyr. Izby 
Przem.-Handlowej Barański wyraził w 
imieniu wszystkich zebranych podzięko 
wamie p. wojewodzie. Na zakończenie 
tej uroczystości odbyła się wspólaa foto 
grafia. (Pełną listę odznaczonych zamieś 

eiliśmy w n-rze wczorajszy. 

PODPISY NA ADRESIE 
DO MARSZAŁKA ŚMIGŁEGO RYDZA. 

W tym samym mniej więcej czasie w 
Urz. Wojewódzkim liczni przedstawicie 
le organizacyj składali podpisy. na adre 

sie hołdowniczym do Marszałka Śmigłe 
go Rydza. 

AKADEMIA. 

O godz. 13 przy wypełnionej po brze 
gi sali Miejskiej odbyła się akademia 
powszechna. Na akademię przybyli wo 

jewoda L. Bociański, prezydent m. Wil- 
na Maleszewski, dyrektor K. P. inż. Gła- 
zek, dyrektor Poczt i Telegrafów inż. 
Nowieki, starosta grodzki Wielowieyski, 
wiceprezydent. Grodzicki, wicedyrektor 
Gebel. 

Akademię w krótkich słowach zagaiż 
wiceprezydent Nagurski, odczytując w 

końeu swego przemówienia depeszę Loł 
downiczą do Marszałka Śmigłego Rydza, 
którą zebrani przez akłamację przyjęli. 
Depesza ta brzmi: 

Biorąc całym sercem udział w dzisiejszych 
uroczystościach — Święta całego Narodu — 
społeczeństwo wileńskie jest szczęśliwe, że mo 
że dać wyraz swym uczućiom: miłości i przy 
wiązania do Twojej Osoby, Wodzu Naczelny. 
Składa Ci hołd j zapewnienie, że gotowe jest 

  
| dzież warszawska złożyła 

nie tylko do stałej walki o rozwój Ojczyzny. | Marszałka na Rossie. 
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(ale w każdej chwili stanie na Twój ak do 
obrony granic Rzeczypospolitej oraz zapewnia 

Cię, że powierzony przez cały Naród najwięk 
szy Skarb Narodowy — Serce Wskrzesiciela 
Polski — otoczy głęboką czcią i strażą, którą 

przekazywać będzie z pokolenia na pokolenie. 

Następnie w imieniu starszego społe 
czeństwa wygłosił przemówienie prof. 
Kwiatkowski, który omówił rolę Polski 

w pierwszych latach niepodległości, 
wskazując jednocześnie na wielki czyn, 
poświęcemia i 'wskazania Marszałka J. 
Piłsudskiego, które doprowadziły Pol- 
skę do państwa silnego i potężnego, pań 

stwa docenianego w całej Europie, pań 

stwa „dążącego do utrzymania pokoju. 
Na zakończenie swego przemówienia 
prot. Kwiatkowski wzniósł okrzyk na 

cześć Narodu Polskiego, Prezydenta RP. 
i Marszałka Śmigłego Rydza. Okrzyk 
ten podchwyciła licznie zgromadzona 
publiczność. W im. młodzieży przem. 
student Kenć. 

Druga część akademii powszechnej 
składała się z dekllamacyj, śpiewów i ut 
worów muzycznych. Wiersz p. t. „Mo- 

dlitwa Konrada* z Wyzwolenia Wyś- 
piańskiego zadeklamował artysta Teatru 
Miejskiego na Pohulance Zastrzeżyński. 

Po deklamacji orkiestra smyczkowa P. 
P. W. odegrała uwerturę „Bajka St. 

Moniuszki, a następnie chór PPW. ra- 
zem z orkiestrą 'odśpiewał wiązankę 

pieśni legionowych, które ogólmie się po 
dobały. 

Na zakończenie akademii powszech- 
nej orkiestra PW. pod dyr. p. Hermana 
odegrała marsz z opery „„Tannhauser* 
Wagnera. 

PRZED GŁOŚNIKAMi 

W godzinach południowych przy głoś 
nikach radiowych, ustawionych przed 

Ratuszem, ma pl. Orzeszkowej i pl. Mar- 
szałka Piłsudskiego gromadziły się tłu 
my publiczności, które z zaiutercsowa- 

niem wysłuchiwały reportażu rediowe- 
go z defilady w Warszawie. 

W godzinach popołudniowych kina 
wileńskie wyświetlały bezpłatnie filmy 
dla społeczeństwa wileńskiego. 

HOŁD SERCU I MARSZAŁKA. 

Jak już donosiliśmy, do Wilna przy 
była wycieczka złożona z 600 uczniów z 
gimnazjów warszawskich. Wczoraj mło 

(hołd 
Wycieczkowicze 

Seccu 
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Komitet budowy pomnika 
Kaspra Bekiesza w Wilnie 

W jidniu 10 bm. o godz. 18 w małej 
sali kogterencyjnej Urz. Wojewódzkie- 
go odbyło się pod przewodnictwem prof. 
dr. Mariana Zdziechowskiego zebranie 
'T—wa Przyjaciół Węgier i zaproszo- 

'wziętej przez T—wo myśli zadokumen 
towania przyjaźni polsko-węgierskiej 

wybudowaniem w Wilnie pomnika. 

Po zagajeniu zebrania przez prezesa 
T-wa prof. Zdziechowskiego, Ukonstytu 
owa! się Komitet Budowy Pomnika Kas 
pra Bekiesza i żołnierzom węgierskim 
poległym w walce o niepodłegłość w ro 
ku 1919—20. 

Dia przygotowania wstępnych prac 
związanych z budową zostało wybrane 
prezydium Komitetu, do którego weszli 

# 

„PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA. 

  

prof. dr, Zdziechowski jako prezes, prof. 
Morelowski i prof. Ślendziński jako wi 
ceprezesi, wiceprezydent K. Grodzicki 

skarbnik i arch. Borowski jako sekre- 
tarz. 

Po wyborach prezydium Komitetu w 
dłuższej dyskusji omawiano sprawę fun 
duszów związanych z budową oraz miej 
sca, gdzie ma stanąć pomnik. Wykona 

nie projektu pomnika ma być poruczo- 
na Wydz. $ztuk Pięknych USB. 

* 

Do wzmianki o mającym się odbyć zebraniu 
orgamizacyjnym powyższego komitetu, podanej 
u nas w dnia 10 bm. zakradł się błąd. Było po 
dane miamowicie, że chodzi o iniejatywę kudo 
wy pomnika gen. Bema, Błąd ten był spowodo 
wamy niejasnem sfonmułowamiem madesłanego 

nam komnunikatu — zresztą podobnie „wpadły 
również imne pisma: wileńskie. 

"HURTOWY SKŁAD PAPIERU: MATERJAŁÓW PIŠMAIENNYČH 
WILNO, UL. ZAWALNA 15 
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pochodem  mdali 516 па Rossę. gdzie 
przed mauzoleum złożyli wspaniały wie 
niec. 

Wczoraj w związku ze Świętem Nie 
podległości przez cały dzień Mauzoleum 
z Sercem I Marszałka było odwiedzame 
przez liczne deiegacje i tłumy ludności. 

W mauzoleum złożono mnóstwo kwie- 
cia i zieleni, szczególnie licznie odwie- 

dzała mauzoleum młodzież szkolna. Wie 
ezorom mauzoleum było pięknie ilumi 
nowane. 

  

SYLWETKI 

Ф анп Йр ан и° 
Wchodzimy do fabryki, która wyrabia skóry 

podeszwowe. Pierwsze, co rzuca się w oczy, a. 

potem towarzyszy stale — to brud. Całe gamy 

brudu. Na podwórzu gęste i lepkie błoto, zabar 
wione ochrą przy budynku fabrycznym. Na 

prawo w długiej hali wszędzie w każdej szcze 

linie i załamaniu podłogi jakaś maź wodnista 

i cuchnąca. Mazią tą są wypełnione duże kwa 

dratowe doły cemenitowe, Wiszą w tych dołach 
rozpięte na żerdziach skóry Pod dzia 

ianiem kwasów tracą włos i reszitiki tłuszozu. 

mobotnikėw: Męž- 

zmęczonej twarzy 
na której ciężar życia wyżłobił hieroglify zmar 
szczek, Na mogach ma duże ze specjalnej skóry 
zrobione buty, odpommie па żrące chemikalia. 

Fartuch jest bogatą  pstrokacizną 

I wreszcie ręce. Można zdaleka poznač, 

że należą do garbarza, Są posiekane siecią drob 
nych i głębokich pęknięć i zmarszczek. Jakby 
kto naumyślnie położył te ręce na pieńku rzeź 

nickim i pociął ostrym tasalkiem, 

wołowe. 

Załrzymujemy jednego z 

czyzuna w starszym wieku o 

pokryty 

plam. 

— To od kwasów — mówi właściciel rąk, 

garbarz 

p. Konstanty Walukiewicz 
pracujący od 12 łat w garbarmiach — Mamy du 
żą biedę z temi kwasami. (W rękawicach pra. 
cowač nie można. Wszystko trzeba brać gołymi 
rękami. Ale to jeszcze nie największa bolączka 
maszego fachu Najgorsze są gazy trujące. 

Gazy 'te wydzielają się z bębnów i „jam“, 

gdzie skóry są poddawane działaniu różnych 

chemikaliów. Sześć lat temu, podczas czyszcze 

nia jednego z dołów, zatruło się trzech robot 

ników. Jeden z nich zmarł na miejscu, dwóch 

wyratowaro w szpitalu "Od tamiego ozasu 

w sprawie bezpieczeństwa pracy (dużo już zrobio 

no, jednakże nie wszystko. 

— Najgorsze są (gazy, wydobywające się z 

bębnów — mówi p. Walukiewicz. — Rozchodzą 

się po całej fabryce, 'wdzierają się do ust, oczu 

i nosa. Przede wszystkim duszą — człowiek ka 

szla, Z oczu i nosa leje się. 

— Trzeba temiu jakoś zaradzić. 

-—- Piotestowališmy mawet, Była tu u nas 
komisja z uniwersytetu. Pochodziła, popatrzyła 

i narazie mię widać skutku jej pobytu. 

— A czy istnieją jakie sposoby radykalnege 

usunięcia tych gazów trujących? 

— Oczywišcie. Wystarczy aby majster w od 

powiednim momemcie wiał do bębna specjalny ' 

płyn neutralizujący. Niestety fabrykant nie chce 

wydatków, a robotnik, jak dotych 

czas, jest bezsilny 'w tej walce i musi „połykać 

trujące wyziewy, 

zwiększać 

— Jakie są pana zarobki? 

— Wyrabiam ma akord od 45 do 55 zło 

tych itygodniowo, Obecnie pracuję w drugiej 

zmiamie od 4 po południu do 12 w mocy. Fabry 

ka ma dużo zamówień. Praca idzie „na całego”. 

Po ośmiogodzinnej harówce цу smrodliwych 

wyziewach na fabryce zmęczenie nie ustępnie 

długo, jednakże p. Walukiewicz znajduje czas 

poza odpoczynkiem i ochotę do rozrywek kul 

turalnych oraz do gazet i książek. Jesi stałym 

klientem* teatrzyków rewiowych — przedtem 

„Miunzyna', a teraz „Nowości Teatr 

i kino nie interesują go. Gazety czyta w swo:m 

związku, Książki beletrystyczne tnzyma rzadko 

w ręku. Natomiast bandzo interesuje się praca 

mi na temat zagadnień socjalnych. Ostatnio ku 

pił książkę p. t. „Soajalizm*, Nie przypomina 

autora, lecz zapewmia, że książka jest bamdza 

interesująca. 

„Rewii i 

Uderzenie gonga [przerywa maszą rozmowę 

Przerwa obiadowa, Opuszczamy fabrykę. 

Włod.
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Wieści i obrazki z kraju 

Przyjrzyjmy się życiu wsi | 
Złą sławą cieszą się drogi Wileń- 

szczyzny w jesieni. Glina, „wykoleiny“ 

napełnione, wodą stają się przeszkodami 

nie do przebycia. | 

Mało jest też amatorów podróży. 

Ci co jeżdżą, to czynią to jedynie z 

obowiązku, lub 'w pogoni za groszem. 

W CHACIE WIESKIEJ. 

W połowie naszej drogi jest wieś. 

Powiat mołodeczański. Zatrzymujemy 

się by napoić konia. Wchodzę do izby. 

Izba jest ciemna. Dwa małe, zakopcone 

okienka słabo przepuszczają światło. 

Piec zajmuje trzy czwarte izby. Pod ścia 

nami ławy, w rogu stół nad nim trzy 

obrazy świętych, w drugim rogu dwa 

łóżka drewniane, w nich słoma bez sie 

nnika, pokryta brudnym kilimem sa- 

modziałowym oraz kilka poduszek. 

Podłogę zastępuje” ubita glina. Gos 

podyni przy drzwiach przygotowuje w 

cebrze strawę dla inwentarza. 

CHLEB. 

Proszę coś do jedzenia. 

Podają mi dzbanek mleka i gliniany 

kulbek. Proszę o chleb. Widzę zażenowa 

mie gospodyni. Odkrajała jednak „paj- 

de“ z dużego bochenka, 

=- Panok nie znaju czy budzisz jeś- 

ci — mówi, tłumaczę jej, że razowiec 

wiejski bardzo lubię. 

Kobieta ukrywa ręce w fartuch 1 

przygląda mi się bacznie, gdy podnoszę 

do ust kromkę, 
— „U nas u hetym hadu nieurażaj 

ną żyta, nie znaju czy da wiasny chleba 

chwacić, dyk muku zmieszała z porynoi 

kamtoszkai'. 

Niebawem stwierdziłem, że to co 

jem, to tylko z wyglądu chleb przypomi 

na, smak zaś ma „blina* gorszego gatun 

ku! 

Nie chcąc robić przykrości gospody 

ni staram się przełknąć choć kilka kę 

sów. . PIASEK 

NA RYNKU. 

Wiježdžamy do Lebiedziewa. Ruch 

w miasteczku wielki. Gwar. Wykrzyki 

wanie, uderzanie wzajemne po rękach. 

Targ w całej pełni. Na każdym prawie 

wozie len. Wokół rynku przy domach 

leżą stosy kupionego już włókna. Na 

rynku błoto, bez przesady sięgające do 

kolan. Zwiedziłem już kilka miasteczek 

lecz nigdzie nie widziałem takiego 

błota. Przyglądam się rynkowi z wozu 

bo buty moje pieszej wędrówki nie wy 

trzymałyby. 

  
| 
| 

Są jak zwykle stragany, oszukańcze | 
gry — trzy blaszki, cukierki, loteria, | 
które gromadzą licznie wieśniaków. 

WIEŚNIAK KUPUJE KSIĄŻKĘ. 

W pewnym straganie ujrzałem ksią 

żki. Były to pozostałości jak się póź- 

niej dowiedziałem, ze zlikwidowanej 

księgarni w Smorgoniach. Stare podręcz 
niki szkolne w języku rosyjskim, ele 

mentarze białoruskie. Piśmiennietwo po 

Iskie reprezentują broszury sensacy jne 

„Czarna maska i it. p. 

Pomimo, że najtańsza z książek ko 

sztuje 30 groszy, rzeczy te znajdują na 

bywców, przynosząc niezły dochód wła 

ścicielowi straganu. 
PAŁERAA 

Wilejka pow. 
— WILEJKA  RADOŚNIE OBCHODZIŁA 

18-TĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLE- 

ŚCI, połączoną z nadaniem buławy marszałkow 

skiej gen. Rydzowi-Śmigłemu. 

Już w-wigilię święta udekorowano i ilumi 

nowano domy. Przed pomnikiem Marszałka Pił 

sudskiego zapłonęły znicze. Wieczorem odbył 

się capstrzyk i akademia dla wojska. 

W dniu święta odbyły się uroczyste nako 

żeństwa w świątyniach wszystkich wyznań. — 

Po nabożeństwie w kościele, wojsko, organiza 

cje, szkoły i wielkie rzesze ludności wysłucha 

ły okolicznościowego przemówienia prof. Su- 

pińskiego, poświęconego rocznicy niepodleglo 

ści i osobie Marszałka Rydza-Śmigłego. Przemó 

wienie zostało zakończone okrzykiem na cześć 

Prezydenta RP. i Naczelnego Wodza Marszał 

ka Śmigłego. Orkiestra odegrała hymn. 

Czcząc zarazem pamięć zmarłego I Marszał 

ka i Jego wiernych żołnierzy, poległych na po 

lach bitew, przed pomnikiem Wielkiego Wodza 

józefa Piłsudskiego, przy dźwiękach „I Bryga 

dy”, złożone zostały wieńce od wojska i społe 

czeństwa. 

Defiłada oddziałów wojskowych i przysposa 

pienia wojskowego zakończyła uroczystości po 

ranne. 

Po południu w świetlicy strzeleckiej, a wie 

czorem w sali 'Wydziału Powiatowego odbyty 

się akądemie. 

Postawy 
LUSTRACJA ELEKTROWNI W dniu 10 

bm. przybył do Postaw Naczelnik Wydziału 

Przemysłowego w Urzędzie Wojew. Wileńszim 

p. ю7. Hajdukiewicz, który dokonał lustracji 

miejscowej elektrowni, a następnie odbył konfe 

rencję w Starostwie w sprawie wykonania ken 

cesji. przez Zakłady Przemysłowe „„Lumen*, bę 

dące właścicielem eleklirowni. 
Przyjazd p. Naczelnika Hajduwkiewicza pozo 

staje w związku z petycją złożoną do Pana 

  

  

Widziałem jak stary wieśniak wziął'| 

i rosyj tię, przyjrzał się | В e РОН о, 
do ręki rosyjską geogralię, przyjrzai SIĘ „rów. przez vadė“ gihinnąń W' dnia '6-bdn' Mafiko 

obrazkom, pokazywał innym; Wreszćie 

kupił ją za 1.20 gr., podczas targu o 

książkę decydującą dla chłopa była na 

okładćć wydmukowana cena 2 ruble 80 

kop. Podszedłem do niego, pytając po 

co mu ta książka. 
—. Czytać budu. 

-— Umiecie czytać? — zapytałem. 

— Ja nie — u mienie kutam żywie 

staryk, byuszy carski aficer, on nam czy 

taje tok i susiedy prychodziat. 

—-, Ciekawaja ksionžka — mówi wie 

śniak odchodząc. 

Czy nad tym nie mależy się zastano 

wic. Z. S. 

Wojewody: w sprawie wadliwego i niedostatecz 

mego oświetlamia miasta przez elektrownię. 

-—- POWIATOWY KOMITET FUNDUSZU 

OBRONY NARODOWIEJ w Postawach przekazał 

dnia 10 bm, do Ceniralnego Komitetu FON. ze 

hraną kowotę 5682 zł. oraz 534 zł. rw obligacjach 

pieniężnych, Należy dodać. że przedtem ' była 

przekazana już suma 3474 zł. 
Według obliczeń ogólna suma, któną zadekla 

rował powiat postawskii wynosi przeszło 23 tys. 

złotych. 

Głębokie 
-—- PROPAGANDA AKCJI POMOCY ZIMO- 

JWEJ BEZROBOTNYM na terenie powiatu dziś 

nieńskiego przynosi pozytywne rezultaty. Do 

dnia 10 bm. zebrano w powiecie 32.460 kg.   ziemniaków, 1640 kg. zboża i 264 zł. 50 gr. w 

gotówce, co pozostaje narazie w lokalnych ko 

mitetach do dyspozycji Powiatowego Komitetu 

Wykonawczego w Głębokiem. Dalsza zbiórka 

prowadzona jest przez gminne komitety, które 

dążą do osiągnięcia jak najlepszych wyników 

akcji przez urządzanie imprez dochodowych i 

zbiórki uliczne. 

— BUDOWA PORADNI PRZECIWGROŻLI- 

CZEJ. W) dn. 9 bm. w. dużej sali kasyna Rodzi 

my Urzędniczej w Głębokiem odbyło się walne 

zebranie członków Oddziału Towarzystwa Prze 

ciwgruźliczego, na którym, poza omówieniem 

żywotnych spraw. organizacyjnych, ułożeniem 

planu pracy na przyszłość oraz wyborem no 

wych władz zarządu, postanowiono przystąpić 

do budowy wzorowej poradni przeciwgruźliczej 

w Głębokiem, która. mogłaby rozwinąć szero 

ką akcję propagandowo-zapobiegawczą i leczni 

czą na terenie powiatu. Na budowę poradni 

Oddział Towarzystwa posiada kapitał rezerwo 

wy w sumie zł. 10 tysięcy, resztę pokryją otrzy 

mane subsydia. Projektowana budowa rozpocz 

nie się wiosną przyszłego roku. 

= KOMISARYCZNY WÓJT GMINY MIKO 

ŁAJEWISKIEJ. Starosta dziśnieński dekreę, GAM Z 

i dnia 5 bm mianował Wacława MAŃKOWISKIE 

i pozwolenia i uzasadnionej przyczymy. 

  

  

Rutynowan в° "B 
weydei MUZYKI 

udzieła iekcyj GRY NA FORTEPJANIE | 
—- — Ceny przystępne. — 

ul. Jagiellońska 8 m. 22, godz. 4—6 pp. 

GO; komisarycznym wójtem gminy Mikołajewo, 
wobec dwukrotnego niedojścia do skutku wybo 

wsi złożył przed starostą przysięgę służbową. 

— POWIAT DZIŚŃIEŃSKI 
POKRYWA 

Budowa 
13 ages didės SIĘ SIECIĄ NOWYCH SZKÓŁ. 

szkół powszechnych im. Marszałka Piłsudskiego 
«w pow. dziśnieńskim została zakończona, z 
wyjątkiem szkoły w Podorcach, gdzie prace są 
nadal kontynuowane, wobec projektowanego 

wyprowadzenia jeszaze w bież roku budymkii: 

pod dach. W 10 pumktach gminnych ukończo 
no całkowicie budowę fundamentów i cokołów 

›м dwuch zaś punktach ze względu na trudne 

warunki amwiejscowe (brak kamienia) zostały 

przedwcześnie przerwane, W rozpoczętych pu. 

ktach budiowy odbyła się uroczyste poświęcenie 
kamienia węgielnego przy / udziałe duchowień: 

stwa oraz przedstawicieli « władz” administracy j 

nych i szkolnych. Dotacja pańsywowa na: ten; 

cel wymosi złotych 110 tysięcy, subsydium żaś 

Pow, Zw. Samorządowego «w Głębokiem —zł. 

+50 tysięcy. Nadwyżkę kosztów budowy pokryją 

samorządy gminne. S 

Poza budową 13 szkół im, Marszałka Pit 
sudsk.ego budujć się 8 szkół powszechnych @ 

funduszów samorządu powiatowego i gminnych: 

oraz w kilku punktach z sub ydium Towarzy 
«srwa iPopierania Badowy Publ, Szkół Powsz. 

Ponadto z inicjatywy : fumduszów KOP budo 

waną jest szkoła powszechna w Hornowie, gm. 

hołubickiej. 

Wedlug obliczeń koszty budowy wszystkich. 

szkół będą wynosiły około 400 tysięcy złotych. 

— STAROSTA DZIŚNIEŃSKI UKARAŁ w 

dniu 7 bm. mieszkańca Łodzi Mordkę Pinkwa 

sa Zyngiera 30 idaiowym. bezwzględnym aresz 

tem za 'wałęsanie się .y strefie pogranicznej bez 

  

Brasław 
— BUDŻET W/F. i; PW. 9 bm. odbyło się w 

Brasławiu posiedzenie budżetowe Powiatowego 
Komitetu PW. i WF., na którym po wysłucha 
niu sprawozdań kierowników poszczególnych 
sekcyj, uchwallono budżet na rok 1997—38 w 
wysokości 7,000 zł. 

— KRADZIEŻ W AMBULANSIEĘ POCZTO- 
WYM. 8 bm. Komenda Powiatowa Policji Pań 
stwowej w Brasławiu otrzymała meldunek tele 
fonicznie, že ambulans pocztowy zdążający B 

Widz do Opsy został okradziony, przyczem: 
po przeliczeniu gotówki okazało się, że skra' 
dziono 690 zł. bilonem. 

Delegowany na miejste funkcjonariusz sł. 

śledczej ustalił, że kradzieży dokonał Jurgie- 

łan Alfons, zam. .w Daktarach, gm. twereekiej, 

który wiózł skrzynię z pocztą. Kradzieży doko 
nał przez podrobienie kluczy. Zatrzymany Jur 
giełan do dokonania kradzieży przyznał się ® 
wskazał miejsce zakopania pieniędzy w ziemi. 
Gotówka we wskazanym miejscu została odna 
iezjona i przekazana agencji pocztowej w Op- 
sie. Względem Jurgiełana sędzia Śledczy, jako 
Środek zapobiegawczy, zastosował areszt ber: 

względny. : 

  

Gmdwik Weinert Wilton s 

PANTERA 
Powieść sensacyjna 

Proszę działać wedle własnego uznania, nad- 

imspektorze rzekł szef konstabłów z wyjątkową 

upnzejmością, która zasadniczo nie leżała w jego 

charakterze. Słysząc jednak lekkie chrząkanie ze 

strony, gdzie siedział słuchający w milczeniu podse- 

kretarz stanu — dodał śpiesznie. — Oczywiście, ro- 

zumie pan chyba sam, że w sprawie Highate-Castle 

wskazana jest jak majwiększa delikatność postępo- 

wamią. i 

Nadinspektor mkłonił się trochę niezgrabnie i 

już 'w kwadrans później dawał zlecenia komendan- 

towi policyjnej kolumny samochodowej. 

Wybierz pan trzydziestu ludzi. Ponieważ przy- 

puszczam, że będzie gorąco, reflektuję tylko na naj- 

lepszych i najodważniejszych. O zanierzchu zajedzie- 

cie w okolicę Chesterhils i zaciągniecie kordon do 

okoła Spittering Farin. Wszystko możliwie niepo- 

strzeżenie. Najlepiej będzie, jeśli cała załoga przebie- 

rze się za robotników drogowych i będzie się trzy- 

mać toru kolejowego. Trochę ludzi należy rozmieścić 

rw bezpośredniej bliskości lasku przy  Spittering 

Farm, ale nie w samym lasku. Podkreślam to: nie w 

samym lasku. O brzasku można ludzi wycofać z 

placówek i posłać na spoczynek. Przypuszczalnie 

będziemy musieli zmamować dwie, albo nawet trzy 

moce, nim się coś wydarzy. Ale to nic, lepiej przyjść 

zą wcześnie, niż za późno. 

Zkolei zadzwonił Murphy do wielkiej firmy, po- 

średniczącej w nabywaniu i sprzedaży nieruchomości. 

  

— Czy mogliby mnie panowie poinformować, 
Ikto jest właścicielem dwóch wielkich bloków miesz- 

kaniowych 'w Limehouse przy rogu Well Street? — 

zapytał, poprosiwszy do aparatu jednego z szefów. 

—- Przypadkowo tak — padła odpowiedź 

tranzakcja ta bowiem doszła do skutku za naszem 

pośrednictwem. Właścicielem obydwu bloków jest 

konsorcjum, którego udziałowcami jest szereg po- 

"ważnych i majętnych Ikupcow. 

— Ach (tak, konsorcjum, — rzek Murphy tro- 

chę rozczarowany. — A nic bliższego pam nie wie? 

— A jakże! Place były początkowo własnością 

niejakiego pana Johnsona, który po dziś dzień mie- 

szka jeszcze w sąsiadującej z temi domami ruderze. 

Następnie zostały one za mojem pośrednictwem sprze- 

dane spółce, na której czele stał niejaki pan Hearson. 

Ostatniemi czasy, jak mi mówiono, Johnson znów 

wszedł w posiadanie większości udziałów i zmusił 

Hearsona do ustąpienia z zarządu. To wszystko, nic 

więcej nie wiem. 

— Dziękuję, to mi wystarczy — rzekł Murphy 

Żywo, : 

Stary z Limehouse siedzial, jak 'zawsze, w przy- 

čmionym pokoju swego małego domku i dawał po- 

lecenia służącemu. 
Rozmowa ze starym przyprawiała służącego za- 

zwyczaj o bicie serca. Od dwóch dziesiątków lat o- 

glądał swego pana tylko przez parę minut dziennie, 

ale ten krótki czas wystarczał, żeby go wprawić w 

stan wiecznego zdenerwowania i miepewności. Wie- 

dział, że człowiek, którego rozkazy wykonuje ze śŚle- 

pem posłuszeństwem, wciela się w sto najrozmait- 

szych postaci, nie miał jednak pojęcia, jakie jest jego 

istotne oblicze. Ilekroć przekraczał próg tego tajem- 

miczego pokoju, czuł, że życie jego wisi ma cienkim 

włosku. Na rozkaz swego pana wypełnił niezliczoną 

ilość wyroków, które bamdzo często oparte były na   

go wyzwiskami 
ostatnich dni stał się stary zupełnie innym człowie:« 

najbłahszych przesłankach i od czasu chybionego 

ciosu w Spittering Farm oraz nieudanej wyparwy 

na dziewczynę z panterą, nie mógł opamować połęże 

niejącego w nim strachu. 

Jak dotychczas jednak Johmson nie chwytał się 
radykalnych środków, poprzestając na obsypywaniw. 

‹ przekleństwami. Wogóle, w ciągu: 

kiem. Opuścił go niezachwiany spokój i zarówno w 
ruchach jak i w poleceniach jego dawała się wyczuć 
jakaś hamowana nerwowość. Odwoływał właśnie już 

-po raz trzeci rozikaz, jaki dał w sprawie Spittering 
Farm. 

— Odložymy to jeszcze na jeden dzień — zadeć 

cydował. — Trzeba wsizystkio przygotować tak: dokła- 

dnie, żeby nie było majmniejszych niedociągnięć. 
Poza tem muszę uporządkować własne sprawy, nie' 
mam bowiem zamiaru pozostawać tu, gdyby i teraz 
rmiało się nasze przedsięwzięcie nie powieść. Poga- 

daj jeszcze raz ze swymi ludźmi i wbij im do gło- 
wy, o co łu właściwie chodzi. Naszym celem jest 
wykończenie Ala Skinnera, uprowadzenie dziewczy* 
ny i wydostanie szkatułki z klatki z panterami. Gdy- 
by nam się to wszystko udało, bylibyśmy uratowa- 

ni. Co się tyczy Murphy'ego, to wprawdzie jest to: 

niebezpieczny pies gończy, ale przecież można i je-. 

go... —aurwał i minęła długa chwiła, mim znów za: 

czął mówić. — Daleko więcej trosk sprawia mi ten 
drugi szpicel, którego 'w żaden sposób nie możemy 

przyłapać, i który niewiadomo właściwie, co do nas: 

ma. Tobie wlazł w paradę przy drzwiach w skale, a: 

mumie ostatniej nocy również pokrzyżował plany i 

omal nie wpakował w nogi dwóch kul. A co najgor- | 

sze, nie udało mi się przytem dojrzeć nawet jego cie: 

ma. 
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Qiroczenie terminu przymusowej 
- likwidacji piekarń w suterynach 

i przymusowej mechanizacji 
24 b. m. miały być zlikwidowane piekarnie, 

uie odpowiada jące. obowiązującym przepisom, a 

w pierwszym nzydzie mieszczące się w sutere 
nach, Likwidacji miała ulec spora ilość piekarń, 

Uzna jąc wykonanie odpowiedniego rozporzą 

„dzenia w chwili obecnej za b. uciążliwe, stowa 

szyszenie „właścicieli piekarń złożyło odpowied 

mie memoriały do IMin. Opieki Społecznej: ówaz 

« Min. Przemysłu i Handlu. Na skutek tych 

sitarań Min. Opieki Społecznej, jak nadeszła do 

AWiilma wiadomość, uwzględniając (postulaty pie 

ikarzy przygotowała odpowiedni projekt rozpo 

«rządzenia, które pzesłało do zaopiniowania Mi 

misterstwu Hamdlu i Pnzemysłu, 

Przewidywane jest m, in. odroczenie na kilka 

dat likwidacji piekarń w suterynach i przymuso 

wej mechamizacji piekarń. 

KINA I FILMY 
„SZYFR Nr. 71% — (Kino „Casino“). 

Film szpiegowski. Widzieliśmy już ich wiele 
i ten ostatni niczym Specjalnie się nie wyróż 
mia. Wi reklamach piszą: „emocjonujący”, w 
rzeczywistości zaś denerwujący. — 

_. Nieodłącznym warunkiem dobrych obrazów 
szpiegowskich jest ciekawa akcja, podlana so- 
sem zagadkowości tip. 

„Szyfr Nr. 775 ma wiele scen monotonnych. 
"Wywołuje dreszcz u widza, ale dreszcz ten jest 
z gatunku denerwujących. Naogół film „bierze 
publiczność” dzięki tematyce, humorowi i dob 
mej reżyserskiej robocie. W rolach głównych 
"William Powell i Rosalmd Russel. 

„ROK 2000“ — (Kino „Helios“). 

Podziwiamy przede wszystkim technikę. -- 
"Zdjęcia są pierwszorzędne (eskadry samołotów 
na tle chmur) i wogóle wszystkie „cuda miasta 
wprzyszłości ''). 

„- Sam temat fantazjowania, jak ludzie bedą 
żyli w przyszłości jest niezmiernie ciekawy. -— 
'Scenarjusz napisał głośny pisarz Wells, wno- 
sząc do filmu problematykę. Pytanie: czy szczę 
ście ludzkości tkwi w spokojnym życiu, czy też 
«maodwrót w nieustannej walce z przyrodą, w 
postępie? Na to film mie daje odpowiedzi. — 
Kończy się wystartowaniem rakiety z dwoma 
śmiałkami do lotu na księżyc, rakiety, którą 
<łum biegł już zniszczyć. 

| Postać „wodza* — wspaniała. Film napraw 
dę każdy powinien zobaczyć. u. m. 

Sa wileńskim bruku 
"ZNOWU „OBIECUJĄCY MŁODZIENIASZKO- 

WIE“, 

Bo sklepu spożywczego Jadwigi Paprockiej 
(Mostowa 9) przyszłi onegdaj dwaj chłopey w 
"wieku od 13 do 15 lat i pod pretekstem naby 
cią cukierków uwijali się dłuższy czas po skle 
pie. Po ich 'wyjściu stwierdzono brak 300 zł. w 
kasie. ; (e). 

ZBIEGŁ DO MADRYTU? 

Przed dwoma tygodniami zaginął w Wilnie 
%6-letni robotnik małarski F. Salman z ul. 
Szkaplernej. Zaniepokojona rodzina zwróciła 
«się 6 pomoc do policji, która wszczęła poszu 
"kwania, lecz bez skutku. 

Dopiero obecnie, na podstawie zeznań jego 
przyjaciół, wyjaśniło się, że Salman drapnął do 
„„Madrytu. Tak przynajmniej oświadczył im o- 
puszczając cichaczem Wiilno, a że ma awantur 
mieczy charakter i jest w dodatku gorącym zwo 
dennikiem „Frontu Ludowego*, przypuszczają, 
%e mówił prawdę i przebywa obecnie na... ba 
zykadach broczącej krwią stolicy nieszczęśli- 
ej Hiszpanii. : (e). 

ZŁOŚCIĆ SIĘ NIE OPŁACI. 

3. Berger (Antokolska 72) znalazł na podda 
«szu odziedziczonego po ojcu domu „skarb“. W 
blaszanym pudełku łeżały paczki carskich ban 
Kknotów. Zawód. Przecież niegdyś były to gru 
be pieniądze! Rozłoszezony cisnął przez okno 
pieniądze na ulicę. Dopiero wtedy Berger zor 
jentewał się, że w jednej z paczek znajdowały 
się również srebrne ruble carskie w znacznej 
Mości, które z brzękiem rozsypały się po jezdni. 

Przechodnie ła wie zaczęli zagarniać mo 

nety. Berger wybiegł na ulicę, podniósł alarm 
R zaczął wzywać policję, lecz było już zapóźno. 
Poliejant zatrzymał tylko jakiegoś opieszałego 
<hłopca, któremu odebrano 2 ruble. 
‚ — Вую 10 wszystko, eo pozostało Bergerowi 

(e). 

_Skradii czy schował? 
„MW dn. 8 bm. Józef Hubski, mieszk. Głębo- 
*kiego, podezas libacji z kolegami St. Ilniczem 

„A Si. Kuczką w mieszkaniu swoich znajomych 
iRudaków, stwierdził kradzież zegarka © co po 

Oprócz tego skradziono Hub 
kiemu portfel, zawierający zł. 1400 i dokumen 

ty. Hubski wyjeżdżał w tym roku na roboty 
wolne do Łotwy i tam zarobił kilkaset złotych. 

‚ Dochodzenie ustaliło, że Hubski istotnie przy 
'wióżł z Łotwy kiłkaset złotych i otrzymał 
<«zęść posagu od matki narzeczonej. Zachodzi 
jednak podejrzenie, że pieniędzy tych Hubski 
przy sobie nie miał i kradzież symułował w 
€elu usprawiedliwienia się z wydatków gotów 
ki otrzymanej na posag i z zemsty na kolegach.   

„KURJER“ z dnia 12 listopada 1936 r. 

KRONIKA 

  

Czwartek: | Dziś 5 Braci Pol., Witolda 

2 || Jutro: Stanisława Kostki W. 

1 Wschód słońca — godz. 6 mi.44 
Listopad 

Zachód słońca — godz. 3 m.22 

  

Spostrzeżenia Zakładu Metaerologį! U. S. B | izacji 
{ .pisów nasunęły się poważne komplikacje, któ w Wilnie z dnia 11.XI. 1935 r 

£iśnienie 760 
Temp. średnia + '5 * 
Temp. najw. + 6 
Temp. najn. > 4 

‚ Ораа: 0,1 ' \ 
Wiiatr: połudn. 
Tend. bar.: bez zmian 
Uwagi: rano mgła, w południe przelotny deszcz, 

wieczorem pogodnie. ; 

DYŽURY APTEK, WOLA 

Dziś w nocy dyżurują następujące apteki; 

1) *$okołowskiego (Tyzenhauzowska 41); 2) 

Chomiczewskiego (W. Pohulanka 25); 3) Miejska 
(Wileńska 23); 4) Turgiela (Niemiecka 25); 5) 
Wysockiego (Wielka 3), 

KOMFORTOWO URZĄDZONY , 

Hotel St. GEORGES 
Ww WILNIE. 

Apartamenty, łazienki, telefony w pokojach 

Ceny, bardzo przystępne. 

  

      
* 

PRZYBYLI BO WILNA: 

— DO HOTELU „GEORGES'A*. — Ancisze 
wski Mikołaj z Gdlyni. Ostrowski Konrad — ar 
tysta z Warszawy; Merdingerowa Zofia  —z 

” Warszawy; Geszner Maria — z Wiarszawy; Łu 
czyński Witold artysta z Warszawy; Lohman 
Rafał — z Warszawy; Siedlanowski Władysław 
z Warszawy; imż. Kafarski Aleksander z War 
szawy; Naj-Lubelski Stanisław kupiec z W—wy; 
ks. Czetwertyńska Róża z Żołudka; Pluciński 

Tadeusz z Gdyni; Kobyliński Lucjan z Warsza 
wy; Strakacz Wiładysłay z Warszawy; adw. 
Parębski Ignacy ze Słonima; inż. Unger Jan z 
Rybnika; adw. Silbersztejn Mikołaj z Warsza 
wy; Dojcicki Lucjan z Warszawy; Radziuński 
Stanisław z Warszawy. 

HOTEL EUROPEJSKI 
Pierwszorzędny. — Ceny przystępne. 

  

    

Telefony w pokojach. Winda osobowa 

* MIEJSKA, 

— SZKARLATYNA. Ostatnio notuje się 
lekki pyzrost wśród młodzieży . szkolnej zasłab 
mięć ma iszkarlatynę, szczęgólnie nasilene cho 

moby przejawia się w szkołach dla dziewcząt. 
Tłumaczy się to prawdopodobne tym że. wśród 
dziewcząt w szkole częściej przejawia się zwy 
czaj całowamia się przy powitaniu i pożegna 
piu. Tą drogą Khoroba łatwo się rozpowszech 
mia, 

— FRYZJERNIE WINNY PODCIĄGNĄĆ 
SIĘ. Władze sanitame przeprowadzają obecnie 
lustrację fryzjemi. Szczególmą uwagę zwrócono 
na fryzjernie ma przedmieściach, gdzie klientela 
pod względem czystości jest mniej wymagająca. 
Samj jednak fryzjerzy chcąc uniknąć kar, win 
ni zwracać większą uwagę na higienę. 

SPRAWY SZKOLNE 

— EGZAMINA UZUPEŁNIAJĄCE DLA 
WYCHOWAWCZYN W PRZEDSZKOLU, Kura 
torium Olkmęgu Szkolnego 'Wileūskiego podaje 
do wiadomości, że egzamin w myśl par. 5 roz 
porządzenia Prezydenta Rzplitej z dnia 27 paź 
dziernika 1933 r. (Dz. URP Nr. 85 poz. 645) dla 
azynnych przed dniem 30 października 1933 r. 
a mie |posiadających kwalifikacji zawodowych 
wychowawczyń przedszkoli odbędzie się w gru 
dniu 1936 roku oraz w ciągu 1937 roku ale 
tyliko dla itych kandydatek, które zgłoszą się do 

tego egzaminu w nięprzekraczalnym terminie do 
dnia 31 grudmią 1936 roku. 

Osoby zainteresowane winmy niezałeżnie od 
stadium przygotowania się do tego egzaminu 
mnieść podanie przez Inspektorat Szkolny, na 
którego terenie pracowały ewent. obecnie pracu 
ją, do Kuratorium Okr. Szkolnego Wileńskiego 
we wikazanym powyżej terminie. 

— Shelley's Institute, Mickiewicza 4 m. 12, 
I piętro. Zapisy na kursa angielskie, francus- 
kie, niemieckie przyjmuje kancelarja codzien 
nie od 11 -18 i od 6—8 wiecz, 

Wipis 5 zł. 50 gr. Gzesne 8 złotych miesięcz 
nie. Urzędnicy państwowi 5 zł. 50 gr, bez wpi- 
su. Stypendium do Londynu otrzymają studenci 
składający egzamina celująco, 

  

WOJSKOWA. 

— DEKRET O WPROWADZENIU POWSZE 
CHNEGO ZASTĘPCZEGO OBOWIĄZKU SŁUŻ 
BY WOJSKOWEJ. W „Dzienniku Ustaw Nr. 86 
ogłoszono dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o 
wprowadzeniu zastępczego powszechnego obo 
wiągku wojskowego, polegającego na bezpłait 
nym. wykonywaniu pracy na rzecz obrony Państ 
wa. 

— PODATEK WOJSKOWY. Z dniem 1 listo 
„pada! minął termin płatności zasadniczego podat 
ku wojskowego za rok 1936, Płatnicy, którzy do 
tychczas jeszcze mie zapłacili podatku, winni 
we własnym interesie miezwiłocznie uregulować 
należność dla uniknięcia kosztów, związanych z 
przymusowym ściąganiem należności,   

ь GOSPODARCZA 

— Ulgi podatku dochodowego przy budo- 
wie domów nie ulegną zmianie. Jak się dowia 

dujemy, ulgi, dotyczące podatku dochodowego 
pobierane od osób budujących domy, przyzna 

ne przez ustawę, nie ulegną narazie żadnej 

zmianie. 
„Pržy opracowaniu bowiem mowelizacji prze 

re całą sprawę na pewien czas odroczyły 
,— ZALEGŁOŚCI PRACODAWCÓW W UBEZ 

PIECZALNIACH SPOŁECZNYCH, Na paździer 
mik £ b. zaległości składkowe pracodawców w 

ubezp.eczalniach Społecznych na terenie całe 
go państwa wynosiły olbrzymią sumę 
165,956,115 zł. 

Jeżeli chodżi 'o ubezpieczalnię wileńską, to 

ścisłych danych nie mamy, w każdym razie za 
„ległości te przekraczają pół miliona złotych. 

ZEBRANIA I ODCZYTY. 
* —'Środa literacka poświęcona laureatowi 

' tegorocznej nagrody im. Filomatów prof. Ma- 
rianowi Zdziechowskiemu, odbędzie się w dniu 
18 bm. { : 

— Zarząd Koła Wileńskiego ZOR. podaje do 
wiadomości członków Związku, że: 1) we czwar 

tek, dn. 12 bm. punkt. o 19-ej w lokalu związko 
wym odbędzie się odczyt mjr. rez. adwokata 

Bolesława Szyszkowskiego na temat „Przewód- 
ca a masa w życiu narodów j państw, 2) w 
piatek, dn. 13 bm. o godz. 18-ej wykład 
mjr. dypl. Tobinka n. t. „Znaczenie kolei w 
czasie wojny. 

— Ze Związku Pań Domu. W, dn. 13 bm. 
(piątek) o g. 17-ej w lokalu Zamkowa 8—1 
odbędzie się zebranie miesięczne z odczytem 

p. inż. M. Lupkowskiej ma temat: „Tkaniny 
wełniane, bawełniane i jedwabne”. 

KOMUNIKATY. 
— Związek Polskiej Inteligencji Katolickiej. 

Zarząd Koła Wileńskiego ZPIK. podaje do wia 
domości członków następujące: 2 

1) Niedziela dn. 15 bm. o godz. 9 rano: — 
wspólna msza św. razem z Sodalicją Marjańską 
Panów w kaplicy Domu Sodalicyjnego (Zam- 
kowa 8, II p.). 

2) Niedziela, *dn. 15 o godz. 12: — posiedze 
nie sekcji życia wewnętrznego w lokalu włas 
nym (Zamkowa 8, II p.). 

3) Poniedziałek, dn. 16 bm. o godz. 7 wie 
czorem w lokalu własnym prof. dr. B. Jasi- 
nowski wygłosi referat dyskusyjny pt. „Nauka 
a filozofia, 

Wstęp na zebranie ogólne dla członków i 

  

"wprowadzonych gości. — Uprasza się o punktu 
alność. 

— Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet. 
w Wilnie przypomina niniejszym, iż w piątek 
dn. 13 listopada br. odbędzie się w godzinach 
16,00--19,30 w kaplicy Serca Eucharystycznego 
przy ul. Mickiewicza 19—2 Adoracja Najśw. 
Sakramentu w intencji zwycięstwa katolicyzmu 

nad komunizmem i bezbožnictwem. 
Wszystkie członkinie KSK Oddziałów Wileń 

skich proszone są 0 jak najliczniejsze przyby 
cie i wzięcie udziału w Adoracji. 

RÓŻNE. 
— NA FON. W' dniu 10 bm. słuchacze i słu 

chaczki kursów maturalnych im. Edukacji Na 
rodowej złożyli na ręce p. starosty grodzikiego 
wileńskiego kwotę zł. 15 (gr. 75 na mzecz FON. 

— Biblioteka Wiedzy Religijnej (ul. Zamko 
wa 8, I p.) jest od dn. 10 bm. otwarta 3 razy 
w tygodniu a nie 2, jak dotychczas, a miano 
wicie: w środy i piątki od godz. 16—19, w so- 

śboty od godz. 16—21. 
Biblioteka liczy obecnie około 2000 tomów; 

przy bibliotece jest czynna czytelnia pism kato 
lickich, zaopatrzona w kilkadziesiąt czasopism 

polskich j zagranicznych. Korzystanie z biblio 
teki i czytelni jest bezpłatne i dostępne dla 
wszystkich. 

— Nowy zarząd Żydowskiej Gminy Wyzna- 
niowej. We wtorek odbyły się wybory do Za- 
rządu Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Wil- 
nie. 

Do Zarządu zostali wybrani 2 sjoniści (dr. 

J. Wygodzki i dr. Milkanowicki, który jednako 

woż zrzeka się tego mandatu), 1 rewizjonista 
(Eliaszberg) 1 agudowiec (. Kahan) 1 mizra 
chista (religijny syjonista: Brojdo), 3 bundow 
ców (Żełeźnikow, Fajnzylber i adw. Tejtel) i 
kupiec, (E. Prużan), drobny kupiec (Widuczań 
ski), 1 rzemieślnik (A. Kruk), 1 demokrata 
(Bastomski). Sjonistyczno-agudowski blox otrzy 

mał więc zaledwie 5 mandatów i gdyby udało 

mu się nawet przyciągnąć jednego z centrum na 
swą stronę to wówczas byłoby to bardzo słaba 
większość, zdana na losy przypadku. 

Na miejsce wybranych do Zarządu wchodzą 

do Rady pp. Szpunł, Szeskin, Szejniuk, Lewin, 
Waserman, Lewinson i Delatycki. (m.) 

— SZATNIE W URZĘDACH BEZPŁATNE. 
Wydane zostało zarządzenie, aby we wszyst- 
kich szatniach w urzędach były wywieszone 
na widocznym miejscu informacje, że szatnia 
jest bezpłatna. 
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Proszę 
o brzytewki — › 

TOLEDO 
gdya edynie te 

ostrzu zadowolłiy 
mnie całkoawi- i: 

RADIO | 
WILNO. 

CZWARTEK, dnia 12 listopada 1936 r. 

6,50 — Pieśń; 6,338 — Gimnastyka; 6,50 -— 
Muzyka; 7,15 — Dziennik por.; 7,25 — :Pre 
grain dzienny; 7,30 — Informacje; 7,55 — Ma 
zyka ną dzień dobry; 8,00 — Audycja dla szkół; 
8,10 — Przerwa; 11,50 — Poranek szkolny; 11,57 
— Qzas i hejnał; 12,05 — Utwory Roberta Schu 
manna; 12,40 — Odczyt litewski; 12,50 — Dziem 
milk jpoł.; 18,00 — Muzylka; 14,00 — Przerwa; 

15,00 — Wiad, gospodarcze; /15,15 — Koncert 
rekl.; 15,25 — Życie kult.; 15,50 Odc. pow. 
„Spod ciemnej gwiazdy* — A. Dygasińskiego. 
15,40 — Muzyka zpłyt; 15,45 — Chwilka krótko 
falowców; 15,50 — Hiszpańskie zarzuele; 16 ,20 
— „Chwilka pytań* — pog, dla dzieci; 16,35 — 
arię i pieśni w wyk. Z. Fabry i W. Bregy; 17,00 
— „Zatrucie produktami spożywczymi* — od 
czyt; 17,15 — F. Wolf Ferrari — Symfonią na 
11 instrumentów; 17,50 — „O Polskim słowniku 

biograficznym* — wywiad; 18,00 — Pogadanka 
aktualna; 18,10 — Wiad. sportowe; 18,20 — 

„Budowa gospodarcza Polski“ — odczyt wygł. 
Józef Święcicki; 18,35 — Z najpiękniejszych 
pieśni; 18,50 — Pogadanka aktualna; 19,00 — 
„Teatr Wyobraźni: słuchowisko T, Fleischmana 
(Belgia) „11 listopada“; 19,30 — Koncert roz 
rywkowy; 20,50 — „W najdzikszej dolinie ta 
trzaūnskiej“ — pogad.; 20,45 — Dziennik wiecz.; 
20,55 — Pogadanika alktualna; 21,00 — „Zyg 
mumt Stojewski* z cyklu „Sylwetki polskich 
kompozytorów; 22,05 Muzyka taneczna; 
22,55 — Ostatnie wiadomości. 

TEATR | MUZYKA 
TEATR MIEJSKI NA POHULANCE. 

—— Dzisiaj wieczorem 0 godz. 8.15 arcydzieło 
Fryderyka Schillera „Intryga i miłość* w no- 
wym przekładzie Juliana. Tuwima. 

— Jutro w piątek o godz. 8.15 w. na przed 
stawieniu, po cenach propagandowych sztuka 
W, Wernera „Ludzie na krze*. 

   

— Niedzielne popołudniowe przedstawienie, 
po cenach propagandowych wypełni ' równieź 
znakomita sztuka „Ludzie na krze*. 

— Nowa premiera teatru, komedia p. t. 
„Tempo 120%. W' przygotowaniu pod reżyser- 
skim kierunkiem Wł. Czengery — prapremiera 
znakomitej komedii pt. „Tempo 120“ wegier- 
skiej spółki autorskiej Szanto i Szecsen'a — 
niegranej dotąd na scenach polskich. 

TEATR OBJAZDOWY Z WILNA 

gra dziś 12 bm. w  Mołodecznie znakomitą 
współczesną komedię p. t. „Kobieta i jej tyran* 

TEATR MUZYCZNY „LUTNIA*. 

— „Straszny Dwór*, opera S. Moniuszki. — 
Dziś ukaże się po raz drugi opera S. Moniusz 
ki „Straszny Dwór* w nowej szacie dekoracyj 
nej i kostjamowej, przy współudziale znako- 
mitego tenora opery warszawskiej Witolda Łu 
czyńskiego (partja Stefana), oraz absolwentki 
konserwatoriim wileńskiego, znanej i cenionej 
w kołach muzycznych stolicy, śpiewaczki Jad 
wigi Zwidrynównej w partii Hanny. Przedsta 
wienie uświetną oryginalnie pomyślane tańce 
w układzie J. Ciesielskiego z udziałem M. Mar 
tówny. Zniżki ważne. 

— Najbliższa premiera w „Łutni*, W sobo 
tę najbliższą odbędzie się premiera wartóście 
wej operetki Lehara „Frasquita”. 

— Koncert S. Czerkaskiego. Słynny pianista 
amerykański S$. Czerkaski, wybitny uczeń Jė 
zefa Hofmana, wystąpi raz jeden tylko w pią 
tek 13 bm. w sali b. Konserwatorium. Jest to 
interesujący redital fortepianowy z cyklu kom 
centów organizowanych staraniem teatru. muzy 
cznego „Lutnia”. Bilety do nabycia w kasie te 
atra „Lutnia“. 

TEATR „NOWOSCI“. 

Dziś 12 listopada 2 przedstawienie po ce- 

nach propagandowych pięknej, o charakterze 
narodowo-patriotycznym rewji pt. „Marsz Li- 
stopadowy. 

Początek seansów o godz. 6.30 i 9.15. 

ofiary 
Zamiast kwiałów na grób 5. p. dr. Feliksa 

Džwilla na fundusz rodzin i sierot po lekarzach 

przy Izibie Lek. W.-N. pp. Jakowiccy 30 złotych 

Tragiczny wybuch magnezji 
W. Poznaniu wydarzył się tragiczny wypa- 

«dek podezas dokonywania zdjęć fotograficznych 
przy świetle magnezji na wieczorku, ku uczcze 
uiu pamięci Karola Marcinkowskiego. 

W czasie przygotowywania magnezji do 
zdjęć na balkonie, sąsiadującym z salą taneez 
ną, nastąpił wybuch całej puszki z magnezją. 
Przy wybuchu odniósł ciężkie poparzenia twa 

rzy fotograf uliczny Sowisz. Pomocnik jege, 
Kaźmierczak, uległ silnemu poranieniu lewej 
ręki i grozi mu jej amputacja. 

Wybuchł nastąpił prawdopodobnie wskutek 
gapałenie się magnezji od spadającej iskry za 
palacza od magnezji, używanego przez fotogra 
fów. ‹ 

+
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Po raz pierwszy zastosowany został w radio- 
technice 

pochylna skala, 
ciągła regulacja barwy tonu 
pentoda głośnikowa AL 4. 

PHILI 
PTR 

  

    

  

Nie jwi 

Wzdłuż i wszerz Polski 
Głośna niedawno w Krakowie aferzystka Ma- 

via Ciunkiewicezowa wysłała podobno złośliwy 

fist do przebywającej w więzieniu krakowskim 

łony b. prezesa S. A. Parylewiczowej, Czy list 

ten po przejściu cenzury więziennej został Pa- 

wylewiczowej doręczony — niewiadomo. W 

uwiążku z samą Sprawą Parylewiezowej prze 

prowadzono w ostatiich dniach kilka rewizyj 

m niektórych kupców krakowskich. 

Pojedynek na... noże. 

W Ząbkach pod Warszawą między mieszkań 

camj sąsiedniej osady Zielonka, Franciszkiem 

Pilarskim i Stefanem Kaeperskim odbył się po 

jedynek na noże, Walka zapowiedziana była aż 

do utraty przytomności jednego z przeeiwni- 

ków. 
W wyniku walki: Kacperski został pokonany, 

Otrzymał kilka niebezpiecznych ran w piersi. 

% stanie beznadziejnym przewieziono g0 do 

szpitala Przemienienia Pańskiego w Warszawie, 

Pilarskiego. zresztowano. Nie chee on wyjawić 

przyczyny śmiertelnego pojedynku twierdząc, że 

to prywatna sprawa dwóch przyjaciół. 

Strajk przeciw... złodziejski. 

Niezwykłą formę przybrał strajk, trwający 

od trzech dni., w Lesienickiej tabryce droźdży 

we Lwowie. Strajkujący domagają się usunię- 

«ła z tabryki pewnego mbotnika, podejrzanego 

e kradzież. Robotnicy strajkują w ten sposób, 

że w piątek przerwali pracę na 15 minat, w 50 

bptę na pół godziny, a wezoraj pa całą godzinę. 

Zając na ulicach Torunia, 

Niemałą sensację wywołało w tb. wtorek 

pojawienie się na ulicach Torumia żywego а18 

<a, który wyrwawszy się komuś z rąl - 

czął pędzić ulicą Szeroką w stronę Starego "BY 

ku. Zając, który prawdopodobnie po raz pier 

wszy w swym życiu znalazł się pomiędzy tak 

wielką liczbą ludzi, kilkoma susami przemie- 

rzył adice miasta i przedostawszy się do pobiis 

kich zarośli . odzyskał ' upragnioną wobtość 

i ocalał. : 

Liturgia Złotoustego — w języku 

polskim w Lublinie, 

W dn. 11 bm. w Lublinie po raz pierwszy 

w dziejach kościoła prawosławnego w Polsce, 

zostanie odprawiona Liturgia Św, Jana Złoto- 

ustego w języku polskim. Nabożeństwo to bę 

dżie odprawione również w innych miastach 

Rzeczypospolitej, gdzie wielu' prawosławnych 

mada wyłącznie językiem polskim. 

    
MMDAKCJĄA i ADMINISTRACJA: 

GEN Z 

    

    

tak imponujący zespół urządzeń 
technicznych: 7 wysokosprawnych obwodów, 

automatyczny 'antifading, 
i siły głosu, 

IDBIORNIKÓW STER Rada NICZ 
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Wilno, Bisk Bandurskiego 4. 

Móministracja czynna od g. 9*/,—37/, ppoł. Rękopisów Redakcja nie zwraca, Dyrektor wydawnictwa przyjmuje od g. 1—2 ppoł 

PRENUMERATY: miesięcznie z odnoszeniem do domu lub przesylką pocztową 

UMAA OGŁOSZEŃ Za wiersź milimetr. przed tekstem — 75 gr., w tekście 60 gr., za tekst. 30 gr., 

„KURJER* z dnia 12 listopada 1956 r. 

w tym odbiorniku części. 

PS 

Wspaniała 
    

  

   

    

Dziś wielki z czasów wielkiej 

emocjonujący SZPIEGOWSKI FILM wojny światowej 

SZYFR nr. 77 
W rol. gi... William Powell, Rosalind Russel i inni. Wyrafinowana int'yga. Rewela- 

| cyjne tajemnice. Napięcie. Nad program: DODATKI i AKTUALIA. Początek 0 g. 4 ej 

ierna Rzeka 
  

vo 
wą 
N 
ч 
     

  

Dziś. przewyższający 

Gigantyczny a d aš wszystko 

superfilm 2000 dotąd 

o przyszłości widziane 
| 

| Nad program: 

| Atrakcja koloroua i aktualja. 

Emocja. Napięcie. Świetna 

ŚWIATOWID | wystawa. Niezrównana „gra ja rry Pe e Ę 5 a 

ŚMIERTELNY SKOK „sys: "zz 

96NISKO | Jan Kiepura w: 

„KOCHAM WSZYSTKIE KOBIETY” 
Nad program: dodatki dźwiękowe. 

  

z zesp niezwykłych 
zwierząt cyrkowych 

w filmie p. t. 

  

Egzystuje od 1899 r. 

Pierwszorzędny Zakład Krawiecki 

W. SZUMAŃSKI 
WILNO, MICKIEWICZA 1. TEL. 12-78 

Przyjmuje obstalunki z własnych i powie- 
rzonych materjałów. Wykonanie w-g ostat- 
nich żurnałi mód po cenach dosiępnych 

  

  

       nk ny + BYM) ОО оАА TT ACO 

Telefony: Redakcji 79, Administr. 99, 

Konto czekowe P.'K; Q. nr. 80:750. 'Džikarnia — ul Bisk. Bandurskiego 4, telefon 3-40, 
3 zł, z odbiorem w administr. 

doprowadzona do fizycznie dopuszczal- 

nych granic, dzieki zastosowaniu 7 wy- 

sokosprawnych obwodów i ostrym tole- 

rancjom dla wszystkich zastosowanych 

obsada. 
BA 

  

WG S. 
Wilno, Niemie 

AM 
FUTRA 

W NAJWIĘKSZYM WYBORZE 
poleca najstarsza firma 

    
     

    

FIN we 
cka 20, tel. 338 ® 

Obsługa fachowa i solidna. | 

  

OBUWIE 
szkolne. sportowe, tre-, 
ningowe, gimnas:ycene, 
pantofle ranne. snie- 

qowce, kalosze. 
Wytwór. W NO -ICKI 

Wilno, Wielka 30 

ŚMIETANKĘ 
pasteryzowaną. 

JOGURT (lactobacylina! 
KEFIR — poleca 

„LACSANUM“ 
Wilno, Niemiecka 7 

    

DO WYNAJĘCIA 
pokoje ze wszelkimi 
wygodami i niekrępu- 

jącym wejściem 
Mickiewicza „22:a- 4! 

  

Wynajmę pokój 
umeblowany niedaleko - 
redakcji „Kurjera Wil.” 
Zgłoszenia do admin. 

pod „T, M“ 

Nauczycielki, 
bony, wychowawczynie 
i wszelkiego. < rodzaju 
służbę domową zapo-! 
średnicza Wojewódzkie 
Biuro .Funduszu „Pracy 
w Wilnie, Poznańska 2, 
tel. 12:06, czynne od g. 

8 do 15-ej 
  

  

ZGUBIONO 
złóty krzyżyk z łańcusz: 
kiem. Łaskawie proszę 
uczciwego znalażcę o 
zwrot za wynagrodze- 
niem «do „adm. Kuujeraj 4 

pod „Żecer*. lub Gar 
barska 1—26 | 

Redaktor naczelny przyjmuje od g. 2-3 ppoł. Sekretarz redakcji przyjmuje ód g. 1—3 r 

Ogłoszenia są przyjmowane: od godz. 9'/,—3!/, i 7—9 wieca,. 

1 zł. 

DOKTÓR 

ZELDOWICZ 
Chor. skórne, wenerycz- 
ne. narządów moczom. 
od q. 9—! | 5—8 w. 

Zeldowiczowa 
Choroby kobiecc ,. skór-- 
ne, weneryczne, ndrzą” 

dów moczowych 
od godz. 12—2 1 4—7 ® 

ul, Wileńska 28 m. 3 
tel. 2-77. 

DOKTÓR MED, 
J. PIOTROWICZ= 
JURCZENKOWA 
Grdynator Szpit. Sawicz 

Choroby: skórne, 
weneryczne kobiece . 

Wileńska 34, tel. 18-68 
Przyjmuje od 5—7 w. 

E a imi S 

  

Marja 

| Laknerowa 
| Przyjmuje od 9r. do 7 w.. 
Jul. 3. łasińskiego 5 —18 
róa,Oflarnej lob, Sądny 

  

  

ARUSZERKA 

M. Brzezina 
masaż . leczniczy 

i .elektryzacje 
ul, Grodzka nr. 27 

(4wierzyniec) 

  

SKLEP i PRACOWNIA 
OBUWIA 

Wł. Zubowicza. 
Wileńska 23 

przyjmuje. obstalunki, 
Wykonanie solidne   

   

50 gr., zagranicą 6 zip. 

kronika redakc, i komunikaty — 60 gr. za wiersz jednoszp., ogłosz. mieszkan. — 10 gr. za wyraze 

Be. tych cen; dolicza się za ogłoszenia cyfrowe i tabelaryczne 50%. Dla poszukujących pracy 50% zniżki, Układ ogłoszeń w tekście 4-ro łamowy, za tekstem 8-mio łamowy, Za treść ogłosasó 

i rubrykę „nadesłąne* Redakcja nie odpowiada. 

нча ЗКа ZPCH z 

Wydawnictwo „Kurjer Wileński Sp. z 0. 0. 
   

Administracja zastrzega sobie prawo zmiany terminu druku ogłoszeń i nie przyjmuje zastrzeżeń miejsca, 

Druk. „3 „Nos Vilno. A Randurskiego 4. tel. 3-40. Redaktor odp. Zygmunt Babiez. 
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